ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐)
--------------------------------------ตามที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในจังหวัดต่างๆ
ของประเทศไทย และมีการติดต่อระหว่างบุ คคลแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ อย่างรวดเร็ว ซึ่งในวันหยุดช่วง
เทศกาลปีใหม่ มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางกลับภูมิลาเนาในหลายพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงสูง
และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สถาบันอุดมศึกษา
และหน่ วยงานภายใต้ กระทรวง ด าเนิ นการตามมาตรการและแนวทาง เพื่ อเป็ นการป้ องกั นการแพร่ ระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดั งนั้ นเพื่ อให้ การจั ดการเรียนการสอน ภาคการศึ กษาที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ การจั ดการเรี ยนการสอน ภาคการศึ กษาที่ ๒ ปี การศึ กษา ๒๕๖๓ ให้ จั ดการเรี ยน
การสอน การวัดและประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชาตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้
เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องรายวิ ช า เว้ น แต่ มี ก รณี จ าเป็ น ที่ ต้ อ งจั ด การเรี ย น
การสอนในรูปแบบอื่นให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทาง
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
การฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พทุ กรู ปแบบตั้ งแต่ วั นที่ ๑๑ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสาขาวิชาและคณบดี โดยคานึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสาคัญ
ข้อ ๒ ให้ขยายเวลาการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง งดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ข้อ ๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สานัก ศูนย์ กากับ ดูแล ควบคุม และจัดลาดับความสาคัญในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จากเดิมถึงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้ขยายเวลา ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
/ข้อ ๓ ให้บุคลากร ...

-๒ข้ อ ๓ ให้ บุ คลากรทั้ งสายวิ ชาการและสายสนั บสนุ นที่ มี การปฏิ บั ติ งานภายในที่ พั กอาศั ย
(Work from home) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามภาระหน้าที่งานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยให้
หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สานัก ศูนย์ พิจารณาจัดบุคลากรที่เห็นว่าเหมาะสมในแต่ละภารกิจ ระดับ
ความเสี่ ยง และบริ บทของพื้ นที่ ตามสั ดส่ วนการท างานที่ บ้ าน (Work from home) หรื อการสลั บวั นหรื อ
การเหลื่ อมเวลาการเข้ าปฏิ บั ติงานได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่ มีความเสี่ ยง เพื่อรองรับการปฏิบัติ งาน
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ข้อ ๔ ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์
และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (Work from Home)
และผู้ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย โดยวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันกับรองคณบดี หรือรองผู้อานวยการสถาบัน
รองผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการศูนย์ และรองผู้อานวยการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้าสานักงาน
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้งานที่อยู่ในความรับผิดชอบมีความเรียบร้อย เป็นไปตามระบบ
ของราชการ หากมีเหตุเร่งด่วน ต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร เรียกประชุมออนไลน์ หรือสั่งการใด ๆ
ได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๕ ให้คณะ สถาบัน สานัก หรือศูนย์ งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจานวน
มากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีที่มีความจาเป็นต้องจัด
กิจกรรม ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สานัก ศูนย์ หรือรองอธิการบดีที่กากับ
การปฏิบัติงานพิจารณาให้จัดได้เฉพาะกิจกรรมที่มีกิจกรรมการประชุม หรือการอบรมผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
สาหรับกิจกรรมของนักศึกษาขอให้งดหรือเลื่อนออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๖ ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรม อาทิ ฝึ กอบรม การสอบ การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่ งของ การจัดงานต่าง ๆ ที่มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจานวนมาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
แบบทางไกล หรื อด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยให้ หั วหน้ าหน่ วยงานระดั บคณะ สถาบั น ส านั ก ศู นย์
เตรียมระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สาหรับนักศึกษาทุกระดับ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
(๒) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้การ
อุปการะแก่บุคคล
(๓) เป็นการปฏิบัติราชการหรือจัดกิจกรรมของทางราชการ หรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์
สาธารณะโดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

/ข้อ ๗ การจาหน่ายอาหาร…

-๓ข้อ ๗ การจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัยให้มีการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ
จานวน ผู้นั่งบริโภค และการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคาแนะนาของทางราชการ
ทั้งนี้ ให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการที่เกี่ยวข้องกากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด และสามารถกาหนดแนวปฏิบัติอื่นที่สอดคล้องได้ กรณีที่มีปัญหาให้แจ้ง
อธิ การบดี ทราบโดยเร็ ว หากมี ความคื บหน้ าเพิ่ มเติ มในกรณี ดั งกล่ าว ทางมหาวิ ทยาลั ยจะแจ้ งให้ ทราบ
เป็นระยะต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ที่ ๑ / ๒๕๖๔

