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ประกาศคณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เร่ือง มาตรการปDองกันการแพรEระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) 

................................................................................ 

 โดยที่มหาวิทยาลัยได1มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรการปDองกันการแพรF

ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ประกาศ ณ วันที ่ ๕ 

มีนาคม ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๓ และ ฉบับที่ ๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ 

มีนาคม ๒๕๖๓ ไปแล1วน้ัน 

 ดังนั้น เพื่อให1การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมภายในคณะมนุษยศาสตรpและสังคมศาสตรp 

ในภาคเรียนที ่ ๒ ปqการศึกษา ๒๕๖๒ เปsนไปด1วยความเรียบร1อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกำหนด

มาตรการและแนวทาง ดังน้ี 

 ข1อ ๑ คณะกำหนดมาตรการปDองกันการแพรFระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับอาจารยp 

บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ในการติดตFอราชการ ดำเนินกิจกรรม หรือปฏิบัติหน1าที่ใด ๆ ในพื้นที่

ภายใต1การกำกับดูแลของคณะ ดังน้ี 

  ๑.๑ กำหนดให1ที่ต้ังของสำนักงานคณะ ณ อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร ๔๓) มีทางเข1าออกทาง

เดียว ที่ประตูด1านข1างของอาคาร ตามเวลาราชการ ตั้งแตFวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เปsนต1นไป หรือจะมีประกาศ

เปsนอยFางอื่น และกำหนดให1มีจุดลงทะเบียนผู1มาติดตFอราชการ ณ ประตูทางเข1าอาคารบรมพุทธาราม (อาคาร ๔๓)  

  ๑.๒ กำหนดให1สำนักงานคณบดีตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอลp ได1แกF บริเวณทางเข1าอาคารบรม 

พุทธาราม (อาคาร ๔๓) อาคารฉะไกรน1อย (อาคาร ๑) อาคารจินดาราช (อาคาร ๑๓) พื ้นที่ชั ้น ๒ และ ๓  

ของอาคารปzาตอง (อาคาร ๒) บริเวณหน1าห1องพักอาจารยpสาขาวิชาการสอนภาษาจีนและสาขาวิชานิเทศศาสตรp 

ณ อาคารศูนยpภาษาและคอมพิวเตอรp (อาคาร ๑๐๐ ปq) และหน1าห1องพักอาจารยpสาขาวิชาศิลปะการแสดง  

ณ ช้ัน ๒ ของอาคารทFากายี (อาคาร ๓)  

  ๑.๓ กำหนดให1สำนักงานคณบดีเผยแพรFสื่อแนะนำวิธีการล1างมือที่ถูกต1อง ณ บริเวณจุดบริการ

เจลแอลกอฮอลp และห1องน้ำที่อยูFภายใต1การกำกับดูแลของคณะ 

๑.๔ กำหนดให1มีการทำความสะอาดอุปกรณpและบริเวณที่มีผู1สัมผัสปริมาณมากอยFางสม่ำเสมอ 

เชFน ราวบันได ประตู อ ุปกรณpภายในสำนักงานคณะ ห1องประชุม หรือห1องที ่มีการอำนวยความสะดวก 

แกFผู1มาติดตFอราชการ 

 

/ข1อ ๒ มาตรการ … 



 ๒ 

ข1อ ๒ มาตรการด1านการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. 

 ๒.๑ ให1อาจารยpผู1สอนจัดการเรียนการสอนระบบออนไลนp ตั้งแตFบัดนี้เปsนต1นไป ทั้งนี้ ประกาศ

มหาวิทยาลัยกำหนดให1อาจารยpจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลนpทุกรายวิชาภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

ในกรณีที่อาจารยpผู1สอนที่ยังไมFพร1อมในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลนpในทันที  

ให1อาจารยpผู 1สอนติดตFอสื ่อสารกับนักศึกษาเพื ่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนผFานระบบออนไลนp ทั ้งน้ี  

อาจติดตFอสื่อสารให1นักศึกษามาเข1ารับฟ�งคำช้ีแจงหรือติดตFอสื่อสารผFานชFองทางออนไลนpอื่น โดยให1อยูFในดุลยพินิจ

ของอาจารยpผู1สอน และคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักศึกษาเปsนสำคัญ  

 ๒.๒ ให1อาจารยpรายงานแผนการจัดการเรียนการสอนในชFวงสถานการณpการแพรFระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับชFวงเวลาที่เหลือทุกรายวิชา โดยดาวนpโหลดแบบฟอรpม

ได1ที่ https://www.aru.ac.th/human/ และรายงานข1อมูลตามแผนสFงกลับมาทางอีเมลp aruhuman.tqf@gmail.com 

ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓  

 ๒.๓ อาจารยpสามารถใช1โปรแกรมหรือเครื่องมือสื่อสารที่สามารถใช1ในการจัดการเรียนการสอน 

ในระบบออนไลนp เชFน Facebook Live  Youtube  Line  Google Classroom หรือระบบออนไลนpอ ื ่นได1  

โดยข้ึนอยูFกับความถนัดและความเช่ียวชาญของอาจารยp 

ทั้งนี้ เพื่อเปsนการอำนวยความสะดวก คณะได1จัดเตรียมความพร1อมของบุคลากร อุปกรณp 

และสถานที่อันจำเปsนตFอการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลนp ตั้งแตFวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เปsนต1นไป  

ณ อาคารบรมพุทธาราม ( อาคาร ๔๓) โดยสามารถกรอกแบบฟอรpมได1ที่ https://www.aru.ac.th/human/  

