
 
ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับที่ 1/2564) 
เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

รอบใหม ่ของคณะเทคโนโลยี 
--------------------------- 

ตามที่มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ระลอกใหม่ ในหลายพื้นท่ี และมีการประกาศระดับเขตพ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่เฝ้าระวัง ตลอดจนมาตรการ
ป้องกันและควบคุมเพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่ 2610/2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รอบใหม่ ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น เพ่ือให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มอบอ านาจ
การให้ปฏิบัติการแทน จึงเห็นควรให้ออกประกาศไว้เพ่ือเป็นการเพ่ิมมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่ของคณะเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2564) เรื่อง 
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ
ใหม ่ของคณะเทคโนโลยี”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ห้ามมิให้บุคลากร และนักศึกษา เดินทางไปยังพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (โซนแดง) ตามมติที่ประชุม

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อนึ่ง ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องเดินทางไปยังพ้ืนที่ควบคุม (โซนส้ม) หรือพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง (โซนเหลือง) ขอให้ปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2700/2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ โดยเคร่งครัด 

ข้อ 4 ให้บุคลากร และนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (โซนแดง) พ้ืนที่ควบคุม (โซน
ส้ม) และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง (โซนเหลือง) ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ



ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ปฏิบัติตนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2610/2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ โดยเคร่งครัด 

ข้อ 5 ในกรณีที่ได้รับค าแนะน าให้กักตัว 14 วัน เพ่ือเฝ้าติดตามและรายงานอาการของโรค ส าหรับ
กรณีของบุ คลากร  ให้ ขออนุ มั ติ ท า ง านที่ บ้ าน  ( work from home)  โ ดย ให้ปฏิบั ติ ต ามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 546/2563 เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรกรณีเพ่ือป้องกันการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่  2019 (COVID-19) และประกาศของคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 
13/2563 เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) กรณีป้องกันการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส าหรับกรณีของนักศึกษา ให้แจ้งฝ่ายวิชาการ  คณะ
เทคโนโลยี (คุณพัชรี พงศ์พัสนันท์ e-mail : patsir@kku.ac.th) และแจ้งอาจารย์ประจ าวิชาทราบอย่างเป็น
ทางการ เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน 

ข้อ 6 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบรรยายหรือปฏิบัติการในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบบในชั้นเรียน หรือ
แบบผสมผสานระหว่างแบบออนไลน์และในชั้นเรียน และปรับวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ทั้งนี้
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องงดการเรียน ขอให้ตกลงร่วมกับนักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษาทุกท่านรับทราบอย่าง
ชัดเจนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือ E-learning หรือ Google classroom 
หรือช่องทางที่เป็นทางการอื่น ๆ 

ข้อ 7 ให้งดหรือหลีกเลี่ยงการจัดงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมคนจ านวนมาก จนกว่าสถานการณ์
จะคลี่คลาย ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นให้พิจารณาใช้รูปแบบออนไลน์  

ข้อ 8 ให้บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

8.1 ผ่านการคัดกรองและตรวจอุณหภูมิของร่างกาย ณ จุดคัดกรองที่คณะก าหนด  ติด
เครื่องหมายที่แสดงว่าได้ผ่านการคัดกรองและตรวจอุณหภูมิร่างกายแล้ว  และลงทะเบียน
หรือลงชื่อ หรือสแกน OR Code ไทยชนะ ในการเข้าและออกคณะทุกครั้ง 

8.2 สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่เข้ามาในพ้ืนที่ของคณะ หมั่นท า
ความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  

8.3 หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจ านวนมากจนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลาย 

ประกาศ ณ วันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2564 
  
       
 
 (รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว) 

คณบดีคณะเทคโนโลยี 
 

mailto:patsir@kku.ac.th
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ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


(ฉบับที ่13 /2563) 
เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 


กรณีป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  
--------------------------- 


ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
(ฉบับที่ 5) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 และประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 546/2563 เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร กรณีเพ่ือป้องกันการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ความทราบแล้วนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อส่วนงาน 


อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มอบอ านาจการให้
ปฏิบัติการแทน จึงเห็นควรให้ออกประกาศ เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) 
กรณีป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้ 


1. ให้สาขาวิชาหรือหลักสูตร และกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี พิจารณาการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนภายใต้สังกัด ให้สามารถปฏิบัติงานที่บ้าน เพ่ือลดการเดินทางและลดการ
สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้มากที่สุด โดยถือปฏิบัติดังนี้ 


