ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การปฏิบัตงิ านในการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19
ตามประกาศกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ั ย และนวั ต กรรม
เรื่ อ ง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานในการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงให้ออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
1. กรณี ท ี ่ม ี น ิ ส ิต หรื อ กรรมการคุ ม สอบที ่ ได้ เ ดิน ทางกลั บ มาจากพื ้น ที ่ร ะบาด
หรือพื้นที่เสี่ยงของไวรัส COVID-19 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด โดยเดินทาง
กลับมาถึงประเทศไทยภายใน 14 วัน ให้ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังดูอาการ ให้รายงานตน
หรือรายงานข้อมูลโดยแจ้ง รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ให้คณะ/วิทยาลัย รับทราบ
และให้คณะ/วิทยาลัย ส่ง ข้อมูล นิส ิต หรือบุคลากรดัง กล่า ว มายัง กองบริก ารการศึก ษา เพื่ อ
ดําเนินการประสานงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องในการขอยกเว้นการคุมสอบ หรือขอเลื่อนการสอบของนิสิต
โดยมหาวิทยาลัย พะเยา ขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้ส อนให้ด ำเนิน การจัด สอบนอกตาราง
ทั้งนี้ นิสิตและกรรมการคุมสอบ ต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบรับรองแพทย์
2. กรณีที่มีน ิส ิต หรือกรรมการคุมสอบ ที่มีประวั ต ิเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19
อื่น ๆ ได้แก่ มีผู้ท่อี ยู่อาศัยร่วมบ้านหรือที่พัก เดินทางกลับมาจากพื้นที่ ที่มรี ายงานการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือเป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือมีประวัติ
ใกล้ชิด หรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้น ิส ิต หรือกรรมการคุมสอบ
ไปพบแพทย์ เพื ่ อวิ น ิ จ ฉั ย ณ ศู น ย์ บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข คณะแพทยศาสตร์
หรือศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
2.1 กรณีแ พทย์วิน ิจ ฉัยแล้ว พบว่า ไม่อยู่ในข่ายผู้ต ิด เชื้อไวรัส COVID-19
ให้น ิสิตขอใบรับรองแพทย์เพื่อนำมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ สำหรับ กรรมการคุมสอบให้ขอ
ใบรับรองแพทย์ เพื่อนำมาแสดงต่อคณะกรรมการกลาง
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2.2 กรณี แ พทย์ ว ิ น ิ จ ฉั ย แล้ ว พบว่ า อยู ่ ใ นข่ า ยผู ้ ต ิ ด เชื ้ อ ไวรั ส COVID-19
ให้นิสิต หรือกรรมการคุมสอบแจ้ง รหัสนิสิต ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ให้กองบริการการศึกษาทราบ
เพื่อดำเนินการประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องในการขอยกเลิกการคุมสอบ หรือขอเลื่อนการสอบของนิสิต
โดยต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรองแพทย์ ประกอบการขออนุญาตด้วย
3. กรณีที่น ิส ิต หรือกรรมการคุมสอบ ไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อ 1 - 2 ให้ ปฎิบัต ิตาม
ข้อแนะนำด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชือ้ ไวรัส COVID-19
4. ก่อนการสอบ หากพบว่า นิสิตหรือกรรมการคุมสอบ มีไข้ หรือมีอาการของโรค
ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ หรือศูน ย์ก ารแพทย์แ ละโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
และดำเนินการตามข้อ 2
5. ในวันสอบหากกรรมการคุมสอบสงสัยว่า นิสิตผู้เข้าสอบบางคนอาจมีอาการป่วย
เข้าข่ายติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้นิสิตผู้นั้นไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ พร้อมขอใบรับรองแพทย์เพื่อแสดงต่อ คณะกรรมการคุมสอบ
จึงขอความร่วมมือ ให้นิสิตมาถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มทำการสอบอย่างน้อย 30 นาที ในกรณีที่นิสิต
มาถึงห้องสอบช้ากว่ากำหนดเวลาดังกล่าว และเริ่มทำการสอบช้ากว่ากำหนด เนื่องจากต้องเข้ารับ
การตรวจสอบอาการของโรค มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นิส ิตเข้าห้องสอบช้า แต่ จ ะไม่อนุญาตให้
เพิ่มเวลาสอบ
6. ขอความร่วมมือทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มการดูแลสุขอนามัย ด้านสถานที่
และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทางเดินเข้า–ออก อาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
และตรวจเช็คทำความสะอาดจุ ดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดลิ ฟท์ ราวจับบันได
ที่จับหรือลูกบิดประตูอาคาร และให้มีจุดบริการเจลล้างมือ โดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า –ออกอาคาร
หน้าลิฟท์ ห้องประชุมและศูนย์อาหาร เพิ่มความถี่ในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพเิ ศษ
รวมไปถึงปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันเชือ้ โรค เป็นต้น
7. นิสิตที่มีเจตนาในการปกปิดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการมีปัจจัยเสี่ยง
จะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2556
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

4

มีนาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

