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 NOVEL CORONAVIRUS 2019 EMERGENCY RESPONSE 
 

 

แผนการรับมือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 
 แผนการรับมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า และ
เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทราบขั้นตอน ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เมื่อ
เกิดสภาวการณ์ฉุกเฉิน โดยทุกคนต้องศึกษา ทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตามแผนการรับมืออย่าง
เคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่า และควบคุมการระบาดของเชื้อโรคไววัสโคโรน่า 
 
วัตถุประสงค ์
1. ลดโอกาสของบุคลากรและนักศึกษาในการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 
2. ควบคุมการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 
3. เตรียมความพร้อมสำหรับการปอ้งกัน และควบคุมการระบาดของโรค โดยกำหนดบทบาทหนา้ที่ท่ีรบัผิดชอบของฝ่ายงาน 
4. ฟื้นฟูและปรับปรุงอาคาร สถานท่ี เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่เกิดการระบาดของโรคให้กลับสูส่ภาพปกติ 
 
ขอบเขตความรับผิดชอบ 
1. แผนการรับมือนี้ เป็นแผนที่จดัทำข้ึนเพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. แผนการรับมือนี้ครอบคลุมถึง บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนุบสนุน นักศึกษาของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
บุคลากรภายนอกท่ีมสี่วนร่วมกับกิจกรรมคณะ เช่น วิทยากร ผู้เข้ารว่มสัมมนา ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เป็นต้น.  
3. แผนการรับมือนี้จะครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติของบุคคลทีเ่กี่ยวข้องข้างต้น และแผนปฏิบตัิงานแยกตามระดับความรุนแรง
ของสถานการณต์ั้งแต่การประกาศแผนการรับมือไปจนการกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ช่ึงเป็นไปตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
ระดับความรุนแรงของสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 
 การจัดระดับความรุนแรง และผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคไวรสัโคโรน่า เพื่อกำหนดแนวทาง และ
ขั้นตอนการปฏิบตัิ แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
 
ระดับท่ี 1: เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า เริ่มมีการแพร่กระจายออกจากประเทศจีน 
ระดับที่ 2: พบประชากรไทยภายในประเทศ เริ่มมีการแพร่กระจายเช้ือโรคไวรสัโคโรน่า จากคนภายในประเทศไทยสู่คนไทย  หรือ
มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสขุผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คน 
ระดับท่ี 3: บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีการตดิเช้ือโรคไวรสัโคโรน่า หรือมีประกาศจาก
กระทรวงสาธารณสุขผูต้ิดเชื้อมากกว่า 500 คน 
ระดับท่ี 4: บุคลากร และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (มจธ.) มีการตดิเช้ือโรคไวรสัโคโรนา่ หรือตามประกาศ มจธ.  
ปิดทำการในช่วงติดเชื้อโรคไวรสัโคโรน่า 
 
