
    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนอธิกำรบดี     โทร.     7140        
ที ่  อว 0602.01(25)/679                    วันที่      21    พฤษภำคม 2564                 
เรื่อง   ขอส่งส ำเนำประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง มำตรกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด  
           ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 5) 

เรียน   

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ขอส่งส ำเนำประกำศมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เรื่อง มำตรกำรปฏิบัติงำน

ของบุคลำกรในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด – 19 [Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)] (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 พฤษภำคม 2564 ซึ่งแนบมำพร้อมนี้ มำเพื่อโปรดเวียนแจ้ง

บุคลำกรภำยในหน่วยงำนของท่ำนทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดต่อไป 

 

 

        (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ) 
          รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและบริหำรทั่วไป และวิจัย 
       ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
     ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำลั 
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ประกาศมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด – 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)]  
(ฉบับที่ 5) 

___________________________ 

ด้วย สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด – 19 
[Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] ของบุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำนภำยในมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
อยู่ในระดับที่สำมำรถควบคุมได้ ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง รวมทั้งสอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคที่ทำง
รำชกำรก ำหนด อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
พ.ศ. 2521 จึงให้ออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้บุคลำกรมำปฏิบัติรำชกำร ณ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ในพื้นที่เขตจังหวัด
นนทบุร ีตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภำคม 2564 เป็นต้นไป 

ข้อ 2 ให้รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวิชำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ หรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น แล้วแต่กรณี  
มำปฏิบัติงำน ณ มหำวิทยำลัยในวันและเวลำรำชกำรตำมปกติ เพื่อดูแลกำรบริหำรงำนและควำมเรียบร้อย 
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ รวมทั้งเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำต่อกำรประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น 

ข้อ 3 ให้ผู้บังคับบัญชำตำมข้อ 2 มอบหมำยให้บุคลำกรมำปฏิบัติงำน ณ ที่ท ำกำรของ
มหำวิทยำลัย ร่วมกับกำรสับเปลี่ยนกำรปฏิบัติงำน ณ สถำนที่พักอำศัย (Work from Home) ทั้งนี้ ในกำร
ปฏิบัติงำน ณ สถำนที่พักอำศัย (Work from Home) ให้มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรท ำงำนและตัวชี้วัด รวมถึง
รูปแบบกำรติดต่อสื่อสำร ประสำนงำน และกำรรำยงำนควำมส ำเร็จหรือควำมคืบหน้ำต่อผู้บังคับบัญชำผ่ำนทำง
ระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนจำกที่พักอำศัย (Work from Home)  

ในกรณีที่บุคลำกรปฏิบัติงำน ณ สถำนที่พักอำศัย (Work from Home) บุคลำกรต้องพร้อมรับกำร
สั่งกำรหรือกำรติดต่อจำกผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงำนที่ปฏิบัติ รวมทั้งต้องรักษำระเบียบวินัย 
ในกำรปฏิบัติงำนโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น 

ในกำรมอบหมำยให้บุคลำกรสับเปลี่ยนเข้ำมำปฏิบัติงำน ณ ที่ท ำกำรของมหำวิทยำลัย ผู้บังคับบัญชำ
อำจพิจำรณำปรับลดวันหรือเวลำกำรมำปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ก็ได้   
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ข้อ 4 ให้ผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ ผู้เรียน หรือ
ประชำชนพิจำรณำมอบหมำยให้บุคลำกรในสังกัดสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ำมำปฏิบัติงำน ณ ที่ท ำกำรของ
มหำวิทยำลัย ในกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ ผู้เรียน หรือประชำชน อย่ำงสม่ ำเสมอ  

ข้อ 5 ห้ำมหน่วยงำนจัดกำรประชุม กำรสัมมนำ กำรฝึกอบรม หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมเกินกว่ำจ ำนวนที่จังหวัดนนทบุรีประกำศก ำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกมหำวิทยำลัย 
และคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี  และให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมในกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด – 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)]  
อย่ำงเคร่งครัด 

ในกรณีที่หน่วยงำนใดมีควำมจ ำเป็นต้องจัดกิจกรรมตำมวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงำนผู้จัดกิจกรรม
เสนอเรื่องต่อมหำวิทยำลัยพร้อมด้วยเหตุผลและควำมจ ำเป็น เพื่อขออนุญำตจำกคณะกรรมกำรโรคติดต่อ
จังหวัดนนทบุร ี

ทั้งนี้ ให้หลีกเลี่ยงกำรประชุม กำรสัมมนำ กำรฝึกอบรม หรือกิจกรรมอื่นใดในรูปแบบเผชิญหน้ำ 
โดยให้หน่วยงำนจัดกำรประชุม กำรสัมมนำ กำรฝึกอบรม หรือกิจกรรมอื่นใดผ่ำนระบบทำงไกลหรือในรูปแบบ
ออนไลน์เป็นกำรทดแทนจนกว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดจะลดน้อยลง เพื่อไม่ให้เกิดควำมล่ำช้ำหรือเกิด
ผลกระทบต่อกำรปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัย 

ข้อ 6 ห้ำมบุคลำกรเดินทำงไปต่ำงจังหวัด เว้นแต่กรณีมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ให้ขออนุญำตลำ
ต่อผู้บังคับบัญชำตำมระเบียบว่ำด้วยกำรลำ หำกไม่ลำตำมระเบียบว่ำด้วยกำรลำ ให้ถือว่ำผู้นั้นขำดรำชกำร 

