
 

 

 

 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง  มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควิด-19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับบุคลากร นสิิต นักเรียนของมหาวิทยาลัย 

และประชาชนทั่วไป 

 ____________________________ 

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หร ือโรคโคว ิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระลอกใหม ่ เก ิดข ึ ้นในประเทศไทย 

ประกอบกับข ้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบร ิหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉ ุกเฉ ิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท ี่  18) ลงว ันท ี ่  29 มกราคม พ.ศ. 2564 ข ้อกำหนด 

ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

(ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 รวมทั้งคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1370/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน  

พ.ศ. 2564 เร ื ่อง มาตรการการเฝ ้าระว ัง ป ้องก ันและควบคุมโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019  

กรณีผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพะเยา และคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1404/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน  

พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

กรณีเดินทางเข้า-ออก จังหวัดพะเยา  

เพ ื ่อให ้การดำเน ินงานของมหาว ิทยาล ัยพะเยา เป ็นไปด ้วยความเร ียบร ้อย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบ ัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยพะเยา พ.ศ.  2553 

จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัส 

โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับบ ุคลากร น ิส ิต  

นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ดังนี้ 

 ข้อ 1 ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี                    

หัวหนา้ส่วนงานหรอืผูร้ักษาการแทนกรณีที่หัวหน้าส่วนงานไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได้ และหัวหน้าหน่วยงาน 

หรือผู ้ร ักษาการแทนกรณีที ่ห ัวหน้าหน่วยงานไม่อาจปฏิบัติหน้าที ่ได้ มาปฏิบัติงานตามปกติ  

หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ ต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื ่อสาร  

หรอืเรียกประชุมออนไลน์ หรอืสั่งการใด ๆ ได้ตลอดเวลา 

 

ข้อ 2 ส่วนงาน... 
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ข้อ 2  ส่วนงานและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 

(1)  ให้หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน ออกประกาศแนวทางการให้บริการ

หรือช่องทางการติดต่อส่วนงานหรือหน่วยงาน ในช่วงระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้บุคลากร นิสติ นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปทราบ 

(2)  ให้หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน ออกประกาศแนวทางการดำเนินงาน 

ที ่เกี ่ยวข้องตามภารกิจของส่วนงานหรือหน่วยงานนั ้น ในช่วงระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากร นิสิต นักเรียนของ

มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

(3)  ให้ห ัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณามอบหมายภาระงาน 

ที่เหมาะสม สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) โดยกำหนดภาระงาน วิธีการ

ติดตามผลการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงาน เพื ่อให้บ ุคลากรรับทราบและ  

ถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวนโยบายการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่  

16 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยจะกำหนดเป็นอย่างอื่น  

(4)  ให้บ ุคลากรของมหาวิทยาลัยหลีกเลี ่ยงการเดินทาง ไปยังพื ้นที ่เส ี ่ยง 

ที ่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  ทั ้งวันทำการและวันหยุดราชการ เว้นแต่   

กรณีม ีเหต ุจำเป ็นจะต ้องเดินทางไปในพื ้นท ี ่ เส ี ่ยง  ให ้บ ุคลากรขออนุญาตต่อรองอธิการบดี  

ผู ้ช่วยอธิการบดี ที ่กำกับการบริหาร สั ่งการ หน่วยงานและหัวหน้าส่วนงาน และให้รองอธิการบดี  

ผู ้ช ่วยอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงาน ที ่กำกับการบริหาร สั ่งการ หน่วยงานหรือส่วนงานนั ้น ๆ 

พิจารณาการอนุญาตให้บ ุคลากรภายในหน่วยงานหรือส่วนงานเดินทางไปในพื ้นท ี ่ด ังกล่าว  

โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสม 

(5)  มหาวิทยาลัยจะเปิดจุดผ่านเข้า - ออกพื ้นที ่มหาวิทยาลัย 2 จุด ได้แก่  

บริเวณประตูทางทิศตะวันออก ฝั่งถนนพหลโยธิน และประตูทางทิศตะวันตก ฝั่งติดกับบ้านโซ้ โดยให้มี

มาตรการตรวจบันทึกการเข้า – ออกในพืน้ที่มหาวิทยาลัยของบุคลากร นิสติ นักเรียนของมหาวิทยาลัย 

และประชาชนทั่วไปอย่างเคร่งครัด    

(6)  กรณีที่ส่วนงานหรือหน่วยงานพิจารณาแล้ว มีความจำเป็นต้องให้มีบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัย เข้ามาดำเนินงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ที่มีอำนาจ

หน้าที่ในการกำกับการบริหาร สั่งการ หน่วยงาน หรือหัวหน้าส่วนงาน ตามแต่กรณี พิจารณาอนุญาต 

ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเท่าที่จำเป็น โดยให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(7) กรณีมีความจำเป็น หรือเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดผลกระทบ 

ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีอาจจัดให้มีการประชุม หรือปรึกษาหารือระหว่าง

บุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือสั่งการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยคนใด

มาปฏิบัติงานในพืน้ที่มหาวิทยาลัยเท่าที่จำเป็นก็ได้ 

ข้อ 3 การจัด… 
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 ข้อ 3  การจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ 

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ให้จัดการเรยีนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จนกว่ามหาวิทยาลัย

จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

 ข้อ 4  กรณีที่บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัยที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา 

ให้รายงานข้อมูลในระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยทันทีที่เข้าพืน้ที่ และดำเนนิการตามมาตรการดังนี้ 

(1) บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัยที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการ คือ 

เป็นผู้ที่มีอาการไข้ หรืออาการในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว 

หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ร่วมกับมีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการรายงานการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 14 วันก่อนวันเริ่มมีอาการ 

(2) บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัยที่เข้าข่ายเป็นผู ้สัมผัสต่อการ 

ติดเชื้อสูง (High-risk contact) คือ เป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

โดยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

(2.1) ผู ้ส ัมผัสที ่ เร ียน อาศัยร ่วมห้องพัก หรือทำงานในห้องเดียวกัน  

กับผูป้่วยยืนยันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

(2.2) ผู ้สัมผัสที ่มีการพูดคุยกับผู ้ป่วยในระยะ 1 เมตร เป็นระยะเวลานาน  

หรือถูกไอ จามรด จากผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย 

หรอืหนา้กากผ้าในการป้องกัน  

(2.3) ผู้สัมผัสที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ 

ในห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย

หรอืหนา้กากผ้าในการป้องกัน 

(3) บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัยที่เข้าข่ายกลุ่มเสี ่ยงที่มีอาการ 

ตาม (1) หรอืเป็นผู้สัมผัสต่อการตดิเชื้อสูง (High-risk contact) ตาม (2) ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(3.1) ให้บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัย หยุดงานหรือหยุดเรียน

ทันที และต้องรายงานตัวต่อหัวหน้าส่วนงาน หรอืหัวหนา้หน่วยงาน หรอือาจารย์ที่ปรึกษา หรอืครูประจำช้ัน 

ตามแต่กรณี โดยไม่ถือว่าบุคลากร นิสติ และนักเรียนของมหาวิทยาลัยนั้น ขาดงานหรอืขาดเรียน  

  (3.2) ให้บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัย รอการติดต่อกลับจาก 

ทีมสอบสวนโรคของโรงพยาบาลมหาว ิทยาลัยพะเยา เพื ่อประเมินความเสี ่ยง  ให้คำแนะนำ 

และนัดหมายเข้ารับการตรวจคัดกรอง 

(3.3)  ในระหว่างที่อยู่ในช่วงการประเมินความเสี่ยงหรือรอผลการตรวจ 

คัดกรองโรค ให้บุคลากร นิสิตและนักเรียนของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรการกักกันตนเอง 

ที่บ้าน (Home Quarantine) โดยเคร่งครัด 

 

(4)  บุคลากร... 
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(4 ) บุคลากร น ิส ิต และนักเร ียนของมหาว ิทยาล ัยท ี่ ไม่ เข ้าข ่ายกล ุ ่มเส ี ่ ยง 

ที่มอีาการตาม (1) หรอืเป็นผู้สัมผัสต่อการตดิเชื้อสูง (High-risk contact) ตาม (2) ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  (4.1)  ให้บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัยเฝ้าระวัง สังเกตอาการ

ด้วยตนเองทุกวัน (Self-quarantine) จนครบอย่างนอ้ย 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับถึงจังหวัดพะเยา  

  (4.2 ) หากบุคลากร น ิส ิต และนักเร ียนของมหาว ิทยาล ัย ม ีอาการไข้  

หรืออาการในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย  

หรือหายใจลำบาก ในช่วงระหว่างการสังเกตอาการตนเอง 14 วัน ให้งดการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยทันที 

และต้องรายงานตัวต่อหัวหน้าส่วนงาน หรือหัวหน้าหน่วยงาน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือครูประจำชั้น

ตามแต่กรณี พร้อมทั ้งรายงานข้อมูลไปยังทีมสอบสวนโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามระบบ 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

   (5) ให้บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัย หลีกเลี่ยงการไปเข้าร่วมงาน

หรือกิจกรรม หรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง เว้นแต่ ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  

ให้ยึดหลักตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

และขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาการเว้นระยะห่าง หลีกเลี ่ยงการไปในที่  

ทีม่ีคนจำนวนมาก ล้างมอืบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจลหรอืสบู่ 

 ข้อ 5  ให้ส่วนงานและหน่วยงาน งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม การประชุมสัมมนา  

ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการเชิญผู้เข้าร่วมจากหลายพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ออกไปก่อน หรอืปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม หรอืประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

 ข้อ 6  ให้ส่วนงานและหน่วยงาน ดำเนินการด้านสุขอนามัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น  

การเพิ ่มความถี ่ในการทำความสะอาดในพื ้นที ่ การให้บริการแอลกอฮอล์เจลหรือสบู ่ในจุดที ่มี  

การใช้บริการจำนวนมาก และมีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

 ข้อ 7  นอกเหนือจากกรณีข้างต้น หรือกรณีข้างต้นขัดหรือแย้งกับคำสั่งจังหวัดพะเยา  

ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดพะเยาที่มผีลใชบ้ังคับ 

 ข้อ 8  บรรดาคำสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

ให้ใชป้ระกาศนี้แทน 

 ใหอ้ธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศนี ้กรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้

หรือการปฏิบัติตามประกาศนี ้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี ้ขาด การตีความและ  

การวินจิฉัยชีข้าดของอธิการบดีใหถ้ือเป็นที่สุด 

 

อนึ่ง... 
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อน ึ ่ ง มหาว ิทยาล ัยจะต ิดตามและประเม ินสถานการณ์ การแพร ่ระบาดของ 

โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื ่อง หากมีการเปลี ่ยนแปลงมาตรการและแนวปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป โดยบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชน

ทั่วไป สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.up.ac.th 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  12  เมษายน  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

จากมหาวิทยาลัยเป็นอย่างอื่น  

  ประกาศ  ณ  วันที ่ 11  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 


