ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ้างถึงประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้อกาหนดของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางและหลั กเกณฑ์การเปิดสถานที่ทาการของ
สถาบั น อุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม) หนังสื อที่ อว. 0200.6/
ว 11795) ลงวัน ที่ 7 กัน ยายน 2564 ประกาศจังหวั ดนครปฐม ฉบับที่ 86/2564 เรื่อง การผ่ อนคลาย
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในพื้น ที่จั งหวัดนครปฐม ลงวันที่ 16 ตุล าคม พ.ศ. 2564 และมาตรการในการเปิดการเรียน
การสอนสาหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอาเภอพุทธมณฑล ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เนื่องด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดนครปฐมได้พิจารณา
สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้ น ที่ แ ละมี ก ารก าหนดมาตร
การป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดตามประกาศข้างต้น มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอแจ้งส่วนงานในทุกพื้นที่
ถึงมาตรการดังต่อไปนี้
1) ให้ส่วนงานในทุกพื้นทีแ่ ละหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี สามารถเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ ด าเนิ น การด้ า นการศึ ก ษา การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การสอบ การวิ จั ย หรื อ
การฝึกอบรมทางวิชาการ และกิจกรรมประเภทอื่น โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคของกระทรวง
สาธารณสุข เช่น การจัดจุดคัดกรอง การเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจานวนมาก การจัดระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมทั้ง มีการประเมินความพร้อม
ผ่านระบบ Thai Stop COVID+
อนึ่ง กรณีส่วนงานในพื้นที่ศาลายาและสานักงานอธิการบดี ให้ดาเนินการขออนุญาตการเปิด
พื้นที่ ต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอาเภอ ณ ที่ว่าการอาเภอพุทธมณฑล ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

2

14 วันทาการ ก่อนดาเนิ นการจัด กิจกรรมข้างต้น ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ ยืนต่ออาเภอพุทธมณฑล
ประกอบด้วย
1.1 มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.2 แผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ติดเชื้อในส่วนงานหรือหน่วยงาน และ
1.3 แบบสารวจข้อมูลสถานศึกษา
2) ให้ส่วนงานในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย ที่ประสงค์จะเปิดพื้นที่เพื่อดาเนินการด้านการศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัยหรือการฝึกอบรมทางวิชาการ และกิจกรรม
ประเภทอื่น ดาเนินการจัดหาและคัดกรองนักศึกษาและบุคลากรด้วย Rapid Antigen Test Kit
(ATK) และปฏิบัติตามข้อกาหนดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่ อ ง แนวทางและหลั ก เกณฑ์ ก ารเปิ ด สถานที่ ท าการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หนังสือที่ อว. 0200.6/ว 11795) ลงวันที่
7 กันยายน 2564 และติดตามแนวทางและมาตรการที่ประกาศโดยกระทรวงการอุดมศึก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยสม่าเสมอ
3) ให้ส่วนงานในพื้นที่ศาลายาและในพื้นที่กาญจนบุรี นครสวรรค์ และอานาจเจริญ ที่ประสงค์
จะเปิดพื้นที่เพื่อดาเนินการด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัย
หรือการฝึกอบรมทางวิชาการ และกิจกรรมประเภทอื่น ดาเนินการจัดหาและคัดกรองนักศึกษา
และบุ ค ลากรด้ ว ย Rapid Antigen Test Kit (ATK) ตามแนวทางและประกาศของจั ง หวั ด
โดยในพื้น ที่ศาลายา ให้ มีการตรวจคัดกรองทุกคนในวันแรกของการเปิดพื้นที่ และสุ่ มตรวจ
ทุกสัปดาห์ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของจานวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าพื้นที่ทงั้ หมด
4) หากส่ ว นงานใดยั ง ไม่ พร้ อ มที่ จ ะเปิด พื้ น ที่ ยังสามารถด าเนิน กิจ กรรมด้ านการศึ ก ษาข้ า งต้ น
ผ่านระบบออนไลน์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

