
คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศกึษา 
ในการจัดการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2563



การคาดการณ์และมาตรการส าคัญป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ควบคุมได้เต็มที่

สถานการณ์ควบคุมได้ความเสี่ยงต่ า

สถานการณ์ควบคุมได้ยาก

มาตรการการคัดกรองเบื้องต้น

มาตรการด้านสังคม

มาตรการด้านสุขลักษณะ  สถานที่และ
สิ่งอ านวยความสะดวก

มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

มาตรการด้านการติดตามดูแล

คาดการณ์สถานการณ์ มาตรการของรัฐ มาตรการของสถาบันอุดมศึกษา

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม



มาตรการควบคุมหลักที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่รัฐก าหนด

ท าความสะอาด สวมหน้ากากอนามัย 
หน้ากากผ้า

มีจุดล้างมือ เว้นระยะห่าง

ควบคุมปริมาณคน
ลงทะเบียนยืนยัน

การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค
ลงทะเบียนเข้า – ออกตาม

ที่รัฐก าหนด
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มาตรการเสริมที่ใช้ในการปอ้งกันการแพร่ระบาดของไวรัส                 
โคโรนา 2019 ตามที่รัฐก าหนด

มาตรการคัดกรอง มีระบบระบายอากาศที่ดี และท า
ความสะอาดสม่ าเสมอ มีระบบคิว/พื้นที่รอคิว

ปฏิบัติตามมาตรการ
หลักอย่างเคร่งครัด พัฒนานวัตกรรม5
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มาตรการส าคัญที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 ของสถาบันอุดมศึกษา

มาตรการคัดกรองเบื้องต้น 
การตรวจวัดไข้  มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ                    

การให้ค าแนะน า การใช้หน้ากากอนามัย

2. มาตรการด้านสังคม                                                                          
การรักษาระยะห่างทางสังคม อยู่ห่างจากผู้อ่ืน 1 – 2 เมตร  การหลีกเลี่ยงการ

สัมผัส การปรับเวลาเรียน สลับวันเรียน การลดเวลากิจกรรม การงดเรียน
บางรายวิชา การจัดระบบคิว การใช้ภาชนะแยกส่วนตัว ไม่ไปพื้นที่เสี่ยง 
การกักกันตัวเอง และการกักกันโรค ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้

2
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มาตรการส าคัญที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 ของสถาบันอุดมศึกษา

มาตรการด้านสุขลักษณะ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก
จัดเตรียมสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องท ากิจกรรม ห้องดนตรี ห้องนั่งพัก ห้องสุขา พ้ืนที่โล่ง ลานกิจกรรม สนามกีฬา

ลิฟท์ บันได โรงอาหาร หอพัก ให้มีระบบระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก ท าความสะอาดพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ท าความสะอาดอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครืองใช้ในห้องปฏิบัติการ ท าความสะอาดอาคารเรียน อาคารอ่ืน ๆ รวมถึงอุปกรณ์ภายในตัวอาคารหอพักนักศึกษา เช่น ลูกบิด

ประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ และปุ่มกดลิฟต์ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคทุก 2 ชั่วโมง ลดความแออัดของการอยู่รวมกัน นวัตกรรม No hand
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มาตรการส าคัญที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการด้านการติดตามดูแลผู้มีความเสี่ยง

จัดท าระบบติดตามดูแลผู้มีความเสี่ยง

มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                  
ล้างมือด้วยสบู่และน้ าทุก 3 ชั่วโมง ท าความสะอาดมือด้วยเจล

แอลกอฮอล์  ใช้หน้ากากอนามัย  ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น

5

4





แนวปฏิบัติสถาบันอุดมศึกษา



การคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยง

มีคณะท างานคัดกรองนักศึกษาและบุคลากรเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ                       
โคโรนา 2019

มีคณะท างานปฏิบัติการดูแลนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ
โคโรนา 2019 พร้อมทั้งจัดเตรียมพ้ืนที่กักตัวส าหรับกลุ่มเสี่ยงปานกลาง และกลุ่มเสี่ยงสูง 

พัฒนาโปรแกรมเฝ้าระวังและติดตามอาการของนักศึกษาและบุคลากรที่อาจมีความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อผ่าน Application ซึ่งจะช่วยคัดกรองและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ไปจนถึงการ
บันทึกข้อมูลสุขภาพ ต าแหน่งการเดินทาง และการรับค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรทาง
การแพทย์ผ่านทั้งแชทบอท (CHATBOT) และการตอบค าถามจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

ตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มาตรการต่าง ๆ สามารถด าเนินการไปได้ด้วย
ความรวดเร็ว
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การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการศึกษา

การเฝ้าระวังตามมาตรการด้านสุขลักษณะ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งก่อนใช้
งานและหลังการใช้งาน ทั้งอาคารเรียน อาคารบริการ โรงอาหาร ห้องท่ีใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ห้องสุขา และจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี

การควบคุมจ านวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนหรือการท ากิจกรรมมิให้แออัด การจัดที่นั่งให้
มีระยะห่างตามก าหนดในมาตรการทางสังคม 

มีการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หวัด ส าหรับทุกคนที่เข้ามาใช้ห้องเรียน 
อาคารสถานที่  ก าหนดจุดเข้าออก

การให้ความรู้และแนะน ากับผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ส าคัญทั้ง 6 ด้าน 

การจัดท า Application การลงทะเบียนเข้าออกในสถาบันอุดมศึกษา หรือการบันทึกข้อมูล  
การลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามที่ราชการก าหนด

1

2

3

4

5



การใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการสอบ การฝึกอบรมระยะสั้น

การปฏิบัติ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการส าคัญในการป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามอาคารสถานที่

สถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งการลงทะเบียน
ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

พัฒนา Application เพื่อควบคุมการเข้าออก ใช้มาตรการควบคุมด้วยการ
บันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ ผู้ใช้งานในอาคารสถานที่ ผู้ร่วมกิจกรรม 
มีการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการจัดท ากิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด
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การบริการพยาบาล

ปฏิบัติตามแนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถาบัน/
โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1 / 2563

ห้องพยาบาลควรเตรียมการคัดกรอง การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพื่อแยกผู้ป่วยออกจาก
สถานที่ท างาน หรือในอาคารที่มีคนรวมกันเปน็จ านวนมาก รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการ
ส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล 

การประสานงานการส่งต่อผู้มีความเสี่ยง  การจัดหน่วยพยาบาลให้บริการในอาคารหอพักนิสิต
นักศึกษา การปรับรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ ในห้องพยาบาล 

การให้ความรู้ การสังเกตอาการด้วยตนเอง การลดความเสี่ยง ผ่านสื่อออนไลน์  และการระบุ
ช่องทางการติดต่อในสภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
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บุคลากร นิสิตนักศึกษาแลกเปลี่ยน

การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติใช้ระบบออนไลน์ทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับสมัคร การช าระ
เงิน การประมวลผล การยืนยันสิทธิ์ และการประกาศผล  งดการสัมภาษณ์ การตรวจ
ร่างกาย

การอนุมัติการเดินทางของบุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
การคาดการณ์ของสถานการณ์  ในกรณีที่เป็นการเดินทางทั่วไปใหง้ดการเดินทาง

การเดินทางของบุคลากร นักศึกษาแลกเปลี่ยน ให้พิจารณาการประกาศท้องที่นอก
ราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่าง
เคร่งครัด
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การปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home

มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้านให้น ามาใช้ตามสถานการณ์ควบคุมได้ความเสี่ยง
ต่ าหรือควบคุมได้ยาก

ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานวางแผน ซักซ้อม และเตรียมการ
ให้เกิดการท างานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการเดินทาง ลดการ
สัมผัสเชื้อให้มากที่สุด

ให้ผู้บริหารก าหนดงานที่สามารถมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่บ้านกับ
งานที่ต้องปฏิบัติภายในหน่วยงาน และก าหนดสัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่จะมา
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานในแต่ละวันให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงาน
นั้น ๆ

บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการกักกันตัว ให้สามารถปฏิบัติงานที่บ้าน 
และส่งผลการปฏิบัติงานผ่าน Application กับหน่วยงานต้นสังกัด
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แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษา

การลงทะเบียนและ
ปฐมนิเทศ

การรับน้อง การเข้าหอพัก

กิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน

1 2 3
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การลงทะเบียนและ
ปฐมนิเทศ

• ออกแบบวิธีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ให้สามารถด าเนินการได้แบบ
ออนไลน์ หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

• ส่งบัตรนักศึกษาให้ทางไปรษณีย์ นักศึกษาสามารถตรวจร่างกายได้ทุกที่แล้ว
ส่งใบรับรองแพทย์

