ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ฉบับที่ ๕)
.................................................................
ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ได้
ออกข้อกาหนดและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ประกอบกับจังหวัดพัทลุง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงได้ออกมาตรการ
ป้ องกัน การแพร่ ร ะบาดโรคติด เชื้ อไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่ อ ง และเมื่อวันที่ ๙
เมษายน ๒๕๖๔ จังหวัดพัทลุงได้มีประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติ ดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒๑) เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้เพิ่มมากขึ้นในบางจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงาน
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงดาเนินการอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง และลดผลกระทบในการใช้ชีวิตของประชาชนจากมาตรการที่ทางราชการกาหนด นั้น
คณะทางานศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉิน วิทยาเขตพัทลุง ได้มีการประชุม เมื่อ
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณามาตรการต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไป
ตามประกาศของจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) (ฉบับที่ ๒๑) ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงกาหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ฉบับที่
๕) ดังต่อไปนี้
๑. ขอให้ บุ คลากรและนิ สิ ต งดหรื อหลีกเลี่ยง การเดินทางไปยังจังหวัดเขตพื้นที่เสี่ ยงตาม
ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 (ศบค.) พื้นที่ควบคุม ๙ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ๓ เขต (เขตวัฒนา
เขตคลองเตย เขตบางแค) สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี ทั้งนี้ พื้นที่
อื่น ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) และประกาศจังหวัด
พัทลุง กรณีมีความจาเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ผู้ส อน/
หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ภายหลังจากกลับมาให้แจ้งผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ผู้สอน/หัวหน้าส่วนงานวิชาการ
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ญ าตการหยุ ด งาน/หยุ ด เรี ย น ท างานแบบ Work From Home และแยกตั ว เอง (self
quarantine) เป็นเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่ออกจากพื้นที่เสี่ยง และหน่วยงานต้องแจ้งไปยัง ศูนย์เฝ้าระวัง
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อดาเนินการ
ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งลงบันทึกระบบรายงานสุขภาพประจาวันทุกวัน เป็นเวลา ๑๔ วัน

-๒๒. ขอให้บุคลากรและนิสิต ที่มีการสัมผัสกลุ่มเสี่ยงจากพื้นที่ควบคุม ๙ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ
๓ เขต (เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางแค) สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก
ราชบุรี ทั้งนี้ พื้นที่อื่น ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) และ
ประกาศจังหวัดพัทลุง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ผู้สอน/หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ทราบ เพื่อพิจารณา
อนุญาตการหยุดงาน/หยุดเรียน ทางานแบบ Work From Home และแยกตัวเอง (self quarantine) เป็น
เวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่ออกจากพื้นที่เสี่ยง และหน่วยงานต้องแจ้งไปยังศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อดาเนินการติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งลงบันทึกระบบรายงานสุขภาพประจาวันทุกวัน เป็นเวลา ๑๔ วัน
๓. งดหรือหลีกเลี่ยง การจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจานวนมากหรือคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
จากหลากหลายพื้น ที่ หากมีค วามจ าเป็น ในการจัด กิจ กรรม เพื่อป้องกันความเสี่ ยงให้ ดาเนินการตาม
มาตรการควบคุมในการป้ องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่าง
เคร่งครัด และบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการเดินทาง พร้อมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชั่นหมอชนะ อย่างน้อย ๗
วัน สาหรับทุกคนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และ ห้าม ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ตามข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ เข้าร่วม
กิจกรรม
๔. รายวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติ การฝึกภาคสนาม การสอนในคลินิก การฝึกสอน การฝึกงานหรือ
วิทยานิพนธ์ ภายนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ให้สามารถเรียนหรือปฏิบัติการได้ตามความ
เหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
๕. การเข้าพื้นที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ของนิสิต เพื่อการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
ให้ ผ่ านความเห็ น ชอบของอาจารย์ ผู้สอน/หั วหน้าส่ว นงานวิชาการ และให้ ขออนุญาตเข้า ใช้ พื้นที่ต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง รวมทั้งเมื่อเข้ามายังพื้นที่แล้วให้พั กอาศัยในหอพักที่ฝ่ายกิจการ
นิสิตวิทยาเขตพัทลุงกาหนดให้หรือหอพักในเขตพื้นที่อาเภอที่ตั้งของวิทยาเขตพัทลุง และขอให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเคร่งครัด
๖. การปฏิบั ติส หกิจ ศึกษาหรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (WIL) ให้ ประสานงานกั บ
หน่วยงานที่นิสิตปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือยกเลิกแล้วแต่กรณี ในกรณีที่พิจารณาแล้ว
มีความเสี่ยงสูง อาจจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน โดยผ่านความเห็นชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์
๗. การรับนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกโดยใช้วิธีออนไลน์ทั้งหมด
๘. บุคคลภายนอกสามารถเดินทางเข้าพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ เพื่อ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ยังหน่วยงานภายในวิทยาเขตพัทลุง โดยขอให้หัวหน้าหน่วยงานแจ้งต่อ คณะทางานศูนย์
ประสานงานเฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉิน วิทยาเขตพัทลุง ก่อนการเข้าพื้นที่ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเคร่งครัด ยกเว้น ผู้ที่เดินทางมาจาก
พื้นที่ตามข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒
๙. ขอให้บุคลากรและนิสิตทุกคน ติดตั้งแอปพลิเคชั่นหมอชนะและบันทึกระบบรายงานสุขภาพ
ประจาวันทุกวันนับตั้งแต่วันออกประกาศจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

-๓๑๐.ขอให้ยึดหลัก D-M-H-T-T-D ได้แก่ D : รักษาระยะห่าง M : สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย H : ล้างมือบ่อย ๆ T : ตรวจวัดอุณหภูมิ T : ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไทยชนะ D : ติดตั้งแอปพลิเคชั่น
หมอชนะ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชานิ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

