๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๒)
------------------------------------ด้ ว ยสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ยั ง คงพบการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
(โรคโควิด - ๑๙) ขยายขอบเขตการแพร่ ร ะบาดออกเป็ นวงกว้างและกระจายไปทั่ว ประเทศอย่ างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกทั้งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเดินทางกลับภูมิลาเนาในหลายพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายของโรคมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อนุมัติให้เพิ่ม
จานวนข้าราชการผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) อย่างเต็มขีดความสามารถจนถึงวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๖๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้ าระวังการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๒) ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้จัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมิน ผลในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิช า ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นต้นไป โดยให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา เว้นแต่มีกรณีจาเป็นที่ต้องจัด
การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการและ
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๒ ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษา ไปปฏิบัติงานหรือลา
เพื่อเดิน ทางไปยั งหรื อแวะผ่านประเทศหรื อ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ ติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา
(COVID-19) ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไปจนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๓ บุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ไปปฏิบัติงานหรือ
เดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยู่ก่อนวัน
ประกาศนี้ให้งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปจนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
กรณีที่มีเหตุผลหรือความจาเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศ
หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ ให้แจ้งเหตุผลและความ
จาเป็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป
ข้อ ๔ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่มีความเสี่ยง
หรื อมี ร ายงานการพบผู้ ติดเชื้อไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรค
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และกรณีที่พบว่ามีไข้หรือมีอาการที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคให้ปฏิบัติตาม
คาแนะนาทางการแพทย์ และให้หยุดงานหรือหยุดเรียน เป็นเวลา ๑๔ วัน สาหรับผู้ที่ไม่มีไข้หรือ ไม่มีอาการแต่
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเข้าร่ว มกิจกรรมการเรียนการ
สอน การประชุมและสัมมนาใดๆ เป็นเวลา ๑๔ วัน หลังจากกลับจากพื้นที่เสี่ยง โดยให้ใช้
/การสื่อสาร...

๒

การสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดการเรียนการสอนและการประชุมด้วยระบบสารสนเทศแทน
ข้อ ๕ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดิน
หายใจ และพบว่ามีความเสี่ยงจากการใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และหลีกเลี่ยงการรักษาด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันมิให้
มีแพร่เชื้อไปยังบุคคลใกล้ชิด
ข้อ ๖ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ดูแลสุขภาพตนเองด้วยการหมั่นล้างมือให้
สะอาดด้วยน้าและสบู่ แอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมืออยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จาเป็น
และสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดตลอดเวลาขณะอยู่ในสถานที่ที่มีประชาชนอยู่รวมกันเป็นจานวนมาก และ
ให้ ผู้ ที่ มี อ าการไอ หรื อ จาม ต้ อ งสวมหน้ า กากอนามั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ โรค โดยให้ ป ฏิ บั ติ
ตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ให้คณบดี ผู้อานวยการ และหัวหน้าส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กากับดูแล
การดาเนินการด้านสุขอนามัยของสถานที่ และอาคารสานักงาน อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทาความสะอาดพื้น
ทางเดินเข้า - ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้า ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็คทาความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ายา
ฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่ มกดลิฟต์ ราวบัน ได ที่จั บหรือลูกบิดประตู/ อาคาร เป็นต้น โดยจัดให้ มีจุด บริการเจลล้ างมือ
โดยเฉพาะบริเวณที่มีการเข้า - ออกอาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม และศูนย์อาหาร เพิ่มความถี่ในการดูแลระบบ
เครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับการแพร่ระบาด
และการปฏิบัตติ นเพื่อป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น
ข้อ ๘ ให้คณะ สถาบั น ส านัก และศูนย์ และหน่วยงานที่มีฐานะทียบเท่าคณะ หลีกเลี่ ยง
กิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาใดๆ ที่มีการเชิญบุคคลจากต่างประเทศและมีความเสี่ยง หรือ
มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยให้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์แทน
ข้อ ๙ ให้คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะร่ ว มกัน กับ ผู้ บ ริ ห ารของแต่ล ะหน่ ว ยงานวางแผนลดจ านวนบุคลากรในสั งกัด ด้ว ยการจัดบุคลากร
สายสนับสนุนปฏิบัติงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องร้อยละ ๕๐ และปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (Work
from home) ร้อยละ ๕๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
การปฏิ บั ติ ร าชการด้ ว ยวิ ธี ใ ดก็ ต าม ให้ มี ก ารจั ด ช่ อ งทางให้ ส ามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ประสานงาน ประชุม หรือสั่งการใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อมิให้ราชการได้รับความเสียหาย
ข้อ ๑๐ ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรม อาทิ ฝึกอบรม การสอบ การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดงานต่างๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจานวนมาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
แบบทางไกล หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สานัก ศูนย์ เตรียม
ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สาหรับนักศึกษาทุกระดับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
(๒) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือ
ให้การอุปการะแก่บุคคลเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาต
(๓) เป็ น การปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ จั ด กิ จ กรรมของทางราชการ หรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะโดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ ๑๑ การจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัยให้มีการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ
จานวนผู้นั่งบริโภค และการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคาแนะนาของทางราชการ
/ให้รองอธิการบดี...

๓
ให้ ร องอธิ ก ารบดี คณบดี ผู้ อ านวยการที่ เ กี่ ย วข้ อ งก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากร ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด และสามารถกาหนดแนวปฏิบัติอื่นที่สอดคล้องได้ และในกรณีที่
มีปัญหาในการดาเนินการให้แจ้งอธิการบดีทราบโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ที่ ๑๑๔/๒๕๖๔

