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1. มาตรการ/แนวปฏิบัติทั่วไปของคณะสังคมศาสตร์ในการก ากับดูและป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 

 คณะสังคมศาสตร์ได้ก าหนดมาตรการทั่วไปเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการก ากับดูแล ป้องกันและลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ภายในคณะ โดยให้ความส าคัญกับการควบคุม
เกี่ยวกับสุขลักษณะและการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)   ที่ด าเนินการอย่างสอดคล้องกับนโยบาย/
ค าสั่ง/แนวปฏิบัติของภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วยมาตรการ/แนวปฏิบัติ 
3 ส่วน คือ 1) มาตรการ/แนวปฏิบัติของคณะ 2) มาตรการ/แนวปฏิบัติส าหรับบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงาน และ 3) มาตรการ/
แนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษา/ผู้รับบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 มาตรการ/แนวปฏิบัติของคณะ 
1) จัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิบุคลากร นักศึกษา และผู้มารับบริการ หากพบว่ามีอาการไข้ 

หายใจเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน งดเข้าห้องเรียน หรืองดใช้บริการ และรีบไปพบแพทย์/สังเกตุอาการ  
2) จัดให้มีระบบการลงทะเบียนเข้า-ออกภายในบริเวณอาคารเรียนและโรงอาหาร ด้วยการสแกน QR Code 

บนแอพลิเคชัน หรือลงชื่อในแบบฟอร์ม 
3) แนะน าให้บุคลากร นักศึกษา และผู้มารับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ด้วย

สบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์ 
3) ท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่มีการสัมผัสร่วมกันที่อาจเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค 

ด้วยน้ ายาท าความสะอาด/น้ ายาฆ่าเชื้ออย่างสม่ าเสมอ เช่น ที่จับประตู เก้าอ้ี เคาน์เตอร์ โต๊ะให้บริการ เป็นต้น  
4) จดัให้มีเจลแอลกอฮอล์ ส าหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้มารับบริการ 
5) ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี เปิดประตู หน้าต่าง หากมีเครื่องปรับอากาศให้ท าความสะอาดระบบ

ระบายอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
6) ก าหนดจุดเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรค 
7) ปรับหรือเหลื่อมวันเวลาท างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ หรือมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยไม่

ต้องเดินทางมา ณ สถานที่ท างาน (work from home)  
8) งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมจ านวนมาก หากมีความจ าเป็น ให้ใช้รูปแบบกิจกรรม

ออนไลน์ หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็นและให้มีมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด  
9) จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ที่จ าเป็นเพื่อป้องกันและการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ตาม

จุดต่าง ๆ ภายในบริเวณคณะ รวมถึงการประชาสัมพันธ์บนช่องทางออนไลน์ 
10) ให้พนักงานท าความสะอาดสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้า

พ้ืนยางหุ้มแข้ง ในขณะปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น ควรสวมถุงมือยาง
และใช้อุปกรณ์ส าหรับคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวมไว้ที่พักขยะและล้างมือ 
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11) หากพบว่ามีผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่นั้นเป็นจุดแพร่เชื้อ ให้ด าเนินการตามค าสั่งของเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ เช่น พิจารณาหยุดให้บริการเป็นเวลา 3 วัน ท าความสะอาดฆ่าเชื้อทันที ภายใน 24 ชั่วโมง 
ภายใต้การก ากับดูแลของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

1.2 มาตรการ/แนวปฏิบัติส าหรับบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงาน 
1) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
2. ควรตรวจสอบอาการป่วยของตนเอง โดยเฉพาะอาการไข้หรือทางเดินหายใจ หากสงสัยให้แจ้งหัวหน้างาน

และงดปฏิบัติงาน 
3) เมื่อต้องท างานในส านักงานหรือไปอยู่ในที่ชุมชน ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 -2 เมตร 

หรือหากจ าเป็น ควรเตรียมความพร้อมในการท างานที่บ้าน (Work from Home) และหลีกเลี่ยงการเข้าท่ีชุมชน 
4) ล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หลังปฏิบัติงานทุกครั้ง และก่อนรับประทานอาหาร และ

หลังใช้ส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 
5) ติดตามข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติตามค าสั่ง/ประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อาทิ 

หากเดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดให้ปฏิบัติตัวตามกระบวนการ Self-quarantine หรือ Self-
monitoring อย่างเคร่งครัด  หรือรายงานสุขภาพตนเองต่อเนื่อง 14 วัน ผ่านแอพลิเคชัน CMU Self Health Check 
for COVID 19 

1.3 มาตรการ/แนวปฏิบัติทั่วไปไปส าหรับนักศึกษา/ผู้มารับบริการ 
1) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่เข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย/คณะ หากมีอาการ

