ประกาศวิทยาลัยสันตพล
ฉบับที่ 36 / 2564
เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On Siteประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยสันตพล (ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท)
............................................................................................................................. .............................
ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด อุ ด รธานี ที่ อด 0032/17650 ลงวั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2564
เรื่อง แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนแบบ On Site โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
แจ้งมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี มีมติในการประชุมครั้งที่ 32/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2564 ได้เห็นชอบให้วิทยาลัยสันตพล ทาการเปิดเรียนแบบ On Site นั้น
วิทยาลัยสันตพล จึงออกประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 เพื่อใช้ ในการจั ดการเรี ยนการสอนแบบ On Site ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยสันตพล (ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท) โดยให้บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยสันตพลดาเนินการ
ตามข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
ข้อปฏิบัตสิ าหรับบุคลากรวิทยาลัยสันตพล
1. บุคลากรวิทยาลัยสันตพลทุกคนต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit ที่วิทยาลัยฯ
ได้จัดหาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุก 7 วัน โดยกาหนดให้รับการตรวจในทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.
2. บุคลากรวิทยาลัยสันตพลท่านใด ทีเ่ ดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ยกเว้น 5 จังหวัด ได้แก่
- จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดบึงกาฬ
- จังหวัดหนองคาย
- จังหวัดหนองบัวลาภู
- จังหวัดสกลนคร
บุคลากรที่เดินทางไปต่างจังหวัดจะต้อง ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit พร้อมระบุชื่อ - สกุล
วั น ที่ ต รวจ และ ส่ ง ภาพถ่ า ยผลการตรวจหาเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 มายั ง หั ว หน้ า สาขาวิ ช าหรื อ หน่ ว ยงาน
เพื่อรายงานต่ออธิการบดีทุกครั้ง ก่อนกลับมาปฏิบัติงานและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ทั้งนี้ ยกเว้น
อาจารย์ที่มีที่พกั อาศัยอยู่ในจังหวัดดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามข้อ 1
3. บุคลากรวิทยาลัยสันตพลทุกคน ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขตามแนวทาง D-M-H-T-T-A และยึดหลัก
ปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ ดังนี้
3.1
3.2
3.3
3.4

ออกจากบ้านเมื่อจาเป็นเท่านั้น
เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่
ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน
ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ ห้องน้า ไอจาม หรือสัมผัส
วัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน
3.5 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จาเป็น

1

ข้อปฏิบัตสิ าหรับบุคลากรวิทยาลัยสันตพล
3.6 ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จาเป็น
3.7 ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย
3.8 แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
3.9 เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสารับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
3.10 หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ
เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่
4. บุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย สั น ตพลท่ า นใดที่ สั ม ผั ส หรื อ ใกล้ ชิ ด กั บ บุ ค คลที่ มี ผ ลตรวจยื น ยั น หรื อ พบการติ ด เชื้ อ

ไวรัสโควิด-19 โปรดแจ้งให้ หัวหน้าสาขาหรือหั วหน้าหน่ว ยงานทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อรับคาแนะนาตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

ข้อปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล
ข้อปฏิบัติก่อนเปิดภาคเรียน
1. ให้นักศึกษาทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
โดยมีให้เลือก 2 ช่องทาง
1.1 ช่องทางที่ 1 (นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
นักศึกษารับการตรวจ ATK ที่สถานพยาบาล และนาเอกสารแสดงผลการตรวจ ATK พร้อมบัตร
ประจ าตั ว นั ก ศึ ก ษา ในวั น เสาร์ ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2564 ที่ จุ ด ลงทะเบี ย นตรวจ ATK ที่ ล าน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อรับ “STU Health Pass”
1.2 ช่องทางที่ 2 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
นักศึกษารับการตรวจ ATK ที่วิทยาลัยสันตพล นักศึกษาจองวัน/เวลาใน QR Code ด้านล่างนี้เพื่อ
รั บ การตรวจ ATK ล่ ว งหน้ า ในวัน ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2564 หรือ วัน ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2564
เพื่อลดความแออัดในวันเปิดภาคเรียน แต่หากนักศึกษาไม่สะดวกรับการตรวจ ATK ล่วงหน้าในวัน
ดังกล่าว สามารถจองล่วงหน้า เพื่อรับการตรวจ ATK ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ได้เช่นเดียวกัน
โดยจะมีการเปิดรับจองสัปดาห์ต่อสัปดาห์ (นักศึกษาต้องนาบัตรประจาตัวนักศึกษามาในวันตรวจ ATK
ด้วย มิฉะนั้นจะต้องทาบัตรนักศึกษาใหม่)
2. นักศึกษาที่ทาการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย ATK ก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมแสดงเอกสารการฉีดวัคซีน
แล้ว จะได้รับสติกเกอร์แสดงจานวนการฉีดวัคซีน โควิด-19 และแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนไว้ที่บัตรประจาตัว
นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องติดบัตรประจาตัวนักศึกษานี้ไว้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการขึ้นอาคารเรียน และ
บันทึกการเข้าชั้นเรียน โดยวิทยาลัยฯ ได้กาหนดสถานะของนักศึกษาตามข้อมูลการฉีดซีนโควิด-19 ไว้ ดังนี้
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ประเภท
ประเภทที่ 1
นักศึกษาที่ได้รับวัคซีน 3 เข็ม
ประเภทที่ 2
นักศึกษาที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม

