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แนวทางปฏิบัตเิปดสถานท่ีทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 
 มจธ. จะเปดสถานท่ีทำการเม่ือสถานการณการระบาดของโควิด-19 ในระดับพ้ืนท่ีคลี่คลายลง และภาครัฐ
มีนโยบายอนุญาตใหใชอาคารสถานที่ได ทั้งนี้ มจธ.จะดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑการเปดสถานท่ี     
ทำการของสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติการเปดสถานที ่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข 
ขอกำหนด ประกาศของทางราชการอยางเครงครัด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
โดย มจธ.จะพิจารณาเปดสถานท่ีทำการ ใหนักศึกษา บุคลากร ผูรับจางเหมาบริการตามสัญญาจาง ผูประกอบการ
รานคาภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก เขามาปฏิบัติภารกิจภายในพื้นท่ีไดตามความจำเปนเรงดวน  โดยอาจ
แบงชวงเวลาการเปดสถานท่ีทำการเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
 1.  ระยะท่ี 1 ประมาณเดือนพฤศจกิายน-ธันวาคม 2564 ไมเกินรอยละ 25 
 2.  ระยะท่ี 2 ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2565 ไมเกินรอยละ 50  
 3.  ระยะท่ี 3 ใหเปนไปตามขอกำหนดของภาครัฐ ในขณะนั้น 
 และท้ังนี้ ในแตละระยะ จะตองไมขัดตอประกาศและกฎหมายท่ีเก่ียวของของทางราชการ 
 
           มจธ.มีผูปฏิบัติงานในพื้นท่ีประกอบดวย นักศึกษา บุคลากร และพนักงานจางเหมาบริการ รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 18,000 คน การอนุญาตใหนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก เขามาปฏิบัติงานหรือมาติดตองาน
ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานนั้น ๆ กอน จึงจะสามารถเขามาในพื้นที่ได และตองปฏิบัติตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด   
         
นโยบายและมาตรการในการเปดสถานท่ีทำการ มจธ. 
นโยบาย  
    ใหมีการเรียนการสอน การทำวิจัย และภารกิจอื่นที่เกี่ยวของ โดยยังยึดความปลอดภัยของประชาคม
เปนหลัก เพื่อการปองกันและดูแลความปลอดภัยใหแกนักศึกษา บุคลากร และประชาคม มจธ. จากการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตองมีความสอดคลองกับ ศูนยปฏิบัติการและบริหารสถานการณระบาด
ของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  มาตรการสาธารณสุข
ของพ้ืนท่ี และกระทรวงสาธารณสุข ประกาศและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดการแผนบริหารความ
เสี่ยงในระดับหนวยงาน  
      
 1. มาตรการ การสรางภูมิคุมกัน การปองกัน การเฝาระวังและการดูแลเม่ือมีการติดเช้ือ 
     1.1  มาตรการคัดกรองเบื้องตน  ใหมีการสวมหนากากอนามัย การตรวจวัดไข มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ
ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงาน มีการใหคำแนะนำทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกท่ีไดรับ
อนุญาตใหเขามาภายในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย ผานสื่อสังคมออนไลน (Social Network) ปาย Infographic และปาย
ประชาสัมพันธตาง ๆ  
     1.2  มาตรการดานสังคม การรักษาระยะหางทางสังคม (Social distancing) การนั่ง ยืน เดิน เขาแถว
ตอคิวกำหนดใหอยูหางจากผูอื ่น 1 – 2 เมตร ใชภาชนะแยกสวนตัว ไมไปพื้นที่เสี่ยง การกักกันตัวเอง (Self-
isolation) และการกักกันโรค (Quarantine) ทั้งการกักกันในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ เพื่อปองกันผูปวย
หรือกลุมเสี่ยง ท่ีเคยใกลชิดกับบุคคลเหลานั้นไปแพรเชื้อแกผูอ่ืนตอ ตลอดจนการประชาสัมพันธและสรางการรับรู
ขาวสาร การเฝาระวัง การดูแลตนเอง  
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     1.3  มาตรการดานอนามัยสิ่งแวดลอม มีเจลหรือแอลกอฮอล 75 เปอรเซ็นตทั้งภายในและภายนอก
อาคาร รณรงคใหมีการลางมือดวยสบูและน้ำทุก 3 ชั่วโมง การทำความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล การสวม
หนากากอนามัย ใหหลีกเลี่ยงการใชของรวมกับผูอื ่น 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 รวมถึงอุปกรณภายในตัวอาคาร 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. ท่ีรับผิดชอบดานบริหารจัดการ การประเมิน 
วิเคราะหเหตุความเสี่ยงและการติดเชื้อ การกำกับดูแล ติดตามดูแลผูมีความเสี่ยงและผูติดเชื้อ โดยรวมมือกับ
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ท่ีมีศูนยพักคอยไวรองรับผูปวย 
     1.6  มาตรการเยียวยานักศึกษา บุคลากรที ่ไดร ับผลกระทบ  มจธ. มอบหมายใหหนวยงาน             
ท่ีรับผิดชอบดูแลนักศึกษา บุคลากร จัดทำประกันภัยสวนบุคคลคุมครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง   
ทำหนาท่ีประสานงานรับคำรองขอความชวยจากเหลือนักศึกษา บุคลากรท่ีตองการขอความชวยเหลือ ผานเว็บไซด
ของมหาวิทยาลัย ในระบบรับเรื่องและติดตามผูมีความเสี่ยงและผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบ We report : 
covid-19 kmutt.ac.th  
                 - การชวยเหลือนักศึกษา บุคลากร ในกรณีท่ีมีการตรวจพบผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือผูท่ีอยูใน
กลุมความเสี่ยงสูง โดยจัดเตรียมสถานท่ีพักคอยไว ณ อาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ(LX) ชั้น 1 เพื่อรอสงตอ
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ท้ังนี้ โรงพยาบาลจะจัดรถบริการมารับ ณ สถานท่ีทำการ มจธ. หรือท่ีพักของนักศึกษา 
บุคลากร กรณีท่ีบุคคลดังกลาวไมไดอยูในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 
 2.  แนวทางการดำเนินการ   
      2.1  การบริหารจัดการกลาง 
   2.1.1  การจัดการดานสาธารณสุข   
            2.1.1.1  มีจุดคัดกรองกลาง หองวัดอุณภูมิสำหรับผูที ่เดินเทา และเครื่องวัดอุณภูมิ 
สำหรับผูใชยานพาหนะผาน เขา-ออก บริเวณทางเขาหลักประตู 1 ดานหนามหาวิทยาลัย และหรือบริเวณประตู 3 
ท้ังนี้หนวยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน หรือหนวยงานอ่ืนๆ ตองจัดใหมีจุดคัดกรองกอนเขาอาคารหรือสำนักงาน
ตามความเหมาะสม   
   2.1.1.2 การดูแลผูมีความเสี่ยงหรือผูปวยเบื้องตน เพ่ือแยกผูปวยออกจากสถานท่ีทำงาน 
หรือในอาคารที ่มีคนรวมกันจำนวนมาก รวมทั ้งอำนวยความสะดวกในการสงกลับไปรักษาตัว ณ ท่ีพักหรือ
โรงพยาบาล ตลอดจนการประสานงานการสงตอผูมีความเสี่ยง มีการเตรียมการ ดังนี้ 
           - ศูนยกลางการใหบริการไดแก กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย              
โทร. 02-470-8446 (ในวัน เวลาราชการ)  
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           - ศูนยรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารอาคารและสถานท่ี โทร. 02-470-9090 
หรือ 02-470-8207 (นอกเวลาราชการหรือกรณีฉุกเฉิน) 
           - จัดใหมีแพทย หรือพบแพทยออนไลน 
                                       - จัดสถานท่ีตรวจคัดกรองสำหรับผูมีความเสี่ยงสูงไวเปนท่ีเฉพาะ แยกจากสถานท่ี
สถานพยาบาล กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย  
                                       - กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย ใหบริการตรวจ ATK สำหรับผูท่ีมีความเสี่ยง
สูง หากผลตรวจเปนลบ กลุมงานฯ จะดูแลใหการรักษาตอ แตหากผลตรวจเปนบวก กลุมงานฯ จะประสานสงตอ
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เพ่ือยืนยันผลการตรวจ RT-PCR โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 1 จะจัดรถมารับผูปวยเขา
รับการตรวจ หากผลตรวจเปนบวก ทาง รพ.จะรับเขารักษาทันที รวมถึงจัดหาสถานที่ หรือแนะนำสถานที่กักตัว
รักษา โดยผูเขารับการรักษาไมตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจรักษา 
           - การแยกผูมีความเสี่ยงหรือผู ปวยเบื้องตน มหาวิทยาลัยจัดจุดพักคอยไวท่ี 
อาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ(LX) ชั้น 1 สำหรับพ้ืนท่ี มจธ.บางมด และท่ีศูนยกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 สำหรับ
พ้ืนท่ี มจธ.บางขุนเทียน เพ่ือสังเกตอาการหรือรอการสงตอโรงพยาบาลบางปะกอก 1 
           - กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย ปรับสถานที่ใหบริการสำหรับผูใชบริการ
ท่ัวไป และผูใชบริการท่ีมีความเสี่ยงหรือผูปวย โดยใชพ้ืนท่ีดานนอกหองพยาบาลเพ่ือคัดกรองแยกผูใชบริการกอน
เขารับการใหบริการ สำหรับผูที่ไมมีความเสี่ยงใหเขารับการตรวจรักษาจากแพทยภายในหองพยาบาล  สวนผูที่มี
ความเสี่ยง แพทยจะเปนผูมาใหบริการ ณ จุดตรวจรับการรักษา บริเวณลานอเนกประสงคดานขางหองพยาบาล  
           - การใหความรูแกนักศึกษา บุคลากร และผูมาติดตอในการปฏิบัติตน การสังเกต
อาการดวยตนเอง การลดความเสี่ยง และอ่ืน ๆ ตามมาตรการสำคัญในการควบคุมและปองกันการระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019  ไดมอบหมายใหกลุมงานการสื่อสารเชิงกลยุทธและการตลาดดำเนินการ โดยรวมมือกับกลุมงาน
บริการสุขภาพและอนามัย ศูนยการจัดการดานพลังงานสิ่งแวดลอมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) 
สำนักงานกิจการนักศึกษาและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  2.1.2 การจัดการดานพ้ืนท่ี สถานท่ีและสภาพแวดลอม 
                             การเตรียมสถานท่ีกอนเปดทำการ ดำเนินการดังนี ้

1.  สำรวจ ตรวจสอบ พื้นที่ใชงานสวนกลาง พื้นที่กลางแจง หองน้ำ โรงอาหาร โดยติดตั้ง
อางลางมือ ท่ีวางสบู/เจลลางมือ เจลแอลกอฮอล ท้ังพ้ืนท่ีภายในและภายนอกอยางเพียงพอ ตลอดจนกำหนดรอบ
การทำความสะอาดอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ หองน้ำสวนกลาง ที่นั่งพักคอย โตะรับประทาน
อาหาร  เปนตน 

2.  สำรวจ ตรวจสอบ หองปฏิบัติการ หองเรียน เพื ่อปรับปรุงระบบระบายอากาศ          
ใหเหมาะสมกับการใชงาน รวมถึงกำหนดจำนวนผูเขาใชบริการตอพ้ืนท่ีอยางนอย 3.2 - 4 ตารางเมตร/คน การใช
งานเวลาตอเนื่องไมเกิน 2 ชั่วโมง โดยใหมีการหยุดพักเพ่ือทำความสะอาดพ้ืนท่ี ฉีดน้ำยาฆาเชื้อพักไว 15-30 นาที
แลวคอยกลับมาใชงานตอ 

3.  การใชหองเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ (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 ควบคุมและกำหนดปริมาณผูใชงานใหเหมาะสมกับพื้นท่ีพรอมจัดทำตารางการใช
หองปฏิบัติการ สตูดิโอ และโรงประลองใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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4. กำหนดจุดคัดกรองหลัก บริเวณหนาประตูทางเขามหาวิทยาลัย โดยมีการติดตั้งหองวัด
อุณภูมิสำหรับผูที่เดินเทา และเครื่องวัดอุณภูมิสำหรับผูขับขี่ที่ใชยานพาหนะ พรอมระบบการบันทึกขอมูลบุคคล
สำหรับนักศึกษาและบุคลากร 

5. จัดเตรียมจุดคัดกรอง ทางเขาอาคารทุกอาคาร หองปฏิบัต ิการ หองเรียน เชน       
เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล บริเวณดานหนาอาคาร หนาหองปฏิบัติการ หองเรียน หนาลิฟต เปนตน 

6. การเขาพื้นท่ี หนวยงานตองจัดทำแผนการเขาพื้นที่สำหรับนักศึกษา บุคลากรในสังกัด
เสนอตอหัวหนาหนวยงานพิจารณาอนุญาต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

7. แตงตั้งคณะทำงาน Safety Officer เพื่อรับผิดชอบดานความปลอดภัย ประกอบดวย 
บุคลากรที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด คณะ สำนัก สถาบัน ภาควิชา ศูนย สำนักงานหรือหนวยงาน   
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 

