1

แนวทางปฏิบัตเิ ปดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มจธ. จะเปดสถานที่ทำการเมื่อสถานการณการระบาดของโควิด-19 ในระดับพื้นที่คลี่คลายลง และภาครัฐ
มีนโยบายอนุญาตใหใชอาคารสถานที่ได ทั้งนี้ มจธ.จะดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑการเปดสถานที่
ทำการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และแนวปฏิ บ ั ต ิ ก ารเป ด สถานที ่ ท ำการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุ ด มศึ กษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวั ตกรรม รวมถึงปฏิบั ติตามมาตรการทางสาธารณสุข
ขอกำหนด ประกาศของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย มจธ.จะพิจารณาเปดสถานที่ทำการ ใหนักศึกษา บุคลากร ผูรับจางเหมาบริการตามสัญญาจาง ผูประกอบการ
รานคาภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก เขามาปฏิบัติภารกิจภายในพื้นที่ไดตามความจำเปนเรงดวน โดยอาจ
แบงชวงเวลาการเปดสถานที่ทำการเปน 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 ไมเกินรอยละ 25
2. ระยะที่ 2 ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2565 ไมเกินรอยละ 50
3. ระยะที่ 3 ใหเปนไปตามขอกำหนดของภาครัฐ ในขณะนั้น
และทั้งนี้ ในแตละระยะ จะตองไมขัดตอประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวของของทางราชการ
มจธ.มีผูปฏิบัติงานในพื้นที่ประกอบดวย นักศึกษา บุคลากร และพนักงานจางเหมาบริการ รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 18,000 คน การอนุญาตใหนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก เขามาปฏิบัติงานหรือมาติดตองาน
ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานนั้น ๆ กอน จึงจะสามารถเขามาในพื้นที่ได และตองปฏิบัติตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
นโยบายและมาตรการในการเปดสถานที่ทำการ มจธ.
นโยบาย
ใหมีการเรียนการสอน การทำวิจัย และภารกิจอื่นที่เกี่ยวของ โดยยังยึดความปลอดภัยของประชาคม
เปนหลัก เพื่อการปองกันและดูแลความปลอดภัยใหแกนักศึกษา บุคลากร และประชาคม มจธ. จากการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตองมีความสอดคลองกับ ศูนยปฏิบัติการและบริหารสถานการณระบาด
ของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มาตรการสาธารณสุข
ของพื้นที่ และกระทรวงสาธารณสุข ประกาศและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดการแผนบริหารความ
เสี่ยงในระดับหนวยงาน
1. มาตรการ การสรางภูมิคุมกัน การปองกัน การเฝาระวังและการดูแลเมื่อมีการติดเชื้อ
1.1 มาตรการคัดกรองเบื้องตน ใหมกี ารสวมหนากากอนามัย การตรวจวัดไข มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ
ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงาน มีการใหคำแนะนำทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่ไดรับ
อนุญาตใหเขามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ผานสื่อสังคมออนไลน (Social Network) ปาย Infographic และปาย
ประชาสัมพันธตาง ๆ
1.2 มาตรการดานสังคม การรักษาระยะหางทางสังคม (Social distancing) การนั่ง ยืน เดิน เขาแถว
ตอคิวกำหนดใหอยูหางจากผูอื่น 1 – 2 เมตร ใชภาชนะแยกสวนตัว ไมไปพื้นที่เสี่ยง การกักกันตัวเอง (Selfisolation) และการกักกันโรค (Quarantine) ทั้งการกักกันในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ เพื่อปองกันผูปวย
หรือกลุมเสี่ยง ที่เคยใกลชิดกับบุคคลเหลานั้นไปแพรเชื้อแกผูอื่นตอ ตลอดจนการประชาสัมพันธและสรางการรับรู
ขาวสาร การเฝาระวัง การดูแลตนเอง
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1.3 มาตรการดานอนามัยสิ่งแวดลอม มีเจลหรือแอลกอฮอล 75 เปอรเซ็นตทั้งภายในและภายนอก
