
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
__________________________________________________________

ดวยสถานการณการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่มีการแพร
ระบาดอยางรวดเร็วไปยังหลายประเทศท่ัวโลก และกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหโรคดังกลาวเปนโรคติด
ตอันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อมิใหสงผลกระทบตอสุขภาพของคณาจารย
บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และมิใหเกิดผลกระทบตอการจัดการศึกษา อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 31(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงกําหนดมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ดังนี้ 

 มาตรการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

(1) งดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมของนักศึกษาหรือบุคลากรจํานวนมาก รวมถึงการจัดเลี้ยงตาง
ๆ ภายในมหาวิทยาลัย กรณีมีเหตุผลและความจําเปนตองจัดกิจกรรมดังกลาว ใหขออนุมัติการจัดกิจกรรมจาก
อธิการบดี แมวาจะเปนกิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการกอนประกาศใชประกาศนี้ก็ตาม และแจงศูนย
ติดตาม เฝาระวัง และประเมินสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยฯ
เพ่ือดําเนินการตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค 

(2) ระงับกิจกรรมหรือโครงการที่มีการเดินทางไปตางประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาไวจนกวาสถานการณการแพรระบาดจะดีขึ้น 

(3) ใหอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ดําเนินการดังน้ี 

(3.1) ใหขอมูลนักศึกษาเกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อ
โรค เชน การหมั่นลางมือใหสะอาด ไมนํามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก สวมใสหนากากอนามัยเมื่ออยูในสถานที่ที่มี
คนอยูรวมกันจํานวนมาก หากมีไข ไอ จาม ใหใชหนากากอนามัยทางการแพทยเพื่อปองกันการแพรกระจาย
ของเชื้อโรค 

(3.2) ตรวจสอบอาการผิดปกติของนักศึกษากอนทําการเรียนการสอน เชน มีไข ไอ
จามหากพบวานักศึกษามีอาการผิดปกติ ใหบันทึกประวัติ เบอรโทรศัพท และอาการเบื้องตน แลวอนุญาตให
นักศึกษาลาปวย โดยไมถือวาเปนการขาดการเรียนการสอน และแจงคณะเพื่อรวบรวมขอมูลสงศูนยติดตาม
เฝาระวัง และประเมินสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยฯ 

(3.3) ตรวจสอบขอมูลการเดินทางกลับหรือแวะพัก (Transit) จากประเทศหรือเขต
การปกครองกลุมเสี่ยงตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของนักศึกษาและผูใกลชิดนักศึกษา
รวมถึงขอมูลผูใกลชิดนักศึกษาท่ีมีอาการเจ็บปวย เพื่อรายงานใหคณะทราบ 

(4) ใหนักศึกษาท่ีเดินทางไปหรือแวะผาน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงตอ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 หยุดเรียนเปนเวลา 14 วัน นับตั้งแตวันที่เดินทางถึงประเทศไทย
เพ่ือเฝาดูอาการ โดยไมถือวาขาดเรียน พรอมท้ังแยกตัวเอง (Self-Quarantine) และปฏิบัติตามคําแนะนําการ
ปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเครงครัด ทั้งน้ี แม
ไมมีอาการผิดปกติก็ตาม

ใหนักศึกษาตามวรรคหนึ่ง แจงขอมูลการเดินทางของตนเองเปนลายลักษณอักษรทางชองทาง
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย ประเทศและเมืองที่เดินทางไป สถานท่ีที่เดินทางไปเมื่อกลับถึงประเทศไทย และ
ขอมูลอาการตนเองในปจจุบัน ไปยังอาจารยที่ปรึกษา เพื่อแจงคณะที่สังกัดทราบ 

(5) ใหแตละคณะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณโรคติดเชื้อโรคดังกลาว แลวรายงานไปยัง
ศูนยติดตาม เฝาระวัง และประเมินสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของมหาวิทยา
ลัยฯ เปนประจําทุกวัน 
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มาตรการที่เกี่ยวของกับคณาจารยและบุคลากร 

(1) ใหคณาจารยและบุคลากรที่เดินทางไปหรือแวะผาน (Transit) ประเทศหรือเขตการ
ปกครองท่ีเสี่ยงตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 หยุดงานเปนเวลา 14 วัน นับตั้งแตวันที่เดิน
ทางถึงประเทศไทยเพ่ือเฝาดูอาการ โดยไมถือวาขาดการปฏิบัติงานและไมนับเปนวันลา พรอมทั้งแยกตัวเอง
(Self-Quarantine) และปฏิบัติตามคําแนะนําการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-
19 ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยเครงครัด แมไมมีอาการผิดปกติก็ตาม ทั้งนี้ ใหหัวหนางานมอบหมายงานที่
สามารถปฏิบัติที่บานได 

ใหคณาจารยและบุคลากรตามวรรคหนึ่ง แจงขอมูลการเดินทางของตนเอง เปนลายลักษณ
อักษรทางชองทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย ประเทศและเมืองท่ีเดินทางไป สถานที่ที่เดินทางไปเมื่อกลับถึง
ประเทศไทย และขอมูลอาการตนเองในปจจุบัน ไปยังคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบันที่สังกัด  

(2) ใหคณาจารยและบุคลากรหลีกเล่ียงการอยูใกลชิดกับผูที่เดินทางไปหรือแวะผาน (Transit)
ประเทศหรือเขตการปกครองท่ีเสี่ยงตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ใหคณาจารยและ
บุคลากรท่ีอาศัยอยูใกลชิดกับผูท่ีเดินทางไปหรือแวะผาน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงตอโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 หยุดงานเปนเวลา 14 วัน นับตั้งแตวันที่เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อ
เฝาดูอาการ โดยไมถือวาขาดการปฏิบัติงานและไมนับเปนวันลา พรอมทั้งแยกตัวเอง (Self-Quarantine) และ
ปฏิบัติตามคําแนะนําการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของหนวยงานที่
เก่ียวของโดยเครงครัด แมไมมีอาการผิดปกติก็ตาม ทั้งนี้ ใหหัวหนางานมอบหมายงานที่สามารถปฏิบัติที่บานได
และรายงานตอคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบันทราบ พรอมทั้งแนบหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงตอ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 

(3) ใหคณะ สํานัก สถาบัน สํารวจขอมูลคณาจารยและบุคลากรที่เดินทางไปตางประเทศ รวม
ถึงคณาจารยท่ีไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอแบบเต็มเวลา วาไดรับอนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศหรือไม หาก
พบวา มีคณาจารยหรือบุคลากรที่ไปตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตจากอธิการบดี ใหรายงานมหาวิทยาลัยฯ
เพ่ือดําเนินการทางวินัยตอไป 

(4) ใหคณาจารยและบุคลากรหมั่นทําความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง รวมถึงเครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องโทรศัพท และอุปกรณสํานักงานตาง ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ เครื่องมือ ที่ใชสวนรวม ให
สะอาดและถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

(5) ใหคณาจารยและบุคลากรรวมกันเฝาระวังสถานการณการติดเชื้อโรคดังกลาวภายใน  
มหาวิทยาลัย หากพบสถานการณท่ีเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคดังกลาว ใหรายงานขอมูลไปยังศูนยติดตาม
ติดตาม  เฝาระวัง  และประเมินสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19  ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โทร. 089 661 1549 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น

 ประกาศ ณ  วันที่  4 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

(อาจารย ดร. วิรัตน ปนแกว)
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