รูปแบบสติกเกอร์
-

-

ประเภทที่ 3
นักศึกษาที่ได้รับวัคซีน 1 เข็ม

ประเภทที่ 4
นักศึกษาที่ไม่ได้รับวัคซีน

การตรวจ ATK
นักศึกษาตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน 1 ครั้ง
เท่ านั้ น สามารถเข้ า อาคารเรีย น และเข้ า
ชั้นเรียนได้ตามปกติ
นักศึกษาตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน 1 ครั้ง
เท่านั้น สามารถเข้าอาคารเรียน และเข้า
ชั้นเรียนได้ตามปกติ
นักศึกษาตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน
ในระหว่ า งภาคเรี ย นนั ก ศึ ก ษาต้ อ งตรวจ
ATK ทุก 14 วัน จนกว่าจะได้รับวัคซีนครบ
2 เข็ม แล้ว 14 วัน จึงจะไม่ต้องตรวจ ATK
อีก และจะสามารถเข้าอาคารเรียน และเข้า
ชั้นเรียนได้ตามปกติ
นักศึกษาตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน
ในระหว่ า งภาคเรี ย นนั ก ศึ ก ษาต้ อ งตรวจ
ATK ทุก 14 วัน จนกว่าจะได้รับวัคซีนครบ
2 เข็ม แล้ว 14 วัน จึงจะไม่ต้องตรวจ ATK
อีก และจะสามารถเข้าอาคารเรียน และเข้า
ชั้นเรียนได้ตามปกติ

หมายเหตุ นักศึกษา ประเภทที่ 3 และ 4 หากนักศึกษาไม่มาตรวจ ATKตามกาหนดนัดของวิทยาลัยฯ
นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าอาคารเรียน ไม่สามารถบันทึกเวลาเรียนในแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้
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ข้อปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล
ข้อปฏิบัติระหว่างภาคเรียน
1. นักศึกษาต้องคล้องบัตรนักศึกษาที่แสดงสติกเกอร์ข้อมูลการฉีดวัคซีน และผลการตรวจ ATK และพกบัตร
STU Heath Pass ไว้ตลอดเวลาที่อยู่ที่วิทยาลัยสันตพล
2. นักศึกษาต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าทุกอาคารของวิทยาลัยสันตพล
3. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขตามแนวทาง D-M-H-T-T-A และยึดหลักปฏิบัติการป้องกันการ
ติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ ดังนี้
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

ออกจากบ้านเมื่อจาเป็นเท่านั้น
เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่
ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน
ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน้า ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/
สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จาเป็น
ผู้ที่เป็นกลุม่ เสีย่ ง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จาเป็น
ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย
แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
เลือกทานอาหารทีร่ ้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสารับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
หากสงสัยว่าตนเองมีความเสีย่ ง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ เพื่อ
ยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่

3. นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากจังหวัด ที่มีความเสี่ยงสูงสุด ก่อนมาเรียนที่วิทยาลัยฯ จะต้องรายงานข้อมูลให้
อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ตามช่องทางในข้อ 1.1
และ 1.2 โดยจั งหวัด ที่มี ความเสี่ ย งสู ง สุ ด ได้แ ก่ก รุง เทพมหานคร, สงขลา,เชีย งใหม่ , นครศรีธ รรมราช,
สมุทรปราการ,สุราษฎร์ธานี,ยะลา, ชลบุรี,นราธิวาส
4. ไม่อนุญาตให้ นั กศึกษาเข้าห้องพักอาจารย์ หากนักศึกษามี่ความจาเป็นต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
อาจารย์ผู้สอน ให้ทาการนัดล่วงหน้า ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ แอพพลิเคชั่น Line เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา
หรือ อาจารย์ผู้สอน ในสถานที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก
และหากนักศึกษาต้องการส่งงาน ให้ส่งงานในตู้ล็อกเกอร์ ในห้องสมุดวิทยาลัยสันตพลแทนการส่งงานที่
โต๊ะอาจารย์ในห้องพักอาจารย์
5. ไม่อนุญาตให้นาบุคคลอื่นหรือมีผู้ติดตามเข้ามาภายในอาคารของวิทยาลัย ผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาในบริเวณ
วิทยาลั ยต้องแสดงผลการรั บวัคซีนโควิด -19 จานวน 2 เข็ม หรือต้องมีผ ลการตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด-19
โดยวิธีชุดตรวจ ATK ที่มีผลล่วงหน้าไม่เกินกว่า 72 ชั่วโมง
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ข้อปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล
ข้อปฏิบัติระหว่างภาคเรียน (ต่อ)
6. กรณีที่นักศึกษาสั่งอาหาร หรือมีพัสดุ จากภายนอกมาส่งที่วิทยาลัยสันตพล นักศึกษาต้องให้ผู้นาส่งอาหาร/
พัสดุ ส่งทีจ่ ุดรับ-ส่ง ที่วิทยาลัยกาหนดไว้เท่านั้น
7. หากนักศึกษาสัมผัสหรือใกล้ชิดกับบุคคลที่มีผลตรวจยืนยัน หรือพบการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โปรดแจ้งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อรับคาแนะนาตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ต่อไป

