
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

เร่ือง  แต�งต้ังคณะกรรมการเฝ�าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  และคณะอนุกรรมการระดับวิทยาเขต 

         
 

เน่ืองด	วยสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได	ทวีความรุนแรง
มากย่ิงข้ึนในหลายประเทศ และปรากฏรายงานว�ามีการแพร�กระจายจากคนสู�คนภายในหลายประเทศ ซ่ึง
กระทรวงสาธารณสุขได	กําหนดมาตรการเฝAาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อควบคุม
สถานการณ�และปAองกันการแพร�กระจายของเช้ือ ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและ
นวัตกรรม ได	มีประกาศมาตรการและการเฝAาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCoV)  
ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศมาตรการและการเฝAาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ�ใหม� ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๓  ในขณะท่ีกระทรวงสาธารณสุข 
ได	มีประกาศเร่ือง ช่ือและอาการสําคัญของโรคติดต�ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓  เม่ือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ� 
พ.ศ. ๒๕๖๓  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๓  กําหนดให	โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เปTนโรคติดต�ออันตราย ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต�อ พ.ศ. ๒๕๕๘  ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ได	มีประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� เร่ือง มาตรการและการเฝAาระวังการระบาดของไวรัสโคโรน�า Coronavirus (2019-nCoV) ลงวันท่ี 
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต�อมา ได	มีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง มาตรการและการเฝAาระวัง
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน�าสายพันธุ�ใหม�  ๒๐๑๙ (COVID-19) (เพิ่ มเติม) ลงวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ�  
พ.ศ. ๒๕๖๓  อีกทั้งยังได	มีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เร่ือง คําแนะนําและการปAองกันการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน�าสายพันธุ�ใหม� ๒๐๑๙ (COVID-19) สําหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ เดินทางไป 
และกลับจากพื้นท่ีการระบาด ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  
เรื่อง มาตรการในการดูแลสถานท่ีเพื่อลดภาวะเส่ียงจากการแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�า ๒๐๑๙ 
(Coronavirus Disease 2019, COVID-19) ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๓  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร�ยังได	กําหนดแนวปฏิบัติของบุคลากรเน่ืองจากสถานการณ�การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน�าสายพันธุ�
ใหม� ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019, COVID-19) ลงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวปฏิบัติของ
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นิสิตเน่ืองจากสถานการณ�การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน�าสายพันธุ�ใหม� ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019, 
COVID-19) ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๓ ด	วยแล	ว 

เพื่อให	การปฏิบัติการตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�กําหนดไว	มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน�
ในการเฝAาระวัง ปAองกัน และควบคุมโรคติดต�ออันตราย และเพื่อให	สอดคล	องกับมาตรการของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๓๗ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงแต�งต้ังคณะกรรมการเฝAาระวัง
สุขอนามัยการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  และ
คณะอนุกรรมการระดับวิทยาเขต ดังน้ี 

คณะกรรมการเฝ�าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  

  1. อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
   2. รองอธิการบดีฝ�ายบริหารกิจการภายใน    รองประธานกรรมการ 

3. รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ     กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ�ายวางแผน     กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ�ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร*และส่ือสารองค*กร  กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน     กรรมการ 
๗. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา     กรรมการ 
๘. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  กรรมการ 
๙. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร*     กรรมการ 

๑๐. คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย*    กรรมการ 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร*     กรรมการ 
๑๒. ผู;อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห=ง มก.   กรรมการ 
๑๓. ผู;อํานวยการสํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  กรรมการ 
๑๔. ผู;อํานวยการสถานพยาบาล มก.     กรรมการ 
1๕. ผู;อํานวยการกองกลาง      เลขานุการคณะกรรมการ 
๑๖. ผู	ปฏิบัติภารกิจหัวหน	างานสารบรรณ    ผู	ช�วยเลขานุการ 
๑๗. ผู;ปฏิบัติภารกิจหัวหน	างานการประชุม    ผู	ช�วยเลขานุการ 

