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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรูปแบบการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยนำเสนอประเภทของนักศึกษาชาวต่างชาติบุคลากรชาวต่างชาติและอาคันตุกะหรือบุคลากรจากมหาวิทยาลัย
คู่สัญญาของมหาวิทยาลัย การเปรียบเทียบให้เห็นถึงขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบก่อนและ
ระหว่างการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลกำหนดขึ้น
ใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดลมียุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยระดับนานาชาติและมีการวางกลยุทธ์ใน          
การพัฒนาในทุกด้านไปสู่ระดับสากล มหาวิทยาลัยจึงมีนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติเดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีบุคลากรชาวต่างชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งการเรียน การสอน 
บรรยาย รวมถึงการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลให้นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการเดินทางตาม
ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง     
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)การศึกษาการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเกิด
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับชาวต่างชาติหรือบุคคลที่จะ   
เดินทางเข้ามายังประเทศไทยรวมทั้งนักศึกษาชาวต่างชาติที ่จะเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงของ       
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
และบุคลากรชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาร่วมปฏิบัติงานและปฏิบัติภารกิจกับมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งยัง
สามารถนำไปเป็นแนวทางการรับมือให้กับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติในวิถีชีวิตใหม่ หากเกิดสภาวะฉุกเฉิน
หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่ไม่คาดคิดในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
คำสำคัญ: การเดินทางเข้าประเทศไทย โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) วิถีชีวิตใหม่ 
 

Abstract 
This article presents the patterns of entering and leaving Thailand by Mahidol 

University’s foreign students and foreign staff, as well as guests and employees from Mahidol’s 
international university partners, during the COVID-19 pandemic period. A comparison is shown 
between the steps to enter Thailand before the COVID-19 pandemic period, with new steps 
which the Thai government has recently established. Mahidol University has plans for 
international development and set strategies in all aspects to become a leading international 
university. This has led many foreigners from all over the world to study and teach in 
Mahidol’s international courses, including foreign experts that teach, give lectures, and 
conduct research at the university. This study found that foreign students and teachers have 

 
1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 73170 
1 Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University, Nakhon Pathom, 73170 
*Corresponding author: e-mail: tidaporn.bon@mahidol.edu 
Received: June 4, 2021,  Accepted: February 3, 2022, Published: May 8, 2022 



การเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล 

10  
 

changed travel patterns and methods, in accordance with new guidelines for entering Thailand 
during the COVID-19 pandemic period. This study of entering Thailand during the COVID-19 
pandemic period will benefit foreigners or persons who will enter Thailand, including foreign 
students entering Mahidol University during the COVID-19 pandemic period. This study can 
help prepare foreign students and staffs who have to participate in on-site work and conduct 
missions at Mahidol University. This information is also useful as a good reference for foreign 
students and staffs in case of future emergencies or any unexpected circumstances.  
Keywords: entering Thailand, COVID-19, new normal 
 

บทนำ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ที่เริ่มระบาดจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีนและ

แพร่กระจายไปในหลายประเทศทั่วโลก เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบในหลายมิติ ทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และความมั่นคงของมนุษย์ สาเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดเกิดจากการเคลื่อนย้ายของผู้คนในยุคโลกไร้พรมแดน
ที่เป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อการเดินทางข้ามพรมแดนเป็นเรื่องง่ายขึ้น เมื่อ
เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากส่งผลกระทบต่อมิติความมั ่นคงของมนุษย์แล้วยังสร้าง
แรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานไปทัว่โลก (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้หลาย
ประเทศใช้มาตรการปิดเมือง (Lock-down) ท้ายที่สุดปิดประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเดินทางเข้ามาแพร่เชื้อ
โรค ส่งผลให้มีการปรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เข้า-ออกจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปรับ
ลดลงกว่าร้อยละ 60 เช่นกันและสายการบินหลายสายทั่วโลกได้ยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางระหว่างประเทศกว่า
ร้อยละ 80-90 (อาริยา, 2563) 

ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เช่นกัน ประเทศ
ไทยมีการประกาศปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งในการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นอากาศยาน เรือ รถยนต์ 
หรือพาหนะอื่นใด หรือในการใช้เส้นทางคมนาคมไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางบก เพื่อเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทางเข้าออก ด่าน จุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรนตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง สำหรับผู้โดยสารหรือผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่1) เป็น
กรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด หรือ
อนุญาตตามความจำเป็นโดยอาจกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้ 2) เป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อ
เสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว 3) เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที ่ประจำยานพาหนะ ซึ่ง
จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน 4) เป็นบุคคลใน
คณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือเป็นบุคคล
หรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนบุคคลใน
ครอบครัวของบุคคลดังกล่าวโดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักรได้โดยแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามวรรคสอง 5) เป็นผู้มีสัญชาติไทยในกรณีเชน่นี้ 
ให้ติดต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักเพื่อออกหนังสือรับรอง หรือมีใบรับรองแพทย์และ
ปฏิบัติตามวรรคสอง โดยให้สถานไทยและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มี
สัญชาติไทยในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร นอกจากนี้รัฐบาลได้มีการประกาศเพิ่มเติมข้อกำหนด    
ราชกิจจานุเบกษาออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 (ฉบับที่ 26) มีการกำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรในพื้นที่ท่ีกำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล (ราชกิจจานุเบกษา, 2564) 
 มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของประเทศ นอกเหนือจากวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นที่
จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังมุ่งผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ออกไปเป็น Global Citizen 
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) โดยมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) Excellence in research with global and 
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social impact 2)  Excellence in outcome- base education for globally- competent graduate             
3) Excellence in professional services and social engagement และ 4) Excellence in management 
for sustainable organization (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหรือบัณฑิตให้
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ มีทั้งความรู้ในวิชาชีพและทักษะสำคัญสำหรับชีวิตและการทำงาน รวมทั้ง
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของโลกยุคปัจจุบัน เพราะการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันไม่เพียงรู้ลึกในศาสตร์หรืออาชีพ
ของตนเองเท่านั้น แต่บัณฑิตต้องรู้กว้างในทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การแยกแยะ
สิ่งใดถูกหรือผิด มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ปรับตัวได้ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สื่อสารได้
ดีมีประสิทธิภาพ หมั่นพัฒนาตนเอง และเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาทุกระดับ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มที่ (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) 
 จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้กิจกรรม
ต่าง ๆ ต้องหยุดและเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ด้วยมาตรการปิดพรมแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ    
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 และรัฐได้กำหนดเงื่อนไขในการเดินทางเข้าออกประเทศไทย ส่งผลต่อโอกาส         
ที่นักศึกษาชาวต่างชาติจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไป ร่วมทั้งนักศึกษาชาวต่างชาติยังขาดโอกาสใน
หลายด้านด้วยกัน เช่น โอกาสในการได้พบเพื่อนใหม่ โอกาสในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โอกาสใน
การท่องเที่ยวและเรียนรู้สภาวะสิ่งแวดล้อมใหม่ จากสภาวการณ์ดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจในด้านการเดินทาง   
เข้าประเทศไทยของนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี ้ เพื ่อเป็นแนวทางใน 
การดำเนินการที่ถูกต้องในการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) 
 

การเดินทางเข้าประเทศไทยก่อนเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าราชอาณาจักร
ไทย สามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยได้โดยการถือหนังสือตรวจลงตราตามประเภทที่รัฐบาลไทยกำหนด 
หรือชาวต่างชาติที ่ได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องขอการตรวจลงตราสามารถเดินทางเข้าในราชอาณาจักรไทยและ
สามารถพำนักในประเทศไทยได้เป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยทางช่องทางอนุญาตของ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทางบก ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยโดยการถือหนังสือเดินทาง ตั๋วโดยสารเครื่องบิน และประกันการเดินทาง  
 
การเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
 ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่องเง่ือนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ณ 
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และเง่ือนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3) 
ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตาม
ความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลประเภทต่าง ๆ  ที่ได้รับอนุญาต
สามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยได้มากขึ้น (สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2564) 
 
ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19  
 กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 
โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 3 รูปแบบ (กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 2565) ดังนี้  

1. การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบแซนด์บอกซ์ (The Blue Zone Sandbox) เงื่อนไขผู้เดินทาง 
1) เดินทางเข้าพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชลบุรี จังหวัด

ตราด จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่าและเกาะพะงัน) 
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2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนดและต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อย่างน้อย     
14 วันก่อนเดินทาง 

3) หลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra+ หรือ AQ Hotel ในพื้นที่ Sandbox จำนวน 7 วัน 
4) มีผลตรวจ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ช่ัวโมงก่อนเดินทาง 
- ผลตรวจ RT-PCR ต้องเป็น Not Detected or Negative 

- หากผลเป็น Detected or Positive ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าหายป่วยมาแล้วเกิน 14 วัน แต่น้อย
กว่า 90 วัน 

5) เอกสารที่ต้องเตรียม 
- หนังสือเดินทาง 
- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 
- หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+/ AQ สำหรับ 7 วัน โดยราคารวมค่าตรวจ RT-PCR 

จำนวน 2 ครั้ง 
 2. การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Alternative Quarantine (AQ) 

1) เง่ือนไขผู้เดินทาง 
- เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่เข้าข่ายเง่ือนไขใด ๆ  
- ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ 
- เข้าพักใน AQ หรือโรงแรม 7, 10, 14 วัน 

2) เอกสารที่ต้องเตรียม 
- หนังสือเดินทาง 
- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (หากจะเข้ากักตัว 7 วัน) 
- หลักฐานการจองโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) และชำระเงิน AQ (สำหรับการพักจำนวน 

7, 10, 14วัน และรวมค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง สำหรับ 7, 10 วัน หรือ 3 ครั้ง สำหรับ 14 วัน) 
 3. การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Test and Go 

1) เง่ือนไขผู้เดินทาง 
- เดินทางมาได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่ต้นทาง 
- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนดและต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อย่างน้อย    

14 วันก่อนเดินทาง 
- หลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra+ หรือ AQ Hotel จำนวน 2 วัน (วันที่ 1 และวันที่ 5) 
- มีผลตรวจ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั ่วโมงก่อนเดินทาง หากผลตรวจ RT-PCR ต้องเป็น Not 

Detected or Negative และหากผลเป็น Detected or Positive ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าหายป่วยมาแล้วเกิน 
14 วัน แต่น้อยกว่า 90 วัน 

2) เอกสารที่ต้องเตรียม 
- หนังสือเดินทาง 
- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 
- หลักฐานการจองและชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+/ AQ โดยจองโรงแรมสำหรับการพัก 2 คืน 

ในวันที่ 1 และวันที่ 5 โดยราคารวมค่าตรวจ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง พร้อม AirPort Transfer สำหรับการจอง
โรงแรมของวันที่ 1 และในกรณีอยู่ในประเทศไทยน้อยกว่า 5 วัน หรือจะเดินทางออกนอกประเทศในวันที่ 5 ให้
จองโรงแรมสำหรับการพัก จำนวน 1 คืน ในวันที่ 1 โดยราคารวมค่าตรวจ RT-PCR จำนวน 1 ครั้ง โดยราคารวม
ค่า Airport Transfer โดยให้แนบเอกสารเที่ยวบินขอออกด้วย 
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติระหว่างสภาวะปกติกับสภาวะโควิด-19 
 
ประเภทของชาวต่างชาติที่เดินทางมาทำกิจกรรมหรือปฏิบัติหน้าที่กับมหาวิทยาลัยมหิดล 
 มหาวิทยาลัยมหิดลมียุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ มีกลยุทธ์ในการพัฒนาใน
ทุกด้านไปสู่ระดับสากล มหาวิทยาลัยจึงมีนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อมาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนานาชาติจำนวนมาก รวมทั้งมีบุคลากรชาวต่างชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งการสอน บรรยาย และทำงานวิจัย
กับมหาวิทยาลัยมหิดล ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการเดินทางตามประกาศแนวทางปฏิบัติ
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น World Class 
University (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) มหาวิทยาลัยจึงมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศทั่วโลก 
ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ได้ 2 ประเภท  