1.1 การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรสายวิชาการ 
ให้สาขาวิชาหรือหลักสูตร ส ารวจงานที่ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานที่สถานที่ท างาน และมอบหมาย
งานดังกล่าวให้บุคลากรสายวิชาการในสังกัด ปฏิบัติงานที่บ้าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน การใช้ระบบประชุมทางไกล โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในการท างานเทียบเท่ากับการมา
ปฏิบัติงานที่สถานที่ท างานและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับบริการ และหรือส่วนงาน ทั้งนี้ ขอให้
มีการมอบหมายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อ
หัวหน้าสาขาวิชาหรือหลักสูตรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านระบบการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานแบบออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น Google drive หรือ Microsoft Team เป็นต้น 


1.2 การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
1) ให้สาขาวิชาหรือหลักสูตร และกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี พิจารณาการเหลื่อมเวลา


ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัด การมอบหมายงานและการจัดท า







ตารางเวลาปฏิบัติงานหรือการสลับวันหรือเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจน การปฏิบัติงานแทน
กันส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน การใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยให้มี
ผลสัมฤทธิ์ในการท างานเทียบเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่สถานที่ท างาน และไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อผู้รับบริการ และหรือส่วนงาน 


2) ให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานที่บ้าน รายงานผลการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของส่วนงาน อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือผ่านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น 
Google drive หรือ Microsoft Team เป็นต้น เ พ่ือประกอบการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงาน 


2. ให้สาขาวิชาหรือหลักสูตร และกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี สรุปงานที่มอบหมายและหรือการ
จัดท าตารางเวลาปฏิบัติงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านเป็นรายบุคคล น าเสนอคณบดีให้ความเห็นชอบ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานที่บ้าน 


3. ให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานที่บ้านทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ท าการบันทึก
การลงเวลาปฏิบัติงานตามที่คณะก าหนดโดยใช้ระบบ Workplace 


4. กรณีมีภารกิจเร่งด่วนหรือจ าเป็น บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานที่บ้านทั้งบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ต้องพร้อมต่อการเข้ามาปฏิบัติงานที่สถานที่ท างานทันที ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 


5. บุคลากรที่ท าหน้าที่บริหาร ระดับรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต และผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี ให้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านต่อคณบดี 


6. ในกรณีของการปฏิบัติงานที่บ้าน หากก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับบริการและหรือส่วนงาน ถือเป็น
ความผิดส่วนบุคคล และคณะจะด าเนินการทางวินัยหรือด้านอื่นตามระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 


7. ให้ถือปฏิบัติตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่า
จะมีประกาศหรือแนวปฏิบัติเปลี่ยนแปลง 


8. ในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย และให้ถือ
เป็นที่สุด 


 ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  
  
 


 
 
 
 
 


(รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว) 
คณบดีคณะเทคโนโลยี 


 







แบบสรุปการขออนุมัติการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรในสังกัด 
ส่วนงาน/หน่วยงาน..............................................................................คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


ในช่วงระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 
*************************************************************** 


ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
ลักษณะงานท่ี


มอบหมายให้ปฏิบัติที่
บ้าน 


ช่วงเวลาที่ขออนุมัติ
ปฏิบัติงานท่ีบ้าน 


ความคาดหวัง
หรือตัวช้ีวัดการ


ปฏิบัติงาน 


ผู้ที่ท าหน้าท่ีแทนใน
กรณีที่ปฏิบตัิงานท่ี


บ้าน 


เบอร์โทร/e-mail 
address ส าหรับ
การติดต่อในกรณี


ฉุกเฉิน 


        
        


        


        
        


        


        
        


        


        
 


ขอรับรองการขออนุมัติการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน 
            ลงชื่อ............................................................ 
           (..................................................) 
          หัวหน้าสาขาวิชา/หลักสูตร........................... 







 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน 


คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในช่วงระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 
*************************************************************** 


ชื่อ-สกุล...............................................................................ต าแหน่ง................................... ..................................สังกัด..................................................................  
 


วันท่ีได้รับอนุมตัิให้
ปฏิบัติงานท่ีบ้าน 


ลักษณะงานท่ีได้มอบหมาย ผลการปฏิบตัิงาน/ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 
การบรรลุความคาดหวัง


หรือตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรคในการ


ปฏิบัติงาน 
    บรรล ุ


 ไม่บรรล ุ
 


 
 


   บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ


 


    บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ


 


    บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ


 


 
 ขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
             ลงชื่อ...................................................... 
                     (................................................) 


            ต าแหน่ง................................... ............... 
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