
๑ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน   ส ำนักงำนอธิกำรบดี  โทร. ๓๓๓๑         
ที่  อว ๗๒๐๑/ว ๒   วันที่    ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔    

เร่ือง   มำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรระบำดของโรคโควิด ๑๙        

เรียน   ตำมรำยชื่อแนบ  

 ตำมค ำสั่ งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)             
ที่ ๙/๒๕๖๔ ก ำหนดให้กรุงเทพมหำนครยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบกับข้อก ำหนดออกตำม
ควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๔ ได้ออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบั ติให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่ ต้ั งอยู่ ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหำนครและจังหวัดปริมณฑลด ำเนินมำตรกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ ต้ังให้เต็มควำมสำมำรถที่จะท ำได้      
เพื่อลดจ ำนวนกำรเดินทำงของเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบอันจะเป็นกำรป้องกันและลดโอกำสเสี่ยง
ต่อกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด ๑๙ และประกำศกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 
มำตรกำรและกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๕) ฉบับลงวันที่      
๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ยังคงห้ำมใช้อำคำรหรือสถำนที่ของสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอบ 
กำรฝึกอบรม หรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นจ ำนวนมำกท ำให้เสี่ยงต่อกำรแพร่โรค น้ัน 

 สถำบันจึงขอให้ทุกส่วนงำน บุคลำกร และนักศึกษำทุกท่ำนปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมกำร
ระบำดของโรคโควิด ๑๙ ตำมประกำศสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เรื่อง มำตรกำรป้องกันและควบคุมกำร
ระบำดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๔ รวมทั้งข้อก ำหนด ข้อปฏิบัติ และมำตรกำรที่ทำง
รำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เช่น 
  ๑. ให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอบ กำรฝึกอบรม กำรประเมินผล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ยังคงเป็นแบบทำงไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ตำมประกำศสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เรื่อง  ก ำหนดให้
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำบันเป็นแบบออนไลน์และแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กรณีสถำนกำรณ์ไม่
ปกติ อันเน่ืองมำจำกภำวะกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค COVID-19 
  ๒. ให้บุคลำกรทุกคนยังคงปฏิบัติงำนที่บ้ำน และหำกมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้อง
เดินทำงมำปฏิบัติในพื้นที่สถำบัน ขอให้ส่วนงำนพิจำรณำอย่ำงเข้มงวดในกำรน ำเสนออธิกำรบดีเพื่อขออนุญำตให้
บุคลำกรเข้ำมำปฏิบัติงำนในพื้นที่ของสถำบันเพียงเท่ำที่จ ำเป็น หรือเฉพำะลักษณะงำนที่ไม่อำจปฏิบัติงำนที่บ้ำนได้ 
หรือเฉพำะภำรกิจที่หำกไม่สำมำรถปฏิบัติงำนในสถำบันได้จะกระทบต่อกำรบริกำรประชำชนเท่ำน้ัน  
  ๓. ในกรณีที่ ไม่มี เหตุผลและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ขอให้ส่วนงำนแจ้งให้ นักศึกษำและ
บุคคลภำยนอกงดหรือเลื่อนกำรเดินทำงเข้ำมำภำยในสถำบัน หรือปรับรูปแบบหรือวิธีกำรในกำรติดต่อหรือบริกำร
ที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์โดยไม่ต้องเดินทำงมำยังสถำบัน  
 

 
๔. ให้ส่วนงำน... 
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  ๔. ให้ส่วนงำนพิจำรณำงดหรือเลื่อนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุงพื้นที่หรืออำคำรต่ำง ๆ 
ภำยในสถำบัน ออกไปก่อน โดยให้พิจำรณำด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรน้ัน 

 รำยละเอียดเพิ่มเติมปรำกฏตำมประกำศสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เรื่อง มำตรกำรป้องกันและ
ควบคุมกำรระบำดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๔ ที่แนบมำพร้อมน้ี 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดต่อไปจนกว่ำจะมีประกำศเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

(ศำสตรำจำรย์ ดร.ก ำพล ปัญญำโกเมศ) 
อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
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รายช่ือแนบ 
ประธำนสภำคณำจำรย์ 
ประธำนสภำพนักงำน 
คณบดีคณะรัฐประศำสนศำสตร์ 
คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ 
คณบดีคณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
คณบดีคณะสถิติประยุกต์ 
คณบดีคณะพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม 
คณบดีคณะภำษำและกำรสื่อสำร 
คณบดีคณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
คณบดีคณะนิติศำสตร์ 
คณบดีคณะกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
คณบดีคณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรมกำรจัดกำร 
คณบดีคณะบริหำรกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
คณบดีวิทยำลัยนำนำชำติ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสิริพัฒนำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนคณะกรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คลังปัญญำและสำรสนเทศ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สำธำรณประโยชน์และประชำสังคม 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรวิชำกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรบรรณ  
หัวหน้ำกลุ่มงำนโสตทัศนูปกรณ์   
หัวหน้ำกลุ่มงำนโยธำและซ่อมบ ำรุง  
หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำภูมิทัศน์  
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร   
หัวหน้ำกลุ่มงำนผังแม่บทและอำคำรสถำนที่   
ผู้อ ำนวยกำรกองงำนผู้บริหำร 
หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยสถำบันและกำรประชุม   
หัวหน้ำกลุ่มงำนสื่อสำรองค์กำรและกิจกรรมเพื่อสังคม   
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รายช่ือแนบ 
หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ   
หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักศึกษำ   
หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำมกำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำวิชำกำร   
หัวหน้ำกลุ่มงำนวินัยและนิติกำร   
หัวหน้ำส ำนักงำนสภำสถำบัน 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลังและพัสดุ 
ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน 
ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

