
การปรับตัวของสถานศึกษาด้านกายภาพและการบริการเพื่อ
รองรับการเปิดภาคเรียนในช่วงวกิฤต ิCovid-19

โดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหดิล



ค าส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563)



มาตรการควบคุมหลัก
ตามค าส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา



หอ้งเรยีนและหอ้งประชมุ

• จดัแม่บา้นเชด็ท าความสะอาด

ดว้ยน ้ายาฆ่าเชือ้ บรเิวณจดุ

สมัผสับ่อยๆ ทกุ 3 ช ัว่โมง หรอื

เมือ่สิน้สุดการเรยีนการสอน

1. ท าความสะอาดพืน้ ผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆ ทัง้ก่อนและหลังการเรียนการสอน รวมถงึห้องสุขาและ
ให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

หอ้งน ้ำและอำ่งลำ้งมอื 

• จดัแม่บา้นเชด็ท าความสะอาด

จดุสมัผสับ่อยๆ ทกุ 3 ช ัว่โมง 

• ตดิตัง้ Foot panel Plate ชว่ย
เปิดประตไูม่ตอ้งใชม้อืสมัผสั

• ตดิโปสเตอร ์ประชาสมัพนัธ ์

การลา้งมอืทีถ่กูวธิี

มาตรการควบคุมหลัก



ใหบ้รกิำรเฉพำะผูส้วมใสห่น้ำกำก

ฯ เท่ำนัน้
• เจา้หนา้ทีป่ระจ าอาคาร

• เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั 

• พนักงานท าความสะอาด 

• และผูเ้ขา้ใชบ้รกิารอาคารสวม

หนา้กากตลอดเวลาใชบ้รกิาร

2. ให้เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกจิกรรมสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า

• ตดิป้ายรณรงคส์รา้งความตระหนัก

รูก้ารป้องกนัโรคตดิต่อดว้ยการ

ลา้งมอื

• พืน้ทีบ่รกิารทัว่ไปตัง้จดุใหบ้รกิาร

แอลกอฮอลเ์จล

3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน า้ยาฆ่าเชือ้โรค

มาตรการควบคุมหลัก



กำรใหบ้รกิำรหอ้งเรยีน หอ้งประชมุ

• จดัโตะ๊น่ังเวน้ระยะห่างมากกว่า 1 m.
• จดัการเรยีนการสอนสลบัชว่งเวลา

เพือ่ลดจ านวนนักศกึษา

4. ให้เว้นระยะน่ังหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและที่น่ังอย่างน้อย 1 เมตร

กำรใหบ้รกิำรพืน้ทีส่ว่นกลำง

• สรา้งระบบสญัลกัษณเ์วน้ระยะห่าง

< 1.00m.
• จดัทศิทางการเดนิ การขึน้บนัได 

ในอาคาร

• จ ากดัจ านวนผูใ้ชล้ฟิทโ์ดยสาร

มาตรการควบคุมหลัก



กำรใชบ้รกิำรรถสำธำรณะ 

รถรำงและรถ Shuttle Bus
• จดัระยะห่างในการคอยรบั

บรกิาร

• จดัทีน่ั่งในรถโดยสารเวน้ทีน่ั่งลด

ความแออดัระหว่างการเดนิทาง

• มจีดุใหบ้รกิารแอลกอฮอลเ์จล

• จดัท าระบบตรวจสอบความ

หนาแน่นของรถบรกิารผ่าน 

Application มอืถอื

4. (ต่อ) เว้นระยะน่ังหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและที่น่ังอย่างน้อย 1 เมตร

มาตรการควบคุมหลัก



จ ำกดัจ ำนวนผูเ้ขำ้ใช ้

บรกิำร ตำมมำตรกำรลด

ควำมแออดั

• ใหบ้รกิารหอ้งเรยีน หอ้ง

ประชมุ ตามสดัส่วน 1:5 ตร.ม.
• จ ากดัระยะเวลาการใชห้อ้งท า

กจิกรรมไม่เกนิ 3 ชม./คร ัง้
• เนน้การเรยีนการสอน

ออนไลน ์เพือ่ลดจ านวน

นักศกึษาทีจ่ะเขา้มาในวทิยา

เขต

• สลบัชว่งเวลาการเรยีนการ

สอน

5. ให้ควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 1 คน: 5 ตรม. หรือปรับลดเวลาในการท ากจิกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

ห้องเรียน ความจุ 386 ที่นั่ง (1,170 ตรม.) ปรับลดเหลือ  200 ที่นั่ง 1: 5 ตรม.