ประเภทที่ 1 : นักศึกษาชาวต่างชาติ  
 สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่
 กลุ่มที่ 1:นักศึกษาชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
 นักศึกษาชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของหลักสูตรนานาชาติ จากหลากหลายประเทศทั่วโลก นักศึกษา
ชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาที่ต้องเดินทางเข้าประเทศไทยต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าจาก
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ ่งต ั ้งอยู ่ในประเทศที ่ตนมีถิ ่นพำนักหรือจากสถาน
เอกอัครราชทูตไทยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประเทศที่นักศึกษาชาวต่างชาติดังกล่าวมีถิ่นพำนัก โดยนักศึกษา
ชาวต่างชาติจะรับการตรวจลงตราประเภทวีซ่านักศึกษา Non-Immigrant ED Visa และนักศึกษาต้องดำเนินการ
ขอต่ออายุวีซ่าประเภทนักศึกษาหลักจากที่นักศึกษาชาวต่างชาติเดินทางเข้าเมืองไทยด้วยวีซ่าแบบ Non-
Immigrant ED Visa ซึ่งจะสามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ปี และทุก ๆ 90 วัน นักศึกษาชาวต่างชาติ
ต้องไปรายงานตัว ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดที่ตนพำนักอยู่ และก่อนวีซ่าหมดอายุ นักศึกษา
ชาวต่างชาติจะต้องยื ่นขอต่อวีซ่า ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณา
อนุญาตให้นักศึกษาชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยต่อได้ตามวันที่ระบุไว้ในหนังสือนำจากมหาวิทยาลัยมหิดล แต่
สูงสุดไม่เกิน 1 ปี   

กลุ่มที่ 2: นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 
มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติจากทั่วมุมโลกและตระหนักถึงผลในเชิงบวกที่จะ

มอบประสบการณ์อันมากมายให้แก่ผู้เข้าเรียนภายในวิทยาเขต ดังนั้นองค์ประกอบสำคัญในนโยบายสากลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษามากขึ้น ในเวลาเดียวกันบุคลากรและนักศึกษายัง

 การเดินทางเขา้ประเทศไทย 
ของชาวต่างชาติในสภาวะปกติ 

 

หนังสือ
เดินทาง 

Visa 

ตั๋วเครื่องบิน 

ประกัน 
การเดินทาง 

 

 The Blue Zone Sandbox การเดินทางเข้าประเทศไทย 
ของชาวต่างชาติในสภาวะโควิด-19 

The Blue Zone Sandbox 

AlternativeQuarantine (AQ) 
 
Test and Go 
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ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาในต่างประเทศหรือได้รับประสบการณ์ระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มพูนชีวิตส่วนตัวและ
อาชีพ และพฒันาทักษะและมุมมองระหว่างประเทศอีกด้วย  

