
    บันทึกขอความ 

สวนราชการ  สำนักงานอธิการบดี     โทร.     7140        

ท่ี   อว 0602.01(25)/ว 668                     วันท่ี     9  พฤษภาคม 2564     

เรื่อง   ขอประชาสัมพันธขอมูลและสงสำเนาประกาศฯ เรื่อง ปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  

เรียน   

ตามที่ มหาวิทยาลัยไดจัดใหผูบริหารของมหาวิทยาลัย เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรอง 

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และบุคลากรท่ีมีความเสี่ยง เขารับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด – 19 ในวันพฤหัสบดีท่ี 6 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณอาคารวิชาการ 3 และถนนหนาอาคารพิทยพัฒน 

จำนวนท้ังหมด 936 คน ไปแลวนั้น 

ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยไดรับผลการตรวจคัดกรองเรียบรอยแลว โดยมีผลดังนี้ 

1.บุคลากรท่ีมีผลการตรวจคัดกรองเปนลบ (Negative) จำนวน 935 คน 

2.บุคลากรท่ีมีผลการตรวจคัดกรองเปนบวก (Positive) จำนวน 1 คน 

โดยมหาวิทยาลัยไดประสานงานใหบุคลากรที่มีผลการตรวจคัดกรองเปนบวก (Positive) เขารับการ

รักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล เรียบรอยแลว และมี Timeline ของผูติดเชื้อรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปดทำการมหาวิทยาลัย

เปนการชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซ่ึงแนบมาพรอมนี ้มาเพ่ือโปรด

เวียนแจงบุคลากรภายในหนวยงานของทานทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไปดวย 

 

 

          (รองศาสตราจารย ดร.ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ) 

    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป และวิจัย 

                                 ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 



 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

เร่ือง ปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

___________________________ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปดทำการมหาวิทยาลัย 

เปนการชั่วคราว ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 โดยใหปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการชั่วคราว เฉพาะในพื้นที่เขตจังหวัด

นนทบุรี ตั้งแตวันที่ 2 – 9 พฤษภาคม 2564 ไปแลวนั้น 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 [Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)] ยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง ดังนั้น เพื่อปองกันมิใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรค 

และสอดคลองกับมาตรการของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงออกประกาศไว ดงัตอไปนี้ 

การปดทำการชั่วคราว 

___________________________ 

ขอ 1 ใหปดทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนการชั่วคราว เฉพาะในพื้นที่เขตจังหวัด

นนทบุรี ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากร 

___________________________ 

ขอ 2 ใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home)  

ขอ 3 ใหผู บังคับบัญชา ไดแก รองอธิการบดีที ่กำกับดูแลหนวยงาน ประธานกรรมการประจำ

สาขาวิชา ผูอำนวยการสำนัก ผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการกองหรือเทียบเทา หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ

อยางอื่น แลวแตกรณี มอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home) โดยใหมีการ

กำหนดรูปแบบการทำงานและตัวชี้วัด รวมถึงรูปแบบการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และการรายงานความสำเร็จ 

หรือความคืบหนาตอผูบังคับบัญชาผานทางระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home)  

ทุกสัปดาห 

ขอ 4 ในระหวางที่มหาวิทยาลัยปดทำการชั่วคราว ใหหนวยงานที่มีภารกิจดานการเรียนการสอน 

หรือการใหบริการแกนักศึกษาและผูเรียน พิจารณาใชชองทางออนไลนหรือสื่อสังคมออนไลนเพือ่ติดตอกับนักศึกษา

หรือกลุมเปาหมายเปนการทดแทน 
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ขอ 5 ในระหวางที่มหาวิทยาลัยปดทำการชั่วคราว หรือกรณีที่บุคลากรรายใดตองทำการกักตัว

ตามขอ 6 (1) หรือไดรับอนุมัติใหกักตัวตามขอ 7 แลวแตกรณี ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบุคลากรปฏิบัติงาน  

ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home) ตามที่เห็นสมควรก็ได 

ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยปดทำการชั่วคราวเพิ่มเติมตามขอ 1 หรือบุคลากรได 

ทำการกักตัวครบระยะเวลาที่กำหนดไวในขอ 7 ใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home) 

รวมกับการสับเปลี่ยนเขามาปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการของมหาวิทยาลัย ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

ทั้งนี้ การมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home) ใหผูบังคับบัญชา

ดำเนินการใหเปนไปตามหลกัเกณฑที่กำหนดไวในขอ 3 

มาตรการคัดกรองและการกกัตวั 

___________________________ 

ขอ 6 บุคลากรที่ไดเขารับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19  

ทั้งกรณีที่ไดตรวจคัดกรอง ณ โรงพยาบาลหรือสถานที่ตรวจคัดกรอง หรือกรณีที่ไดตรวจคัดกรอง ณ มหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ใหดำเนินการ ดังนี ้

