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แนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ทาการของสถาบันอุดมศึกษา
ในสถานการณ์ ก ารระบาดของโควิ ด -19 ที่ ยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด การใช้ อ าคารหรื อ สถานที่ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทากิจกรรมอื่นใด จึงไม่ใช่การ
เปิดแบบปกติเหมือนก่อนเกิ ดการระบาด หากแต่เป็นการเปิด โดยมีเงื่อนไขและแนวปฏิบัติ แบบ “ห้องเรียน
ผสมผสาน” เพื่อดูแลความปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่เชื้อ เช่น ลดความแออัดในพื้นที่ ของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือเตรียมความพร้อมกลับมาสอนออนไลน์หากมีการระบาดระลอกใหม่ โดยการเรียนการสอน
ของนิสิตนักศึกษา และการทางานที่บ้านของบุคลากรบางส่วนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการเรียนการสอน
แนวใหม่ อย่ า งไรก็ ต ามสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรเปิ ด ให้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในสถานที่ ท าการของ
สถาบันอุดมศึกษาตามความเหมาะสม เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้ง
การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของสถาบั น อุ ดมศึ กษาทั้ ง ด้ า นการวิจั ย การบริ ก ารวิ ช าการด้ ว ย แต่ ก ารใช้
สถาบันอุดมศึกษาอย่างปลอดภัยนั้น ต้องมีแนวทางบริหารจัดการที่มีการวางแผน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง
อย่างรอบด้าน การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ขับเคลื่อนแผน
บริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้
ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน

สถาบันอุดมศึกษาจะเปิดทาการเมื่อใด เวลาใด และจะมีกระบวนการดาเนินการอย่างไร
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการเปิดสถาบันอุดมศึกษา ได้ แก่ การเลือกช่วงเวลา
ที่เหมาะสม การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การจัดสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
ทั้ ง ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน การเสริ ม ประสิ ท ธิภ าพการเรีย นการสอนด้ ว ยเทคโนโลยี
สร้างสรรค์ การเรียนรู้ทั้งแบบ Onsite และ Online การพัฒนาอาจารย์ให้สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การกาหนดแนวปฏิบัติการทากิจกรรมของนิสิตนักศึกษา การให้บริการในรูปแบบต่างๆ
และอื่นๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการทางานอย่างเป็นระบบและยึดมาตรการทางสาธารณสุข
เป็นสาคัญ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต้องศึกษาปัจจัยต่างๆ ตามบริบทของตนเอง เพื่อการตัดสินใจ และ
เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการบริหารข้อมูล
การเคลื่อนย้ายของนิสิต นักศึกษา จากพื้นที่ต่างๆ จาเป็นต้องมีการตรวจสอบและเฝ้าระวังในเรื่องนี้ ควบคู่กับ
การกากับดูแลให้ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขตลอดเวลา
จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นโยบายและเงื่อนไขการเปิดสถานที่ทาการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
1. การกาหนดนโยบาย
1.1 มาตรการความปลอดภัยของทุกคนจากการแพร่ระบาด ความพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
มาตรการสาธารณสุข มาตรการคัดกรอง การเฝ้าระวัง แผนบริหารความเสี่ยง โดยมีมาตรการสาคัญที่ใช้ใน
การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1.1.1 มาตรการคัด กรองเบื้องต้น - การตรวจวัดไข้ มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ การให้
คาแนะนาทั้งบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน การใช้หน้ากากอนามัย
1.1.2 มาตรการด้านสังคม - การรักษาระยะห่ างทางสังคม (Social distancing) อยู่
ห่างจากผู้อื่น 1 – 2 เมตร ใช้ภาชนะแยกส่วนตัว ไม่ไปพื้นที่เสี่ยง การกักกันตัวเอง (Self -isolation) และการ
กักกันโรค (Quarantine) ทั้งการกักกันในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อป้องกันผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ ยง
ที่เคยใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นไปแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นต่อ ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ข่าวสาร การเฝ้าระวัง
การดูแลตนเอง
1.1.3 มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม – การล้างมือด้วยสบู่และน้าทุก 3 ชั่วโมง การ
ทาความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การใช้หน้ากากอนามัย การไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติตนตาม
คู่มือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
1.1.4 มาตรการด้านสุขลักษณะ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก – จัดเตรียม
สถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องทากิจกรรม ห้องดนตรี ห้องนั่งพัก ห้องสุขา พื้นที่โล่ง ลาน
กิจกรรม สนามกีฬา ลิฟท์ บันได โรงอาหาร หอพัก ให้มีระบบระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก การทาความสะอาด
พื้นที่ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ การทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่ องใช้ในห้องปฏิบัติการ ทาความสะอาด
อาคารเรียน อาคารอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ภายในตัวอาคาร เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ และปุ่มกดลิฟต์
ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรคทุก 2 ชั่วโมง ลดความแออัดของการอยู่รวมกัน ตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุข
1.2 มาตรการด้านการติดตามดูแลผู้มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จัดทาระบบติดตามดูแลผู้มีความเสี่ยง เช่น อาจารย์และนักศึกษาระหว่างที่อยู่ที่พานัก
หรือกลับภูมิลาเนา นักศึกษา บุคลากรแลกเปลี่ยน
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1.3 มาตรการเยียวยานิสิตนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบ
สถาบั น อุดมศึกษาควรจัดให้ มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงาน รับคาร้องให้ ความ
ช่ว ยเหลื อนิ สิ ตนั กศึกษาที่ครอบครั ว ได้รั บ ผลกระทบ และต้องการความช่ว ยเหลื อ และเตรียมการจั ด หา
งบประมาณสนับสนุนมาตรการเยียวยาเป็นเวลาอย่างน้อย 1-5 ปี ดังนี้
1.3.1 การช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยานิ สิ ต นัก ศึก ษาและผู้ ป กครองที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบใน
วงกว้าง โดยการช่วยเหลือลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
1.3.2 การช่วยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบชั่วคราวและสามารถ
ฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยการจัดตั้งกองทุนเยียวยานิสิตนักศึกษา เป็นการให้เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย การ
ประสานการกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
1.3.3 การช่วยเหลือเยียวยานิสิตนักศึ กษามุ่งเป้าไปที่ผู้ได้รับผลกระทบระยะยาว
โดยการจัดตั้งกองทุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาได้เล่าเรียนจนสาเร็จการศึกษา การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือการ
จ้างงาน การหางานสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
1.3.4 การช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ในกรณีที่มีการตรวจพบ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรืออยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง โดยการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์พักคอย
สถานที่กักกัน หรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการดาเนินการ
1.4 การกาหนดมาตรการกลางและแนวปฏิบัติตามกลุ่มเป้า หมายและกิจกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา
1.4.1 การบริหารจัดการกลาง
(1) การจั ด การด้า นสาธารณสุข ควรเตรียมการคัดกรอง การดูแลรักษา
เบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากสถานที่ทางาน หรือในอาคารที่มีคนรวมกันเป็นจานวนมาก รวมทั้ง
อานวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล การประสานงานการส่งต่อผู้มีความเสี่ยง
การจั ด หน่ ว ยพยาบาลให้ บ ริ ก ารในอาคารหอพั ก นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา การปรั บ รู ป แบบการให้ บ ริ ก าร
ต่างๆ ในห้องพยาบาล การให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการปฏิบัติตน การสังเกต
อาการด้วยตนเอง การลดความเสี่ยง และอื่น ๆ ตามมาตรการสาคัญในการควบคุมและป้องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ และการระบุช่องทางการติดต่อในสภาวะฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง
(2) การจั ด การเรี ย นการสอน การปฏิ บั ติ ก ารของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะ
คานึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ปรับรูปแบบกิจกรรมมุ่งสู่วิถีชีวิตแนวใหม่ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน การ
ให้บริการวิชาการ ที่เป็นระบบผสมผสาน การปฏิบัติงานวิจัย ในพื้นที่หรือนอกพื้นที่อย่างปลอดภัยและทาเท่าที่
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จ าเป็ น การกาหนดสั ดส่ ว นของการทางาน Work from Home ลดกิจกรรมที่จะเกิดการรวมตัวกัน ดูแล
กิ จ กรรมการเคลื่ อ นย้ า ยบุ ค ลากรทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ ใ ห้ อ ธิ ก ารบดี ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ โดยสอดคล้องกับการมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กาหนดในแต่ละช่วงเวลา
1.4.2 มาตรการ/แนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย (อาจผ่อนคลาย
ได้ตามสถานการณ์)

