
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับท่ี ๑๐) 
 

 --------------------------------------- 
 

  ตามที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในจังหวัดต่างๆ  
ของประเทศไทย และมีการติดต่อระหว่างบุคคลแพร่กระจายไปในหลายพ้ืนที่ อย่างรวดเร็ว ซึ่งในวันหยุดช่วง
เทศกาลปีใหม่ มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางกลับภูมิล าเนาในหลายพ้ืนที่ที่อาจมีความเสี่ยงสูง
และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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 
และหน่วยงานภายใต้กระทรวง ด าเนินการตามมาตรการและแนวทาง เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 
ของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้จัดการเรียน 
การสอน การวัดและประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชาตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา เว้นแต่มีกรณีจ าเป็นที่ต้องจัดการเรียน 
การสอนในรูปแบบอื่นให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทาง 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

         การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกรูปแบบตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสาขาวิชาและคณบดี  โดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นส าคัญ 
  ข้อ ๒  ให้ขยายเวลาการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง งดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนเป็นกรณีพิเศษเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ข้อ ๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ ก ากับ ดูแล ควบคุม และจัดล าดับความส าคัญในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  จากเดิมถึงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ให้ขยายเวลา ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

/ข้อ ๓  ให้บุคลากร ... 
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- ๒ - 

 

  ข้อ ๓  ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีการปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย  
(Work from home) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามภาระหน้าที่งานเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยให้
หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ พิจารณาจัดบุคลากรที่เห็นว่าเหมาะสมในแต่ละภารกิจ ระดับ
ความเสี่ยง และบริบทของพ้ืนที่ ตามสัดส่วนการท างานที่บ้าน (Work from home) หรือการสลับวันหรือ 
การเหลื่อมเวลาการเข้าปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง  เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  ข้อ ๔  ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์
และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (Work from Home) 
และผู้ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย โดยวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันกับรองคณบดี หรือรองผู้อ านวยการสถาบัน 
รองผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการศูนย์ และรองผู้อ านวยการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้าส านักงาน 
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้งานที่อยู่ในความรับผิดชอบมีความเรียบร้อย เป็นไปตามระบบ
ของราชการ หากมีเหตุเร่งด่วน ต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร เรียกประชุมออนไลน์ หรือสั่งการใด ๆ  
ได้อย่างต่อเนื่อง 
  ข้อ ๕  ให้คณะ สถาบัน ส านัก หรือศูนย์ งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวน
มากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัด
กิจกรรม ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือรองอธิการบดีที่ก ากับ 
การปฏิบัติงานพิจารณาให้จัดได้เฉพาะกิจกรรมที่มีกิจกรรมการประชุม หรือการอบรมผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 
ส าหรับกิจกรรมของนักศึกษาขอให้งดหรือเลื่อนออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

  ข้อ ๖ ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรม อาทิ  ฝึกอบรม  การสอบ  การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดงานต่าง ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เป็นจ านวนมาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นการใช้อาคารสถานที่เพ่ือจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร 
แบบทางไกล หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์  
เตรียมระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ส าหรับนักศึกษาทุกระดับ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  

 (๒) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้การ
อุปการะแก่บุคคล 

 (๓) เป็นการปฏิบัติราชการหรือจัดกิจกรรมของทางราชการ หรือกิจกรรมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะโดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

/ข้อ ๗ การจ าหน่ายอาหาร… 



- ๓ - 

    
  ข้อ ๗ การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัยให้มีการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ 
จ านวน ผู้นั่งบริโภค และการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและค าแนะน าของทางราชการ  

 ทั้งนี้ ให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการที่เกี่ยวข้องก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด และสามารถก าหนดแนวปฏิบัติอ่ืนที่สอดคล้องได้ กรณีที่มีปัญหาให้แจ้ง
อธิการบดีทราบโดยเร็ว หากมีความคืบหน้าเพ่ิมเติมในกรณีดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบ 
เป็นระยะต่อไป 

 ประกาศ ณ วันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

          

 

                                                                                                             

                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา) 
                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ที่  ๑ / ๒๕๖๔ 

 