โดยให	คณะกรรมการมีหน	าท่ีและอํานาจ ดังน้ี 

1. อํานวยการให	การปฏิบัติการตามมาตรการและการเฝAาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�กําหนดไว	 และท่ีจะกําหนดเพิ่มเติม ให	ดําเนินไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน�ในการเฝAาระวัง ปAองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให	กับ
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บุคลากร นิสิต นักเรียน และผู	มาติดต�อกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ตลอดจนบุคคลภายนอก และเพื่อให	
สอดคล	องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข  

๒. กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการติดตามข	อมูล การรายงาน การให	คําปรึกษา  
การกํากับ การตรวจสอบ และการประเมินสถานการณ�ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ทั้งจากหน�วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย โดยกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับส�วนงาน และระดับหน�วยงาน รวมถึงการจัดระบบข	อมูลและประมวลผลในเรื่องที่เก่ียวข	องท่ีเปTนปYจจุบัน 
ทั้งน้ี ให	หัวหน	าส�วนงานสามารถกําหนดแนวปฏิบัติได	เพิ่มเติมตามความเหมาะสมแก�สภาวการณ�ในส�วนงานและ 
ในหน�วยงาน  

๓. ศึกษาวิเคราะห�ผลสัมฤทธ์ิและผลกระทบในการปฏิบัติการตามมาตรการและการเฝAาระวัง 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�กําหนดไว	 และที่จะ
กําหนดเพิ่มเติม รวมท้ังติดตาม ศึกษา และวิเคราะห�สถานการณ�ภายนอก มาตรการและแนวปฏิบัติภาครัฐ 
ตลอดจนองค�กรสากล และผลกระทบที่ เกิดข้ึนหรือคาดว�าจะเกิดข้ึน เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติต�าง ๆ ให	มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนโดยเร็ว  

๔. ศึกษาและกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติกรณีท่ีรัฐบาลอาจมีการยกระดับการเฝAาระวัง 
ปAองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สู�ระดับที่ ๓ เพื่อเปTนแนวทางในการบริหาร
มหาวิทยาลัยและส�วนงาน ภายใต	สถานการณ�ท่ีจะเกิดข้ึนในระยะต�อไป 

๕. จัดทําแผนปฏิบัติการการเฝAาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และแผนงบประมาณที่จําเปTนต	องใช	จ�ายในการปฏิบัติการ ระหว�างเดือนมีนาคม 
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พร	อมท้ัง แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจําป̀บัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อ
เสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ให	ความเห็นชอบ แล	วรายงานให	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทราบต�อไป 

๖. แต�งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายภารกิจให	บุคคลใด ปฏิบัติหน	าท่ีในการ
ปฏิบั ติการตามมาตรการและการเฝAาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�กําหนดไว	 และท่ีจะกําหนดเพิ่มเติม แล	วรายงานผลการปฏิบัติหน	าท่ีให	คณะกรรมการ
เฝAาระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทราบ
โดยเร็ว เพื่อประเมินสถานการณ�และปรับมาตรการต�าง ๆ ตลอดจนปรับแนวปฏิบัติให	เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน   
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๗. กรณีที่มีความจําเปTน ให	เชิญผู	เช่ียวชาญหรือผู	ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย มาช�วย
ปฏิบัติภารกิจต�าง ๆ ในการให	คําแนะนําปรึกษา และการปฏิบัติการตามมาตรการและการเฝAาระวังการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�กําหนดไว	 และที่จะกําหนดเพิ่มเติมได	  
ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส�วนงาน 

๘. ประชาสัมพันธ�และให	ข	อมูลข�าวสารที่เปTนปYจจุบันและถูกต	องแก�บุคลากร นิสิต นักเรียน และ
ผู	มาติดต�อกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทั้งชาวไทยและชาวต�างประเทศ ในทุกช�องทาง ด	วยรูปแบบภาษาไทย
และภาษาต�างประเทศ เพื่อความเข	าใจท่ีถูกต	องและเพื่อความร�วมมือในการปฏิบัติการตามมาตรการและการเฝAา
ระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�กําหนดไว	 และที่จะ
กําหนดเพิ่มเติม โดยเคร�งครัด  โดยให	กําหนดหน�วยรับเรื่องแจ	งและรับส�งข	อมูลเก่ียวกับการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตลอดจนกรณีเรื่องท่ีมีข	อสงสัยพบผู	ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
แล	วประชาสัมพันธ�เก่ียวกับหน�วยดังกล�าว รวมถึงหมายเลขโทรศัพท�ติดต�อ และช�องทางติดต�อส่ือสารอ่ืน ๆ  
ให	ทราบโดยท่ัวกัน 

