
	

8 พฤษภาคม 2563 

ประกาศภายในจากคณะทำงานตอนสนองเหตุฉุกเฉินและวิกฤต (ECRT)
# CC/1/080520/1730   8 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.30 น.  

(ใช้สำหรับสื่อสารภายในเท่านั้น) 

กลับสู่มาตรการพฤติกรรมใหม่

วัตถุประสงค์ของมาตรการพฤติกรรมใหม่

1. ให้ความสำคัญต่อจิตใจและความปลอดภัยทางกายของทุกท่าน
2. เฝ้าระวังการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในสภาพแวดล้อมเพื่อควบคุมปัญหาทีอาจ

เกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกระจายตัวใหม่ของโรค
3. จัดเตรียมยุทธศาสตร์ในการควบคุมโรคติดต่อภายในชุมชน รวมถึงแนวทาง

การแก้ไขที่เจาะจงการลดการแพร่กระจายไวรัสในอากาศและบนพื้นผิวที่มีการ
สัมผัสสูง

1. ให้ความสำคัญต่อจิตใจและความปลอดภัยทางกายของทุกท่าน
1. หยุดพักที่บ้านเมื่อมีอาการป่วย (ให้ใช้ระบบที่วางไว้แทนการทำงาน

ปกติ)
2. ตรวขสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอกับชุมชน 
3. ปฏิบัติตามระบบของมหาวิทยาลัยมหิดลในการแจ้งความเจ็บป่วย
4. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีระบบการจัดการหากพบใครมีอาการป่วยในที่

ทำงาน

2. เฝ้าระวังการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในสภาพแวดล้อมเพื่อควบคุมปัญหาที
อาจเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกระจายตัวใหม่ของ
โรค
1. การลาและการลาพักร้อนเพื่อท่องเที่ยว (ให้ใช้ระบบปัจจุบันและเป็นไป

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล)
2. จำกัดการมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้อื่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ (เว้น

ระยะห่าง 1.5 เมตร)



3. มี QR Codes ณ จุดตรวจทุกจุด
4. กำหนดจำนวนที่อนุญาตให้บุคคลอยู่ร่วมกันภายในห้องได้ (ประกาศไว้

บริเวณหน้าห้อง) รวมถึงห้องพักอาจารย์, หอพักนักเรียนเตรียมอุดม
ดนตรี, ห้อง recital และหอแสดงดนตรี

3. จัดเตรียมยุทธศาสตร์ในการควบคุมโรคติดต่อภายในชุมชน รวมถึง
แนวทางการแก้ไขที่เจาะจงการลดการแพร่กระจายไวรัสในอากาศและบน
พื้นผิวที่มีการสัมผัสสูง
1. ปิดปากด้วยทิชชู่หรือข้อศอกด้านในของตนเองเมื่อไอหรือจาม
2. ล้างมือบ่อยๆ 
3. ใส่หน้ากากอนามัย
4. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจาก QR Codes (ณ จุดตรวจ)
5. ใช้ระบบการเดินทางเดียว (One way systems) ในช่วงระเบียงหรือ

ทางเดินยาว หรือเดินชิดซ้าย 
6. ใช้ระบบการสั่งอาหารหรือการต่อแถวซื้ออาหาร เพื่อยังคงปฏิบัติตาม

มาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม
7. จำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟท์โดยสาร โดยมีการทำเครื่องหมายรูปเท้าที่พื้น

และจัดเตรียมเจลล้างมือไว้ตามปกติ
8. จัดทำตารางเวลาทำความสะอาดในภาวะฉุกเฉิน 

ระยะที่ 4 ฟื้นฟูสู่ภาวะปกติ: ระยะการพื้นฟู

สถานการณ์ปัจจุบัน 

ขณะนี้อยู่ในระยะที่ 3: การตอบสนองร่วมกับการทำงานที่บ้าน (WFH) ซึ่งมี
พนักงานที่จำเป็นบางส่วนเท่านั้น ที่ต้องมาปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยฯ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าการดำเนินงานต่างๆ จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และระบบคำร้องสำหรับ
บุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องแจ้งล่วงหน้า 24 ชั่วโมง โดยผ่านช่องทางการ
สื่อสารแบบต้นไม้ (Communication trees)

ประกาศล่าสุดจากมหาวิทยาลัยมหิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 อ้างถึงการ
เปิดทำการและโครงสร้างการทำงานแบบ 60/40 โดยเป็นไปตามการประเมินการ
ป้องกันโรคที่ผ่อนคลายลงในหลายจังหวัด ซึ่งทุกท่านควรจะปฏิบัติตนตามคำแนะนำ
ของรัฐบาลไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงมาตรการเคอร์ฟิวในช่วงเวลา 22.00 
น. ถึง 04.00 น. ของทุกวัน 

