ฉบับที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
**********************************************************************
มรพส.ประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID –19 ฉบับที่ ๑๑
มรพส. ออกประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ฉบับที่ ๑๑ โดยให้
ยกเลิกประกาศฯ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๔ และให้ปฏิบตั ิดงั นี ้
ข้อ ๑. ให้ทกุ คณะ / วิทยาลัย ดาเนินการจัดการเรียนการสอน การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมฝึ กงาน
สหกิจศึกษาของแต่ละหลักสูตร และการวัดผลประเมินผลตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรือ่ งแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศเรือ่ งแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.ป.ป. และ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๑๕
มิถนุ ายน ๒๕๖๔
ข้อ ๒. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุม่ คนจานวนตัง้ แต่ ๕๐ คน ทุกประเภท โดยให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมใดๆ ที่มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมเป็ นจานวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม
การอบรม การสัมมนา การบริการวิชาการ และงานตามประเพณี เป็ นต้น กรณีท่ีมีความจาเป็ นต้องจัดกิจกรรม ให้
ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด
หรือให้ใช้รูปแบบออนไลน์ โดยต้องส่งแผนมาตรการป้องกันโรคอย่างละเอียด และขออนุมตั ิจากคณบดีหรือผูอ้ านวยการ
เป็ นกรณีไป ทัง้ นีต้ อ้ งแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบด้วย
ข้อ ๓. ให้บคุ ลากร งดหรือชะลอ การเดินทางไปจัดกิจกรรมการบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทัง้ ใน
พืน้ ที่จงั หวัดพิษณุโลก รวมทัง้ ในลักษณะการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อป้องกันการไปสัมผัสรับเชือ้ โรคและเป็ นพาหะในการ
แพร่ระบาด กรณีท่ีมีความจาเป็ นต้องจัดกิจกรรม ให้ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. กาหนด โดยให้ยดึ หลัก D-M-H-T-T-A อย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยต้องส่งแผนมาตรการป้องกันโรคติดเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
อย่างละเอียด และขออนุมตั ิจากคณบดีหรือผูอ้ านวยการเป็ นกรณีไป ทัง้ นีต้ อ้ งแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบด้วย
ข้อ ๔ . ให้บคุ ลากร งดหรือชะลอ การเดินทางข้ามเขตพืน้ ที่จงั หวัดพิษณุโลก เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น ให้ขออนุญาต
ต่ออธิการบดี กรณีท่ีเดินทางออกไปในพืน้ ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพืน้ ที่ควบคุมสูงสุด (เสี่ยงสูง) ต้องกลับมาทา
Self-Quarantine at Home ตามมาตรการสาหรับการคัดแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พกั อาศัย ของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด ทัง้ นีต้ อ้ งแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบด้วย
(อ่านต่อหน้า๒)

(ต่อจากหน้า ๑)

ข้อ ๕. งดให้บริการศูนย์กีฬาในร่ม อาคารสระว่ายนา้ ศูนย์ออกกาลังกาย และสนามกีฬาอื่นๆ เป็ นการชั่วคราว
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะคลี่คลาย แต่ในส่วนของสนามกีฬา
อื่น ๆ ตลอดจนบริเวณพืน้ ที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้ในการออกกาลังกายได้ตามปกติ โดยไม่มีผชู้ มมาชุมนุม
กัน หรือเป็ นไปในลักษณะการแข่งขัน การละเล่น การแสดง และให้ปฏิบตั ิตามหลักมาตรการป้องกันเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๖. ให้บคุ ลากร สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าให้ถกู สุขลักษณะ ตลอดเวลาที่อยูน่ อกเคหสถานหรือ
ออกจากที่พานัก และให้ปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. กาหนด ตามคาสั่ง
จังหวัดพิษณุโลก ที่ ๓๐๑๔/๒๕๖๔ เรือ่ งมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔
ข้อ ๗ . ให้คณะ / วิทยาลัย / สานัก / สถาบัน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการปฏิบตั ิตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการดูแลอาคารสถานที่เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๗๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๘. ให้บคุ ลากร นักศึกษา ติดตามและปฏิบตั ิตามประกาศ / คาสั่ง จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม โดยเคร่งครัด
ข้อ ๙. ให้อธิการบดีรกั ษาการตามประกาศฉบับนี ้ กรณีมีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบตั ิตามประกาศนี ้
ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ ินิจฉัยชีข้ าด ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็ นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่ยุพนิ
ด้วงน้อย (มารดาของนายปองภพ ด้วงน้อย
นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส.) โดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา
๒๐.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ ๖ ตาบลเขาแก้ว อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และพิธีฌาปนกิจศพ วันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดนมโฑ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี / ทีป่ รึกษา : รศ.ดร.โชติ บดีรฐั
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : จิรชั ยา วัลลิยะเมธี, อนาวิล เรือนวงค์, นิธศิ ปรุงศักดิ์

