
    บันทึกขอความ 
สวนราชการ  ฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป และวิจัย สำนักงานอธิการบดี     โทร.     7140            

ท่ี   อว 0602.01(25)/ว.819                  วันท่ี     27  มิถุนายน 2564                        

เร่ือง   ขอสงสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการช่ัวคราว (ฉบับท่ี 3) 

เรียน   

ฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป และวิจัย สำนักงานอธิการบดี ขอสงสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช เรือ่ง ปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการช่ัวคราว (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2564 รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารซึ่งแนบมาพรอมนี้ 

ท้ังนี้ ในสวนของการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใหแกบุคลากรในวันท่ี 28 และ 29 

มิถุนายน 2564 ณ ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุชลประทาน ยังคงเปนไปตามกำหนดการเดิม หากบุคลากรทานใด 

ประสงคที่จะเดินทางไปโดยรถรับ-สงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะใหบริการรถรับ-สง ณ บริเวณหนาเสาธง 

อาคารบริหาร ตามรอบดังนี้ 

(1) รอบฉีดวัคซีน เวลา 08.30 – 09.30 น. รถออกเวลา 07.00 น. 

(2) รอบฉีดวัคซีน เวลา 09.30 – 10.30 น. รถออกเวลา 08.00 น. 

(3) รอบฉีดวัคซีน เวลา 10.30 – 11.30 น. รถออกเวลา 09.00 น. 

(4) รอบฉีดวัคซีน เวลา 13.00 – 14.00 น. รถออกเวลา 12.00 น. 

อนึ่ง ในสวนของรายช่ือบุคลากรท่ีจะเขารับการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในวันท่ี 

29 มิถุนายน 2564 กองทรัพยากรบุคคลจะประกาศใหทราบโดยเร็ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเวียนแจงบุคลากรภายในหนวยงานของทานทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

ท่ีกำหนดไวในประกาศขางตนอยางเครงครัดตอไป 

 

 

           (รองศาสตราจารย ดร.ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ) 

    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป และวิจัย 

                                 ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 



 

  ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

เร่ือง ปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการช่ัวคราว (ฉบับท่ี 3) 

_______________________ 

โดยท่ีนายกรัฐมนตรีไดออกขอกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เพื่อกำหนดมาตรการ 

ในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (COVID - 19) 

ประกอบกับไดมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (COVID - 19) 

เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสอดคลองกับมาตรการดังกลาว 

และเพื่อปองกันมิใหเกิดการแพรกระจายของเช้ือโรคในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโรคโควิด - 19 (COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

 

การปดทำการช่ัวคราว 

_______________________ 

ขอ 1 ใหปดทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนการชั่วคราว เฉพาะในพื้นที่เขต

จังหวัดนนทบุรี ต้ังแตวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 จนถึงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2564 

 

มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากร 

_______________________ 

ขอ 2 ใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัยของตนเอง (Work from Home)  

ในระหวางท่ีมหาวิทยาลัยปดทำการช่ัวคราว บุคลากรจะตองพรอมรับการส่ังการหรือการติดตอ

จากผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี ่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งตองรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 

โดยเครงครัด เวนแตจะกำหนดไวเปนอยางอื่น 

ขอ 3 ใหรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา ผูอำนวยการสำนัก 

ผู อำนวยการสถาบัน ผู อำนวยการกองหรือเทียบเทา ผู อำนวยการศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ  

หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในวันและเวลาราชการตามปกติ  

เพื่อดูแลการบริหารงานและความเรียบรอยในหนวยงานของตนเอง 
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ขอ 4 ใหผูบังคับบัญชาตามขอ 3 มอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัยของตนเอง 

(Work from Home) โดยใหมีการกำหนดรูปแบบการทำงานและตัวชี้วัด รวมถึงรูปแบบการติดตอสื ่อสาร 

