ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เรื่ อง มาตรการป้ องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับนักศึกษา
----------------------------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ออกมาตรการป้ องกันการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้ว นั้น ปรากฏข้อเท็จจริ งว่า การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กาลังทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น โดยพบการติดเชื้ อและมีการแพร่ กระจาย
จากคนสู่ คนภายในหลายประเทศแล้ว กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เป็ นโรคติดต่ออันตราย มหาวิทยาลัยมีความห่ วงใยสุ ขภาพนักศึกษา ในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็ นการป้ องกันและเฝ้าระวังการระบาดภายใต้ประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
อาศัยอานาจตามคาสั่งมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ที่ 47/2543 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่ อง
การมอบอานาจให้ รองอธิ การบดี วิทยาเขตชลบุรี และระเบียบมหาวิทยาลัยศรี ปทุมว่าด้วยวินยั นักศึกษา
พ.ศ. 2558 จึงเห็นสมควรให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง มาตรการป้ องกันการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส COVID-19
2. ขอความร่ วมมือให้นกั ศึกษาสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
3. ขอความร่ วมมือให้นกั ศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
หลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงที่จะนาพาตัวเองไปติดเชื้อ หลีกเลี่ยงการทากิจกรรม หลีกเลี่ยงการเดินทางไป
ในสถานที่ที่มีผคู ้ นแออัด หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้สวมหน้ากากอนามัยป้ องกัน
4. มหาวิทยาลัยได้จดั เตรี ยมแอลกอฮอล์เจลล้างมือในทุกอาคาร ขอความร่ วมมือให้นกั ศึกษา
ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าเรี ยนหรื อทากิจกรรมต่างๆ
5. ขอความร่ วมมือนักศึกษาที่สั่งซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ งดการนัดหมายการนาส่ งสิ นค้า
มายังมหาวิทยาลัย
6. ขอความร่ วมมือให้นกั ศึกษาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังต่างประเทศ หากมีความจาเป็ น
และไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ขอความร่ วมมือให้นกั ศึกษาแจ้งกาหนดการเดินทางล่วงหน้าต่ออาจารย์
ที่ปรึ กษา และให้ระมัดระวังและป้ องกันตนเองอย่างเคร่ งครัดตลอดการเดินทาง
7. เมื่อนักศึกษาเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ขอความร่ วมมือให้ปฏิบตั ิดงั นี้
7.1 แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึ กษา หรื ออาจารย์ในคณะที่นกั ศึกษาสังกัดทราบในทันทีที่ทาได้
และหยุดเรี ยนเพื่อกักตัวเองอยูก่ บั บ้านเป็ นเวลา 21 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็ น
การขาดเรี ยน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่พบว่ามีอาการป่ วยใดๆ ให้กลับมาเรี ยนได้ตามปกติ
7.2 หากพบว่า...
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7.2 หากพบว่ามีอาการ ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ ว หายใจเหนื่อย หายใจลาบาก
มีอาการของโรคปอดอักเสบ หรื อมีอาการสุ่ มเสี่ ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ไป
พบแพทย์เพื่อตรวจรักษา และในกรณี ที่แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้รักษาตัวจนกว่าจะหายจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่ถือเป็ นการขาดเรี ยน
ก่อนกลับมาเรี ยนตามปกติ
8. สาหรับนักศึกษาที่มีบุคคลในครัวเรื อนเดียวกัน หรื อมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน และบุคคล
ดังกล่าวมีประวัติการเดินทางหรื อแวะผ่าน (Transit) ไปประเทศหรื อเขตปกครองพิเศษที่เสี่ ยงต่อการระบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่ วมมือแจ้งอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื ออาจารย์ในคณะ
ที่นกั ศึกษาสังกัดทราบในทันทีที่ทาได้ และขอความร่ วมมือให้หยุดเรี ยนเพื่อกักตัวเองอยูก่ บั บ้านเป็ นเวลา
14 วันนับจากวันที่บุคคลดังกล่าวเดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็ นการขาดเรี ยน
สาหรับนักศึกษาที่อยูใ่ กล้ชิดหรื ออยูเ่ ฉพาะหน้า หรื ออยูใ่ นบริ เวณปิ ดกั้นกับผูท้ ี่ได้รับการ
ยืนยันแล้วว่าเป็ นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่ วมมือแจ้งอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อ
อาจารย์ในคณะที่นกั ศึกษาสังกัดทราบในทันทีที่ทาได้ และขอความร่ วมมือให้หยุดเรี ยนเพื่อกักตัวเองอยู่
กับบ้านเป็ นเวลา 14 วันนับจากวันที่ทราบ
หากพบว่ามีอาการ ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ ว หายใจเหนื่อย หายใจลาบาก มีอาการ
ของโรคปอดอักเสบ หรื อมีอาการสุ่ มเสี่ ยงที่จะติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ปฏิบตั ิตามข้อ 7.2
9. สาหรับกรณี นอกเหนือจาก ข้อ 7 และข้อ 8 หากนักศึกษามีอาการป่ วย และแพทย์วินิจฉัย
ว่าเป็ นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ให้ปฏิบตั ิตามข้อ 7.2
10. นักศึกษาตาม ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ให้แจ้งผูอ้ านวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 08 6559 9881 ทันทีที่ทาได้
หลังจากแพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดต่อเคลมประกัน กับ
บริ ษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด และให้ผอู ้ านวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา รายงานต่อ
คณะกรรมการป้ องกัน และจัดการความเสี่ ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส COVID-19 เพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดในวงกว้างอย่างเร่ งด่วน
11. มหาวิทยาลัยจะจัดการเรี ยนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2563
จนสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่ 2/2562
ดังนั้น นักศึกษาไม่ตอ้ งเดินทางมามหาวิทยาลัย แต่ให้เรี ยนผ่านระบบออนไลน์โดย
ติดต่อและรับข่าวสารต่างๆ จากอาจารย์ ตามช่องทางการสื่ อสารที่อาจารย์ได้แจ้งให้ทราบ
12. ห้ามนักศึกษาเผยแพร่ ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่มหาวิทยาลัย หรื อผูอ้ ื่น
13. ให้นกั ศึกษา...
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13. ให้นกั ศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ผ่านช่องทางการสื่ อสาร (Line) ของคณะที่นกั ศึกษาสังกัด
14. หากนักศึกษาละเลยหรื อไม่ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ หรื อแจ้งข้อมูลอันเป็ น
เท็จ หรื อปกปิ ดข้อเท็จจริ ง ถือเป็ นความผิดวินยั นักศึกษา มหาวิทยาลัยจะลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศรี ปทุมว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2558
15. ขอความร่ วมมือนักศึกษาให้ปฏิบตั ิตามประกาศฉบับนี้ อย่างเคร่ งครัด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ดร.บุษบา ชัยจินดา)
รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

