
 
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

เรื่อง ปิดท าการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว  
________________________ 

ด้วย ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช มีแนวโน้มที่อาจมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคมากยิ่งขึ้น โดยพบว่ามีจ านวนผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่
เดือนมกราคม 2565 จนถึงปัจจุบันจ านวน 36 ราย และอาจมีความเสี่ยงที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อสุขภาพอนามัยของบุคลากร อาศัยอ านาจตามความ 
ในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564  
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรและมาตรการพึงปฏิบัติ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564  
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรและมาตรการพึงปฏิบัติ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 
(4) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรและมาตรการพึงปฏิบัติ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 

ข้อ 2 ให้ปิดท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการชั่วคราว เฉพาะในพื้นที่เขตจังหวัดนนทบุรี 
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565 

ข้อ 3 ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน มาปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการ 
ของมหาวิทยาลัย ในวันและเวลาราชการตามปกติ เพื่อดูแลการบริหารงานและความเรียบร้อยภายในหน่วยงานของตนเอง
ทั้งนี้ การเข้ามาปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการของมหาวิทยาลัยอาจปรับลดวันเวลาการมาปฏิบัติงานให้สอดคล้องหรือเหมาะสม
กับสถานการณ์ได้ 

ข้อ 4 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work 
From Home) โดยให้ก าหนดรูปแบบการท างาน รูปแบบการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการรายงานความ 
ส าเร็จหรือความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา 
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ข้อ 5 ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work From Home) โดยต้องพร้อมรับการ
สั่งการหรือการติดต่อจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งต้องรักษาระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  

ข้อ 6 ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ มาปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการของมหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่น
ที่ได้รับมอบหมาย 

(1) งานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยหรืองานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน 
(2) งานให้บริการแก่นักศึกษาหรือผู้มาติดต่อราชการ 
(3) งานศูนย์ตรวจข้อสอบการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
(4) งานสอบ 
(5) งานบริการฝึกปฏิบัติและสหกิจศึกษา 
(6) งานพิมพ์เอกสารการสอน และงานส่งเอกสารการสอน 
กรณีที่หน่วยงานใดได้ขออนุมัติจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวในรูปแบบเผชิญหน้า ณ ที่ท าการของมหาวิทยาลัย 

ไว้แล้วก่อนหน้านี้ หากมีความจ าเป็นที่ต้องจัดกิจกรรมตามก าหนดการที่ได้รับการอนุมัติ ให้ท าหนังสือยืนยันการจัด
กิจกรรมดังกล่าวพร้อมระบุมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เสนอต่อประธานกรรมการศูนย์เฉพาะกิจเพื่อก ากับและ
ติดตามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี 

ข้อ 7 กรณีที่บุคลากรรายใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการของมหาวิทยาลัย 
ให้บุคลากรจัดท าหนังสือขออนุญาตมาปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการของมหาวิทยาลัย ผ่านสายงานตามล าดับถึงรองอธิการบดี 
ที่ก ากับดูแลหน่วยงาน เสนอต่อประธานกรรมการศูนย์เฉพาะกิจเพื่อก ากับและติดตามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เข้าพื้นที่เป็นรายกรณี 

ทั้งนี้ การจัดท าหนังสือขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ขออนุญาตเป็นรายวัน 

ข้อ 8 การปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการของมหาวิทยาลัยตามข้อ 6 หรือข้อ 7 แล้วแต่กรณี ให้ปฏิบัติงาน
ไม่เกินเวลา 19.30 น. โดยบุคลากรต้องแสดงบัตรประจ าตัวของมหาวิทยาลัยหรือบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และให้แสดงบัตรดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกครั้งก่อนเข้าอาคารหรือส านักงาน 

ข้อ 9 ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ท าการของมหาวิทยาลัย เว้นแต่ 
(1) เป็นนักศึกษาหรือผู้มาติดต่อราชการ 
(2) เป็นบุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่งหรือมีหนังสือเชิญให้มาปฏิบัติราชการ 
(3) เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 10 ห้ามบุคลากรเดินทางไปต่างจังหวัด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
(2) เป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการของมหาวิทยาลัย 
ในกรณีที่บุคลากรมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบั ญชาก่อน 

เดินทางออกนอกพื้นที่ และหากเป็นการเดินทางในวันและเวลาราชการ ให้ขออนุญาตลาล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชา
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ตามระเบียบว่าด้วยการลาและต้องระบุให้เห็นถึงเหตุผลความจ าเป็นอย่างชัดเจน หากไม่ลาตามระเบียบว่าด้วยการลา 
และไม่ได้รับอนุญาตให้ลา ให้ถือว่าผู้นั้นขาดราชการ 

หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการทางวินัยกับผู้ฝ่าฝืนต่อไป 

ข้อ 11 มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรและมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจเพื่อก ากับและติดตามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ก าหนด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565 
    

     ประกาศ ณ วันที่    24   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 

         มานิตย์ จุมปา 

           (รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา) 
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
           รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำงรุ่งรัศมี สุกใส) 
หัวหน้ำงำนสำรบรรณ 

24 ก.พ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




