ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 2
________________________________
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กาลัง
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยพบการติด เชื้อในหลายประเทศทั่วโลก และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายใน
หลายประเทศแล้ว ข้อมูล ณ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยังไม่พบนักศึกษาและ
บุคลากรที่ยืนยันว่าติ ดโรค COVID-19 เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่าง
รวดเร็ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอยกระดับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
1. กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานหรือภารกิจต่างประเทศ
1.1 ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะ
ผ่ า น (Transit) ประเทศหรื อ เขตบริ ห ารพิ เ ศษที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การติ ด โรค COVID-19 ตามที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขประกาศ เพื่อไปอบรม สัมมนา ดูงาน หรือปฏิบัติภารกิจอื่นใดของมหาวิทยาลัยฯ
1.2 กรณีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตบริหาร
พิ เ ศษที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การติ ด โรค COVID-19 เพื่ อ ไปอบรม สั ม มนา ดู ง านหรื อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อื่ น ใดของ
มหาวิทยาลัยฯ ก่อนวันที่ประกาศนี้ ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้
พ้น ระยะเวลาตามมาตรการป้ องกัน การแพร่ร ะบาดของโรค COVID-19 ตามที่ก รมควบคุม โรค กระทรวง
สาธารณสุขประกาศ หากมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วก่อนวันประกาศนี้ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจริง
กรณีที่มีเหตุผลหรือความจาเป็นอย่างยิ่ง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือแวะผ่าน (Transit) ไปยัง
ประเทศหรื อ เขตบริ ห ารพิ เ ศษที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การติ ด โรค COVID-19 ได้ ให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัย ฯ แจ้งเหตุผ ลหรื อความจ าเป็นดังกล่าวต่อ อธิการบดีเพื่อพิจารณา และเมื่อเดินทางกลั บมาถึง
ประเทศไทยแล้วให้ดาเนินการตามข้อ 1.3
1.3 นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ เ ดิ น ทางไปต่ า งประเทศหรื อ แวะผ่ า น (Transit)
ประเทศหรือเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 กลับมาถึงประเทศไทยหลังประกาศฉบับนี้
ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ หยุดเรียน ปฏิบัติงานที่บ้าน หากต้องจัดการเรียนการสอนขอให้จัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เป็นเวลา 14 วัน (รวมวันหยุดราชการ) หลังจากเดินทางถึงประเทศไทย เพื่อ
เฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากภายในระยะเวลานี้เกิดอาการมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้
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นั ก ศึ กษาและบุ คลากรมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ผู้ นั้ นต้ อ งมี ห น้ าที่ ไ ปตรวจคั ด กรองและเฝ้ า ระวั ง โรค COVID-19 ณ
โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังในวาระแรกที่สามารถกระทาได้ ค่าใช้จ่ายใน
การตรวจคัดกรองเป็นไปตามสิทธิ
1.3.1 กรณีแพทย์วินิจฉัยไม่พบเชื้อ โรค COVID-19 ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ
หยุดเรียน ปฏิบัติงานที่บ้าน จนครบ 14 วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยไม่ถือเป็นวันลา
1.3.2 กรณีแพทย์วินิจฉัย พบโรค COVID-19 ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ รับการ
รักษาตามสิทธิโดยไม่ถือว่าเป็นวันลา
2. กรณีเดินทางไปต่างประเทศด้วยภารกิจส่วนตัว
2.1 ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เดินทางหรือแวะผ่าน (Transit) ไปยัง
ประเทศหรือเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 หรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
2.2 กรณีที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตบริหาร
พิเศษที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 ก่อนวันประกาศนี้ ขอความร่วมมือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ งด
หรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
2.3 กรณีนักศึกษาเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัวไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือ
เขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 ขอให้แจ้งคณะ สานัก สถาบัน หรือภาควิชา ทราบก่อน
การเดินทางอย่างน้อย 7 วันทาการ
2.4 นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ เ ดิ น ทางไปต่ า งประเทศหรื อ แวะผ่ า น (Transit)
ประเทศหรือเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 กลับมาถึงประเทศไทยหลังประกาศฉบับนี้
ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ หยุดเรียน หยุดทางาน เป็นเวลา 14 วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยถือ
เป็นวันลากิจ หลังจากเดินทางถึงประเทศไทย เพื่อเฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากภายในระยะเวลานี้เกิดอาการมี
ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ผู้นั้นต้องมีหน้าที่ไปตรวจคัด
กรองและเฝ้าระวังโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังในวาระ
แรกที่สามารถกระทาได้
2.4.1 กรณีแพทย์วินิจฉัยไม่พบโรค COVID-19 ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ หยุด
เรียน หยุดทางาน จนครบ 14 วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยถือเป็นวันลากิจตามระเบียบ
2.4.2 กรณีแพทย์วินิจฉัยพบโรค COVID-19 ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ รับการ
รักษาตามสิทธิโดยถือเป็นวันลาป่วยตามระเบียบ
3. ในระหว่างที่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เดินทางไปต่างประเทศ ให้รายงานสถานะทาง
สุขภาพ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บั งคับบัญชาของตนอย่างสม่าเสมอ และภายหลังจากเดินทางกลั บมายัง
ประเทศไทยแล้ว ให้รายงานสถานะทางสุขภาพ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บัง คับบัญชาของตนทุกวัน ตลอด
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ระยะเวลาหยุดเรียนหรือหยุดงาน 14 วัน ตามมาตรการนี้ และหากพบความผิดปกติ ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว ติดต่อกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยทันที
4. ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ตามทีม่ หาวิทยาลัยฯ ประกาศกาหนดโดยเคร่งครัด ห้ามกระทาการอันเป็นการจงใจบิดเบือน ปกปิด
หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศมาตรการฉบับนี้
หากความปรากฏแก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ ในภายหลั ง ว่ า มี ก ารฝ่ า ฝื น การปฏิ บั ติ ต ามประกาศมาตรการฉบั บ นี้
มหาวิทยาลัยฯ มีความจาเป็นต้องดาเนินการทางวินัยกับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ฝ่าฝืน ประกาศ
มาตรการ ตามระเบียบต่อไป
5. ให้ทุกหน่วยงานงดหรือเลื่อนการเชิญบุคลากรจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรม การเรียนการสอน
การประชุม การสัมมนา หรือการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ ออกไปก่อน และหากมีค่าใช้จ่าย
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ก่อนวันประกาศนี้ สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามจริง
6. ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่
เสมอด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่
รวมกันเป็นจานวนมาก ผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องใช้หน้า กากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อ ทั้งนี้ ให้งดกิจกรรมหรือการดาเนินการใดๆ ที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เป็นจานวน
มาก
7. ให้หน่วยงานที่ ดูแลหรือให้บริ การแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรจานวนมาก มีการคัดกรอง
เบื้องต้นเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19
8. การขอยกเว้น หรือการขอผ่อนผันใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ให้เป็นดุล ยพินิจของอธิการบดี
เป็นรายกรณีไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

(รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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