๙. มอบหมายผู	แทนมหาวิทยาลัยในการประชุม หารือ หรือปฏิบัติภารกิจที่เก่ียวข	องกับการเฝAา
ระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่หน�วยงานภายนอกร	องขอหรือแจ	งขอความ
ร�วมมือมายังมหาวิทยาลัย แล	วรายงานให	คณะกรรมการเฝAาระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทราบโดยเร็ว 

๑๐. ในกรณีจําเปTนหรือฉุกเฉิน ให	ประธานกรรมการ หรือประธานอนุกรรมการ ตามประกาศน้ี 
ออกประกาศ คําส่ัง หรือมอบหมายบุคคลใดให	ดําเนินการในภารกิจท่ีจําเปTนเร�งด�วนได	 เพื่อประโยชน�ในการ 
เฝAาระวัง ปAองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให	กับบุคลากร นิสิต นักเรียน และผู	มา
ติดต�อกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ตลอดจนบุคคลภายนอก แล	วรายงานให	คณะกรรมการเฝAาระวังสุขอนามัย 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทราบโดยเร็ว 

๑๑. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
มอบหมาย 

 

คณะอนุกรรมการเฝ�าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
บางเขน  ประกอบด	วย 

1. รองอธิการบดีฝ�ายบริหารกิจการภายใน     ประธานอนุกรรมการ  
2. ผู;ช=วยอธิการบดีฝ�ายบริหารกิจการภายใน  รองประธานอนุกรรมการ 
  (รองศาสตราจารย*อนุชัย รามวรังกูร)   
๓. ผู;ช=วยอธิการบดีฝ�ายกิจการนิสิต (นายปวเรศ ชมเดช)   รองประธานอนุกรรมการ  
๔. คณบดี ผู;อํานวยการสถาบัน ผู;อํานวยการสํานัก หรือผู;ที่ได;รับมอบหมาย     อนุกรรมการ 
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๕. ผู;อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่     อนุกรรมการ 
๖. ผู;อํานวยการสํานักงานทรัพย*สิน     อนุกรรมการ 
๗. ผู;อํานวยการสถานพยาบาล มก. อนุกรรมการ 
๘. ผู;อํานวยการกองการเจ;าหน;าที่ อนุกรรมการ 
๙. ผู;อํานวยการกองกิจการนิสิต อนุกรรมการ 

๑๐. ผู;อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ* อนุกรรมการ 
  ๑๑. ผู;ปฏิบัติภารกิจหัวหน;างานประชาสัมพันธ*     อนุกรรมการ 

๑๒. นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ*  อนุกรรมการ 
๑๓. ผู;อํานวยการกองกลาง    อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นายเทเวศร*  นนทะชัย            ผู;ช=วยเลขานุการ 
1๕. นางสาวจินตนา  คงใหญ= ผู;ช=วยเลขานุการ 
1๖. นางสาวพัทธนันท*  ชูศิริ           ผู;ช=วยเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการเฝ�าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
วิทยาเขตกําแพงแสน  ประกอบด	วย 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู;ช=วยอธิการบดีฝ�ายบริหาร วิทยาเขตกําแพงแสน รองประธานอนุกรรมการ 
๓. ผู;อํานวยการโรงพยาบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน  รองประธานอนุกรรมการ 
๔. คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน อนุกรรมการ 
๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร* กําแพงแสน อนุกรรมการ 
๖. คณบดีคณะศึกษาศาสตร*และพัฒนศาสตร* อนุกรรมการ 
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร*การกีฬา อนุกรรมการ 
๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร*และวิทยาศาสตร* อนุกรรมการ 
๙.  ผู;อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน อนุกรรมการ 