ประสานงาน และการรายงานความสำเร็จหรือความคืบหนาตอผู บังคับบัญชาผานทางระบบรายงานผล 

การปฏิบัติงานจากท่ีพักอาศัย (Work from Home) ทุกสัปดาห 

ในกรณีที่หนวยงานใดมีเหตุผล ความจำเปน หรือเปนการดำเนินงานที่ไมอาจยกเลิกหรือเลื่อน

ออกไปได ซึ่งอาจสงผลกระทบหรือเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ใหผูบังคับบัญชา

พิจารณามอบหมายใหบุคลากรมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได โดยเสนอขออนุมัติผานสายงานตามลำดับ 

ถึงรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแล เพื่อพิจารณาอนุมัติใหบุคลากรมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไดเปนรายกรณี  

ขอ 5 ในระหวางที่มหาวิทยาลัยปดทำการชั่วคราว ใหหนวยงานที่มีภารกิจดานการเรียน 

การสอน หรือการใหบริการแกนักศึกษา พิจารณาใชชองทางออนไลนหรือสื่อสังคมออนไลน เพื่อติดตอกับ

นักศึกษาหรือกลุมเปาหมายเปนการทดแทน 

ขอ 6  หามหนวยงานจัดการประชุม การสัมมนา การฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่นใดที่มี

ผูเขารวมกิจกรรมเกินกวาจำนวนที่จังหวัดนนทบุรีประกาศกำหนด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 

และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนนทบุรี และใหดำเนินการตามมาตรการควบคุมในการปองกันการแพรระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 (COVID-19) อยางเครงครัด  

ในกรณีท่ีหนวยงานใดมีความจำเปนตองจัดกิจกรรมตามวรรคหนึ่งท่ีมีผูเขารวมกิจกรรมเกินกวา

จำนวนที่จังหวัดนนทบุรีประกาศกำหนด ใหหนวยงานผูจัดกิจกรรมเสนอเรื ่องตอมหาวิทยาลัยพรอมดวย

เหตุผลและความจำเปน เพื่อขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนนทบุรี  

ท้ังนี้ ใหหลีกเล่ียงการประชุม การสัมมนา การฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่นใดในรูปแบบเผชิญหนา 

โดยใหหนวยงานจัดการประชุม การสัมมนา การฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่นใดผานระบบทางไกลหรือในรูปแบบ 

ออนไลนเปนการทดแทนจนกวาสถานการณการแพรระบาดจะลดนอยลง เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการ

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  

ขอ 7  ในชวงที่มหาวิทยาลัยปดทำการชั่วคราว หามบุคลากรเดินทางไปตางจังหวัดในวัน 

และเวลาราชการ เวนแตกรณีมีความจำเปนอยางยิ่ง ใหขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบวาดวยการลา  

หากไมลาตามระเบียบวาดวยการลา ใหถือวาผูนั้นขาดราชการ  

ขอ 8  ใหบุคลากรของศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธทุกแหงปฏิบัติงานตามปกติ เวนแต  

ในกรณีที่จังหวัดใดซึ่งศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธแหงนั้นมีพื้นที่ตั้งอยูไดออกประกาศสั่งปดสถานท่ี  

เปนการชั่วคราวหรือกำหนดมาตรการอยางใด ๆ ซึ ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของศูนยวิทยบริการ 

และชุมชนสัมพันธ หรือในกรณีที่พบวามีบุคลากรของศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโรคโควิด – 19 (COVID-19) ใหผูอำนวยการศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธแหงนั้นพิจารณา

ดำเนินการไดตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการหรือคำสั่งของจังหวัดนั้น ๆ และใหรายงาน
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ผานสายงานตามลำดับถึงรองอธิการบดีที่กำกับดูแลศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ และอธิการบดีทราบ

เปนการดวน 

ขอ 9 ในระหวางท่ีบุคลากรรายใดตองทำการกักตัวตามขอ 10 (1) หรือไดรับอนุมัติใหกักตัว

ตามขอ 11 แลวแตกรณี ผูบังคับบัญชาของบุคลากรรายนั้น อาจพิจารณาใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัย

ของตนเอง (Work from Home) ตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

ในกรณีท่ีครบกำหนดระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยปดทำการช่ัวคราวตามขอ 1 หรือบุคลากรไดกักตัว

ครบระยะเวลาท่ีกำหนดไวในขอ 10 (1) หรือขอ 11 แลวแตกรณี ใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัยของตนเอง 

(Work from Home) รวมกับการสับเปล่ียนเขามาปฏิบัติงาน ณ ท่ีทำการของมหาวิทยาลัย ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

จากผูบังคับบัญชา 

ทั้งนี ้ การมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home)  

ใหผูบังคับบัญชาดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในขอ 4 

 

มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค 

_______________________ 

ขอ 10 บุคลากรท่ีไดเขารับการตรวจคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19  

(COVID-19) ณ โรงพยาบาลหรือสถานท่ีตรวจคัดกรอง ใหดำเนินการ ดังนี ้

(1) บุคลากรท่ีเปนผูสัมผัสเสี ่ยงสูง หมายถึง บุคลากรที่สัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อ ในกรณีใด 

กรณีหนึ่งดังนี้  

(1.1) เปนผูพักอาศัยหรือทำงานในหองเดียวกันกับผูติดเช้ือ 

(1.2) เปนผูท่ีใกลชิดหรือสัมผัสกับผูติดเชื้อ และมีการพูดคุยกับผูติดเชื้อในระยะไมเกินกวา  

1 เมตร นานกวา 5 นาที 

(1.3) เปนผูที่อยูหางจากผูติดเชื้อในระยะไมเกินกวา 1 เมตร นานกวา 15 นาที โดยไมสวม

หนากากอนามัยหรือหนากากผา 

(1.4) เปนผูท่ีถูกผูติดเช้ือไอหรือจามใสโดยไมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา 

(1.5) เปนผูที่อยูในบริเวณท่ีปดซึ่งไมมีอากาศถายเทรวมกับผูติดเชื้อ เชน ในรถปรับอากาศ 

หรือในหองปรับอากาศ เปนตน 

ใหบุคลากรตาม (1) ทำการกักตัวและหลีกเล่ียงการสัมผัสกับผูอื่นเปนเวลา 14 วัน นับต้ังแต

วันท่ีไดเขารับการตรวจคัดกรอง โดยตรวจวัดอุณหภูมิหรือสังเกตตนเองอยูตลอดเวลาวามีอุณหภูมิเปล่ียนแปลง

หรือไม ลางมือดวยน้ำและฟอกสบูหรือเจลแอลกอฮอลอยางสม่ำเสมอ สวมหนากากอนามัยหรือหรือหนากากผา 

หลีกเล่ียงการอยูใกลชิดกับผูอื่น โดยเฉพาะผูสูงอายุหรือผูปวยท่ีมีโรคประจำตัว รักษาระยะหางในการพูดคุยกับ

ผูอื่นไมนอยกวา 1 – 2 เมตร โดยใหใชเวลานอยท่ีสุด รวมท้ังงดการทำกิจกรรมนอกท่ีพักอาศัย งดไปในท่ีชุมชน 

และงดการใชขนสงสาธารณะ  
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(2) บุคลากรท่ีเปนผูสัมผัสเส่ียงต่ำ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

(2.1) เปนผูท่ีไดพบหรือพูดคุยกับผูติดเช้ือเปนเวลาไมนาน โดยสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา 

(2.2) เปนผูท่ีไมไดปฏิบัติงานรวมกับผูติดเช้ือเปนประจำ และไมใชกรณีตามท่ีกำหนดไวในขอ (1) 

(2.3) เปนผูที่ไดสัมผัสใกลชิดกับบุคลากรที่เปนผูสัมผัสเสี ่ยงสูง โดยสวมหนากากอนามัยหรือ

หนากากผา 

ใหบุคลากรตาม (2) สังเกตอาการของตนเองเปนเวลา 14 วัน นับตั้งแตวันที่ไดเขารับการตรวจ

