
         

 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  แนวทางการจัดการประชุม สัมมนา และกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

............................................................................. 
  ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลก 
รวมถึงประเทศไทยด้วย การจัดการประชุม สัมมนา หรือการจัดกิจกรรมอ่ืนใดที่มีลักษณะของการรวมกันของคนหมู่มาก 
เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และเชื้อโรคอ่ืนในโรคระบบทางเดินหายใจ นั้น 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการประชุม สัมมนา และกิจกรรมของนักศึกษา และบุคลากร ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

1. ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร หรือกลุ่มกิจกรรม หลีกเลี่ยงการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรม
อ่ืนใด ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักเรียน นักศึกษากับ
หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาของประเทศและพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง เพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 
(COVID-19) 

2. หากนักเรียน นักศึกษา บุคลากร หรือกลุ่มกิจกรรม มีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมตามก าหนดการเดิม 
ให้เตรียมมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) การแพร่ระบาด ดังต่อไปนี้ 

2.1 จัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรม โดยต้องมีการตรวจสอบประวัติการ
เดินทาง  การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 

2.2 จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ส าหรับท าความสะอาด ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.3 ให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบ เช่น การสวมใส่น้ากากอนามัย การหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกาย 
2.4 จัดให้มีการท าความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ด้วยน้ ายาฟอกขาว ๐.๐5% 

(โซเดียมไฮโปคลอไรด์) 
ทั้งนี้ ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร หรือกลุ่มกิจกรรมที่มีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมตามก าหนดการ

เดิม เสนอมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในการจัดกิจกรรม ให้ทางโรงเรียน 
คณะ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่ดูแล ก่อนการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 วัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดกิจกรรมเป็นราย
กรณีไป 

3. ห้ามนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรดังต่อไปนี้ เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และกิจกรรมใดโดย
เด็ดขาด 



3.1 ผู้ที่เดินทางไปยัง หรือเดินทางผ่าน (Transit) ประเทศหรือพ้ืนที่ที่มีการระบาด ตามประกาศของ           
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นต้นมา 

3.2 ผู้ที่มีไข้และอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ร่ วมกับอาการอย่างใด
อย่างหนึ่ง (ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ) 

4. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์สุขภาพดี (Well Being Center) 
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 1 โทร. 02-6966600 – 2 หรือศูนย์บริหารจัดการครบวงจร One stop service 
(COVID 19) ชั้น 2 อาคาร ธนาคารทหารไทย (TMB เดิม) โทร.02-926-9968 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      
                                                              ประกาศ    ณ    วันที่      4     มีนาคม   2563 
 

         
 
                                                               (ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ  โพชนุกูล)                
                                                                         รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา 
                                                                             ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 

 



 
 

Thammasat University Notification 

on 

Guideline for Organizing Conferences, Seminars and Activities for Students and Staff in the 

Coronavirus 19 (COVID-19) Situation 

______________________________ 

 

Pursuant to the present situation of coronavirus 19 (  COVID-19)  spread in many 

countries worldwide, including Thailand, the organizing of conferences, seminars or any 

activity in which large numbers of people gather poses a risk for the transmission of 

coronavirus 19 (COCID-19) and other pathogens. 

In order to properly manage and control the spread of coronavirus 19 (COVID-19) and 

in order to reduce transmission risks, Thammasat University hereby issues the following 

guidelines for students and staff on the organizing of conferences, seminars and activities. 

 

1. Students, staff and activity groups are requested to avoid organizing  

conferences, seminars or other activities in which large numbers of people gather, or 

knowledge sharing activities, or exchanges of staff or students with agencies or educational 

institutions in risk group countries and territories so as to prevent  the spread of corona virus 

19 (COVID-19). 

2. If students, staff or activity groups need to organize activities according to a  

previously set schedule, they are requested to take the following precautions against the 

spread of coronavirus 19 (COVID-19). 

2.1 Set up a screening point for participants of conferences, seminars or 

activities, where the travel history and body temperature of participants 

are checked. 

2.2 Provide alcohol gel to sanitize hands both before and after participation in 

the activity. 

2.3 Inform participants about methods for preventing coronavirus 19 (COVID-

19)  transmission such as using face masks and avoiding touching the 

body. 

2.4 Clean the activity venue and equipment with 0. 05%  bleach ( sodium 

hypochlorite). 

Students, staff and activity groups needing to organize activities according  

to a previously set schedule are thereupon requested to submit measures for the prevention 

of coronavirus 19 (COVID-19) transmission in their activity to the school, faculty, university or 

responsible agency at least 3 days in advance of the activity and seek a case by case 

approval. 

3. The following students and staff are strictly forbidden from participating in any  



conference, seminar or activity. 

3.1 Those having traveled to or transited through infected countries or areas 

as announced in the Ministry of Public Health Department of Disease 

Control Notification, and having returned to Thailand from 18 February 

2020 onwards. 

3.2 Those having fever and a body temperature of or exceeding 37.5 degrees 

Celsius along with one other symptom (cough, running nose, sore throat, 

shortness of breath). 

4. Inquiries can be made at the Well Being Center, floor 1 SC1 building, tel. 02-696-

6600 or at the one stop service ( COVID 19)  center, former Thai Military Bank 

building (TMB), tel. 02-926-9968. 

 

The above is therefore notified generally.  

   

 

 

                    Given on 4 March, 2020 

 

 

 

                          (Prof. Dr. Orapan Poachanukoon) 

                             Vice Rector for Student Affairs and Learning 
                                                                          on behalf of the Rector 
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