ในส่วนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา มีสิทธิ์ใช้จ่ายได้ในหนึ่งปีการศึกษาหรือภาคการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมแลกเปลี่ยนมักเป็นไปตามข้อตกลงในการยกเว้นค่าเล่าเรียน อย่างไรก็ตามนักศึกษา
ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด ประกอบไปด้วยค่าเดินทางและค่าต่ออายุวีซ่า ค่าที่พักและค่าครองชีพ ส่วน
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้จัดทำข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล อาจใช้เวลาศึกษาใน
ต่างประเทศเป็นปีหรือเทอมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการฯ/ การศึกษาระยะสั้น 
ซึ่งจะแตกต่างตรงที่ผู้เข้าเรียนจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เช่น ค่าที่พัก 
ค่าเดินทาง ค่าวีซ่าและค่าครองชีพด้วยตนเอง (กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563) นักศึกษาโครงการ
แลกเปลี่ยนระยะสั้น มักเป็นกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
ระหว่างมหาวิทยาลัย มักจะเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระยะสั้น ๆ ดังนั้นนักศึกษาชาวต่างชาติกลุ่มนี้จะได้รับ
การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติบางประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อ 
การท่องเที่ยวหรือมีสัญชาติของประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับประเทศไทย ซึ่งจะได้รับอนุญาต
ให้พำนักในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 60 วัน หากมีสัญชาติอื่นนอกเหนือที่ประกาศระบุไว้จะได้รับอนุญาตให้
พำนักครั้งละไม่เกิน 30 วัน (กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 2564)  
 ประเภทที่ 2: บุคลากรชาวต่างชาติ  
 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่
 กลุ่มที่ 1: อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาประจำหลักสูตรนานาชาติที่บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ 
และอาจารย์ที ่ดำรงตำแหน่งลูกจ้างชาวต่างชาติแบบเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยมหิดลและมีสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัยชาวต่างชาติที ่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องรับการตรวจลงตราประ เภท Non – 
Immigrant – B (Business Visa) โดยชาวต่างชาติต้องให้นายจ้างหรือสถานประกอบการจัดเตรียมและส่งสัญญา
การจ้างงานพร้อมเอกสารรับรองการจ้างงานให้ชาวต่างชาติ เพื่อให้นำไปยื่นต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ เพื่อ
พิจารณาออกวีซ่า Non – Immigrant – B และเมื่อชาวต่างชาติได้รับวีซ่าแล้วจึงจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ไทยและยื่นขอเอกสารใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานในพื้นที่ท่ีตนทำงานได้ (กระทรวงแรงงาน, 2563) 
 กลุ่มที่ 2: ลูกจ้างช่ัวคราว/ นักวิจัย 
 ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว/ นักวิจัย จะต้องได้รับการตรวจลง
ตราประเภท Non – Immigrant – B (Business Visa) เช่นเดียวกับอาจารย์ต ่างชาติที ่ปฏิบัต ิงานเต็มเวลา 
เนื่องจากมีการจ้างงานเกิดขึ้น ซึ่งการรับการตรวจลงตราจะขึ้นอยู่กับระยะสัญญาจ้างงาน โดยกระบวนการขอรับ  
วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยจะมีลักษณะเช่นเดียวกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาทุกประการ ซึ่ง
ตามที่กระทรวงแรงงานระบุไว้ว่าชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ 
กิจกรรม ลูกจ้าง หรืออาชีพใด ๆ ที่ได้รับค่าตอบแทน จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมาย
ของราชอาณาจักรไทยว่าด้วยชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลง
ตราเป็น Non-Immigrant Visa B หรือประเภทธุรกิจ และเมื่อทำการเปลี่ยนลงตราเรียบร้อยแล้วนั้น จำเป็นต้อง
ยื่นใบขออนุญาตทำงานมิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้ เมื่อชาวต่างชาติที่ดำเนินการขอวีซ่า 
Non-Immigrant Visa B มาแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน หลังจากที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยตามกฎหมายที่ให้พำนักอยู่ได้ในราชอาณาจักรได้เป็นการช่ัวคราว การขออนุญาตทำงานครั้งแรกหรือ
เมื่อใบอนุญาตเดิมขาดหมดอายุจึงขอใหม่ (กระทรวงแรงงาน, 2563) 
 กลุ่มที่ 3: อาคันตุกะหรือบุคลากรจากมหาวทิยาลัยคู่สัญญา 

อาคันตุกะหรือบุคลากรจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาทางด้านวิชาการที่ต้องเดินทางมาพบผู้บริหารระดับสูง
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีหรือเดินทางมาบรรยาย ทำวิจัยหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หากมาดำเนินกิจกรรม
ระยะสั้นเพียงช่ัวคราวเดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยถือหนังสือ Visa ประเภทท่องเที่ยวหรือ Tourist Visa แต่หาก
มาปฏิบัติหน้าที่ระยะยาวจะต้องถือหนังสือ Visa ประเภท Non- B (Non-Business) มีอายุ 1 ปี และชาวต่างชาติ
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นั้นต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อนการทำหนังสือ Visa Non – B ซึ่งหากชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาประเทศ
ไทยสามารถยื่นขอไดท้ี่สถานทูตไทยในประเทศนั้น หรือหากต่างชาติที่เดนิทางเข้ามาประเทศไทยแล้วโดยไม่ได้ทำ Visa 
ประเภท Non-B เข้ามา ต้องทำการจะเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น ประเภท Non - B (Non-Business) ก็
สามารถทำได้ที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่นั้น หรือถ้าเป็น Visa ซึ่งเอกสารประกอบการยื่นขอต้องมี
ระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 21 วันและต้องไม่อยู่เกินกำหนด (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ประเภทวีซ่าของนักศึกษาชาวต่างชาติ (A) และประเภทวีซ่าของบุคลากรชาวต่างชาติ (B) 
 
รูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ 
 มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงซึ่งดำเนินการภายใต้การกำกับของรัฐและดำเนินการ
ตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมจึงมีนโยบายใน        
การสนับสนุนความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย แม้จะประสบปัญหาของการเกิดสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) แต่มหาวิทยาลัยก็ยังคงดำเนินการตามนโยบายที่ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การดำเนินการ
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เช่น เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมตามแผนที่มีมา
ก่อนหน้าในรูปแบบออนไลน์ หรือแม้กระทั่งกิจกรรมในบางส่วนที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางมาทำกิจกรรม
ร่วมกัน มหาวิทยาลัยก็มีระบบในการบริหารจัดการและให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานปลัดกระทรวง       
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและกฎระเบียบของรัฐเช่นเดียวกัน และมหาวิทยาลัยได้จัด
สถานที่กักกันแบบ Organizational Quarantine (OQ) สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และอาคันตุกะ
ชาวต่างชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกันแบบ 
Organizational Quarantine (OQ) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 
2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนักศึกษาและบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล 
รวมถ ึ งน ั กศ ึ กษา Exchange/ Visiting/ Intern/ Residency Trainee/ Fellowship Trainee และอาจารย์
อาคันตุกะต่างชาติ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งการกักกันในสถานที่กักกันแบบ Organizational Quarantine (OQ) ของมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เรื่อง
แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน และแนวทางดำเนินการสถานกักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร Organizational Quarantine (OQ) ที่        
กรมควบคุมโรคกำหนด (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564) 

สรุปได้ว่าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หลายประเทศใช้
มาตรการปิดเมือง (Lock-down) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเดินทางเข้ามาแพร่เชื้อโรคส่งผลให้มีการปรับเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศที่เข้า-ออกจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับ
ลดลง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กสท.) ได้ออกประกาศเรื่องเง่ือนไขในการอนุญาตให้อากาศยาน
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ทำการบินเข้าออกประเทศและเง่ือนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทยเพิ่มเติม เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พิจารณาสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว ดังนั ้นมหาวิทยาลัยมหิดลจึงออกประกาศ
แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
 ขั้นตอนการเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยในสภาวะปกติ เมื่อมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอก
ประเทศด้วยเหตุผลใด ๆ ก็แล้วแต่ในขณะที่วีซ่ายังไม่หมดอายุและมีความประสงค์จะคงสถานะวีซ่าเอาไว้ จะต้อง
ยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้งก่อนออกเดินทางไปนอกประเทศที่สำนักงานตรวจคนเข้า
เมืองที่ใกล้ที่สุดหรือที่สนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่ยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรอีกครั้งก่อนออกเดินทางไปนอกประเทศวีซ่าจะถูกยกเลิกอัตโนมัติหลังออกนอกประเทศ และในส่วน
ของการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้มงวดในการตรวจลงตราหรือออก วี
ซ่าหรืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศซึ ่งมิได้มีกิจกรรมงานปกติหรือถิ ่นที ่อยู ่ในราชอาณาจักรยังคงอยู ่ ใน
ราชอาณาจักร บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีถิ ่นที่อยู ่ในราชอาณาจักรซึ่งประสงค์จะเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง
ราชการกำหนด (พ.ร.บ. ฉุกเฉิน เมื ่อวันที่ 26 มีนาคม 2563) กรณีที ่นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติมี        
ความประสงค์ที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจำเป็นจะต้องตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 โดยวิธี RT – PCR 
กรณีประเทศปลายทางกำหนดโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

