ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔
------------------------ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กาลังขยาย
วงกว้างออกไปในหลายพื้นที่ และจานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีแนวโน้มเพิ่มอย่าง
ต่อเนื่อง โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ประกาศให้
จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศ
จังหวัดชลบุรี เรื่อง การประเมินและกาหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ จังหวัดชลบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจน ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๙) ประกาศ ณ วันที่ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้อ งกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๒๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นัน้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความห่วงใยในความ
ปลอดภัย สุขอนามัยของนิสิตและบุคลากร ตลอดจนผู้มารับบริการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความ
เสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และเพื่อให้การดาเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับคาสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ สถาพร เชื้อเพ็ง ในการบริหารเป็น
คณบดี นั้น จึงกาหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ดังต่อไปนี้
๑. ให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทั้งหมด และปรับรูปแบบการ
สอบและการวัดผลเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online examination) (ผ่านระบบต่างๆ เช่น KU Lam, MS Team
และ Google Classroom เป็นต้น) การมอบหมายงาน (Assignment) การทารายงาน (Report) การทา

๑

ข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home examination) หรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียน
การสอน
๒. ให้นิสิตสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รุ่นที่ ๓๘) ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาในพื้นที่
ควบคุ มสู งสุ ด (พื้ นที่ สี แดง) กลั บมารายงานตั วที่ คณะวิ ศวกรรมศาตร์ ศรี ราชา โดยติ ดต่ อกั บ คุ ณศรี รั ตน์ พงษ์ เจริ ญ
ผ่ า นเพจเฟสบุ๊ ค นิ สิ ต คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ศ รี ร าชา (https://www.facebook.com/NisitEngineering
SRC) ภายในวั น พุ ธ ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ และให้ ค ณะกรรมการฝึ ก งานและสหกิ จ ศึ ก ษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา หรือ อาจารย์ผู้ดูแลสหกิจศึกษาของหลักสูตร พิจารณารูปแบบและช่วงเวลาการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาให้นิสิตอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษาของนิสิต
๓. ให้นิสิตสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รุ่นที่ ๓๘) ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษานอก
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และหากมีการยกระดับพื้นที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุม
สูงสุด (พื้นที่สีแดง) ในภายหลัง ให้นิสิตปฏิบัติตามข้อ ๒ โดยติดต่อกับ คุณศรีรัตน์ พงษ์เจริญ ผ่านเพจเฟสบุ๊ค
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (https://www.facebook.com/NisitEngineeringSRC) ภายใน ๓ วัน
หลังจากประกาศของ ศบค.
๔. บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และช่ ว ยวิ ช าการ ให้ ร องคณบดี ผู้ ช่ ว ยคณบดี หั ว หน้ า ภาควิ ช า
และ/หรือหัวหน้างาน ที่ดูแลแต่ละฝ่ายประชุมเพื่อแบ่งงานและมอบหมายงาน โดยงานที่ไม่จาเป็นต้องปฏิบัติที่
สถานที่ ท างานให้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ บ้ า น โดยให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ใ นการท างานเท่ า กั บ การมาปฏิ บั ติ ง านที่ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เช่น การสลับเวลาทางาน ส่งงานหรือประชุมทางไกล สาหรับงานที่ต้องปฏิ บัติการ
เช่น การให้บริการนิสิต ให้ปฏิบัติงานโดยมีประสิทธิภาพ แต่ปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือบริหารจัดการตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้แต่ละฝ่ายต้องมีบุคลากร มาปฏิบัติงานและประจาการในคณะฯ ทุกวัน การปฏิบัติงานที่บ้านให้
ถือว่าเป็นเสมือนการปฏิบัติงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี ราชา โดยเริ่มปฏิบัติงานเวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.
อนึ่ ง หากบุ คลากรมี ความจ าเป็ นต้ องเดิ นทางไปท ากิ จธุ ระอื่ นหรื อต้ องการลาพั กผ่ อน ให้ ปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบการลา
โดยให้บุคลกรทุกคนต้องมาปฏิบัติงานที่คณะอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อสัปดาห์
๕. ให้หน่วยงานที่ทาหน้าที่บริการประชาชนมาปฏิบัติงานแบบ Work on-site ทุกวันทาการ
ซึ่งได้แก่ งานรักษาความสะอาด และงานรักษาความปลอดภัย
๖. ให้ ง ดหรื อ เลื่ อ นการจั ด กิ จ กรรมใด ๆ รวมถึ ง กิ จ กรรมนิ สิ ต ที่ มี ก ารรวมคนจ านวนมาก
ทุกรูปแบบ โดยให้บุคลากรพิจารณาจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ทดแทน กรณีกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
ให้คณบดีหรือรองอธิการบดีที่กากับการปฏิบัติงานหรื อกากับดูแลพิจารณาให้จัดได้เฉพาะกิจกรรมที่จาเป็น
เท่านั้น โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยกาาหนดอย่างเคร่งครัด
๗. ให้ บุ ค ลากรและนิ สิ ต ด าเนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) เช่น การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
มีมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และสแกน QR Code แอปพลิเคชันติดตาม COVID-๑๙ ในบริเวณ

๒

ทางเข้า-ออกอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และการทาความสะอาดพื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
ทั่วทั้งบริเวณ ทั้งนี้ ให้ส่วนงานดูแลกาชับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการใช้หลักการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) การสวม
หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้าและสบู่ การใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ
และงดการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจานวนมาก เป็นต้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๓

