บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และวิจัย
ที่ อว 0602.01(25)/ว.940

วันที่

โทร

7140

1 สิงหาคม 2564

.
.

เรื่อง ประกาศปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 7)
เรียน
ฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และวิจัย สำนักงานอธิการบดี ขอสงสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 มาเพื่อ
โปรดเวียนแจงบุคลากรในหนวยงานของทานทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และวิจัย

.

1

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง ปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 7)
________________________
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดออกประกาศปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการชั่วคราว
เฉพาะในพื้นที่เขตจังหวัดนนทบุรี จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ไปแลว นั้น
เนื่องจากขณะนี้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19
(COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงอยางตอเนื่อง รวมทั้งยังพบวามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อหรือมี
ความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อจากการสัมผัสใกลชิดภายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อการปองกันมิใหเกิด
การแพรกระจายของเชื้อโรคดังกลาวและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรโดยสวนรวม อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหปดทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนการชั่วคราว เฉพาะในพื้นที่เขตจังหวัด
นนทบุรี ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ขอ 2 ใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work From Home) โดยตองพรอมรับ
การสั่งการหรือการติดตอจากผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งตองรักษาระเบียบ
วินัยในการปฏิบัติงานโดยเครงครัด เวนแตในกรณีที่มีความจำเปนเรงดวนและไมใหเกิดความเสียหายตอการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจมีคำสั่งใหบุคลากรสับเปลี่ยนเขามาปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการของ
มหาวิทยาลัยในวันและเวลาราชการปกติ หรือเขามาตามชวงเวลาที่กำหนด ดังนี้
(1) การจัดสอบ
(2) การรักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย
(3) การปฏิบัติหนาที่อื่นใดอันจำเปนหรือเรงดวนตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ
ทั้งนี้ การเขามาปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการของมหาวิทยาลัย ใหดำเนินการขออนุญาตตามหลักเกณฑ
ที่กำหนดไวในขอ 3 ดวย
ขอ 3 นอกเหนือจากที่กำหนดไวในขอ 2 หากหนวยงานใดมีความจำเปนเรงดวนที่ตองใหบุคลากร
เขามาภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ใหหนวยงานดำเนินการ ดังนี้
(1) จัดทำหนังสือขออนุญาตตามแบบฟอรมที่กำหนดไวแนบทายประกาศนี้ โดยระบุวันและเวลา
ที่จะตองเขามาปฏิบัติงานใหชัดเจน เหตุผลความจำเปน รายชื่อและจำนวนบุคลากร รวมทั้งผูเขารวมกิจกรรม
ทุกรายที่ตองเขามาปฏิบัติงานหรือเขารวมกิจกรรมในแตละวัน โดยใหจัดทำหนังสือขออนุญาตในลักษณะ
ภาพรวมเปนรายสัปดาห ซึ่งเมื่อรวมจำนวนในแตละวันแลว ตองมีจำนวนบุคลากรผูปฏิบัติงานทั้งหนวยงาน
หรือผูเขารวมกิจกรรมทุกคน แลวแตกรณี ไมเกินกวาที่คำสั่งจังหวัดนนทบุรีประกาศกำหนด
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(2) เสนอขออนุญาตผานสายงานตามลำดับถึงรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหนวยงาน เพื่อเสนอตอ
รองอธิการบดีที่กำกับดูแลและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัย พิจารณา
อนุญาตใหเขาปฏิบัติงานเปนรายกรณี
การอนุญาตใหเขามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย จะพิจารณาอนุญาตใหเฉพาะกรณีที่ไดจัดทำ
ตามแบบฟอรม รวมทั้งเสนอผานสายงานในกำกับดูแล ตามที่กำหนดไวในวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ลวงหนา กอนเขา
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแลวเทานั้น
ทั้งนี้ บุคลากรที่ตองเขามาปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการของมหาวิทยาลัย ตองแจงขอมูลดานสุขภาพ
ของตนเองและผูใกลชิดซึ่งพักอาศัยอยูในสถานที่เดียวกันตามแบบฟอรมที่กำหนดไวแนบทายประกาศนี้
ใหผูบังคับบัญชาหนวยงานทราบกอนขออนุญาตเขามาปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย หากภายหลังพบวามีการปกปดขอมูลดานสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของบุคลากรรายอื่น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาดำเนินการทางวินัยตอไป
ขอ 4 การเขามาปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการของมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนการประชุม การสัมมนา
การฝกอบรม การรวมกลุม หรือกิจกรรมอื่นใด ใหมีบุคลากรเขารวมกิจกรรมไมเกินกวาจำนวนที่คำสั่งจังหวัด
นนทบุรีประกาศกำหนด
หากหนวยงานมีความจำเปนตองจัดกิจกรรมที่มีผูเขารวมกิจกรรมเกินกวาจำนวนที่คำสั่งจังหวัด
นนทบุรีประกาศกำหนด ใหหนวยงานผูจัดกิจกรรมเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยพรอมดวยเหตุผลและความจำเปน
เพื่อขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนนทบุรี และใหดำเนินการตามมาตราการควบคุมในการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้ออยางเครงครัด
ขอ 5 นอกเหนือจากที่กำหนดไวในประกาศนี้ ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนดไวใน
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 2564 เทาที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้
ขอ 6 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัติตามประกาศนี้
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นใหถือเปนที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564
(รองศาสตราจารย ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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เอกสารแนบทายประกาศ
(แบบฟอรมสำหรับผูข อเขาปฏิบัติงาน)