การประกาศความรุนแรงของสถานการณ์จะขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
มาตรการป้องกัน และรับมือขณะเกิดสถานการณ์การระบาดของเชือ้โรคไวรัสโคโรนา่ ตามระดับความรุนแรง ประกอบด้วย 
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ระดับท่ี 1  เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า เร่ิมมีการแพร่กระจายออกจากประเทศจีน 
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษา 
# นักศึกษาท่ีไม่สบาย สามารถมาเบิกหน้ากากอนามัย ได้ที่ Dean Office ช้ัน 2 โดยนำบตัรนักศึกษามาใช้ในการเบิก 
# กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นตอ้งเดินทางไปต่างประเทศในช่วงวันหยุดหรือวันทำการ นักศึกษาปฏบิัติตามระเบยีบการเขียน   ใบคำ
ร้องขอลา และแจ้งให้คณะรับทราบถึงสถานท่ี ท่ีจะเดินทางไป  
# นักศึกษาควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศท่ีมีความเสี่ยงตอ่การติดเชื้อ 
# นักศึกษา Activate Microsoft 365 Account จากสำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. ให้เรียบร้อย 
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคลากร 
# บุคลากรสามารถมาเบิกหน้ากากอนามัย ได้ที่คณุศิรริัตน์ ห้อง Dean Office ช้ัน 2  
# บุคลากรที่มีอาการไอ มไีข้ ปวดหัว ขอให้ลาป่วย และหยุดปฏบิัติงาน จนกว่าอาการหายเป็นปกติ แล้วจึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 
# ขอให้ดูแลรักษาอุปกรณ์ของตนเองด้วยการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
# บุคลากรสายสนับสนุน จัดหา Buddy ที่สามารถทำงานแทนกันได ้โดยทำการถ่ายทอดกระบวนการทำงานของตนเองให้กับเพื่อน
ร่วมงาน/คู่ Buddy เพื่อเตรยีมความพร้อมให้มผีู้ปฏิบตัิงานทำงานแทนกันได้ และแจ้งฝ่ายบุคคลของคณะ 
# จัดทำ Big Cleaning Day 
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคลากรทีม่กีารเดินทางภายใน/ออกนอกประเทศ 
# ถ้าในวันที่บุคลากรต้องเดินทางไปท่ีสนามบินใดๆ ขอให้บุคลากรไม่เดินทางกลับเข้ามาที่คณะ ภายในวันดังกล่าว  
# ห้ามบุคลากรเดินทางไปประเทศจีน  
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ระดับท่ี 2: พบประชากรไทยภายในประเทศ เร่ิมมีการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า จากคนภายในประเทศไทยสู่คนไทย หรือมี
ประกาศจากกระทรวงสาธารณสขุผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คน 
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษา 
# นักศึกษาควรมีการพกพาผ้าเช็ดหน้า และใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากเมือ่มีการไอหรือจาม 
# กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นตอ้งเดินทางไปต่างประเทศในช่วงวันหยุด หรือวันทำการ ขอใหน้ักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบการเขียน
ใบคำร้องขอลา พร้อมระบุสถานท่ี และแจ้งให้คณะรับทราบ  
# นักศึกษาอาจถูกสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีทำงาน ที่พักอาศัย 
# นักศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีกลุ่มเสี่ยง จะถูกคัดกรองเป็นพิเศษ 
# นักศึกษาควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศท่ีมีความเสี่ยงตอ่การติดเชื้อ หรือพ้ืนท่ีภายในประเทศท่ีมีการแพร่กระจายเช้ือ 
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคลากร 
# บุคลากรควรสวมหน้ากากอนามัยมาปฏิบัติงานทุกวัน 
# บุคลากรที่มีอาการไอ มไีข้ ปวดหัว ขอใหล้าป่วย และหยุดปฏบิัติงาน จนกว่าอาการหายเป็นปกติ แล้วจึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 
# เริ่มทดลองให้เพื่อนร่วมงาน/คู่ Buddy ปฏิบัติงานแทนกัน  
# เตรียมความพร้อม และอบรมบคุลากรที่เกีย่วข้องกับการให้บริการการศึกษา เพื่อเตรียมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
# ติดตั้งโปรแกรม Google Backup and Sync และเรียนรู้การใช้ Cloud ในการปฏิบตัิงาน  
# จัดทำ Big Cleaning Day 
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่มกีารเดินทางภายใน/ออกนอกประเทศ 
# บุคลากรควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศท่ีมีความเสี่ยงตอ่การติดเชื้อ หรือพ้ืนท่ีภายในประเทศท่ีมีการแพร่กระจายเช้ือ 
# บุคลากรที่เดินทางไปท่ีสนามบนิใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ขอให้ใช้หน้ากากอนามัยขณะเดินทาง และขอให้บุคลากรไม่
เดินทางกลับเข้ามาที่คณะ ภายในวันดังกล่าว  
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สอนและผู้ช่วยสอน 
