
 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ    ฝายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารท่ัวไป   โทร     7140                               . 

ท่ี อว 0602.01(25)/ว 535                     วันท่ี         29  มีนาคม 2565                            . 

เรื่อง ประกาศมาตรการปฏิบัติงานฯ (ฉบับท่ี 2)             . 

เรียน   

ฝายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ขอสงสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรและมาตรการพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 มาเพื่อโปรดเวียนแจงบุคลากร 

ในหนวยงานของทานทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 

 

 

 

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนมพัทธ สมิตานนท) 

        รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

เร่ือง มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรและมาตรการพึงปฏิบตัิเพ่ือปองกันการแพรระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2565 

________________________ 

ดวย ขณะนี้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สายพันธุใหม) ของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราชสามารถทีจ่ะควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรคระหวางบุคลากรได ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติราชการ 

ของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่อง และเพื่อสุขภาพอนามัยของบุคลากร รวมทั้งเพื่อใหการปฏิบัติราชการสอดคลอง 

กับมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สายพันธุใหม) ที่จังหวัดนนทบุรีกำหนด อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช พ.ศ. 2521 ประกอบกับมติคณะกรรมการ 

ศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการประชุมคร้ังที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 

28 มีนาคม 2565 จึงใหออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากร 

________________________ 

ขอ 1 ใหเปดทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามปกติ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 เปนตนไป 

ขอ 2 ใหบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการของมหาวิทยาลัย ในวันและเวลาราชการตามปกต ิ

ขอ 3 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวเห็นวางานตามภารกิจปกติหรืองานที่มอบหมายใหบุคลากร 

ปฏิบัติเปนกรณีที่สามารถปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ไดและไมกระทบตอการปฏิบัติราชการของ

หนวยงาน ผูบังคับบัญชาอาจมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) โดยใหกำหนดรูปแบบ 

การทำงาน รูปแบบการตดิตอสื่อสาร การประสานงาน และการรายงานความสำเร็จหรือความคืบหนาตอผูบังคับบัญชา 

ขอ 4 หามไมใหบุคคลภายนอกเขามาในพื้นที่ทำการของมหาวิทยาลัย เวนแต 

(1) เปนนักศึกษาหรือผูมาติดตอราชการ 

(2) เปนบุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งหรือหนังสือเชิญใหมาปฏิบัติราชการ 

(3) เปนผูรับจางงานกอสรางอาคารของมหาวิทยาลัย 

(4) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 กำหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีที่หนวยงานใดมีความจำเปนตองใหบุคคลภายนอกเขามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ใหหนวยงาน

จัดทำหนังสือเสนอตอประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เพื่อพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณี 
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ขอ 5 ขอความรวมมือใหบุคลากรงดการเดินทางขามเขตจังหวัดหรือเดินทางไปตางประเทศ เวนแต 

(1) เปนการเดินทางไปปฏิบัตริาชการ 

(2) เปนการเดินทางเพื่อไปศึกษาหรือฝกอบรมตามที่ไดรับอนุมัติ 

(3) เปนการเดินทางขามเขตจังหวัดเพื่อเขามาปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการของมหาวิทยาลัย 

(4) เปนการเดินทางภายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กรณีที่บุคลากรรายใดมีความจำเปนตองเดินทางขามเขตจังหวัด และไมใชกรณีตามที่กำหนดไวใน (1) 

ถึง (4) ใหบุคลากรขออนุญาตตอผูบังคับบัญชากอนเดินทางออกนอกพื้นที่ หากเปนการเดินทางในวันและเวลาราชการ 

ใหขออนุญาตลาลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบวาดวยการลา และตองระบุใหเห็นถึงเหตุผลความจำเปนอยาง

ชัดเจน หากไมลาตามระเบียบวาดวยการลาและไมไดรับอนุญาตใหลา ใหถือวาผูนั้นขาดราชการ 

กรณีที่บุคลากรรายใดมีความจำเปนตองเดินทางไปตางประเทศ และไมใชกรณีตามที่กำหนดไวใน (1) 