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในวิทยาลัยสันตพล
1. วิทยาลัยฯ จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลตั้งไว้ทั่วบริเวณของวิทยาลัยสันตพล
2. วิทยาลัยจัดให้มีการทาความสะอาดจุดสัมผัสร่วมภายในวิทยาลัยฯ ทุก 2 ชั่วโมง
3. วิทยาลัยฯ จัดฉากกั้นระหว่างบุคคล จัดอุปกรณ์การจาหน่ายอาหาร ภาชนะต่างๆ แบบใช้แล้วทิ้งภายในโรง
อาหารของวิทยาลัยฯ โดยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก
4. วิทยาลัยฯ จัดให้มีจุดคัดกรองก่อนขึ้นอาคารทุกอาคาร
5. วิทยาลัยฯ จัดให้มีจุดรับ-ส่งอาหาร / พัสดุ
6. วิทยาลัยจัดให้มีถังขยะที่ใส่ถุงขยะติดเชื้อ (ถุงสีแดง) เพื่อใช้ในการทิ้งหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้อต่างๆ
ไว้ในทุกอาคาร
7. วิทยาลัยฯ จัดให้มีการตรวจ ATK แก่บุคลากร และผู้จาหน่ายอาหารภายในวิทยาลัยฯ ทุก 7 วัน
8. วิทยาลัย ฯ จั ดทาผังที่นั่งห้ องเรียนเพื่อให้นักศึกษานั่งแบบเว้นระยะห่าง และกาหนดที่นั่งตามเลขที่ของ
นักศึกษาในแต่ละวิชา เพื่อความสะดวกในการติดตามกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือกลุ่มเสี่ยง
9. วิทยาลัยฯ ปิดให้บริการ สระว่ายน้า และห้องออกกาลังกาย (Fitness)
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การเตรียมการของวิทยาลัยสันตพล กรณีพบกลุม่ เสีย่ งสูง และ/หรือผูต้ ิดเชือ้ ไวรัสโควิด-19
1. วิทยาลัยฯ จัดให้มีห้องสังเกตอาการสาหรับแยกบุคลากร/ นักศึกษาที่สงสัยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และ/หรือติด
เชื้อไวรัสโควิด-19
2. กรณีตรวจพบบุคลากร/นักศึกษามีผลยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK
ให้หัวหน้างาน/อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา แจ้งไปที่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในทันที พร้อมนา
นักศึกษารอที่ห้องสังเกตอาการ และวิทยาลัยฯ ดาเนินการแจ้งศูนย์ประสานเข้ารับการรักษาโควิด 19
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเพื่อส่งต่อผู้สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยทันทีที่ทราบผลตรวจ ATK เป็น
บวก ในทันที
3. กรณีพบผู้คาดว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวิทยาลัยฯ ให้วิทยาลัยฯ จัดให้มีการประเมินกลุ่มเสี่ยง โดยการ
สอบสวนและจัดระดับกลุ่มเสี่ยงดังนี้
3.1 บุคลากร/นักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง ให้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ทันที
- กรณีพบผลตรวจเป็นบวก ให้ดาเนินการตามข้อ 2
- กรณีพบผลตรวจเป็นลบ ให้ กลับบ้านและกักตัว 14 วัน พร้อมสังเกตอาการและรายงาน
หัวหน้างาน/อาจารย์ที่ปรึกษาทราบทุกวัน
3.2 บุคลากร/นักศึกษาที่มีความเสี่ยงปานกลางให้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
ทันที
- กรณีพบผลตรวจเป็นบวก ให้ดาเนินการตามข้อ 2
- กรณีพบผลตรวจเป็น ลบ สามารถทางาน/เข้าเรียนได้ตามปกติ และให้สังเกตอาการ 14 วัน
หากพบความผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างาน/อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอนในทันที
3.3 บุค ลากร/นักศึกษาที่มี ความเสี่ย งต่าสามารถทางาน/เข้าเรียนได้ตามปกติ และให้สังเกตอาการ
14 วัน หากพบความผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างาน/อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอนในทันที
4. ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อภายในวิทยาลัยสันตพล ให้เจ้าหน้าที่ดาเนิน การทาความสะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อไวรัส
โคโรน่าในทันที โดยไม่ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดความตื่นตระหนก
ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป หากสถานการณ์ เ ปลี่ ย นแปลงเป็ น ประการใด วิ ท ยาลั ย ฯ
จะประกาศให้ทราบโดยเร็วที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

(นายจักริน นันทโพธิเดช)
รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดี
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