
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  มาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
(ฉบับที่ 15) 

............................................................................. 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและ
ค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 14) จากการติดตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปรากฏว่าเริ่มพบผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพ้ืนที่ 
และตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่  8) ซึ่ งเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับ  
มติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  22/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563  
เพ่ือเป็นการลดความหนาแน่นและโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาซ่ึงจะต้องเดินทาง
มาปฏิบัติงานหรือด าเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ  
 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกมาตรการ ดังนี้ 
    1. ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลพิจารณาใช้รูปแบบการปฏิบัติงาน
ภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) การเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงาน การก าหนดจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยต้องก าหนดจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องมีการผลัดเปลี่ยนให้มาปฏิบัติงาน 
ในส านักงานของส านักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ส านักงาน  
สภามหาวิทยาลัย ส านักงานตรวจสอบภายใน โดยอาจก าหนดวันละไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงานนั้น ทั้งนี้ ให้น ารูปแบบแนวทางในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและค าแนะน า 
การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที ่6) มาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
   2. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ให้ผู้จัดกิจกรรมขออนุมัติจัดโครงการพร้อมระบุมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เพ่ือให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลพิจารณาอนุมัติ
ด าเนินการภายใต้มาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและจะต้องจัดให้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 จัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้มีจุดตรวจวัดไข้ ควบคุมการเข้า - ออก
สถานที่ จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนการเข้า – ออกจากสถานที่ท ากิจกรรม และรายงาน
ตัวโดยการกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ผ่านไลน์ TU COVID - 19 

2.2 จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์   
ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.3 ให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบ เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยและการ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายตลอดเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.4 ให้จัดแบ่งพ้ืนที่ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยและมีทางเดินภายในพ้ืนที่ให้
เพียงพอต่อการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
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2.5 ให้ควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัดจนเกินไป โดยจะต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุตามขนาดพ้ืนที่ หรือก าหนดพ้ืนที่ต่อจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อ 1 คน  

    อนึ่ง หากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปรากฏอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ให้ผู้จัดกิจกรรมรีบด าเนินการแจ้งข้อมูลแก่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1  
อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 02-696-6600 ถึง 2  
   3. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษานอกพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
ให้ผู้จัดกิจกรรมขออนุมัติจัดโครงการพร้อมระบุมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 
(COVID-19) เพ่ือให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลพิจารณาอนุมัติด าเนินการ 
ภายใต้มาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งยังให้ควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้เกิน 50 คน 
หรือก าหนดพื้นที่ต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อ 1 คน 
  ให้งดการจัดกิจกรรมซ่ึงจะต้องจัดในจังหวัดสมุทรสาครหรือพ้ืนที่เสี่ยงตามประกาศ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) 
  4. ให้หลีกเลี่ยงการจัดการประชุม การอบรมและการสัมมนาซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ด าเนินการจัดในรูปแบบออนไลน์ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็น
ให้จัดได้โดยผู้จัดกิจกรรมจะต้องมีการด าเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  
 5. ให้งดการจัดกิจกรรมรื่นเริงสังสรรค์ กิจกรรมที่มีการพบปะเข้าร่วมของคนจ านวนมาก หรือ
กิจกรรมอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกันที่อาจก่อให้เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
  6. ในการจัดสถานที่ การจัดพ้ืนที่นั่งภายในห้องเรียน ห้องสมุดหรือสถานที่ต่าง ๆ ในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย ให้มีการด าเนินการตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม  (Social Distancing)                   
โดยเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
  7. กิจกรรมทางวิชาการ  การจัดการเรียนการสอนของคณะ วิทยาลัยหรือสถาบัน                
ในช่วงปิดภาคการศึกษา เช่น การฝึกงาน การฝึกภาคปฏิบัติ การลงพ้ืนที่  ให้คณะ วิทยาลัยหรือสถาบัน 
พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการท ากิจกรรมและการวัดผลได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงมาตรฐาน
ของคุณภาพการศึกษาและการวัดผล และมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นส าคัญ 
   8. การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ซึ่งจะมีการเปิดภาคการศึกษา             
ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564 จะมีการจัดในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจัดในรูปแบบอ่ืนใด
มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินจากสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือก าหนดและเสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในการประชุมวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 และแจ้งให้นักศึกษา
ทราบเพื่อมีโอกาสในการเตรียมตัวล่วงหน้า   
 
 
    

                                                             ประกาศ ณ  วันที่  22  ธันวาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
                                                                  (รองศาสตราจารย์ เกศินี  วิฑูรชาติ)                
                                                                                   อธิการบดี 


