ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖
................................................................................
ตามประกาศข้ อ กำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ ง พระราชกำหนด การบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๐) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๗ ง ลงวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๑๒๑๓๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓๙) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศและจังหวัดกาฬสินธุ์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์ Omicron
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มิให้กระทบต่อ
สุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อกระบวนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับ
ข้อ ๔ และข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๕
ข้อ ๓ ให้บ ุคลากรสายวิช าการและสายสนับสนุนปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานโดยปกติว ิส ัย ที่บ้าน
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสถานที่ทำงานของมหาวิทยาลัย ตามภาระหน้าที่งานเพื่อประโยชน์สูงสุด
แก่ ท างราชการ ทั ้ ง นี ้ ต ้ อ งสามารถติ ด ต่ อ ได้ ท ุ ก เวลา โดยมอบให้ ห ั ว หน้ า ส่ ว นราชการเป็ น ผู ้ ป ระสานติ ด ต่ อ
เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน ทั้งนี้บุคลากรสายสนับสนุนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาจัดบุคคล
ที่เห็นว่าเหมาะสมแต่ละภารกิจให้สำรองเจ้าหน้าที่ ในแต่ละส่วนงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบกับการให้บริการผู้มาติดต่อรับบริการทุกกรณี
ข้อ ๔ ให้บุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานโดยระบบลงเวลาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
ออนไลน์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ https://ktm.ksu.ac.th/ เมื่อมาและเลิกปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงาน โดยให้ลงเวลามาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานไม่ เกินเวลา ๐๙.๐๐ น. และลงเวลาเลิกปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.
ในกรณี ท ี ่ บ ุ ค ลากรไม่ ส ะดวกลงเวลาปฏิ บ ั ต ิ ร าชการหรื อ ปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ ว ยเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ
โทรศัพท์มือถือหรือเกิดเหตุขัดข้องประการใด บุคลากรสามารถลงเวลาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานด้วยเครื่ อง
อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ ณ สถานที่ใดที่หนึ่งได้ในสามพื้นที่ ดังนี้
(๑) อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชั้น ๑ พื้นที่ในเมือง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
/(๒) อาคาร...

(๒) อาคารบริ ก ารการศึ ก ษาและบริ ก ารกลาง ชั ้ น ๑ สำนั ก งานอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์
พื้นที่นามน ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
(๓) อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ ชั้น ๑ ตำบลภูดิน อำเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ในกรณีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) เกิดการขัดข้องให้บุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานในแฟ้มเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้
ข้อ ๕ กรณีลงเวลาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๑ น. เป็นต้นไป ถือว่ามาปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานสายในเวลาราชการปกติ
ข้อ ๖ กรณีที่ไม่ลงเวลามาและเลิกปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานหรือไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๔
ได้ให้ทำหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการอนุญาตภายใน ๒๔ ชั่วโมงของวันถัดไป
และเพื่อนำมาแสดงประกอบในการตรวจสอบทุกครั้ง
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีการลงเวลามาและเลิกปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานหลายครั้งในแต่ละวัน จะนับการ
ลงเวลามาและเลิกปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานครั้งสุดท้ายของแต่ละวัน
ข้อ ๘ ในการลงเวลามาและเลิกปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานด้วยระบบลงเวลาปฏิบั ติราชการหรือ
ปฏิบัติงานออนไลน์จะเปิดให้ลงเวลาตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น. และปิดระบบในเวลา ๒๑.๐๐ น.
ข้อ ๙ ให้นักศึกษาและบุคลากร หลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ในช่วงระยะเวลานี้โดย
ไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี ATK ด้วยตนเองและ
แสดงผลการตรวจต่อหน่วยงานต้นสังกัด หากมีผลการตรวจเป็นบวกให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที
ข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการรวมถึงหน่วยงานภายในปฏิบัติตามมาตรการด้านอาคารสถานที่ สำหรับการเข้าใช้
อาคารต่าง ๆ ตามวิถีใหม่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (KSU new normal) อย่างเคร่งครัด ได้แก่
(๑) มาตรการคัดกรองเบื้องต้น : จัดให้มีจุดตรวจวัดไข้ ควบคุมการเข้าออกอาคารทางเดียว ควบคุมการ
เข้าออกสถานที่ จัดให้การลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่
(๒) มาตรการด้านสังคม : รักษาระยะห่างทางสังคม โดยจัดระบบที่นั่งเรียน โต๊ะเก้าอี้ และจัดระบบพื้นที่
รอคิวให้ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร รวมถึงกิจกรรมทางสังคมใด ๆ ให้ผู้เข้าร่วมสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
และควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด
(๓) มาตรการด้านสุขลักษณะและสิ่ง อำนวยความสะดวก : จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือ
การทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สเปรย์อย่างเพียงพอ จัดเตรียมสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องประชุม ห้องทำกิจกรรม ห้องดนตรี ห้องพัก ห้องสุขา พื้นที่โล่ง ลานกิจกรรม สนามกีฬา ลิฟท์ บันได โรงอาหาร
ห้องพัก ให้สะอาด มีระบบระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม
ข้อ ๑๑ การจัดการเรียนการสอน ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยให้คณบดีกำกับดูแล
เสนอแผนปฏิบัติการ และให้ลดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
ข้อ ๑๒ ให้คณะจัดสถานที่สำหรับการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลหรือทางราชการ หรือมหาวิทยาลัย
กำหนดโดยเคร่งครัด
/ข้อ ๑๓ การ...

