
 
ประกาศภาควิชาโภชนวิทยา 

การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของภาควิชาโภชนวิทยา ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

------------------------------------------------------------------------ 

อ้างถึงประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นท่ีและ

การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร  ตามประกาศสถานการณฉุกเฉิน ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 

2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Virus COVID-19 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปรับตัวและเตรียมความ

พร้อมในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา

วิชาเอกโภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร และสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ  หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกโภชนวิทยา (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข  

 

 ใหหลักสูตรระดับปริญญาตรี ยังคงสามารถจัดกิจกรรมการเรียน การสอน การสอบ การวิจัย หรือ

การฝึกอบรมทางวิชาการ ฯลฯ ผ่านระบบออนไลน์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง การจัดการเรียน

การสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564  และหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาให้ปฏิบัติตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

 

ทั้งนี ้กรณีท่ีมีความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติการทางการวิจัยในพ้ืนที่

ส่วนกลางของคณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือภาควิชา ขอให้ค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกในการ

คมนาคมทั้งไปและกลับของนักศึกษา เป็นส าคัญและให้ด าเนินการตามมาตรการดังนี้                 

1)  กรณีการเรียนการสอน รายวิชาที่เป็นบรรยายซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนผ่ารระบบออนไลด์ได้ 

ขอให้ด าเนินการผ่ารระบบออนไลน์ต่อไป ตามแผนการสอน  

     2) กรณีรายวิชาฝึกปฏิบัติที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ ให้แจ้งการขออนุญาตเข้าใช้ห้องปฏิบัติการตามข้ันตอน

การใช้ห้องปฏิบัติการ โดยให้เสนอแผนการเข้ามาใช้อาคารสถานที่ จ านวนนักศึกษา และมาตรการที่

ควบคุมป้องกันตามแบบฟอร์ม ให้จัดห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการ โดยยึดหลักของ Physical 

Distancing โดยก าหนดให้มีการนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือความหนาแน่น 1 คนต่อพ้ืนที่ อย่าง

น้อย 4 ตารางเมตร และมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อด้วยการวัดอุณหภูมิของร่างกาย และท าสบายดีบอต

ทุกครั้งก่อนเข้าห้อง ใช้เจล/แอลกออฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเรียนในห้องปฏิบัติการ  



 ภาควิชาโภชนวิทยา จึงได้พิจารณาร่วมกัน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 และก าหนดให้มีวิธีการ

แนวทางในการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ ของภาควิชาใน ภาคการศึกษาที่ 1  ปี

การศึกษา 2564 โดยมีรายละเดียดดังนี้ 

1. ให้บุคลากรและนักศึกษาที่มาใช้ห้องปฏิบัติการ เรียกว่า “ผู้ใช้งานฯ” จะต้อง 

1.1 ได้รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 1 เข็ม หรือ 

1.2 ผ่านการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 7 วัน ก่อนเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการ  

2. ภาควิชามีการจัดห้องเรียนในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร (อาคาร 1 ชั้น 8) และ

ห้องปฏิบัติการอาหาร (อาคาร 7 ชั้น 2) โดยยึดหลักของ Physical Distancing โดยก าหนดให้มี 

2.1 ผู้ใช้งานฯ ต้องมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย Scan QR code และท าสบายดีบอตทุกครั้ง

ก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการฯ ในกรณีท่ีพบว่า ผู้ใช้งานฯ มีอุณหภูมิร่างกายวัดได้สูงกว่า 37.5 องศา

เซลเซียส ให้แจ้งศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 โดยนักศึกษา (ศบค. นศ.) ทราบภายใน 2 

ชั่วโมง จากนั้น ศบค. นศ. แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาฯ ตามล าดับขั้นตอน 

2.2 ขณะเดินทางมายังคณะฯ ให้ผู้ใช้งานสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 2 ชั้นตามค าแนะน าของ

กรมควบคุมโรค และขณะใช้ห้องปฏิบัติการฯ ผู้ใช้งานฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า

อย่างน้อย 1 ชั้น และสวมชุดกาวน์ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการฯ”  