ป่วย ไม่ควรมาเรียนหรือใช้บริการ 
2) หมั่นตรวจสอบสุขภาพ/อาการป่วยของตนเอง โดยเฉพาะอาการไข้หรือทางเดินหายใจ หากสงสัยให้ไปพบ

แพทย ์
3) ในกรณีที่เข้ามาเรียนหรือมาใช้บริการ จะต้องผ่านจุดคัดกรองเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกน QR Code/

ลงชื่อเพ่ือเป็นข้อมูลติดตามผู้เข้า-ออกภายในคณะ  
4) เมื่อไปอยู่ในห้องเรียน ที่โรงอาหาร ชุมชน หรือไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ควรเว้นระยะห่างระหว่าง

บุคคล อย่างน้อย1-2 เมตร 
5) ล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หลังจากใช้บริการทุกครั้ง และก่อนรับประทานอาหาร 

และหลังใช้ส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 
6) ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนออนไลน์ ในกรณีที่มีการงดการเรียนการสอนในห้องเรียน 

โดยให้ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
7) ติดตามข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติตามค าสั่ง/ประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อาทิ 

หากเดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดให้ปฏิบัติตัวตามกระบวนการ Self-quarantine หรือ Self-
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monitoring อย่างเคร่งครัด  หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษา ให้รายงานสุขภาพตนเองต่อเนื่อง 14 วัน ผ่านแอพลิเคชัน 
CMU Self Health Check for COVID 19 

2. การจัดการสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 
 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) จ าเป็นอย่างยิ่งที่  คณะต้องมีการ
จัดการดูแลสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะที่มีทั้งบุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการเข้ามาใช้งาน  ได้แก่ ส านักงานที่เป็น
สถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากร อาคารเรียน/ห้องเรียน และโรงอาหาร   โดยคณะได้มีการจัดการสถานที่ให้เหมาะสม
และพร้อมต่อการรองรับสถานการณ์โควิด 19 ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 การจัดการส านักงาน/สถานที่ท างานภายในคณะ 
1) ให้จัดสภาพแวดล้อมภายในส านักงาน โดยการเคร่งครัดในการรักษาระยะห่างทางกายภาพ (physical 

distancing) ที่จะต้องไม่มีการอยู่รวมกันของบุคลากรหนาแน่นเกินกว่า 1 คน ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร หากไม่สามารถ
จัดการสภาพแวดล้อมทางกายภายได้ ส านักงานจะต้องมอบหมายบุคลากรส่วนหนึ่งให้ปฏิบัติงานจากที่บ้านในลักษณะ 
Work from Home 

2) ให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของคณะ ณ บริเวณห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 โดย ให้มี
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิกายแบบใช้จ่อหน้าผากหรือจ่อหู และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดเตรียมไว้ที่เคาน์เตอร์ด้านหน้า
ก่อนทีบุ่คลากรจะเข้าปฏิบัติงานภายในส านักงาน 

3) จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือไว้ในพ้ืนที่ส่วนกลางบริเวณจุดต่าง ๆ ภายใน
คณะ 

4) ดูแลสุขลักษณะอาคาร อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจาย เชื้อโรคด้วยการท า
ความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และจุดที่มีการใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะบริเวณกลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับ
หรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดช าระเงิน สวิตช์ไฟ ชักโครก ก๊อกน้ า ทั้งนี้ ควรท าความสะอาดด้วยน้ ายาท าความ
สะอาด และอาจฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้น 0.1% หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% 

5) ดูแลบริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมให้สะอาด และจัดให้มีสบู่ส าหรับล้างมืออย่างเพียงพอ 
6) จัดให้มีระบบการระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และท าความสะอาดระบบระบายอากาศ /

เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
7) จัดให้มีพ้ืนที่สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID–19 ให้กับผู้ปฏิบัติงานและ

ผู้รับบริการ เช่น วิธีการสังเกตผู้สงสัยติดเชื้อ COVID–19 ค าแนะน าการปฏิบัติตัว การล้างมือที่ถูกวิธี การสวมหน้ากาก
ผ้า เป็นต้น 

2.2 การจัดการอาคารเรียน/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
1) จัดให้มีจุดเข้า-ออกทางเดียว และจุดคัดกรองนักศึกษาบริเวณห้องโถงหน้าห้องเรียน SB 4105 และ SB 

4106  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม อาคาร 4  โดยนักศึกษาจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิ  สแกน QR Code หรือลงชื่อเพ่ือยืนยัน
ตัวตนก่อนเข้าสู่อาคารเรียน 
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2) ให้จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติ โดยการเคร่งครัดในการรักษาระยะห่างทางกายภาพ 
(physical distancing) ที่จะต้องไม่มีการอยู่รวมกันของบุคลากรหนาแน่นเกินกว่า 1 คน ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร หรือไม่
ควรเกิน 30-50 คน/1 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ หรือให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับขนาดห้อง 

3) จัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้หน้าห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการทุกห้อง และให้มีสบู่/เจลล้างมือไว้ในห้องน้ า
ทุกห้อง 

4) ท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่มีการสัมผัสร่วมกันที่อาจเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค 
ด้วยน้ ายาท าความสะอาด/น้ ายาฆ่าเชื้ออย่างสม่ าเสมอ เช่น ที่จับประตู บานเลื่อน โต๊ะ/เก้าอ้ีเรียน โต๊ะอาจารย์ 
ไมโครโฟน แป้นคีย์บอร์ด และเมาส์ เป็นต้น 

5) จัดให้มีระบบการระบายอากาศภายในห้องเรียนที่เหมาะสม และท าความสะอาดระบบระบายอากาศ/
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 

6) จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอน/การบรรยายออนไลน์ อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ไมโครโฟน หูฟัง ระบบปฏิบัติการ และระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้พร้อม ในกรณีที่ให้งดการสอน/บรรยายในห้อง 

2.3 การจัดการโรงอาหาร 
1) จัดให้มีจุดเข้า-ออกทางเดียว และจุดคัดกรองผู้เข้ามารับประทานอาหารบริเวณทางเข้าด้านอาคาร 3 

(ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) โดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ  สแกน QR Code หรือลงชื่อเพ่ือยืนยันตัวตน
ก่อนเข้าสู่โรงอาหาร 

2) ให้ผู้เข้ารับประทานอาหารต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
3) ให้จัดที่นั่งรับประทานอาหารโดยรักษาระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) โดยให้มีผู้นั่ง

รับประทานอาหารไม่เกิน 3 คน/1 โต๊ะ 
4) จัดให้มีการต่อแถวหรือบริเวณรอระหว่างการสั่งซื้ออาหาร และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 

เมตร 
5) ให้ร้านจ าหน่ายอาหารทุกร้านดูแลสถานที่ปรุงประกอบอาหาร ภาชนะใส่อาหาร บริเวณพ้ืน  บริเวณจัดวาง

อาหารหน้าร้านให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอและบ่อยครั้ง และให้มีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือวางไว้
ให้บริการทุกร้าน 

6) ให้ผู้จ าหน่าย/ผู้ปรุงประกอบอาหารสวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ระหว่างปฏิบัติงานตลอดเวลา เพ่ือป้องกันตนเองและไอ จาม ปนเปื้อนอาหาร และให้ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า 
ตั้งแต่เริ่มเข้าท างาน ก่อนการเตรียมอาหาร ระหว่างและหลังปรุงอาหารเสร็จ หลังท าความสะอาด ขยะหรือเศษอาหาร 
และหลังเข้าส้วม 

7) ส าหรับอาหารปรุงส าเร็จ ให้มีการปกปิดอาหาร และอุ่นอาหารทุก ๆ 2 ชั่วโมง ใช้อุปกรณ์ส าหรับหยิบจับ 
หรือตักอาหาร เช่น ช้อน ที่คีบ ฯลฯ ระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้ามจับ ตก หล่นหรือสัมผัสกับอาหาร เพราะอาจเกิดการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรคได้  ส าหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ควรปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส 
อย่างน้อย 30 นาที และให้แยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด ระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ 
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3. แผนปฏิบัติการในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) 

ขั้นตอน 
แผนภาพการท างาน 

(Flowchart) 
วิธีการ/รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมความพร้อม 
 

 1. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ในการรักษาความ
สะอาดและคัดกรองผู้ติดเชื้อ ไดแ้ก่ เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่เหลว น้ ายาฆ่าเชื้อ 
หน้ากากอนามัย และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายแบบอินฟาเรด (Infrared Forehead 
Thermometer)   

2. จัดเตรียมห้องเรียน ห้องสอบ ห้องปฏิบัติการ 
โรงอาหารให้เหมาะสมตามแนวทางการเว้น
ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing)  

3. จัดเตรียมจุดคัดกรองนักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลทัว่ไปที่เข้ามาเรียน ปฏิบัติงาน 
หรือมาติดต่อหน่วยงานภายในคณะ 

4. จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน ์

ผู้ควบคุม : 
เลขานุการคณะ 
หัวหน้างานบรหิาร

ทั่วไป 

ผู้ปฏิบัติงาน : 
นางสุดารตัน์ 
นายอรรณพ  
นายรชต 
นายรัตนพงษ ์

การเฝ้าระวังและ

ป้องกัน 

 1. การท าความสะอาด 
 ท าความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของคณะ 

ได้แก่ ห้องเรียน ห้องส านักงาน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องน้ า โรง
อาหาร 
ระยะเวลาปฏิบัต:ิ ทุกวัน 