 
บทสรุป 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นปัจจัยสำคัญมากที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง
ของโลก จากการวิเคราะห์ทำให้ได้พบมิติใหม่ที่ว่า แม้ว่ามนุษย์โลกจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถเดินทางไป
มาหากันได้อย่างไร้พรมแดน แต่การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งนี้กลับทำให้     
การเดินทางระหว่างประเทศเพื่อไปมาหาสู่กันหยุดชะงัก เกิดปัจจัยและเง่ือนไขมากมายในการเดินทางข้ามประเทศ 
รวมทั้งเกิดสภาวะการปรับตัวของสิ่งต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) รัฐบาลมีความจำเป็นที่ต้องออกประกาศในการควบคุมการเดินทางทำให้หลายประเทศต้องใช้
มาตรการปิดเมือง (Lock-down) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเดินทางเข้ามาแพร่เชื้อโรคส่งผลให้มีการปรับเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศที่เข้า-ออกจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเกิดการบัญญัติเป็นกฎหมาย
ขึ้นมาเพื่อบังคับใช้เกิดขึ้น  

จากการที่แต่ละประเทศมีมาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการเดินทางในส่วนของประเทศไทยเองก็มี
กระบวนการและขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้นในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมดูแลผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย เช่น 
จากเดิมไม่จำเป็นต้องเข้าสถานที่เข้ารับการกักตัว (Alternative State Quarantine-ASQ) เป็นต้น แต่จาก
สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้า
มายังประเทศไทยรวมทั้งในมหาวิทยาลัยมหิดลต้องยื่นเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ
องค์การอาหารและยาและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยให้การรับรองแล้วเท่านั ้น โดยด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศจะพิจารณาเอกสาร Vaccine Certificate ของผู้เดินทางและลดหย่อนระยะเวลากักกัน
แก่ผู้เดินทางตามมาตรการสาธารณสุขในขณะนั้น และการกักกันต้องดำเนินการในสถานที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้
เช่น สถานที่กักตัวในรูปแบบของโรงแรมหรือที่เรียกว่า Hospitel คือ การปรับเปลี่ยนจากสถานประกอบการธุรกิจ
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โรงแรมเป็นสถานพยาบาลช่ัวคราว จึงเป็นมิติใหม่ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีการปรับระบบการบริการจาก
เดิมที่ดำเนินการเฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น  

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาในทุกด้านไปสู่ระดับสากล มหาวิทยาลัยจึงมี
นักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อมาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติจำนวนมาก รวมทั้งมี
บุคลากรชาวต่างชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งการสอน บรรยาย และทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัย ดังนั้นในสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดตั้งสถานที่กักกันแบบ Organizational 
Quarantine (OQ) ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นไปตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื ่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง          
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และแนวทางดำเนินการสถานกักกันรูปแบบเฉพาะ
องค์กร Organizational Quarantine (OQ) ที ่กรมควบคุมโรคกำหนด มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเร ื ่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกันแบบ Organizational Quarantine (OQ) ในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนักศึกษาและ
บุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงนักศึกษา Exchange/ Visiting/ Intern/ 
Residency Trainee/ Fellowship Trainee และอาจารย์อาคันตุกะต่างชาติ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรี       
นฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

จากการปฏิบัติงานปัญหาที่พบในการดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติและอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นเรื ่อง
เกี่ยวกับเอกสาร เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลแลของรัฐ ซึ่งการดำเนินงานยังเป็น
การสั่งการตามลำดับขั้น มีขั้นตอนในการดำเนินงานตามลำดับชั้นปฏิบัติการ รวมทั้งปัญหาความไม่คล่องตัวใน  
การทำงานเนื ่องจากมหาวิทยาลัยให้บ ุคลากรปฏิบัต ิงานที ่บ ้าน (Work From Home) และด้วยปัญหา             
การปฏิบัติงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางการแก้ไขโดยให้มีการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ
สามารถลงนามในเอกสารเป็นลักษณะการลงนามในรูปแบบออนไลน์เพื่อลดปัญหาความล่าช้าและลดขั้นตอน    
การทำงานให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเกิด   
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับชาวต่างชาติ
หรือบุคคลที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยรวมทั้งนักศึกษาชาวต่างชาติที่จะเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ในช่วงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่
น ักศ ึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศที ่ต ้องเด ินทางเข ้ามาร ่วมปฏิบ ัต ิงานและปฏิบ ัต ิภารกิจกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งยังสามารถเป็นแนวทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติหากเกิด
สภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่ไม่คาดคิดในอนาคตได้เป็นอย่างดี  
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