
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 21 

_______________________ 
 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก ำลังขยำย             

วงกว้ำงออกไปในหลำยพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) ในการประชุม          
ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติให้แต่ละพ้ืนที่สถานการณ์เตรียมความพร้อมใน                   
การป้องกันแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแบ่งพ้ืนที่สถำนกำรณ์                    
จำกควำมเสี่ยงจำกสูงไปควำมเสี่ยงต่ ำ ได้แก่ พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) พ้ืนที่ควบคุม (พ้ืนที่สีส้ม)                      
พ้ืนที่เฝ้ำระวังสูง (พ้ืนทีส่ีเหลือง) และพ้ืนที่เฝ้ำระวัง (พ้ืนทีส่ีเขียว)  

 
เนื่องจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บางเขน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุม (พ้ืนที่สีส้ม) ซึ่งอยู่ติดกับ

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) โดยปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เกินกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อ 
COVID-19 ที่เพ่ิมสูงขึ้น มหำวิทยำลัยมีควำมห่วงใยในควำมปลอดภัย สุขอนำมัย ของนิสิตและบุคลำกร 
ตลอดจนผู้มำรับบริกำรเป็นอย่ำงยิ่ง ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 
(ศบค.) และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นไปด้ วยควำมเรียบร้อย และ                              
มีประสิทธิภำพสูงสุด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
พ.ศ. 2558 จึงก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดังต่อไปนี้ 
 

1. ให้ส่วนงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร จ ากัดเวลาท าการ 
เป็นการชั่วคราว จากเดิมเปิดท าการตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ให้เปลี่ยนเป็น                        
เปิดท ำกำรตั้งแต่เวลำ 09.00 นำฬิกำ ถึงเวลำ 15.30 นำฬิกำ  
 

2. ให้ส่วนงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home)  
แบบ Work on-site ในอัตราร้อยละ 50 และแบบ Work from Home ในอัตราร้อยละ 50 ตามล าดับ                 
โดยให้หัวหน้าส่วนงานก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และ
ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการปฏิบัติงานแบบ Work from Home อย่างสม่ าเสมอ 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยให้เป็นไปตามแนวทางส าหรับส่วนงานในการมอบหมายงาน ใน-นอกสถานที่ตั้ง 
ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่ก าหนด 
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   ยกเว้นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการประชาชนให้มาปฏิบัติงาน Work on-site  ทุกวันท าการ  
เช่น โรงพยาบาลสัตว์ การเงินการคลัง งานจัดซื้อจัดจ้าง งานที่เกี่ยวกับเงินเดือนบุคลากร งานด้านกฎหมาย  
งานหอพักนิสิต งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานสาธารณสุข งานรักษาความปลอดภัย                        
งานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ และการปฏิบัติงานผ่านระบบทางไกล (Video 
Conference) งานห้องปฏิบัติการที่ท าการทดลองต่อเนื่อง สถานีฝึกและสถานีวิจัยที่มีความจ าเป็น                          
ในการให้บริการประชาชนอย่างเร่งด่วน เป็นต้น  

  ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็น ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือสลับเวลาการเข้าปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด 
และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล พิจารณาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์  

กรณีบุคลำกรที่พักอำศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสำคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นทีส่ีแดง)                      
ให้ส่วนงำนพิจำรณำมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติงำนจำกที่พักของตนเอง (Work from Home) เท่ำนั้น  
 

3. ให้ทุกส่วนงานส ารวจข้อมูลการจ้างงานของประชากรกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยให้รายงานข้อมูล 
เสนอมหาวิทยาลัยทราบ ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรกลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าหรือออกจากพ้ืนที่
ของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

4. ให้จัดกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทั้งหมด โดยปรับรูปแบบ 
การสอบและวัดผลเป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) 
การท ารายงาน (Report) หรอืการท าข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและ
ประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน ทั้งนี้ หากในรายวิชาใดท่ีมีปัญหาหรือขัดข้องไม่สามารถ
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  

- หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมคนในพ้ืนที่ตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป  
- งดการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ พ.ศ. 2564 และกิจกรรมงานวันเด็กที่เป็นสาธารณะ                        

โดยให้พิจารณาจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ทดแทน แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จ ากัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม       
หรือให้มีเฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยได้  

- หากส่วนงานมีความจ าเป็นจะต้องจัดกิจกรรม ให้เสนอแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรค
เสนอใหม้หาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ กรณีการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมคนในพ้ืนที่
ตั้งแต่ 300 คนข้ึนไป จะต้องได้รับการอนุญาตจากส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนการจัดงาน 
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6. ให้ทุกส่วนงานดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เช่น  
มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ และสแกน QR Code ไทยชนะ ในบริเวณทางเข้า-ออกอาคารต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และการท าความสะอาดพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอทั่วทั้งบริเวณ ทั้งนี้ ให้ส่วนงาน                     
ดูแลก าชับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด                           
โดยเน้นการใช้หลักการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) เช่น การสวมหน้ากากผ้า หรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ การใช้แอลกอฮอลล์เจลล้างมือ และหลีกเลี่ยง                 
การเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจ านวนมาก เป็นต้น   
 

7. ส าหรับวิทยาเขต สถานีฝึก และสถานีวิจัยที่อยู่นอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ขอให้ปฏิบัติตาม 
ประกาศของจังหวัด หรือพ้ืนที่เฉพาะนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานที่ดูแลสถานีฝึกและสถานีวิจัย ก ากับให้มี
การรายงานสถานการณ์ต่อส่วนงานอย่างใกล้ชิด 
 

8. กรณีท่ีส่วนงำนมีปัญหำในกำรปฏิบัติตำมประกำศนี้ ให้อธิกำรบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศเพ่ิมเติมประการใด  
จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

                              ประกาศ  ณ  วันที่    25   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

 
 
                                                                         (นำยจงรัก วัชรินทร์รัตน์) 

                                  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 
 
 
 