# สังเกตอาการไม่ปกตดิ้านสุขภาพของนักศึกษา เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาด  
# กระตุ้นเตือนนักศึกษาถึงแนวทางการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น สร้างความเข้าใจถึงวิธีการรักษาสุขภาพ, กระตุ้นให้มีการ
พกพาผ้าเช็ดหน้า 
# เรียนรู้ และทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน ์
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคลากรภายนอกที่มสี่วนร่วมกับกจิกรรมคณะ 
# ผู้ที่มาจากประเทศท่ีมีการแพร่เช้ือให้ทำกิจกรรมผ่านทางออนไลนเ์ท่านั้น 
# แจ้งใหค้ณะทราบถึงการเดินทางในช่วง 14 วันท่ีผ่านมา 
# รับหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยตดิต่อขอรับกับบคุลากรที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม ณ Dean Office ช้ัน 2 
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ระดับท่ี 3: บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มกีารติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า หรือมีประกาศจาก
กระทรวงสาธารณสุขผู้ติดเชื้อมากกว่า 500 คน 
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษา 
# นักศึกษาควรสวมหน้ากากอนามัยมาเรียนทุกวัน โดยสามารถใช้บัตรนักศึกษาเพื่อขอรับหน้ากากอนามัยได้ท่ี Dean Office ช้ัน 2 
# นักศึกษาท่ีมีความจำเป็นต้องเดนิทางไปท่ีสนามบิน ทั้งการเดินทางภายในและต่างประเทศในช่วงวันหยุด หรือวันทำการ ขอให้
นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบการเขียนใบแจ้งการเดินทางหรือคำร้องขอลา พร้อมระบสุถานท่ี และแจง้ให้คณะรับทราบ 
# นักศึกษาควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนท่ีเสี่ยง แหล่งชุมชนของผู้ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และการรวมตัวของคนปริมาณมาก
เช่น งาน Concert 
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคลากรภายนอกที่มสี่วนร่วมกับกจิกรรมคณะ 
# แจ้งใหค้ณะทราบถึงการเดินทางในช่วง 14 วันท่ีผ่านมา 
# รับหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยตดิต่อขอรับกับบคุลากรที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม ณ Dean Office ช้ัน 2 
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคลากร 
# บุคลากรที่มีอาการไอ มไีข้ ปวดหัว ขอให้ไปพบแพทย์ และขอให้ลาป่วย และหยดุปฏิบตัิงาน จนกว่าอาการหายเป็นปกติ แล้วจึง
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ พร้อมใบรับรองแพทย์ แจ้งให้ฝ่ายงาน HR คณะทราบ 
# หลีกเลีย่งการเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยง แหล่งชุมชนของผู้ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และการรวมตัวของคนปริมาณมากเช่น งาน 
Concert 
# กรณีทีบุ่คคลในครอบครัวมีการเดินทางไปประเทศท่ีมีการแพร่ระบาด ขอให้แจ้งคณะทราบ 
# เตรียมความพร้อมต่อการขนย้ายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏบิัติงาน 
# จัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook/Laptop)  เพื่อให้บุคลากรสามารถนำเครือ่งคอมพิวเตอร์กลับไป
ปฏิบัติงานได ้
# จัดเตรยีมอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ เชน่ Cloud, Server 
# นำไฟล์ขึ้น Cloud เพื่อพร้อมตอ่การทำงานออนไลน ์
# จัดทำ Big Cleaning Day ทุกสัปดาห ์
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่มกีารเดินทางภายใน/ออกนอกประเทศ 
# บุคลากรที่เดินทางกลับมาจากสนามบินใดๆ ขอให้มีการแจ้งให้คณะทราบ และการกลับมาปฏิบัติงานจะอยู่ในการพิจารณาจาก
คณะกรรมการเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สอนและผู้ช่วยสอน 
# ให้ความเข้าใจกับนักศึกษาถึงการรักษาสุขภาพและการใช้หน้ากากอนามัย 
# สังเกตอาการไม่ปกตดิ้านสุขภาพของนักศึกษา เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาด  
# เข้ารับการอบรมและเตรียมการเรียนการสอนออนไลน ์
# เตรียมแผนการประเมินนักศึกษา ผ่านการประเมินออนไลน์ เช่น ทำข้อสอบออนไลน ์
# ทำความเข้าใจกับนักศึกษาถึงการเรยีนการสอนออนไลน ์
# ทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน ์
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ระดับท่ี 4: บุคลากร และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (มจธ.) มีการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า หรือตามประกาศ มจธ. 
ปิดทำการในช่วงติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 
 

คณะประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉินโดยคณะ จะขออนุมัติอธิการบดีในการปิดทำการ เพื่อให้บุคลากรหยุดปฏิบัติงาน และ
นักศึกษาหยดุเรียน และให้กลับท่ีพักอาศัยในทันที พร้อมกับขอให้บุคลากรนำอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานนำกลับไปด้วย 
 คณะประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงปิดทำการให้กับบุคลากร และนักศึกษาคณะทราบอีกครั้ง 

คณะจะดำเนินการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หากสถานการณ์การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่ ายาวนาน ตามที่คณะกรรมการ 
เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินพิจารณา 
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษา 
# หลีกเลีย่งการเดินทางไปยังสนามบิน หรือพ้ืนท่ีเสี่ยง แหล่งชุมชนของผู้ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และการรวมตัวของคนปรมิาณมาก
เช่น งาน Concert 
# พร้อมต่อการตดิต่อผ่านช่องทาง Social Media และ Website ของคณะ 
# เรียนรูผ้่านระบบออนไลน์ หากสถานการณ์การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่ายาวนาน 
# ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน ์
# ขอคำปรึกษาจากอาจารย์ผ่าน Social Media 
# ทำข้อสอบผ่านระบบออนไลน ์
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคลากร 
# หลีกเลีย่งการเดินทางไปยังสนามบิน หรือพ้ืนท่ีเสี่ยง แหล่งชุมชนของผู้ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และการรวมตัวของคนปรมิาณมาก
เช่น งาน Concert 
# พร้อมต่อการตดิต่อผ่านช่องทาง Social Media และ Website ของคณะ 
# ประกาศแนวทางและตารางการเรียนการสอน ท่ีถูกดำเนินการแบบออนไลน์ หากสถานการณ์การตดิเช้ือโรคไวรสัโคโรน่ายาวนาน 
# สนับสนุนการเรียนการสอนที่จะถูกดำเนินการแบบออนไลน ์
# บุคลากรที่มีอาการไอ มไีข้ ปวดหัว ขอให้ไปพบแพทย์ พร้อมใบรบัรองแพทย์ แจ้งให้ฝ่ายงาน HR คณะทราบทุกๆ 5 วันทางออนไลน์ 
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่มกีารเดินทางภายใน/ออกนอกประเทศ 
# บุคลากรที่เดินทางกลับมาจากสนามบินใดๆ ขอให้มีการแจ้งให้คณะทราบ และการกลับมาปฏิบัติงานจะอยู่ในการพิจารณาจาก
คณะกรรมการเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สอนและผู้ช่วยสอน 
# สอนแบบออนไลน์ หากสถานการณ์การตดิเช้ือโรคไวรสัโคโรน่ายาวนาน 
# ประเมินนักศึกษา ผ่านการประเมินออนไลน ์
 

 



 
  NOVEL CORONAVIRUS 2019 EMERGENCY RESPONSE 
 

 

แผนปฏิบัติการ (ปรับแผนปฏิบัติการเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563) 
 

กิจกรรม ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ ตัวชี้วัด 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 

1. การเตรียมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค                                                                                                                                     
1.1 หน้ากากอนามัย (Mask) Back Office 7 วัน ดำเนินการ

อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีที่วัสดุ 
อุปกรณ์ต่ำกว่า
ปริมาณที่
กำหนด 

ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีที่วัสดุ 
อุปกรณ์ต่ำกว่า
ปริมาณที่
กำหนด 

ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีที่วัสดุ 
อุปกรณ์ต่ำกว่า
ปริมาณที่
กำหนด 

จัดหาวัสดุ อุปกรณไ์ดต้าม
กำหนดเวลาที่กำหนด 1.2 แอลกอฮอล์ (Alcohol) Back Office 7 วัน 

