
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง  มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

ฉบับท่ี 2 
________________________________ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ก าลัง

ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลก และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายใน

หลายประเทศแล้ว ข้อมูล ณ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรียังไม่พบนักศึกษาและ

บุคลากรที่ยืนยันว่าติดโรค COVID-19 เพ่ือควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่าง

รวดเร็ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอยกระดับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ

โรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้  

1. กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานหรือภารกิจต่างประเทศ 

1.1 ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะ

ผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 ตามที่กระทรวง

สาธารณสุขประกาศ เพ่ือไปอบรม สัมมนา ดูงาน หรือปฏิบัติภารกิจอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยฯ 

1.2 กรณีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตบริหาร

พิเศษที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 เพ่ือไปอบรม สัมมนา ดูงานหรือปฏิบัติภารกิจอ่ืนใดของ

มหาวิทยาลัยฯ ก่อนวันที่ประกาศนี้ ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้

พ้นระยะเวลาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุขประกาศ หากมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วก่อนวันประกาศนี้ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจริง 

กรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือแวะผ่าน (Transit) ไปยัง

ประเทศหรือเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 ได้   ให้นักศึกษาและบุคลากร

มหาวิทยาลัยฯ แจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นดังกล่าวต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา และเมื่อเดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทยแล้วให้ด าเนินการตามข้อ 1.3 

1.3 นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) 

ประเทศหรือเขตบริหารพิเศษท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 กลับมาถึงประเทศไทยหลังประกาศฉบับนี้ 

ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ หยุดเรียน ปฏิบัติงานที่บ้าน หากต้องจัดการเรียนการสอนขอให้จัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  เป็นเวลา 14 วัน (รวมวันหยุดราชการ) หลังจากเดินทางถึงประเทศไทย เพ่ือ

เฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากภายในระยะเวลานี้เกิดอาการมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้
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นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ผู้นั้นต้องมีหน้าที่ไปตรวจคัดกรองและเฝ้าระวัง โรค COVID-19 ณ 

โรงพยาบาลในพ้ืนที่ที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังในวาระแรกที่สามารถกระท าได้ ค่าใช้จ่ายใน

การตรวจคัดกรองเป็นไปตามสิทธิ 

1.3.1 กรณีแพทย์วินิจฉัยไม่พบเชื้อโรค COVID-19 ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 

หยุดเรียน ปฏิบัติงานที่บ้าน จนครบ 14 วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยไม่ถือเป็นวันลา 

1.3.2 กรณีแพทย์วินิจฉัยพบโรค COVID-19 ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ รับการ

รักษาตามสิทธิโดยไม่ถือว่าเป็นวันลา 

2. กรณเีดินทางไปต่างประเทศด้วยภารกิจส่วนตัว  

2.1 ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เดินทางหรือแวะผ่าน (Transit) ไปยัง

ประเทศหรือเขตบริหารพิเศษท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 หรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ 

2.2 กรณีที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตบริหาร

พิเศษที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 ก่อนวันประกาศนี้ ขอความร่วมมือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ งด

หรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศ 

2.3 กรณีนักศึกษาเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัวไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือ

เขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 ขอให้แจ้งคณะ ส านัก สถาบัน หรือภาควิชา ทราบก่อน

การเดินทางอย่างน้อย 7 วันท าการ 

2.4 นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) 

ประเทศหรือเขตบริหารพิเศษท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 กลับมาถึงประเทศไทยหลังประกาศฉบับนี้ 

ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ หยุดเรียน หยุดท างาน เป็นเวลา 14 วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยถือ

เป็นวันลากิจ หลังจากเดินทางถึงประเทศไทย เพ่ือเฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากภายในระยะเวลานี้เกิดอาการมี

ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ผู้นั้นต้องมีหน้าที่ไปตรวจคัด

กรองและเฝ้าระวังโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลในพื้นที่ท่ีมีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังในวาระ

แรกท่ีสามารถกระท าได ้

2.4.1 กรณีแพทย์วินิจฉัยไม่พบโรค COVID-19 ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ หยุด

เรียน หยุดท างาน จนครบ 14 วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยถือเป็นวันลากิจตามระเบียบ 

2.4.2 กรณีแพทย์วินิจฉัยพบโรค COVID-19 ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ รับการ

รักษาตามสิทธิโดยถือเป็นวันลาป่วยตามระเบียบ 

3. ในระหว่างที่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เดินทางไปต่างประเทศ ให้รายงานสถานะทาง

สุขภาพ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาของตนอย่างสม่ าเสมอ และภายหลังจากเดินทางกลับมายัง

ประเทศไทยแล้ว ให้รายงานสถานะทางสุขภาพ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาของตนทุกวัน ตลอด
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ระยะเวลาหยุดเรียนหรือหยุดงาน 14 วัน ตามมาตรการนี้ และหากพบความผิดปกติ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือ

ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว ติดต่อกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยทันท ี

4. ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

COVID-19 ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ประกาศก าหนดโดยเคร่งครัด ห้ามกระท าการอันเป็นการจงใจบิดเบือน ปกปิด 

หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศมาตรการฉบับนี้ 

หากความปรากฏแก่มหาวิทยาลัยฯ ในภายหลัง ว่ามีการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศมาตรการฉบับนี้ 

มหาวิทยาลัยฯ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการทางวินัยกับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ฝ่าฝืนประกาศ

มาตรการ ตามระเบียบต่อไป 

5. ให้ทุกหน่วยงานงดหรือเลื่อนการเชิญบุคลากรจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรม การเรียนการสอน 

การประชุม การสัมมนา หรือการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ ออกไปก่อน และหากมีค่าใช้จ่าย

ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ก่อนวันประกาศนี้ สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามจริง 

6. ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่

เสมอด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่

รวมกันเป็นจ านวนมาก ผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย

เชื้อ ทั้งนี้ ให้งดกิจกรรมหรือการด าเนินการใดๆ ที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เป็นจ านวน

มาก 

7. ให้หน่วยงานที่ดูแลหรือให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรจ านวนมาก มีการคัดกรอง

เบื้องต้นเพ่ือป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 

8. การขอยกเว้น หรือการขอผ่อนผันใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของอธิการบดี

เป็นรายกรณีไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง 

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

 

 

(รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/สื่อความรู้/ค าแนะน า/แนวทางด าเนินงาน 

จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข 
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