 ท าความสะอาดบริเวณที่เป็นจุดสัมผัส 
ได้แก่ ลูกบิด/ขอบประตู หน้าตา่ง ราว
บันได โต๊ะเรียน ไมโครโฟน อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อย่างเป็นพิเศษด้วยน้ ายา
ฆ่าเชื้อ 
ระยะเวลาปฏิบัต:ิ ทุกวัน ๆ ละ 2 คร้ัง 
(รอบเช้า-รอบบ่าย) 

ผู้ควบคุม : 
หัวหน้างานบรหิาร

ทั่วไป 
ผู้ปฏิบัติงาน : 
นางสุดารตัน์ 
นายจิรพงศ์ 
นายอรรณพ  
นายรชต 

นายรัตนพงษ ์
นายศิริวัฒน์ 

นายมานวัต 
และผู้แทนจากภาคฯ 

2. การจัดการเรียนการสอน  
กรณีการใช้ห้องเรียน 
 ตรวจวัดอุณหภูมิของอาจารย์และ

นักศึกษาทุกคนก่อนเข้าห้องเรียน/
ห้องสมุด 

 ให้นักศึกษาที่ผ่านจุดวัดอุณหภูมิ ล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

 ให้นักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดระยะเวลาของการเรียน 

ท าความสะอาดบริเวณ
คณะและจัดเตรียม
สถานที่/อุปกรณ์ 

ด าเนินการตามมาตรการเฝ้า
ระวังและป้องกัน 
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ระยะเวลาปฏิบัต:ิ จันทร์ – ศุกร์ /วันที่มี
การจัดการเรียนการสอน 

กรณีการเรียนการสอนออนไลน ์
 จัดเตรียมความพร้อมาของสถานที่/

อุปกรณ์ในการสนับสนนุการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน ์

 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศให้พร้อมเพื่อสนับสนนุ
และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการ
สอนออนไลน ์
 

การเฝ้าระวังและ

ป้องกัน 

 3. การจัดการโรงอาหาร 
 จัดให้มีบริเวณเข้า-ออกทางเดียว 
 ให้มีจุดคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง (ตรวจวัด

อุณหภูมิ) บริเวณทางเข้าโรงอาหาร 
 จัดเตรียมเจแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดคัด

กรอง และบนโตะ๊อาหาร 
 ให้ผู้ประกอบการรักษาความสะอาดของ

อุปกรณ์และวัตถุดิบประกอบอาหาร 
รวมถึงท าความสะอาดบบริเวณเคาร์
เตอร์จ าหน่ายอาหารเป็นประจ า 

 

ผู้ควบคุม : 
นางสุดารตัน์ 
ผู้ปฏิบตัิงาน : 
นายสุรพล 

การติดตามตรวจสอบ 

 ในกรณีที่มีนักศึกษา/บุคลากรทีต่รวจพบว่ามี
ความเสี่ยง ให้คณะด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี ้
- ห้ามเข้าเรียนในห้องเรียน/มาปฏิบัติงาน 
- ให้นักศึกษาท าการบนัทึกข้อมูลส่วนบุคคล

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้มีความเสี่ยง และ
รายงานสุขภาพรายวันผ่าน CMU Self 
Health Check 
- รายงานข้อมูลให้กับเลขานุการคณะ  
- ให้คณะติดตามตรวจสอบอาการผู้มีอาการ

เสี่ยงเป็นระยะ  
- ในกรณี ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้มีประวัติ

สัมผัส/ใกลช้ิดผูป้่วย หรือเดินทางกลับมา
จากพื้นที่ควบคุมสูงสุด  ให้เข้าสู่มาตรการ 
Self-monitoring/Self-quarantine และ
ประสานกับกองพัฒนานักศึกษา เพื่อ
ด าเนินการตามมาตรการของมหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
ผู้ควบคุม : 
นายสิทธิพร 
ผู้ปฏิบัติงาน : 
คณะท างานประสาน

ข้อมูลในสถานการณ์โค

วิด 19 

ในกรณีตรวจพบ 
ผู้มีความเส่ียง 

เข้าสู่กระบวนการ 
ติดตามตรวจสอบ 

 
 
 
 
  

9bfself 

ด าเนินการตามมาตรการเฝ้า
ระวังและป้องกัน 
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ภาคผนวก ก 
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-------------------- 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคมการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ฉบับที่ 2) 
-------------------- 
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ภาคผนวก ค 
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาคภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

-------------------- 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาคภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ภาคผนวก จ 
แนวปฎิบัติส าหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ที่เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง เข้าสู่ มช. 
และ ผู้มีประวัติสัมผัส/ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 
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ภาคผนวก ฉ 
แนวปฎิบัติส าหรับผู้ดูแลนักศึกษา บุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง  
สู่ มช. และผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่ีพบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 
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