ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 27
การปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว และมาตรการ
การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
____________________________
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้า
ระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 29 มกราคม
2564 และฉบับที่ 24 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 การเปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี นั้น ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก
และครอบคลุมทุกพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ แล ะ
สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ของทางราชการที ่ ม ี ก ารกำหนดเพิ ่ ม เติ ม อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงเห็นสมควรประกาศปิดสถานที่ทำ
การมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว รวมทั้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรคดังกล่าว ดังนี้
1. ปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัย ในทุกพื้นที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หากนักศึกษาและบุคลากรมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ให้
ปฏิบัติตามขัน้ ตอน มาตรการ และจำนวนคนตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป
2. ขอให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่รัฐบาล และมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามข้อมูล
ข่าวสารจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด
3. ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ กรณีที่มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนในระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้
วิธีการอื่น เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) หรือ
การทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะ ๆ ระหว่างที่
มีการเรียนการสอน ทั้งนี้ต้องมีการสื่อสารให้นักศึกษาเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับรูปแบบ ปรับเกณฑ์
วิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) อย่างทั่วถึง

2
4. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเลื่อนการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมออกไปก่อน ให้แจ้งความ
ประสงค์ที่สำนักงานกิจการนักศึกษา
5. สำหรับการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Proposal Examination) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Preliminary Examination) และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ปากเปล่า (Oral Defense) ในระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ สามารถใช้ระบบการ
ประชุมทางไกลแบบออนไลน์ได้
6. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)
โดยพร้อมรับการติดต่ อและการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ และมีการกำกับ
ดูแลให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหารเวลาปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาสามารถ
บริหารเวลาการปฏิบัติงานได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นอาจสั่งให้ มาปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัยได้โดยเป็นไปตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยประกาศ
7. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานหรือสถานที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย ให้จำกัดเฉพาะผู้ที่มีเหตุจำเป็น เช่น การรักษาความปลอดภัย การดำเนินการตามข้อผูกพัน
พันธะสัญญาที่มีการกำหนดระยะเวลา การดูแลโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
สำคัญทางสารสนเทศ การดำเนินการตามกฎหมาย คำพิพากษาหรือคำสั่ง ข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่ต้อง
ดำเนินการให้ทันกำหนดระยะเวลาหรือโดยเร่งด่วน การให้บริการสุขภาพและอนามัย เป็นต้น
การปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันจำเป็นหรือเร่งด่วนตามที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผู้ช่วยอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลสั่งการหรืออนุญาต ให้สามารถบริหารเวลาการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และหากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องให้
บุคลากรดังกล่าวมาปฏิบัติงาน ณ เวลาหนึ่งเวลาใด อาจให้บุคลากรนั้นปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของ
ตนเอง โดยดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 ก็ได้ ทั้งนี้ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตน
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด
8. ให้งดกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องมาพบกัน ทั้งนี้ อาจพิจารณา
เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปพ้นจากวันที่ 30 เมษายน 2564 หรือปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบอื่นก็ได้
9. เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ผู้ช่วยอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลอาจจัดให้มีการดำเนินการใด ๆ ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดให้มีการประชุ มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอาจสั่งการหรือดำเนินการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
10. ขอให้นักศึกษาและบุคลากรหมั่นสังเกตตนเองว่ามีอาการของโรค COVID-19 หรือไม่
หากมีอาการหรือเกิดความกังวลใจว่าจะติดเชื้อโรคดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์ ประสานงานด้านปฏิบัติการ
และแจ้งเหตุช่วยเหลือฉุกเฉิน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 4709090 (3 คู่สาย) ให้บริการ 24 ชั่วโมง
11. กรณีเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องสำหรับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหารในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มีอำนาจพิจารณา วินิจฉัย
สั่งการได้ตามที่เห็นสมควร และรายงานให้อธิการบดีทราบ
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12. มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยสุขภาพของทุกคน ดังนั้น หากนักศึกษาและบุคลากรมีไข้ หรือ
มีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ หรือคาดว่าพบผู้ป่วย รวมถึงพบเหตุการณ์และการดำเนินการที่เสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์กรณี
COVID-19 ภายใน มจธ.” ที่ bit.ly/Wereport และให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิในกรณีที ่ตนมี
อาการของโรค เพื่อมหาวิ ทยาลัย จะได้ประสานงานในการจั ด การผลประโยชน์แ ละความคุ้ ม ครองจาก
ประกันภัยส่วนบุคคลให้ต่อไป
13. ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลั ยปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยเคร่งครัด ห้ามกระทำการอันเป็นการจงใจ บิดเบือน ปกปิด
หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศมาตรการฉบับนี้
หากความปรากฏแก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ในภายหลั ง ว่ า มี ก ารฝ่ า ฝื น การปฏิ บ ั ต ิ ต ามประกาศมาตรการฉบั บ นี้
มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องดำเนินการทางวินัยกับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ฝ่าฝืนประกาศ
มาตรการ ตามระเบียบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

(รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

