
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
เรื่อง  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ ๓ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

_______________________ 
 

  ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) และให้สถานศึกษาปิดทำการชั่วคราวตั้ งแต่วันที่   
๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเวลาสองสัปดาห์ โดยให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันโรคแพร่ระบาด 
ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ประกอบกับเพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่มี
แนวโน้มจะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดยาวนาน ด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสุขภาพของ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเพ่ือป้องกันการติดเชื้อและการนำไปสู่สถานการณ์รุนแรงลุกลาม 
มากขึ้นสู่การระบาดระยะท่ี ๓ ในประเทศไทย   

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 
ราชนครินทร์ จึงยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่  ๒๓๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ 
คุมสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บันทึกข้อความ  
ที่ อว ๐๖๒๗.๑๐/๑๘๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การส่งผลการเรียนนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจำ
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ และบันทึกข้อความ ที่ อว ๐๖๒๗.๑๐/๔๘๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้ง
เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ และออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ ๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้
ปฏิบัติดังนี้  
  ๑. หยุดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกรูปแบบ และการสอบ สำหรับนักศึกษา 
ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ดำเนินการ
ดังนี้ 

๑.๑ สำหรับภาคปกติ ให้อาจารย์ผู้สอนออกข้อสอบแบบ Take home exam หรือวิธีการอ่ืน
ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนประสานงานแจ้งนักศึกษารับทราบและนัดหมาย 
การสอบตามแบบที่ผู้สอนกำหนด โดยให้ดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
พร้อมกับดำเนินการประเมินผล ส่งผลการเรียนที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
(ระบบบริการการศึกษา reg.rru.ac.th) พิมพ์ผลการเรียนส่งคณะภายในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
คณะรวบรวมส่งงานทะเบียนและประมวลผลภายในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

/๑.๒ สำหรับภาคพิเศษ ... 
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๑.๒ สำหรับภาคพิเศษ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือศึกษา
ด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ และออกข้อสอบแบบ Take home exam หรือวิธีการอ่ืนตามดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนประสานงานแจ้งนักศึกษารับทราบและนัดหมายการสอนและการสอบ 
โดยให้ดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมกับดำเนินการประเมินผล ส่งผล
การเรียนที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ระบบบริการการศึกษา reg.rru.ac.th) 
พิมพ์ผลการเรียนส่งคณะภายในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะรวบรวมส่งงานทะเบียนและ
ประมวลผลภายในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

๑.๓ สำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนจัดให้มีการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ หรือศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ และออกข้อสอบแบบ Take home exam หรือวิธีการ
อ่ืนตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนประสานงานแจ้งนักศึกษารับทราบและนัดหมายการ
สอนและการสอบ โดยให้ดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมกับ
ดำเนินการประเมินผล ส่งผลการเรียนที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ระบบ
บริการการศึกษา reg.rru.ac.th) พิมพ์ผลการเรียนส่งคณะภายในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และบัณฑิต
วิทยาลัยรวบรวมส่งงานทะเบียนและประมวลผลภายในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับการสอบ 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ให้สามารถดำเนินการได้ โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยและให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

 ๒. ให้คณะ สถาบัน สำนัก และศูนย์ ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง 
มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเตรียมระบบสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ และดำเนินการให้สามารถเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ภายในภาคเรียนที่  
๓/๒๕๖๒ สำหรับภาคพิเศษ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับภาคปกติ  

 ๓. ให้อาจารย์ผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์ในรายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ และมอบให้คณบดีสื่อสารให้ทุกหลักสูตรทราบ ขับเคลื่อนและเตรียมการรองรับการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๓/๒๕๖๒ สำหรับภาคพิเศษ และภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓ สำหรับ 
ภาคปกติ เป็นต้นไป ยกเว้นรายวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติการให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน โดยให้บริหาร
จัดการให้นักศึกษาสามารถเรียนและปฏิบัติการอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้มากที่สุด และมีมาตรการป้องกันการ 
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยเปิดช่องทางให้อาจารย์พิเศษและนักศึกษา
สามารถสอบถามข้อสงสัยได้  

 ๔. ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ติดตามประกาศเกี่ยวกับการจัดการอบรมระบบการเรียน 
การสอนแบบออนไลน์ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป 

  ๕. ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (Work from Home)  
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามภาระหน้าที่งานเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  ในช่วงวันที่  
๑๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว กรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานสำหรับ
ในส่วนงานที่มีผลต่องานปกติที่กระทำอยู่ เช่น งานเบิกจ่ายเงินเดือน งานคลัง งานพัสดุ เป็นต้น ให้หัวหน้า
หน่วยงานตั้งแต่คณบดีหรือผู้อำนวยการพิจารณาจัดบุคลากรที่เห็นว่าเหมาะสมในแต่ละภารกิจเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

/๖. ให้ผู้บริหาร... 
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 ๖. ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์และหน่วยงานที่มีฐานะ 
เทียบเท่าคณะ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (Work from Home) ของผู้ปฏิบัติงาน  
โดยวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันกับรองคณบดี หรือรองผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสำนัก  
รองผู้อำนวยการศูนย์ และรองผู้อำนวยการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้าสำนักงานที่มีฐานะเทียบเท่า
กองของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้งานที่อยู่ในความรับผิดชอบมีความเรียบร้อย เป็นไปตามระบบของราชการ 
หากมีเหตุเร่งด่วน ต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร เรียกประชุมออนไลน์ หรือสั่งการใด ๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

 ๗. งดหรือเลื่อนกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งกิจกรรม 
ที่ดำเนินการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หากมีความจำเป็นให้ดำเนินการประชุม และการอบรม  
ผ่านระบบออนไลน์แทน 

 ๘. ไม่อนุญาตให้คณาจารย์ และบุคลากร เดินทางไปต่างประเทศ  

 ทั้งนี้ ให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่
ภายใต้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด และสามารถกำหนดแนวปฏิบัติอ่ืนที่สอดคล้องได้ กรณีที่มีปัญหาให้แจ้ง
อธิการบดีทราบโดยเร็ว ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่างอ่ืน 

  สั่ง ณ วันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 
  
          (รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา) 
                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ๖๓/๒๕๖๓ 


