ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การเปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกพื้นที่ และข้อปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ้างถึง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้า
ระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศจั ง หวัดนครปฐม เรื่ อ ง ให้ เ ปิดสถานศึ กษา ภายใต้ มาตรการป้อ งกัน ควบคุม การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 18/2564) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 และ ประกาศ
จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้เปิดสถานศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกั น ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 19/2564) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอยกเลิกประกาศ เรื่อง การงดการเดินทางของบุคลากรและนักศึกษาที่พักอาศัย
อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมายังพื้ นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวั นที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 และก าหนดแนวทางปฏิบัติ ใหม่
เพื่อให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกพื้นที่ดาเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของส่วนราชการ
และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้
1. พื้นที่พญาไท บางกอกน้อยและวิทยาเขตในต่างจังหวัด ให้ทุกส่วนงานเปิดสถานที่เพือ่ จัดการเรียน
การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ งานวิชาการและงานวิ จัย ฯลฯ ได้
ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงมาตรการป้องกั นและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ ท างราชการก าหนดภายใต้
การก ากั บ ดู แลของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง การอุด มศึ กษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1.1.

1.2.

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-6 และระดับบัณฑิตศึกษา: ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการและวิจัย อื่นๆ แบบผสมผสานตาม
ความเหมาะสม โดยให้คานึงถึงมาตรการป้องกั นและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้ นที่พญาไท บางกอกน้อยและวิทยาเขตในต่างจัง หวั ด :
สามารถกลับมาปฏิบัติงานเต็ม เวลาในส่ วนงานในพื้ นที่พ ญาไท บางกอกน้อยและ
วิทยาเขตได้ตามปกติ

2. พื้นที่ศาลายา ให้ทุกส่วนงานเปิดสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ งานวิชาการและงานวิจัย ฯลฯ ได้ ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ตามที่ทางราชการกาหนด ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและส่วนราชการที่เกี่ ยวข้อง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1

นักศึกษาทุกระดับชั้น และบุคลากรที่มีที่พักอาศัยปัจจุบันอยู่ในจังหวัดนครปฐม:
ให้เข้าออกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเข้าร่วมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมทางวิชาการและการวิ จัย ฯลฯ ได้ โดยให้เป็นไปตามรูปแบบการพิจ ารณ า
ของหั ว หน้ า ส่ วนงาน นั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 1 ให้ ส่ ว นงานจั ด การเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรี ย น
การสอนสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรไทย ภาคการศึก ษา
ปลาย ปี ก ารศึ กษา 2563 ลงวั นที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ส าหรั บ บุ คลากรของ
สานักงานอธิการบดีและส่ว นงาน สามารถกลับเข้ามาปฏิบัติง านเต็ มเวลาใ นพื้ นที่
ศาลายาได้ตามปกติ

2.2

นักศึกษาทุกระดับชั้นและบุคลากรที่ มีที่ พักอาศัยปัจจุ บัน ในพื้ นที่จั งหวัดควบคุ ม
สูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร) หรือเดินทางมาจากจังหวัดดังกล่าว: ให้
นักศึกษาและบุคลากรงดการเดิ นทางเข้ ามายั งพื้ นที่มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
และให้ เ ข้ า ร่ ว มการเรี ยนการสอนและกิจ กรรมทางวิช าการ และการวิ จั ย ฯลฯ
ผ่านรูปแบบออนไลน์ สาหรับบุคลากรของสานักงานอธิการบดีและส่วนงานในพื้ นที่
ศาลายา ให้ รองอธิ การบดี ที่กากับ หน่ วยงานในสานั ก งานอธิ การบดี และหัวหน้า
ส่วนงานที่มีบุคลากรที่มีที่พักอาศัยปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าว พิจารณามอบหมายงาน
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และก าหนดรู ป แบบการปฏิ บั ติ ง านที่ บ้ า น (work from home) ของบุ ค ลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
2.3