ห้อง Computer ความจุ 60 ที่นั่ง (150 ตรม.) ปรับลดเหลือ 30 ที่นั่ง 1: 5 ตรม.



6. ส่วนงานราชการลงทะเบยีนยืนยันการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันโรคตามราชการก าหนด

7. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้
แอปพลเิคชัน ที่ทางราชการก าหนด

มาตรการควบคุมหลัก



ลงทะเบียนเข้า-ออก

7. ไทยชนะ App

ลงทะเบยีนผูป้ระกอบการ กบั 
App ไทยชนะ และตดิ QR 
Scan Check in- Check out

1. หมัน่ท ำควำมสะอำด

ท าความสะอาดพืน้

ผวิสมัผสั ทัง้กอ่นและหลงั
การเรยีนการสอน

ท าความสะอาดสถานที่

2. สวมหน้ำกำก

เจา้หนา้ที ่บุคลากร 

นักศกึษา สวมหนา้กาก
ตลอดเวลา

สวมใส่หน้ากาก

3. ลำ้งมอืบ่อยๆ

จดัใหม้จีดุลา้งมอืดว้ยสบู่ 

หรอืแอลกอฮอลเ์จลหรอื
น า้ยาฆ่าเช ือ้โรค

ล้างมือ

เว้นระยะห่างทางสังคม

4. เวน้ระยะห่ำง

เวน้ระยะโตะ๊น่ัง หรอืยนืห่าง
อยา่งนอ้ย 1 เมตร

ควบคุมปริมาณคน

5. ลดควำมแออดั

ควบคมุจ านวนคนไม่ให ้
แออดั 1คน : 5 ตรม. ปรบั

เวลา สลบัตารางเรยีน

สรุปมาตรการควบคุมหลัก
ที่โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาต้องด าเนินการ

ลงทะเบียนยืนย้น

6. ลงทะเบยีนยนืยนักำร
ปฏบิตัติำมมำตรกำร

ลงทะเบยีนยนืยนัการปฏบิตัติาม
มาตรการผ่าน App ไทยชนะ



มาตรการเสริม
ตามค าส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา



1. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จามหรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์
นักเรียน นักศึกษา โดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือสถาบนัการศกึษาที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรองอาการป่วย
และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด

มำตรกำรวดัไข ้ณ จุดคดักรองส ำหรบั

ผูท้ีเ่ขำ้ใชง้ำนอำคำรฯ

• ตรวจวดัอณุหภูมผูิเ้ขา้ใชง้านทุกคน 

รวมทัง้เจา้หนา้ทีป่ระจ าอาคาร

• หากตรวจพบมอีาการไขสู้งเกนิ 37.5 
องศา มอีาการรว่มกบั ไอ จาม เหน่ือย

หอบ อย่างใดอย่างหน่ึง ประสานงาน

จราจรและความปลอดภยั เพือ่แจง้ ศูนย ์

การแพทย ์รบัตวัด าเนินการตามเกณฑ ์

สอบสวนโรคตอ่ไป

มาตรการเสริม



2. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถงึภายในห้องสุขา ทัง้นี ้ ให้ท าความสะอาด เคร่ืองปรับอากาศ และ
จัดการฆ่าเชือ้โรค อย่างสม ่าเสมอ

ระบบระบำยอำกำศภำยในอำคำร

• อาคารส่วนกลางทีว่ทิยาเขต

ศาลายาเป็นอาคารออกแบบใน

ลกัษณะเปิดโล่ง อากาศถา่ยเทได ้

สะดวก

• หอ้งน ้าภายในอาคารมหีนา้ตา่ง

ระบายอากาศและพดัลมระบาย

อากาศ

ท ำควำมสะอำดระบบปรบัอำกำศ

• ท าความสะอาดระบบปรบัอากาศใน

อาคาร ตามรอบอย่างสม ่าเสมอ

มาตรการเสริม



3. จัดให้มีระบบควิ มีพืน้ที่รอควิที่มีที่ น่ังหรือ ยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทัง้บริเวณ จุดรับประทานอาหาร ห้องน า้

ระบบรอรบับรกิำรหอ้งน ้ำ

• จดัต าแหน่งจดุยนืคอยผูใ้ชบ้รกิาร เวน้

ระยะห่าง < 1.00 เมตร
• จดัแม่บา้นเชด็ท าความสะอาดทกุ 3 ชม.