๑๐. ผู;อํานวยการสํานักส=งเสริมและฝIกอบรม กําแพงแสน อนุกรรมการ 
๑๑. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร* ประจําวิทยาเขตกําแพงแสน อนุกรรมการ 
๑๒. ผู;ช=วยคณบดีคณะประมง ประจําวิทยาเขตกําแพงแสน อนุกรรมการ 
๑๓. ผู;อํานวยการกองบริหารการศึกษา สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน อนุกรรมการ 
๑๔. ผู;อํานวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ  อนุกรรมการ 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
๑๕. ผู;อํานวยการกองบริการกลาง สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน อนุกรรมการ 
๑๖. รักษาการแทนผู;อํานวยการกองบริหารกิจการนิสิต  อนุกรรมการ 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
๑๗. รักษาการแทนผู;อํานวยการกองบริหารทรัพย*สิน อนุกรรมการ 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
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๑๘. รักษาการแทนหัวหน;าสถานพยาบาล มก. วิทยาเขตกําแพงแสน  อนุกรรมการ 
๑๙. ผู;อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๐. ผู;อํานวยการกองบริหารทั่วไป สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ผู;ช=วยเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการเฝ�าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
วิทยาเขตศรีราชา  ประกอบด	วย 

1. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู;ช=วยอธิการบดีฝ�ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา รองประธานอนุกรรมการ 
3. ผู;ช=วยอธิการบดีฝ�ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา อนุกรรมการ 
4. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือผู;แทน อนุกรรมการ 
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร*ศรีราชา หรือผู;แทน อนุกรรมการ 
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร* ศรีราชา หรือผู;แทน อนุกรรมการ 
7. คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ หรือผู;แทน อนุกรรมการ 
8. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร* ศรีราชา หรือผู;แทน อนุกรรมการ 
9. ผู;อํานวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา อนุกรรมการ 

10. ผู;อํานวยการกองบริการกลาง สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา อนุกรรมการ 
11. หัวหน;างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ อนุกรรมการ 
12. หัวหน;างานทรัพย*สินและสิทธิประโยชน* อนุกรรมการ 
13. หัวหน;างานเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการ 
14. หัวหน;างานกิจการนิสิต อนุกรรมการ 
15. นายเฉลียว ไชยเชษฐ* อนุกรรมการ 
16. ผู;อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา  อนุกรรมการและเลขานุการ 
17. ผู;อํานวยการกองบริหารทั่วไป สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา        ผู;ช=วยเลขานุการ 
18. หัวหน;างานอํานวยการ กองบริหารทั่วไป สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ผู;ช=วยเลขานุการ 
19. นางสาวพัชรินทร* รอดชูแสง        ผู;ช=วยเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการเฝ�าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ประกอบด	วย 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู;ช=วยอธิการบดีฝ�ายกายภาพและส่ิงแวดล;อม 
  เพื่อการพัฒนาอย=างยั่งยืน  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. ผู;ช=วยอธิการบดีฝ�ายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพ รองประธานอนุกรรมการ 
๔. รักษาการแทนผู;ช=วยอธิการบดีฝ�ายอํานวยการ รองประธานอนุกรรมการ  
๕. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร อนุกรรมการ 
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร*และวิศวกรรมศาสตร* อนุกรรมการ 
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๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร*และวิทยาการจัดการ อนุกรรมการ 
๘. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร* อนุกรรมการ 
๙. ผู;อํานวยการกองบริหารทั่วไป อนุกรรมการ 

๑๐. รักษาการแทนผู;อํานวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต อนุกรรมการ 
๑๑. ผู;อํานวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ อนุกรรมการ 
๑๒. รักษาการแทนผู;อํานวยการกองบริการกลาง อนุกรรมการ 
๑๓. หัวหน;าหน=วยประชาสัมพันธ* อนุกรรมการ 
๑๔. รักษาการแทนผู;อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต อนุกรรมการและเลขานุการ 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
๑๕. หัวหน;างานอํานวยการ สํานักงาน ผู;ช=วยเลขานุการ 
๑๖. หัวหน;าหน=วยวินัยและนิติการ ผู;ช=วยเลขานุการ 
๑๗. หัวหน;าหน=วยสารบรรณ ผู;ช=วยเลขานุการ 

