ฉบับที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
**********************************************************************
มรพส. ออกประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง COVID - ฉบับที่ ๑๒
มรพส. ออกประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ฉบับที่ ๑๒ โดยให้
ยกเลิกประกาศฯ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และให้ปฏิบตั ิดงั นี ้
ข้อ ๑. ให้คณบดี /ผูอ้ านวยการสานัก / สถาบัน พิจารณาให้บคุ คลภายในหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบตั ิงานในแต่ละ
วัน ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่ออธิการบดีทราบ สาหรับบุคลกร
ที่ปฏิบตั ิงาน ณ ที่พกั อาศัยของตนเอง (Work From Home) ต้องพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการ หรือเรียกตัวจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา โดยให้นบั วันเวลาปฏิบตั ิงาน ณ ที่พกั อาศัยของตนเอง ไม่ตอ้ งลงเวลาปฏิบตั ิงาน โดยจัดบุคลากรมา
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานตามความจาเป็ น ที่เห็นสมควร โดยกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้เกิดผลดีแก่ราชการ
ข้อ ๒. 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 ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๔
ข้อ ๓. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุม่ คนจานวนรวมกันมากกว่า ๕๐ คนทุกประเภท โดยให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมใดๆ ที่มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมเป็ นจานวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย
เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา การบริการวิชาการ และงานตามประเพณี เป็ นต้น กรณีท่ีมีความจาเป็ นต้องจัด
กิจกรรม ให้ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่าง
เคร่งครัด หรือให้ใช้รูปแบบออนไลน์ โดยต้องส่งแผนมาตรการป้องกันโรคอย่างละเอียด และขออนุมตั ิจากคณบดีหรือ
ผูอ้ านวยการเป็ นกรณีไป ทัง้ นีต้ อ้ งแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบด้วย
ข้อ ๔. 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 ๕. ให้บคุ ลากร งดหรือชะลอ การเดินทางข้ามเขตพืน้ ที่จงั หวัดพิษณุโลก เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น ให้ขออนุญาต
ต่ออธิการบดี กรณีท่ีเดินทางออกไปในพืน้ ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพืน้ ที่ควบคุมสูงสุด (เสี่ยงสูง) ต้องกลับมา
ทาSelf-Quarantine at Home ตามมาตรการสาหรับการคัดแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พกั อาศัย ของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด ทัง้ นีต้ อ้ งแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบด้วย
(อ่านต่อหน้า ๒)

(ต่อจากหน้า ๑)

ข้อ ๖. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ เวลา ๑๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น. ตามมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า - ออก
มหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID - 19 ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๙ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ข้อ ๗. งดให้บริการศูนย์กีฬาในร่ม อาคารสระว่ายนา้ ศูนย์ออกกาลังกาย และสนามกีฬาอื่นๆ เป็ นการชั่วคราว
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะคลี่คลาย
ข้อ ๘. การใช้เส้นทางและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ในการออกกาลังกายหรือทากิจกรรมต่างๆ อนุญาตเฉพาะ
บุคลากรภายใน ใช้เส้นทาง และพืน้ ที่โล่งแจ้ง เฉพาะการเดิน วิ่ง ปั่ นจักรยาน หรืออกกาลังกายโดยไม่มีผมู้ าชุมนุมกัน
และปฏิบตั ิตามมาตรการอย่างเคร่งครัด (ให้บคุ ลากรสวมใส่เสือ้ ที่มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย หรือข้อความที่ระบุถึง
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยทราบว่าเป็ นบุคลากรภายใน)
ข้อ ๙. 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 ๑๐ . ให้คณะ / วิทยาลัย / สานัก / สถาบัน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการปฏิบตั ิ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการดูแลอาคารสถานที่เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๗๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๑. ให้บคุ ลากร นักศึกษา ติดตามและปฏิบตั ิตามประกาศ / คาสั่ง จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม โดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๒. ให้อธิการบดีรกั ษาการตามประกาศฉบับนี ้ กรณีมีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบตั ิตามประกาศนี ้
ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ ินิจฉัยชีข้ าด ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็ นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอเชิญร่วมโหวตผลงานนักศึกษา มรพส. ในการประกวดLOGO วิศวกรสังคม
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกร
สังคม โดยมีผสู้ ง่ ผลงานเข้าประกวดออกแบบจานวน ๔๒ ราย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๑๗ แห่ง ในการนี ้ นายอภินันท์ อัตชู นักศึกษา มรพส. ชัน้ ปี ที่ ๔ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็ นตัวแทนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดดังกล่าว
จึงขอเชิญชวนร่วมโหวตตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม ผลงานของนักศึกษา มรพส.
ได้ท่ี https://www.facebook.com/.../a.1581408930.../158061399725336 โหวตได้ถงึ วันที่
๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นี ้

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี’๖๔ รอบ ๒ บัดนี้ - ๓๑ ก.ค.นี้
มรพส. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนเสาร์-อาทิตย์) (รอบที่ ๒) ประจาปี การศึกษา
๒๕๖๔ สมัครออนไลน์ได้ที่ https://reg.psru.ac.th ตัง้ แต่บัดนี้ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส่งเอกสารการสมัครได้ ดังนี ้
๑.) ด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา อาคารพิบลู วิชญ์ มรพส. (ส่วนทะเลแก้ว)
๒.) ทางไปรษณีย ์ ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ๑๕๖ หมู่ ๕
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
สอบถามเพิ่มเติม งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๖๗๐๕๐

