
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

เรื่อง มาตรการการท างานเพ่ือรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

    

 อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง การปรับรูปแบบการท างาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความห่วงใยในความปลอดภัย สุขอนามัย  
ของนิสิตและบุคลากร ตลอดจนผู้มารับบริการของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงใน
การติดเชื้อ COVID-19  และเพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นไปด้วย
ความเรี ยบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๘/๒๕๖๒  
เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี กุญแจนาค  
เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ประกอบกับ ความตามข้อ (๑) แห่งค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ที่ ๒๔๔๐/๒๕๖๒ เรื่องมอบหมายและมอบอ านาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเห็นสมควรออกประกาศเพ่ือก าหนดมาตรการการท างานเพ่ือรองรับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ดังต่อไปนี้ 

 1. มาตรการการท างานของส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 

  1.1 ให้เจ้าหน้าที่สลับกันมาท างาน แต่ละห้องท างานเหลือพนักงานไม่เกินร้อยละ 50  
ของจ านวนพนักงานทั้งหมด (เจ้าหน้าที่แต่ละท่านท างานที่บ้านติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วัน) ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่
ท างานที่บ้าน ให้มีตารางการท างานที่ชัดเจน ก าหนดตารางเวลาประชุมที่ชัดเจน จัดเป้าหมายการท างานในแต่ละ
วัน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านต้องติดต่อได้เสมอ ควบคุมการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานและผู้อ านวยการกอง มีผล
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 2563 

  1.2 เจ้าหน้าที่ที่ท างานที่บ้านต้องไม่เดินทางไปต่างจังหวัด หรือบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่น ควร
เปิดระบบสื่อสาร เตรียมพร้อมการรับค าสั่งการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร และลงเวลา
เข้า-ออก ปฏิบัติงาน ผ่านระบบ KU Smart P 

  1.3 เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะลาท าภารกิจ ลาป่วย ลาพักร้อน ให้ส่งใบลาผ่านระบบ 
อิเล็คทรอนิกส์ ถึงส่วนงาน ให้เรียบร้อย 

  1.4 หลีกเลี่ยงการประชุมแบบเดิม ให้จัดการประชุมแบบ Online ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เช่น 
Google Hangout Meet หรือ Microsoft Team เป็นต้น ทั้งให้รองรับการประชุม Online ในระดับวิทยาเขต มี
ผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  
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  1.5 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ลงโปรแกรมด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้
เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สามารถท างานที่บ้านได้ โดยที่มาตรการทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
ต้องถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน 

  1.6 ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านย้ายข้อมูลการท างานลงในระบบ Cloud เช่น Google Drive เป็นต้น 
พร้อมแชร์ข้อมูลที่ต้องท างานร่วมกันหลายคน เพ่ือรองรับการท างานแทนกัน และการท างานที่บ้าน โดยให้
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 

  1.7 ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเร่งรัดการจัดท า Service Blueprint และ Process Flowchart ให้
แล้วเสร็จ เพ่ือรองรับการท างานแทนกัน 

 2. มาตรการเพื่อปรับปรุงการบริการแก่นิสิตและคณะวิชา 

  2.1 ให้งานอ านวยการเริ่มมาตรการลดขั้นตอนในการลงนามเอกสาร 

  2.2 ให้งานคลังและพัสดุปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงิน เน้นการโอนเงินเข้าบัญชี 

  2.3 ให้งานทะเบียนและประมวลผลปรับปรุงระบบด้านบริการการศึกษา เพ่ือลดการส่งเอกสาร 
และลดการปฏิสัมพันธ์กับนิสิตและบุคลากรของคณะ และพัฒนาระบบสอบออนไลน์ ให้ทันใช้ งานในภาค
การศึกษาถัดไป 

  2.4 ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบให้บริการต่าง ๆ เพ่ือลดการส่งเอกสาร และลด
การปฏิสัมพันธ์กับนิสิตและบุคลากรของคณะ และพัฒนาห้องเรียน Smart Classroom ให้ทันใช้งานในภาค
การศึกษา ถัดไป 

 3. มาตรการการคัดกรองและรักษาความปลอดภัย 

  3.1 ให้ปิดประตู 1 ส าหรับประตู 2 และ 3 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท าการตรวจสอบ
คัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่เข้าสู่วิทยาเขตทุกคน หากพบมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้ปฏิบัติดังนี้ 

   3.1.1 ถ้าเป็นบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
ที่ไม่ได้พักอาศัยใน วิทยาเขตศรีราชา ไม่อนุญาตให้เข้าพ้ืนที่วิทยาเขต 

    3.1.2 ถ้าเป็นบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
ที่พักอาศัยใน วิทยาเขต ศรีราชา ให้หยุดงาน/หยุดเรียน และเข้าห้องพักตนเองทันที พร้อมรายงานต้นสังกัด 

   3.1.3 ถ้าไม่ได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
ไม่อนุญาตให้เข้าพ้ืนที่วิทยาเขต 

  3.2 ระงับการใช้งานลิฟต์ ในอาคาร 1 บริการวิทยาการ และอาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี  

  3.3 เปลี่ยนแปลงเวลาท าการของอาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี โดยวันท าการ เปิดท าการ
เวลา 8.30 น. ปิดท าการเวลา 16.30 น. วันหยุดราชการให้ปิดท าการ  

  3.4 ลดความหนาแน่นในการใช้งานอาคาร 7 โรงอาหารกลาง โดยลดจ านวนเก้าอ้ีลงครึ่งหนึ่ง 
และรณรงค์ ให้นิสิตนั่งห่างกันเป็นระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
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  3.5 เพ่ิมความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขต 

  3.6 ให้มีผู้ประสานงานประจ าวันของอาคารต่าง ๆ ทุกอาคาร เพ่ือรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน
ต่าง ๆ ผ่าน Application Line 

  3.7 ให้งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สรุปจ านวนนิสิตที่ยังคงอยู่ ในหอพักเป็นระยะ เพ่ือให้
สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

    ประกาศ  ณ วันที่  ๒4  มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.เสรี กุญแจนาค) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


