
 
 
 
 
 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที ่ ๓๒๖ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง   การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด 

ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

--------------------------- 
 

ตามที่ ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
แพร่ระบาดในหลายประเทศเป็นเหตุให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในอัตราเพ่ิมขึ้น ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้
ประกาศการระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health 
emergency of international concern (PHEIC)) และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกมีผู้เดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ และมีบุคคลเดินทางเข้าไปในสถานที่เสี่ยงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพ่ิม
มากขึ้น ดังนั้น จังหวัดพิษณุโลกจึงได้มีค าสั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ
เชื้อดังกล่าว ในระดับส่วนราชการ/หน่วยงาน  

เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็น
คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
   ๑. อธิการบดี     ประธานกรรมการ   
   ๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รองประธานกรรมการ 
   ๓. รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  กรรมการ 
   ๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
   ๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
   ๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
   ๗. คณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
   ๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กรรมการ 
 

/๙. คณบดี... 
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   ๙.  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
๑๐. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

   ๑๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
   ๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
   ๑๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น กรรมการ 
   ๑๔. คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล   กรรมการ 
   ๑๕. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
   ๑๖. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

      สารสนเทศ    
   ๑๗. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 

๑๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานพัสดุ   กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสหการ  กรรมการ 

   ๑๘. ผู้อ านวยการกองบริการ การศึกษา  กรรมการ 
   ๒๐. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  กรรมการ 
   ๒๑. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
   ๒๒. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
   ๒๓. ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง  กรรมการ 
   ๒๔. ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐาน กรรมการ 

      วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา   
๒๕. ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์  กรรมการ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ    
๒๖. ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองจัดการ  กรรมการ 
      ทรัพย์สินและสวัสดิการ    
๒๗. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 
๒๘. ผู้อ านวยการกองกลาง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  มีหน้าที ่  

๑. ก าหนดแนวทาง/ก ากับ/ติดตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   ๒. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานตามแนวทางการแก้ไข
ปัญหาฯ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

/๒.  คณะท างาน... 
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๒. คณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ   ประกอบด้วย 

   ๑. ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์   ประธานคณะท างาน 
                                  เทคโนโลยีสารสนเทศ       
   ๒. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   รองประธานคณะท างาน 
   ๓. บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ ทุกคน  คณะท างาน 

๔. บุคลากรโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี  คณะท างานและเลขานุการ 
                                  สารสนเทศ ทุกคน  
 
  มีหน้าที ่  

๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ถึงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุกช่องทางการ
สื่อสาร 
   ๒. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดี และคณะกรรมการอ านวยการฯ
มอบหมาย 
    

๓. คณะท างานด้านรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยฯ   ประกอบด้วย 
   ๑. ผู้อ านวยการกองกลาง    ประธานคณะท างาน  
   ๒. หัวหน้างานอาคารและสถานที ่   รองประธานคณะท างาน 
   ๓. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทุกคน  คณะท างาน 
   ๔. บุคลากรงานอาคารและสถานที่ ทุกคน  คณะท างานและเลขานุการ 
 
  มีหน้าที ่  

๑. อ านวยความสะดวก และจัดระเบียบการจราจร และดูแลรักษาความปลอดภัย
ตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   ๒. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดี และคณะกรรมการอ านวยการฯ
มอบหมาย 
 

๔. คณะท างานอ านวยการประสานงานระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในจังหวัด   ประกอบด้วย 
   ๑. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ประธานคณะท างาน  

๒. ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองจัดการ  รองประธานคณะท างาน 
                                  ทรัพย์สินและสวัสดิการ 
 

/๓. บุคลากร... 
 



 
-  ๔ – 

 
   ๓. บุคลากรโครงการจัดตั้งกองจัดการ  คณะท างาน 
                                  ทรัพย์สินและสวัสดิการ ทุกคน 
   ๔. บุคลากรงานเลขานุการผู้บริหาร ทุกคน  คณะท างานและเลขานุการ 
 
  มีหน้าที ่  

๑. ประสานงาน และบูรณาการด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และหน่วยงานใน
จังหวัดพิษณุโลก 
   ๒. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดี และคณะกรรมการอ านวยการฯ
มอบหมาย 
 

๕. คณะท างานประสานงานนักศึกษา   ประกอบด้วย 
   ๑. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  ประธานคณะท างาน  
   ๒. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  รองประธานคณะท างาน 

๓. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ทุกคน  คณะท างาน 
   ๔. บุคลากรกองบริการการศึกษา ทุกคน  คณะท างานและเลขานุการ 
    
  มีหน้าที ่  

๑. ประสานและสื่อสารกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม รวมถึงนักศึกษาใหมท่ี่จะเข้าในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๒. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดี และคณะกรรมการอ านวยการฯ
มอบหมาย 
 

๖. คณะท างานประสานงานภายในมหาลัย   ประกอบด้วย 
   ๑. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  ประธานคณะท างาน  
   ๒. ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐาน รองประธานคณะท างาน 
                                  วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๓. หัวหน้าส านักงานทุกคณะ/วิทยาลัย  คณะท างาน 

                       /สถาบัน/ส านัก 
   ๔. บุคคลากรโครงการจัดตั้งกองมาตรฐาน  คณะท างาน 
                                  วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ทุกคน 
    
 

/๕. บุคลากร... 
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   ๕. บุคลากรงานสวัสดิการ ทุกคน   คณะท างาน 
     ๖. บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ทุกคน  คณะท างานและเลขานุการ 
 
  มีหน้าที ่  

๑. ประสานงานและสื่อสารไปยังบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับวิธีการ/ขั้นตอนการ
ท างานให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
   ๒. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดี และคณะกรรมการอ านวยการฯ
มอบหมาย 
 

๗. คณะท างานด้านการดูแลทรัพย์สิน   ประกอบด้วย 
   ๑. ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง  ประธานคณะท างาน  
   ๒. บุคลากรโครงการจัดตั้งกองคลัง ทุกคน  คณะท างานและเลขานุการ 
 
  มีหน้าที ่  

๑. ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการเบิกจ่าย
ที่ส่งเสริมในการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติด เชื้อไวรัส     
โคโรนา (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
   ๒. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดี และคณะกรรมการอ านวยการฯ
มอบหมาย 
 
 ทั้งนี้ให้คณะท างานทุกคณะ ด าเนินการประสานงานการท างานร่วมกันเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และปฏิบัติตามมาตรการตามข้อสั่งการของมหาวิทยาลัยฯ 
อย่างเคร่งครัด 

 
               สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
                       (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ศรีสมบัติ) 
                                                    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
     รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 


