
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)  

(ฉบับที ่36) 

-------------------------------------------------------------------- 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ์ได้ม ีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ์เรื่อง มาตรการและ 

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 35) และตามที่นายกรัฐมนตรี

ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห ่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉ ุกเฉ ิน  

พ .ศ . 2548 (ฉบ ับท ี่ 38) ลงว ันท ี่ 12 พฤศจิกายน พ .ศ . 2564 และข ้อกำหนดตามความในมาตรา 9  

แห ่งพระราชกำหนดการบร ิหารราชการในสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ิน พ .ศ . 2548 (ฉบ ับที่ 39) ลงว ันท ี่ 30 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น  

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่บุคลากรและ

นักศึกษา และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกมาตรการ ดังนี้ 

1. ให ้เป ิดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งท ี่ท ่าพระจันทร์ ศูนย ์ร ังส ิต และ 

ศูนย์พัทยา ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

ในระหว ่างว ันท ี่ 1 มกราคม  ถ ึง ว ันท ี่ 9 มกราคม  2565 ให ้ดำเน ินการตามประกาศ
มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร  ์เร ื่อง มาตรการและคำแนะนำการป ้องก ันควบค ุมโรคไวร ัสโคโรนา 19  
(COVID-19) (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

2. เมื่อเปิดสถานที่ทําการตามปกติแล้ว ให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลพื้นที่และหัวหน้าส่วนงาน

ตรวจสอบ ติดตาม ดูแลและกวดขันให้มีการ ดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งใช้ความระมัดระวังในทุกด้านเพื่อ

ป้องกันหลีกเลี่ยงหรือลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การให ้บ ุคคลเข ้า – ออกอาคารในพ ื้นท ี่ของมหาวิทยาลัย การต ิดต ่อประสานงานระหว ่าง

มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา การปฏิบัติงานที่ส่วนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงาน

ในสำนักงาน กรณีมีความจำเป็นต้องใช้อาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือตระเตรียมสำหรับจัดการ

เรียนการสอน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าทีก่ำกับดูแล เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงาน

หรือนักศึกษาเข้ามาในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ และต้องมีการวัดอุณหภูมิการคัดกรองอาการป่วย  

การสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างสำหรับผู้มาใช้พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

 



2 

บุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้ประสานกับ

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและขออนุญาตล่วงหน้าก่อน 

3 . ก าร เร ีย น ก ารส อน แล ะก ารป ระ เม ิน ผ ล ก ารศ ึก ษ า  ให ้ด ำ เน ิน ก ารต าม ป ระก าศ

มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร ์ เร ื่อง แนวทางการจ ัดการเร ียนการสอนสำหร ับภาคการศ ึกษาท ี่ 2/2564 

ฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสถานการณ์มีระดับความรุนแรงขึ้น 

รวมทั้งการจัดกิจกรรมของนักศึกษาต้องเป็นกรณีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ ที่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวกับวิชาการ

หรือการพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินการตามที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาประกาศกำหนด   

4. ในการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย ขอให้ส ่วนงานคำนึงถึง

ความจำเป็นในการจัดกิจกรรม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมารวมตัวกันของบุคคลเป็นจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน 

ทั้งนี้ ตามจำนวนที่ทางราชการหรือมหาวิทยาลัยกำหนด  

5. ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน

กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการ หรือปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามที่เห็นสมควร โดยอาจงด ลด 

สลับ หรือเหลื่อมวันหรือเวลาในการมาปฏิบัติงาน โดยให้คำนึงถึงลักษณะงาน ความจำเป็นของการมาปฏิบัติงาน

เพื่อลดความแออัดในสถานที่ปฏิบัติงานหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสถานการณ์มีระดับความรุนแรงขึ้น

ในกรณ ีท ี่คณาจารย์ บุคลากรหรือน ักศึกษาจะต้องเด ินทางไปต่างประเทศ ให ้พ ิจารณาตาม 

ความจำเป็นที่จะต้องเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีความจำเป็น

จะต้องเดินทาง ขอให้คณาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาระมัดระวังและป้องกันตนเอง และเมื่อกลับจาก 

การเดินทางควรเข้าระบบการตรวจคัดกรองตามมาตรการของด่านตรวจโรคอย่างเคร่งครัด 

6. การดำเนินการของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้เป็นไป

ตามมาตรการที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ให้รองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลศูนย์รังสิต 

พิจารณากำหนดมาตรการเพิ่มเติมได้ตามควรแก่กรณี 

7. ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทางรัฐบาลประกาศหรือคำส ั่งของจ ังหว ัดพ ื้นท ี่

เกี ่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งประกาศของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด

อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เว้นแต่จะมีการประกาศ 

เป็นอย่างอื่น 
    ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย์ เกศินี   วิฑูรชาติ) 

อธิการบดี 
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