อาคาร รณรงคใหมีการลางมือดวยสบูและน้ำทุก 3 ชั่วโมง การทำความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล การสวม
หนากากอนามัย ใหหลีกเลี่ยงการใชของรวมกับผูอื่น และการปฏิบัติตนตามคูมือของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
1.4 มาตรการดานสุขลักษณะ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก จัดเตรียมสถานที่หองเรียน
หองปฏิบัติการ หองประชุม หองทำกิจกรรม ใหมีระบบระบายอากาศถายเทไดสะดวก หองนั่งพัก หองสุขา ติดตั้ง
อางลางมือภายนอกอาคารในจุดที่มีผูคนผานไปมาจำนวนมาก เชน สนามกีฬา โรงอาหาร หอพัก ทำความสะอาด
พื้นที่ตางๆ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในหองปฏิบัติการอยางสม่ำเสมอ การทำความสะอาด อาคารเรียน อาคาร
อื่นๆ รวมถึงอุปกรณภ ายในตัว อาคาร ไดแก ลิฟต ปุมกดลิฟต ลูกบิดประตู บันได ราวบันได และสวิตชไฟ
ดวยน้ำยาฆาเชื้อโรคทุก 2 ชั่วโมง ลดความแออัดของการอยูรวมกัน ตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
1.5 มาตรการดานการติดตามดูแลผูมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดทำระบบ
ติดตามดูแลผูมีความเสี่ยง เชน อาจารยและนักศึกษาระหวางที่อยูที่พำนัก มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหาร
Covid Management Center คณะทำงาน Covid Working Group และคณะทำงาน Safety Officer ภายใต
การทำงานของศูนยปฏิบัติการและใหการชวยเหลือฉุกเฉิน มจธ. ที่รับผิดชอบดานบริหารจัดการ การประเมิน
วิเคราะหเหตุความเสี่ยงและการติดเชื้อ การกำกับดูแล ติดตามดูแลผูมีความเสี่ยงและผูติดเชื้อ โดยรวมมือกับ
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ที่มีศูนยพักคอยไวรองรับผูปวย
1.6 มาตรการเยี ย วยานั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรที ่ ไ ด ร ั บ ผลกระทบ มจธ. มอบหมายให ห น ว ยงาน
ที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษา บุคลากร จัดทำประกันภัยสวนบุคคลคุมครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง
ทำหนาที่ประสานงานรับคำรองขอความชวยจากเหลือนักศึกษา บุคลากรทีต่ องการขอความชวยเหลือ ผานเว็บไซด
ของมหาวิทยาลัย ในระบบรับเรื่องและติดตามผูมีความเสี่ยงและผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบ We report :
covid-19 kmutt.ac.th
- การชวยเหลือนักศึกษา บุคลากร ในกรณีที่มีการตรวจพบผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือผูที่อยูใน
กลุมความเสี่ยงสูง โดยจัดเตรียมสถานที่พักคอยไว ณ อาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ(LX) ชั้น 1 เพื่อรอสงตอ
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะจัดรถบริการมารับ ณ สถานที่ทำการ มจธ. หรือที่พักของนักศึกษา
บุคลากร กรณีที่บุคคลดังกลาวไมไดอยูในพื้นที่มหาวิทยาลัย
2. แนวทางการดำเนินการ
2.1 การบริหารจัดการกลาง
2.1.1 การจัดการดานสาธารณสุข
2.1.1.1 มีจุดคัดกรองกลาง หองวัดอุณภูมิสำหรับผูที่เดินเทา และเครื่องวัดอุ ณภู มิ
สำหรับผูใชยานพาหนะผาน เขา-ออก บริเวณทางเขาหลักประตู 1 ดานหนามหาวิทยาลัย และหรือบริเวณประตู 3
ทั้งนี้หนวยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน หรือหนวยงานอื่นๆ ตองจัดใหมีจุดคัดกรองกอนเขาอาคารหรือสำนักงาน
ตามความเหมาะสม
2.1.1.2 การดูแลผูมีความเสี่ยงหรือผูปวยเบื้องตน เพื่อแยกผูปวยออกจากสถานที่ทำงาน
หรื อในอาคารที ่ มี คนรวมกั น จำนวนมาก รวมทั ้ งอำนวยความสะดวกในการสงกลับไปรักษาตัว ณ ที่ พั กหรือ
โรงพยาบาล ตลอดจนการประสานงานการสงตอผูมีความเสี่ยง มีการเตรียมการ ดังนี้
- ศูนยกลางการใหบริการไดแก กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย
โทร. 02-470-8446 (ในวัน เวลาราชการ)
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- ศูนยรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารอาคารและสถานที่ โทร. 02-470-9090