1.3 เดทตอล (Dettol) Back Office 7 วัน 
1.4 ถุงมือ Back Office 14 วัน 

1.5 เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมตัิ Back Office 14 วัน    
1.6 เสื้อกาวน ์ Back Office 14 วัน     
2.การทำความสะอาดคณะ ห้องเรียน ห้องส่วนกลาง ห้องน้ำ และตามจุดสัมผัสต่างๆ เช่น กลอน ประตู ลูกบิด กระจก รีโมทเครื่องปรับอากาศ รีโมทเครื่องฉาพภาพ ไมโครโฟน ตู้น้ำดื่ม 
สายฉีดชำระ ท่ีกดชักโครก อ่างลา้งมือ ก๊อกน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องและอุปกรณต์่างๆของคอมพิวเตอร์ 
2.1 การปฏิบัติงานของแม่บ้าน และเจา้หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยของคณะ  

Back Office ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน 2 วันหลังคณะ
เปิดทำการ 

-ทำความสะอาดทุกวัน 
-ห้องเรียนมีการทำความ
สะอาดสัปดาห์ละครั้ง 
 

3. การทำความสะอาดในเชิงเทคนิค  
3.1 อบโอโซนฆ่าเชื้อ ในห้องเรียน ห้องบริการนักศึกษา อาคาร
คณะ พร้อมติดป้ายเตือนหน้าห้องที่ห้องอบโอโซน 

Infrastructure ทุก 3 
สัปดาห ์

ทุก 2 สัปดาห์ ทุก 1 สัปดาห์ อบโอโซนครั้ง
ใหญ่ 2 วัน 

ฆ่าเช้ือไดต้ามมาตรฐานของ
การอบโอโซน 
 

4. โครงการ Big Cleaning Day จัดขึ้นสำหรับบุคลากรคณะ Back Office 1 ครั้ง 1 ครั้ง ทุกสัปดาห ์ - บุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 



 
 NOVEL CORONAVIRUS 2019 EMERGENCY RESPONSE 
 

 

กิจกรรม ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ ตัวชี้วัด 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 

5. การประชาสัมพันธข์้อมูลให้กบันักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 
5.1 จัดทำประกาศ และปรับเปลี่ยนประกาศตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป เช่น ประกาศแนวปฏิบตัิการเตรียมตัวเพื่อป้องกัน
ไวรัสโคโรน่าตามองค์กร WHO 

SRM ดำเนินการ
อย่าง
ต่อเนื่อง 

ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

 

5.2 ประกาศให้บุคลากร และนักศกึษารับทราบผา่นช่องทางดังนี้ 
-เครื่องฉาพภาพ (Projector) ในห้องเรียน 
-จอช้ัน 1 และช้ัน 2 
-Social Media ต่างๆ 

SRM + 
Infrastructure 

ดำเนินการ
อย่าง
ต่อเนื่อง 

ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

 

6.หน้ากากอนามัย 
6.1 การแจกหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากร ที่ Dean Office  
ช้ัน 2 

Back Office 
คุณศิรริัตน ์

ทุกวันทำการ ทุกวันทำการ ทุกวันทำการ วันท่ีประกาศ
ปิดทำการ 

 

6.2 การแจกหน้ากากอนามัยสำหรับนักศึกษา ที่ Dean Office  
ช้ัน 2 โดยนักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษามาใช้ในการเบิก 

AA ดำเนินการ
อยู่แล้วก่อน
เกิดโรคไวรสั
โคโรน่า  

เฉพาะ
นักศึกษาท่ีป่วย 

แจกหน้ากาก
ให้นักศึกษาทุก
คน 

- ปริมาณการใช้หน้ากาก
อนามัย 

6.3 พัฒนาระบบหน้ากากอนามัยสำหรับให้นักศึกษาลงทะเบียน
เบิกหน้ากาก 

Software พัฒนา และ
ติดตั้งระบบ 
3 วัน 

ระบบพร้อมใช้
งาน 

ระบบพร้อมใช้
งาน 

ระบบพร้อมใช้
งาน 

ระบบสามารถทำงานจดัเก็บ 
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง และ
แม่นยำ 100% 

6.4 การแจกหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรภายนอกที่มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมคณะ โดยสามารถมาเบิกได้ที่ Dean Office  
ช้ัน 2 

