
 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
เร่ือง   มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส าหรับบุคลากร  
---------------------------------------------------------- 

                 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 มหาวทิยาลยัมีความห่วงใยสุขภาพบุคลากร ในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกนัและเฝ้าระวงัการระบาดภายใตป้ระกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  
                     อาศยัอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2543 เร่ือง 
การมอบอ านาจให้ รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีปทุมวา่ดว้ยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2550 จึงเห็นสมควรใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
  1. ใหย้กเลิกประกาศมหาวทิยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ฉบบัลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
เร่ือง มาตรการป้องกนัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 
  2. ใหบุ้คลากรสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาในขณะปฏิบติังาน 
               3. ขอความร่วมมือใหบุ้คลากรตระหนกัถึงความส าคญัในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงท่ีจะน าพาตวัเองไปติดเช้ือ หลีกเล่ียงการท ากิจกรรม หลีกเล่ียงการเดินทางไป 
ในสถานท่ีท่ีมีผูค้นแออดั หากไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้หส้วมหนา้กากอนามยัป้องกนั    
 4. ขอความร่วมมือบุคลากรท่ีสั่งซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ งดการนดัหมายการน าส่งสินคา้ 
มายงัมหาวทิยาลยั 
 5. หา้มบุคลากรเดินทางไปยงัต่างประเทศ หากมีความจ าเป็น และไม่อาจหลีกเล่ียงการเดินทาง
ไดไ้ม่วา่จะในวนัท าการปกติของมหาวทิยาลยัหรือวนัหยดุ ใหท้  าเร่ืองขออนุมติัตามขั้นตอนของมหาวทิยาลยั 
ล่วงหนา้ไม่ต ่ากวา่ 14 วนั หากไดรั้บการอนุมติัจึงจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได ้ 
   หากบุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ โดยไม่ไดรั้บการอนุมติัใหถื้อเป็นความผดิวินยัอยา่ง
ร้ายแรง มหาวทิยาลยัจะลงโทษขั้นสูงสุด 
 6.  เม่ือเดินทางกลบัถึงประเทศไทยแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี  
                           6.1 ใหล้างานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง และกกัตวัเองอยูก่บับา้นเป็นเวลา 21 วนั เม่ือพน้ระยะ 
เวลาดงักล่าวแลว้ ไม่พบวา่มีอาการป่วยใดๆ ใหก้ลบัมาปฏิบติังานไดต้ามปกติ 
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     6.2 หากพบวา่มีอาการ ไข ้ไอ มีน ้ามูก เจบ็คอ หายใจเร็ว หายใจเหน่ือย หายใจล าบาก 
มีอาการของโรคปอดอกัเสบ หรือมีอาการสุ่มเส่ียงท่ีจะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหไ้ปพบ
แพทยเ์พื่อตรวจรักษา และในกรณีท่ีแพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้
รักษาตวัจนกวา่จะหายจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนกลบัมาปฏิบติังานตามปกติ 
หากระยะเวลาท่ีลาโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งรวมกบัเวลาในการรักษาตวันานเกินกวา่ 21 วนั ให้ใชสิ้ทธ์ิลาป่วยใน
ส่วนท่ีเกิน  
 7. ส าหรับบุคลากรท่ีมีบุคคลในครัวเรือนเดียวกนั หรือมีปฏิสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั และบุคคล
ดงักล่าวมีประวติัการเดินทางหรือแวะผา่น (Transit) ไปประเทศหรือเขตปกครองพิเศษท่ีเส่ียงต่อการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบในทนัทีท่ีท าได ้ และ
ใหล้าหยดุและกกัตวัเองอยูก่บับา้นเป็นเวลา 14 วนันบัจากวนัท่ีบุคคลดงักล่าวเดินทางกลบัถึงประเทศไทย  
   ส าหรับบุคลากรท่ีอยูใ่กลชิ้ดหรืออยูเ่ฉพาะหนา้ หรืออยูใ่นบริเวณปิดกั้นกบัผูท่ี้ไดรั้บการ
ยนืยนัแลว้วา่เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบในทนัทีท่ี
ท าได ้และใหล้าหยดุและกกัตวัเองอยูก่บับา้นเป็นเวลา 14 วนันบัจากวนัท่ีทราบ 