นักศึกษาไทย
(1) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 ใช้ระบบออนไลน์ทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับสมัคร การชาระเงิน การ
ประมวลผล การยืนยันสิทธิ์ และการประกาศผล
 งดการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย
(2) การรายงานตัวและการปฐมนิเทศ
 ใช้มาตรการการคัดกรองเบื้องต้น มาตรการด้านสังคม และมาตรการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 ใช้ ร ะบบ online conference และจั ด session ให้ ค าปรึ ก ษา
เกี่ยวกับการลงทะเบียนแบบออนไลน์ จัดทา clip video แนะนาการ
ลงทะเบียน
(3) การจัดหอพัก
 จัดทาแนวปฏิบัติตามมาตรการสาคัญในการควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดให้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน
 กาหนดจานวนนิสิตนักศึกษา/ห้อง อย่างเหมาะสม
 นิสิตนักศึกษาควรพักอยู่ภายในหอพักนักศึกษา ไม่ควรออกจาก
หอพักโดยไม่จาเป็น
 จัดให้มีห้องพยาบาล และระบบเฝ้าระวังโรค (active และ passive
surveillance) หากพบว่าผู้ใด มีอาการ ไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ
ต้องแจ้งผู้ ปกครองหอพักนักศึกษาให้ ทราบโดยทันที เพื่อทาแบบ
คัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อ
 ลดการทากิจกรรมของนักศึกษาในหอพักนักศึกษา
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(4) การเรียนวิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการ และการประเมินผล
 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และเรียนกับ
อาจารย์ผู้สอน
 จัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ข้อตกลงการเรียน
กับอาจารย์ผู้สอน
 จั ด ให้ มี ก ารสอนออนไลน์ ใ นแต่ ล ะรายวิ ช า โดยเฉพาะรายวิ ช าที่ มี
นักศึกษาลงเรียนเป็นจานวนมาก
 ควบรวมรายวิ ช า ลดจ านวนห้ อ งเพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ นและสร้ า ง
Teaching teams (การสอนที่ มี อาจารย์ อย่ างน้ อย 2 คนร่วมมื อกั น
เตรียมการสอนอย่างใกล้ชิดและสอนนักศึกษาร่วมกันในห้องเดียวกัน
หรือกลุ่มเดียวกัน)
 ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ ให้ใช้มาตรการ
สาคัญในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน
 ให้จัดกิจกรรมการสอนหรือการแสดงทางดนตรี ผ่านสื่อออนไลน์ โดย
มีบรรยากาศในการสอน การแสดงดนตรี การไลฟ์สดการแสดง ดนตรี
ผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ควรใช้เวลาในการเรียนการสอนดนตรี หรือซ้อม
ดนตรี นานเกิน 30 นาที
 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านกีฬา ให้พยายามหลีกเลี่ยงชนิดกีฬาที่
มีการสัมผัสกันของผู้เล่น การมีจานวนผู้เล่นที่หนาแน่น ให้มีการสอน
การฝึกซ้อมต่างๆ ในที่โล่ง มีการระบายอากาศ หรือการฝึกซ้อมตาม
ลาพังจากสื่อออนไลน์
 การจัดหาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและความเร็วสูง
(5) การเรียนวิชาภาคสนาม/ปฏิบัติการนอกสถานที่/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา
 การฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาและวิชาฝึกงาน ที่จะต้องดาเนินการ
ในสถานการณ์ควบคุมได้ยาก ควรยกเลิกหรือชะลอ
 การฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาและวิชาฝึกงาน ที่จะต้องดาเนินการ
ในสถานการณ์ควบคุมได้มีความเสี่ยงต่าหรือควบคุมได้เต็มที่ ให้หารือ
ร่วมกันกับสถานประกอบการและนักศึกษา
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(6) การทาวิจัย/ปัญหาพิเศษ
 ให้พิจารณาตามความจาเป็น และปฏิบัติตามมาตรการสาคัญในการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน
(7) การจัดกิจกรรมนักศึกษา การรับน้องใหม่ การประชุมเชียร์
 ประเมินรายละเอียดของกิจกรรม โดยพิจารณาความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
 ถ้าอยู่ในสถานการณ์ควบคุมได้ยากควรยกเลิกการจัดกิจกรรมนักศึกษา
 ถ้าอยู่ในสถานการณ์ควบคุมได้ มีความเสี่ยงต่าหรือควบคุมได้เต็มที่
ให้ผ่อนปรนเท่าที่จาเป็น จัดกระบวนการที่ไม่ขัดต่อมาตรการสาคัญ
ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน
 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ควรปรับรูปแบบเป็นกิจกรรมผ่าน
สื่อออนไลน์ โดยเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ มีบรรยากาศที่ดี สร้าง
ความอบอุ่นและความสุ ข อยู่ในกรอบประเพณีวัฒ นธรรมที่สังคม
ยอมรับได้ และคานึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
(8) นิสิตนักศึกษาที่กาลังจะจบการศึกษา
 พัฒนาระบบจัดหางาน Job matching online / Work on
campus ครอบคลุมงานพาร์ทไทม์ และงานประจา รองรับความ
ต้องการของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
 จัดกิจกรรม retraining และ upskill นักศึกษา เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ
 จัด platform รวมกลุ่มทาตลาดออนไลน์ ในกลุ่มนิสิตนักศึกษา
บัณฑิตที่จะจบ กลุ่มศิษย์เก่า ตั้งกลุ่มฝากร้านใช้เป็นช่องทางให้ผู้ซื้อ
และผู้ขายได้มาพบกัน

