
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
       การจัดการศึกษาและการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 

....................................... 
 ตามที่สถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า  ๒๐๑๙ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรง           
ในวงกว้างและยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมพร้อมรบัสถานการณ์ สามารถปฏิบัติงานตามปกติ รวมทั้งสามารถป้องกัน 
ชะลอ และบรรเทาผลจากการระบาดและสร้างความเช่ือมั่นกับบุคคลทั่วไป โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ของมหาวิทยาลัย และตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๒๐๑๙) นั้น  

  เพื่อให้การด าเนินการป้องกันการติดต่อของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ การจัดการ
ศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังนี้  

 ๑. การจัดกิจกรรมและการใช้พื้นท่ีของมหาวิทยาลัย 

     ๑.๑ ให้งดจัดกิจกรรมของนักศึกษาทุกโครงการ  ส าหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติ แล้ว 
สามารถเลือกปฏิบัติได้สองทาง คือ ยกเลิกโครงการ หรือ เลื่อนการด าเนินการตามโครงการหลังจากที่การ
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ สู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ต้องให้โครงการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายก่อน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 

  ๑.๒ ให้งดจัดกิจกรรมของบุคลากรทุกกิจกรรมทั้งที่จัดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
ยกเว้นการประชุมตามปกติของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กรณีการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมากหรือมี
บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย ให้มีการคัดกรองผู้เข้าประชุมและจัดน้ ายาฆ่าเช้ือโรคไว้บริการหน้าห้อง
ประชุม 
     ๑.๓ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการหอประชุม ห้องประชุม ห้องเรียน หรือสถานที่
ทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดกิจกรรมที่มีบุคคลภายนอกร่วมกิจกรรม 
     ๑.๔ ให้ปิดการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่วันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
  ๑.๕ ให้คณบดี ผู้อ านวยการดูแลการใช้พื้นที่ใต้อาคารหรือบริเวณรอบอาคารที่รับผิดชอบ ให้
สวยงาม สะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือ  ห้ามบุคคลภายนอกมาใช้พื้นที่ดังกล่าว ส่วนนักศึกษาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ไม่
เกิน เวลา ๒๑.๐๐ น.   
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       ๑.๖ ให้ปิดการให้บริการหอพักนักศึกษาภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีที่นักศึกษามี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิล าเนาได้ ให้นักศึกษาพักในหอพักต่อไปจนกว่าจะสามารถ
เดินทางกลับภูมิล าเนาได้ ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการเข้าพักในหอพัก 
       ๑.๗ ให้ปิดการให้บริการสระว่ายน้ า ศูนย์การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ลานกิจกรรมกีฬา 
และสนามฟุตบอล ๒ แห่ง จนกว่าสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 
๒๐๑๙ เป็นปกต ิ 
    ๑.๘  ให้เปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเฉพาะประตู ๑ เท่านั้น และให้มีการคัดกรองผู้เดิน
ทางเข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ณ ป้อมยามทางเข้าประตู ๑ หากพบว่าเป็นบุคคลสุ่มเสี่ยงต่อการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 
เว้นแต่บุคคลนั้นพักอาศัยอยู่ในบ้านพักหรืออาคารที่พักของมหาวิทยาลัย 

๒. การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 
     ๒.๑  ให้ผู้บริหารทุกคนและทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ๒๔ ช่ัวโมง เพื่อเฝ้าระวังการ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กรณีพบสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโร
น่า ๒๐๑๙ ให้รายงานต่อมหาวิทยาลัยทันที 

     ๒.๒ ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ กรณีที่บุคลากรมีความ
ประสงค์จะท างานที่บ้าน ให้บันทึกขออนุญาต พร้อมช้ีแจงเหตุผลและแนวทางการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัย 

    ๒.๓  กรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีการสลับการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
จะก าหนดวิธีการและจะจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

    ๒.๔ การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้คณะ วิทยาลัย ก าหนดหรือ
มอบหมายงานให้อาจารย์ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของอาจารย์ใน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตามความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

    ๒.๕ การปฏิบัติหน้าที่ในโครงการตามยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้
ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการพิจารณาความเหมาะสมของการด าเนินการ กรณีที่ไม่ส ามารถจะ
ด าเนินการได้ ให้ชะลอการด าเนินการจนกว่าสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุ
ใหม่ ๒๐๑๙ เป็นปกติ ทั้งนี้ต้องให้โครงการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายก่อนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 

    ๒.๖ กรณีที่บุคลากรมีความจ าเป็นต้องเดินทางออกนอกจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้บันทึกขออนุญาต
พร้อมกับแจ้งพื้นที่ที่เดินทางไปแวะหรือพักค้างคืนต่อหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง และให้
หัวหน้าหน่วยงานรายงานต่ออธิการบดีเพื่อทราบต่อไป และห้ามบุคลากรเดินทางไปต่างประเทศในทุกกรณี 

๓. การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
    ๓.๑ ก าหนดจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส าหรับนักศึกษา

ภาคปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ และ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มพิเศษ ตามที่ก าหนดในปฏิทินจัดการศึกษา 
     ๓.๒ ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ก าหนดให้ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีที่ผู้สอนต้องการใช้โปรแกรมปฏิบัติการ
แตกต่างไปจากนี้ให้ขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถก ากับและติดตามคุณภาพของการจัดการศึกษา
แต่ละรายวิชาได้ 
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     ๓.๓ อาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนทุกคนจะต้องเข้าอบรมเพื่อสร้างความรู้และ

ทักษะในการใช้โปรแกรมปฏิบัติที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งก าหนดจัดการอบรมในวันที่ ๘ – ๙ เมษายน 
๒๕๖๓ อาจารย์ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมหรือไม่มีทักษะในการใช้โปรแกรมจะไม่มีสิทธ์ิท าหน้าที่ ผู้สอนในภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
              ๔. การเตรียมจัดการเรยีนการสอนภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
       ๔.๑ วิธีการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ความรุนแรงของการ
ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ หากสถานการณ์เป็นปกติ มหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอน
แบบเข้าช้ันเรียนตามปกต ิ
    ๔.๒ กรณีที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ยังรุนแรง 
มหาวิทยาลัยอาจเลื่อนการเปิดภาคเรียน หรือใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ ใช้วิธีการสอน
อื่นที่เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการเข้าช้ันเรียนที่นักศึกษาต้องมารวมตัวกัน 
        ๔.๓ เพื่อเป็นการเตรียมการกรณีที่ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยจะ
จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนให้กับอาจารย์
และผู้เกี่ยวข้องทุกคนในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  ๕. การช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 
        ๕.๑ กรณีที่บุคลากรหรือครอบครัวได้รับผลกระทบจากการติดเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุ
ใหม่ ๒๐๑๙ ขอให้ประสานแจ้งต่อมหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
    ๕.๒  ให้คณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาได้ติดตามส ารวจนักศึกษาหรือครอบครัวของนักศึกษาที่
ตนเองรับผิดชอบ กรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบจากการติดเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ขอให้
คณบดีแจ้งต่อมหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ตามนโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

.                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง  

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 


