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ประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

เรื่อง การเปิดใชพ้ื้นที่ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  

เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

...................................... 

 
ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้ 

อนุญาตให้สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการด้านการศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัยหรือ การฝึกอบรมทางวิชาการ และกิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ   
ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปิดใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศการปรับ
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564  

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จึงเห็นสมควรก าหนดแนวทางการเปิดใช้พ้ืนที่ของสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังต่อไปนี้ : 

1. มาตรการการปฏิบัติงานและการเข้าใช้พื้นที่ของบุคลากร 
 1.1 ให้บุคลากรสามารถเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง (on site) หรือปฏิบัติงานจากนอก
สถานที่ตั้งได้ หรือปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) หรือปฏิบัติงานตามนโยบายการก าหนดวันท างาน 
เวลาท างาน และสถานที่การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล (Flexible Time & 
Workplace) พ.ศ. 2563 ได้ตามความเหมาะสม โดยบุคลากรจะต้องสามารถติดต่อและประสานงานได้ตลอด
ในช่วงเวลาท าการ และไม่เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน ในกรณีของบุคลากรสายสนับสนุนให้ยกเว้นการ
สแกนบัตรประจ าตัวบุคลากรในช่วงที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 
   ทั้งนี้ขอให้บุคลากรยังคงต้องยื่นค าร้องขออนุญาตผ่านทางระบบออนไลน์ “ระบบขอ
เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล” https://it-portal.mahidol.ac.th/mbps เพ่ือให้ระบบ
ท าการบันทึกการเข้า-ออก และลงชื่อเข้า-ออกบริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ รปภ. ทุกครั้ง ทั้งนี้เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อกลับไปยังผู้ที่เข้ามาในอาคารกรณีพบผู้ติดเชื้อ 
 1.2 จ ากัดจ านวนคนไม่เกิน 1 คนต่อ 10 ตารางเมตร เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการเว้น
ระยะทางสังคม 
 1.3 กรณีเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย ให้อาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาเป็นผู้ยื่นค าร้องขอ
อนุญาตผ่านทางระบบออนไลน์ “ระบบขอเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล” https://it-
portal.mahidol.ac.th/mbps 

https://it-portal.mahidol.ac.th/mbps
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 1.4 วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผู้เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่สถาบันฯ หรือ
นักศึกษาได้รับนั้น จะต้องเป็นวัคซีนตามประกาศฉบับนี้ และในกรณีที่สถาบันฯ ตรวจสอบ ต้องแสดงเอกสาร
รับรองการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Certificate of Vaccination) ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐได ้
 การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ 
   - CoronaVac (Sinovac) 2 เข็ม และ ChAdOx (AstraZeneca) 1 เข็ม 
   - CoronaVac (Sinovac) 2 เข็ม และ Comirnaty (Pfizer-BioNTech) 1 เข็ม 
   - CoronaVac (Sinovac) 1 เข็ม และ ChAdOx (AstraZeneca) 1 เข็ม 

- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) 2 เข็ม 
   - mRNA-1273 (Moderna) 2 เข็ม  
   - ChAdOx (AstraZeneca) อย่างน้อย 2 เข็ม 
   - CoronaVac (Sinovac) 2 เข็ม และ mRNA-1273 (Moderna) 1 เข็ม 
 ในกรณีที่ฉีดวัคซีนไม่ครบตามประกาศฉบับนี้ เช่น CoronaVac (Sinovac) 2 เข็ม 
หรือ Sinopharm 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิดอ่ืน ๆ หรือยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ผู้เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่สถาบันฯ 
ต้องปฏิบัติดังนี้ : 

  - แสดงผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธีทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit; ATK) ไม่
เกิน 3 วัน หรือ 

 - แสดงผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี real-time PCR ไม่เกิน 7 วัน 
และยื่นค าร้องขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ “ระบบขอเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล” https://it portal.mahidol.ac.th/mbps เป็นรายกรณี ๆ ไป และต้องได้รับอนุญาตจาก
ระบบก่อนเท่านั้น 
 2. มาตรการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัย และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ของนักศึกษา 

อนุญาตให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัย การฝึกอบรมทางวิชาการ 
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันฯ ในสถานที่ตั้ง (on site) ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 
โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายดังต่อไปนี้ : 

2.1 ปฏิบัติตามมาตรการการขอเข้าพ้ืนที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
2.2 กรณนีักศึกษาของสถาบันฯ นักศึกษาจากภายนอกสถาบันฯ นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

