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CMU self health check for
COVID-19 เ�นเวลา 14 �น

ประเ�นอาการตนเอง
         หากการประเ�นผลเ�น �เ�ยว แสดง�า�ขภาพปก� กรอกจนครบ 14 �น

         หากการประเ�นผลเ�น �แดง จะ��อความแ�งเ�อน�านโทร�พ��อ�อ  และใ�ป���ตาม�อความ�ไ��บ

ในกร���ก�กษา/�คลากรไ����ก�วน�ว (�กอา�ย�วม�บ�คคล�น)
สามารถ�ด�อขอใ�สถาน� Quarantine ไ��คณะห�อห�วยงาน�ตนเอง�ง�ด 

และคณะ/ห�วยงาน�เ�นการแ�ง EOC CMU �หมายเลขโทร�พ�         096-3694283

    ไ��รายงาน��ดเ�อ �นวน 9 �งห�ด ไ�แ� 
    �แพงเพชร �าน ��ตร �ยนาท ตราด �ง��� �างทอง �งกาฬ ส�ล(เฉพาะ state Q)

    ไ��รายงาน��ดเ�อรายให� ใน 28 �น��านมา �นวน 50 �งห�ด ไ�แ� 
     เ�ยงราย แพ� ตาก แ��องสอน �ษ�โลก �ปาง ��น �โข�ย �ตร�ต� ��ยธา� นครสวรร� พะเยา
     เพชร�ร� เพชร�� กาญจน�� �นท�� นครนายก ระยอง ประจวบ���น� ราช�� ลพ�� ส�ทรสงคราม
     สระแ�ว สระ�� ฉะเ�งเทรา ส�ทรสาคร กาฬ�น� �ย�� ���ม� มหาสารคาม �กดาหาร ยโสธร �อยเ�ด
     ��นท� ศ�สะเกษ สกลนคร หนองคาย หนอง�ว�� �นาจเจ�ญ �ดรธา� �บลราชธา� นครพนม เลย
     ขอนแ�น ต�ง �ราษฎ�ธา� �ท�ง นครศ�ธรรมราช �งงา

   �งพบ��ดเ�อรายให� ใน 28 �น��านมา �นวน 18 �งห�ด ไ�แ� 
   ก�งเทพมหานคร ชล�� นครปฐม นนท�� ป�มธา� ปรา�น�� พระนครศ�อ�ธยา ส�ทรปราการ 
   �พรรณ�� เ�ยงให� นครราช�มา กระ� �มพร นรา�วาส �ตตา� �เ�ต ยะลา สงขลา 
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สรุปการประชุมแนวทางมาตรการเฝ้าระวัง การเดินทางเข้าเขตจังหวัดเชียงใหม่  
ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
1. มาตรการส าหรับการเดินทางมาสอบระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2563 จ านวน

ประมาณ 800 รายวิชา ของนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้บันทึกข้อมูลสุขภาพตนเองใน CMU Self 
Health for COVID–19 Application โดยขอความอนุเคราะห์ส านักทะเบียนและประมวลผล ส่งรายชื่อ
นักศึกษาที่ต้องเดินทางมาสอบในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ส่งข้อมูลให้แก่นักศึกษาทุกคนเข้าถึงข้อมูลในการได้รับ QR code เพ่ือ download application ผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1 ส าหรับนักศึกษาที่ เ ดินทางมาจากจั งหวัด พ้ืนที่ เสี่ ย ง  ที่ มีสิทธิ์ อยู่หอพักของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เดินทางล่วงหน้า 14 วัน ซึ่งส านักงานหอพักนักศึกษาได้จัดหอพักส าหรับเป็นสถานที่
ในการ Self quarantine จ านวน 1 หอ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน โดยส านักงานหอพักนักศึกษาจะส่งรายชื่อให้
ส านักทะเบียนและประมวลผลคัดกรองภูมิล าเนา และส่งต่อข้อมูลให้แก่ส านักงานหอพักในการเฝ้าระวังต่อไป 

1.2  ส าหรับนักศึกษาที่ เดินทางมาจากจังหวัดพ้ืนที่ เสี่ยง  แต่พักอาศัยที่หอพักนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เดินทางล่วงหน้า 14 วัน (ภายในวันที่ 14 มิถุนายน) และ Quarantine ในหอพักส่วน
บุคคล หากไม่มีสถานที่ Quarantine มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาหอพักที่ศูนย์หริภุญไชย เป็นสถานที่ส าหรับ
นักศึกษากลุ่มนี้ในการ Self quarantine  

2. การเฝ้าระวังนักศึกษาที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้
ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ ข้อ 1 

3. การเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นการเรียน 
การสอนออนไลน์ 100 % 

4. มาตรการเฝ้าระวังส าหรับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน ให้เป็นไปตามประกาศ/แนวปฏิบัติของ
จังหวัดเชียงใหม่ 

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แจ้งให้ทุกส่วนงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ท าหน้าที่เป็น admin ในการ
ติดตามข้อมูลของบุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ผ่าน CMU Self Health for COVID–19 
Application แล้ว (ขอให้หัวหน้าส่วนงานกรุณาตรวจสอบการด าเนินการในส่วนนี้ด้วย) 

 
 

 
 
 


