
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
เร่ือง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)

(ฉบับที่ ๒)
___________________________

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) กําลังทวี
ความรุนแรงมากย่ิงข้ึนโดยพบการติดเช้ือในหลายประเทศทั่วโลกกว่า ๓๔ ประเทศ และมีการแพร่กระจายจากคน
สู่คนภายในหลายประเทศแล้ว ทั้งน้ี กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) เพ่ือควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเช้ืออย่างรวดเร็ว รวม
ถึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-
19) (ฉบับท่ี ๒) 

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ขอยืนยันว่าขณะน้ียังไมพ่บผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม ่ 2019 (COVID-19) ใน
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย แต่เพ่ือให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอยก
ระดับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังน้ี

๑. งดและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งน้ี

๑.๑ การเดินทางไปเพ่ือภารกิจมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้งดการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเส่ียงดัง
กล่าวทุกกรณี และกรณีได้รับอนุมัติเพ่ือเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง อยู่ก่อนวันประกาศน้ี และยังไม่ได้เดิน
ทาง ให้บุคลากรงดหรือเลื่อนการเดินทางไปให้พ้นระยะเวลาที่กําหนดในข้อ ๑

๑.๒ การเดินทางส่วนตัว ขอให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง กรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเป็นอย่าง
ย่ิงไม่อาจหลีกเล่ียงการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ ให้บุคลากร/นัก
ศึกษา แจ้งเหตุผลหรือความจําเป็นดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา/คณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณา และ
เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วให้ดําเนินการตามข้อ ๒

๒. บุคลากร/นักศึกษา ที่เดินทางกลับหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID-19) เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยให้ดําเนินการดังน้ี

๒.๑ กรณีได้รับอนุมัติให้ไปเพ่ือภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้รายงานตัวกับกองบริหารงานบุคคล โดย
ผ่านระบบ e-office และให้หยุดปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑๔ วัน นับจากวันท่ีเดินทางกลับ (นับรวมวันหยุด) โดยไม่ถือ
เป็นวันลา
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๒.๒ กรณีเดินทางส่วนตัว ขอให้บุคลากร/นักศึกษา หยุดปฏิบัติงาน/หยุดเรียน เป็นเวลา ๑๔ วัน นับ
จากวันท่ีเดินทางกลับ (นับรวมวันหยุด) สําหรับบุคลากร ให้ใช้สิทธิวันลาป่วย ลากิจ หรือลาพักผ่อน แล้วแต่กรณี

ท้ังน้ีขอให้บุคลากร/นักศึกษา เฝ้าสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีไข้ หรือมีอาการผิดปกติ
ทางระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
ไม่ควรรักษาตนเอง เพ่ือป้องกันไม่ให้แพร่เช้ือได้ต่อไป

๒.๓ หากครบกําหนด ๑๔ วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ เม่ือกลับเข้ามาปฏิบัติงาน/เข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้นําใบรับรองแพทย์มาย่ืนท่ีกองบริหารงานบุคคล/คณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
เข้าพ้ืนที่และให้สวมใส่หน้ากากอนามัยต่อไปอีก ๑ สัปดาห์

๓. หากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากร/นักศึกษา ที่พักอาศัยในบ้านเดียวกันมี
ประวัติเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเส่ียงตามช่วงเวลาดังกล่าว ตามข้อ ๑ ให้บุคลากร/นักศึกษา แจ้ง
กองบริหารงานบุคคล/คณบดีรับทราบ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

๔. งดและหลีกเล่ียงการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมการประชุม การสัมมนา หรือการดําเนินการ
ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ออกไปก่อน แต่หากมีความจําเป็น ขอให้เสนอเหตุผลต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพิจารณา และให้แจ้งบุคคลที่เชิญ
มาดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเช้ือและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ
ใหม่ 2019 (COVID-19) ท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศอย่างเคร่งครัด

๕. กลุ่มพนักงาน Outsource และพนักงานสัญญาจ้างอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางท่ีประกาศไว้น้ีโดยให้รายงานกับผู้ดูแลงานโดยตรง และกองบริหารงานบุคคลทราบ

๖. ผู้ที่ใช้บริการพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เช่น ธนาคาร ร้านค้า ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศน้ี โดยให้ประสานงานกับกองอาคารและสถาน
ที่

๗. ใหวิ้ทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ปฏิบัติตามประกาศน้ีอย่างเคร่งครัด โดยให้
รายงานต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ท้ังน้ีขอให้ส่งข้อมูลดัง
กล่าวมายังกองบริหารงานบุคคลทราบโดยด่วน

๘. การไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือคําส่ังโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้บังคับบัญชาตามประกาศน้ี เป็น
ความผิดวินัย หรือวินัยร้ายแรง แล้วแต่กรณีรวมทั้งความผิดอ่ืนทางกฎหมาย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร/นักศึกษา รวมท้ังความรับ
ผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ติดตามข้อมูล
การรายงานสถานการณ์ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาอย่างใกล้ชิด และกําหนดมาตรการในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สอดคล้องกับมาตรการของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ทั้งน้ีขอให้บุคลากร/นักศึกษา ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือให้สะอาด
อย่างสม่ําเสมอ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเม่ืออยู่ในที่ชุมชน ปฏิบัติตามประกาศน้ีอย่างเคร่งครัด โดยร่วมให้
ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ือให้การดูแลบุคลากร/นักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแสดงถึงการ
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เข้า
ใจสถานการณ์และการดูแลตนเอง

ประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว ณ วันประกาศฉบับน้ี
อาทิเช่น

๑. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
๒. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
๓. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๕. เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๖. ญี่ปุ่น
๗. มาเลเซีย
๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๙. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๐. ประเทศอิตาลี
๑๑. ประเทศอิหร่าน

และสามารถติดตามรายงานสถานการณ์ได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณ
สุข https//ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php

จึงประกาศเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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