ลFวงหน1ากFอนวันขอเข1ารับบริการ ๓ วันทำการ  

 ๒.๔ ให1อาจารยpพิจารณาปรับรูปแบบการสอบปลายภาค การวัดผล และการประเมินผล  

เปsนรูปแบบอื ่น เชFน การเก็บคะแนนระหวFางการเรียนออนไลนp การสFงรายงาน หรือการสอบออนไลนp ทั ้งน้ี 

ให1สอดคล1องกับรูปแบบการสอนระบบออนไลนpที่ได1รายงานตามแผนการจัดการเรียนการสอนในชFวงสถานการณp

การแพรFระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยอาจารยpผู1สอนสามารถพิจารณา 

ได1ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ให1คำนึงถึงผลลัพธpการเรียนรู1ในรายวิชา ชFวงเวลาตามปฏิทินการศึกษา และประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย 

  การสFงผลการเรียนสำหรบันักศึกษาที่คาดวFาจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  

ให1ยึดตามปฏิทินการศึกษาและประกาศของมหาวิทยาลัย  

  การสFงผลการเรียนสำหรับนักศึกษาที่ยังไมFสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยขยายกำหนดเวลาการสFงผลการเรียนผFานระบบออกไปจากเดิมอีก ๓ สัปดาหp กรณีอาจารยpผู1สอน 

ไมFสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนหรือการสอบได1ครบถ1วนตามรายวิชา ให1สFงเกรด I (Incomplete)  

ทั้งวิชา โดยจัดทำเปsนบันทึกข1อความพร1อมระบุเหตุผลความจำเปsน สFงมายังอีเมลp aruhuman.tqf@gmail.com 

และให1กลับมาจัดการเรียนการสอนหรือการสอบให1สมบูรณpเมื่อสถานการณpเข1าสูFภาวะปกติ ทั้งนี้ให1เปsนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

/๒.๕ รายวิชาฝ�ก … 



 ๓ 

 ๒.๕ รายวิชาฝ�กประสบการณpวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ให1สาขาวิชาพิจารณาเพื่อมีมติที่ประชุม

ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนระยะเวลา และจัดกิจกรรมอื่นหรอืปรับรูปแบบการฝ�กเปsนรูปแบบการเรียนรู1อืน่ที่เหมาะสม 

เชFน การค1นคว1า การทำโครงการ หรือการสFงรายงาน แทนจำนวนช่ัวโมงการฝ�กที่เหลืออยูF  

โดยการพิจารณาดังกลFาว ควรคำนึงถึงจำนวนช่ัวโมงฝ�กสำหรับชFวงเวลาที่เหลือ ความเสี่ยง

ของสถานที่ฝ�ก ความเห็นของหนFวยงานฝ�ก และสถานการณpความรุนแรงของการแพรFระบาดของโรคในประเทศ 

ข1อ ๓ มาตรการด1านการจัดกิจกรรม ให1ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยให1งดหรือเลื่อนกิจกรรม

ของหนFวยงาน ได1แกF กิจกรรมที่ไมFจำเปsนเรFงดFวน กิจกรรมที่มีผู1เข1ารFวมจำนวนมาก กิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธpซึ่งกัน

และกัน กิจกรรมที่มีชาวตFางชาติจากหลากหลายประเทศเข1ารFวม หรือกิจกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงในการแพรFเช้ือ 

กรณีที ่มีการวางแผนจัดกิจกรรมลFวงหน1าแล1ว ทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หากเปsน

กิจกรรมที่มีความจำเปsนเรFงดFวนและมผีู1เข1ารFวมกิจกรรมรวมกันไมFเกิน ๓๐ คน ให1สามารถจัดกิจกรรมได1 โดยจัดทำ

บันทึกข1อความแจ1งชื่อโครงการ ชื่อผู1รับผิดชอบโครงการ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม จำนวนผู1เข1ารFวม และ

เหตุผลความจำเปsนเรFงดFวนในการจัดกิจกรรม มายังคณะเพื่อทราบ โดยคณะจะประสานงานไปยังมหาวิทยาลัย 

เพื่อจัดให1มีการอำนวยความสะดวกจุดคัดกรองอาการ วัดอุณหภูมิ จัดให1มีแอลกอฮอลpเจลสำหรับล1างมือ และ

วิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให1แจ1งข1อมูลลFวงหน1ามายังคณะกFอนวันจัดกิจกรรมไมFน1อยกวFา ๕ วันทำการ 

 ข1อ ๔ ให1อาจารยpและบุคลากรปฏิบัติหน1าที่อยFางเครFงครัดและเต็มประสิทธิภาพในชFวงสถานการณp 

การแพรFระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามสถานการณpที ่เหมาะสม โดยเน1นการหลีกเลี ่ยง 

การปฏิสัมพันธpเชิงกลุ Fมให1มากที ่สุด ทั ้งนี ้ให1คำนึงถึงประโยชนpสูงสุดของนักศึกษา ผู 1มาติดตFอราชการ และ 

ไมFกFอให1เกิดความเสียหายแกFทางราชการ 

 ข1อ ๕  ในกรณีที่มีป�ญหาหรือเกิดข1อขัดข1องในการปฏิบัติตามประกาศน้ี ให1รายงานคณบดีทราบโดยดFวน  

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

      
     (รองศาสตราจารยp ดร.ภาคิน  โชติเวศยpศิลป�) 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตรpและสังคมศาสตรp 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

 

  

 

 