(1) บุคลากรทีเ่ปนผูสัมผัสเสี่ยงสงู หมายถึง บุคลากรที่สัมผัสใกลชิดกับผูตดิเชื้อ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

(1.1) เปนผูพักอาศัยหรือทำงานในหองเดยีวกันกับผูติดเชื้อ 

(1.2) เปนผูที่ใกลชิดหรือสัมผัสกับผูติดเชื้อ และมีการพูดคุยกับผูติดเชื้อในระยะไมเกินกวา 1 เมตร 

นานกวา 5 นาท ี

(1.3) เปนผูที่อยูหางจากผูติดเชื้อในระยะไมเกินกวา 1 เมตร นานกวา 15 นาท ีโดยไมสวมหนากาก

อนามัยหรือหนากากผา 

(1.4) เปนผูที่ถูกผูติดเชื้อไอหรือจามใสโดยไมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา 

(1.5) เปนผูที่อยูในบริเวณที่ปดซึ่งไมมีอากาศถายเทรวมกับผูติดเชื้อ เชน ในรถปรับอากาศ ในหอง

ปรับอากาศ เปนตน 

ใหบุคลากรตาม (1) ทำการกักตัวและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูอ่ืนเปนเวลา 14 วัน นับตั้งแตวันที่ได 

เขารับการตรวจคัดกรอง โดยตรวจวัดอุณหภูมิรางกายหรือสังเกตตนเองอยูตลอดเวลาวามีอุณหภูมริางกายสูงกวา 37.5 

องศาเซลเซียส รวมกับมีอาการทางเดินระบบหายใจหรือไม ลางมือดวยน้ำและฟอกสบูหรือใชเจลแอลกอฮอลลางมือ

อยางสม่ำเสมอ สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดกับผูอื่น โดยเฉพาะผูสูงอายุหรือผูปวย 

ที่มีโรคประจำตัว รักษาระยะหางในการพูดคุยกับผูอื่นไมนอยกวา 1 – 2 เมตร โดยใหใชเวลานอยที่สุด รวมทั้งงดการทำ

กิจกรรมนอกที่พักอาศัย งดไปในที่ชุมชน และงดการใชระบบขนสงสาธารณะ  

(2) บุคลากรที่เปนผูสัมผัสเสี่ยงต่ำ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

(2.1) เปนผูที่ไดพบหรือพูดคุยกับผูติดเชื้อเปนเวลานอยกวา 15 นาที โดยสวมหนากากอนามัยหรือ

หนากากผา 

(2.2) เปนผูที่ไมไดปฏิบัติงานเปนประจำรวมกับผูติดเชื้อ และไมใชกรณีตามที่กำหนดไวในขอ (1) 

(2.3) เปนผูที่ไดสัมผัสใกลชิดกับบุคลากรที่เปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง โดยสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา 

ใหบุคลากรตาม (2) ไมตองทำการกักตัว แตใหสังเกตอาการของตนเองเปนเวลา 14 วัน นับตั้งแตวันที่

ไดเขารับการตรวจคัดกรอง สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา ลางมือดวยน้ำและฟอกสบูหรือใชเจลแอลกอฮอล 
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ลางมืออยางสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดกับผูอ่ืน รักษาระยะหางในการพูดคุยกับผูอ่ืน และปฏิบัติตนตามมาตรการ

ทางสาธารณสุขอยางเครงครัด 

ทั้งนี้ หากบุคลากรพบวามีอาการผิดปกติ เชน ไอ มีน้ำมูก จาม เจ็บคอ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามรางกาย 

หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก เปนตน ใหรีบไปพบแพทยเพื่อเขารับการวินิจฉัยโรคโดยดวน 

ขอ 7 กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไวในขอ 6 (1) หากบุคลากรเห็นวาตนเองอาจเขาขายเปนผูสัมผัส

เสี่ยงสูง ใหบุคลากรรายงาน Timeline ของตนเองเสนอผานผูบังคับบัญชาตามลำดับถึงรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหนวยงาน 

เพื่อเสนอตอประธานคณะกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของมหาวิทยาลัย พิจารณาใหบุคลากรผูนั้นหรือบุคลากรรายอื่นทีอ่าจเขาขายเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง ทำการกักตัวเปนเวลา 

