
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ฉบับที่ ๔ 
      

 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ (ฉบับที่ ๒) และตามคำสั่งจังหวัดแพร่                    
ที่ ๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ (ฉบับที่ ๘๕) นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง              
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศแนวทางปฏิบัติ มาตรการป้องกันและควบคุม             
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๔ ดังนี้ 

๑. ยกเลิกตารางสอบกลางภาค ตั้งแต่วันที่  ๑๗ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
๒. ตั้ งแต่วันที่   ๑๗  – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  ปรับ เปลี่ ยนการจัดการเรียนการสอน                  

และการสอบ ในรูปแบบ Online ทั้งหมด หรือให้อยู่ในดุลยพินิจและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน              
โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคท่ีอาจเกิดขึ้น 

๓. เน้นการปฏิบัติงานในรูปแบบ Online เป็นสำคัญ และใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย          
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา รวมถึงสามารถปฏิบัติงานร่วมกันหรือปฏิบัติงาน    
แทนกันได ้ 

๔. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก 
เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบฯ หากมีความจำเป็นให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการ             
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด  

๕. ปิดสนามกีฬาทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ และอาคารศูนย์กีฬาในร่ม เพ่ือทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
โรค และป้ อ งกั น ก ารแพ ร่ ระบ าด ของ โรคติ ด เชื้ อ ไว รั ส โค โรน า ๒ ๐ ๑ ๙  (COVID-19) ตั้ งแ ต่ วั น ที่                                   
๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  

๖. บุคลากรสายวิชาการ พิจารณาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) หรือที่ทำงาน 
(Work On Site) ทั้ งนี้ โดยให้อยู่ ในดุลยพินิจส่ วนบุคคล กรณีที่ เข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ มหาวิทยาลัย                 
ให้ยึดหลักการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (D M H T T) ประกอบด้วย เว้นระยะห่าง
ระห ว่ า งกั น  (D-Distancing) ส วม ห น้ าก าก ผ้ า /ห น้ าก ากอน ามั ย  (M-Mask wearing) ห มั่ น ล้ า งมื อ                            
(H-Hand washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T-Temperature check) 

 
                  ๗. บุคลากร... 



     - ๒ – 
 

๗. บุคลากรสายสนับสนุน ให้มาปฏิบัติงานตามภารกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หรือให้หัวหน้างานพิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสม             
ของแต่ละส่วนงาน ทั้งนี้  ต้องไม่ทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษา บุคลากร และประชาชน                 
เกิดความเสียหาย โดยในแต่ละหน่วยงานจะต้องมีผู้ปฏิบัติงานประจำอยู่ในงาน อย่างน้อยงานละ  ๑ คน                
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและการติดต่อประสานงาน หรือสลับสับเปลี่ยนกันมาปฏิบัติงาน 

๘. ระหว่างวันที่  ๑๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From 
Home) ให้ลงบันทึกเวลาเข้า -ออก การปฏิบัติ งานตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่ าว ผ่านระบบ online 
http://mis.phrae.mju.ac.th/Default.aspx?url=./hr/wfh.aspx  ทั้ งนี้  กำหนดสิ ทธิ์ ให้ เข้ าระบบ  WFH                
ได้เฉพาะบุคลากรที่อยูในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ และจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)  

๙. ในกรณีมีความจำเป็นหรือเร่งด่วน ผู้บังคับบัญชามีอำนาจเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงาน                 
ตามวัน เวลา และสถานที่ทำงานปกติได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

        (อาจารย์ ดร.ศุกรี  อยู่สุข) 
                         คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

http://mis.phrae.mju.ac.th/Default.aspx?url=./hr/wfh.aspx


 
บันทึกการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง 

ชื่อสกุลผู้ปฏิบัติงาน _______________________________________________ 
ตำแหน่ง ____________________________สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ระหว่างวันที่  17 – 31 มกราคม 2565 
 

ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามบันทึกข้อตกลง / ขอบเขตของงาน (TOR) ได้แก่ 

1.  งาน _________________________________________________________________________ 
2. งาน _________________________________________________________________________ 
3. งาน _________________________________________________________________________ 
4. งาน _________________________________________________________________________ 
5. งาน _________________________________________________________________________ 

 
วัน เดือน ปี งานในหน้าที่ งานพิเศษ ภาพการลงเวลาปฏิบัติงาน 

ผ่าน app GPM Camera 
Lite  

    

    

    

    

    

    

 

ขอรับรองว่าผลการปฏิบัติงานตามท่ีได้บันทึก และรายงานเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ ……………........................................ ผู้ปฏิบัติงาน 

      (.........................................................) 
 

ลงชื่อ…………………......................................ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
      (.........................................................) 

 
****ผู้ปฏิบัติงานนำส่งเอกสารฉบบัจริง พร้อมลงนามผ่านผู้บังคับบญัชาข้ันต้น 

ภายในสัปดาห์แรกท่ีกลับมาปฏิบตัิงาน ณ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ**** 


