
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เร่ือง  มาตรการเฝาระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาเขตปตตานี 

(ฉบับที่ 7) : การหยุดใหบริการหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ชั่วคราว 

................................................. 

ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เร่ือง มาตรการและการ    

เฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19)) ฉบับที่ 3: การปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และ 

ฉบับที่ 5: การปฏิบัติงานที่บาน (Work from Home) ไดขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงพิจารณา

ดำเนินการโดยมีเปาหมายเพื่อลดการแพรกระจายการติดเชื้อ ลดการเดินทาง ลดกิจกรรมที่มีคนรวมอยูในที่

เด ียวกันจำนวนมาก และเพื ่อให สามารถปฏิบ ัติงานอย างตอเน ื ่องในสถานการณฉ ุกเฉ ิน ประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลงว ันที ่ 17 ม ีนาคม 2563 เรื ่อง การจัดการเรียนการสอน การสอบ               

ภาคการศึกษาที ่ 2/2562 และการปฏิบัติหนาที่ของอาจารย และบุคลากรวิทยาเขตปตตานี (ฉบับที่ 1)  

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เร่ือง มาตรการและการเฝาระวังการระบาด

ของโรคโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) สำหรับการดูแลนักศึกษาและการกำกับดูแลกิจกรรม

นักศึกษาวิทยาเขตปตตานี ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เร่ือง แนวทางการ

จัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

(COVID-19) (ฉบับที่ 6) และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เร่ือง กำหนดวัน

เปด – ปดบริการหอพักนักศึกษาภาคการศึกษา เงื ่อนไขในการใหบริการหอพักและอัตราคาบริการหอพัก       

ปการศึกษา 2562 และหอพักรายวัน น้ัน 

  เนื่องจากหอพักนักศึกษาเปนแหลงชุมชนขนาดใหญที่มีการรวมตัวของนักศึกษาอยูในที่

เดียวกันเปนจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค ดังน้ันเพื่อลดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

มีจำเปนตองมีการเวนระยะหางของคนในสังคมใหมากที่สุด (Social Distancing) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ว ิทยาเขตปตตานี จึงหย ุดใหบริการหอพัก มหาว ิทยาลัยสงขลานครินทร ว ิทยาเขตปตตานี ช ั ่วคราว           

ตั้งแตวันจันทรท่ี 23 มีนาคม 2563 โดยนักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 
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/1. นักศึกษา… 



   1. นักศึกษาจะตองเก็บสัมภาระสวนตัวที่มีคาออกจากหอพักและกลับบานตามภูมิลำเนา    

ของนักศึกษา ภายในวันจันทรที ่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. โดยสามารถเก็บสัมภาระอื่น ๆ              

ไวในหองพักไดและไมกลับเขาหอพักจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัย 

  2. ให นักศึกษาหอพักติดตาม ข าวสาร ประกาศของมหาวิทยาลัย ผ านทางเว ็บไซต

มหาวิทยาลัย http://www.pn.psu.ac.th/COVID-19/ หรือสแกน QR Code น้ี 

 
   

   3. เมื ่อนักศึกษาเดินทางกลับที่พ ักอาศัยตามภูมิลำเนาของนักศึกษา นักศึกษาตองดูแล

สุขภาพตนเองดวยการใสหนากากอนามัยทุกคร้ังที่อยูในพื้นที่สาธารณะ ลางมือบอย ๆ ไมนำมือมาสัมผัสตา 

จมูก ปาก และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมและไปในสถานที่ที่มีความแออัดหรือผูคนจำนวนมาก เชน รานอาหาร/

เครื่องดื่ม รานคอมพิวเตอร เปนตน หากมีความจำเปน เชน กรณีที่ตองซื้ออาหารใหซื ้อกลับมารับประทาน     

ในที่พักอาศัยรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดมีผูสัมผัสจำนวนมาก เชน ราวบันใด ปุมกดลิฟต เปนตน พรอมทั้ง

ทำความสะอาดโทรศัพทมือถือ เปนประจำ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

    (ลงชื่อ)          อ่ิมจิต เลิศพงษสมบัติ 

(รองศาสตราจารยอ่ิมจิต เลิศพงษสมบัติ) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตปตตานี ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 
 
 
 
 

     สำเนาถูกตอง 

 

(นางสาวโรสนานี  แวหะยี) 

   นักวิชาการอุดมศึกษา             โรสนานี/ราง/พิมพ/ทาน 

http://www.pn.psu.ac.th/COVID-19/%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD