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 พ้ืน และผิวสัมผัสตามจุดตาง ๆ        
โดยกำหนดใหทำความสะอาดทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง หรือ 2 ชั่วโมง/ครั้ง ข้ึนอยูกับปริมาณผูใชบริการ และ
ความถ่ีของการใชงาน ณ จุดท่ีใหบริการของแตละหนวยงาน 
             11.กำหนดใหทำความสะอาดพ้ืนท่ีตางๆ ภายในอาคารอยางสม่ำเสมอ การทำความสะอาด
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในหองปฏิบัติการ ทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารอื่น ๆ อุปกรณภายในตัวอาคาร 
โดยเฉพาะท่ีเปนจุดสัมผัสสูง เชน ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตชไฟ และปุมกดลิฟต ดวยน้ำยาฆาเชื้อโรคท่ีเหมาะสม
และไมเปนอันตรายตอคน ทุก 2 ชั่วโมง  ตลอดจนการกำจัดขยะอยางถูกวิธีทุกวัน โดยผูกถุงใหมิดชิด ซ่ึงพนักงาน
ท่ีทำหนาท่ีตองสวมหนากากอนามัย ใส face shield และถุงมือยางทุกครั้ง 

12.โรงอาหาร ใหจัดท่ีนั่งรับประทานอาหาร โตะละ 2 คน สำหรับโตะแบบไมมีท่ีก้ัน       
เว นระยะหางทั ้งโตะและบุคคลอยางนอย 1 – 2 เมตร และหรือจัดที ่น ั ่งโตะละ 3 คนสำหรับโตะมีที ่ ก้ัน             
โดยกำหนดใหพนักงานเช็ดทำความสะอาดทุกครั้ง เม่ือเปลี่ยนผูใชบริการ    
                             13.ใหงดการจัดเลี ้ยงอาหารแบบบุฟเฟต ภายในมหาวิทยาลัย ในชวงที ่สถานการณ     
แพรระบาดของโรคโควิด – 19 ยังไมสิ้นสุดลง   
                             ทั้งนี้มอบหมายใหสำนักบริหารอาคารและสถานที่ ทำการสำรวจ ปรับปรุงใหเปนไปตาม
มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยประสานความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  2.1.3 การจัดการนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกท่ีจะเขามาในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 
                             ใหหนวยงาน คณะ สำนัก สถาบัน หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน จัดทำแผนการเขามา
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด เสนอผูบังคับบัญชาที่เปนหัวหนาหนวยงานเพื่อพิจารณา
อนุญาต และสงสำเนาใหสำนักบริหารอาคารและสถานท่ี 
                            การจัดทำแผนและขออนุมัติเขาพื้นท่ีดังกลาว 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)  สนับสนนุใหนักศึกษา บุคลากร ไดรับวัคซีนครบตามเกณฑ ไมนอยกวารอยละ 90 
2)  นักศึกษา บุคลากร ที่ขออนุญาตเขาพื้นที่ตองไดรับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ หรือ

อยางนอย 1 เข็ม และหรือมีผลการตรวจ ATK/RT-PCR เปนลบไมเกิน 72 ชั่วโมงโดยมีเอกสารรับรองการรับวัคซีน 
หรือหลักฐานจากสถานพยาบาลท่ีไดรับการรับรองจากรัฐมาแสดงกอนไดรับอนุมัติ  สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากร
ที่ยังไมไดรับวัคซีนใหยืนยันผลการตรวจ ATK/RT-PCR ที่มีผลเปนลบภายใน 72 ชั่วโมง หรือใหผูรับผิดชอบดูแล
หนวยงานนั้น ๆ พิจารณาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ตองไดรับการอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานกอน จึงจะสามารถ 
เขามาภายในพ้ืนท่ีได 

3)  การทำกิจกรรมภาคปฏิบัติของนักศึกษา หากมีความจำเปนควรทำเปนกลุมเล็ก ๆ และ
หลีกเลี่ยงการทำงานแบบขามกลุม 