หรือ 02-470-8207 (นอกเวลาราชการหรือกรณีฉุกเฉิน)
- จัดใหมีแพทย หรือพบแพทยออนไลน
- จัดสถานที่ตรวจคัดกรองสำหรับผูมีความเสี่ยงสูงไวเปนที่เฉพาะ แยกจากสถานที่
สถานพยาบาล กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย
- กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย ใหบริการตรวจ ATK สำหรับผูที่มีความเสี่ยง
สูง หากผลตรวจเปนลบ กลุมงานฯ จะดูแลใหการรักษาตอ แตหากผลตรวจเปนบวก กลุมงานฯ จะประสานสงตอ
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เพื่อยืนยันผลการตรวจ RT-PCR โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 1 จะจัดรถมารับผูปวยเขา
รับการตรวจ หากผลตรวจเปนบวก ทาง รพ.จะรับเขารักษาทันที รวมถึงจัดหาสถานที่ หรือแนะนำสถานที่กักตัว
รักษา โดยผูเขารับการรักษาไมตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจรักษา
- การแยกผูมี ความเสี่ ยงหรือผูป วยเบื้ องตน มหาวิทยาลัยจัดจุดพักคอยไว ที่
อาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ(LX) ชั้น 1 สำหรับพื้นที่ มจธ.บางมด และที่ศูนยกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 สำหรับ
พื้นที่ มจธ.บางขุนเทียน เพื่อสังเกตอาการหรือรอการสงตอโรงพยาบาลบางปะกอก 1
- กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย ปรับสถานที่ใหบริการสำหรับผูใชบริการ
ทั่วไป และผูใชบริการที่มีความเสี่ยงหรือผูปวย โดยใชพื้นที่ดานนอกหองพยาบาลเพื่อคัดกรองแยกผูใชบริการกอน
เขารับการใหบริการ สำหรับผูที่ไมมีความเสี่ยงใหเขารับการตรวจรักษาจากแพทยภายในหองพยาบาล สวนผูที่มี
ความเสี่ยง แพทยจะเปนผูมาใหบริการ ณ จุดตรวจรับการรักษา บริเวณลานอเนกประสงคดานขางหองพยาบาล
- การใหความรูแกนักศึกษา บุคลากร และผูมาติดตอในการปฏิบัติตน การสังเกต
อาการดวยตนเอง การลดความเสี่ยง และอื่น ๆ ตามมาตรการสำคัญในการควบคุมและปองกันการระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 ไดมอบหมายใหกลุมงานการสื่อสารเชิงกลยุทธและการตลาดดำเนินการ โดยรวมมือกับกลุมงาน
บริการสุขภาพและอนามัย ศูนยการจัดการดานพลังงานสิ่งแวดลอมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH)
สำนักงานกิจการนักศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
2.1.2 การจัดการดานพื้นที่ สถานที่และสภาพแวดลอม
การเตรียมสถานที่กอนเปดทำการ ดำเนินการดังนี้
1. สำรวจ ตรวจสอบ พื้นที่ใชงานสวนกลาง พื้นที่กลางแจง หองน้ำ โรงอาหาร โดยติดตั้ง
อางลางมือ ที่วางสบู/เจลลางมือ เจลแอลกอฮอล ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกอยางเพียงพอ ตลอดจนกำหนดรอบ
การทำความสะอาดอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ หองน้ำสวนกลาง ที่นั่งพักคอย โตะรับประทาน
อาหาร เปนตน
2. สำรวจ ตรวจสอบ ห อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร ห อ งเรี ย น เพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบระบายอากาศ
ใหเหมาะสมกับการใชงาน รวมถึงกำหนดจำนวนผูเขาใชบริการตอพื้นที่อยางนอย 3.2 - 4 ตารางเมตร/คน การใช
งานเวลาตอเนื่องไมเกิน 2 ชั่วโมง โดยใหมีการหยุดพักเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ฉีดน้ำยาฆาเชื้อพักไว 15-30 นาที
แลวคอยกลับมาใชงานตอ
3. การใชหองเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบั ติการ (Laboratory) สตูดิโอ (Studio) และ
โรงประลอง (Workshop) ใหจัดพื้นที่ใชสอยอยางนอย 3.2 – 4 ตารางเมตรตอคน โดยใหจัดสถานที่หองละหรือ
กลุมละไมเกิน 25 คน เวนระยะหางการนั่ง ยืน เดิน ระหวางฝกภาคปฏิบัติระยะหางไมนอยกวา 1 – 2 เมตร โดย
อาจจัดสลับสับเปลี่ยนกันใชงานเพื่อลดความแออัด และไมควรมอบหมายใหทำงานขามกลุม ทั้งนี้มอบหมายให
คณะ ภาควิชา สำนัก สถาบัน ควบคุมและกำหนดปริมาณผูใชงานใหเหมาะสมกับพื้นที่พรอมจัดทำตารางการใช