 
โดยให;คณะอนุกรรมการมีหน;าที่และอํานาจ ดังน้ี 

1. กําหนดแนวปฏิบัติตามมาตรการและการเฝAาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�หรือที่คณะกรรมการเฝAาระวังสุขอนามัย การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กําหนดไว	 และที่จะกําหนดเพิ่มเติม ตามความ
เหมาะสมแก�สภาวการณ�ในวิทยาเขต ในส�วนงาน และในหน�วยงาน โดยจัดให;มีระบบปฏิบัติการตามแนวปฏิบัติ

ดังกล=าวที่มหาวิทยาลัยกําหนดอย=างเคร=งครัด และจัดให	มีระบบข	อมูลและประมวลผลในเรื่องท่ีเก่ียวข	องที่เปTน
ปYจจุบันระดับส�วนงานและหน�วยงาน โดยสามารถกําหนดแนวปฏิบัติได	เพิ่มเติมตามความเหมาะสมแก�สภาวการณ�
ในส�วนงานและในหน�วยงาน แล	วรายงานให	คณะกรรมการเฝAาระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทราบโดยเร็ว 

2. วิเคราะห* ประเมิน และรายงานสถานการณ*การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ภายในพื้นที่ที ่ดูแลรับผิดชอบ โดยให;สรุปและให;ข;อเสนอแนะต=อคณะกรรมการเฝAาระวังสุขอนามัย
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทราบและพิจารณา
ดําเนินการต�อไป 

3. จัดให;มีการประชุมติดตามสถานการณ*อย=างต=อเนื่องและรายงานต=อคณะกรรมการเฝAาระวัง
สุขอนามัยการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทราบ ทุก ๒ วัน 

๔. ศึกษาวิเคราะห�ผลสัมฤทธ์ิและผลกระทบในการปฏิบัติการตามมาตรการและการเฝAาระวังการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�หรือท่ีคณะกรรมการเฝAาระวัง
สุขอนามัย การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กําหนดไว	 และท่ี

จะกําหนดเพิ่มเติม ในระดับพื ้นที ่ที ่ดูแลรับผิดชอบ รวมท้ังติดตาม ศึกษา และวิเคราะห�สถานการณ�ภายนอก 
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มาตรการและแนวปฏิบัติภาครัฐและท	องถ่ิน ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรือคาดว�าจะเกิดข้ึนภายในพื้นที่ที่ดูแล
รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติต�าง ๆ ให	มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนโดยเร็ว แล	วรายงานให	คณะกรรมการเฝAาระวัง
สุขอนามัย การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทราบโดยเร็ว 

๕. ศึกษาและกําหนดแนวปฏิบัติภายในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ กรณีที่รัฐบาลอาจมีการยกระดับ
การเฝAาระวัง ปAองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สู�ระดับท่ี ๓ เพื่อเปTนแนวทางใน
การบริหารส�วนงานภายใต	สถานการณ�ที่จะเกิดข้ึนในระยะต�อไป แล	วรายงานให	คณะกรรมการเฝAาระวังสุขอนามัย
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทราบ เพื่อประกอบการ
พิจารณาต�อไป 

๖. จัดทําแผนปฏิบัติการการเฝAาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และแผนงบประมาณที่จําเปTนต	องใช	จ�ายในการปฏิบัติการ ระหว�างเดือนมีนาคม 
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พร	อมท้ัง แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจําป̀บัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อ
เสนอคณ ะกรรมการเฝA าระวังสุขอนามัย การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พิจารณา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ให	ความเห็นชอบ  