4)  นักศึกษา บุคลากร ที ่ไดร ับอนุมัติใหเขามาดำเนินกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย        
ตองปฏิบัติตามขอกำหนดท่ีตองผานการตรวจคัดกรองเบื้องตน ซ่ึงประกอบดวย การสวมหนากากอนามัย ตรวจวัด
อุณหภูมิ  และในชวงที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยตองรักษาระยะหางทางสังคม (Social distancing) อยูหาง
จากผูอื่น 1 – 2 เมตร ใชภาชนะแยกสวนตัว ไมใชของรวมกับผูอื่น ไมรับประทานอาหารรวมกัน ลางมือดวยสบู
และน้ำทุก 3 ชั่วโมง หรือทำความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล และปฏิบัติตนตามคูมือของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขอยางเครงครัด 

5)  ในกรณีที่นักศึกษา บุคลากรที่ขออนุญาตเขาพื้นท่ี มีที่พักอยูในพื้นที่เสี ่ยงซึ่งมีการ    
แพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แตมีความจำเปนอยางยิ่งตองเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ใหยืนยันตนวา   
ไมอยูในกลุมเสี ่ยงโดยใชผลตรวจโรคดวย ATK ซึ่งมีอายุของการตรวจภายใน 72 ชั่วโมง และควรตรวจ ATK       
ซ้ำทุก 14 วัน 

6)  นักศึกษา บุคลากร ที่ขออนุญาตเขาพื้นที่มหาวิทยาลัยตองยืนยันตนเองวาไมเดินทาง 
ไปพื้นที่เสี่ยง ไมอยูในกลุมเสี่ยงที่มีผูใกลชิด หรือบุคคลในครอบครัวที่อยูรวมกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง   
ไมมีอาการที่แสดงหรือบงชี้วาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หากมีความจำเปนใหยืนยันโดยใชผลตรวจโรคดวย ATK 
ซ่ึงมีอายุของการตรวจภายใน 72 ชั่วโมง 

7) บุคคลภายนอก   
1)  พนักงานของผูประกอบการรานคาภายในมหาวิทยาลัย จะตองไดรับวัคซีนเข็มที่ 1 

รอยละ 100 หรือวัคซีนเข็มที่ 2 รอยละ 90 และหรือมีการตรวจ ATK/RT-PCR มีผลการตรวจเปนลบภายใน 72 
ชั่วโมง จึงจะอนุญาตใหเขาพ้ืนท่ีได พรอมกับจัดใหมีการสุมตรวจ ATK ทุก 7 วันหรืออยางนอยทุก 15 วัน 

2)  พนักงานสงของ สงสินคา ใหผานจุดคัดกรองหลักของมหาวิทยาลัย ตรวจวัดอุณภูมิ 
โดยอนุญาตใหรับ-สงของไดเฉพาะพ้ืนท่ีภายนอกอาคารเทานั้น 

3)  ผูมาติดตองานกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  ใหประสานติดตอขออนุญาต  
เขาพื้นท่ีกับหนวยงานนั้น ๆ กอนลวงหนา ทั้งนี้ ใหหนวยงานแจงขอมูลผานระบบของสำนักบริหารอาคารและ
สถานท่ี เพ่ือแจงพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ จุดผานเขา-ออกประตูทางเขามหาวิทยาลัย 

4)  บริษัทรับจางเหมา (Subcontract) เงื่อนไขใหเปนไปตามที่ระบุในสัญญาจาง เชน 
พนักงานของผู ร ับจางตองไดรับวัคซีนกอนเขาทำงานครบตามเกณฑ และหรือจัดใหมีการคัดกรองโดยการ      
ตรวจ ATK ในทุกสัปดาหหรือทุก 15 วัน ตามความจำเปน 
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5)  ผูรับเหมากอสราง พนักงาน ลูกจางของผูรับเหมาที ่เขามาปฏิบัติงานในพื ้นท่ี     
ตองไดรับวัคซีนกอนเขาทำงานครบตามเกณฑ และหรือจัดใหมีการคัดกรองโดยการตรวจ ATK ในทุกสัปดาห   
หรือทุก 15 วันตามความจำเปน 

6)  ผู มาติดตองานบริการวิชาการ ที ่จำเปนตองเขามาติดตอภายในมหาวิทยาลัย       
ใหประสานงานกับหนวยงานท่ีใหบริการนั้น ๆ กอนลวงหนา 

      บุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาภายในบริเวณพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย ควรจำกัดพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน  
อยูเฉพาะในท่ีท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น เพ่ือลดความแออัดในพ้ืนท่ีอ่ืน หากมีความจำเปนตองไปในพ้ืนท่ีอ่ืนตองรักษา
ระยะหางทางสังคม และปฏิบัต ิตามมาตรการ (DMHT-RC) ประกอบดวย 1. เว นระยะหาง (Distancing)             
2. สวมหนากากอนามัย (Mask wearing) 3. ลางมือทำความสะอาด (Hand washing)  4. คัดกรองวัดไข 
(Testing)  5. ลดการแออัด (Reducing) 6. ทำความสะอาด (Cleaning)  
           2.1.4  สนามกีฬา สถานที ่ออกกำลังกาย บริหารจัดการโดยสำนักงานกิจการนักศึกษา              
ในระยะแรกเปดใหใชสนามกีฬากลางแจงและกีฬาในรม โดยกำหนดจำนวนผูเขาใชบริการ เชน ลูวิ่งรอบสนาม
ฟุตบอล กำหนดจำกัดผูเขาใชบริการรอบละไมเกิน 40 คน ใชบริการคนละไมเกิน 1 ชั่วโมง ผูเขาใชปฏิบัติ       
ตามมาตรการสาธารณสุข และประกาศของมหาวิทยาลัย 
                     สำหรับหองออกกำลังกายที่เปนพื้นที่โลง ระบายอากาศไดดี กำหนดใหผูเขาใชบริการตามขนาด
ของพื้นที่ตอคน โดยภายในสถานที่มีการเตรียมเจลแอลกอฮอล ผา สำหรับทำความสะอาดมือ เครื่องเลน และ
อุปกรณตางๆ แบบบริการตนเอง (Self-services) มีกำหนดใหพักการใชสถานท่ีเปนเวลา 10 นาที เพื่อทำความ
สะอาดในทุก 1 หรือ 2 ชั่วโมง         

2.1.5 การเตรียมการสำหรับผูมีความเส่ียงหรือผูปวยยืนยันผล 
1. จัดระบบการดูแลเมื่อพบผูมีความเสี่ยงสูงหรือผูปวย โดยประสานความรวมมือกับ

โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ท่ีม ีศ ูนยพักคอยรองร ับผ ู ป วย เพื ่อดูแลผ ู ม ีความเส ี ่ยงหรือผู ป วยย ืนย ันผล                 
โดยโรงพยาบาลจะตรวจ รักษา รับ-สงผูมีความเสี่ยงหรือผูปวยยืนยันผล ตลอดจนจัดหาที่พักคอยเพื่อเขารับ     
การรักษาตามกระบวนการของผูปวยติดเชื้อโควิด-19 

2. จัดสถานที่พักคอยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อรอสงตอโรงพยาบาลบางปะกอก 1    
ในกรณีที่ตรวจพบผูมีความเสี่ยง โดยคัดแยกผูมีความเสี่ยงไว ณ สถานที่พักคอยอาคารเรียนรูพหุวิทยาการ (LX) 
ชั้น 1  

3. จัดระบบการรับเร ื ่อง ติดตาม ดูแลผู ม ีความเสี ่ยงหรือผู ป วย ผานเว ็บไซด ของ
มหาวิทยาลัย www.kmutt.ac.th หัวขอ KMUTT Wereport  covid-19  หรือท่ี 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. แตงตั ้งคณะกรรมการ Covid Management คณะทำงาน Covid Working Group 
และ คณะทำงาน Safety Officer เพ่ือบริหารจัดการภายใตศูนยปฏิบัติการและใหความชวยเหลือฉุกเฉิน มจธ.  

6. กรณีพบผูปวยยืนยันผล จะทำการปดอาคาร/พื้นที่ เพื่อแยกบุคคล และทำความสะอาด
สถานท่ีที่ผูปวยใชสถานที่นั้นเปนประจำหรืออยูในพื้นที่นั้นเปนเวลานาน พรอมสำรวจคัดกรองบุคคลที่เกี่ยวของ
นำเขาสูระบบการติดตามผลของมหาวิทยาลัย (KMUTT Wereport)  

7. ระบบการรายงานสถานการณผูมีความเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 รายวันและรายเดือน 
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8. ปรับปรุงจุดใหบริการสุขภาพและอนามัย โดยเพ่ิมจุดคัดกรองกอนเขารับบริการของ 
กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย ซ่ึงมีการคัดกรองเพ่ือแยกผูเขาใชบริการปกติท่ัวไปกับผูมีความเสี่ยง เขารับ
บริการคนละสถานท่ี 
 
