ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ ๔
………………………………………………….
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและ
การสอบ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ ๓
ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้สถานการณ์การระบาดจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) อยู่ในระยะการเฝ้าระวัง ประกอบกับมีการปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้ น ที่
สถานการณ์การกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม และมาตรการทางสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่
๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทีส่ าธารณสุข คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง
และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ อันเนื่องมาจากการ
แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ ๔ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ครู
บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฏิบัติดังนี้
๑. การจัดการเรียนการสอนหรือการสอบ สามารถจัดได้ทั้งในห้องแบบปกติ แบบออนไลน์ หรือ
แบบผสมผสานในห้องแบบปกติร่วมกับรูปแบบออนไลน์
การเรียนการสอนหรือการสอบ ในห้องแบบปกติต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด
โดยให้ดำเนินการตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด หากมีนักเรียน
นักศึกษา ผู้ปกครองของนักเรียน เดินทางมาจากจังหวัดที่ประกาศเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
หรือจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
หรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้นักศึกษา หรือผู้ปกครอง แจ้งผู้สอนหรือ
ผู้คุมสอบ ทราบโดยทันที โดยไม่มีการปกปิดทามไลน์
ให้คณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เป็นผู้พิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและ
การสอบภายในคณะหรือโรงเรียนแล้วแต่กรณีให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
๒. ให้ อาจารย์ห รือครู ดำเนินการสอบถามหาข้อ มูล จากนั กเรี ยน นักศึกษา ในรายวิช าที่
รับผิดชอบ ตามข้อ ๑ กรณีที่พบว่า นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองเดินทางมาจากจังหวัดที่ประกาศเป็น
จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด หรือจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือมีความเสี่ยงในการติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ให้ผู้สอนแจ้งคณบดี หรือผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต แล้วแต่กรณีทราบโดยเร็ว และให้พิจารณาวิธีการเรียน

การสอนหรือการสอบตามความเหมาะสมจนกว่า นักเรียน นักศึกษานั้น จะพ้นระยะการกักตัว หรือตามที่
หน่วยงานทางสาธารณสุขกำหนด
๓. การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ยกเว้นกรณีทไี่ ม่สามารถจัดกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดำเนินการดังนี้
กรณีที่มีผู้เข้าร่วมเกิน ๕๐ คน ให้ดำเนินการขออนุญาตต่อ ผู้มีอำนาจระดับคณบดี หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือกรณีที่มีผู้เข้าร่วมเกิน ๕๐๐ คน ให้ดำเนินการขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณา
โดยต้องแจ้งและดำเนินการร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในระดับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ
(ศปก.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศปก.อบจ.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล
(ศปก.ต.) หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง (ศปก.ทน./ศปก.ทม.) แล้วแต่กรณี
เพื่อประเมินสถานการณ์ กำกับ ดูแล พิจารณาความจำเป็น ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
กรณีที่มีผ ู้เข้าร่ว มเกิน ๑,๐๐๐ คน ให้ดำเนินการขออนุญ าตต่อ คณะกรรมการควบคุ ม
โรคติดต่อจังหวัดลำปาง โดยผ่านศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศปก.มร.ลป.)
เพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนดำเนินการอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ ก่อนการดำเนินการ
การจัดกิจกรรมทุกกรณีดังกล่าว ต้องดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกัน โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ลำปาง หรือศูน ย์ป ฏิบ ัติการควบคุมโรคมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศปก.มร.ลป.) กำหนดอย่างเต็มขีด
ความสามารถและเคร่งครัด
๔. การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดผู้เข้าร่วมแข่งขันและไม่มี
ผู้ชมในสนาม หรือมีผู้ชมต้องดำเนินการตามข้อ ๓ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
กำหนด
โดยเฉพาะหากมี น ั ก กี ฬ ามาจากต่ า งพื ้ น ที ่ ให้ ด ำเนิ น การขออนุ ญ าตต่ อ ผู ้ ม ี อ ำนาจ
ระดับรองอธิการบดีขึ้น ไป เป็นผู้พิจารณาร่ว มกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อำเภอ (ศปก.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศปก.อบจ.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรคตำบล (ศปก.ต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง (ศปก.ทน./ศปก.ทม.) แล้วแต่
กรณี เพื่อกำกับ ดูแล ประเมินสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยให้ยึดหลักเณฑ์
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
๕. ให้หัวหน้าส่วนราชการอาจพิจารณาให้บุคลากร ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (Work
Form Home) หรือเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม โดยมิ ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการของ
หน่วยงานอย่างเด็ดขาด
๖. ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาทุกคน ติดตามประกาศและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

(ศบค.) และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง รวมถึงประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง อย่างเคร่งครัด
๗. ให้ ศ ู น ย์ ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารควบคุ ม โรคมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลำปาง (ศปก.มร.ลป.) เป็ น ผู ้ ด ู แ ล
ประสานงาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อรายงานให้แก่มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