บันทึกขอความ
สวนราชการ
โทร
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุญาตเขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยชวงปดทำการชั่วคราว

.
.
..

เรียน ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา/ผูอำนวยการสำนัก สถาบัน หรือกอง
ดวย ขาพเจา
ตำแหนง
สังกัด
.
มีความจำเปนตองเขามาปฏิบัติงานในระหวางที่มหาวิทยาลัยปดทำการชั่วคราว โดยมีขอมูลดังตอไปนี้
1. วันและเวลาที่ตองเขามาปฏิบัติงาน
(1.1) วัน ............................................................................. เวลา .............................................
(1.2) วัน ............................................................................. เวลา .............................................
(1.3) วัน ............................................................................. เวลา .............................................
2. งานที่ตองเขามาปฏิบัติ : ………………………………………………………………………………………………..
3. เหตุผลความจำเปนที่ตองเขามาปฏิบัติงาน : …………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ขอมูลทางดานสุขภาพ
(4.1) ขอมูลทางดานสุขภาพของตนเอง
� ไมมีอาการผิดปกติ หรืออาการอื่นที่บงชี้วาอาจติดเชื้อ เปนผูสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อ
หรือเปนผูที่อยูในกลุมเสี่ยง ภายใน 7 วันกอนเขาปฏิบัติงาน
� มีอาการผิดปกติ หรืออาการอื่นที่บงชี้วาอาจติดเชื้อ เปนผูสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อ หรือ
เปนผูที่อยูในกลุมเสี่ยง ภายใน 7 วันกอนเขาปฏิบัติงาน ไดแก ............................................................................
..............................................................................................................................................................................
(4.2) ขอมูลทางดานสุขภาพของผูใกลชิดซึ่งพักอาศัยอยูในสถานที่เดียวกัน
� ไมมีอาการผิดปกติ หรืออาการอื่นที่บงชี้วาอาจติดเชื้อ เปนผูสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อ
หรือเปนผูที่อยูในกลุมเสี่ยง ภายใน 7 วันกอนเขาปฏิบัติงาน
� มีอาการผิดปกติ หรืออาการอื่นที่บงชี้วาอาจติดเชื้อ เปนผูสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อ หรือ
เปนผูที่อยูในกลุมเสี่ยง ภายใน 7 วันกอนเขาปฏิบัติงาน ไดแก ............................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏตอมาภายหลังวา
ขาพเจาปกปดขอมูลอันเปนสาระสำคัญที่ควรแจงใหทราบ ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตตอไปดวย จะขอบพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ .............................................. (ผูขอเขาปฏิบัติงาน)
วันที่ ...............................................

ลงชื่อ .............................................. (หัวหนาฝาย/งาน)
วันที่ ...............................................