นักศึกษาต่างชาติ
(9) กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ
 ใช้ระบบออนไลน์ทุกขั้นตอนของการคัดเลือก
 แจ้งการเปิดการศึกษาปกติ หรือเลื่อนไปเข้าศึกษาในภาคการศึกษา
ถัดไป
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(10) การเดินทางระหว่างประเทศ
 จัดทาคู่มือการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันและ
การควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศไทย แจ้งให้ทราบและถือ
ปฏิบัติก่อนเดินทางเข้าประเทศ
 มีศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจ ที่เป็น One stop service ให้
คาแนะนาโดยครอบคลุมสอดคล้องกับสถานการณ์
 การอนุมัติวีซ่าพร้อมการประกันสุขภาพ
 ใช้มาตรการการคัดกรองเบื้องต้น มาตรการด้านสังคม และมาตรการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(11) การจัดสถานที่พัก
 จัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการเดินทาง การติดต่อครอบครัว
 จัดเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา และเฝ้าระวังไม่ให้มีการจัดกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
 งดการออกนอกหอพักโดยไม่จาเป็น
(12) การจัดการเรียนการสอน
 ในระดับปริญญาตรี ใช้มาตรการแนวปฏิบัติเหมือนกับนักศึกษาไทย
 ในระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
โดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแต่ละด้านตาม
ที่กาหนด
(13) การทาวิจัย/การปฏิบัติงานนอกสถานที่
 ให้พิจารณาตามความจาเป็น และปฏิบัติตามมาตรการสาคัญในการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน
 ปรับแผนการศึกษา ให้เรียนรายวิชาอื่นทดแทน

อาจารย์
(14) ด้านการเรียนการสอน – จัดให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในด้านการ
จัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมและทีมช่วยเหลือ
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อาจารย์ในการออกแบบการสอนการจัดการเรียนการสอน และเทคนิค
การสร้าง active learning แบบออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาแนวทางการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน หลังปรับการสอนและ
สอบเป็นแบบออนไลน์ จัดหาอุปกรณ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์สาหรับอาจารย์ ปรับระบบการใช้บริการห้องสมุด
(15) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม – สนับสนุนให้มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพที่ ดี ม ากขึ้ น ปรั บ แนวทางการสื่ อ สารในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันภายใน การจัดห้องปฏิบัติการวิจัยให้ส อดคล้ องกับ
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดให้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน
(16) ด้านการบริการวิชาการ – งดเว้นการออกให้บริการวิชาการในสถานการณ์
ควบคุ ม ได้ ย าก แต่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก ารค าปรึ ก ษาในระบบออนไลน์
เมื่ อ สถานการณ์ ค วบคุ ม ได้ มี ค วามเสี่ ย งต่ าหรื อ ควบคุ ม ได้ เ ต็ ม ที่
เปลี่ยนเป็นให้จัดทาแผนการให้บริการวิชาการที่มีสัดส่วนการให้บริการ
ในพื้นที่และออนไลน์ในสัดส่วนที่เหมาะสม