หรือ (2) ใหบุคลากรขออนุญาตลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบวาดวยการลา และหากบุคลากรมีความจำเปนตอง

กักตัวตามมาตรการเดินทางเขาประเทศ ใหบุคลากรใชสิทธิการลาของตนเองสำหรับการกักตัวนั้นดวย  

หากพบวามีการฝาฝนหลักเกณฑตามขอนี้ มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการทางวินัยกับผูฝาฝนตอไป 

ขอ 6 การประชุม การสัมมนา การฝกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนใด ใหหนวยงานดำเนินการผานระบบทางไกล 

หรือในรูปแบบออนไลนเปนหลัก 

กรณีที่หนวยงานประสงคที่จะจัดการประชมุในรูปแบบเผชญิหนา ใหมีผูเขารวมประชุมไดไมเกิน 50 คน 

เวนแตกรณีที่มีผูเขารวมประชุมเกินกวา 50 คน หรือมีผูเขารวมประชุมซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่ไมใชกรณีตามขอ 4 (2)  

ใหหนวยงานจัดทำหนังสือขออนุญาตโดยระบุเหตุผลความจำเปนและมาตรการปองกัน เสนอตอประธานกรรมการ 

ศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณี 

กรณีที่หนวยงานประสงคที่จะจัดการสัมมนา การฝกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนใดที่มีการรวมกลุมของบุคคล

ในรูปแบบเผชิญหนา ใหหนวยงานจัดทำหนังสือขออนุญาตโดยระบุเหตุผลความจำเปนและมาตรการปองกัน เสนอตอ

ประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณาอนุญาต 

เปนรายกรณี ทั้งนี้ ใหมีผูเขารวมกิจกรรมหรือมีการรวมตัวของบุคคลไดไมเกินจำนวนที่จังหวัดนนทบุรีประกาศกำหนด  

ขอ 7 ในกรณีที่จังหวัดซึ่งศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. แหงใดมีพื้นที่ตั้งอยู ไดออกประกาศ

สั่งปดสถานที่เปนการชั่วคราวหรือกำหนดมาตรการอยางใด ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของศูนยวิทยบริการ

และชุมชนสัมพันธ มสธ. หรือในกรณีที่พบวามีความเสี่ยงในการแพรระบาดของเชื้อโรค ใหผูอำนวยการศูนยวิทยบริการ 

และชุมชนสัมพันธ มสธ. แหงนั้นพิจารณาดำเนินการไดตามความเหมาะสม โดยอาจกำหนดมาตรการปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

หรือกำหนดมาตรการปฏิบัติงานใหแตกตางไปจากที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณก็ได และให

รายงานผานสายงานตามลำดับถึงรองอธิการบดีที่กำกับดูแลศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. และอธิการบดี

ทราบเปนการดวน 
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มาตรการพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

________________________ 

ขอ 8 ในกรณีที่พบวาหนวยงานใดมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือพบวามีบุคลากรในหนวยงานนั้นติดเชื้อ อธิการบดีอาจพิจารณาสั่งปดทำการหนวยงานนั้นเปนการชั่วคราว 

ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่อธิการบดีเห็นสมควร 

ขอ 9 ในกรณีที่บุคลากรรายใดพบวาตนเองเปนผูติดเชื้อหรือเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง ใหดำเนินการดังนี้ 

(1) กรณีเปนผูติดเชื้อ ใหบุคลากรรายงานขอมูล Timeline ของตนเองโดยละเอียด ยอนหลังเปนเวลา 

7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดทราบผลอยางเปนทางการวาติดเชื้อ พรอมแนบใบรับรองจากสถานพยาบาลที่แสดงผลตรวจ 

คัดกรองเปนบวก เสนอผานผูบังคับบัญชาและรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหนวยงาน เพื่อเสนอตอประธานกรรมการ

ศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยดวน 

(2) กรณีเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง ไดแก เปนผูพักอาศัยหรือทำงานในหองเดียวกันกับผูติดเชื้อ เปนผูที่พูดคุย

