มาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
---------------------------------------------------------------------1. แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข
1.1 ก้ำหนดจุ ดคัดกรองในช่องทำงเข้ำออก หำกพบว่ำมีไข้ ไอ จำม มีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบ หรือมี
อุณหภูมิร่ำงกำยเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียส ขึนไป แจ้งงดให้เข้ำร่วมกิจกรรม และแนะน้ำไปพบ
แพทย์ และอำจมีห้องแยกผู้ที่มีอำกำรออกจำกพืนที่ และท้ำกำรติดสติ๊กเกอร์เพื่อท้ำสัญลักษณ์ให้ทรำบว่ำบุคคล
ผู้นันได้ผ่ำนกำรตรวจคัดกรองเรียบร้อยแล้ว
1.2 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม และผู้มำติดต่อ ต้องสวมหน้ำกำกผ้ำ หรือหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่เข้ำร่วม
กิจกรรม
1.3 จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือจุดล้ำงมือ ส้ำหรับท้ำควำมสะอำดมือไว้บริกำรบริเวณต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ
เช่น บริเวณหน้ำห้องประชุม ทำงเข้ำออก หน้ำลิฟต์ จุดประชำสัมพันธ์ และพืนที่ที่มีกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น
1.4 จัดบริกำรอำหำรในลักษณะที่ลดกำรสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น จัดอำหำรว่ำงแบบกล่อง (Box
set) อำหำรกลำงวันในรูปแบบอำหำรชุดเดี่ยว (Course Menu)
1.5 กรณีที่มีกำรจัดให้มีรถรับส่งผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ให้เว้นระยะห่ำง 1 ที่นั่ง ท้ำควำมสะอำดรถรับส่งทุก
รอบหลังให้บริกำร
1.6 จัดที่นั่งให้มีระยะห่ำงระหว่ำงที่นั่ง และทำงเดิน อย่ำงน้อย 1 เมตร โดยผู้เข้ำสอบต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่ง
ของตนเองเท่ำนัน
1.7 จัดให้มีถังขยะที่มีฝำปิด เก็บรวบรวมขณะเพื่อส่งไปก้ำจัดอย่ำงถูกต้อง และกำรจัดกำรขยะที่ดี
1.8 จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี มีกำรหมุนเวียนของอำกำศอย่ำงเพียงพอ ทังในอำคำรและ
ห้องสุขำ และท้ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศสม่้ำเสมอ
1.9 ท้ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือทั่วทังบริเวณ และเน้นบริเวณที่มักมีกำรสัมผัส หรือใช้งำนร่วมกันบ่อยๆ
ด้วยน้ำยำฟอกขำวที่เตรียมไว้ หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% เช็ดท้ำควำมสะอำดและ
ฆ่ำเชือ อย่ำงน้อยวันละ 2 ครัง ท้ำควำมสะอำดห้องสุขำทุก 2 ชั่วโมง และอำจเพิ่มควำมถี่ตำมควำมเหมำะสม
โดยเฉพำะเวลำที่มีผู้ใช้งำนจ้ำนวนมำก
1.10 มีมำตรกำรติดตำมข้อมูลของผู้เข้ำ ร่วมกิจกรรม เช่น กำรใช้แอปพลิเคชัน หรือใช้มำตรกำรควบคุม
กำรเข้ำออกด้วยกำรบันทึกข้อมูล

-22. แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้จัดกิจกรรม
2.1 ควบคุมจ้ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ไม่ให้แออัด โดยคิดหลักเกณฑ์จ้ำนวนคนต่อพืนที่จัดงำนไม่น้อยกว่ำ
4 ตำรำงเมตรต่อคน พิจำรณำเพิ่มพืนที่ทำงเดินให้มีสัดส่วนมำกขึน
2.2 จ้ำกัดจ้ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม และกระจำยจุดลงทะเบียนให้เพียงพอส้ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม เพื่อ
ลดควำมแออัด โดยอำจใช้ระบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้กำรสแกน QR Code ในกำรลงทะเบียนหรือ
ตอบแบบสอบถำม
2.3 ประชำสัมพันธ์มำตรกำร ค้ำแนะน้ำในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดให้แก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทรำบ
2.4 จัดท้ำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลที่ร่วมกิจกรรม เช่น บริเวณที่ต่อแถวเพื่อรอขึนอำคำร
บริเวณที่นั่งรอตำมจุดต่ำงๆ และร้ำนอำหำร เป็นต้น
2.5 ท้ำควำมสะอำดห้องสอบ ห้องน้ำ โรงอำหำร และสถำนที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรม ด้วยกำร
อบโอโซนฆ่ำเชือ ทังก่อนด้ำเนินกิจกรรม และหลังด้ำเนินกิจกรรมเสร็จสินในแต่ละวัน
2.6 ขอความร่วมมือไม่พาญาติ ผู้ติดตาม หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้ามาภายในบริเวณสถานที่
จัดกิจกรรม เพื่อลดจ้ำนวนคนและลดควำมเสี่ยงภำยในสถำนที่จัดกิจกรรมของมหำวิทยำลัยฯ
2.7 ขอควำมร่วมมือไม่นารถยนต์ส่วนตัวเข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจำกมีพืนที่จ้ำกัด และ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จอดรถส้ำหรับคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสอบ เท่ำนัน
2.8. มหำวิทยำลัยฯ ของดบริการรับฝากสิ่งของและสัมภาระ รวมถึงโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดกำรสัมผัส
และป้องกันควำมเสี่ยง โดยจะจัดสถำนที่จุดวำงสัมภำระไว้บริเวณด้ำนล่ำงหน้ำอำคำรแต่ล ะอำคำร จัดเจ้ำหน้ำที่
เฝ้ำระวัง ทังนีมหำวิทยำลัยจะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยหรือสูญหำย ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิน
3. แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.1 สังเกตอำกำรตนเองสม่้ำเสมอ หำกมีไข้ ไอ จำม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
และพบแพทย์ทันที
3.2 สวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลอย่ำงน้อย 1 – 2 เมตร งดกำร
รวมกลุ่ม และลดกำรพูดคุยเสียงดัง
3.3 ล้ำงมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ก่อนและหลังใช้บริกำร หรือหลังจำกสัมผัสจุดสัมผัสร่วม
หรือสิ่งของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้ำนควรเปลี่ยนเสือผ้ำและอำบน้ำทันที
3.4 ปฏิบัติตำมระเบียบของสถำนที่อย่ำงเคร่งครัด และปฏิบัติตำมมำตรกำรสุขอนำมัยส่วนบุคคล อย่ำง
เข้มข้น ได้แก่ 6 มำตรกำรหลัก (DMHT-RC) และ 6 มำตรกำรเสริม

มาตรการคัดกรองผู้เข้าสอบ

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

มาตรการคัดกรองผู้เข้าสอบ
6. ห้องสอบมีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบอย่างน้อย 1 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