14 วัน เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค  

การพิจารณาใหบุคลากรทำการกักตัวตามวรรคหนึ ่ง ใหเปนอำนาจของประธานคณะกรรมการ 

ศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัย และผลการพิจารณานั้น

ใหถือเปนที่สุด 

ขอ 8 การกักตัวของบุคลากรตามขอ 6 (1) ซึ่งไดแจงขอมูลใหแกมหาวิทยาลัยทราบแลว หรือกรณี

ตามขอ 7 ที่บุคลากรไดรับอนุมัติใหกักตัว แลวแตกรณี ไมใหถือเปนวันลา 

ขอควรระวัง 

___________________________ 

ขอ 9 ในกรณีที่พบผูติดเชื ้อภายในมหาวิทยาลัย ใหบุคลากรระมัดระวังในการเผยแพรขอมูล 

ดานสุขภาพของผูติดเชื้อ เชน รูปถาย หรือผลการตรวจของผูติดเชื้อ เปนตน เนื่องจากเปนความลับสวนบุคคลที่ไมอาจ

เผยแพรไดตามกฎหมาย เวนแตเปนการเผยแพรใหแกเจาหนาที่ผูมีอำนาจโดยตรง  

หากพบวามีการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการทางวินัยกับผูฝาฝนตอไป 

ขอ 10 ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินจิฉัย 

ชี้ขาดนั้นใหเปนที่สุด 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 

 

      ประกาศ ณ วันที่  9  พฤษภาคม พ.ศ. 2564                                      

 

     (รองศาสตราจารย ดร.ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ) 

        รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และวิจัย 

                                               ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 



Timeline ผูติดเช้ือ COVID-19 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
__________________________________________________________ 

รายที่ 4 เจาหนาที่สหกรณออมทรัพย อาคารบริการ 1 ช้ัน 3 

(เพศหญิง) 

22 เมษายน 2564 

06.00 – 13.00 น. อยู ณ ท่ีพักของตนเอง 

13.00 – 15.00 น.  ออกไปซ้ือของท่ีหาง Lotus สาขาเลียบดวนรามอินทรา  

แวะรับประทานอาหารท่ี Central Eastville กับเพ่ือนท่ีมาจากเชียงราย 

จากนั้นเดินทางกลับท่ีพัก ณ ซอยลาดพราว 64 

23 เมษายน 2564 

07.00 น.  เดินทางไปทำงาน โดยสารรถจักรยานยนตรับจางจากซอยลาดพราว 64  

ไปท่ี MRT สุทธิสาร จากนั้นข้ึนรถตูสายจตุจักร-เมืองทอง 

08.30 – 11.00 น. ปฏิบัติงาน ณ สหกรณออมทรัพย อาคารบริการ 1 ชั้น 3 

11.00 – 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12.00 – 16.30 น. ปฏิบัตงิาน ณ สหกรณออมทรัพย อาคารบริการ 1 ชั้น 3 และไดพบกับผูติดเชื้อรายท่ี 3 

   พูดคุยเพ่ือใหสั่งซ้ือของ และคุยงานตามปกติ 

16.30 น.  ออกจากท่ีทำงาน เพ่ือโดยสารรถตู ณ ทารถ Cosmo เมืองทองธานี 

18.00 น.  โดยสารรถตูจตุจักร-เมืองทอง 

18.30 น.  ใชบริการ MRT จากจตุจกัรถึงสุทธิสาร จากนั้นโดยสารรถจักรยานยนตรับจาง 

   เพ่ือกลับเขาท่ีพัก ณ ซอยลาดพราว 64 

19.300 น.  ถึงท่ีพัก 

24 เมษายน 2564 

06.00 – 13.00 น. อยู ณ ท่ีพักของตนเอง 

13.30 น.  เดินทางไปโรงพยาบาลเกษมราษฎร ประชาชื่น เพ่ือพบทันตแพทยตามนัด 

15.00 น.  เดินทางกลับท่ีพัก 

25 เมษายน 2564 อยู ณ ท่ีพักของตนเอง โดยไมไดเดินทางออกไปไหน  

พักอาศัยอยูรวมกับเพ่ือนท่ีเดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย และเริ่มมีอาการเปนไขต่ำ ๆ  

26 เมษายน 2564 อยู ณ ท่ีพักของตนเอง โดยไมไดเดินทางออกไปไหน 

   ยังคงมีไขต่ำ ๆ (37 – 37.5 องศาเซลเซียส) 

27 เมษายน 2564 

07.00 น.  เดินทางไปทำงาน โดยสารรถแท็กซ่ีออกจากท่ีพักพรอมเพ่ือน เพ่ือไป MRT สุทธิสาร 

07.30 น.  ข้ึนรถตูสายจตุจักร-เมืองทอง 

08.30 – 16.30 น. ปฏิบัติงาน ณ สหกรณออมทรัพย อาคารบริการ 1 ชั้น 3 และไดพบกับผูติดเชื้อรายท่ี 3 

   ซ่ึงมาใชเครื่องคอมพิวเตอรสำนักงานเปนประจำหลังเวลา 16.30 น. 