ฝ่ายงานที่มีการ
เชิญบุคลากร
ภายนอกฯ 

- ทุกครั้งท่ีมีการ
เชิญบุคลากร
ภายนอก 

ทุกครั้งท่ีมีการ
เชิญบุคลากร
ภายนอก 

- ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ภายนอกฯ สวมหน้ากาก
อนามัย 

7. การเดินทางไปที่สนามบิน ทั้งการเดินทางภายในและต่างประเทศในช่วงวันหยุด หรือวันทำการ 
7.1 ช้ีแจงให้นักศึกษาที่ป่วย หรือมีภาวะเสี่ยง หรือการเดินทาง 
ต้องยื่นใบคำร้องออนไลน ์

AA + IR 1 ครั้งต่อ
สัปดาห์
สำหรับ

นักศึกษา
สามารถยื่นได้
ตลอดเวลา 

นักศึกษา
สามารถยื่นได้
ตลอดเวลา 

- จำนวนนักศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
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กิจกรรม ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ ตัวชี้วัด 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 

นักศึกษาท่ี
ไป
ต่างประเทศ 

สำหรับ
นักศึกษาท่ีไป
ต่างประเทศ 

สำหรับ
นักศึกษาท่ี ไป
สนามบิน ทั้ง
ภายในและ
ต่างประเทศ 

7.2 รวบรวมข้อมูลเกีย่วกับสถานที่ทำงาน ที่พักอาศัยของ
นักศึกษา และตดิต่อนักศึกษาที่อยูใ่นพื้นที่กลุ่มเสี่ยง เพื่อคัดกรอง
เป็นพิเศษ   

AA + IR - 7-14 วัน - - -ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ี
อัพเดทข้อมูล  
-จำนวนนักศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงในการตดิเช้ือ 

7.3 บุคลากรที่จัดกิจกรรมสอบถามบุคลากรภายนอกที่มสี่วน
ร่วมกับกิจกรรมคณะถึงการเดินทางในช่วง 14 วันท่ีผ่านมา ให้
แจ้งมาที่คณะทำงานเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

คณะทำงานเฝ้า
ระวัง
สถานการณ์
ฉุกเฉิน 

- สอบถามข้อมูล
ทุกครั้งท่ีมีการ
เชิญ
บุคคลภายนอก 

สอบถามข้อมูล
ทุกครั้งท่ีมีการ
เชิญ
บุคคลภายนอก 

- จำนวนบุคคลภายนอกท่ีอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

7.4 บุคลากรที่มีบุคคลในครอบครวัเดินทางไปประเทศท่ีมีการ
แพร่ระบาด แจ้งข้อมูลให้คณะทำงานเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทราบ 

คณะทำงานเฝ้า
ระวัง
สถานการณ์
ฉุกเฉิน 

- - บุคลากรแจ้ง
ข้อมูลกลับ 

-  

7.5 บุคลากรที่เดินทางกลับมาจากสนามบินใดๆ แจ้งข้อมูลให้
คณะทำงานเฝ้าระวังสถานการณ์ฉกุเฉินทราบ 

คณะทำงานเฝ้า
ระวัง
สถานการณ์
ฉุกเฉิน 

- บุคลากรแจ้ง
ข้อมูลกลับ 

บุคลากรแจ้ง
ข้อมูลกลับ 

-  

8. ช่วงระหว่างสอน       

8.1 สังเกตอาการไม่ปกติดา้นสุขภาพของนักศึกษา  ผู้สอน และ
ผู้ช่วยสอน 

ทุกครั้งท่ีมี
การสอน 

ทุกครั้งท่ีมีการ
สอน 

ทุกครั้งท่ีมีการ
สอน 

- -จำนวนนักศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงในการตดิเช้ือ 
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กิจกรรม ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ ตัวชี้วัด 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 

8.2 กระตุ้นเตือนนักศึกษาถึงแนวทางการลดความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ เช่น สร้างความเข้าใจถึงวิธีการรักษาสุขภาพ, การกระตุ้น
ให้มีการพกพาผ้าเช็ดหน้า, การใช้หน้ากากอนามัย 

