ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 19
การตรวจสอบและควบคุมการเขาออกของนักศึกษา บุคลากร พนักงานใหบริการและผูมาติดตอราชการ
ในสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ราชบุรี
--------------------------------------------------------------------ตามที่ โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0230/ว 5246 ลงวันที่ 8 กันยายน
2563 ไดแจงใหจังหวัด ชายแดนที่มีพื้น ที่ติด ตอกับ ประเทศเมีย นมา ใหเพิ่มความเขมขน ในการเฝาระมัดระวัง
ไมใหมีการลั กลอบเดิน ทางเข า มาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายและไมผานกระบวนการคัดกรองโรค และให
ทุก จัง หวั ด บู ร ณาการสว นราชการและหนว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในระดั บ พื้น ที่ ติด ตามคน หาแรงงานต า งด า วที่
ลักลอบกลับเขามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ใหประชาสัมพันธใหประชาชนและชุมชนรวมมือในการเฝา ระวัง
สอดสอง หากพบหรือมีบุคคลตองสงสัย ใหดําเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการดานสาธารณสุขนั้น
มหาวิทยาลัยมีความหวงใยสุขภาพอนามัยของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนพนักงานให บ ริ ก าร
ที่อยู ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ราชบุรี อันเปนพื้นที่ที่ติดตอกับประเทศเมียนมา ซึ่งถือเปน พื้ น ที่
ที่มีความเสี่ย ง ดังนั้น เพื่อใหเ ปน ไปตามระบบความปลอดภัย และเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล า ธนบุ รี เรื่ อ ง มาตรการและการเฝ า ระวั ง การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพันธุ ใ หม
2019 (COVID-19) ฉบั บ ที่ 3 และฉบั บ ที่ 4 อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมาเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ใหนักศึกษา บุคลากร และพนักงานใหบ ริ การของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ราชบุรี ที่เ ดิน ทางออกไปนอกมหาวิท ยาลัย กรอก “แบบฟอรม การแสดงตน (Self- Declaration
Form)” ทุก ครั ้ง ที ่เ ดิน ทางกลับ เข า มาในมหาวิท ยาลัย และใหบ ุค คลภายนอกที่เ ขา มาติด ตอ ในพื้น ที ่ ข อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ราชบุรี ตองกรอก “แบบฟอรมการแสดงตน (Self- Declaration Form)”
ทุกคน
ทั้งนี้เ พื่อเปน ข อมูล ประกอบตามมาตรการเฝาระวัง ตามระบบการคัด กรองในพื้น ที่เ สี่ย ง และ
เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจัดทํามาตรการความปลอดภัยและการเฝาระวังความปลอดภัยใหกับกลุม
ที่มีความเสี่ยงอยางเหมาะสม
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2. ใหร องอธิ ก ารบดี มจธ. ราชบุรี เขมงวดในการดําเนินการดานมาตรการความปลอดภัย และ
จัดทํามาตรการการคัดกรองใหเปนไปตามมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับพื้นที่ พรอมทั้งสื่อสารกับนักศึกษา
บุคลากร และพนักงานใหบ ริการทุกระดับรับทราบ และปฏิบัติตนตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด
3. ใหน ั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร ตลอดจนพนัก งานใหบ ริก ารที่อ ยูใ กลช ิด กับ กลุม เสี ่ย ง เชน อยู
ใกลชิดกับแรงงานตางดาว ปฏิบัติตนตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019
(COVID-19) อยางเครงครัด เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอตนเองและสังคม
4. หากนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนพนักงานใหบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ราชบุรี มีอาการไขสูง และ/หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ขอใหรายงานหัวหนาภาควิชาหรือ
ผูบัง คับ บัญ ชาชั้น ตน ทราบ พรอ มทั้ง กรอกขอ มูล ใน “แบบฟอรม รายงานเหตุก ารณก รณีค าดวา พบผูปว ยโรค
COVID-19 ภายใน มจธ.” ที่ bit.ly/Wereport และควรไปพบแพทยที่โรงพยาบาลตามสิทธิ
กรณีเกิดปญหาหรือขอขัดของสําหรับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดี รองอธิการบดี
อาวุโสฝายบริหาร รองอธิการบดี มจธ. ราชบุรี และผูอํานวยการสํานักบริหารอาคารและสถานที่ มีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัย สั่งการไดตามอํานาจหนาที่ ตามที่เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

(รศ.ดร.สุวิทย แซเตีย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

แบบฟอรมรายงานเหตุการณ
กรณีคาดวาพบผูปวยโรค COVID-19 ภายใน มจธ.

สําหรับเจ้าหน้าที่
อาคาร..............................................
วันที่ ........../………/……….. เวลา...........น.
ผูร้ บั เอกสาร............................................

แบบฟอรมการแสดงตน (Self-Declaration Form)
ชื่อ -นามสกุล……………………………………………………. เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได………………………….….
หนวยงาน…………………………………………………......... เบอรโทรศัพทบุคคลใกลชิด…………………………….……….
เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง…………………………………………………. สัญชาติ...............................
วัตถุประสงคของการมาติดตอ (กรุณาระบุชื่อบุคคลที่จะมาติดตอ(หากทราบ)................................................)
เปนนักศึกษา
สอน/วิจัย/วิทยากรบรรยาย ณ หอง...........................................................................................................
ประชุม ณ หอง...........................................................................................................................................
สงสินคา ณ ................................................................................................................................................
ติดตั้งงาน / งานกอสราง ณ........................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………….…..
ระยะเวลาที่มาติดตอ ตั้งแตวันที่ ................................................ถึงวันที่ ............................................................
คาอุณหภูมิที่วัดได ………………. องศาเซลเซียส
ขอมูลสุขภาพ และประวัติการเดินทางในระยะ 14 วัน ที่ผานมา
1.

ไมมีอาการปวย
หากมีอาการเหลานี้กรุณาทําเครื่องหมายในชองสี่เหลี่ยม
มีไข
ไอ
ปวดเมื่อยตามรางกาย
ปวดศีรษะ
เจ็บคอ
มีน้ํามูก
เมื่อยลา
หายใจหอบถี่
อื่นๆ ............................................................................................................................................

2.

คุณไดเดินทางไป-กลับประเทศเมียนมา หรือประเทศในกลุมเสี่ยงที่มีการแพรระบาดของ COVID-19
ในชวง 14 วันที่ผานมานี้หรือไม
ใช กรุณาระบุประเทศในกลุมเสี่ยงที่เดินทาง.............................................................................
ไมใช

3.

คุณมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวย COVID-19 หรือผูที่อยูในกลุมเสี่ยง (เชน แรงงานตางดาว) ในชวง
14 วันที่ผานมาหรือไม
มี
ไมมี

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 อันเปนประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตออันตราย ขอรับรองวาขอมูลแสดงตนขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อผูแสดงตน.................................................................................... วันที่.......................................................