      2.2  การบริหารจัดการระดับ คณะ สำนัก สถาบัน สำนักงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สวนงาน
และหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 
  2.2.1  หนวยงาน คณะ สำนัก สถาบันหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  จัดทำแผนการเขามา
ปฏิบัติงานของนักศึกษา บุคลากรในสังกัดตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชา
ท่ีเปนหัวหนาหนวยงาน พรอมสงสำเนาใหสำนักบริหารอาคารและสถานท่ี  
  2.2.2  การจัดทำแผนและขออนุมัติเขาพื ้นที ่ หัวหนาหนวยงานจะตองคัดกรองคุณสมบัติ       
ของนักศึกษา บุคลากรในสังกัด เชน ตรวจสอบเอกสารรับรองการรับวัคซีน ใบอนุญาตจากผูปกครองในกรณีท่ีเปน
นักศึกษา พิจารณาเหตุผลความจำเปนเขาสถานที่ การประเมินความเสี่ยง การใหคำยืนยันวาเปนผูไมมีความเสี่ยง 
ไมไปสถานท่ีเสี่ยงหรือใกลชิดกับผูมีความเสี่ยง ใหเปนไปตามนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัย 
  2.2.3  กำหนดใหหนวยงานคณะ สำนัก สถาบัน รวมถึงหนวยงานในระดับภาควิชา/สายวิชา   
กลุ มงาน และหนวยงานในกำกับของมหาว ิทยาล ัย เสนอรายชื ่อบุคลากรเพื ่อแต งตั ้งเป นคณะทำงาน                 
ดานความปลอดภัย (Safety Officer) ของแตละหนวยงานอยางนอย 1 คน เพื่อทำหนาที่ในการตรวจสอบ กำกับ 
ควบคุมดูแล ประเมินความเสี่ยงของสถานที่ ประเมินความเสี่ยงของนักศึกษา บุคลากร แจงเหตุการณผิดปกติ     
ที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยในองคกรหรือหนวยงานที ่เกี ่ยวของ ตลอดจนประสานงานการดำเนินงาน        
ขององคกรใหเปนไปตามขอกำหนดดานการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019           
ของมหาวิทยาลัย   
  2.2.4  กำหนดใหสำนักบริหารอาคารและสถานท่ี รวมกับ Facility Management ประจำอาคาร 
และคณะทำงานดานความปลอดภัยของแตละหนวยงานในการจัดเตรียมจุดคัดกรองและตรวจสอบผูเขาปฏิบัติงาน
ในอาคารแตละอาคาร ปรับปรุงและตรวจสอบสถานที่หองเรียน หองปฏิบัติการ หองประชุม หองทำกิจกรรม    
หองพักคอย หอพัก ใหมีระบบระบายอากาศถายเทไดสะดวก ตลอดจนหองสุขา พ้ืนท่ีโลง ลานกิจกรรม สนามกีฬา 
ลิฟต บันได โรงอาหาร รวมถึงการกำหนดจำนวนคนที่เขาปฏิบัติงานในแตละหอง อันเปนการเตรียมความพรอม   
ในการเขาดำเนินกิจกรรมภายในองคกรอยางปลอดภัยภายใตขอกำหนดของการจำกัดจำนวนคนเขาทำงานในพ้ืนท่ี 
และการกำหนดเวลาเขาทำงานในกรณีท่ีมีผูใชพ้ืนท่ีมากกวา 1 คน ในแตละชวงเวลาตองไมเกิน 2 ชั่วโมง โดยตองมี
การทำความสะอาดและฉีดพนน้ำยาฆาเชื้อในสถานท่ีปฏิบัติงานโดยใชแอลกอฮอล 75% หรือน้ำยาฆาเชื้อท่ีไมเปน
อันตรายตอคน และปดหองไวไมนอยกวา 15 นาทีกอนกลับเขาไปปฏิบัติงานตอ 
          2.2.5  การเบิก-จาย ชุดตรวจ ATK มหาวิทยาลัยอนุญาตใหหนวยงานจัดหาชุดตรวจสำหรับ
บุคลากรตามความจำเปน ทั้งนี้การเบิกจายใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามหนังสือเวียน       
ท่ี อว 7601.4/251 เรื่อง การเบิกจายชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อกอโรค COVID 
19) แบบตรวจหาแอนติเจนดวยตัวเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 
       

หนาท่ีของคณะทำงานดานความปลอดภัย (Safety Officer) 
1. สำรวจ ตรวจสอบ พื ้นที ่ในความรับผิดชอบของหนวยงาน เชน สำนักงาน หองเรียน 