ผู้สอน และ
ผู้ช่วยสอน 

ดำเนินการ
อย่าง
ต่อเนื่อง 

ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

-  

8.3 จำกัดพื้นท่ีทางเดินเข้าออกคณะ Infrastructure - - ปิดประตู CB2 
เหลือทางเข้า
เพียง 1 ด้าน
สำหรับผ่าน
เข้า-ออก  

-  

8.4 ตรวจวัดอุณหภูมิเข้าออกคณะ  Back Office - - ให้เจ้าหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัย
ตรวจวดั
อุณหภูมิทุกวัน 
และช่วงสอบ 
พร้อมติดสติก
เกอร ์

ให้เจ้าหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัย
ตรวจวดั
อุณหภูมิทุกวัน 
และช่วงสอบ 
พร้อมติดสติก
เกอร ์

 

9. การปฏิบัติงานแทนกันสำหรับบุคลากรสายสนบัสนนุ       

9.1 สอบถามบุคลากรสายสนับสนนุเรื่องการหาเพื่อนร่วมงาน/คู่ 
Buddy 

Back Office-
HR 

14 วัน 14 วัน - -  

9.2 แจ้งให้บุคลากรสายสนับสนุน ทดลองปฏิบัติงานแทนกัน Back Office-
HR 

- 1 เดือน - -  

10. การเตรียมการเรียนการสอนแบบออนไลน ์
10.1 ขอ Account ช่ัวคราวของ Microsoft 365 ให้กับบุคลากร
ภายนอกที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมคณะ 

Infrastructure - 3 วัน - - บุคลากรภายนอกฯ ทำ
กิจกรรมผ่านทางออนไลนไ์ด ้
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กิจกรรม ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ ตัวชี้วัด 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 

10.2 แจ้ง และให้บริการนักศึกษาเรื่องการ Activate Microsoft 
365 Account 

Infrastructure Activate Activate Activate เรียนรู้ออนไลน ์ นักศึกษา Activate ครบทุก
คน (ขอข้อมูลจากสำนักคอม
ฯ) 

10.3 ติดตั้งโปรแกรม Google Backup and Sync ลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และการใช้ Cloud ของบุคลากรคณะ 

Infrastructure - ติดตั้ง
โปรแกรม 
1 เดือน 

ติดตามการนำ
ข้อมูลขึ้น 
Cloud 

ใช้งานจาก 
Cloud ได ้

บุคลากรสามารเอาข้อมลูขึ้น 
Cloud ได้ และสามารถใช้
งาน 

10.4 จัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook/Laptop) 

Infrastructure - - 14 วัน รับเครื่องคอมฯ 
ที่ฝ่ายงาน 
Infrastructure 
ช้ัน 4 ได้ทันที 

บุคลากรมีเครื่องคอมฯนำไป
ปฏิบัติงานท่ีบ้านครบทุกคน 

10.5 แจ้ง และให้บริการผูส้อนและผู้ช่วยสอนเรื่องการ Activate 
Microsoft 365 Account 

Infrastructure Activate Activate Activate สอนออนไลน ์ ใช้ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้ 100% 

10.6 เตรียมระบบการประชุมออนไลน์ โดยใช้ Microsoft 
Team 

Infrastructure - ทดสอบการใช้
งาน 7 วัน 

ช้ีแจงขั้นตอน
การทำงาน 

ประชุม
ออนไลน ์

ทุกคนใช้งานได้ 

10.7 อบรมการใช้งานระบบการเรยีนการสอนให้กับผู้สอนและ
ผู้ช่วยสอน 

Infrastructure - 2 วัน - -  

10.8 ยื่นคำร้องผ่านออนไลน ์ AA + 
Software 

ระบบพร้อม
ใช้งานได้
ทันท ี

- - -  

10.9 การขอคำปรึกษาอาจารยผ์่าน Social Media อาจารย ์ - - - ใช้งานผ่าน 
Line 

 

10.11 ประเมินนักศึกษาผ่านการประเมินออนไลน ์ รองคณบดฝี่าย
วิชาการ และ
รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

 อบรม ทดสอบ ใช้งานเมื่อมี
การสอบ 
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