๗. แต�งต้ังคณะทํางาน หรือมอบหมายภารกิจให	บุคคลใด ปฏิบัติหน	าที่ในการปฏิบัติการตาม
มาตรการและการเฝAาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� หรือที่คณะกรรมการเฝAาระวังสุขอนามัย การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กําหนดไว	 และที่จะกําหนดเพิ่มเติม แล	วรายงานผลการปฏิบัติหน	าที่ให	คณะกรรมการ
เฝAาระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทราบ
โดยเร็ว เพื่อประเมินสถานการณ�และปรับมาตรการต�างๆ ตลอดจนปรับแนวปฏิบัติภายในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ 
ให	เหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน   

ในกรณีจําเปTนหรือฉุกเฉิน ให	ประธานอนุกรรมการ ออกประกาศ คําส่ัง หรือมอบหมายให	
บุคคลใด ดําเนินการในภารกิจท่ีจําเปTนเร�งด�วนได	 เพื่อประโยชน�ในการเฝAาระวัง ปAองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให	กับบุคลากร นิสิต นักเรียน และผู	มาติดต�อกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ตลอดจนบุคคลภายนอก ภายในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ แล	วรายงานให	คณะกรรมการเฝAาระวังสุขอนามัยการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทราบโดยเร็ว 

๘. กรณีที่มีความจําเปTน ให	เชิญผู	เช่ียวชาญหรือผู	ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย มาช�วย
ปฏิบัติภารกิจต�าง ๆ ในการให	คําแนะนําปรึกษา และการปฏิบัติการตามมาตรการและการเฝAาระวังการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�หรือคณะกรรมการเฝAาระวังสุขอนามัย 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กําหนดไว	 และที่จะกําหนด
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เพิ่มเติมได	 ในระดับพื้นท่ีที่ดูแลรับผิดชอบ แล	วรายงานให	คณะกรรมการเฝAาระวังสุขอนามัยการระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทราบโดยเร็ว 

๙. ประชาสัมพันธ�และให	ข	อมูลข�าวสารที่เปTนปYจจุบันและถูกต	องแก�บุคลากร นิสิต นักเรียน และ
ผู	มาติดต�อกับวิทยาเขตและส�วนงาน ทั้งชาวไทยและชาวต�างประเทศ ในทุกช�องทาง ด	วยรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาต�างประเทศ เพื่อความเข	าใจที่ถูกต	องและเพื่อความร�วมมือในการปฏิบัติการตามมาตรการและการเฝAาระวัง
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�หรือท่ีคณะกรรมการ 
เฝAาระวังสุขอนามัย การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
กําหนดไว	 และท่ีจะกําหนดเพิ่มเติม โดยเคร�งครัด  โดยให	กําหนดหน�วยรับเรื่องแจ	งและรับส�งข	อมูลเก่ียวกับการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตลอดจนกรณีเรื่องท่ีมีข	อสงสัยพบผู	ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19)  แล	วประชาสัมพันธ�เก่ียวกับหน�วยดังกล�าว รวมถึงหมายเลขโทรศัพท�ติดต�อ และช�องทาง
ติดต�อส่ือสารอ่ืน ๆ ให	ทราบโดยท่ัวกัน แล	วรายงานข	อมูลให	คณะกรรมการเฝAาระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทราบโดยเร็ว 

๑๐. มอบหมายผู	แทนระดับวิทยาเขต และหรือระดับส�วนงาน ในการประชุม หารือ หรือปฏิบัติ
ภารกิจที่เก่ียวข	องกับการเฝAาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่หน�วยงาน
ภายนอกร	องขอหรือแจ	งขอความร�วมมือมายังวิทยาเขตหรือส�วนงาน แล	วรายงานให	คณะกรรมการเฝAาระวัง
สุขอนามัยการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ทราบโดยเร็ว 

๑๑. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� หรือคณะกรรมการเฝAาระวังสุขอนามัย 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� มอบหมาย 

ท้ังน้ี ต้ังแต�บัดน้ีเปTนต	นไป จนกว�าจะมีประกาศเปล่ียนแปลง   
 

      ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

          
                   (นายจงรัก  วัชรินทร�รัตน�) 
    รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  


