
 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

เร่ือง   มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สําหรับบุคลากร ฉบับที ่2 
---------------------------------------------------------- 

                     จากการประกาศผอ่นปรนมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล มหาวทิยาลยัยงัคงตอ้งมีมาตรการการ

เฝ้าระวงัอยา่งเขม้งวด เพื่อให้การป้องกนัการติดเช้ือ และลดความเส่ียงในการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                     อาศยัอาํนาจตามคาํสั่งมหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2543 

เร่ือง การมอบอาํนาจให้ รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีปทุมวา่ดว้ยการบริหาร 

งานบุคคล พ.ศ. 2550 จึงเห็นสมควรใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 

  1. ใหย้กเลิกประกาศมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ฉบบัลงวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 

เร่ือง มาตรการป้องกนัและการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาํหรับ

บุคลากร 

  2. ใหบุ้คลากรสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาในขณะปฏิบติังาน 

               3. ใหบุ้คลากรตระหนกัถึงความสาํคญัในการดูแลสุขภาพของตนเอง หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง

หรือการทาํกิจกรรมท่ีจะนาํพาตวัเองไปติดเช้ือ และการเดินทางไปในสถานท่ีท่ีมีผูค้นแออดั  

 4. หา้มบุคลากรนดัหมายการนาํส่งสินคา้ท่ีสั่งซ้ือทางออนไลน์มายงัมหาวทิยาลยั 

 5. หา้มบุคลากรเดินทางไปยงัต่างประเทศ หากมีความจาํเป็น และไม่อาจหลีกเล่ียงการ

เดินทางไดไ้ม่วา่จะในวนัทาํการปกติของมหาวทิยาลยัหรือวนัหยดุ ใหท้าํเร่ืองขออนุมติัตามขั้นตอนของ

มหาวทิยาลยัล่วงหนา้ไม่ตํ่ากวา่ 14 วนั หากไดรั้บการอนุมติัจึงจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได ้ 

   5.1  หากบุคลากรเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ไดรั้บการอนุมติั ใหถื้อเป็นความผิดวนิยั 

อยา่งร้ายแรงมหาวทิยาลยั จะลงโทษขั้นสูงสุด  

  5.2 บุคลากรท่ีเดินทางไปยงัต่างประเทศท่ีไดรั้บการอนุมติัจากมหาวทิยาลยั เม่ือเดินทาง 

กลบัถึงประเทศไทยแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี  

                              5.2.1 ใหล้างานและกกัตวัเองอยูก่บับา้นเป็นเวลา 21 วนั โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง เม่ือพน้

ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ไม่พบวา่มีอาการป่วยใดๆ ใหก้ลบัมาปฏิบติังานไดต้ามปกติ  

         หากพบวา่มีอาการ ไข ้ ไอ มีนํ้ามกู เจบ็คอ หายใจเร็ว หายใจเหน่ือย หายใจ

ลาํบาก มีอาการของโรคปอดอกัเสบ หรือมีอาการสุ่มเส่ียงท่ีจะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ไป

พบแพทยเ์พื่อตรวจรักษา และในกรณีท่ีแพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

ใหรั้กษา... 
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ใหรั้กษาตวัจนกวา่จะมีการรับรองจากแพทยว์า่หายจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย

ไม่ไดรั้บค่าจา้งก่อนกลบัมาปฏิบติังานตามปกติ  

 6. บุคลากรท่ีใกลชิ้ดหรืออยูใ่นบริเวณปิดกั้นกบัผูท่ี้ไดรั้บการยนืยนัวา่เป็นโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) จะตอ้งแจง้ ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบในทนัทีท่ีทาํได ้  

  6.1 ในกรณีท่ีใกลชิ้ดหรืออยูใ่นบริเวณปิดกั้นกบัผูติ้ดเช้ือดว้ยเหตุสุดวสิัย ใหล้าหยดุและ

กกัตวัเองอยูก่บับา้นเป็นเวลา 21 วนันบั จากวนัท่ีทราบ เม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ไม่พบวา่มีอาการ

ป่วยใดๆ ใหก้ลบัมาปฏิบติังานไดต้ามปกติ 

    ในระหวา่งกกัตวัเอง หากพบวา่ มีอาการ ไข ้ไอ มีนํ้ามูก เจบ็คอ หายใจเร็ว หายใจ

เหน่ือย หายใจลาํบาก มีอาการของโรคปอดอกัเสบ หรือมีอาการสุ่มเส่ียงท่ีจะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ใหไ้ปพบแพทยเ์พื่อตรวจรักษา และในกรณีท่ีแพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นโรคติด เช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ให้รักษาตวัจนกวา่จะมีการรับรอง จากแพทยว์า่หายจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ก่อนกลบั มาปฏิบติังานตามปกติ   