หองปฏิบัติการ สตูดิโอ และโรงประลองใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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4. กำหนดจุดคัดกรองหลัก บริเวณหนาประตูทางเขามหาวิทยาลัย โดยมีการติดตั้งหองวัด
อุณภูมิสำหรับผูที่เดินเทา และเครื่องวัดอุณภูมิสำหรับผูขับขี่ที่ใชยานพาหนะ พรอมระบบการบันทึกขอมูลบุคคล
สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
5. จั ด เตรี ย มจุ ด คั ด กรอง ทางเข า อาคารทุ ก อาคาร ห อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร ห อ งเรี ย น เช น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล บริเวณดานหนาอาคาร หนาหองปฏิบัติการ หองเรียน หนาลิฟต เปนตน
6. การเขาพื้นที่ หนวยงานตองจัดทำแผนการเขาพื้นที่สำหรับนักศึกษา บุคลากรในสังกัด
เสนอตอหัวหนาหนวยงานพิจารณาอนุญาต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
7. แตงตั้งคณะทำงาน Safety Officer เพื่อรับผิดชอบดานความปลอดภัย ประกอบดวย
บุคลากรที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด คณะ สำนัก สถาบัน ภาควิชา ศูนย สำนักงานหรือหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่น
8. จัดสถานที่เพื่อเวนระยะหางระหวางบุคคล เชน การเขาแถว การเขาคิว การจัดที่นั่ง
รับประทานอาหาร การทำสัญลักษณเวนระยะหางที่นั่ง ยืน เขาคิวใชบริการตาง ๆ กำหนดเสนทางเดิน การขึ้นลง
บันได รวมถึงการจัดทำปายประชาสัมพันธ
9. กำหนดใหผูประกอบการรานคา รานขายอาหาร รานขายน้ำดื่ม รานกาแฟ ผูใหบริการ
อื่น ๆ ปฏิบัติตามมาตรฐานดานสุขอนามัยในการประกอบอาหาร เนนอาหารปรุงสุก สวมหนากากอนามัยหรือ
หนากากผา หมวกคลุมผม สวมถุงมือ และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด โดยกลุมงานจัดการผลประโยชนและทรัพยสิน เปนผูกำกับดูแล
10.กำหนดมาตรการดานการทำความสะอาด เชน พื้น และผิวสัมผัสตามจุดตาง ๆ
โดยกำหนดใหทำความสะอาดทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง หรือ 2 ชั่วโมง/ครั้ง ขึ้นอยูกับปริมาณผูใชบริการ และ
ความถี่ของการใชงาน ณ จุดที่ใหบริการของแตละหนวยงาน
11.กำหนดใหทำความสะอาดพื้นที่ตางๆ ภายในอาคารอยางสม่ำเสมอ การทำความสะอาด
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในหองปฏิบัติการ ทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารอื่น ๆ อุปกรณภายในตัวอาคาร
โดยเฉพาะที่เปนจุดสัมผัสสูง เชน ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตชไฟ และปุมกดลิฟต ดวยน้ำยาฆาเชื้อโรคที่เหมาะสม
และไมเปนอันตรายตอคน ทุก 2 ชั่วโมง ตลอดจนการกำจัดขยะอยางถูกวิธีทุกวัน โดยผูกถุงใหมิดชิด ซึ่งพนักงาน
ที่ทำหนาที่ตองสวมหนากากอนามัย ใส face shield และถุงมือยางทุกครั้ง
12.โรงอาหาร ใหจัดที่นั่งรับประทานอาหาร โตะละ 2 คน สำหรับโตะแบบไมมีที่กั้น
เว น ระยะห า งทั ้ ง โต ะ และบุ ค คลอย า งน อ ย 1 – 2 เมตร และหรื อ จั ด ที ่ น ั ่ ง โต ะ ละ 3 คนสำหรั บ โต ะ มี ท ี ่ กั้ น
โดยกำหนดใหพนักงานเช็ดทำความสะอาดทุกครั้ง เมื่อเปลี่ยนผูใชบริการ
13.ใหงดการจั ดเลี ้ ย งอาหารแบบบุฟเฟต ภายในมหาวิทยาลัย ในชว งที่ส ถานการณ
แพรระบาดของโรคโควิด – 19 ยังไมสิ้นสุดลง
ทั้งนี้มอบหมายใหสำนักบริหารอาคารและสถานที่ ทำการสำรวจ ปรับปรุงใหเปนไปตาม
มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.1.3 การจัดการนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่จะเขามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ใหหนวยงาน คณะ สำนัก สถาบัน หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น จัดทำแผนการเขามา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด เสนอผูบังคับบัญชาที่เปนหัวหนาหนวยงานเพื่อพิจารณา
อนุญาต และสงสำเนาใหสำนักบริหารอาคารและสถานที่
