
















ชน่ บา้น หอพกั ฯล ฉดีแลว้ยงัไมไ่ดฉ้ดี

หมายเหตุ      1. ผูป้ฏบิตังิานอื�นๆ อาท ิรปภ. แมค่รัว นักการ คนขายอาหาร คนสง่อาหาร เป็นตน้
                  2. ที�อยูอ่าศัยปัจจบุนั ใหร้ะบทุี�อยูข่ณะเขา้รับการศกึษาในพื�นที�

ชื�อ - สกลุ บตัรประจําตวัประชาน/เดอืน/ปีเก ิ เบอรโ์ทรศพัทนกัเรยีนบุคลากรผูป้ฏบิตังิานอื�นๆ (ระบุ

การตรวจ ATKประเภท การรบัวคัซนีการเดนิทาง
ที�

แบบสาํรวจขอ้มูลสถานศกึษา
ชื�อสถานศกึษา ................................................................................ อําเภอพุทธมณฑล  ตาํบล ........................................................... หมูท่ ี� ...................

ที�อยูอ่าศยัปจัจุบนั รถสว่นตวัถสาธารณฉดีแลว้
ารรบัวคัซนี (ระบจุํานวน

ครอง /สมาชกิในบา้น/ผูร้ว่มอ

งไมไ่ดฉ้ีลการตรววนัที�ตรวจนว่ยตรวจํานวน
ลกัษณะที�อยูอ่าศยั
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แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ท าการของสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

--------------------------- 
 

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มีแนวโน้ม

คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยมี

มาตรการดูแลที่เหมาะสม รวมทั้งการใช้อาคารหรือสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการจัดเรียนการสอน 

การสอบ การฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมอ่ืนใด ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ให้สามารถใช้อาคาร

ของสถานศึกษาได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด นั้น  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ใน

การเปิดสถานที่ท าการของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. เงื่อนไขในการเปิดสถานที่ท าการของสถาบันอุดมศึกษา 

1) เมื่อสถานการณ์ในระดับพ้ืนที่คลี่คลาย และให้ใช้อาคารสถานที่ได้ 

2) จัดให้มีระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การป้องกัน การเฝ้าระวัง และการดูแลเมื่อมีการติดเชื้อ  

3) มีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรกทุก 2 สัปดาห์ และสามารถปรับเปลี่ยน 

ตามสถานการณ์ได ้

2. ช่วงเวลาการเปิดสถานที่ท าการสถาบันอุดมศึกษา  ให้มีการประเมินร่วมกันกับทาง

การแพทย์และสาธารณสุข โดยด าเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

  ระยะที่ 1  พฤศจิกายน 2564 

  ระยะที่ 2  ธันวาคม 2564   

  ระยะที่ 3  มกราคม 2565   

3. หลักเกณฑ์การให้เข้ามาปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา  

1) ในระยะที่ 1 อนุญาตเฉพาะคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงาน 

จัดการเรียนการสอน หรือท ากิจกรรมในพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษา 
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2) ก าหนดจ านวนผู้ที่เข้ามาในพ้ืนที่สถาบันอุดมศึกษา โดยค านึงถึงการป้องกันการติดเชื้อ

และภูมิคุ้มกันของผู้ปฏิบัติ เช่น  มีผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของบุคคลทั้งหมดที่เข้ามาในพ้ืนที่ของ

สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น  

3) จ านวนของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพ้ืนที่สถาบันอุดมศึกษาไม่เกินร้อยละ ดังนี้ 

3.1) ระยะที่ 1 ไม่เกิน 25% ของจ านวนผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ในสถานการณ์ปกติ 

3.2) ระยะที่ 2 ไม่เกิน 50% ของจ านวนผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ในสถานการณ์ปกติ 

3.3) ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของภาครัฐ หรือพ้ืนที่ ในขณะนั้น 

4) การเข้ามาปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอน หรือท ากิจกรรมกลุ่ม จ าแนกตามพ้ืนที่ควบคุม 

(ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ ศบค.) ดังนี้ 

4.1) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   ไม่เกินกลุ่มละ  25 คน     

4.2) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด                 ไม่เกินกลุ่มละ  50 คน 

4.3) พ้ืนที่ควบคุม                        ไม่เกินกลุ่มละ 100 คน 

4.4) พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง                    ไม่เกินกลุ่มละ 200  คน 

4.5) พ้ืนที่เฝ้าระวัง                        ไม่เกินกลุ่มละ 500  คน 

 

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดเกณฑ์เพ่ิมเติมหรือลดหย่อนเกณฑ์บางอย่างได้ขึ้นอยู่กับการประเมิน

สถานการณ์ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ามาในพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นส าคัญ  และสามารถ

ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ท าการของสถาบันอุดมศึกษาได้ตาม  QR Code ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 
แนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ท าการของสถาบันอุดมศึกษา 
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