
งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

โทร ๐-๒๘๐๐-๒๕๒๕ ตอ ๑๑๐๖, ๑๑๓๐-๑๑๓๑ 

ท่ี อว๗๘.๓/บค๐๖๙ 

วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการและการเฝาระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

เรียน แจงทุกสวนงาน 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลมี ประกาศเรื่อง มาตรการและการเฝาระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ วิทยาลัยดุริยางคศิลปจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติดังน้ี 

๑. จัดทําส่ือประชาสัมพันธและเผยแพร แนะนําวิธีการลางมือท่ีถูกวิธี การสวมหนากากอนามัยท่ีถูกวิธี 

และการปองกันตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใหนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของ

วิทยาลัย 

๒. จัดใหมีอุปกรณสําหรับการลางมือหรือแอลกอฮอลเจลและจัดสถานท่ีสําหรับลางมือในจุดตางๆ 

๓. จัดใหมีการทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณท่ีมีผูสัมผัสปริมาณมากอยางสมํ่าเสมอ เชน ลิฟท ราว

บันได ท่ีจับบริเวณประตู โตะเรียน โตะทํางาน คอมพิวเตอร เปนตน 

๔. จัดใหมีการทําความสะอาดพื้นและบริเวณหองท่ีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใชงาน เชน หองเรียน 

หองทํางาน หองคอมพิวเตอร หองสมุด หองนํ้า หองสโมสรนักศึกษา เปนตน 

๕. จัดใหมีการทําความสะอาดรถยนตโดยสารสวนกลาง เชน รถยนตโดยสาร Salaya Link รถยนต

วิทยาลัย ในบริเวณท่ีสัมผัสกับผูโดยสาร เชน ท่ีจับบริเวณประตู ราวจับ เบาะน่ัง ท่ีวางแขน 

๖. รณรงคและสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีของใชสวนตัวท่ีจําเปน เชน แกวนํ้า ชอนสอม 

ผาเช็ดหนา และงดใชส่ิงของรวมกับผูอ่ืน 

๗. ใหผูที่เดินทางไปยัง หรือ เดินทางผาน พื้นที่ระบาด/พื้นที่ระบาดอยางตอเนื่องตามที่ระบุไวโดย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและองคการอนามัยโลก รายงานตัวทันทีท่ีเดินทางกลับมา โดยนักเรียน 

นักศึกษา ใหติดตอกับงานกิจการนักศึกษา และบุคลากรใหติดตอกับงานทรัพยากรบุคคล   

/๗.๑ กรณีท่ี... 
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เขียนท่ี .................................................................... 

วันท่ี ................................................................... 

เรื่อง รายงานตัวเขาปฏิบัติงานภายหลังเดินทางกลับจากตางประเทศ 

เรียน คณบดี (ผาน รองคณบดีฝายบริหาร) 

ขาพเจา ........................................................................... ตําแหนง ..................................................... 

สังกัด ............................................................. ลาระหวางวันท่ี .............................. ถึงวันท่ี .............................. 

เดินทางไปประเทศ ....................................................... และเดินทางผาน (Transit) ………….………………………………. 

ขาพเจาขอรายงานตัว เน่ืองจากขาพเจาเดินทางไปยัง หรือเดินทางผาน (Transit) 

[   ] พ้ืนท่ีระบาด ขาพเจายินดีเฝาสังเกตอาการเปนระยะเวลา ๑๔ วันหลังเดินทางกลับจากพ้นืท่ท่ีีมีการ 

ระบาดดังกลาว ท้ังน้ี หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหน่ึง เชน ไอ เจ็บคอ มีนํ้ามูก หายใจหอบ 

เหน่ือย หรือหายใจลําบาก ใหดําเนินการรับคําปรึกษาจากแพทยผเูช่ยีวชาญในสถานพยาบาลหรือดําเนินการ 

ตรวจสอบโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากสถานพยาบาลที่เชื่อถือไดและรายงานไปยัง “คณบดี” 

โดยเร็ว พรอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิท่ีหองปฐมพยาบาล (A204) และใสหนากากอนามัยอีก ๑๔ วัน 

[   ] พื้นที่ระบาดอยางตอเน่ืองตามที่ระบุไวโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและองคการ 

อนามัยโลก ขาพเจาขออนุมัติพักอยูทีบานเปนเวลา ๑๔ วัน พรอมทั้งรายงาน “คณบดี” อยางสมําเสมอ ตาม 

มาตรการของมหาวิทยาลัย และเมอืครบ ๑๔ วันแลวจะมารายงานตัวท่ีงานทรัพยากรบคุคล (A109) พรอมรับการ 

ตรวจวัดอุณหภูมิท่ีหองปฐมพยาบาล (A204) และใสหนากากอนามัยอีก ๑๔ วัน 

ท้ังน้ี ขาพเจาจะปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังสุขอนามัยการ 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ โดยเครงครัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

(...........................................................................) 

ลงช่ือ ................................................................... 

ตําแหนง ............................................................. 

วันท่ี ................................................................... 

หมายเหตุ การรายงานตัว คณบดี ขอใหสงอีเมลมาท่ี wicharat.cha@mahidol.edu 




