
         

 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  มาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
(ฉบับที่ 6) 

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

  ตามท่ีมีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ                
และมีการติดต่อระหว่างบุคคลแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วโลก จนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563 องค์การอนามัยโลก
ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) ประกอบกับได้ตรวจพบว่า    
มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ านวนหนึ่งเคยไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะมีการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) แม้ว่าจะได้ให้มีการกักตัวตามมาตรการการควบคุมโรคแล้ว เพ่ือเป็นการป้องการแพร่ระบาด ลดความ
แออัดและโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเป็นเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในกรณีท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดอาจมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกมาตรการ ดังนี้ 

1. ให้งดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ระหว่างวันจันทร์ที่ 
16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563 และให้เปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ .ศ.2563 หรือ
จนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอ่ืน 

2. ให้คณะต่าง ๆ เตรียมระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และด าเนินการให้สามารถ
เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ภายในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 

3. ให้ส านักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ส านักงาน        
สภามหาวิทยาลัย ส านักงานตรวจสอบภายใน ด าเนินการประชุมในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 เพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติงานภายในที่พัก (work from home) ของผู้ปฏิบัติงาน และเสนอต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลเพ่ือพิจารณา 
โดย 

3.1 ก าหนดประเภทของงานและตัวผู้ปฏิบัติงานงานที่จะต้องมีการผลัดเวรให้มาท าที่ส านักงาน
เท่าท่ีจ าเป็นตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 

3.2 ก าหนดมอบหมายงานที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติภายในที่พักเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ (ตาม
ลักษณะและความจ าเป็นของงาน) โดยก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด รูปแบบการติดต่อสื่อสาร 
การติดตามประเมินความก้าวหน้า และการรายงานผลการท างาน                   

ในกรณีของส่วนงานอื่น ให้พิจารณาด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสมของแต่ละส่วนงาน                          



  
 
 
 
 4. ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ติดตามประกาศเกี่ยวกับการจัดการอบรมระบบการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ซึ่งมหาวิทยาลัยจะด าเนินการประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป     
 
    
                                                              ประกาศ    ณ    วันที่     15    มีนาคม   2563 
 

             
 
                                                                        (รองศาสตราจารย์ เกศินี  วิฑูรชาติ)                
                                                                                        อธิการบดี 
 



 

 

Thammasat University Notification 

on 

Measures and Suggestions on the Prevention and Control of Coronavirus 19 (Covid-19) 

(No. 6) 

______________________________ 

 
Pursuant to the continuous spread of coronavirus 2019 (Covid-19) in many countries, and the 

extensive spread of the virus almost all over the world, on 11 March 2020, the World Health 
Organization (WHO) declared the outbreak a “pandemic” in the global scale.  There is also a report 
that a certain number of Thammasat students have visited some risky places for Covid-19.  Although 
they are under quarantine in accordance with the epidemic control procedures, for preventive 
purposes and risk reduction for personnel and students, Thammasat University hereby issues the 
following measures, which shall also help prepare online teaching and university operation if the 
spread is increasing.      

  
1. All classes at Tha Prachan and Rangsit will be cancelled during March 16 (Mon.) – 22 

(Sun.), 2020. Classes can resume on March 23 (Mon.), 2020 unless there is further 
announcement.  

2. All Faculties/Colleges/Institute must prepare arrangements and supporting systems for 
online teaching and make them operable by March 23, 2020. 

3. All administrative and supporting units, Office of the University’s Council, and Internal Audit 
Office will convene a meeting on March 16 (Mon.), 2020 to deliberate on how to “work from 
home” for staff and then propose to the Vice Rector in charge of each unit, which shall 
include the followings: 
 
3.1 To determine the types of work and officers who will take turn to work in their office as 

per necessary from March 17, 2020 onwards.  
3.2  To assign officers to work from home on some days or weeks (depending on the type 

and requirements of work).  Here, there should be clear objectives, indicators, 
procedures for communication, follow-up, and work report.  

 
For other units, please do as deemed necessary and appropriate.     
 

4. All faculty members, staff, and students shall be attentive to the training on online teaching 
and learning, which the university will announce shortly.  

 
 

Given on March 15, 2020. 
 

              
 
     (Associate Professor Gasinee Witoonchart) 
         Rector 
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