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สวนราชการ    ฝายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารท่ัวไป  โทร     7140                               . 
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เร่ือง ประกาศมาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ             . 

เรียน   

ฝายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารท่ัวไป สำนักงานอธิการบดี ขอสงสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรและมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2565 มาเพื่อโปรดเวียนแจงบุคลากรในหนวยงาน

ของทานทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 

 

 

 

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนมพัทธ สมิตานนท) 

        รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรและมาตรการพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันการแพรระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

พ.ศ. 2565 

________________________ 

ดวย ขณะนี้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สายพันธุใหม) ของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช มีแนวโนมการแพรกระจายของเชื้อโรคระหวางบุคลากรภายในบริเวณมหาวิทยาลัยลดนอยลง ดังนั้น 

เพื่อใหการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่อง และเพื่อสุขภาพอนามัยของบุคลากร อาศัยอำนาจตาม

ความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงใหออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหเปดทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เฉพาะในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ต้ังแตวันท่ี 

14 มีนาคม 2565 เปนตนไป 

ขอ 2 ใหรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา ผูอำนวยการสำนักหรือ 

สถาบัน ผูอำนวยการกองหรือเทียบเทา หรือผูบังคับบัญชาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่น มาปฏิบัติงาน ณ ท่ีทำการของ

มหาวิทยาลัยในวันและเวลาราชการตามปกติ  เพื่อดูแลการบริหารงานและความเรียบรอยภายในหนวยงานของตนเอง 

ท้ังนี้ อาจพิจารณาปรับลดเวลาการมาปฏิบัติงานใหสอดคลองหรือเหมาะสมกับสถานการณ แตตองไมกระทบตอภารกิจ

หรือการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนเองหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแล 

ขอ 3 ใหผูบังคับบัญชามอบหมายใหบุคลากรในหนวยงาน ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง 

(Work from Home) โดยใหกำหนดรูปแบบการทำงาน รูปแบบการติดตอสื่อสาร การประสานงาน และการรายงาน

ความสำเร็จหรือความคืบหนาตอผูบังคับบัญชา 

ขอ 4 ใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work From Home) โดยตองพรอมรับ 

การสั่งการหรือการติดตอจากผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีปฏิบัติ รวมท้ังตองรักษาระเบียบวินัยในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัด เวนแตในกรณีที่บุคลากรรายใดมีความจำเปนเรงดวนที่ตองเขามาปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการ 

ของมหาวิทยาลัย ใหดำเนินการดังนี้ 

(1) ใหบุคลากรจัดทำหนังสือขออนุญาตเขามาปฏิบัติงาน ณ ท่ีทำการของมหาวิทยาลัยตอผูบังคับบัญชา

เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ี ตองไมเกิน 25 คน ตอวัน ตอหนวยงาน และใหหนวยงานรวบรวมขอมูลแจงประธานกรรมการ 

ศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศูนยรักษาความปลอดภัยและวิทยุ

สื่อสารเพื่อทราบ 
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(2) ในกรณีที่หนวยงานมีความจำเปนตองใหบุคลากรเขามาปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการของมหาวิทยาลัย 

เกินกวาจำนวนที่กำหนดไวตาม (1) ใหหนวยงานจัดทำหนังสือเสนอประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและ

ติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณี และใหหนวยงานแจงศูนยรักษา

ความปลอดภัยและวิทยุสื่อสารเพื่อทราบ 

การปฏิบัติงาน ณ ท่ีทำการของมหาวิทยาลัย ใหปฏิบัติงานไมเกินเวลา 19.30 น. โดยบุคลากรตองแสดง 

บัตรประจำตัวของมหาวิทยาลัยหรือบัตรประจำตัวท่ีทางราชการออกใหตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน และใหแสดงบัตรดังกลาว 

ตอเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยทุกคร้ังกอนเขาอาคารหรือสำนักงาน 

