ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การเข้า-ออก มหาวิทยาลัยพะเยา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการการป้องกั นและ
ควบคุ มโรคติ ดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรั บ
บุคลากร นิสติ นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น
เพื่อให้ก ารเข้า-ออก มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้อง
กับการดำเนินการของจังหวัดพะเยา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 33 และมาตรา 39
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การรักษาการแทนและการมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2562 และคำสั่ งมหาวิทยาลั ยพะเยา ที่ 2771/2564 ลงวั นที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่ อง
มอบอำนาจให้ รองอธิ การบดี ปฏิ บั ติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลั ยพะเยา ฉบั บที่ 2 จึงออกประกาศ
มหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื่ อ ง การเข้ า-ออก มหาวิท ยาลั ย พะเยา ในช่ วงสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาด
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ดังนี้
ข้อ 1 ให้ผู้ที่เดินทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน สแกน QR-Code “มพ.ชนะ”
ทุ ก ครั้ ง ณ จุ ด ผ่ า นเข้ า -ออกพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ บริ เวณประตู ศ รีโ คมคำ และบริเวณประตู
หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

ข้อ 2 การเดินทางเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) กรณีบุคลากร นิสติ และนักเรียน
(1.1) ให้กรอกแบบฟอร์มขอเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ล่วงหน้าอย่างน้อย
1 วั นทำการ ก่ อนวั นที่ จะเดิ นทางเข้ ามาภายในมหาวิทยาลั ย เพื่ อเสนอรองอธิ การบดี ผู้ ช่ วยอธิ การบดี
ที่ มี อ ำนาจหน้ า ที่ ใ นการกำกั บ การบริ ห าร สั่ ง การ หน่ ว ยงาน หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นงาน ตามแต่ ก รณี
พิจารณา...

-2พิ จารณาอนุ ญ าตการเข้ ามาภายในมหาวิ ทยาลั ย โดยให้ ค ำนึ ง ถึ ง ความจำเป็ น และความเหมาะสม
โดยกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://chana.up.ac.th/ หรือโดยการสแกน QR-Code นี้

QR-Code กรอกแบบฟอร์มขอเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา

(1.2) เมื่ อได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ ว ให้ แสดง
หลักฐานการได้รับอนุญาต พร้อมกับสแกน QR-Code “มพ.ชนะ” ณ จุดผ่านเข้า–ออกพื้นที่มหาวิทยาลัย
และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ต่อเจ้าหน้าที่
(2) กรณี ประชาชนทั่ วไป ให้ งดเว้ นการเดิ นทางเข้ ามาภายในมหาวิ ทยาลั ย เว้ นแต่
กรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ดำเนินการดังนี้
(2.1) ให้กรอกแบบฟอร์มขอเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ล่วงหน้าอย่างน้อย
1 วั นทำการ ก่ อนวันที่ จะเดิ นทางเข้ามาภายในมหาวิท ยาลัย เพื่ อ เสนอรองอธิก ารบดี ที่มี อำนาจหน้าที่
ในการกำกับ การบริหาร สั่งการ การอนุญาตการเข้า–ออกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย พิจารณาอนุญ าต
การเข้ ามาภายในมหาวิ ท ยาลั ย โดยให้ ค ำนึ งถึ งความจำเป็ น และความเหมาะสม โดยกรอกข้ อ มู ล
ผ่านทางเว็บไซต์ https://chana.up.ac.th/ หรือโดยการสแกน QR-Code นี้

QR-Code กรอกแบบฟอร์มขอเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา

(2.2) เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยเรียบร้ อยแล้ว ให้ แสดง
หลักฐานการได้รับอนุญาต พร้อมกับสแกน QR-Code “มพ.ชนะ” ณ จุดผ่านเข้า–ออกพื้นที่มหาวิทยาลัย
และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ต่อเจ้าหน้าที่
ข้อ 3 ให้ผทู้ ี่...

-3ข้ อ 3 ให้ ผู้ ที่ เดิ น ทางมาจากทุ กเขตพื้ นที่ ที่ มี ส ถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019
ตามหลักปฏิบัติ D-M-H-T-T กล่าวคือ การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้แอปพลิเคชั่น
“ไทยชนะ” หรื อการจดบั นทึ กข้ อมู ล ทดแทน ตลอดจนถึ งการปฏิ บั ติ ตามมาตรการการป้ องกั นและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วั นที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้ นไป จนกว่ าจะมี การเปลี่ ยนแปลง
จากมหาวิทยาลัยเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

aid

.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