กับผูติดเชื้ออยางใกลชิดเปนเวลานาน เปนผูที่ไดสัมผัสกับผูติดเชื้อโดยไมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา หรือเปน 

ผูที่อยูในบริเวณที่ไมมีอากาศถายเทรวมกับผูติดเชื้อเปนเวลานาน ใหบุคลากรรายงานความเสี่ยงและขอมูล Timeline 

ของตนเองโดยละเอียดยอนหลังเปนเวลา 7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดทราบวาไดสัมผัสใกลชิดผูติดเชื้อ พรอมแสดงผลตรวจ

คัดกรองดวยวิธี Rapid Antigen Test ที่มีผลเปนลบ เสนอผานผูบังคับบญัชาและรองอธิการบดีทีก่ำกับดูแลหนวยงาน 

เพื่อเสนอขอกักตัวเปนเวลา 10 วัน ตอประธานกรรมการศนูยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคตดิเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยดวน 

ทั้งนี้ การกักตัวของบุคลากรตามวรรคหนึ่ง (2) ที่ไดรับอนุมัติแลว ไมใหถือเปนวันลา 

ขอ 10 แนวปฏิบัติในการกลับเขามาปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรที่เปนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(1) กรณีรักษาตัว ณ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม Hospitel หรือที่พักอาศัย (Home Isolation) ภายใต 

การดูแลของแพทย หรือรักษาตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Isolation) ดวยตนเอง ซึ่งไดแจงการติดเชื้อเขาสูระบบของ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติแลว (สปสช.) ใหดำเนินการดังนี ้

(1.1) ใหบุคลากรทำการรักษาตัวตามระยะเวลาที่แพทยกำหนด 

(1.2) เมื่อรักษาตัวเสร็จสิ้น ใหบุคลากรพักรักษาตัว ณ ที่พักอาศัย ตามระยะเวลาที่แพทยกำหนดไว

ในใบรับรองแพทย ถาหากมี 

(1.3) เมื่อบุคลากรไดพักรักษาตัวครบตามระยะเวลาที่แพทยกำหนดไวในใบรับรองแพทย ใหบุคลากร 

ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) เปนระยะเวลา 7 วัน  

(1.4) เมื่อบุคลากรไดดำเนินการครบถวนตาม (1.1) ถึง (1.3) แลว ใหสามารถกลับมาเขาปฏิบัตงิาน

ไดตามปกติในวันถัดไป โดยใหทำหนังสือแจงผูบังคับบัญชาเพื่อทราบพรอมแนบใบรับรองแพทย 

(2) กรณีรักษาตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Isolation) ดวยตนเอง แตไมไดแจงการติดเชื้อเขาสูระบบของ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติแลว (สปสช.) ใหดำเนินการดังนี้ 

(2.1) ใหบุคลากรทำการรักษาตัวเปนระยะเวลา 10 วัน นับตั้งแตวันที่มีผลตรวจคัดกรองเปนบวก 

และไดรายงานผลการตรวจคัดกรองดังกลาวใหแกผูบังคับบัญชาทราบแลว 
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(2.2) เมื่อบุคลากรไดรักษาตัวครบตามระยะเวลาที่กำหนดไวใน (2.1) ใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พัก 

อาศัย (Work From Home) เปนระยะเวลา 7 วัน 

(2.3) เมื่อบุคลากรไดดำเนินการครบถวนตาม (2.1) ถึง (2.2) แลว ใหมีหนังสือขออนุญาตถึงผูบังคับ 

บัญชา เพื่อแจงกำหนดวันที่จะขอกลับเขามาปฏิบัติงานตามปกติ พรอมแนบใบรับรองจากสถานพยาบาลที่มีผลคัดกรอง 

เปนลบ  

ขอ 11 แนวปฏิบัติในการกลับเขามาปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรที่เปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง  

(1) ใหบุคลากรดำเนินการตามขอ 9 (2) พรอมแนบผลตรวจคัดกรองดวยวิธี Rapid Antigen Test 

(คร้ังที่ 1) ที่มีผลเปนลบ เสนอผานผูบังคับบัญชาและรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหนวยงาน เพื่อเสนอขอกักตัวเปนเวลา  