มาตรการเสริม

กำรจดัพืน้ทีน่ั่งทำนอำหำร

• ค านวณจากพืน้ทีใ่ชส้อยศูนย ์

อาหาร 1,586 ตรม. 

• คดิเป็นจ านวนคนทีส่ามารถใชพ้ืน้ที่

ได ้317 คน ( 1 คน : 5 ตรม.) 



4. จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้
ร่วมกจิกรรม รวมถงึให้มีการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการเรียนการสอน การสอบ สอบคัดเลือก
การฝึกอบรม และงานธุรการ ที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก อย่างเคร่งครัด

มาตรการเสริม



ตัวอย่าง Check list มาตรการส าหรับห้องเรียน สถานที่จัดประชุม ที่พกัและโรงแรม

มาตรการเสริม



ตัวอย่าง Check list มาตรการส าหรับห้องเรียน สถานที่จัดประชุม ที่พกัและโรงแรม

มาตรการเสริม



5. ให้พจิารณาพฒันานวัตกรรมการลงทะเบยีน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้มีการเรียนการสอน รูปแบบใหม่ในระยะยาว

vdo/New Normal MU3.mp4


Near Field Communication Tracking
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกบั

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิต Chip NFC โดยน ามาต่อยอดพฒันา
แอพพลิเคชัน่ท่ีเรียกวา่ Near Field Communication Tracking เพ่ือลงทะเบียนผู้ใช้งานโดยไม่
จ าเป็นต้องมีระบบอินเทอร์เน็ต

5. ให้พจิารณาพฒันานวัตกรรมการลงทะเบยีน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้มีการเรียนการสอน รูปแบบใหม่ในระยะยาว

มาตรการเสริม



การลงทะเบยีนเข้าใช้บริการอาคารผ่านระบบ NFC Tracking (กรณีบุคคลภายนอก)
01

เข้ารับการตรวจวดัอณุหภมู ิแลกบตัร
ประจ าตวักบั บตัร visitor ซึง่ติด NFC 

Chip หรือรับchipset/wristband ณ 
จดุคดักรองและลงทะเบียนใน
โทรศพัท์มือถือ ก่อนเข้าใช้บริการภายใน
อาคาร

ผ่านเข้า – ออก จดุคดักรองประจ า
อาคาร โดยย่ืนมือหรืออปุกรณ์ท่ีติด NFC 

Chip ไปในระยะห่างไมเ่กิน 10 cm.
ระบบจะบนัทกึข้อมลู การเข้าใช้งาน
อาคารอ่ืนๆ ไมจ่ าเป็นต้องติดสติก๊เกอร์ 
หรือลงทะเบียนเพิ่มเติม

02
การเข้าใช้บริการอาคาร

มาตรการเสริม



03

สามารถเปิด Application เพ่ือตรวจสอบความหนาแน่น 
จ านวนคนท่ีใช้งานอาคารอยู่  ประกอบการตดัสินใจเข้าใช้
บริการอาคาร

เม่ือเข้าใช้งานอาคารเรียบร้อยแล้ว ก่อนออกจากอาคาร ผ่านจดุ
คดักรอง Tab NFC Chip กบั โทรศพัท์มือถือ จนท. จดุคดักรอง 
หรือ Tab NFC Chip กบั Gate Reader ก็สามารถ Check out 

ออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว

04

ตรวจสอบความหนาแน่นของอาคารก่อนตัดสินใจเดนิทาง

Check-in, Check-Out รวดเร็วและสะดวก

มาตรการเสริม



การใช้บริการ รถสาธารณะผ่านระบบ NFC Tracking
05

ผู้ใช้บริการสามารถเปิด 
Application ตรวจสอบเส้นทาง 
ต าแหน่งรถสาธารณะ และจ านวนท่ี
ว่างในรถได้