คัดกรอง สวมหนากากอนามัยหรือหรือหนากากผา ลางมือดวยน้ำและฟอกสบูหรือเจลแอลกอฮอลอยางสม่ำเสมอ 

หลีกเล่ียงการอยูใกลชิดกับผูอื่น และรักษาระยะหางในการพูดคุยกับผูอื่น  

(3) บุคลากรท่ีไมมีความเส่ียง ไดแก บุคลากรท่ีไดสัมผัสใกลชิดกับบุคลากรท่ีเปนผูสัมผัสเส่ียงต่ำ

ตาม (2) ใหบุคลากรปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขอยางเครงครัด โดยใชหนากากอนามัยหรือหนากากผา 

รักษาระยะหาง และลางมือดวยน้ำและฟอกสบูหรือเจลแอลกอฮอลอยางสม่ำเสมอ 

ทั้งนี้ หากบุคลากรพบวามีอาการผิดปกติ เชน ไอ มีน้ำมูก จาม เจ็บคอ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามรางกาย 

หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก เปนตน ใหรีบไปพบแพทยเพื่อเขารับการวินิจฉัยโรคโดยดวน 

ขอ 11 กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไวในขอ 10 (1) หากบุคลากรเห็นวาตนเองอาจเขาขาย 

เปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง ใหบุคลากรรายงาน Timeline ของตนเองเสนอผานผูบังคับบัญชาตามลำดับถึงรองอธิการบดี 

ที่กำกับดูแลหนวยงาน เพื่อเสนอตอประธานคณะกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวัง 

โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัย พิจารณากอนเสนออธิการบดีอนุมัติใหบุคลากรผูนั้นหรือ

บุคลากรรายอื่นท่ีอาจเขาขายเปนผูสัมผัสเส่ียงสูง ทำการกักตัวเปนเวลา 14 วัน เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค  

การพิจารณาใหบุคลากรทำการกักตัวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนอำนาจของอธิการบดี และผลการพิจารณา

ใหถือเปนท่ีสุด 

ขอ 12 การกักตัวของบุคลากรตามขอ 10 (1) ซึ่งไดแจงขอมูลใหแกมหาวิทยาลัยทราบแลว 

หรือกรณีตามขอ 11 ท่ีบุคลากรไดรับอนุมัติใหกักตัว แลวแตกรณี ไมใหถือเปนวันลา 

ขอ 13 ใหบุคลากรถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ไดแก การเวนระยะหางกับผูอื่น 

อยางนอย 1 - 2 เมตร (Distancing) การสวมหนากาก (Mask Wearing) การลางมือดวยน้ำสบู และเจลแอลกอฮอล 

ฆาเช้ือ (Hand Washing) การตรวจวัดอุณหภูมิรางกายอยางสม่ำเสมอ (Testing) และการสแกนแอปไทยชนะ

ทุกครั้งท่ีเดินทางไปสถานท่ีตาง ๆ (Thai Cha na) ในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (COVID-19) อยางเครงครัด 
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ขอควรระวัง 

_______________________ 

ขอ 14 ในกรณีท่ีพบผูติดเช้ือภายในมหาวิทยาลัย ใหบุคลากรระมัดระวังในการเผยแพรขอมูล 

ดานสุขภาพของผูติดเชื้อ เชน รูปถาย หรือผลการตรวจของผูติดเชื้อ เปนตน เนื่องจากเปนความลับสวนบุคคล 

ท่ีไมอาจเผยแพรไดตามกฎหมาย เวนแตเปนการเผยแพรใหแกเจาหนาท่ีผูมีอำนาจโดยตรง  

หากพบวามีการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการทางวินัยกับผูฝาฝนตอไป 

ขอ 15 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด และคำวินิจฉัยช้ีขาดนั้นใหถือเปนท่ีสุด 

 

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 จนถึงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2564 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี   27   มิถุนายน พ.ศ. 2564      

  

 

     (รองศาสตราจารย ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน) 

                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

                 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

     

 


