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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ฉบับที่ 1/2564 
 
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก าลังขยายวงกว้าง
ออกไปในหลายพ้ืนที่ จ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีได้ถูกยกระดับให้เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) และประกาศจังหวัดชลบุรี 
เรื่อง การประเมินและก าหนดพ้ืนที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี 
ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดให้พ้ืนที่อ าเภอศรีราชา เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ประกอบ
กับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22 ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖3 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 23 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 
2564 นั้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา มีความห่วงใยในความปลอดภัย  สุขอนามัย 
ของนิสิตและบุคลากร ตลอดจนผู้มารับบริการของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงใน 
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 
แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกอบกับค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่ 3/2563 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี 
กุญแจนาค เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1580/2563 
เรื่อง มอบหมาย และมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563 จึงเห็นสมควรออกประกาศเพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของวิทยาเขตศรีราชา ดังต่อไปนี้ 

1. ให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทั้งหมด และปรับรูปแบบ
การสอบและการวัดผลเป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์  ( Online Examination) การมอบหมายงาน 
(Assignment) การท ารายงาน (Report) หรือการท าข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือ
การวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน เป็นต้น 

กรณีการฝึกงาน และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) ขอให้คณะ/
วิทยาลัย เรียกตัวนิสิตกลับ โดยให้พิจารณาเลื่อนช่วงเวลาในการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการส าเร็จ
การศึกษาของนิสิต หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกงาน การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นการมอบหมายงาน การ
วิเคราะห์การเขียนโครงการ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีความเหมาะสมทดแทน ทั้งนี้ หากพ้ืนที่ของการฝึกงาน และ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) ให้การฝึกงาน และการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาเป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน   
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โดยให้ทุกส่วนงานด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง นโยบาย
ส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ฉบับที่ 22 ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เ รื่ อง  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา  2019 (COVID-19) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 23 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 

2. ให้บุคลากรที่สังกัดคณะ และส านักงานวิทยาเขตศรีราชา เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือสลับเวลาการปฏิบัติงาน หรือให้มีการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home) เพ่ือให้เกิดผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยให้หั วหน้าส่วน
งานหรือคณบดีที่ก ากับดูแล ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการปฏิบัติงานแบบ Work from Home อย่างสม่ าเสมอ 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยให้เป็นไปตามแนวทางส าหรับส่วนงานในการมอบหมายงาน แต่ยังคงให้มี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแบบ Work on-site เพ่ือปฏิบัติภารกิจที่ส าคัญจ าเป็นคือ การสนับสนุนการเรียนการสอน
และการสอบแบบออนไลน์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานการเงินการคลัง งานจัดซื้อจัดจ้าง งานดูแลรักษา
ความสะอาด และงานรักษาความปลอดภัย โดยให้ส่วนงานพิจารณาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ ์โดยให้ด าเนินการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 23 ประกาศ 
ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 

3. ให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่บริการประชาชนมาปฏิบัติงานแบบ Work on-site ทุกวันท าการ 
เช่น งานการเงินการคลัง งานจัดซื้อจัดจ้าง งานด้านกฎหมาย งานหอพักนิสิต งานที่เกี่ยวกับเงินเดือนบุคลากร 
งานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานที่
สนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์  และการปฏิบัติงานผ่านระบบทางไกล  (Video 
Conference) งานห้องปฏิบัติการที่ท าการทดลองต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
ภารกิจดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็น ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือสลับเวลาการเข้าปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด  และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยให้
หัวหน้าส่วนงานที่ก ากับดูแล พิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

4. ให้ทุกส่วนงานงด หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมคนจ านวนมากทุกรูปแบบ โดยให้
ส่วนงานพิจารณาจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ทดแทน กรณีกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าส่วนงานที่
ก ากับการปฏิบัติงานหรือก ากับดูแลพิจารณาให้จัดได้เฉพาะกิจกรรมที่จ าเป็นเท่านั้น โดยขอให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัย
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5. ให้ทุกส่วนงานเน้นย้ ามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การ
ดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ 
และสแกน QR Code แอปพลิเคชันติดตาม COVID-19 ในบริเวณทางเข้า-ออกอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
และการท าความสะอาดพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอทั่วทั้งบริเวณ ทั้งนี้ ให้ส่วนงานดูแลก าชับให้
บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยเน้นการใช้หลักการ
เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้าง
มือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ การใช้แอลกอฮอลล์เจลล้างมือ และงดการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจ านวนมาก เป็นต้น 
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6. เนื่องด้วยมีการหยุดเนื่องในเทศกาลปีใหม่จึงมีโอกาสที่นิสิตและบุคลากรบางคนจะเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) ให้ทุกส่วนงานก ากับดูแลควบคุมการเดินทางของนิสิตและ
บุคลากรที่เดินทางจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) โดยให้มีการพักสังเกตอาการตนเองอยู่ในที่พ านัก (Self-
monitoring) เป็นระยะเวลา จ านวน 14 วัน ส่วนมาตรการอ่ืน ๆ ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาปฏิบัติตามประกาศ
ของจังหวัดชลบุรีต่อไป 

7. กรณีที่ส่วนงานมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด 

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หรือ
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม ๒๕๖4 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.เสรี กุญแจนาค) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