การจัดทำแผนและขออนุมัติเขาพื้นที่ดังกลาว หัวหนาหนวยงานจะตองคัดกรองคุณสมบัติ
ของนักศึกษา บุคลากรในสังกัด และหรือผูมาติดตอราชการ เชน ตรวจสอบเอกสารรับรองการรับวัคซีน ใบอนุญาต
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จากผูปกครองกรณีที่เปนนักศึกษา พิจารณาเหตุผลความจำเปนในการเขาพื้นที่ การประเมินความเสี่ยง การให
คำยืนยันวาเปนผูไมมีความเสี่ยง ไมไปสถานที่เสี่ยง หรือใกลชิดกับผูมีความเสี่ยง ใหเปนไปตามนโยบาย และ
มาตรการของมหาวิทยาลัย
การเตรียมการดานนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก
1) สนับสนุนใหนักศึกษา บุคลากร ไดรับวัคซีนครบตามเกณฑ ไมนอยกวารอยละ 90
2) นักศึกษา บุคลากร ที่ขออนุญาตเขาพื้นที่ตองไดรับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ หรือ
อยางนอย 1 เข็ม และหรือมีผลการตรวจ ATK/RT-PCR เปนลบไมเกิน 72 ชั่วโมงโดยมีเอกสารรับรองการรับวัคซีน
หรือหลักฐานจากสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองจากรัฐมาแสดงกอนไดรับอนุมัติ สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากร
ที่ยังไมไดรับวัคซีนใหยืนยันผลการตรวจ ATK/RT-PCR ที่มีผลเปนลบภายใน 72 ชั่วโมง หรือใหผูรับผิดชอบดูแล
หนวยงานนั้น ๆ พิจารณาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ตองไดรับการอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานกอน จึงจะสามารถ
เขามาภายในพื้นที่ได
3) การทำกิจกรรมภาคปฏิบัติของนักศึกษา หากมีความจำเปนควรทำเปนกลุมเล็ก ๆ และ
หลีกเลี่ยงการทำงานแบบขามกลุม
4) นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร ที ่ ไ ด ร ั บ อนุ ม ั ติ ใ ห เ ข า มาดำเนิ น กิ จ กรรมภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ตองปฏิบัติตามขอกำหนดที่ตองผานการตรวจคัดกรองเบื้องตน ซึ่งประกอบดวย การสวมหนากากอนามัย ตรวจวัด
อุณหภูมิ และในชวงที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยตองรักษาระยะหางทางสังคม (Social distancing) อยูหาง
จากผูอื่น 1 – 2 เมตร ใชภาชนะแยกสวนตัว ไมใชของรวมกับผูอื่น ไมรับประทานอาหารรวมกัน ลางมือดวยสบู
และน้ำทุก 3 ชั่วโมง หรือทำความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล และปฏิบัติตนตามคูมือของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขอยางเครงครัด
5) ในกรณีที่นักศึกษา บุคลากรที่ขออนุญาตเขาพื้นที่ มีที่พักอยูในพื้นที่เสี่ยงซึ่งมี การ
แพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แตมีความจำเปนอยางยิ่งตองเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ใหยืนยันตนวา
ไมอยูในกลุมเสี่ยงโดยใชผลตรวจโรคดวย ATK ซึ่งมีอายุของการตรวจภายใน 72 ชั่วโมง และควรตรวจ ATK
ซ้ำทุก 14 วัน
6) นักศึกษา บุคลากร ที่ขออนุญาตเขาพื้นที่มหาวิทยาลัยตองยืนยันตนเองวาไมเดินทาง
ไปพื้นที่เสี่ยง ไมอยูในกลุมเสี่ยงที่มีผูใกลชิด หรือบุคคลในครอบครัวที่อยูรวมกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง
ไมมีอาการที่แสดงหรือบงชี้วาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากมีความจำเปนใหยืนยันโดยใชผลตรวจโรคดวย ATK
ซึ่งมีอายุของการตรวจภายใน 72 ชั่วโมง
7) บุคคลภายนอก
1) พนักงานของผูประกอบการรานคาภายในมหาวิทยาลัย จะตองไดรับวัคซีนเข็มที่ 1
รอยละ 100 หรือวัคซีนเข็มที่ 2 รอยละ 90 และหรือมีการตรวจ ATK/RT-PCR มีผลการตรวจเปนลบภายใน 72
ชั่วโมง จึงจะอนุญาตใหเขาพื้นที่ได พรอมกับจัดใหมีการสุมตรวจ ATK ทุก 7 วันหรืออยางนอยทุก 15 วัน
2) พนักงานสงของ สงสินคา ใหผานจุดคัดกรองหลักของมหาวิทยาลัย ตรวจวัดอุณภูมิ
โดยอนุญาตใหรับ-สงของไดเฉพาะพืน้ ที่ภายนอกอาคารเทานั้น
3) ผูมาติดตองานกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ใหประสานติดตอขออนุญาต