เจ้าหน้าที่/บุคลากร
(17) ให้ผู้บริหารกาหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)
และปฏิบัติงานในสถานที่ทาการเท่าที่จาเป็น โดยไม่มีผลกระทบต่อ
การบริการประชาชน รวมทั้งพิจารณาการเหลื่อมเวลาทางาน และ
เวลาพักกลางวัน พร้อมทั้งลดกิจกรรมที่ต้องมีคนหมู่มากเข้าร่วม
(18) การกาหนดสัดส่วนการทางานที่บ้านและที่ทางาน การเหลื่อมเวลาการ
ทางาน ให้เป็นไปตามประกาศตามสถานการณ์
(19) ให้ผู้บริหารกาหนดงานที่สามารถมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่บ้านกับ
งานที่ต้องปฏิบัติภายในหน่วยงาน และกาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่จะมา
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานในแต่ละวันให้เหมาะสมกับลักษณะการ
ปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการของงานให้เป็นระบบ
ออนไลน์ รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคทั้ง 5 ด้านอย่างเคร่งครัด
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บุคลากรภายนอก
(20) ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น e-Service
ทุกช่องทาง รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งประจา ณ จุดบริการ
แนะนาประชาชนที่ใช้บริการโดยตรงให้ใช้บริการผ่าน e-Service ใน
การติดต่อกับสถาบันอุดมศึกษา
(21) กาหนดมาตรการชั่วคราวให้ใช้ช่องทางการรับส่งเอกสารอื่น ๆ แทน
การให้ประชาชนเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง เช่น การรั บส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยให้
ถือว่าเอกสารหลักฐานที่รับส่งผ่านช่องทางดังกล่าวเป็นหลักฐานโดย
ชอบตามกฎหมายไปพลางก่ อ น และหากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งมี การ
ยืนยันตัวตนหรือใช้เอกสารต้นฉบับแล้ว ให้เปิดช่องทางให้ประชาชน
ผู้ ข อรั บ บริ ก ารสามารถยื น ยั น ตั ว ตนหรื อ แสดงเอกสารต้ น ฉบั บ ใน
ภายหลัง
(22) การประชุมร่วมกับบุคคลภายนอกให้ใช้ช่องทางออนไลน์

นักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
(23) ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยาก ให้คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคลากร
งดการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่มีความจาเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้และต้องได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี
(24) แจ้งงดหรือเลื่อนการเดินทางสาหรับบุคลากรจากต่างประเทศ
(25) ปรับการจัดการประชุมวิชาการ สัมมนา ที่จะมีบุคลากรจากต่างประเทศ
เข้าร่วมประชุม ให้เป็นการประชุมระบบออนไลน์

ผู้ปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
(26) ผู้ ป ระกอบการร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าที่ให้ บริการต่างๆ
ให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามประกาศของทาง
สถาบันอุดมศึกษาด้วย
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(27) การช่ ว ยเหลื อ ยกเว้ น หรื อ ลดค่ า สาธารณู ป โภค ค่ า เช่ า ร้ า นค้ า ของ
ผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลหรือหน่วยงานฝ่าฝืนแนวทางการดาเนินงาน ให้สถาบันอุดมศึกษาสั่ง
ระงั บ ยุ ติ กิ จ กรรมได้ ทั น ที พร้ อมด าเนิ น การสอบสวนหาข้ อ เท็ จ จริ ง จากผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ ง รวมทั้ ง การ
คัดกรอง หากตรวจพบผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด
1.5 ระยะเวลาความพร้อมในการเปิดสถาบันอุดมศึกษา
 ระยะที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 ระยะที่ 2 ธันวาคม 2564
 ระยะที่ 3 มกราคม 2565
1.6 รูปแบบการเปิดสถาบันอุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การทา
กิจกรรมต่างๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษา
 ระยะที่ 1 ไม่เกิน 25% อาจสามารถใช้พื้นที่เปิดโล่งของสถาบันอุดมศึกษา เช่น
สนามกีฬา การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบระบบออนไลน์ และปรับวิธีการจัดการเรียนรู้เป็นแบบ Problem
Based, Project Based
 ระยะที่ 2 ไม่เกิน 50% อาจใช้พื้นที่โล่งของสถาบันอุดมศึกษา การจัดการเรียน
การสอนเป็นแบบระบบออนไลน์ ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้เป็นแบบ Problem Based, Project Based
 ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของรัฐในขณะนั้น อาจสามารถใช้พื้นที่ที่เปิด
โล่งของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ข้อกาหนดของ ศบค. และจังหวัด การสอนระบบผสมผสานทั้งแบบออนไลน์
และเรียนกับอาจารย์ผู้สอน (การฝึกปฏิบัติที่ใช้อุปกรณ์ภายในสถาบันอุดมศึกษา)