หองปฏิบัติการ หองประชุม หองทำกิจกรรม  ที่พักคอย พื้นที่สวนกลาง หองน้ำ ลิฟต บันได ที่รับประทานอาหาร 
เพื ่อเตรียมความพรอม เสนอปรับปรุงแกไข เชน ระบบระบายอากาศ และการจัดหาวัสดุอุปกรณที ่จำเปน          
ในสถานการณท่ีมีความเสี่ยง 
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2. กำหนดจำนวนผูเขาปฏิบัติงานในแตละพ้ืนท่ี พรอมตรวจสอบผูเขาปฏิบัติงาน  
3. กำหนดเวลาการเขาใชพื ้นท่ีที่มีผู เขาใชงานมากกวา 1 คน ในแตละชวงเวลาตองไมเกิน         

2 ชั่วโมง มีการพักทำความสะอาด ฉีดพนยาน้ำยาฆาเชื้อ และพักไว 15 นาทีกอนเขาใชบริการใหม 
4. ตรวจสอบ ควบคุมดูแล นักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอกที่เขามาใชพื ้นที่ใหปฏิบัติตาม

มาตรการและประกาศของมหาวิทยาลัย รวมถึงมาตรการดานการปองกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 กระทรวงสาธารสุข 

5. ประเมินความเสี่ยงของนักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอกผูมาติดตอ ระหวางขออนุญาต    
เขาพ้ืนท่ีมาปฏิบัติงานหรือเขาใชบริการในพ้ืนท่ี 

6. ประเมินความเสี่ยงดานสถานท่ี จัดระเบียบการใชงาน จัดเตรียมจุดคัดกรอง อุปกรณท่ีจำเปน 
เสนอแนวทางการปรับปรุงใหเหมาะสมตอการใชงานในสถานการณตาง ๆ 

7. แจงเหตุการณผิดปกติท่ีอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยในองคกร กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
8. เปนผูประสานงานหลักของหนวยงานกับหนวยงานกลางและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
9. รายงานสถานการณความเสี่ยงเนื่องจากระบบของอาคารสถานที่ หรือเนื่องจากพบนักศึกษา/

บุคลากรที่แสดงอาการวาเปนกลุมเสี่ยงในขณะปฏิบัติงานในอาคารหรือหนวยงาน ใหดำเนินการประสานงาน    
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของเชน สำนักบริหารอาคารและสถานท่ี หรือกลุมงานบริการสุขภาพและอนามัยอยางเรงดวน 

10. ปฏิบัติหนาที่อื ่น ๆ ดานการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
ตามท่ีผูบังคับบญัชามอบหมาย  
 

ขอแนะนำเง่ือนไขและมาตรการอ่ืน ๆ 
1. ผูท่ีมีอาการไข ไอ เจ็บคอ ไมอนุญาตใหเขาพ้ืนท่ี 
2. การรับประทานอาหารในพื้นท่ี ควรเปนอาหารจานเดียวหรืออาหารแบบกลอง และสงเสริม 

ใหนำอาหารจากบานมารับประทานเอง ท้ังนี้ ไมควรรับประทานอาหารรวมกัน หากรบัประทานอาหารรวมกันตอง
นั่งหางกัน 1 - 2 เมตร ท้ังระหวางโตะและระหวางบุคคล 

3. ขอใหงดการจัดเลี้ยง หรือจัดใหรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต  
4. สงเสริมใหมีการใชจายแบบไมใชเงินสด E-payment, QR Code การโอนเงินผานมือถือ กรณี

ท่ีรับเงินสด ใหรานคาจัดภาชนะรับ-ทอนเงิน หรือแนะนำใหผูใชบริการเตรียมเงินใหพอดีกับราคาสินคา 
5. การเขาคิวรอรับบริการ เชน รานคา ตูเอทีเอ็ม จุดบริการตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ใหเขาคิว

เปนระเบียบ ไมเดินชิดกัน กำหนดจุดยืนและจุดพักรอใหชัดเจนโดยมีระยะหาง 1 - 2 เมตร  
6. หองปฏิบัติการ ควรเลือกใชหองท่ีอากาศถายเทไดดี เปดหนาตาง ไมใชเครื่องปรับอากาศ หรือ

หากเปนหองปรับอากาศใหปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด  จำกัดจำนวนผูที่ปฏิบัติงานภายในหอง และจำกัด
เวลาปฏิบัติงาน แตละคนไมควรอยูภายในหองเกิน 2 ชั่วโมง  และใหมีการหยุดพัก 
 

 
                                      แนวปฏิบัติการเปดสถานท่ีทำการของสถาบันอุดมศึกษา 

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