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ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
เรื่องมาตรการการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)
ตามที่มีสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ใหมในประเทศไทย และเริ่มสามารถควบคุมการ
แพรระบาดไดในระดับหนึ่งแลว และเพื่อใหการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
และลดการแพรกระจายเชื้อไวรัสโรคโควิค – ๑๙ ตามมาตรการทางสาธารณสุข คําสั่ง ศบค. และหนวยงานที่
เกี่ยวของ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรกําหนดมาตรการการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในชวง
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒) ดังนี้
ขอ ๑ ใหทุกหลักสูตรและทุกสาขาวิชา ทุกวิทยาเขตจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีดวยระบบการศึกษา
ทางไกลผานระบบเครือขายจนถึงสิ้นสุดภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓
ขอ ๒ ในรายวิชาภาคปฏิบัติในหองทดลอง ใหจัดการเรียนการสอนไดตั้งแต ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เปนตนไป
โดยใหปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข และคํานึงถึงความปลอดภัยของนิสิตและอาจารยโดยเครงครัด
ขอ ๓ ใหคณะวิชาประสานงานกับแหลงฝกปฏิบัติภาคสนาม และปฏิบัติการตามมาตรการของแหลงฝกปฏิบัติ
ภาคสนาม และมาตรการสาธารณสุข โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนิสิตและอาจารยโดยเครงครัด หรืออาจ
พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยจัดการเรียนการสอนใหเทียบเคียงแทน
ขอ ๔ นิสิตที่เขาหอพักมหาวิทยาลัย ใหปฏิบัติดังนี้
๔.๑ นิสิตที่พักอาศัยหรือเคยพักอาศัยหรือเคยเดินทางไปในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง
จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด นิสิตตองกักตัวอยูที่บานเปนระยะเวลา ๑๔ วันกอนเดินทางเขาหอพัก
มหาวิทยาลัย และบันทึกการเดินทางตลอด ๑๔ วันกอนการกักตัว เพื่อใชเปนหลักฐานการยื่นขอกลับเขาหอพัก
มหาวิทยาลัย
๔.๒ นิสิตที่พักอาศัยนอกพื้นที่หรือไมเคยเดินทางไปในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ใหนิสิตบันทึกการเดินทางตลอด ๑๔ วันกอนเดินทางเขาหอพักมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ใหทุกหนวยงานยังคงปฏิบัติตามมาตราการกระทรวงสาธารณสุข และคําสั่ง ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
๕.๑ มาตรการคัดกรองเบื้องตน
(๑) จัดใหมีการตรวจวัดไขกอนเขาอาคาร
(๒) ควบคุมการเขาออกของบุคคลภายในอาคาร หากพบวามีไข ไอ จาม หายใจเหนือ่ ยหอบ
หรือหวัด จะไมไดรับอนุญาตใหเขาอาคาร
(๓) จัดใหมีการลงทะเบียนกอนเขาและออกจากอาคาร โดยแสกนแอปพริเคชั่นไทยชนะหรือ
ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทุกครัง้ ทั้งเขาและออกจากอาคาร
(๔) ใหคําแนะนําแกบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอมหาวิทยาลัยใหทราบ
ถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองในการใชสถานที่
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๕.๒ มาตรการดานสังคม
(๑) สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา
(๒) จัดใหมีระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย ๑ – ๒ เมตร
(๓) งดจัดกิจกรรมทุกประเภทที่มีการรวมกลุมคนเปนจํานวนมาก กรณีที่มีความจําเปนตอง
จัดกิจกรรมดังกลาวใหดําเนินการผานระบบออนไลน
๕.๓ มาตรการดานสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
(๑) จัดใหมีจุดบริการลางมือดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลลอยางเพียงพอ
(๒) จัดใหสถานที่ใหมีอากาศถายเทไดสะดวก
(๓) กํ า หนดให มี ก ารทํ า ความสะอาดพื้ น ที่ ต า งๆ อย า งสม่ํ า เสมอ ด ว ยน้ํ า ยาฆ า เชื้ อ โรค
โดยเฉพาะบริเวณที่ตองมีการสัมผัสบอยๆ เชน ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตชไฟ และปุมกดลิฟต เปนตน
๕.๔ มาตรการดานการบริหารความเสี่ยง
(๑) นิสิตและบุคลากรที่เดินทางเขาไปในพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ตามคําสั่ง
ศบค. หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
มาตรการกระทรวงสาธารณสุข คําสั่ง ศบค. และหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดอยางเครงครัด
(๒) หามนิสิตเดินทางเขา-ออกมหาวิทยาลัยและหอพัก
ขอ ๖ ในกรณี ที่ จํ า เป น ต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การใดๆ ที่ มิ ไ ด กํ า หนดไว ใ นประกาศนี้ หรื อ จํ า เป น ต อ งผ อ นผั น
ขอกําหนดตามประกาศนี้เปนกรณีพิเศษ ใหเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และใหการวินิจฉันนั้นๆ ถือเปนที่สดุ
ขอ ๗ ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันอยางเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(รองศาสตราจารย ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน)
อธิการบดี
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