ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับที่ 2)
---------------------------------------ตามประกาศข้อกาหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวั ตกรรม เรื่ อง มาตรการและการเฝ้ าระวั งการระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 คาสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒6/๒๕๖5 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
ควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ( COVID-19) ในเขตจั ง หวั ด เพชรบุ รี
ลงวั น ที่ 9 มกราคม ๒๕๖5 และหนั ง สื อ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ นร ๐๑๐๑/ว๑๗๙๐
เรื่อง แนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. 2547
จึ งเห็ นสมควรออกประกาศ เรื่ อง แนวปฏิบั ติในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นั กศึกษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา นั กศึกษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตวิชาชี พครู และนักศึ กษาหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับที่ 2) ดังนี้
๑. การจัดการเรียนการสอน
๑.๑ ให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ร้อยละ ๑๐๐ ตั้งแต่ วันที่ 15 - 31
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้หากรายวิชาใดมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้อง
จัดการเรียนการสอนในรู ปแบบชั้นเรี ยนปกติ (On-site) หรือแบบผสมผสาน (Blended Learning) ต้องได้รับ
การอนุ ญาตจากคณบดีและให้ ดาเนิ นการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้คณะดาเนินการสรุปข้อมูลและรายงานต่ออธิการบดี
เพื่อทราบ
๑.๒ ให้ อาจารย์ ผู้ ส อนจั ด การเรี ยนการสอนผ่ านระบบออนไลน์ ในพื้ น ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ตามห้องเรียนหรือห้องสอนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ หากยังคงพานักอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุขหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่พานัก ทั้งนี้
ต้องแจ้งต่อคณบดีและให้คณบดีสรุปข้อมูลรายงานต่ออธิการบดีเพื่อทราบเป็นรายกรณี
๑.๓ การจั ดการเรี ย นการสอนของทุ กรายวิ ช าต้ องเป็ นไปตามตารางเรี ยนและตารางสอน
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒. การจัดกิจกรรม
๒.๑ ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจานวนมาก
เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 15-31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือ
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
/๒.๒ หากมี…

๒.๒ หากมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาตามข้อ ๒.๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมทางวิชาการที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยแล้วนั้น ให้สามารถ
จัดกิจกรรมดังกล่าวได้ แต่ต้องปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและให้ดาเนินการตามมาตรการการควบคุม
และป้ องกั นการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามคาสั่ งจั งหวั ดเพชรบุ รี และ
แนวทางการจั ดระเบี ยบและระบบต่างๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่าง
เคร่งครัด
๓. การให้บริการทางการศึกษา
ให้บุคลากรของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ศูนย์ สานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่าซึ่งเรียกเป็น
อย่างอื่นทุกหน่วยงาน เข้ามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
๔. ให้บุคลากรทุกคนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
หรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กรณีมีความจาเป็นอย่างยิ่งต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในคาสั่งจังหวัดเพชรบุรี หรือ
แนวปฏิบัติที่กาหนดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด และรายงานให้คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ศูนย์ สานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่าซึ่งเรียกเป็นอย่าง
อื่นทราบเป็นรายกรณี
๕. ให้ คณบดี ทุ กคณะก ากับดู แลการจั ดการเรียนการสอน การวัดและประเมิ นผลระหว่ างเรี ยน
ในช่ วงระยะเวลาตามประกาศฉบั บ นี้ ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด และหากมี ข้ อขั ดข้ อ งใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้คณบดีพิจารณาสั่งการตามเห็นสมควร
๖. ให้ผู้อานวยการศูนย์ สานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่าซึ่งเรียกเป็นอย่างอื่นทุกหน่วยงาน กากับดูแล
การให้บริการทางการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา
อันจะเกิดแก่นักศึกษาและผู้ขอรับบริการทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และหากมีข้อขัดข้องใดๆ ให้รายงานต่ออธิการบดี
เพื่อพิจารณาสั่งการ
๗. ให้อธิการบดีรั กษาการตามประกาศนี้ และมีอานาจออกประกาศ หรือคาสั่งเพื่อประโยชน์ ใน
การปฏิบัติตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการตีความตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาดและให้คาวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