เขาพื้นที่กับหนวยงานนั้น ๆ กอนลวงหนา ทั้งนี้ ใหหนวยงานแจงขอมูลผานระบบของสำนักบริหารอาคารและ
สถานที่ เพื่อแจงพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ จุดผานเขา-ออกประตูทางเขามหาวิทยาลัย
4) บริษัทรับจางเหมา (Subcontract) เงื่อนไขใหเปนไปตามที่ระบุในสัญญาจาง เชน
พนั กงานของผู  ร ั บ จ า งต องได ร ั บ วั คซี น ก อนเขาทำงานครบตามเกณฑ และหรือจัดใหมีการคัดกรองโดยการ
ตรวจ ATK ในทุกสัปดาหหรือทุก 15 วัน ตามความจำเปน
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5) ผูรับเหมากอสราง พนักงาน ลูกจางของผู รั บเหมาที ่เ ขามาปฏิบ ัต ิงานในพื ้น ที่
ตองไดรับวัคซีนกอนเขาทำงานครบตามเกณฑ และหรือจัดใหมีการคัดกรองโดยการตรวจ ATK ในทุกสัปดาห
หรือทุก 15 วันตามความจำเปน
6) ผู  มาติ ดต องานบริการวิช าการ ที่จ ำเปน ตองเขามาติดตอภายในมหาวิทยาลัย
ใหประสานงานกับหนวยงานที่ใหบริการนั้น ๆ กอนลวงหนา
บุคคลที่ไดรับอนุญาตใหเขามาภายในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ควรจำกัดพื้นที่การปฏิบัติงาน
อยูเฉพาะในที่ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น เพื่อลดความแออัดในพื้นที่อื่น หากมีความจำเปนตองไปในพื้นที่อื่นตองรักษา
ระยะห า งทางสั ง คม และปฏิ บ ั ต ิ ต ามมาตรการ (DMHT-RC) ประกอบด ว ย 1. เว น ระยะห า ง (Distancing)
2. สวมหน า กากอนามั ย (Mask wearing) 3. ล า งมื อ ทำความสะอาด (Hand washing) 4. คั ด กรองวั ด ไข
(Testing) 5. ลดการแออัด (Reducing) 6. ทำความสะอาด (Cleaning)
2.1.4 สนามกี ฬ า สถานที ่ อ อกกำลั ง กาย บริ ห ารจั ด การโดยสำนั ก งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
ในระยะแรกเปดใหใชสนามกีฬากลางแจงและกีฬาในรม โดยกำหนดจำนวนผูเขาใชบริการ เชน ลูวิ่งรอบสนาม
ฟุตบอล กำหนดจำกัดผูเข าใชบ ริการรอบละไมเ กิน 40 คน ใชบริการคนละไม เกิน 1 ชั่วโมง ผูเขาใชปฏิ บ ั ติ
ตามมาตรการสาธารณสุข และประกาศของมหาวิทยาลัย
สำหรับหองออกกำลังกายที่เปนพื้นที่โลง ระบายอากาศไดดี กำหนดใหผูเขาใชบริการตามขนาด
ของพื้นที่ตอคน โดยภายในสถานที่มีการเตรียมเจลแอลกอฮอล ผา สำหรับทำความสะอาดมือ เครื่องเลน และ
อุปกรณตางๆ แบบบริการตนเอง (Self-services) มีกำหนดใหพักการใชสถานที่เปนเวลา 10 นาที เพื่อทำความ
สะอาดในทุก 1 หรือ 2 ชั่วโมง
2.1.5 การเตรียมการสำหรับผูมีความเสี่ยงหรือผูปวยยืนยันผล
1. จัดระบบการดู แลเมื่ อพบผูมีความเสี่ยงสูงหรือผู ปว ย โดยประสานความรว มมื อ กับ
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ที่ ม ี ศ ู น ย พ ั ก คอยรองรั บ ผู  ป  ว ย เพื ่ อ ดู แ ลผู  ม ี ค วามเสี ่ ย งหรื อ ผู  ป  ว ยยื น ยั น ผล
โดยโรงพยาบาลจะตรวจ รักษา รับ-สงผูมีความเสี่ยงหรือผูปวยยืนยันผล ตลอดจนจัดหาที่พักคอยเพื่อเขารับ
การรักษาตามกระบวนการของผูปวยติดเชื้อโควิด-19
2. จัดสถานที่พักคอยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อรอสงตอโรงพยาบาลบางปะกอก 1
ในกรณีที่ตรวจพบผูมีความเสี่ยง โดยคัดแยกผูมีความเสี่ยงไว ณ สถานที่พักคอยอาคารเรียนรูพหุวิทยาการ (LX)
ชั้น 1
3. จั ด ระบบการรั บ เรื ่ อ ง ติ ด ตาม ดู แ ลผู  ม ี ค วามเสี ่ ย งหรื อ ผู  ป  ว ย ผ า นเว็ บ ไซด ของ
มหาวิทยาลัย www.kmutt.ac.th หัวขอ KMUTT Wereport covid-19 หรือที่ bit.ly/Wereport
4. ศูนยกลางการใหบริการ ไดแก กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย โทร. 02-470-8446
(ในวัน เวลาราชการ) และ ศูนยรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารอาคารและสถานที่ โทร.02-470-9090 หรือ
02-470-8207 (นอกเวลาราชการหรือกรณีฉุกเฉิน)
5. แต ง ตั ้ ง คณะกรรมการ Covid Management คณะทำงาน Covid Working Group
และ คณะทำงาน Safety Officer เพื่อบริหารจัดการภายใตศูนยปฏิบัติการและใหความชวยเหลือฉุกเฉิน มจธ.
