ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 21
_______________________
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังขยำย
วงกว้ำงออกไปในหลำยพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประกอบกั บ ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิ ด-19 (ศบค.) ในการประชุ ม
ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติให้แต่ละพื้นที่สถานการณ์ เตรียมความพร้อมใน
การป้ อ งกั น แพร่ ร ะบาดใหม่ ข องโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแบ่งพื้ นที่ สถำนกำรณ์
จำกควำมเสี่ ยงจำกสู งไปควำมเสี่ ยงต่ ำ ได้ แก่ พื้ นที่ ควบคุ มสู งสุ ด (พื้ นที่ สี แดง) พื้ น ที่ ค วบคุ ม (พื้ น ที่ สี ส้ ม )
พื้นที่เฝ้ำระวังสูง (พื้นทีส่ ีเหลือง) และพื้นที่เฝ้ำระวัง (พื้นทีส่ ีเขียว)
เนื่องจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บางเขน ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) ซึ่งอยู่ติดกับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) โดยปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เกินกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อ
COVID-19 ที่เพิ่มสู งขึ้น มหำวิ ท ยำลั ย มี ค วำมห่ ว งใยในควำมปลอดภัย สุ ข อนำมั ย ของนิ สิ ต และบุ คลำกร
ตลอดจนผู้มำรับบริกำรเป็นอย่ำงยิ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19
(ศบค.) และเพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนของมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ เ ป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย และ
มีประสิทธิภำพสูงสุด อาศัยอานาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2558 จึงกาหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดังต่อไปนี้
1. ให้ส่วนงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร จากัดเวลาทาการ
เป็นการชั่วคราว จากเดิมเปิดทาการตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ให้เปลี่ยนเป็น
เปิดทำกำรตั้งแต่เวลำ 09.00 นำฬิกำ ถึงเวลำ 15.30 นำฬิกำ
2. ให้ส่วนงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home)
แบบ Work on-site ในอั ต ราร้ อ ยละ 50 และแบบ Work from Home ในอั ต ราร้ อ ยละ 50 ตามล าดั บ
โดยให้หัวหน้าส่วนงานกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และ
ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการปฏิบัติงานแบบ Work from Home อย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยให้เป็นไปตามแนวทางสาหรับส่วนงานในการมอบหมายงาน ใน-นอกสถานที่ตั้ง
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่กาหนด

-2ยกเว้นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้บริการประชาชนให้ มาปฏิบัติงาน Work on-site ทุกวันทาการ
เช่น โรงพยาบาลสัตว์ การเงินการคลัง งานจัดซื้อจัดจ้าง งานที่เกี่ยวกับเงินเดือนบุคลากร งานด้านกฎหมาย
งานหอพั ก นิ สิ ต งานดู แ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย งานสาธารณสุ ข งานรั ก ษาความปลอดภั ย
งานที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและการสอบออนไลน์ และการปฏิ บั ติ ง านผ่ า นระบบทางไกล (Video
Conference) งานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ท าการทดลองต่ อ เนื่ อ ง สถานี ฝึ ก และสถานี วิ จั ย ที่ มี ค วามจ าเป็ น
ในการให้บริการประชาชนอย่างเร่งด่วน เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จาเป็น ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือสลับเวลาการเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยน้อ ยที่สุด
และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กากับดูแล พิจารณาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
กรณีบุคลำกรที่พักอำศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสำคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นทีส่ ีแดง)
ให้ส่วนงำนพิจำรณำมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติงำนจำกที่พักของตนเอง (Work from Home) เท่ำนั้น
3. ให้ทุกส่วนงานสารวจข้อมูลการจ้างงานของประชากรกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยให้รายงานข้อมูล
เสนอมหาวิทยาลัยทราบ ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรกลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าหรือออกจากพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. ให้จัดกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทั้งหมด โดยปรับรูปแบบ
การสอบและวัดผลเป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment)
การทารายงาน (Report) หรือการทาข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและ
ประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน ทั้งนี้ หากในรายวิชาใดที่มีปัญหาหรือขัดข้องไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ ให้อาจารย์ผู้สอนขออนุญาต
ต่อคณบดีเป็นรายกรณีไป
กรณีนิสิตที่พักอำศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสำคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ให้ส่วนงำน
ดูแลจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) เท่ำนั้น
5. ให้ทุกส่วนงานที่จะจัดกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสังสรรค์ และนันทนาการ ซึ่งมีการรวมกลุ่ม
หรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด สัมผัส และแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้พิจารณา
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
- หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมคนในพื้นที่ตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป
- งดการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ พ.ศ. 2564 และกิจกรรมงานวันเด็กที่เป็นสาธารณะ
โดยให้พิจารณาจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ทดแทน แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จากัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม
หรือให้มีเฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยได้
- หากส่วนงานมีความจาเป็นจะต้องจัดกิจกรรม ให้เสนอแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรค
เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ กรณีการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมคนในพื้นที่
ตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป จะต้องได้รับการอนุญาตจากสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนการจัดงาน

-36. ให้ทุกส่วนงานดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เช่น
มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ และสแกน QR Code ไทยชนะ ในบริเวณทางเข้า-ออกอาคารต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และการทาความสะอาดพื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอทั่วทั้งบริเวณ ทั้งนี้ ให้ส่วนงาน
ดู แ ลก าชั บ ให้ บุ ค ลากรปฏิบั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคของกระทรวงสาธารณสุ ข อย่ างเคร่งครัด
โดยเน้ น การใช้ ห ลั กการเว้น ระยะห่ างทางกายภาพ (Physical Distancing) เช่น การสวมหน้ากากผ้ า หรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้าและสบู่ การใช้แอลกอฮอลล์เจลล้างมือ และหลีกเลี่ยง
การเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจานวนมาก เป็นต้น
7. สาหรับวิทยาเขต สถานีฝึก และสถานีวิจัยที่อยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอให้ปฏิบัติตาม
ประกาศของจังหวัด หรือพื้นที่เฉพาะนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานที่ดูแลสถานีฝึกและสถานีวิจัย กากับให้มี
การรายงานสถานการณ์ต่อส่วนงานอย่างใกล้ชิด
8. กรณีที่ส่วนงำนมีปัญหำในกำรปฏิบัติตำมประกำศนี้ ให้อธิกำรบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศเพิ่มเติมประการใด
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นำยจงรัก วัชรินทร์รัตน์)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