10 วัน และเมื่อบุคลากรไดรับอนุมัติใหทำการกักตัวแลว ใหผูบังคับบัญชามอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย 

(Work From Home) 

(2) ใหบุคลากรตรวจคัดกรองดวยวิธี Rapid Antigen Test (ครั้งที่ 2) หลังสัมผัสผูติดเชื้อในวันที่ 6 

และใหรายงานผลการตรวจคัดกรองเสนอผานผูบังคับบัญชา เพื่อแจงกองทรัพยากรบุคคลทราบ 

(3) ใหบุคลากรตรวจคัดกรองดวยวิธี Rapid Antigen Test (ครั้งที่ 3) หลังสัมผัสผูติดเชื้อในวันที่ 10 

และใหรายงานผลการตรวจคัดกรองเสนอผานผูบังคับบัญชา เพื่อแจงกองทรัพยากรบุคคลทราบ 

(4) เมื่อบุคลากรไดดำเนินการครบถวนตาม (1) ถึง (3) แลว ใหสามารถกลับมาเขาปฏิบัติงานไดตามปกติ 

ในวันถัดไป  

ขอ 12 แนวปฏิบัติในการกลับเขามาปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรที่เดินทางขามเขตจังหวัด  

(1) ใหบุคลากรรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทันทีเมื่อไดเดินทางกลับมา พรอมแสดงผลตรวจคัดกรอง

ดวยวิธี Rapid Antigen Test (คร้ังที่ 1) และเมื่อไดดำเนินการครบถวนแลว ใหสามารถกลับมาเขาปฏิบัติงานไดตามปกติ 

ในวันถัดไป 

(2) ใหบุคลากรตรวจคัดกรองดวยวิธี Rapid Antigen Test (คร้ังที่ 2) หลังจากเดินทางกลับมาในวันที่ 6 

และรายงานผลการตรวจคัดกรองตอผูบังคับบัญชา 

(3) ใหบุคลากรตรวจคัดกรองดวยวิธี Rapid Antigen Test (ครั้งที่ 3) หลังจากเดินทางกลับมาในวันที่ 10 

และรายงานผลการตรวจคัดกรองตอผูบังคับบัญชา 

ขอ 13 แนวปฏิบัติในการกลับเขามาปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรทีเ่ดินทางไปตางประเทศ  

(1) ใหบุคลากรปฏิบัติตนตามมาตรการเดินทางเขาประเทศไทยที่ทางราชการกำหนด 

(2) เมื่อบุคลากรไดดำเนินการครบถวนตาม (1) และประสงคกลับเขามาปฏิบัติงาน ใหบุคลากรมีหนังสือ 

ขออนุญาตถึงผูบังคับบัญชา เพื่อแจงกำหนดวันที่จะขอกลับเขามาปฏิบัติงานตามปกติ พรอมแนบผลตรวจคัดกรอง

ดวยวิธ ีRapid Antigen Test ที่มีผลเปนลบไมเกิน 24 ชั่วโมง กอนเขามาปฏิบัติงาน 

ขอ 14 การตรวจคัดกรองดวยวิธี Rapid Antigen Test ตามที่กำหนดไวในประกาศนี้ อาจเปนการตรวจ 

คัดกรองรูปแบบ Home use ที่สามารถตรวจไดดวยตนเอง หรือเปนการตรวจคัดกรองแบบ Professional use ที่มี

ใบรับรองจากสถานพยาบาลก็ได 
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ขอ 15 การปฏิบัติงานในชวงที่ยังพบการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหบุคลากร 

ปฏิบัติตนตามหลักเกณฑและมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

และยึดหลัก D-M-H-T-T-A อยางเครงครัด 

ขอ 16  มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรและมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกเหนือจากที่กำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับ

และติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดเพิ่มเติม 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 เปนตนไป หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 

    

       ประกาศ ณ วันที่  29  มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

           (รองศาสตราจารย ดร.มานิตย จุมปา) 

          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

        รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 


