
 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
เร่ือง   มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส าหรับนักศึกษา 
---------------------------------------------------------- 

                 ตามท่ีมหาวทิยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดอ้อกมาตรการป้องกนัการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแลว้ นั้น ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก าลงัทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน โดยพบการติดเช้ือและมีการแพร่กระจาย
จากคนสู่คนภายในหลายประเทศแลว้ กระทรวงสาธารณสุข ไดป้ระกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นโรคติดต่ออนัตราย มหาวทิยาลยัมีความห่วงใยสุขภาพนกัศึกษา ในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกนัและเฝ้าระวงัการระบาดภายใตป้ระกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
                    อาศยัอ านาจตามค าสั่งมหาวทิยาลยัศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2543 เร่ือง 
การมอบอ านาจให ้ รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี และระเบียบมหาวทิยาลยัศรีปทุมวา่ดว้ยวนิยันกัศึกษา 
พ.ศ. 2558  จึงเห็นสมควรให้ด าเนินการ ดงัน้ี 
  1. ใหย้กเลิกประกาศมหาวทิยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ฉบบัลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
เร่ือง มาตรการป้องกนัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 
  2.  ขอความร่วมมือให้นกัศึกษาสวมหนา้กากอนามยัเม่ือเขา้มาภายในมหาวทิยาลยั 
               3. ขอความร่วมมือให้นกัศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงท่ีจะน าพาตวัเองไปติดเช้ือ หลีกเล่ียงการท ากิจกรรม หลีกเล่ียงการเดินทางไป 
ในสถานท่ีท่ีมีผูค้นแออดั หากไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้หส้วมหนา้กากอนามยัป้องกนั    
 4. มหาวิทยาลยัไดจ้ดัเตรียมแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือในทุกอาคาร ขอความร่วมมือใหน้กัศึกษา 
ลา้งมือทุกคร้ังก่อนเขา้เรียนหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 5. ขอความร่วมมือนกัศึกษาท่ีสั่งซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ งดการนดัหมายการน าส่งสินคา้
มายงัมหาวทิยาลยั 
 6. ขอความร่วมมือให้นกัศึกษาหลีกเล่ียงการเดินทางไปยงัต่างประเทศ หากมีความจ าเป็น 
และไม่อาจหลีกเล่ียงการเดินทางได ้ขอความร่วมมือให้นกัศึกษาแจง้ก าหนดการเดินทางล่วงหนา้ต่ออาจารย์
ท่ีปรึกษา และใหร้ะมดัระวงัและป้องกนัตนเองอยา่งเคร่งครัดตลอดการเดินทาง 
 7.  เม่ือนกัศึกษาเดินทางกลบัถึงประเทศไทยแลว้ ขอความร่วมมือใหป้ฏิบติัดงัน้ี  
                           7.1 แจง้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา หรืออาจารยใ์นคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัทราบในทนัทีท่ีท าได ้
และหยดุเรียนเพื่อกกัตวัเองอยูก่บับา้นเป็นเวลา 21 วนั นบัจากวนัท่ีกลบัมาถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็น
การขาดเรียน เม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ไม่พบวา่มีอาการป่วยใดๆ ใหก้ลบัมาเรียนไดต้ามปกติ 
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     7.2 หากพบวา่มีอาการ ไข ้ไอ มีน ้ามูก เจบ็คอ หายใจเร็ว หายใจเหน่ือย หายใจล าบาก 
มีอาการของโรคปอดอกัเสบ หรือมีอาการสุ่มเส่ียงท่ีจะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหไ้ป
พบแพทยเ์พื่อตรวจรักษา และในกรณีท่ีแพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ใหรั้กษาตวัจนกวา่จะหายจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน 
ก่อนกลบัมาเรียนตามปกติ  