• แนะน าการลงทะเบียนเรียนและการให้ค าปรึกษาออนไลน์

การลงทะเบียน

• ปฐมนิเทศแบบถ่ายทอดสด (Broadcasting) พร้อมทีมตอบกระดานถาม ตอบ

• จัดหน่วยงานหรือศูนย์ใหค้ าปรึกษาด้านการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

• ให้ความรู้มาตรการส าคัญในการรักษาสุขอนามัยของตนเองและส่วนรวม

การปฐมนิเทศ

1



กิจกรรมน้องใหม่
และประชุมเชียร์

• ให้เลื่อนการจัดหรือ/งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มนักศึกษาทุกกรณี และให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 โดยเคร่งครัด

• ให้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ผ่านสื่อออนไลน์ โดยเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ มี
บรรยากาศที่ดี สร้างความอบอุ่นและความสุข อยู่ในกรอบประเพณีวัฒนธรรมที่สังคม
ยอมรับได้ และค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

• หากมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมที่ไม่สามารถเลื่อนกิจกรรมออกไปได้ ผู้จัดกิจกรรม
จะต้องขออนุมัติจัดกิจกรรมต่อสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ และต้องมีแผนการ
จัดกิจกรรมโดยละเอียด

กิจกรรมน้องใหม่

• งดกิจกรรมเชียร์ทุกประเภท

• ถ้ามีการจัดกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม จะต้องจัดให้มี
การเตรียมความพร้อมในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันการโรคติดต่ออื่น ๆ อาทิ
เช่น ไข้เลือดออก ไวรัสตับ เป็นต้น ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

การประชุมเชียร์
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กิจกรรมหอพัก • จัดท าคู่มือการเข้าอาศัยในหอพัก และก ากับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการส าคัญ การ
ตั้งจุดคัดกรอง ลงทะเบียนการเข้าออกหอพัก

• จัดให้มีทางเข้า – ออกทางเดียว เพื่อคัดกรองโรคด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และ
มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ

• งดกิจกรรมของนักศึกษาในหอพักนักศึกษา เว้นแต่การท ากิจกรรมที่สามารถเว้น
ระยะห่าง 1.5 – 2 เมตร ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก โดยกิจกรรมต้องผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาเท่านั้น

• หากพบว่าผู้ใด มีอาการ ไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ ต้องแจ้งผู้ปกครองหอพัก
นักศึกษาให้ทราบโดยทันที เพื่อท าแบบคัดกรองความเสี่ยง

• จัดให้มีห้องพยาบาล (Infirmary Room) ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการในการแยกตัว
เอง (Self Isolation) จากนักศึกษาร่วมห้องพัก (Roommate) ในกรณีเจ็บป่วย
หรือไม่สบาย

• ประเมินความเสี่ยงนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดสูง และ
เข้าพักในหอพัก ให้มีการบันทึกข้อมูลใน application

การเข้าหอพักและการใช้ชีวิตในหอพัก
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กิจกรรมดนตรี

• ให้เลื่อนการจัดหรือ/งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มนักศึกษาทุกกรณี และให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 โดยเคร่งครัด

• ให้จัดกิจกรรมการสอนหรือการแสดงทางดนตรี ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมี
บรรยากาศในการสอน การแสดงดนตรี อาทิเช่น จัดท าคลิปวีดีโอแนะน า
การเล่นเคร่ืองดนตรี การไลฟ์สดการแสดงดนตรีผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น

• ไม่ควรใช้เวลาในการเรียนการสอนดนตรี หรือซ้อมดนตรี นานเกิน 30 นาที                                             
ควรจัดให้มีการเรียนการแบบตัวต่อตัว โดยจะต้องมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ก ากับดูแลตลอดการจัดกิจกรรม และต้องจัดสรรเวลาในการเข้าร่วม
กิจกรรมกับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้เหมาะสมเป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันการระบาด COVID-19 โดยเคร่งครัด

การเรียนการสอน/กิจกรรมดนตรี4



กิจกรรมกีฬา
• จัดกิจกรรมกีฬาควรจัดให้มีการควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าชม หรือการใช้

บริการมิให้แออัด สัมพันธ์กับสถานที่ หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่
จ าเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสกัน ก าหนดสัดส่วนระยะห่างตาม
มาตรการ Physical Distancing

