ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราซภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง แนวทางสำหรับนักศึกษาออกฉกสหกิจศึกษาหรือออกฉกประสบการณ์วิชาชีพ
ตามที่ค ณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูป ถัม ภ์ กำหนดให้นักศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี จันทร์-ศุกร์ ออกฉ กสหกิจ ศึก ษาและออก ฉกประสบการณ์
วิช าชีพ ในภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕:๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิก ายน ๒๕:๖๓ ถึงวันที่ ๒๕: มีนาคม ๒๕:๖๔ นั้น
เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ได้ขยายพื้นที่การแพร่ระบาดออกเป็น วง
กว้างกระจายไปหลายเขตพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย
ของนักศึกษาที,ออกฉกสหกิจศึกษาหรือออกฉกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแจ้ง
แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหลักสูตรในการดูแลนักศึกษาที่ออกฉกสหกิจศึกษาหรือออกฉกประสบการณ์
วิชาชีพ ดังนี้

๑ . ก ร ณ ีส ถ าน ป ร ะ ก อ บ ก าร ท ี่น ัก ศ ึก ษ า ฉ ก อ ย ู่ใ น พ ื้น ท ี่ต าม ท ี่ศ ูน ย ์บ ร ิห าร ว ัด ก าร
โควิด -19 (คบค.) กำหนดเป็น พื้น ที่ค วบคุม สูงสุด (พื้น ที่ส ีแดง) ที่ม ีก ารเชื่อ ม'โยงกับ ผู้ต ิด เชื้อ ให้หลักสูตร
ดำเนินการดังนี้
๑.๑ สำหรับสถานประกอบการมีมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด
อย่างขัด เจนและม ีก ารใช้มาตรการการทำงาน ท ่ีบ้าน (ผ อ ^ ภ ั๐กา แ๐๓อ) อย่างขัดเจนทางหลักสูตรสามารถ
ให้นักศึกษาฉกงานในสถานประกอบการดังกล่าวได้
๑.๒ สำหรับสถานประกอบการมีมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด
อย่างมีประสิทธิภาพและขัดเจน รวมถึงการลดวันในการเข้าปฏิบัติงานให้นักศึกษาสามารถฉกงานต่อได้ ทั้งนี้
ให้ท างหลัก สูต รประเมิน ความเสี่ย งที่จ ะเกิด ชื้น โดยให้ท างหลัก สูต รประสานงานกับ สถานประกอบการถึง
มาตรการการป้อ งกัน หากมีค วามปลอดภัย เทีย บเคีย งข้อ กับ ๑.๑ ให้นักศึก ษาสามารถ ฉกงานต่อได้ แต่หาก
ประเมิน แล้ว มีค วามเสีย งหรือ ประเด็น ที่ไ ม่ส ามารถพิจ ารณาได้ ให้ห ลัก สูต รดำเนิน การประสานสถาน
ประกอบการ เพื่อยุติการฉกงานทันที
๑.๓ นอกเหนือจากข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ให้หลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ
และนักศึกษาเพื่อดำเนินการยุติการฉกงานทันที
๒.ก รณ ีส ถ าน ป ระก อ บ ก ารท ี่น ัก ศ ึก ษ า ฉก อ ยู่ใ น พ ื้น ท ี่ต าม ท ี่ศ ูน ย์บ ริห ารวัด การ
โควิด -19 (คบค.) กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมพื้นที่สีล้ม และพื้น ที่เฝ็าระวังสีเหลือ ง นัก ศึก ษายัง คงฉกงานได้
ตามปกติ แต่หากนักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง ทางหลัก สูต รสามารถเรียกตัวนักศึกษา
กลับได้ โดยให้ให้หลักสูตรวัดกิจกรรมหรือแนวทางเสริมอื่นๆประกอบการเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะเป็น ไป
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ ๒
๓. หากมีน ัก ศึก ษาร้อ งขอเพื่อ ยุต ิก าร ฉก งานให้ห ลัก สูต รดำเนิน การประสานสถาน
ประกอบการเพื่อยุติการฉกงานทันที

๔. สำหรับการออกผีเกสหกิจศึกษาหรือออกผีเกประสบการณ์วิซาชีพในกรอบระยะเวลาที่เหลือให้
หลักสูต รจัด กิจกรรมหรือ แนวทางเสริม อื่น ๆประกอบการเพื่อ ให้น ัก ศึก ษาเกิด ทัก ษะเป็น ไปตามที่ระบุไว้ใน
มคอ.๒
๔. กรณีนอกเหลือจากข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้ปรึกษาคณบดี รองคณบดี เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
๖.การเรียกตัวนัก ศึก ษากลับ จะไม่ม ีผลกระทบต่อการออกผลการเรียนของนักศึก ษาในรายวิขา
ผีเกสหกิจและฝึกประสบการณ์วิซาชีพรวมถึงระยะเวลาในการจบการศึกษา
ทั้งนี้ ประกาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๔๖๔
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