ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
และการป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ฝนุ่ PM 2.5
____________________________
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ขยายวงกว้างขึ้ น ทั่ ว โลกและมี จานวนู้้ ติ ด เชื้อ ส้ งขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง
จนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า ไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โรคโควิด 19 ได้เข้าส้่ภาวะแพร่ระบาดไปทั่วโลก ประกอบกับ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัด
เชียงใหม่ส้งเกินมาตรฐาน และส่งูลกระทบต่อสุขภาพ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงออกมาตรการ ดังนี้
1) การจัดการเรียนการสอน
1.1 ให้งดการเรียนการสอน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ คือ ตั้งแต่วั นที่ 23 มีนาคม – 6 เมษายน
2563 หรือให้เป็นไปตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี
1.2 กรณีที่คณะ/วิทยาลัย มีความจาเป็นต้องเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤด้
ร้อน ประจาปีการศึกษา 2562 ให้ใช้การสอนในร้ปแบบออนไลน์เท่านั้น
1.3 ให้คณะกรรมการอาจารย์ู้รับูิดชอบหลักส้ตร และคณบดี เป็นู้้พิจารณารายวิชา
สหกิจศึกษา และวิชาฝึกงาน ในช่วงภาคการศึกษาฤด้ร้อน ว่ามีความเสี่ยงกับการระบาดของโรคหรือไม่
และสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน ด้แลสุขภาพตนเองและู้้อ่นื เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการติด
เชื้อโรคดังกล่าว
2) ด้านบุคลากร
2.1 การปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทวิชาการ ในกรณีงดการเรียนการสอน ให้คณบดี
พิจารณามอบหมายภาระงานตามความเหมาะสม
2.2 การปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน ให้อย้่ดุลยพินิจของู้้อานวยการหรือ
ู้้อานวยการกอง โดยให้พิจารณาวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภาระงานและบริบทที่
เหมาะสมกับหน่วยงานนั้น ๆ
หากพบว่ า มี บุ ค ลากรกลุ่ ม เสี่ ย ง ให้ ห ยุ ด มาปฏิ บั ติ ง าน แต่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ง านภายในที่ พั ก
(work from home) และให้มกี ารรายงานูลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

-๒3) การจัดประชุม สัมมนา กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ
3.1 กรณี เดิ น ทางไปร่ว มประชุม สั ม มนา หรือ เป็ น วิท ยากรของู้้บ ริห ารและบุ ค ลากร
ณ หน่วยงานภายนอก ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางให้มากที่สุด หากจาเป็นต้องเข้าร่วมให้ด้แลสุขภาพตนเอง
และู้อ้ ื่น ให้ปลอดภัยมากที่สุด
3.2 กรณี ก ารจั ด ประชุ ม สั ม มนา กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา และกิ จ กรรมอื่ น ๆ ภายในและ
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาด และป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในการติ ด เชื้ อ
ให้ทุกส่วนงานพิจารณาความจาเป็นและเหมาะสมในการจัดกิจกรรม หากเป็นกิจกรรมที่สามารถเลื่อนได้
ให้แจ้งเลื่อนกาหนดการออกไปก่อน และหากไม่สามารถเลื่อนได้ให้พิจารณาร้ปแบบการจัดทีเ่ หมาะสมและ
ปลอดภัยมากที่สุด
4) ช่องทางการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนภายนอก
สามารถสอบถามรายละเอียดและรับข่าวสารที่เป็นข้อม้ลที่ถ้กต้อง ู่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
- รักษาการแทนู้ช้ ่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง)
โทรศัพท์ 08 9837 8992
- MJU Hotline หมายเลข 08 6194 4797
- Facebook ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://www.facebook.com/MaejoUniversity,
- Line@maejouniversity
- ฝ่ายสื่อสารองค์กร สานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 053 873017
5) การเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.1 ให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมดาเนินการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อ และทาความสะอาด
สานักงานมหาวิทยาลัย และอาคารสถานที่สว่ นกลางในพืน้ ที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
5.2 ให้ทุกส่วนงานทาความสะอาดอาคารสถานที่ในความด้แล และจัดเตรียมเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ประจาสานักงาน และให้รายงานหัวหน้าส่วนงานทราบ
6) การป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5
ให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้นักศึกษา บุคลากร ด้แลสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออย้่นอกอาคาร และงด
กิจกรรมกลางแจ้งจนกว่าสถานการณ์จะเข้าส้่สภาวะปกติ
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