2. เงื่อนไขการเปิดสถานที่ทาการ
1) สถานการณ์ในระดับพื้นที่คลี่คลาย ให้ใช้อาคารสถานที่ได้
2) มีความพร้อมในการตรวจโรคด้วย ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3) จั ด ให้ มี ร ะบบการดู แ ลเมื่ อ มี ก ารติ ด เชื้ อ ได้ แ ก่ การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ก คอย (Community
Isolation) รองรับ หรือร่วมกับหน่วยงานที่มีศูนย์พักคอยรองรับ
 จัดให้มีระบบการดูแลผู้ป่วย COVID 19 ทั้งที่เป็นระบบของสถาบันอุดมศึกษาเอง
หรือใช้ระบบสนับสนุน WiNS Care ที่เป็นโครงการต่อยอดความร่วมมือของผู้บริหารระดับสูง ในการช่วยเหลือ
ผู้ติดเชื้อ ของหน่วยงานภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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 ให้มีการเชื่อมต่อระบบการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ผ่าน Platform ระบบการดูแล

ผู้ป่วยออนไลน์ บันทึกการตรวจและเฝ้าระวังสุขภาพ สาหรับดูแลผู้ป่วยโควิด โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ระบบ A-MED ของ สวทช ระบบ weSAFE@HOME
ของมหาวิทยาลัยบูรพา หรือระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเองก็ได้
4) ประเมิน ทบทวนสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรกทุก 2 สัปดาห์
5) การเข้ามาปฏิบัติงานหรือทากิจกรรมกลุ่ม ไม่เกินกลุ่มละ 25 คน

3. หลักเกณฑ์การให้เข้ามาปฏิบัติงานหรือทากิจกรรมในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา
1) ในระยะที่ 1 อนุญาตเฉพาะคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงาน
จัดการเรียนการสอน หรือทากิจกรรมในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา
2) กาหนดจานวนผู้ที่เข้ามาในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา โดยคานึงถึงการป้องกันการติดเชื้อ
และภูมิคุ้มกันของผู้ปฏิบัติ เช่น มีผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของบุคคลทั้งหมดที่เข้ามาในพื้นที่ ของ
สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
3) จานวนของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาไม่เกินร้อยละ ดังนี้
3.1) ระยะที่ 1 ไม่เกิน 25% ของจานวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณ์ปกติ
3.2) ระยะที่ 2 ไม่เกิน 50% ของจานวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณ์ปกติ
3.3) ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของภาครัฐ หรือพื้นที่ ในขณะนั้น
4) การเข้ามาปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอน หรือทากิจกรรมกลุ่ม จาแนกตามพื้นที่ควบคุม
(ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ ศบค.) ดังนี้
4.1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไม่เกินกลุ่มละ 25 คน
4.2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด
ไม่เกินกลุ่มละ 50 คน
4.3) พื้นที่ควบคุม
ไม่เกินกลุ่มละ 100 คน
4.4) พื้นที่เฝ้าระวังสูง
ไม่เกินกลุ่มละ 200 คน
4.5) พื้นที่เฝ้าระวัง
ไม่เกินกลุ่มละ 500 คน

4. กระบวนการเข้าใช้สถานที่อาคารเรียน
คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาที่ได้รับคาสั่งหรือได้รับอนุญาตเข้ามาในพื้นที่
สถาบันอุดมศึกษา หรือพักอาศัยในหอพักของสถาบันอุดมศึกษา จะต้องได้รับวัคซีนที่ ทางราชการกาหนด หรือ
ที่คณะกรรมการอาหารและยารับรอง แล้วแต่กรณี โดยจะต้องได้รับวัคซีนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
และต้องกาหนดจานวนผู้ที่เข้ามาในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา โดยคานึงถึงภูมิคุ้มกันของผู้ปฏิบัติ
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หากผู้ ใ ดเริ่ ม มี อ าการของโรคหรื อ สงสั ย ว่ า จะติ ด โรค COVID-19 ให้ รี บ ประสานแจ้ ง
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป
ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะดาเนินการตามมาตรการ และจัดทาประกาศในส่วน
ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

แนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ทาการของสถาบันอุดมศึกษา หน้า 12

ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม
1. แนวปฏิบัติในการตรวจ ATK นี้ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564
ให้คงมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคตามข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และปรับเพิ่มมาตรการ
และการจัดการองค์กร โดยกาหนดมาตรการองค์กรสาหรับพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เน้นการทางาน
นอกสถานที่ (Work from Home) อย่างต่อเนื่อง และให้พนักงานของ ภาครัฐ/เอกชน ที่จาเป็นต้องเดินทางมา
ปฏิบัติงานให้มีการคัดกรองด้วยชุดตรวจหาเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์เพื่อให้มีความพร้อมก่อน
การคลายล็อคดาวน์ หากบุคลากรตรวจพบผลการตรวจในเบื้องต้นพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ให้ถ่ายรูปยืนยันผล
การตรวจ และสามารถขอรับบริการได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 หรือสามารถกรอกข้อมูล/ลงทะเบียน
ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (https://crmsup.nhso.go.th) เพื่อเข้าสู่ระบบ
การติดตามโดยเร็ว หรือแอดไลน์ QR Code ด้านล่างนี้ โดย สปสช. จะมีระบบสอบถามและส่งข้อความ (SMS)
แจ้ ง ผลกลั บ มา เพื่ อ ด าเนิ น การเข้ า รั บ การรั ก ษาตามกระบวนการได้ ทั้ ง แบบ Home Isolation (HI) หรื อ
Community Isolation (CI) หรือโรงพยาบาลสนาม หรือ โรงพยาบาลหลัก และหากมีปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วน
อาคารค่อนข้างวิกฤตให้โทรแจ้ง 1669 ทันที

2. กระทรวง อว. และ หลักสูตร WiNS ร่วมกันส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง Home Isolation (HI)
และ Community Isolation (CI) อย่ า งเป็ น ระบบโดยมี ห น่ ว ยงานของเครื อ ข่ า ย WiNS สนั บ สนุ น ซึ่ ง จะ
สามารถช่วยลดปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล และแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วย
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะนี้ได้ โดยการนาระบบดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับอาสาสมัครจากเครือข่าย
WiNS เข้าไปร่วมทาหน้าที่ดูแลติดตามผู้ป่วยแทนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
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1) ระบบบันทึกการตรวจและเฝ้าระวังสุขภาพ “weSAFE@HOME” สาหรับดูแลผู้ป่วย
โควิ ด weSAFE@HOME Virtual Clinic for Home Isolation ของมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา เป็ น ระบบที่
รองรับมาตรการ Home Isolation/ Community Isolation ให้ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวกักตัวที่บ้านหรือ
ศูนย์พักคอย สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์ รายงานผลค่าสุขภาพส่งไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัด นัด
หมายแพทย์ เพื่อติดตามอาการ สามารถ Video Call เพื่อขอรับคาปรึกษาจากผู้ ดูแล และเชื่อมต่อข้อมูล
สุขภาพไปยังสมาชิกในครอบครัวเพื่อช่วยเฝ้าระวัง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมทันท่วงทีและ
รวดเร็วที่สุด
2) โปรแกรม AMED Telehealth ของ สวทช. : แอปพลิเคชันรายงานสุขภาพประจาวัน
สาหรับผู้ที่กักตัวใน State Quarantine หรือ คนไข้ในโรงพยาบาลสนามและทีมแพทย์และพยาบาลสามารถ
ติดตามคนไข้ได้อย่างใกล้ชิด นาร่องในสถานที่กักกันตนเองของรัฐ (State Quarantine) และโรงพยาบาล
สนาม
3) ระบบ Home Isolation มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตรงตามมาตรฐาน Telemedicine
ในประเทศไทย ไข้กับผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียว ทาการรักษาอยู่ที่บ้าน หรือ ที่เรียกว่า Home Isolation ซึ่งการ
ที่จะทาให้คนไข้อยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัยและสามารถติดต่อกับหมอที่โรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
จาเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือเพื่อเสริมศักยภาพของโรงพยาบาล

แนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ทาการของสถาบันอุดมศึกษา หน้า 14

