ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒๐)
-----------------------------------เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการพบ
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายเกือบทุกจังหวัด และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ในหลายจังหวัด ซึ่งตาม
ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบั บที่ ๒๒) ประกาศ ณ วั นที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื่อง สั่ งปิ ดสถานที่ เป็ น
การชั่วคราว (ฉบั บที่ ๒๕) ประกาศ ณ วั นที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ คาสั่ งคณะกรรมการโรคติดต่อจั งหวัดชลบุ รี
ที่ ๒๐/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตกรณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไวรั สโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่
๑๙) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(อว.) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๕) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกระทรวง อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๑๒) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่ อ เป็ น การป้ องกั น การแพร่ ระบาดของโรคไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)
ระลอกใหม่ เดื อ นเมษายน ๒๕๖๔ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๗(๑) และ (๒) แห่ ง พระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒๐) ดังนี้
ข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขยายระยะเวลาปิดที่ทาการที่ตั้งในเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี ออกไปจนถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และปิดที่ทาการเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (วิทยาเขต
จั น ทบุ รี ) เป็ น การชั่ ว คราว ตั้งแต่วั น ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวั นที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยไม่ถือว่าขาดราชการ หรือขาดเรียน
ยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันจาเป็นหรือเร่งด่วนตามที่ รองอธิการบดีที่กากับการปฏิบัติงาน
หรือกากับดูแล หรือหัวหน้าหน่วยงานสั่งการหรืออนุญาต
โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน หรือที่พักอาศัยของตนเองซึ่งเป็นสถานที่อาศัยขณะปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัยฯ โดยให้ใช้มาตรการการทางานที่บ้าน (Work from Home) ตามประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) การกาหนด
มาตรการและแนวทางให้สามารถปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 : การปฏิบัติงานที่บ้าน
/(Work from Home)...

๒
(Work from Home) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดให้มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานที่
บ้านอย่างเต็มที่และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่บ้านเท่ากับ
การปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย
สาหรับการทางานที่บ้าน (Work from Home) และการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบ
ออนไลน์ ให้ ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลั ยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๙) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ให้รองอธิการบดีที่กากับการปฏิบัติงานหรือกากับดูแล หรือหัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาระดับ
ความเสี่ยงและบริบทของพื้นที่ตามข้อกาหนด
ข้อ ๒ ให้รองอธิการบดีที่กากับการปฏิบัติงานหรือกากับดูแล หรือหัวหน้าหน่วยงาน อาจกาหนด
รายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้สอดคล้องกับประกาศนี้ก็ได้
ข้อ ๓ ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
รั ฐบาล ประกาศหรื อคาสั่ งของจั งหวัดพื้ นที่ เกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของโรคไวรั สโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ ๒๐๑๙
(COVID-19) หรื อ ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ฯ อย่ า งเคร่ งครั ด และหากฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ปฏิ บั ติ ต ามต้ อ งระวางโทษ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งความผิดตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎหมายอื่นที่เกีย่ วข้อง
ข้อ ๔ กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้ประธานศูนย์ประสาน
การปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เสนอความเห็ น
ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

