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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนและการสอบของนิสิต และการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
           ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
           ฉบับที่ ๓7 

  
 
                   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลาย
ไปในทางที่ดีขึ้น กอปรกับมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการฉีดวัคซีนให้นิสิตและบุคลากร (Universal Vaccination) 
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการก าหนด เพ่ือรองรับและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

                   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และโดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินการ ดังนี้       

 ข้อ ๑ ให้คณะ วิทยาลัย และวิทยาเขตพิจารณาจัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบ 
ออนไซต์ (On-site) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการติด 
โรค COVID-19 ขั้นสูงสุด และประกาศของจังหวัดที่ตั้งของแต่ละวิทยาเขตเป็นส าคัญ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้ทุกส่วนงานจัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไซต์ (On-site) โดยอาจน าระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์ม 
ที่มหาวิทยาลัยพฒันาขึ้นไปใช้ประกอบการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (On-site) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ข้อ ๒ ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานแบบ Work onsite ตั้งแต่วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามวันและเวลาราชการปกติ โดยด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการติดโรค COVID-19 ขั้นสูงสุด และประกาศ
ของจังหวัดที่ตั้งของแต่ละวิทยาเขตเป็นส าคัญ  

   ข้อ ๓ ให้ทุกส่วนงานด าเนินการตามมาตรการ KU ปลอดภัยอยู่ได้กับ COVID-19 และมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้     

 ข้อ ๓.๑ กรณีนิสิต/บุคลากรเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ า ให้มาเรียน/ปฏิบัติงานได้ตามปกติ ไม่ต้องกักตัว 
โดยให้สังเกตอาการตนเองอย่างสม่ าเสมอ และใช้หลักการเว้นระยะห่างทางกายภาพ มากกว่า ๑ เมตร 
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 ข้อ ๓.๒ กรณีนิสิต/บุคลากรเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง แต่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามก าหนดแล้ว 
และไม่มีอาการ ให้มาเรียน/ปฏิบัติงานได้ตามปกติ ไม่ต้องกักตัว โดยให้สังเกตอาการตนเองอย่างสม่ าเสมอ และ 
ใช้หลักการเว้นระยะห่างทางกายภาพ มากกว่า ๒ เมตร และตรวจคัดกรองโรคด้วยชุดตรวจ ATK ในวันที่ ๕  
และวันที่ ๑๐ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ COVID-19 และให้รายงานหัวหน้าส่วนงาน/อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 

                  ข้อ ๓.๓ กรณีนิสิต/บุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้เข้ารับการรักษาตัวตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อหายดีแล้วให้มาเรียน/มาปฏิบัติงานตามปกติ 

 ข้อ ๓.๔ กรณีนิสิต/บุคลากรชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยให้ด าเนินการตาม
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศของกระทรวงการต่างประเทศ และให้แสดงหลักฐานที่ได้รับการอนุมัติ
จากระบบ Thailand Pass เพ่ือยืนยันตนเองก่อนเข้ามาเรียน/ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ข้อ ๓.๕ ให้หัวหน้าส่วนงานก ากับดูแลให้มีมาตรการป้องกันการติดโรค COVID-19 ขั้นสูงสุด  
เช่น คัดกรองด้วยวิธีวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการล้างมือ 
และเจลแอลกอฮอล์ ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และพ้ืนที่สัมผัสร่วมอย่างสม่ าเสมอ  ใช้หลักการเว้น
ระยะห่างทางกายภาพ หรือดูแลให้มีระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม  
 ทั้งนี้ เมื่อตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิแล้วพบว่า นิสิต/บุคลากรมีอาการป่วย หรือมีไข้อุณหภูมิ 
สูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ให้เฝ้าสังเกตอาการและตรวจด้วยชุดตรวจ ATK หากพบว่าผลตรวจเป็นบวกให้แยกกักตัว
และเข้ารับการรักษาทันที  

 ข้อ ๔  ให้ส่วนงานก ากับดูแลการจัดกิจกรรมนิสิต เช่น กิจกรรมขององค์กรนิสิต กิจกรรมของ
ชมรมนิสิต กิจกรรมของสโมสรนิสิตทุกคณะ กิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้ด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้   
 ข้อ ๔.๑ ด าเนินกิจกรรมนิสิตภายใต้มาตรการป้องกันการติดโรค COVID-19 ขั้นสูงสุด 
  (๑) คัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนสแกน QR Code หรือลงลายมือชื่อ  
และหมายเลขโทรศัพท์ 
 (๒) สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
 (๓) เว้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร 
 (๔) มีจุดล้างมือด้วยน้ าสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บริการอย่างเพียงพอ 
 (๕) ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ พ้ืนผิวสัมผัสร่วม และมีระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม 
 (๖) กรณีนิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย หรือมีประวัติเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ให้รีบแจ้ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมนั้นทันที 

        ข้อ ๔.๒ แนวทางการด าเนินกิจกรรมนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  (๑)  ให้เข้าใช้สถานที่องค์กรกิจกรรมนิสิตได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ นาฬิกา หรือตามระเบียบ 
ที่ส่วนงานผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่อาคารสถานที่ก าหนด 
  (๒)  จัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากได้ โดยพ้ืนที่ปิดจ ากัดจ านวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน 
ส่วนพ้ืนที่เปิดกลางแจ้งให้พิจารณาจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมของสถานที่ และสถานการณ์ในพ้ืนที่นั้น ๆ  
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 ข้อ ๕  การเดินทางไปต่างประเทศ และการจัดประชุมวิชาการ สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 
 ข้อ ๕.๑ การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และ/หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ต่างประเทศสามารถด าเนินการได้ โดยให้หัวหน้าส่วนงานและ/หรือ 
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลพิจารณาการอนุมัติตามความเหมาะสม  
   ข้อ ๕.๒ การจัดประชุมวิชาการ สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติให้พิจารณาด าเนินการจัดในลักษณะ 
แบบออนไลน์ (Online) แบบออนไซต์ (On-site) หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ตามความเหมาะสม โดยรักษามาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด  

 ข้อ ๖  ส าหรับวิทยาเขต สถานีฝึก และสถานีวิจัยที่อยู่นอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานครขอให้ปฏิบัติ 
ตามประกาศของจังหวัด หรือพ้ืนที่เฉพาะนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานที่ดูแลสถานีฝึกและสถานีวิจัยพิจารณาก ากับให้
มีการรายงานสถานการณ์ต่อส่วนงานอย่างใกล้ชิด 

 ข้อ ๗  ให้ส่วนงานสามารถออกประกาศแนวปฏิบัติและ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมของนิสิต และการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรการที่
ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ 

 ข้อ ๘  กรณีท่ีส่วนงานมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศ 
เปลี่ยนแปลง  

ประกาศ ณ วันที่    1๘    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 

   (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


