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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน 
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019หรือCOVID-19(ฉบับท่ี 1) 

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

ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรน่า  2019 หรือ COVID-19 ที่เกิดการระบาด
รุนแรงในวงกว้างมากข้ึน ประกอบกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่  
25 มีนาคม 2563 , ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 , ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเรื่อง 
มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ลงวันที่ 
23 มีนาคม 2563 ,ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019หรือCOVID- 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 และประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการเรง่ด่วน
ในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือCOVID- 19 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 
จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านร่วมด าเนินการตามมาตรการดังนี้ 

 
ด้านสุขอนามัยและอาคารสถานท่ี 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความห่วงใย สุขอนามัยของนักศึกษาและบุคลากร  
ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ จึงมีมาตรการด าเนินการดังนี้ 

1. ห้ามบุคคลภายนอก เข้า-ออก ในมหาวิทยาลัย ยกเว้นผู้ที่มาติดต่องานธุรการ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต
โดยให้เข้าออกประตูด้านหน้าเพียงประตูเดียว โดยต้องผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่  ผู้ที่เข้ามาต้องสวม
หน้ากากอนามัย  กรอกข้อมูล  ช่ือ-สกุล ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  ตามแบบฟอร์มที่จัดไว้ให้ 

 

2. งดการใช้สนามกีฬาประเภททีมทุกสนาม อาทิฟุตบอล  บาสเกตบอล  วอลเล่ย์บอล เปตอง  
ตลอดจนอาคารอเนกประสงค์  เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น 

 

3. ให้หัวหน้างาน  หัวหน้าสาขา ผู้อ านวยการกอง  รองคณบดี ผู้บังคับบญัชา ได้ตรวจตรา ก ากับ  
ติดตามการด าเนินงาน  

   3.1  ก ากับตรวจตราเจ้าหน้าทีท าความสะอาดอาคาร ใหห้มั่นท าความสะอาดหอ้งส านักงาน มีการ
เซ็ดลกูบิดประตู มือจับ ราวบันได สวิตซ์ไฟฟ้า จุดประชาสัมพันธ์ จุดช าระเงิน จุดรับงานเอกสาร สารบรรณ 
จุดที่มีความเสี่ยงตอ่การแพร่ระบาด ด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือหรือแอลกอฮอล ์

   3.2  วางมาตรการท าความสะอาดจุดทีบ่รเิวณที่อาจปนเปื้อน หรอืสมัผสับ่อยๆที่อาจเป็นแหล่งแพร่
เช้ือโรคเช่น  ห้องน้ า  อ่างล้างหน้า  โถ้ส้วม  จัดเตรียมสบูส่ าหรบัล้างมือ   น้ ายาท าความสะอาด  ให้เพียงพอ 
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   3.3  จัดเตรียมแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือโรค หรือแอลกอฮอล์เจล ท าความสะอาดมอื  ไว้จุดส่วนกลาง 
ห้องส านักงานต่างๆ รวมทัง้จุดที่มีการมาติดต่องานธุรการ  

4. จัดสภาพแวดล้อมห้องท างานใหป้ลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวกไม่อบัช้ืน  และให้มีการสร้าง
ระยะห่างระหว่างการท างานร่วมกบับุคคลอื่น (personal  Distancing)  

5. ให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค าแนะน าของแพทย์ ใสห่น้ากากอนามัยทัง้ในที่ปฏิบัตงิานและนอกพื้นที่ 
หลีกเลี่ยงการไปพื้นทีส่าธารณะพบปะผู้คนจ านวนมาก(Social Distancing)  กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมอืด้วย
แอลกอฮอลเ์จลหรือสบูล่้างมอือยู่เสมอ เป็นการลดความเสี่ยงการการติดเช้ือโรคระบาด 

ด้านการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 
 

1. บุคลากรสายวิชาการ ให้ใช้ระบบการท างาน work from home ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 
30 เมษายน 2563  ปฏิบัติงานตามภาระงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การก ากับดูแลของ
หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าสาขา  รองคณบดี และผู้บังคับบัญชา 

 

