
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 

ฉบับท่ี 41 

การปฏิบัติงานและการเรียนการสอนภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย (On-site) 

--------------------------------------------------------------------- 

  ตามท่ีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 มีแนวโนมคลี่คลายลง ประกอบกับ

คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติกำลังพิจารณาปรับเปนโรคประจำถิ ่น และมีการผอนคลายมาตรการตางๆ  

ใหสอดคลองกับระดับสถานการณมากข้ึน นั้น 

เพื่อใหการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนไปอยางเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ  และเพื ่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อ COVID-19 ในกลุ มบุคลากร นักศึกษา และ

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมาเพื ่อใหบุคลากร นักศึกษา และ

บุคคลภายนอกท่ีเขาพื้นท่ีมหาวิทยาลัย ตลอดจนหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติตาม

มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย (On -site) ดังนี้ 

1. แนวทางการเฝาระวังสำหรับการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย  

ใชหลักการ “ตัดความเส่ียง สรางภูมิคุมกัน” ดวย 3T1V 

T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) ใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการประเมินตนเองเพ่ือ

เตรียมความพรอมกอนเปดใชสถานที่ในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่แตละ

หนวยงานกำกับดูแล 

T : Thai Save Thai (TST) นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ประเมินความเสี่ยงตนเองตามความ

เหมาะสม 

T : Test มีการตรวจคัดกรอง เฝาระวังอยางเหมาะสม เชน ตรวจ ATK เม่ือมีความเสี่ยงหรือมีอาการ 

V : Vaccine นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ควรไดรับวัคซีนโควิด-19 ตามเกณฑ อยางนอย 2 เข็ม 

ตามแตกรณีหรือขอกำหนดของกิจกรรม 

2. แนวทางการสรางความปลอดภัยเพ่ือปองกันโควิด-19 ภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย         

ใหดำเนินการตามมาตรการ DMHT-RC อยางเครงครัด เพ่ือปองกันการติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้ 

2.1 เวนระยะหาง (Distancing) เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-2 เมตร 

2.2 สวมหนากาก (Mask Wearing) สวมหนากากตลอดเวลา เม่ืออยูภายในมหาวิทยาลัย 
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2.3 ลางมือ (Hand Washing) หม่ันลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล 

2.4 คัดกรอง (Testing) ตรวจคัดกรองผูสัมผัสเสี่ยงสูงหรือผูมีอาการ 

2.5 ลดการแออัด (Reducing) ลดความหนาแนนในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงเขาไปในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

กลุมคนจำนวนมาก 

2.6 ทำความสะอาด (Cleaning) ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสรวม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิด

ประตู ราวบันได ปุมกดลิฟต ฯลฯ 

3. แนวปฏิบัติเม่ือพบความเส่ียงหรือผูติดเช้ือ 

3.1. กรณีนักศึกษา อาจารย บุคลากร เปนผูสัมผัสเส่ียงต่ำ  

จัดใหมีการใชพ้ืนท่ีปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอนในพื้นที่มหาวิทยาลัย (On-Site) ตามปกติ 

ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และประเมิน Thai Save Thai (TST) โดยเวนระยะหางระหวาง

บุคคล ไมนอยกวา 1 เมตร  

3.2. กรณีนักศึกษา อาจารย บุคลากร เปนผูสัมผัสเส่ียงสูง 

3.2.1 จัดใหมีการใชพื้นที่ปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอนในพื้นที่มหาวิทยาลัย (On-Site) 

ตามความเหมาะสม โดยผูท่ีเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง จะตองปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมใน Quarantine Zone เปนเวลา 5 

วัน และใหติดตามสังเกตอาการอีก 5 วัน  

3.2.2 จัดใหมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อผูสัมผัสเสี่ยงสูง ถามีอาการใหตรวจทันที ถายังไมมี

อาการใหตรวจซ้ำในวันที่ 3-5-7 หลังสัมผัสผูติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดทายวันที่ 10 หลังสัมผัสผูติดเชื้อ กรณีไดรับ

วัคซีนครบตามคำแนะนำแลว สวนใหญจะแสดงอาการแตผลการตรวจอาจจะเปนลบ ใหดำเนินการตรวจซ้ำตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนดเชนเดียวกัน 

3.2.3 จัดใหผูสัมผัสเสี่ยงสูง แยกตัวจากผูอื่นในระหวางการเรียนหรือทำกิจกรรม โดยเวน

ระยะหางไมนอยกวา 2 เมตร และดำเนินการตามมาตรการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 อยางเครงครัด 

3.3 กรณีนักศึกษา อาจารย บุคลากร เปนผูติดเช้ือ  

ใหรายงานใน Wereport เพ่ือติดตามการรักษา ท่ีลิงค bit.ly/Wereport และดำเนินการดังนี้ 

3.3.1 ใหผูติดเชื้อกักตัว งดออกจากท่ีพัก แจงบุคคลใกลชิดทราบ และสวมหนากากอนามัย

ตลอดเวลา 

3.3.2 ใหผู ติดเชื ้อเขาสูระบบการรักษาตัวที่สถานพยาบาลหรือรักษาตัวที่บาน (Home 

Isolation) ตามคำแนะนำของผูใหการรักษา โดยปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด 

3.3.3 ติดตอสายดวน สปสช. 1330 หรือไลน สปสช.@nhso หรือติดตอกลุมงานบริการ

สุขภาพและอนามัย มจธ. หรือศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือใหคำแนะนำในการรักษา  

3.3.4 กรณีชาวตางชาติ ใหติดตอกลุ มงานบริการสุขภาพและอนามัย มจธ. เพื ่อให

คำแนะนำในการรักษา 

 

 

3.4 การเตรียมสถานท่ีสอบ... 
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3.4. การเตรียมสถานท่ีสอบ กรณีผูสัมผัสเส่ียงสูงและผูติดเช้ือโควิด-19 

3.4.1 ประสานหนวยบริการสาธารณสุขหรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการคัดกรองและให

คำแนะนำดานสาธารณสุข เพ่ือความปลอดภัยข้ันสูงสุด 

3.4.2 จัดใหมีพื้นที่แยกสำหรับการจัดการสอบเปนสัดสวน แยกกลุมผูสัมผัสเสี่ยงสูง กลุมผู

ติดเชื้อโควิด-19 เนนการระบายอากาศท่ีดี จัดท่ีนั่งสอบระยะหางไมนอยกวา 2 เมตร 

3.4.3 กรณีผูสัมผัสเสี่ยงต่ำหรือไมมีความเสี่ยง จัดการสอบตามมาตรการเดิม สวมหนากาก 

ลางมือ เวนท่ีนั่งสอบ ไมนอยกวา 1 เมตร  

3.4.4 กรณีผูเขาสอบเปนผูติดเชื้อโควิด-19 ท่ีไมมีอาการหรือมีอาการเล็กนอย หรือผูสัมผัส

เสี่ยงสูง ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา ลางมือกอนและหลังการเขาสอบ งดการพูดคุย เวนระยะหางไมนอยกวา 

2 เมตร 

ประกาศใดซ่ึงขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ใหใชประกาศฉบับนี้แทน   กรณีเกิดปญหาหรือขัดของ

สำหรับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  ใหรองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารในฐานะผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการและให

ความชวยเหลือฉุกเฉิน มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย สั่งการไดตามท่ีเห็นสมควร และรายงานใหอธิการบดีทราบ 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
  

                                                                             

 

                 (รศ.ดร.สุวิทย  แซเตีย) 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี       

 

 

 

        แบบฟอรมรายงานเหตุการณ        

        กรณี COVID-19 ภายใน มจธ. 


