มาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
---------------------------------------------------------------------1. จำกัดจุดผ่ำนเข้ำ-ออกมหำวิทยำลัยฯ จัดให้มีทำงเข้ำออกประตูหลักทำงเดียว โดยมีเจ้ำหน้ำที่คัดกรอง
ประจำจุดผ่ำนเข้ำ-ออก
2. กำหนดให้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของผู้ จัดและผู้ร่วมงำนก่อนกำรเข้ำงำน ซึ่งจะต้องมีอุณหภูมิ
ร่ำงกำยไม่เกิน 37.5 องศำเซลเซีย ส และคัด กรองอำกำรป่ว ยระบบทำงเดินหำยใจ (ไอ นำมูก เจ็บ คอ ไม่ ไ ด้
กลิ่น หำยใจเร็ว หำยใจเหนื่อย หรือหำยใจลำบำก) หำกมีอำกำรไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมงำน/กิจกรรม และทำกำร
ติดสติ๊กเกอร์เพื่อทำสัญลักษณ์ให้ทรำบว่ำบุคคลผู้นันได้ผ่ำนกำรตรวจคัดกรองเรียบร้อยแล้ว
3. คณะกรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนสอบ และผู้เข้ำสอบทุกคนต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ
ตลอดเวลำ และจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ตนเองที่ จ ำเป็ น ส ำหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน เช่ น ถุ ง มื อ แผ่ น ใสครอบหน้ ำ
(Face shield) สำหรับผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มที่ต้องใกล้ชิดหรือสัมผัสกับบุคคลภำยนอก เป็นต้น
4. คณะกรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนสอบ ต้อ งได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ครบ 2 เข็ม
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 14 วัน
5. จั ด ผั ง ที่ นั่ ง สอบแบบเว้ น ระยะห่ ำ งระหว่ ำ งโต๊ ะ สอบอย่ ำ งน้ อ ย 1 เมตร โดยผู้ เ ข้ ำ สอบต้ อ งนั่ ง อยู่
ณ ที่นั่งของตนเองเท่ำนัน
6. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล 70% สำหรับทำควำมสะอำดมือไว้บริเวณตำมจุดที่เสี่ยง หรือจุดที่มีกำรสัมผัส
ร่ ว มกัน อย่ ำงเพีย งพอ เช่น บริ เวณทำงขึนของทุกอำคำรสอบ ห้ องนำ โรงอำหำร พร้อมทังจัดเจ้ำหน้ำที่ดูแล
ให้บริกำรวัดอุณหภูมิร่ำงกำย และกดแอลกอฮอล์เจลให้กับผู้ปฏิบัติงำนและผู้เข้ำสอบทุกคนก่อนขึนอำคำรสอบ
7. จัดทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลที่ร่วมกิจกรรม เช่น บริเวณที่ต่อแถวเพื่อรอขึนอำคำร
บริเวณที่นั่งรอตำมจุดต่ำงๆ และร้ำนอำหำร เป็นต้น
8. จั ด ให้ มี ร ะบบกำรลงทะเบี ย นเข้ ำ และออกจำกสถำนที่ และใช้ แ พลตฟอร์ ม “ไทยชนะ” ในกำร
ลงทะเบียนเข้ำออกสถำนที่ หำกเป็นสมุดลงทะเบียนผู้จัดงำนจะเก็บสมุดลงทะเบียนหลังกำรจัดงำน/กิจกรรมหลัง
กำรจัดงำนเป็นระยะเวลำ 60 วัน
9. ทำควำมสะอำดพืนที่หรือบริเวณที่มีกำรสัมผัสร่วมกัน ด้วยนำยำทำควำมสะอำดหรือแอลกอฮอล์ 70%
หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์ (นำยำฟอกขำว) ควำมเข้มข้น 0.1% บริเวณจุดเสี่ยง เช่น มือจับ รำวบันได

-210. ทำควำมสะอำดห้องสอบ ห้องนำ โรงอำหำร และห้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนสอบ ด้วย
กำรอบโอโซนฆ่ำเชือ ทังก่อนดำเนินกำรสอบ และหลังดำเนินกำรสอบเสร็จสินในแต่ละวัน
11. จัดให้มีห้องนำที่เพียงพอและทำควำมสะอำดอย่ำงน้อยทุก 1 ชั่วโมง ด้วยนำยำทำควำมสะอำดและมี
กำรทำควำมสะอำดจุดสัมผัสร่วมด้วยนำยำทำควำมสะอำดหรือแอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์
(นำยำฟอกขำว) ควำมเข้มข้น 0.1% เช่น ลูกบิดประตู อ่ำงล้ำงมือ ที่รองนั่งโถส้วม เป็นต้น และจัดให้มีนำและสบู่
สำหรับล้ำงมืออย่ำงเพียงพอ
12. จัดให้มีถังขยะที่มีฝำปิดและถังรองรับไว้ภำยในสถำนที่อย่ำงเพียงพอและรวบรวมเพื่อกำจัดอย่ำงถูกวิธี
13. มีกำรทำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศประจำห้องสอบอย่ำงสม่ำเสมอ
14. กำรบริกำรจำหน่ำยอำหำรของมหำวิทยำลัยฯ จะจัดให้มีลักษณะที่ลดกำรสัมผัสอุปกรณ์ ที่ใช้ร่วมกัน
เช่น กำรจัดอำหำรว่ำงแบบกล่อง กำรจัดอำหำรชุดเดี่ยว และกำรจัดเจ้ำหน้ำที่บริกำร เป็นต้น
15. ขอความร่ วมมือไม่พาญาติ ผู้ติดตาม หรื อผู้ที่ไ ม่เ กี่ยวข้องกับการสอบ เข้า มาภายในบริ เ วณ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อลดจำนวนคนและลดควำมเสี่ยงภำยในสถำนที่จัดสอบของมหำวิทยำลัยฯ
16. ขอควำมร่วมมือไม่นารถยนต์ส่วนตัวเข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจำกมีพืนที่จำกัด และ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จอดรถสำหรับคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบ เท่ำนัน
17. มหำวิทยำลัยฯ ของดบริการรับฝากสิ่งของและสัมภาระ รวมถึงโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดกำรสัมผัส
และป้ อ งกั น ควำมเสี่ ย ง โดยจะจั ด สถำนที่ จุ ด วำงสั ม ภำระไว้ บ ริ เ วณด้ ำ นล่ ำ งหน้ ำ อำคำรสอบแต่ ล ะอำคำร
จัดเจ้ำหน้ำที่เฝ้ำระวัง ทังนีมหำวิทยำลัยสวนดุสิต และหน่วยงำนที่ดำเนินกำรสอบ จะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย
หรือสูญหำย ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิน

จุดคัดกรองผู้เข้าสอบขณะเดินทางเข้าสนามสอบ
จุดคัดกรองผู้เข้าสอบก่อนขึ้นอาคารสอบ
พื้นที่พักคอยของผู้เข้าสอบ

มาตรการคัดกรองผู้เข้าสอบ

1.ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบเดินทางผ่านประตูเข้ามาภายใน
สนามสอบโดยกาหนดจุดเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1.5 เมตร
2. ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบ กรณีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
ดาเนินการตามมาตรการ และประกาศการจัดสอบ
3. ติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ผ่านการตรวจคัดกรองและ
กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
4. ผู้เข้าสอบสแกนไทยชนะ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
5. ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

มาตรการคัดกรองผู้เข้าสอบ
6. ห้องสอบมีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบอย่างน้อย 1.5 เมตร
7. พื้นที่รอขึ้นอาคารสอบกาหนดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
8. ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบ ก่อนขึ้นอาคารสอบและ ติดสติ๊กเกอร์
แสดงสัญลักษณ์ผ่านการตรวจคัดกรอง และกดเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ
9. ทาความสะอาดอบโอโซน ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ต่างๆ ที่ให้
บริการ รวมทั้งจุดสัมผัสต่างๆ อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลูกบิด
ลิฟต์และห้องน้า ทั้งก่อนและหลังการสอบทุกครั้ง

ขั้นตอนการคัดกรองผู้เข้าสอบขณะเดินทางเข้าสนามสอบ

ผู้เข้าสอบเดินทางผ่านประตูเข้ามาภายในสนามสอบ
โดยกาหนดจุดเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร

(กรณีอุณหภูมิต่ากว่า 37.5 องศาเซลเซียส)

ติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ผ่านการ
ตรวจคัดกรอง
และกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ให้ผู้เข้าสอบสแกน QR Code ไทยชนะ
หรือลงชื่อเข้าใช้บริการ ณ จุดที่กาหนด

ให้พักคอยบริเวณหน้าอาคารสอบโดย
เว้นระยะห่างที่เหมาะสม

(กรณีอุณหภูมิกสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส)
ตรวจวัด
อุณหภูมิ

(กรณีอนุญาตให้เข้าสอบ)

คัดแยกไปยังพื้นที่เฝ้าระวังโดยจัดจุด
พักคอยในบริเวณที่กาหนด
(พื้นที่ควบคุม) และให้ผู้เข้าสอบสแกน
QR Code ไทยชนะ
หรือลงชื่อเข้าใช้บริการ ณ จุดที่กาหนด

ประกาศการ
สอบ
(กรณีไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ)
ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
ภายในสนามสอบ

พาไปยังห้องสอบพิเศษที่กาหนด

หมายเหตุ : สติ๊กเกอร์ที่ติดเพื่อแสดงสัญญลักษณ์การผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิจะจาแนกออกเป็น 2 สี
- สีแรกแสดงผ่านจุดคัดกรองเข้าพื้นที่
- สีที่สองแสดงผ่านจุดคัดกรองก่อนขึ้นอาคารสอบ

ขั้นตอนการคัดกรองผู้เข้าสอบก่อนขึ้นอาคารสอบ

ผู้เข้าสอบเข้าแถวเพื่อรอคัดกรองก่อนขึ้นอาคาร
สอบโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

(กรณีอุณหภูมิต่ากว่า 37.5 องศาเซลเซียส)

ติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ผ่านการ
ตรวจคัดกรอง
และกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ตรวจวัด
อุณหภูมิ

(กรณีอนุญาตให้เข้าสอบ)

กรณีอุณหภูมิกสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
(กรณีตรวจซ้าครั้งที่ 2 ก่อนขึ้นอาคารสอบ)

ประกาศการ
สอบ
(กรณีไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ)

ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ขึ้นอาคารสอบได้

พาไปยังห้องสอบพิเศษที่กาหนด
(ห้องพื้นที่ควบคุมพิเศษ)

ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
ภายในสนามสอบ

หมายเหตุ : สติ๊กเกอร์ที่ติดเพื่อแสดงสัญญลักษณ์การผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิจะจาแนกออกเป็น 2 สี
- สีแรกแสดงผ่านจุดคัดกรองเข้าพื้นที่
- สีที่สองแสดงผ่านจุดคัดกรองก่อนขึ้นอาคารสอบ