มาตรการเสริม



ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยมหดิล
1. NFC Tracking ช่วยแก้ปัญหา กรณี นกัศกึษา หรือบคุลากร ไมมี่อินเทอร์เนท หรือ

โทรศพัท์แบตหมด จะสามารถเข้าใช้งานอาคารได้ และลดปัญหาความแออดัรอ
ลงทะเบียนกรณีท่ีเปิดภาคการเรียน จ านวนนกัศกึษาหรือบคุลากรท่ีเข้าแถวคอย
ลงทะเบียนเข้าใช้อาคารสถานท่ี การใช้ระบบ NFC Tracking จะเพิ่มความรวดเร็ว 
เกิดประโยชน์ทัง้ด้านการใช้งานและด้านการติดตามควบคมุโรค

2. Physical Distancing จะสง่ผลกระทบกบัผู้ใช้บริการโดยตรง ระยะหา่งท่ีเพิ่มขึน้
สง่ผลให้การให้บริการได้น้อยลง ตวัอยา่งเช่น การเพิ่มระยะหา่งในการใช้บริการรถราง
สาธารณะ จากเคยใช้บริการได้คนัละ 30 ท่ีนัง่ จะเหลือพืน้ท่ีให้บริการได้เพียง 15 ท่ี
นัง่ จ านวนรถไมพ่อกบัจ านวนผู้ใช้บริการ การน า NFC Tracking ร่วมกบั 
Application จะท าให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจ านวนท่ีวา่งบนรถรางผ่าน
โทรศพัท์มือถือได้

ข้อดีระบบ Near Field Communication Tracking

มาตรการเสริม



ประโยชน์กับภายนอกมหาวิทยาลัย
1. ประโยชน์กบัประชาชนที่ไมมี่โทรศพัท์มือถือ ระบบ NFC Chip จะช่วยเสริมมาตรการ

การลงทะเบียนของ Application ไทยชนะได้ เน่ืองจากประชาชนบางกลุม่ไมมี่
โทรศพัท์มือถือ เช่น เด็กเลก็ และคนชรา คิดเป็นสดัสว่นมากกว่า 20%

2. โรงเรียนประถม มธัยม ที่มีเดก็เลก็ ซึง่ยงัไมมี่โทรศพัท์มือถือใช้งานทางโรงเรียน อาจน า
ระบบนีไ้ปใช้ในการลงทะเบียนนกัเรียน ณ จดุคดักรองก่อนเข้าโรงเรียน ซึง่ NFC 

Chip สามารถน าไปพฒันาเป็น Wristband ให้เดก็นกัเรียนได้ ควรท าให้มีความ
คงทนมากขึน้ เช่นใช้วสัด ุPE ในการท าสายรัดข้อมือก็จะเกิดประโยชน์กบัโรงเรียน 
และสถานศกึษาเป็นอยา่งมาก

มาตรการเสริม

ข้อดีระบบ Near Field Communication Tracking



Physical Distancing โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

มาตรการเสริม

ที่กดแอลกอฮอล์เจลแบบเหยียบ ต้นทนุ 600 บาท
(ต้นแบบเป็นวสัดเุหลือใช้น ามาประยกุต์)

ฉากกัน้บนโต๊ะ
ต้นทนุ  360 บาท

ฉากกัน้ร้าน
ต้นทนุ 700บาท



ตรวจวัดไข้ Line Up

Air Clean

2. ระบบระบำยอำกำศ

ลา้งท าความสะอาด

เคร ือ่งปรบัอากาศ และ

ฆ่าเช ือ้โรคสม ่าเสมอ

1. คดักรอง วดัไข้

จดัใหม้จีดุคดักรอง วดั

ไข ้ส าหรบัเจา้หนา้ที่

และผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร

3. จดัระบบควิ

จดัใหม้รีะบบควิ มี
พืน้ทีร่อควิ ระยะห่าง

< 1m.

5. นวตักรรม
ลงทะเบยีน

ระบบ Tracking ผูใ้ช ้
อาคาร ดว้ย Chip NFC 

NFC Tracking

สรุปมาตรการเสริม
ที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต้องด าเนินการ

Check List

4. มำตรกำรในกำร
ตรวจสอบ

ใหค้ าแนะน าและตรวจสอบการใช ้
งานใหเ้ป็นไปตามมาตรการของรฐั