ขอ 5 หามไมใหบุคคลภายนอกเขามาในพื้นท่ีทำการของมหาวิทยาลัย เวนแต 

(1) เปนนักศึกษาหรือผูมาติดตอราชการ 

(2) เปนบุคคลภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยมีคำสั่งหรือหนังสือเชิญใหมาปฏิบัติราชการ 

(3) เปนผูรับจางงานกอสรางอาคารของมหาวิทยาลัย  

ในกรณีท่ีหนวยงานใดมีความจำเปนตองใหบุคคลภายนอกเขามาในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย ใหหนวยงาน

จัดทำหนังสือเสนอตอประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เพื่อพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณ ี

ขอ 6 หามบุคลากรเดินทางไปตางจังหวัด เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(1) เปนการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 

(2) เปนการเดินทางขามเขตจังหวัดเพื่อเขามาปฏิบัติงาน ณ ท่ีทำการของมหาวิทยาลัย 

(3) เปนการเดินทางภายในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ในกรณีท่ีบุคลากรรายใดมีความจำเปนเรงดวนท่ีตองเดินทางไปตางจังหวัด ใหขออนุญาตตอผูบังคับบัญชา 

กอนเดินทางออกนอกพื้นท่ี และหากเปนการเดินทางในวันและเวลาราชการ ใหขออนุญาตลาลวงหนาตอผูบังคับบัญชา 

ตามระเบียบวาดวยการลาและตองระบุใหเห็นถึงเหตุผลความจำเปนอยางชัดเจน หากไมลาตามระเบียบวาดวยการลา 

และไมไดรับอนุญาตใหลา ใหถือวาผูนั้นขาดราชการ 

หากพบวามีการฝาฝนหลักเกณฑตามขอนี้ มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการทางวินัยกับผูฝาฝนตอไป 

ขอ 7 ในกรณีท่ีพบวาหนวยงานใดมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือพบวามีบุคลากรในหนวยงานนั้นติดเชื้อ อธิการบดีอาจพิจารณาสั่งปดทำการหนวยงานนั้นเปนการชั่วคราว 

ท้ังนี้ ตามระยะเวลาท่ีอธิการบดีเห็นสมควร 

ขอ 8 ในกรณีท่ีบุคลากรรายใดพบวาตนเองเปนผูติดเชื้อหรือเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง ใหดำเนินการดังนี้ 

(1) กรณีเปนผูติดเชื้อ ใหบุคลากรรายงานขอมูล Timeline ของตนเองโดยละเอียด ยอนหลังเปนระยะเวลา 

7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดทราบผลอยางเปนทางการวาติดเชื้อ พรอมแนบใบรับรองจากสถานพยาบาลท่ีแสดงผลตรวจ 

คัดกรองเปนบวก เสนอผานผูบังคับบัญชาและรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหนวยงาน เพื่อเสนอตอประธานกรรมการ 

ศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยดวน 
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(2) กรณีเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง ไดแก เปนผูพักอาศัยหรือทำงานในหองเดียวกันกับผูติดเชื้อ เปนผูท่ีพูดคุย

กับผูติดเชื้ออยางใกลชิดเปนเวลานาน เปนผูท่ีไดสัมผัสกับผูติดเชื้อโดยไมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา หรือเปน 

ผูท่ีอยูในบริเวณท่ีไมมีอากาศถายเทรวมกับผูติดเชื้อเปนเวลานาน ใหบุคลากรรายงานความเสี่ยงและขอมูล Timeline 

ของตนเองโดยละเอียดยอนหลังเปนระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดทราบวาไดสัมผัสใกลชิดผูติดเชื้อ พรอมแนบ

ใบรับรองจากสถานพยาบาลที่แสดงผลตรวจคัดกรองเปนลบ เสนอผานผูบังคับบัญชาและรองอธิการบดีที่กำกับดแูล

หนวยงาน เพื่อเสนอขอกักตัวเปนระยะเวลา 10 วัน ตอประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการ 

เฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยดวน 

กรณีนอกเหนือจากท่ีกำหนดไวในวรรคหนึ่ง หากบุคลากรเห็นวาตนเองอาจเขาขายเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง 

หรือมีอาการผิดปกติ เชน ไอ มีไข มีน้ำมูก จาม เจ็บคอ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามรางกาย หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก

ใหบุคลากรรายงานความเสี่ยงและขอมูล Timeline ของตนเองโดยละเอียดยอนหลังเปนระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต

วันท่ีไดทราบวามีความเสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติแลวแตกรณี พรอมแนบใบรับรองจากสถานพยาบาลท่ีแสดงผลตรวจ

คัดกรองเปนลบ เสนอผานผูบังคับบัญชาและรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหนวยงาน เพื่อเสนอขอกักตัวเปนระยะเวลา  

10 วัน ตอประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยดวน 

ท้ังนี้ การกักตัวของบุคลากรตามวรรคหนึ่ง (2) หรือวรรคสามท่ีไดรับอนุมัติแลว ไมใหถือเปนวันลา 

ขอ 9 ใหหนวยงานท่ีมีภารกิจดานการเรียนการสอน การใหบริการแกนักศึกษา หรือการฝกอบรม

ใหแกนักศึกษา พิจารณาใชชองทางออนไลนหรือสื่อสังคมออนไลนเพื่อติดตอกับนักศึกษาหรือกลุมเปาหมายเปนการ

ทดแทน เวนแตในกรณีท่ีมีความจำเปนตองจัดกิจกรรมในรูปแบบเผชิญหนา ใหหนวยงานจัดทำหนังสือโดยระบุเหตุผล

ความจำเปน จำนวนผูเขารวมกิจกรรม และมาตรการปองกันการแพรระบาดเสนอตอประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจ

เพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณี  

ขอ 10 ใหหนวยงานจัดการประชุม การสัมมนา การฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่นใดผานระบบทางไกล

หรือในรูปแบบออนไลน เวนแตในกรณีท่ีมีความจำเปนตองจัดการประชุม การสัมมนา การฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่นใด

ในรูปแบบเผชิญหนา ใหหนวยงานจัดทำหนังสือโดยระบุเหตุผลความจำเปนและมาตรการปองกันการแพรระบาดเสนอตอ

ประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณาอนุญาต

เปนรายกรณี ทั้งน้ี ตองมีจำนวนผูเขารวมไมเกิน 25 คน ตอกิจกรรม 

ขอ 11 ใหบุคลากรของศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. ทุกแหง ปฏิบัติงานตามปกติ เวนแต

ในกรณีท่ีจังหวัดซึ่งศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. แหงนั้นมีพื้นท่ีต้ังอยู ไดออกประกาศสั่งปดสถานท่ีเปนการ

ชั่วคราวหรือกำหนดมาตรการอยางใด ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. 

หรือในกรณีท่ีพบวามีความเสี่ยงในการแพรระบาดของเชื้อโรค ใหผูอำนวยการศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. 

แหงนั้นพิจารณาดำเนินการไดตามความเหมาะสม รวมท้ังอาจกำหนดมาตรการปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณได และใหรายงานผานสายงานตามลำดับถึงรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแลศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ 

มสธ. และอธิการบดีทราบเปนการดวน 
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ขอ 12 มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรและมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการกลับเขามาปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรท่ีเปนผูติดเชื้อ ผูสัมผัสเสี่ยงสูง 

หรือบุคลากรท่ีไดเดินทางไปตางจังหวัด ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี อว 0602.01(25)/ว358 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 

2565 อยางเครงครัด เวนแตคณะกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จะไดมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 

มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรและมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 นอกเหนือจากท่ีกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตาม

การเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดเพิ่มเติม 

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 14 มีนาคม 2565 เปนตนไป หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 

    

       ประกาศ ณ วันท่ี   12   มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

           (รองศาสตราจารย ดร.มานิตย จุมปา) 

          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

        รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 