ระยะที่ 4 ระยะการวางแผนการพื้นฟู



ระยะที่ 1 ทุกหน่วยงานกลับเข้าปฏิบัติงานตามชั่วโมงการทำงานปกติและบาง
ส่วนทำงานที่บ้าน โดยพื้นที่ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ยังคงมาตรการการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (social distancing)
ระยะที่ 2 คณาจารย์กลับเข้าปฏิบัติงานตามชั่วโมงการทำงานปกติ โดย
รายงานการวัดผลการป้องกันโรค
ระยะที่ 3 นักเรียนและนักศึกษากลับเข้าศึกษา โดยรายงานการวัดผลการ
ป้องกันโรคและการปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ระยะที่ 4 ระยะหยุดพักชั่วคราว – การปิดพื้นที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเราอยู่
ในระยะนี้

คณะทำงานได้วางแผนการดำเนินงานในระยะฟื้นฟูนี้เพื่อให้มั่นใจว่า เราจะสามารถ
รักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของทุกท่านได้

แผนการดำเนินงานนี้จะขึ้นอยู่กับการประกาศระเบียบปฏิบัติในอนาคตของ
มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัด และรัฐบาล

ระยะที่ 1 เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 

ตามประกาศของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่แจ้งให้
ทุกหน่วยงานกลับเข้าปฏิบัติงานตามชั่วโมงการทำงานปกติ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้
เป็นไปตามข้อกำหนดในการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) แต่ละ
หน่วยงานจะต้องขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนของบุคลากรสำหรับการ
ทำงานที่บ้านและการทำงานที่วิทยาลัยฯ

โรงอาหารชั้น จี มีแผนที่จะเปิดให้บริการแบบจำกัดในวันที่ 18 พฤษภาคม สำหรับ
บุคลากรเท่านั้น และจะมีการวัดระยะโต๊ะและพื้นที่ต่างๆ ตามมาตรการการเว้นระยะ
ห่างทางสังคม (social distancing) 

การจัดเตรียมห้องสำรอง ในกรณีที่บุคลากรมาปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถทำงานใน
ห้องได้เนื่องจากการจำกัดจำนวนในแต่ละห้องและเพื่อการประชุม



คณาจารย์และนักศึกษา ขอให้ใช้ระบบคำร้องการเข้าวิทยาลัยฯ ของคณาจารย์และ
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเราจะสามารถมั่นใจได้ว่าเราดำเนินการตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัด และรัฐบาล

ระยะที่ 2 แจ้งให้ทราบในภายหลัง (ประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคม)

คณาจารย์กลับเข้าปฏิบัติงานตามชั่วโมงการทำงานปกติ ซึ่งจะมีการเพิ่มมาตรการใน
การป้องกันโรค และอาจารย์ดริน พันธุมโกมล จะจัดทำตารางเวลาที่ประกอบไปด้วย
กำหนดการการอบรมและการหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์, การ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียน และการกลับเข้าสู่การทำงานของคณะ
กรรมการชุดต่างๆ 

คณะทำงานตอนสนองเหตุฉุกเฉินและวิกฤตจะพิจารณาในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม 
หากมีนักเรียน นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ห้องซ้อม ในกรณีที่ไม่สามารถซ้อมที่บ้านได้ 
โดยจะพิจารณาคำร้องเป็นกรณี

ระยะที่ 3 เริ่มวันที่ 29 มิถุนายน

นักเรียนและนักศึกษากลับเข้าศึกษา โดยรายงานการวัดผลการป้องกันโรคและการ
ปรับรูปแบบการเรียนการสอน

ระยะที่ 4 ระยะหยุดพักชั่วคราว

สถานการณ์ที่ดีขึ้นของ Covid-19 จากประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัด และ
ตัวแทนรัฐบาล:

• เป็นไปได้ที่จะจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและแบบออนไลน์ (ผสมผสาน)
• การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100%
• การควบคุมการใช้ห้องตามเครื่องดนตรีหรือความจำเป็น

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม จะมีการเพิ่มมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อ: 

1. ล้างมือบ่อยๆ (20 วินาที และตามคำแนะนำให้พกเจลล้างมือของ
ตนเอง)

2. ใส่หน้ากากอนามัย



9. หากมีช่วงเวลาที่ต้องถอดหน้ากากอนามัย เช่น รับประทานอาหารแล้วมี
อาการไอหรือจาม ให้ปิดปากด้วยทิชชู่หรือข้อศอกด้านในของตนเอง

3. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจาก QR Codes ของโรงพยาบาลศิริราช (ณ 
จุดตรวจ)

4. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร
5. บริเวณโรงอาหารจะมีสัญลักษณ์ที่มองเห็นชัดเจนเพื่อคงมาตรการการ

รักษาระยะห่าง (social distancing)
6. จำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟท์โดยสาร โดยมีการทำเครื่องหมายรูปเท้าที่พื้น

และจัดเตรียมเจลล้างมือไว้ตามปกติ
7. จัดทำตารางเวลาทำความสะอาดในภาวะฉุกเฉิน