ผลการพิจารณา


เห็นชอบ โดยใหปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอยางเครงครัด
และรวบรวมนำเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุญาตตอไป
 ไมเห็นชอบ เนื่องจาก ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................... (ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
ผูอำนวยการสำนัก / สถาบัน / กอง)

หมายเหตุ : แบบฟอรมฉบับนี้ ใหเก็บรวบรวมไวภายในหนวยงาน

เอกสารแนบทายประกาศ
(แบบฟอรมสำหรับหนวยงาน)

บันทึกขอความ
สวนราชการ
โทร
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยชวงปดทำการชั่วคราว

.
.
..

เรียน ประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตอการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดวย
(ชื่อหนวยงาน)
มีความจำเปนตองใหบุคลากรเขามาปฏิบัติงานในระหวางที่
มหาวิทยาลัยปดทำการชั่วคราว โดยมีขอมูลการปฏิบัติงาน ในสัปดาหที่ ......... ของเดือน .............................
พ.ศ. ............... ดังตอไปนี้
1. ขอมูลการปฏิบัติงาน : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
2. บุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหเบิก/คืนกุญแจ : ..........................................................................
ทั้งนี้ บุคลากรทุกรายไดรับการตรวจสอบแลววาตนเองหรือผูใกลชิดซึ่งพักอาศัยอยูในสถานที่เดียวกัน
ไมมีอาการผิดปกติ หรืออาการอื่นที่บงชี้วาอาจติดเชื้อ เปนผูสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อ หรือเปนผูที่อยูในกลุมเสี่ยง
ภายใน 7 วันกอนเขาปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และนำเสนอรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหนวยงาน กอนเสนอ
ตอประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณา
อนุญาตตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง
(....................................................)
ตำแหนง..............................................................
เรียน ประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจฯ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา ..............................
.................................................................................
................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
(................................................................................)
ตำแหนง รองอธิการบดีฝาย....................................
วันที่ ...............................................

ผลการพิจารณา
 อนุญาต โดยใหปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข
อยางเครงครัด และใหสำเนาแจงศูนยรักษา
ความปลอดภัยฯ เพื่อทราบตอไปดวย
 อนุญาต ใหปฏิบัติงานเฉพาะราย หรือมีเงื่อนไข ดังนี้
........................................................................................
........................................................................................
 ไมอนุญาต เนื่องจาก ...................................................
(รองศาสตราจารย ดร.ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ)
ประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจฯ
วันที่ ...............................................

ขอมูลการปฏิบัติงาน
หนวยงาน ...................................................................................
ระหวางวันที่ .............................................................. ถึงวันที่ ..........................................................................
_________________________________
1. วันที่ ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ..............
ลำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล

สังกัดฝาย/งาน

งานที่ตองเขามาปฏิบัติ

เหตุผลความจำเปน

สถานที่ปฏิบัติงาน

สังกัดฝาย/งาน

งานที่ตองเขามาปฏิบัติ

เหตุผลความจำเปน

สถานที่ปฏิบัติงาน

สังกัดฝาย/งาน

งานที่ตองเขามาปฏิบัติ

เหตุผลความจำเปน

สถานที่ปฏิบัติงาน

2. วันที่ ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ..............
ลำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล

3. วันที่ ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ..............
ลำดับ
1
2

ชื่อ-สกุล

21
ลำดับ
3
4
5

ชื่อ-สกุล

สังกัดฝาย/งาน

งานที่ตองเขามาปฏิบัติ

เหตุผลความจำเปน

สถานที่ปฏิบัติงาน

สังกัดฝาย/งาน

งานที่ตองเขามาปฏิบัติ

เหตุผลความจำเปน

สถานที่ปฏิบัติงาน

สังกัดฝาย/งาน

งานที่ตองเขามาปฏิบัติ

เหตุผลความจำเปน

สถานที่ปฏิบัติงาน

4. วันที่ ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ..............
ลำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล

5. วันที่ ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ..............
ลำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล

ลงชื่อ .............................................................................. (ผูบังคับบัญชาหนวยงาน)
ตำแหนง .........................................................................