2.3 ห้ามมิให้รวมกลุ่มพูดคุยโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า 

2.4 ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน 

2.5 การนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือความหนาแน่น 1 คนต่อพ้ืนที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตร  

3. มาตรการเพ่ิมเติม 

3.1 ภาควิชามีการบริหารจัดการโดยใช้วิธีเหลื่อมเวลาในการให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าเรียนใน

ห้องปฏิบัติการ 

3.2 ภาควิชาได้มีการจัด ศบค. นศ. โดยมอบหมายให้ตัวแทนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เป็นผู้รับรายงาน

เช็คอาการ แจ้งข่าว ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาทราบตามล าดับ 

3.3 ในกรณีที่พบว่า  ผู้ใช้งานฯ หรือกลุ่มบุคคลใกล้ชิด มีอาการเข้านิยามโรค COVID-19 ห้ามมิให้

ผู้ใช้งานฯ เดินทางมาที่คณะฯ โดยให้กักตัว ณ สถานที่พักอาศัย และแจ้งให้ศบค. นศ. ทราบภายใน 

2 ชั่วโมง จากนั้น ศบค. นศ. แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาฯ ตามล าดับขั้นตอน 

3.4 ผู้ใช้งานฯ สามารถกรอกแบบฟอร์มยืมอุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการเพ่ือน าไปใช้งานยังที่พักอาศัย 

เพ่ือลดความเสี่ยงในการเดินทาง และการรวมกลุ่มของบุคคลจ านวนมาก โดยระยะเวลาและ

จ านวนในการยืมอุปกรณ์จะพิจารณาเป็นกรณีตามปริมาณของอุปกรณ์ที่มีในห้องปฏิบัติการฯ 

และความต้องการในการใช้งาน 

3.5 กรณทีี่ผู้ใช้งานฯ ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ให้ผู้ใช้งานฯ กรอก “แบบฟอร์ม 

ยินยอมรับความเสี่ยงในการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ โดยผูส้มัครใจไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน



โรค COVID-19” ก่อนเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการฯ ทุก 1 เดือน จนกว่าผู้ใช้งานฯ จะได้รับการฉีด

วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มแรก 

 

4. ในกรณีที่ผู้ปกครองมีความวิตกกังวลในเรื่องที่นักศึกษาจะต้องเดินทางมาเรียนในคณะ ทางภาควิชาได้

จัดท าแบบฟอร์มไม่ยินยอมให้นักศึกษาเดินทางมาฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่คณะ โดยให้นักศึกษา

ชี้แจงเหตุผล และให้ผู้ปกครองลงนามรับทราบด้วย  

5. กรณทีีมี่นักศึกษาต้องการใช้ห้องปฏิบัติการเร่งด่วน ให้ส่งค าขออนุญาตเข้าคณะให้หัวหน้าภาค

พิจารณาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน  

6. ภายในห้องปฏิบัติการ ในขณะที่นักศึกษาเรียนจะมีการเปิดหน้าต่าง และพัดลมเพ่ือระบายอากาศแทน

การเปิดเครื่องปรับอากาศ และในช่วงพักเที่ยง และเมื่อไม่มีผู้ใช้งานในแต่ละห้อง 

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้งานฯ จัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศฯ โดยหากมีข้อขัดข้องในการ

ด าเนินงาน รวมถึงต้องการการสนับสนุนใดๆ ขอให้แจ้งมายังภาควิชาฯ เพ่ือที่ภาควิชาฯ จะได้พิจารณาแนวทาง

สนับสนุน รวมถึงประสานขอความช่วยเหลือจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อไป ในกรณีพบว่า มีผู้ใช้งานฯ ไม่ปฏิบัติ

ตามแนวทางการใช้ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดย

เคร่งครัด ให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ พิจารณายกเลิกการขออนุมัติใช้งานนั้น จนกว่าจะมีประกาศแนวทางในการ

ปฏิบัติงานอ่ืนที่มีความเคร่งครัดมากกว่าจากคณะสาธารณสุขศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราณี ภวัตกุล)  
หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา 
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