 8. ส าหรับนกัศึกษาท่ีมีบุคคลในครัวเรือนเดียวกนั หรือมีปฏิสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั และบุคคล
ดงักล่าวมีประวติัการเดินทางหรือแวะผา่น (Transit) ไปประเทศหรือเขตปกครองพิเศษท่ีเส่ียงต่อการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือแจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยใ์นคณะ
ท่ีนกัศึกษาสังกดัทราบในทนัทีท่ีท าได ้ และขอความร่วมมือใหห้ยดุเรียนเพื่อกกัตวัเองอยูก่บับา้นเป็นเวลา 
14 วนันบัจากวนัท่ีบุคคลดงักล่าวเดินทางกลบัถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน  
    ส าหรับนกัศึกษาท่ีอยูใ่กลชิ้ดหรืออยูเ่ฉพาะหนา้ หรืออยูใ่นบริเวณปิดกั้นกบัผูท่ี้ไดรั้บการ
ยนืยนัแลว้วา่เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือแจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาหรือ
อาจารยใ์นคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัทราบในทนัทีท่ีท าได ้ และขอความร่วมมือใหห้ยดุเรียนเพื่อกกัตวัเองอยู่
กบับา้นเป็นเวลา 14 วนันบัจากวนัท่ีทราบ 
              หากพบวา่มีอาการ ไข ้ไอ มีน ้ ามูก เจบ็คอ หายใจเร็ว หายใจเหน่ือย หายใจล าบาก มีอาการ
ของโรคปอดอกัเสบ หรือมีอาการสุ่มเส่ียงท่ีจะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหป้ฏิบติัตามขอ้ 7.2  
         9.  ส าหรับกรณีนอกเหนือจาก ขอ้ 7 และขอ้ 8 หากนกัศึกษามีอาการป่วย และแพทยว์ินิจฉยั
วา่เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหใ้ห้ปฏิบติัตามขอ้ 7.2 
 10. นกัศึกษาตาม ขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ท่ีแพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ใหแ้จง้ผูอ้  านวยการกลุ่มงานกิจการนกัศึกษา หมายเลขโทรศพัท ์ 08 6559 9881 ทนัทีท่ีท าได ้
หลงัจากแพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดต่อเคลมประกนั กบั 
บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั และใหผู้อ้  านวยการกลุ่มงานกิจการนกัศึกษา รายงานต่อ
คณะกรรมการป้องกนั และจดัการความเส่ียงจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 เพื่อพิจารณา 
ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดในวงกวา้งอยา่งเร่งด่วน 
   11. มหาวทิยาลยัจะจดัการเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2563 
จนส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 2/2562  
   ดงันั้น นกัศึกษาไม่ตอ้งเดินทางมามหาวทิยาลยั  แต่ใหเ้รียนผา่นระบบออนไลน์โดย
ติดต่อและรับข่าวสารต่างๆ จากอาจารย ์ตามช่องทางการส่ือสารท่ีอาจารยไ์ดแ้จง้ใหท้ราบ 
             12. หา้มนกัศึกษาเผยแพร่ขอ้มูลอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลยั หรือผูอ่ื้น  
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            13. ใหน้กัศึกษาติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ในช่วงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ผา่นช่องทางการส่ือสาร (Line) ของคณะท่ีนกัศึกษาสังกดั  
              14. หากนกัศึกษาละเลยหรือไม่ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามประกาศฉบบัน้ี หรือแจง้ขอ้มูลอนัเป็น
เทจ็ หรือปกปิดขอ้เทจ็จริง ถือเป็นความผิดวนิยันกัศึกษา มหาวิทยาลยัจะลงโทษตามระเบียบมหาวทิยาลยั
ศรีปทุมวา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. 2558  
 15. ขอความร่วมมือนกัศึกษาใหป้ฏิบติัตามประกาศฉบบัน้ี อยา่งเคร่งครัด 
 

 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

     ประกาศ   ณ   วนัท่ี     15     มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
        (ดร.บุษบา  ชยัจินดา) 
              รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี                