            หากพบวา่มีอาการ ไข ้ ไอ มีน ้ามูก เจบ็คอ หายใจเร็ว หายใจเหน่ือย หายใจล าบาก มี
อาการของโรคปอดอกัเสบ หรือมีอาการสุ่มเส่ียงท่ีจะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหไ้ปพบ
แพทยเ์พื่อตรวจรักษา และให้ลาหยุดปฏิบติังานเพื่อรักษาตวัจนกวา่จะหายจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ก่อนกลบัมาปฏิบติังานตามปกติ 

        8.  ส าหรับกรณีนอกเหนือจากขอ้ 6 และขอ้ 7 หากบุคลากรมีอาการป่วยและแพทยว์นิิจฉยั
วา่เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ใหล้าหยดุปฏิบติังานเพื่อรักษาตวัจนกวา่จะมีการรับรอง
จากแพทยว์า่ไดห้ายจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนกลบัมาปฏิบติังานตามปกติ 
 9.  บุคลากรตาม ขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 8 ท่ีแพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ใหแ้จง้ผูอ้  านวยการกลุ่มงานกิจการนกัศึกษา หมายเลขโทรศพัท ์ 08 6559 9881 ทนัทีท่ีท าได ้
หลงัจากแพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดต่อเคลมประกนักบั
บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั และใหผู้อ้  านวยการกลุ่มงานกิจการนกัศึกษารายงานต่อ
คณะกรรมการป้องกนั และจดัการความเส่ียงจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 เพื่อพิจารณา 
ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดในวงกวา้งอยา่งเร่งด่วน 
               10. ใหค้ณะและหน่วยงาน งดจดักิจกรรมทั้งภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยัทุกประเภท 
ท่ีมีนกัศึกษา บุคลากร หรือบุคคลภายนอกจ านวนมาก มารวมกลุ่มกนั  
   หากจ าเป็นตอ้งจดัใหเ้สนอเร่ืองพร้อมมาตรการป้องกนัเพื่อขอความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการป้องกนั และจดัการความเส่ียงจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 
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 11. ใหค้ณะและหน่วยงานงดการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาปฏิบติัการสอน มาร่วมประชุม
หรือสัมมนา หรือร่วมกิจกรรมใดใด 

  12. งดใหบ้ริการแก่หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกเขา้มาใชส้ถานท่ีภายในมหาวทิยาลยั  
ในการจดัการสัมมนา การอบรม การประชุม หรือกิจกรรมใดใด 
 13. ใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบ ท าความสะอาด อุปกรณ์ ส่ิงของ เคร่ืองใช ้ ท่ีมีผูส้ัมผสัจ านวน
มาก เช่น โตะ๊อาหาร โตะ๊เรียน ลูกบิดประตู  ราวบนัได คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน ลิฟท ์ฯลฯ โดยการใช้
น ้ายาฆ่าเช้ือท าความสะอาดสม ่าเสมอ 
             14. หา้มบุคลากรเผยแพร่ขอ้มูลอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลยั หรือผูอ่ื้น  
             15. ใหทุ้กคณะมีช่องทางการติดต่อส่ือสารกบันกัศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร การเรียนการ
สอน ในช่วงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 16. ใหค้ณาจารยติ์ดตามสอดส่องดูแลนกัศึกษาใหป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและการเฝ้า
ระวงัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับนกัศึกษา และหากพบความ
ผดิปกติใหแ้จง้ผูอ้  านวยการกลุ่มงานกิจการนกัศึกษา เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการป้องกนั และจดัการ
ความเส่ียงจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 เพื่อหาทางป้องกนัและแกไ้ขโดยเร่งด่วน 
              17. หากบุคลากรละเลยหรือไม่ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามประกาศฉบบัน้ี หรือแจง้ขอ้มูลอนัเป็น
เทจ็ หรือปกปิดขอ้เท็จจริง ถือเป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง มหาวทิยาลยัจะลงโทษขั้นสูงสุด  
 18. ใหผู้บ้งัคบับญัชาก ากบัและดูแลใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาในสายงานปฏิบติัตามตามประกาศ
ฉบบัน้ี อยา่งเคร่งครัด 

  

    จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

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