6. กรณีพบผูปวยยืนยันผล จะทำการปดอาคาร/พื้นที่ เพื่อแยกบุคคล และทำความสะอาด
สถานที่ที่ผูปวยใชสถานที่นั้นเปนประจำหรืออยูในพื้นที่นั้นเปนเวลานาน พรอมสำรวจคัดกรองบุคคลที่เกี่ยวของ
นำเขาสูระบบการติดตามผลของมหาวิทยาลัย (KMUTT Wereport)
7. ระบบการรายงานสถานการณผูมีความเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 รายวันและรายเดือน
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8. ปรับปรุงจุดใหบริการสุขภาพและอนามัย โดยเพิ่มจุดคัดกรองกอนเขารับบริการของ
กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย ซึ่งมีการคัดกรองเพื่อแยกผูเขาใชบริการปกติทั่วไปกับผูมีความเสี่ยง เขารับ
บริการคนละสถานที่
2.2 การบริหารจัดการระดับ คณะ สำนัก สถาบัน สำนักงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สวนงาน
และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
2.2.1 หนวยงาน คณะ สำนัก สถาบันหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น จัดทำแผนการเขามา
ปฏิบัติงานของนักศึกษา บุคลากรในสังกัดตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชา
ที่เปนหัวหนาหนวยงาน พรอมสงสำเนาใหสำนักบริหารอาคารและสถานที่
2.2.2 การจั ดทำแผนและขออนุมัติเขาพื้น ที่ หัว หนาหนว ยงานจะตองคัดกรองคุณสมบัติ
ของนักศึกษา บุคลากรในสังกัด เชน ตรวจสอบเอกสารรับรองการรับวัคซีน ใบอนุญาตจากผูปกครองในกรณีที่เปน
นักศึกษา พิจารณาเหตุผลความจำเปนเขาสถานที่ การประเมินความเสี่ยง การใหคำยืนยันวาเปนผูไมมีความเสี่ยง
ไมไปสถานที่เสี่ยงหรือใกลชิดกับผูมีความเสี่ยง ใหเปนไปตามนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัย
2.2.3 กำหนดใหหนวยงานคณะ สำนัก สถาบัน รวมถึงหนวยงานในระดับภาควิชา/สายวิชา
กลุ  ม งาน และหน ว ยงานในกำกั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย เสนอรายชื ่ อ บุ ค ลากรเพื ่ อ แต ง ตั ้ ง เป น คณะทำงาน
ดานความปลอดภัย (Safety Officer) ของแตละหนวยงานอยางนอย 1 คน เพื่อทำหนาที่ในการตรวจสอบ กำกับ
ควบคุมดูแล ประเมินความเสี่ยงของสถานที่ ประเมินความเสี่ยงของนักศึกษา บุคลากร แจงเหตุการณผิดปกติ
ที่อาจก อใหเ กิด ความไม ปลอดภัย ในองค กรหรื อหนว ยงานที ่เ กี ่ยวข อง ตลอดจนประสานงานการดำเนิน งาน
ขององค ก รให เ ป น ไปตามข อ กำหนดด า นการควบคุ ม และป อ งกั น การแพร ร ะบาดของไวรั ส โคโรนา 2019
ของมหาวิทยาลัย
2.2.4 กำหนดใหสำนักบริหารอาคารและสถานที่ รวมกับ Facility Management ประจำอาคาร
และคณะทำงานดานความปลอดภัยของแตละหนวยงานในการจัดเตรียมจุดคัดกรองและตรวจสอบผูเขาปฏิบัติงาน
ในอาคารแตละอาคาร ปรับปรุงและตรวจสอบสถานที่หองเรียน หองปฏิบัติการ หองประชุม หองทำกิจ กรรม
หองพักคอย หอพัก ใหมีระบบระบายอากาศถายเทไดสะดวก ตลอดจนหองสุขา พื้นที่โลง ลานกิจกรรม สนามกีฬา
ลิฟต บันได โรงอาหาร รวมถึงการกำหนดจำนวนคนที่เขาปฏิบัติงานในแตละหอง อันเปนการเตรียมความพรอม
ในการเขาดำเนินกิจกรรมภายในองคกรอยางปลอดภัยภายใตขอกำหนดของการจำกัดจำนวนคนเขาทำงานในพื้นที่
และการกำหนดเวลาเขาทำงานในกรณีที่มีผูใชพื้นที่มากกวา 1 คน ในแตละชวงเวลาตองไมเกิน 2 ชั่วโมง โดยตองมี
การทำความสะอาดและฉีดพนน้ำยาฆาเชื้อในสถานที่ปฏิบัติงานโดยใชแอลกอฮอล 75% หรือน้ำยาฆาเชื้อที่ไมเปน
อันตรายตอคน และปดหองไวไมนอยกวา 15 นาทีกอนกลับเขาไปปฏิบัติงานตอ
2.2.5 การเบิก-จาย ชุดตรวจ ATK มหาวิทยาลัยอนุญาตใหหนวยงานจัดหาชุดตรวจสำหรั บ
บุคลากรตามความจำเปน ทั้งนี้การเบิกจายใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามหนังสือเวียน
ที่ อว 7601.4/251 เรื่อง การเบิกจายชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อกอโรค COVID
19) แบบตรวจหาแอนติเจนดวยตัวเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564
