ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 23
การเปดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
--------------------------------------------------------------------ตามที่ไดมีป ระกาศมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกลา ธนบุรี เรื่อ ง มาตรการและ
การเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22 การปด
สถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนการชั่วคราว ระหวางวันที่ 4 – 31 มกราคม พ.ศ.
2564 นั้น
บัดนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีประกาศเรื่องมาตรการ
และการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 27 มกราคม
พ.ศ. 2564 กําหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานภายในกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณ ประกอบ
กับที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดมีประกาศฉบับลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่องแนวปฏิบัติใน
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา การสอบคัดเลือก สําหรับภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรเปดสถานที่ และเพื่อมิใหการแพรระบาดของเชื้อโรคดังกล าว
สงผลกระทบตอสุขภาพของนั กศึ กษา อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 24 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541
จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ใหเปดสถานที่ของมหาวิทยาลัยทุกพื้นที่การศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
เปนตนไป
2. ใหจัดการเรียนการสอนออนไลนต อไปจนถึงวัน ที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 เพื่อให
นักศึกษาที่อยูตางจังหวัดสามารถวางแผนการเดินทาง และไมพลาดการเรียนการสอนในสถานที่โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในวิชาปฏิบัติการ
3. ใหจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยไดตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 โดยใน
รายวิชาที่มีเฉพาะการบรรยาย ใหจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 100% สวนรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนแบบสนทนา แลกเปลี่ยนความเห็น อภิปราย และถกปญหารวมกัน ใหสอนในชั้นเรียนได โดยตองปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันโรค COVID-19 อยางเครงครัด ทั้งนี้ จํานวนนักศึกษาในหองเรียนตองเปนไปตาม
มาตรการความปลอดภัยตอพื้นที่ และควรจัดการเรียนการสอนตอเนื่องครั้งละไมเกิน 2 ชั่วโมง
4. ในรายวิ ช าที่ จํ าเป น ต องมี ภ าคปฏิ บั ติ หรื อต องมี การทดลอง คณะและภาควิ ช าอาจ
พิจารณาใหจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทาที่จําเปนในรายวิชานั้นได ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 ทั้งนี้ ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค COVID-19 อยางเครงครัด และตองใชความระมัดระวังสูงสุด
5. ใหปรับรูปแบบการฝ กงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานเปน แบบผสมผสานทั้ง การ
ปฏิบัติจริงและออนไลน โดยใหมีการมอบหมายงาน (Assignment Based) หรือใหทํางานที่บาน (Work
from Home) หรื อ ในลั ก ษณะมอบหมายโครงการ (Project Based) และนั ด ประเมิ น หรื อ ให ข อ สั ง เกต
/แกนักศึกษา
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แกนักศึกษาเปนระยะๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและผานชองทางออนไลน ทั้งนี้ ตองไมกระทบตอเกณฑมาตรฐาน
ของหลักสูตรหรือขอกําหนดของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวของ
6. ให ค ณะและภาควิ ช าปรั บ วิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น ผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู ใ ห ส อดคล อ งกั บ
สถานการณ โดยใชรูปแบบออนไลน หรือการสอบในมหาวิทยาลัย หรือผสมผสานรูปแบบการวัดและการ
ประเมินผล เชน การสอบในรูปแบบออนไลน การมอบหมายงาน การทํารายงาน หรือการทําขอสอบทั้งใน
และนอกหองสอบ โดยตองแจงใหนักศึกษาทราบอยางชัดเจนถึงขั้นตอน กระบวนการที่ปรับเปลี่ยนไป
7. ใหคณะ สํานัก และหนวยงาน กําหนดสัดสวนของบุคลากรในการเขามาทํางานในพื้นที่
มหาวิทยาลัยตอการทํางานที่บาน (Work from Home) โดยใหบุคลากรเขามาทํางานในพื้นที่ไมเกินรอยละ
50 ของบุคลากรในหนวยงาน
8. ไมอนุญาตใหนักศึกษาและบุคลากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด หรือตอง
เดินทางผานพื้นที่ดังกลาว เขาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยใหแจงอาจารยผูสอนหรือผูบังคับบัญชาทราบ และ
ไม ให ถือว า ผู นั้ น ขาดเรี ย นหรื อขาดงาน โดยใหอาจารยผูส อนหรือผูบังคับ บัญ ชาจัดการเรีย นการสอนที่
เหมาะสม หรือมอบหมายใหปฏิบัติงานที่บาน (Work from Home) ทดแทน
9. ใหงดการจัดกิจกรรมนักศึกษา การออกกําลังกายภายในอาคาร และการออกกําลังกายที่
มีความเสี่ยงตอการสัมผัสใกลชิด และใหงดการจัดกิจกรรมที่มีคนเขารวมเปนจํานวนมากและมีโอกาสสัมผัส
ใกลชิด ทั้งนี้หากมีความจําเปนตองจัดกิจกรรมที่มีคนเขารวมเปนจํานวนมาก ใหขออนุญาตจากรองอธิการบดี
อาวุโสฝายบริหารในฐานะผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ พรอมเสนอมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
10. ใหกลุมงานจัดการผลประโยชนและทรั พยสิน และสํานักงานหอพักนักศึกษา กํากับ
รานอาหาร รานเครื่องดื่มทุกราน ใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดานสาธารณสุขเพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับรานอาหาร ที่ออกโดยกรมอนามัย อยางเครงครัด
11. หากนักศึกษาและบุคลากรมีไข หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ หรือคาดวา
พบผูปวย รวมถึงพบเหตุการณและการดําเนินการที่เสี่ยงตอการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให
กรอกขอมูลใน “แบบฟอรมรายงานเหตุการณกรณี COVID-19 ภายใน มจธ.” ที่ bit.ly/Wereport และใหไป
พบแพทยทโี่ รงพยาบาลตามสิทธิในกรณีที่ตนมีอาการของโรค
12. กรณีเกิดปญหาหรือขอขัดของสําหรับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ใหรองอธิการบดี
อาวุ โ สฝ ายบริห ารในฐานะผู อํา นวยการศูน ยป ฏิบัติการและให ความชว ยเหลือฉุกเฉิน มีอํานาจพิจ ารณา
วินิจฉัย สั่งการไดตามที่เห็นสมควร และรายงานใหอธิการบดีทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

(รศ.ดร.สุวิทย แซเตีย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

แบบฟอรมรายงานเหตุการณ
กรณี COVID-19 ภายใน มจธ.

