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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ได้ออก
ประกาศ ฉบับที่ 13/2564 เรือ่ ง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม
ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยกาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกประเภทของรัฐและเอกชน รวมทัง้ สถาบันกวดวิชา ใช้รูปแบบการ
สอนแบบออนไลน์ตามความเหมาะสม และให้ดาเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการทางด้าน สาธารสุขโดยเคร่งครัดอย่างเต็มขีด
ความสามารถ ประกอบกับในปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามมีผู้ป่วยติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ที่อยู่ในเกณฑ์มีความเสี่ยงติด
เชื้อสูงเป็นจานวนมาก มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความปลอดภัย สวัสดิภาพ และอนามัยของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อ 1.6 ของประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกมาตรการ ดังนี้
ข้อ 1 ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ กอง
โรงเรียนสาธิต หัวหน้าสานักงานหรือเทียบเท่ามาทางานหรือปฏิบัติงาน ตามปกติหากไม่สามารถมาปฏิบัตงิ านได้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นทราบ
ข้อ 2 ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พกั อาศัยของตนเอง หรือ Work From Home ตั้งแต่วนั ที่ 16
เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดตี ามภารกิจของแต่ละบุคคล ทั้งนี้จะต้องมี
บุคลากรผลัดเปลี่ยนเวร มาประจาสานักงานเท่าที่จาเป็นเท่านัน้ เพื่อรวบรวมเอกสาร หนังสือในหน่วยงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
หรือสั่งการ โดยให้มีการวัดอุณหภูมิและการทาความสะอาดด้วยเจลล้างมือก่อนเข้าตึกหรือภายในอาคาร
หากบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง หรือ Work From Home มีความจาเป็นและประสงค์ที่จะเข้าคณะ หรือ
หน่วยงาน ต้องแจ้งคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานให้ทราบ และอนุญาตก่อน โดยให้มกี ารวัดอุณหภูมิและการทาความสะอาดด้วยเจลล้างมือ
ก่อนเข้าตึกหรือภายในอาคาร
ข้อ 3 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ให้เป็นไปตามประกาศแนวทางการจัดการ เรียนการสอนตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ ให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 ห้ามจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจานวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปและมี
โอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ เว้นแต่เป็นการดาเนินการโดย
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ทกี่ าหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยมี
มาตรการทางสาธารณสุขรองรับ
ข้อ 5 ให้ปรับรูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย คณะกรรมการประจาหน่วยงาน หรือการประชุมอืน่ ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นการประชุมระบบผสมระหว่างประชุมปกติกับประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบการขอมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามเห็นสมควร โดยคานึงถึง
ประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อระบบราชการน้อยที่สุด
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(ประกาศมหาวิทยาลัย ต่อ)

ข้อ 6 คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ให้มีการปฏิบัติงาน ณ สถานทีพ่ ักอาศัยของตนเอง หรือ Work
from home โดยให้รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ปฏิบตั ิงาน ร่วมกัน ออกแบบการทางานและสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธกี าร ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ณ ที่
พักอาศัยของตนเอง หรือ Work from home ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยปฏิบัติดังต่อไปนี้อย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้การ ปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยประสิทธิภาพเท่าเดิมเสมือนการปฏิบัติงานปกติและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทาง
ราชการ ให้มีการกาหนดเป้าหมายการทางานอย่างชัดเจน รวมถึงกาหนดรูปแบบของการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน รายงาน
ความสาเร็จหรือความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
(1) ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรายงานตัวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน เวลา 08.30 น. – 09.00 น.
ระยะเวลาและวันที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนต้องเท่ากับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
(2) ห้ามผู้ปฏิบตั ิงาน ณ ที่พักอาศัยของตนออกจากพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ยกเว้น ผู้ปฏิบัติงานที่เคยพักอาศัยอยู่
ต่างจังหวัดก่อนประกาศนี้หากมีความจาเป็นที่ต้องออกนอกพื้นที่พักอาศัย ไปต่างจังหวัดด้วยเหตุผลส่วนตัว ให้ขออนุมัติการลาตาม
ระเบียบหากไปโดยไม่ลาให้ถือว่าขาดงาน
(3) ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถมาปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ ทันที
(4) ให้รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าหน่วยงาน กากับติดตามงานได้ตลอดเวลา ด้วยการติดต่อ สอบถามหรือสั่งงานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถติดต่อได้ให้รายงานข้อบกพร่องดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
(5) การส่งงานสามารถส่งได้ตามวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นที่เห็นตามสมควร เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
(6) บุคลากรทีป่ ฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเองต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายละเอียดงาน ที่เป็นลายลักษณ์
อักษรต่อผู้บังคับบัญชา
(7) ให้สานักงานอธิการบดี คณะ สานัก สถาบัน หรือเทียบเท่า ออกแบบและวางแผนการ ทางานให้คนงานและซ่าง ตาม
ความเหมาะสม โดยอาจจะทางานเป็นผลัด หรือเป็นช่วงเวลาตามความเหมาะสม ของแต่ละงาน
(8) ให้สานักงานอธิการบดีกาหนดมาตรการในการทาความสะอาดพื้นที่ หรือพ่นยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์รวมถึงจัดให้มี
เจล น้ายาล้างมือ ในพื้นที่เสี่ยงภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 ให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรทีเ่ ดินทางไปยังหรือแวะผ่านเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เขตพื้นที่ควบคุม
สูงสุด หรือเขตพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการประกาศกาหนด ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่
ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางหรือเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว ให้ผู้นั้นมีหน้าที่ไปรับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขและประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
มหาสารคาม อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการตรวจคัดกรองให้ผู้บังคับบัญชาและอธิการบดีทราบโดยเร็ว
ข้อ 8 ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการ แนวทางนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด รวมถึง ประกาศแจ้ง
เตือนจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดต่างๆ ตามสถานทีพ่ ักอาศัยของตนเอง
ข้อ 9 หากพบว่านักเรียน นักศึกษาหรือบุคลากร มีอาการไข้ มีน้ามูก จาม ไอ เจ็บคอ ให้หยุดพักและเฝ้าระวังที่บ้าน ให้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือหากมีอาการผิดปกติที่เข้าเกณฑ์การติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แจ้งศูนย์แพทย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร 088 557 4506
ข้อ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรให้ความสาคัญ ในเรื่องนี้ และถือปฏิบัติตาม
มาตรการทางด้านสาธารณสุขและประกาศนี้โดยเคร่งครัด
ข้อ 11 กรณีทมี่ ีปัญหาหรือขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่กากับการปฏิบัติงาน
หรือกากับดูแลวินิจฉัยชี้ขาด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564