      6.2 ในกรณีท่ีมีหลกัฐานขอ้เท็จจริงบ่งช้ีวา่ปล่อยปละละเลย หรือปราศจากความระมดั 

ระวงั และ/หรือไม่ปฏิบติัตามประกาศและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และจงัหวดั จนเป็นเหตุใหมี้ความ

สุ่มเส่ียงท่ีจะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหพ้กังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง และกกัตวัเอง อยูก่บั

บา้นเป็นเวลา 21 วนั เม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ไม่พบวา่ มีอาการป่วยใดๆ ใหก้ลบัมาปฏิบติังานได้

ตามปกติ 

     ในระหวา่งพกังาน หากพบวา่มีอาการ ไข ้ ไอ มีนํ้ามกู เจบ็คอ หายใจเร็ว หายใจ

เหน่ือย หายใจลาํบาก มีอาการของโรคปอดอกัเสบ หรือมีอาการสุ่มเส่ียงท่ีจะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ใหไ้ปพบ แพทยเ์พื่อตรวจรักษา และในกรณีท่ีแพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ให้รักษาตวัจนกวา่จะมีการรับรอง จากแพทยว์า่หายจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง ก่อนกลบัมาปฏิบติังานตามปกติ 

 7.   บุคลากรตาม ขอ้ 5 และขอ้ 6 ท่ีแพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ให้แจง้ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานกิจการนกัศึกษา หมายเลขโทรศพัท ์08 6559 9881 ทนัทีท่ีทาํได ้

หลงัจากแพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อ ติดต่อเคลมประกนักบั

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั และใหผู้อ้าํนวยการกลุ่มงานกิจการนกัศึกษารายงานต่อ

คณะกรรมการป้องกนั และจดัการความเส่ียงจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 เพื่อพิจารณา 

ดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดในวงกวา้งอยา่งเร่งด่วน 

              8.  ใหค้ณะและหน่วยงาน งดจดักิจกรรมทั้งภายใน และภายนอก มหาวทิยาลยัทุกประเภท 

ท่ีมีนกัศึกษา บุคลากร หรือบุคคลภายนอก จาํนวนมาก มารวมกลุ่มกนั  

 

 

หากจาํเป็น... 
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   หากจาํเป็นตอ้งจดัใหเ้สนอเร่ืองพร้อมมาตรการป้องกนัเพื่อขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการป้องกนั และจดัการความเส่ียงจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 

 9. ใหค้ณะและหน่วยงานงดการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาปฏิบติัการสอน มาร่วมประชุม

หรือสัมมนา หรือร่วมกิจกรรมใดๆ 

  10. งดใหบ้ริการแก่หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกเขา้มาใชส้ถานท่ี ภายในมหาวทิยาลยั  

ในการจดัการสมัมนา การอบรม การประชุม หรือ กิจกรรมใดๆ 

 11. หา้มบุคลากรเผยแพร่ขอ้มูลอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลยั หรือผูอ่ื้น  

             12. ใหทุ้กคณะมีช่องทางการติดต่อส่ือสารกบันกัศึกษาเก่ียวกบั ขอ้มูลข่าวสาร การเรียน

การสอน ในช่วงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 13. ใหค้ณาจารยติ์ดตามสอดส่องดูแลนกัศึกษาใหป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และการเฝ้า

ระวงัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาํหรับนกัศึกษา และหากพบความ

ผดิปกติใหแ้จง้ ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานกิจการนกัศึกษา เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการป้องกนั และจดัการ

ความเส่ียงจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 เพื่อ หาทางป้องกนัและแกไ้ขโดยเร่งด่วน 

              14. หากบุคลากรละเลยหรือไม่ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามประกาศฉบบัน้ี หรือแจง้ขอ้มูลอนัเป็น

เทจ็ หรือปกปิดขอ้เท็จจริง ถือเป็นความผดิวินยั  มหาวทิยาลยัจะลงโทษขั้นสูงสุด  

 15. ใหผู้บ้งัคบับญัชากาํกบัและดูแลใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาในสายงาน ปฏิบติัตามตามประกาศ

ฉบบัน้ี อยา่งเคร่งครัด 
  

   จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

    ประกาศ   ณ   วนัท่ี   17   พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 

                                                                                  
        (ดร.บุษบา  ชยัจินดา) 
              รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี                