นักศึกษาทุกระดับชั้นและบุคลากรที่ มีที่ พักอาศัยปัจจุ บันในพื้ นที่จั งหวัดควบคุ ม
สูงสุด (จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดนนทบุรี) และในจังหวัดพื้นที่ควบคุม (20 จังหวัด) พื้นที่เฝ้าระวังสูง (17
จังหวัด) พื้นที่เฝ้าระวัง (35 จังหวัด) หรือเดินทางมาจากจังหวัดดังกล่าว: ให้เข้า
ออกพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเข้าร่วมการเรียนการสอนและกิจ ก รรม
ทางวิ ช าการและวิจั ย ฯลฯ และปฏิบัติ งานในพื้ นที่ได้ โดยให้เป็ นไปตามรูปแบบ
การพิจารณาของหัวหน้าส่วนงาน
ทั้ ง นี้ ให้ ส่ ว นงาน/หน่ ว ยงานสรุ ปรายชื่ อนั ก ศึ กษาและบุค ลากร (เอกสารแนบ
หมายเลข 1) หรือดาวน์โหลดได้ที่ https://mahidol.ac.th/th/form-risk-area/)
พร้อมทั้งกรอกแบบบันทึกข้อมูลผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัด (เอกสารแนบหมายเลข 2)
หรือดาวน์โหลดได้ที่ https://mahidol.ac.th/temp/2021/01/form-across.pdf)
มายังศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดนครปฐมพิจารณา ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

3. ให้สานักงานอธิการบดีและส่วนงานในทุกพื้นที่ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจานวนมาก
และปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติของ ศูนย์บ ริหารสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรั สโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดที่ส่วนงานตั้งอยู่ โดยคานึงถึงมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
4. ใ ห้ หั ว ห น้ า ส่ ว นงาน /ห น่ ว ยง าน ป ระส านข้ อ มู ล กั บ ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด ก ารค ว ามเสี่ ย ง
มหาวิ ท ยาลัย มหิด ลในกรณีที่ มีเ หตุก ารณ์ที่ต้ องสงสั ยเกี่ ยวกั บการติด เชื้อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-6154 หรือ 02-849-6150
หรือ ผ่านอีเมล์ murmc@mahidol.ac.th และรายงานอธิการบดีในกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่ ท า
ให้ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศได้
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ทั้งนี้ ให้มีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รำยชื่อนักศึกษำที่มีที่พักอำศัยปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด
(กรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร ปทุมธำนี และนนทบุร)ี และในจังหวัดพื้นที่ควบคุม (20 จังหวัด)
พื้นที่เฝ้ำระวังสูง (17 จังหวัด) พื้นที่เฝ้ำระวัง (35 จังหวัด) หรือเดินทำงมำจำกจังหวัดดังกล่ำว
ที่มีควำมประสงค์เข้ำมำปฏิบัติกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมทำงวิชำกำรและวิจัยในพื้นที่มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ
ชื่อส่วนงำน /หน่วยงำน..................................................................... มหำวิทยำลัยมหิดล
ลำดับ คำนำหน้ำ
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ชื่อ

นำมสกุล

สำขำ

ชั้นปี

จังหวัดที่พักอำศัย

1/1

รำยชื่อบุคลำกรที่มีที่พักอำศัยปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด
(กรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร ปทุมธำนี และนนทบุร)ี และในจังหวัดพื้นที่ควบคุม (20 จังหวัด)
พื้นที่เฝ้ำระวังสูง (17 จังหวัด) พื้นที่เฝ้ำระวัง (35 จังหวัด) หรือเดินทำงมำจำกจังหวัดดังกล่ำว
ที่มีควำมประสงค์เข้ำมำปฏิบัติงำนในพื้นที่มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ
ชื่อส่วนงำน /หน่วยงำน.................................................................. มหำวิทยำลัยมหิดล
ลำดับ คำนำหน้ำ
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ชื่อ

นำมสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่พักอำศัย
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