 
 



 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เร่ือง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ 

(ฉบับท่ี ๘) 
______________________ 

 ตามที่ สถาบันได้ออกประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ให้ส่วนงานจัดการเรียนการสอน การสอบ 
การฝึกอบรม การประเมินผล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และให้บุคลากร
ปฏิบัติงานที่บ้าน ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป แต่เน่ืองจากได้มีการออกข้อก าหนดออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๖๔ และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เร่ือง มาตรการและการ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ให้เข้มข้นขึ้น น้ัน 

 เพื่อให้การด าเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของสถาบันสอดคล้องกับ
สถานการณ์และมาตรการข้างต้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
บณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔   

 ข้อ ๒ ให้ส่วนงานจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม การประเมินผล และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง แบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ก าหนดให้
การจัดการเรียนการสอนในสถาบันเป็นแบบออนไลน์และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กรณีสถานการณ์ไม่
ปกติ อันเน่ืองมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 
 การจัดกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากวรรคหน่ึงในสถานที่ของสถาบัน จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดี
ก่อนการจัดกิจกรรม และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของทาง
ราชการและที่สถาบันก าหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกัน
มากกว่ายี่สิบคน 

 ข้อ ๓ ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เรื่อง การ
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งน้ี บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ที่บ้าน หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุแห่งการลาประเภทใดประเภทหน่ึง จะต้องด าเนินการลาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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 ข้อ ๔ ในกรณีที่บุคลากรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องปฏิบัติงานตามภารกิจและลักษณะงานที่
รับผิดชอบในพื้นที่ของสถาบัน ให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ประธานสภาคณาจารย์ ผู้อ านวยการกอง หัวหน้า
ส านักงานสภาสถาบัน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน หรือผู้อ านวยการศูนย์ น าเสนอเหตุผลความจ าเป็น
พร้อมด้วยรายละเอียดภารกิจและลักษณะงานที่ต้องให้บุคลากรแต่ละคนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของสถาบันต่อ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนเข้าพื้นที่ของสถาบัน ทั้งน้ี หน่วยงานต้องจัดให้มีการลงชื่อและเวลาเข้าออก
สถาบัน และจัดเก็บไว้ส าหรับการติดตามและสอบสวนโรคในกรณีที่มีการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในพื้นที่ของ
สถาบัน  
 ในกรณีที่ นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องเดินทางมาติดต่อสถาบัน             
ให้หน่วยงานจัดให้มีการลงชื่อและเวลาเข้าออก ระบุสถานที่ที่เดินทางมาติดต่อ และรายละเอียดการติดต่อ และ
จัดเก็บไว้ส าหรับการติดตามและสอบสวนโรคในกรณีที่มีการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในพื้นที่ของสถาบัน โดยผู้มา
ติดต่อต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของทางราชการและที่สถาบัน
ก าหนดอย่างเคร่งครัด   
 การอนุญาตให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของสถาบันตามวรรคหน่ึง และการให้นักศึกษาหรือ
บุคคลภายนอกเดินทางมาติดต่อสถาบันตามวรรคสอง ให้พิจารณาถึงการเหลื่อมวันและเวลา หรือช่วงเวลาและ
ระยะเวลาเข้าออก เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างทางสังคม ประกอบด้วย และห้ามมิให้มีการรวมกลุ่มของ
บุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน 

 ข้อ ๕ ให้การจัดประชุมทั้งหมดของสถาบันเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราช
ก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง หรือ
กรณีการประชุมที่ไม่อยู่ภายในบังคับของพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หรือกรณีมีกฎหมายก าหนดให้ต้องมีการประชุมในสถานที่ ให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ประธานสภาคณาจารย์ 
ประธานสภาพนักงาน ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานสภาสถาบัน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
และผู้อ านวยการศูนย์ น าเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุญาตจัดการประชุมในสถานที่ก่อนการจัดประชุมเป็นราย
กรณี โดยห้ามมิให้มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของทางราชการและที่สถาบันก าหนดอย่างเคร่งครัด  

 ข้อ ๖ ให้บุคลากรงดหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่ จังหวัด และให้บุคลากรที่อยู่ในเขตพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจ าเป็น  

 ข้อ ๗  นักศึกษาและบุคลากรที่มีไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๕ องศาขึ้นไปร่วมกับอาการอย่างใด
อย่างหน่ึง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจติดขัด จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เจ็บหน้าอก เหน่ือยหอบ อ่อนเพลีย 
หน้ามืด เวียนศรีษะ ปวดศีรษะ คร่ันเน้ือตัว เบื่ออาหาร ปวดท้อง ถ่ายเหลว คลื่นไส้อาเจียน เดินแล้วเหน่ือยง่ายขึ้น 
หรืออื่น ๆ ให้ไปพบแพทย์ทันที โดยขอให้อยู่ในท ี่พักอาศัยเพื่อเฝ้าระวังและงดเดินทางมายังสถาบันเป็นระยะเวลา
สิบสี่วันนับแต่วันที่พบอาการ 

 



๓ 

 ข้อ ๘ ให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
โควิด ๑๙ ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (ศบค.) กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบัน และส่วนงานหรือหน่วยงานภายใน
ส่วนงานของสถาบันก าหนด อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติให้รายงานสถาบันทราบโดยด่วน 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ) 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 