และนักเรียน มีความจ าเป็นต้องเข้ามาในพ้ืนที่ของสถาบันฯ ให้อาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาเป็นผู้พิจารณายื่น
ค าร้องขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ “ระบบขอเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล” 
https://it-portal.mahidol.ac.th/mbps พร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็น โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยของ
นักศึกษา และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อบุคลากรอ่ืน ๆ เป็นส าคัญ อนึ่ง อาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาต้องก าหนด
พื้นที่อย่างเหมาะสม (10 ตารางเมตร ต่อ 1 คน) ให้แก่นักศึกษา พร้อมมาตรการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ป้องกันการแพร่ระบาด เช่น ชุดทดสอบแอนติเจน (antigen test kit; ATK) โดยนักศึกษาหรือนักเรียนต้อง
มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามประกาศฉบับนี้ 
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2.3 ในกรณีนักศึกษาของสถาบันฯ นักศึกษาจากภายนอกสถาบันฯ นักศึกษา
แลกเปลี่ยน และนักเรียน ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบตามประกาศฉบับนี้ หรือได้รับวัคซีนชนิดอ่ืน ๆ หรือยังไม่ได้รับ
วัคซีน ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้อ 1.3 

3. มาตรการการป้องกันและคัดกรอง 
3.1 บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพ้ืนที่สถาบันฯ ต้องยึดถือและ

ปฏิบัติตามมาตรการในการเข้าและออกอาคารของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  เช่น สวมหน้ากากป้องกัน 
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่จุดคัดกรอง ลงชื่อเข้า-ออกบริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ 
รปภ. ทุกครั้ง รวมถึงควรลดการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ มีการเว้นระยะทางสังคม (social 
distancing) และเดินทางกลับเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ พร้อมปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย และประกาศของ
สถาบันฯ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสถานการณ์ Covid-19 ภายในสถาบันฯ ทุกฉบับ รวมถึง
มาตรการอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด 

3.2 บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพ้ืนที่สถาบันฯ ซึ่งต่อมา
ภายหลังพบว่าติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลที่จ าเป็นต่อ
การควบคุมโรคให้เลขานุการสถาบันฯ หรือ อาจารย์ ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ ทราบโดยทันที เพ่ือ
สถาบันฯ จะได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนรองรับการเกิดโรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว 

3.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัย การฝึกอบรมทางวิชาการ 
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันฯ ในสถานที่ตั้ง (on site) สถาบันฯ จะให้มีการตรวจคัด
กรองความเสี่ยงทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยแบบสอบถาม กรณีพบผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีอาการของโรคให้
ท าการตรวจ ATK พร้อมด าเนินการตามข้อ 3.2 และ 4 

อนึ่ง สถาบันฯ จะสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ในสัดส่วนร้อยละ 5–20 ของจ านวน
นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าพ้ืนที่ทั้งหมด โดยสถาบันฯ จะท าหน้าที่จัดหาชุดตรวจ ATK 

ส าหรับอาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาท่านใด มีความจ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่
โครงการวิจัย หรือนักศึกษาเข้าใช้พ้ืนที่มากกว่าที่สถาบันฯ ก าหนด (เช่น เกินกว่า 1 คน ต่อพ้ืนที่ 10 ตาราง
เมตร) อาจารย์หรือนักวิจัยท่านนั้นจะต้องจัดหาชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐาน เพ่ือตรวจเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย
และ/หรือนักศึกษาในทุกวันแรกของการเข้าท างานในทุกสัปดาห์ 

4. มาตรการการด าเนินงานของสถาบันเม่ือพบผู้ติดเชื้อ  
  เมื่อมีการพบผู้ติดเชื้อภายในสถาบัน สถาบันจะด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุของ
สถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดโรคระบาด คือจะท าการปิดห้องปฏิบัติการวิจัยหรือพ้ืนที่หรือชั้นที่มีผู้ติดเชื้อเข้าใช้
งาน เพ่ือท าความสะอาดอย่างน้อย 1 วัน และจะจ ากัดหรือยกเลิกการเข้าพ้ืนที่ของบุคลากร และนักศึกษา
ทั้งหมดของสถาบันอย่างเข้มงวดสูงสุดในทุกกรณีทันที 

5. กรณีแจ้งข้อมูลเท็จ สถาบันฯ อาจด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหรือห้ามเข้ามา
ในพ้ืนที ่

6. กรณีที่บุคลากร นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกไม่ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
หรือประกาศของสถาบันฯ ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดฯ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรง 
หรือเป็นเหตุให้สถาบันฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย สถาบันฯ โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และหรือ
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คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ จะพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในทุกรายการที่
เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว 

 
กรณีมีเหตุขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการ หรือ

เลขานุการสถาบัน เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป และถือเป็นที่สุด 
 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 

2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์) 
       ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

 
 

 