ข้อ ๑๓ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา ฝึกงานของนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในพื้นที่
จังหวัดต่าง ๆ หรือท้องที่ที่มีคำสั่งปิดสถานที่ หรือจำกัดการเดินทางเป็นการชั่วคราว ให้ คณะติดต่อประสานงานไป
ยังนักศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อแจ้งให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าร่ว มกิจกรรมในพื้นที่ที่มี การ
รวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค หรือทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
หากนักศึกษาประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือสถานที่หรือช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มอบหมายให้
คณบดีพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาหรือปรับรูปแบบกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม หรือกำหนด รูปแบบวิธีการจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะอื่นทดแทน โดยให้คณบดีพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ
นักศึกษาและผู้ปกครองตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ
ข้อ ๑๔ รายวิชาโครงงานพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ หรือรายวิชาที่ใกล้เคียง รวมถึงการทำวิจัย
ในห้องปฏิบัติการ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความ
ปลอดภัยและมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อ ๑๕ การสอบสัมภาษณ์ หรือการสอบปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือรายวิชาที่ใกล้เคียง อนุญาตให้
ดำเนินการด้วย Video call ผ่านระบบออนไลน์ Video clip submission หรือ Video call ทางโทรศัพท์ได้
ข้อ ๑๖ การสอบ ขอให้ผู้สอนพิจารณาปรับเกณฑ์และวิธีการวัด และประเมินผลลัพธ์การเรียนตามความ
เหมาะสมของรายวิชาและสถานการณ์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนในการเข้าชั้นเรียนที่เป็น
เงื่อนไขในการมีสิทธิ์สอบ ขอให้ผู้สอนพิจารณาใช้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการอื่นที่สามารถประเมินผลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพแทนการจัดการจัดสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องปิดร่ว มกันเป็นจำนวนมาก เช่น รูปแบบ
ออนไลน์ การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน Report หรือการนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ
(Take-home Exam) หรือปรับเป็นการวัดการประเมินจากผลงานระหว่างเรียนเป็นระยะ เป็นต้น และขอให้
ดำเนิน การให้ เสร็จ สิ้ น ไปพร้ อ มกับ การเรีย นการสอนโดยเร็ว ที่สุด ทั้งนี้ ขอให้สื่อสารกั บ นักศึกษาให้เข้าใจถึง
ความจำเป็นสำหรับการปรับเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย
ข้อ ๑๗ มอบหมายให้ส ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และงานเทคโนโลยีส ารสนเทศให้การ
สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ข้อ ๑๘ ให้ร องอธิการบดี ผู้ช ่ว ยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช ่ว ยคณบดี ผู้อำนวยการ และรอง
ผู้อำนวยการมาปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ หากจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานนอกพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง และต้องสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา
ข้อ ๑๙ ให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการต้องสวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่โรคไวรัสโคโรนา 2019 และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวง
สาธารณสุขแนะนำ
ข้อ ๒๐ ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนนวมกันมากกว่าหนึ่งร้อยคน หากเกินจำนวน
ที่กำหนดต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ ทั้งนี้ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งมาตรการป้องกันโรคให้นายอำเภอใน
เขตท้องที่ที่จัดกิจกรรมทราบล่วงหน้า เพื่อประเมินมาตรการก่อนจัดกิจกรรมอย่างน้อย ๗ วัน เว้นแต่กิจกรรม
เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุม หรือการออกกำลังกายในสถานที่
/ข้อ ๒๑ การ...

ข้อ ๒๑ การจัดกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ ส่วนราชการและส่วนงานภายในพิจารณา
เลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมหรือใช้รูปแบบออนไลน์ทดแทนเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค หากมีความ จำเป็น
ต้องดำเนิน การให้รองอธิการบดีหรือคณบดี ห รือผู้อำนวยการที่กำกับดูแลเสนอแผนปฏิบัติการต่ออธิการบดี
เพื่อขออนุมัติและขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่รัฐบาลหรือทางราชการหรือมหาวิทยาลัยกำหนดโดยเคร่งครัด
ข้อ ๒๒ ให้นักศึกษาและบุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยกำหนด
อย่างเคร่งครัด เป็นต้นว่า การสวมหน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Social
Distancing) ลงทะเบียนเข้าออกพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนผ่านการคัดกรองของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๓ กรณีนักศึกษาและบุคลากรมีอาการป่วย ไข้ไอ หรือมีน้ำมูก ให้งดการเข้าห้องเรียน หรือห้องสอบ
และติดต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียง
ข้อ ๒๔ ให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศข้ อ กำหนดหรื อ คำสั ่ ง ของนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ ที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่ง ครัด
ตลอดจนตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค
ข้อ ๒๕ ในการตีความหรือวินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศนี้หรือกรณีที่
ประกาศนี้มิได้กำหนดไว้ ให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

