ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 36
การเปดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
--------------------------------------------------------------------ตามที่ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝาระวัง
การระบาดของโรคติ ดเชื ้ อไวรั ส โคโรนาสายพัน ธุใหม 2019 (COVID-19) ฉบับ ที่ 34 ปดสถานที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เปนการชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564
เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศการเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น นั้น
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 มีแนวโนมคลี่คลายลง ประกอบกับ
กรุงเทพมหานครไดมีประกาศฉบับที่ 43 เรื่อง สั่งปดสถานที่เปนการชั่วคราว ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 ระบุให
โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุ กประเภท สามารถเปดดำเนินการหรื อทำกิจกรรมบางอยางได โดยตองปฏิบัต ิ ตาม
มาตรการปองกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพรระบาดของโรค มาตรการปองกันโรคที่ทางราชการกำหนด มาตรการ
ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเปนการเฉพาะโดยเครงครัด และตามหนังสือเวียนของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดวนที่สุด ที่ อว 0200.6/ว 11795 ลงวันที่
7 กันยายน พ.ศ.2564 กำหนดเงื่อนไขในการเปดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา ชวงเวลาเปดสถานที่ทำการ
ของสถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑการใหเขามาปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนไปอยางเรียบรอยและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื ่ อ ป อ งกั น การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ COVID-19 ในกลุ  ม บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา และ
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ผอนผันใหเปดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทุกพื้นที่ ตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เปนตนไป
2. มหาวิทยาลัยอนุญาตใหบุคคลเขาพื้นที่เฉพาะผูที่ไดรับคำสั่งใหมาปฏิบัติงานหรือไดรับอนุญาต
แลวเทานั้น โดย
2.1 สำหรับบุคลากร และนักศึกษา
2.1.1 ใหคณะ สำนัก/สถาบัน หรือหนวยงาน ควบคุมปริมาณการเขาพื้นที่ไมเกินรอยละ
25 ของจำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่สังกัดหนวยงาน
2.1.2 ใหคณะ สำนัก/สถาบัน หรือหนวยงานมอบหมายใหบุคลากรสลับกันมาปฏิบัติงาน
หรือเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน หรือมอบหมายใหปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work
from home) ตามความเหมาะสม
2.1.3 ใหคณะ สำนัก/สถาบัน หรือหนวยงานพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาเขาพื้นที่ไดตาม
ความจำเปน เพื่อประโยชนในการศึกษา/วิจัยเฉพาะราย ในกรณีที่เปนนักศึ กษา
ระดับปริญญาตรีตองมีเอกสารใหความยินยอมเขาพื้นที่จากผูปกครอง
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2.2 ผูประกอบการรานคาภายใตการดูแลของกลุมงานจัดการผลประโยชนและทรัพยสิน และ
บุคคลที่ทำงานกับบริษัทที่มีสัญญากับมหาวิทยาลัย ใหตรวจเอกสารรับรองการรับวัคซีน
และวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองกอนเขามหาวิทยาลัย
2.3 บุ คคลภายนอกที ่ มี ความจำเป น ต องเข ามาในพื้ น ที ่ มหาวิ ท ยาลั ย ใหป ระสานงานกั บ
หนวยงานที่มาติดตอเพื่อขอเขาพื้นที่ลวงหนา และวัดอุณหภูมิกอนเขาพื้นที่อาคาร
2.4 รถรับจางสาธารณะ รถจักรยานยนตรับจาง รับ-สงอาหารและพัสดุ ใหวัดอุณหภูมิ
ณ จุดคัดกรองกอนเขามหาวิทยาลัย และรับ-สงไดเฉพาะพื้นที่ภายนอกอาคารเทานั้น
3. การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการสอบตางๆ ยังคงใหใชระบบออนไลน โดยดำเนินการตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพั น ธุ  ใหม 2019 (COVID-19) ฉบับ ที่ 35 การจัด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบออนไลน ตลอดภาค
การศึกษาที่ 1/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
4. กรณีมีความจำเปนตองจัดกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยซึ่งมีบุคคลอยูรวมกันเปนกลุม เชน
การวางพานพุม การวางพวงมาลา กิจกรรมนั้นตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
4.1 ตองมีจำนวนคนอยูรวมกันเปนกลุมในสถานที่เดียวกันไมเกินกวาหาสิบคน
4.2 กำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานไมน อยกวา 3.2 ตารางเมตรตอคน ระยะเวลารวมกลุมไม เ กิ น
2 ชั่วโมงตอครั้ง
4.3 หลีกเลี่ยงการรวมกลุมจำนวนมากในหองปรับอากาศ
4.4 กรณีจำเปนตองใชหองปฏิบัติการใหกำหนดชวงเวลาและจำนวนคนใหชัดเจน
4.5 งดการรับประทานอาหารที่ใชอุปกรณรวมกัน เชน บุฟเฟต เปนตน
5. บุคคลที่ไดรับอนุญาตใหเขาพื้นที่มหาวิทยาลัย จำเปนตองปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการการปองกันของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
6. กรณี เ กิ ดป ญ หาหรือขั ดของสำหรับ การปฏิบ ัติ ตามประกาศฉบับ นี้ ให ร องอธิ การบดีอาวุโส
ฝายบริหารในฐานะผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการและใหความชวยเหลือฉุกเฉิน มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย สั่งการได
ตามที่เห็นสมควร และรายงานใหอธิการบดีทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(รศ.ดร.สุวิทย แซเตีย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

แบบฟอรมรายงานเหตุการณ
กรณี COVID-19 ภายใน มจธ.