• ให้งดหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกีฬา หรือการแข่งขันกีฬาที่มีการสัมผัสร่างกายหรือ
ใช้อุปกรณ์แข่งขันร่วมกัน ท าให้เป็นจุดเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น ฟุตบอล 
บาสเกตบอล รักบี้ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด ตะกร้อ กีฬาประเภทต่อสู้ เช่น 
เทควันโด ยูโด คาราเต้ มวยไทย มวยสากล

• กรณีที่ต้องจัดการแข่งขันต้องไม่มีผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬา

• ออกก าลังกายในสนามกีฬากลางแจ้ง เช่น การวิ่ง เดิน ในสนามกีฬา (ลู่วิ่ง) ให้รักษา
ระยะห่างระหว่างบุคคล ในช่วงการออกก าลังกาย อย่างน้อย 2-3 เมตร

การเรียนการสอน/กิจกรรมกีฬา
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การจัดการเรียน
การสอน • วิชาบรรยายให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านระบบ LMS System 

(จ ากัดรูปแบบระบบ) ควบรวมรายวิชา ลดจ านวนห้องเพื่อลดความซ้ าซ้อนและ
สร้าง Teaching Team

• วิชาปฏิบัติการ อาจย้ายวิชาไปเทอมถัดไป หรือหากจ าเป็นต้องจัดการเรียนการ
สอนในห้องปฏิบัติการ ต้องเว้นระยะห่าง โดยลดจ านวนนักศึกษาต่อห้องและมี
มาตรการรักษาสุขอนามัยที่ดี

• จัดการเรียนการสอนทุกระดับ ให้จัดจ านวนนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรยีน/
ห้องปฏิบัติการ ให้สามารถเว้นระยะห่างของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

• กระบวนวิชาฝึกงาน สหกิจศึกษา การจัดการให้ขึ้นกับสถานการณ์ของแหล่งฝึก/
สถานประกอบการในพื้นที่นั้นๆ หรืออาจพิจารณาปรับรูปแบบ จัดให้มีกระบวน
วิชาเทียบแทน หรือเลือกแผนการเรียนอื่น

• ในกรณีอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึก/สถานประกอบการ ให้คณะ
ด าเนินการโดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและอาจารย์โดยเคร่งครัด

การจัดการเรียนการสอน
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การวิจัยและบริการ
วิชาการ • เปิดห้องวิจัยและให้นักศึกษาและอาจารย์ สามารถด าเนินการวิจัยได้ โดยมี

มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม และมีมาตรการรักษาสุขอนามัยที่ดี

• การดูแลห้องปฏิบัติการวิจัย ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรการส าคัญป้องกันการ
แพร่ระบาด

การวิจัย

• งดเว้นการออกให้บริการวิชาการในสถานการ์ควบคมุได้ยาก แต่เป็นการ
ให้บริการค าปรึกษาในระบบออนไลน์อย่างเดียว

• เมื่อสถานการณ์ควบคุมได้มีความเสี่ยงต่ าหรือควบคุมได้เต็มที่ เปลี่ยนเป็นให้
จัดท าแผนการให้บริการวิชาการที่มีสัดส่วนการให้บริการในพื้นทีแ่ละออนไลน์
ในสัดส่วนที่เหมาะสม

การบริการวิชาการ
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การพัฒนานวัตกรรมสู้โควิด

การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ ให้ปฏิบัติภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ
ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา ตาม
โครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019



การจัดการเรียนการสอน online
สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้การสอนแบบ online ผสมผสานกับการสอนแบบปกติได้ตามความเหมาะสม

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เป็น online ให้มีคุณภาพเทียบเคียงได้กับการสอนแบบปกติ

1

2



แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน online

มีเว็บไซต์ข้อมูลสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน online

เริ่มต้นการสอน online

เครื่องมือส าหรับการสอน
online

วิธีการสอนและการประเมินผล online ค าแนะน าส าหรับผู้เรียน online

1 2

3
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แนวปฏิบัติส าหรับ
ผู้ประกอบการ

ก าหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักและ
มาตรการเสริมของรัฐให้ครบถ้วน

ให้ความรู้ ข้อแนะน า แก่ร้านค้าในการปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

มอบหมายผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแล3

1

2



แนวปฏิบัติเฉพาะส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา

ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งปฏิบัติตามคู่มือ
และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้ครบถ้วน ตาม
สถานการณ์ของการแพร่ระบาด

ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติม               
แนวปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของนิสิต 
นักศึกษา และบุคลากร

2

1





สถาบันอุดมศึกษา
ร่วมใจสู้ภัยโควิด