16.40 น.  ออกจากท่ีทำงาน เพ่ือโดยสารรถตู ณ ทารถ Cosmo เมืองทองธานี 
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18.00 – 18.30 น. โดยสารรถตูจตุจักร-เมืองทอง 

18.30 น.  ใชบริการ MRT จากจตุจักรถึงสุทธิสาร จากนั้นกลับเขาท่ีพัก ณ ซอยลาดพราว 64 

28 เมษายน 2564  

07.00 น.  เดินทางไปทำงาน โดยสารรถแท็กซ่ีออกจากท่ีพัก เพ่ือไป MRT สุทธิสาร และไมมีอาการไข 

07.30 น.  ข้ึนรถตูสายจตุจักร-เมืองทอง 

08.30 – 14.30 น. ปฏิบัติงาน ณ สหกรณออมทรัพย อาคารบริการ 1 ชั้น 3 และไดพบกับผูติดเชื้อรายท่ี 3 

14.30 – 15.00 น. ออกจากท่ีทำงาน เพ่ือโดยสารรถตู ณ ทารถ Cosmo เมืองทองธานี สายจตุจักร-เมืองทอง 

16.00 น.  โดยสารรถตูจตุจักร-เมืองทอง และใชบริการ MRT จากจตุจักรถึงสุทธิสาร 

16.30 น.  เดินทางถึงท่ีพัก 

29 เมษายน 2564 

07.30 น.  เดินทางไปทำงาน โดยสารรถแท็กซ่ีออกจากท่ีพัก เพ่ือไป MRT สุทธิสาร และไมมีอาการไข 

08.30 – 16.30 น. ปฏิบัติงาน ณ สหกรณออมทรัพย อาคารบริการ 1 ชั้น 3 และไดพบกับผูติดเชื้อรายท่ี 3 

16.40 น.  ออกจากท่ีทำงาน เพ่ือโดยสารรถตู ณ ทารถ Cosmo เมืองทองธานี 

18.00 – 18.30 น. โดยสารรถตูจตุจักร-เมืองทอง 

18.30 น.  ใชบริการ MRT จากจตุจักรถึงสุทธิสาร 

18.45 – 19.00 น. เดินทางกลับท่ีพัก ณ ซอยลาดพราว 64 

30 เมษายน 2564  

07.30 น.  เดินทางไปทำงาน โดยสารรถแท็กซ่ีออกจากท่ีพัก เพ่ือไป MRT สุทธิสาร 

และไมมีอาการไข 

08.30 – 09.30 น. ปฏิบัติงาน ณ สหกรณออมทรัพย อาคารบริการ 1 ชั้น 3 

09.30 – 10.30 น. เดินทางไปอาคาร 35 ป และไดพบกับผูติดเชื้อรายท่ี 2 และผูติดเชื้อรายท่ี 3 

10.30 – 16.30 น. ปฏิบัติงาน ณ สหกรณออมทรัพย อาคารบริการ 1 ชั้น 3 และเจอผูติดเชื้อรายท่ี 3 อีกครั้ง 

16.40 น.  ออกจากท่ีทำงาน เพ่ือโดยสารรถตู ณ ทารถ Cosmo เมืองทองธานี สายจตุจักร-เมืองทอง 

18.00 – 18.30 น. โดยสารรถตูจตุจักร-เมืองทอง 

18.30 น.  ใชบริการ MRT จากจตุจักรถึงสุทธิสาร 

18.45 – 19.00 น. เดินทางกลับท่ีพัก ณ ซอยลาดพราว 64 

1 พฤษภาคม 2564 อยู ณ ท่ีพักของตนเอง ไมไดเดินทางออกไปไหน 

2 พฤษภาคม 2564 อยู ณ ท่ีพักของตนเอง ไมไดเดินทางออกไปไหน  

และทราบขาววามีเจาหนาท่ีสหกรณติดเชื้อ จึงทำการกักตัว 

3 – 5 พฤษภาคม 2564 อยู ณ ท่ีพักของตนเอง ไมไดเดินทางออกไปไหน 

6 พฤษภาคม 2564 เขารับการตรวจคัดกรอง ณ มหาวิทยาลัย 

7 – 8 พฤษภาคม 2564 อยู ณ ท่ีพักของตนเอง ไมไดเดินทางออกไปไหน 

9 พฤษภาคม 2564 ทราบผลวาติดเชื้อ 

 


