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สํานักวิทยบริการ Big Cleaning Day ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ป� องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19
 งานบริการ สํานักวิทยบริการ   March 19, 2020   ข่าวประชาสัมพันธ์   84 Views

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สํานักวิทยบริการ โดยนางพรพิมล มโนชัย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ นําบุคลากรทํากิจกรรม Big
Cleaning Day ระดมทําความสะอาดภายในบริเวณสํานักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A ชั�น 1- 4 และ ศูนย์เรียนรู้ Digital Learning Park ชั�น
1-2 อาคารวิทยบริการ B เพ่ือป�องกันการแพร่ระบาทของเชื�อโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทําความสะอาดพื�น ประตูเข้าออก ที่จับประตู
โต๊ะ เก้าอี�ที่นั่งอ่าน และอุปกรณ์บริการต่าง ๆ เช่น หูฟัง คีย์บอร์ด เม้าส์ ฯลฯ ด้วยนํ�ายาฆ่าเชื�อโรค ทั�งนี� ได้ชี�แจงนโยบายของทางมหาวิทยาลัย
สถานการณ์ปัจจุบัน แจ้งแนวทางการให้บริการของสํานักวิทยบริการที่งดบริการแบบ Walk in ให้ผู้ใช�บริการติดต่อขอใช�บริการเข้ามาทาง Online
ปรับรูปแบบการให้บริการใหม่ ลดความเสี่ยง พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช�บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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แจ้งเวียนเอกสารเก่ียวกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 สู่บคุลากร ผ่านระบบ EDS 
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ประชาสมัพนัธ์สูผู่้ ใช้บริการ 
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