ข้อ 7 ให้บุคลำกรของศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์ทุกแห่งปฏิบัติงำนตำมปกติ เว้นแต่ 
ในกรณีที่จังหวัดใดซึ่งศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์แห่งนั้นมีพื้นที่ตั้งอยู่ ได้ออกประกำศสั่งปิดสถำนที่ 
เป็นกำรชั่วครำวหรือก ำหนดมำตรกำรอย่ำงใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของศูนย์วิทยบริกำรและ
ชุมชนสัมพันธ์ หรือในกรณีที่พบว่ำมีบุคลำกรของศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
หรือโรคโควิด – 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] ให้ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยบริกำรและชุมชน
สัมพันธ์แห่งนั้น พิจำรณำด ำเนินกำรได้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรกำรหรือค ำสั่งของจังหวัด
นั้น ๆ และให้รำยงำนผ่ำนสำยงำนตำมล ำดับถึงรองอธิกำรบดีที่ก ำกับดูแลศูนย์วิทยบริกำรและชุมชนสัมพันธ์ 
และอธิกำรบดีทรำบเป็นกำรด่วน 

ข้อ 8 ในกรณีที่บุคลำกรดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด – 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] 
(2) เป็นผู้ที่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อตำม (1) ให้บุคลำกรผู้นั้นรำยงำน Timeline ของ

ตนเองเสนอต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ จนถึงผู้บังคับบัญชำหน่วยงำน จำกนั้นให้ผู้บังคับบัญชำหน่วยงำน
เสนอเรื่องผ่ำนรองอธิกำรบดีที่ก ำกับดูแลโดยทันที เพื่อเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรศูนยเ์ฉพำะกิจเพื่อก ำกับ
และติดตำมกำรเฝ้ำระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของมหำวิทยำลัย พิจำรณำให้ควำมเห็นต่ออธิกำรบดี 
สั่งกำรให้บุคลำกรผู้นั้นหรือบุคลำกรรำยอื่นที่มีควำมเสี่ยงสูง ท ำกำรกักตัวเป็นเวลำ 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลำ 

-2- 
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เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค ทั้งนี้ ในกรณีที่มหำวิทยำลัยพิจำรณำให้บุคลำกรผู้ใดต้องท ำกำรกักตัว 
ผู้บังคับบัญชำอำจพิจำรณำมอบหมำยให้บุคลำกรผู้นั้นปฏิบัติงำน ณ สถำนที่พักอำศัย (Work from Home)  
ได้ตำมที่เห็นสมควร 

กำรพิจำรณำให้บุคลำกรท ำกำรกักตัวตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี และผลกำร
พิจำรณำนั้นให้ถือเป็นที่สุด  

ข้อ 9 กำรปฏิบัติงำน ณ ที่ท ำกำรของมหำวิทยำลัย ขอควำมร่วมมือให้บุคลำกรสวมหน้ำกำก
อนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำที่ได้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของตนเองหรือในที่ท ำกำรของมหำวิทยำลัย 
และถือปฏิบัติตำมมำตรกำร D-M-H-T-T ได้แก่ กำรเว้นระยะห่ำงกับผู้อื่นอย่ำงน้อย 1 – 2 เมตร (Distancing) 
กำรสวมหน้ำกำก (Mask Wearing) กำรล้ำงมือด้วยน้ ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อ (Hand Washing)  
กำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ (Testing) และกำรสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้ง ที่เดินทำง
ไปสถำนที่ต่ำง ๆ (Thai Cha Na) อย่ำงเคร่งครัด หรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคที่อำจ 
ท ำให้เกิดกำรระบำดภำยในมหำวิทยำลัยอีกครั้ง และกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของบุคลำกรโดยรวม 

ข้อ 10 ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อภำยในมหำวิทยำลัย ให้บุคลำกรระมัดระวังในกำรเผยแพร่ข้อมูล
ด้ำนสุขภำพของผู้ติดเชื้อ เช่น รูปถ่ำย หรือผลกำรตรวจคัดกรองของผู้ติดเชื้อ เป็นต้น เนื่องจำกเป็นควำมลับ
ส่วนบุคคลที่ไม่อำจเผยแพร่ได้ตำมกฎหมำย เว้นแต่เป็นกำรเผยแพร่ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจโดยตรง 

หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนตำมวรรคหนึ่ง มหำวิทยำลัยอำจด ำเนินกำรทำงวินัยกับผู้ฝ่ำฝืนต่อไป 

ข้อ 11 บุคลำกรที่ได้รับค ำสั่งหรือมอบหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกมหำวิทยำลัยให้ มำ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสอบออนไลน์ของมหำวิทยำลัย หรือให้มำปฏิบัติงำนอื่น ณ ที่ท ำกำรมหำวิทยำลัย  
ให้บุคลำกรผู้นั้นมำปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย และต้องปฏิบัติตำม
มำตรกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อ 9 อย่ำงเคร่งครัด 

ข้อ 12 ในกรณีที่มีปัญหำในทำงปฏิบัติตำมประกำศนี้ ให้อธิกำรบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด และ 
ค ำวินิจฉัยชี้ขำดนั้นให้เป็นที่สุด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภำคม 2564 เป็นต้นไป  
  

    ประกำศ ณ วันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
  
 
แทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำ (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ) 
          รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและบริหำรทั่วไป และวิจัย 
       ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชำล ั
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