2. การปฏิบัติงาน work from home เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเช้ือโรค ต้องเป็นการปฏิบัติงาน
ในบ้านพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดน่าน  เป็นผู้ที่มีความพร้อมสามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยให้
บันทึกงานผ่านระบบออนไลน์ มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน  การรายงานผล การก ากับติดตามของ
ผู้บังคับบัญชา หากหัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าสาขา  รองคณบดี  ผู้บังคับบัญชา มีภาระงานที่จ าเป็นเร่งด่วนขอ
ความร่วมมือด าเนินงานต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ 

 

3. ขอความร่วมมือบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาน่าน งดการเดินทางออกนอก
พื้นที่จังหวัดน่าน  งดหรือเลือ่นการจัดกจิกรรม  อบรม  ประชุมสัมมนา ทีม่ีคนหมูม่ากมารวมกัน          
(Social Distancing) หากมีความจ าเป็นให้ใช้การประชุมออนไลน์  

4. การเปิดรายวิชาเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่องแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อนปี
การศึกษา 2562 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563  และการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนให้ปฏิบัติ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และการฝึกงาน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรน่า 
2019 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563   

 
ด้านการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 1. ให้ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร ผู้อ านวยการกองการศึกษา รองคณบดี ผู้บังคับบัญชา ได้
พิจารณามอบหมายงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนอาทิ งานวิทยบริการ งานรักษาความปลอดภัย งาน
อาคารสถานที่ งานบริการ งานคลังและพัสดุ งานการเงินบัญชี งานยุทธศาสตร์และแผน  งานบุคลากร งาน
ประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมสุขภาพ งานทะเบียนและวัดประเมิน งานห้องปฏิบัติการ ให้มาปฏิบัติหน้าที่เท่าที่
จ าเป็นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงาน work from home  โดยไม่กระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาด าเนินการ 
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   1.1 ปฏิบัติงาน work from home เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเช้ือโรค ต้องเป็นการปฏิบัติงาน
ในบ้านพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดน่าน  เป็นผู้ที่มีความพร้อมสามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
มอบหมายงานรายวัน รายสัปดาห์ มีแผนการท างาน ก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา ผ่านระบบออนไลน์  โดยให้ผู้บริหารทุกส่วนงานมีหน้าที่ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลของ
งานอย่างต่อเนื่อง หากผู้บังคับบัญชา มีภาระงานที่จ าเป็นเร่งด่วนขอความร่วมมือด าเนินงานต้องพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ 

 

   1.2 อาจพิจารณาเหลื่อมเวลาท างาน เพื่อลดการแออัดในห้องท างาน เช่น 
      เวลาท างาน 07.30 – 15.30 น. เวลาท างาน 08.30 – 16.30น. เวลาท างาน 09.30 – 17.30น. 
      โดยมีเวลาพัก 1ช่ัวโมง 
 

   1.3 จัดสภาพแวดลอ้มหอ้งท างานของสายสนบัสนุนให้ปลอดโปรง่ อากาศถ่ายเทสะดวกไม่อบัช้ืน  
และให้มกีารสร้างระยะห่างระหว่างการท างานร่วมกับบุคคลอื่น (personal  Distancing)  

2. ให้หัวหน้างานฟาร์ม หัวหน้าสาขา รองคณบดี มอบหมายหน้าที่ ให้ผู้ปฏิบัติงานฟาร์ม ได้คัดกรอง 
บุคคลที่เข้าฟาร์ม ดูแล ความสะอาดของพื้นที่ ปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจของงานฟาร์ม ให้สามารถด าเนินงานได้ 
ตามปกติ ไม่กระทบต่อคุณภาพของงานฟาร์ม 

 

3. ขอความร่วมมือบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาน่าน งดการเดินทางออกนอก
พื้นที่จังหวัดน่าน งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม  อบรม  ประชุมสัมมนา ทีม่ีคนหมูม่ากมารวมกัน           
(Social Distancing) หากมีความจ าเป็นให้ใช้การประชุมออนไลน์ หรือปฏิบัติตามค าแนะน าแพทย์ เพื่อลด
ความเสี่ยงของติดเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า2019 

ขอให้บุคลากรทุกท่านติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติงานตาม
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ติดตามและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประกาศจังหวัดน่าน  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และปฏิบัติตนตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศเพิ่มเติมประการใดจะแจ้งให้
ทราบต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 31  มีนาคม 2563 

                                                          
              (ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระสงค์   เหลี่ยมโสภณ) 
                                                                                 ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน   