หนาที่ของคณะทำงานดานความปลอดภัย (Safety Officer)
1. สำรวจ ตรวจสอบ พื ้ น ที ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของหน ว ยงาน เช น สำนั ก งาน ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ หองประชุม หองทำกิจกรรม ที่พักคอย พื้นที่สวนกลาง หองน้ำ ลิฟต บันได ที่รับประทานอาหาร
เพื ่ อเตรี ย มความพร อม เสนอปรั บ ปรุ งแกไข เชน ระบบระบายอากาศ และการจัดหาวัส ดุอุป กรณที่จ ำเปน
ในสถานการณที่มีความเสี่ยง
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2. กำหนดจำนวนผูเขาปฏิบัติงานในแตละพื้นที่ พรอมตรวจสอบผูเขาปฏิบัติงาน
3. กำหนดเวลาการเขา ใชพื้นที่ที่มีผูเขาใชงานมากกวา 1 คน ในแตล ะชวงเวลาตองไมเกิน
2 ชั่วโมง มีการพักทำความสะอาด ฉีดพนยาน้ำยาฆาเชื้อ และพักไว 15 นาทีกอนเขาใชบริการใหม
4. ตรวจสอบ ควบคุมดูแล นักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอกที่เขามาใชพื้นที่ใหปฏิบัติตาม
มาตรการและประกาศของมหาวิทยาลัย รวมถึงมาตรการดานการปองกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 กระทรวงสาธารสุข
5. ประเมินความเสี่ยงของนักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอกผูมาติดตอ ระหวางขออนุญาต
เขาพื้นที่มาปฏิบัติงานหรือเขาใชบริการในพื้นที่
6. ประเมินความเสี่ยงดานสถานที่ จัดระเบียบการใชงาน จัดเตรียมจุดคัดกรอง อุปกรณที่จำเปน
เสนอแนวทางการปรับปรุงใหเหมาะสมตอการใชงานในสถานการณตาง ๆ
7. แจงเหตุการณผิดปกติที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยในองคกร กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
8. เปนผูประสานงานหลักของหนวยงานกับหนวยงานกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของ
9. รายงานสถานการณความเสี่ยงเนื่องจากระบบของอาคารสถานที่ หรือเนื่องจากพบนักศึกษา/
บุคลากรที่แสดงอาการวาเปนกลุมเสี่ยงในขณะปฏิบัติงานในอาคารหรือหนวยงาน ใหดำเนินการประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของเชน สำนักบริหารอาคารและสถานที่ หรือกลุมงานบริการสุขภาพและอนามัยอยางเรงดวน
10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ดานการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ขอแนะนำเงื่อนไขและมาตรการอื่น ๆ
1. ผูที่มีอาการไข ไอ เจ็บคอ ไมอนุญาตใหเขาพื้นที่
2. การรับประทานอาหารในพื้นที่ ควรเปนอาหารจานเดียวหรืออาหารแบบกลอง และสงเสริม
ใหนำอาหารจากบานมารับประทานเอง ทั้งนี้ ไมควรรับประทานอาหารรวมกัน หากรับประทานอาหารรวมกันตอง
นั่งหางกัน 1 - 2 เมตร ทั้งระหวางโตะและระหวางบุคคล
3. ขอใหงดการจัดเลี้ยง หรือจัดใหรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต
4. สงเสริมใหมีการใชจายแบบไมใชเงินสด E-payment, QR Code การโอนเงินผานมือถือ กรณี
ที่รับเงินสด ใหรานคาจัดภาชนะรับ-ทอนเงิน หรือแนะนำใหผูใชบริการเตรียมเงินใหพอดีกับราคาสินคา
5. การเขาคิวรอรับบริการ เชน รานคา ตูเอทีเอ็ม จุดบริการตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ใหเขาคิว
เปนระเบียบ ไมเดินชิดกัน กำหนดจุดยืนและจุดพักรอใหชัดเจนโดยมีระยะหาง 1 - 2 เมตร
6. หองปฏิบัติการ ควรเลือกใชหองที่อากาศถายเทไดดี เปดหนาตาง ไมใชเครื่องปรับอากาศ หรือ
หากเปนหองปรับอากาศใหปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด จำกัดจำนวนผูที่ปฏิบัติงานภายในหอง และจำกัด
เวลาปฏิบัติงาน แตละคนไมควรอยูภายในหองเกิน 2 ชั่วโมง และใหมีการหยุดพัก

แนวปฏิบัติการเปดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา
หรือ download file ไดจาก www.ops.go.th หัวข้อขาวและบริการ : หนังสือเวียนหนวยงาน
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เอกสารประกอบ
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