
 
ประกาศฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา  

เรื่อง ก าหนดมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานและการจ ัดการเร  ยนการสอนภายหลังเทศกาลปีใหม่   
ตามมาตรการและค าแนะน าการป้องกันการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID-19)  

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

ตามท ่ได้ม ประกาศมหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร ์เรื่อง มาตรการและค าแนะน าการป ้องก ันควบค ุมโรคไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับท ่ ๓๖) ข้อ ๕ และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจ ัดการ
เร  ยนการสอนส าหร ับภาคการศ  กษาท ่ ๒/๒๕๖๔ และตามท ่ปล ัดส าน ักนายกร ัฐมนตร  ได ้ม  หน ังส ือ ด่วนท ่ส ุด                
ท ่ นร ๐๑๐๑/ว๑๗๙๐ ลงว ันท ่ ๓๐ ธ ันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏ ิบ ัติของส ่วนราชการและหน ่วยงานของรัฐ
ภายหลังเทศกาลปีใหม่ และหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท ่ อว ๖๗.๐๕.๑/๙๖๓ ลงวันท ่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการจ ัดการเร  ยนการสอนภายหลังเทศกาลปีใหม่  นั้น   

เพื่อเป  นการป ้องก ันควบค ุมการแพร ่ระบาดของโรคไวร ัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท ่ม แนวโน ้ม
เพ ิ่มมากข ้นตามสถานการณ ์ของประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนท ่ อ า เภอบางละมุ ง  จั งหวัดชลบุร  ท ่ พบว่ า
ม ยอดผู้ ติด เชื้ อ ไวร ัสโคโรนา  ๒๐๑๙ จ านวนสู งมาก ฝ่ ายบริหารศูนย์ พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จ งออกมาตรการส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงาน และการจ ัดการเร  ยนการสอนภายหลังเทศกาลปีใหม่ ระหว ่าง
ว ันท  ่๔ ถ  ง ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ดังน ้  

๑. ให้บุคลากรกองบริหารศูนย์พัทยาปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from 
Home) ระหว ่างว ันท  ่๔ ถ  ง ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยให้ผู้อ านวยการกองบริหารศูนย์พัทยา ก าหนดผู้ปฏิบัติงานท ่
จะต้องม การผลัดเปล ่ยนให้มาปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน อาจก าหนดวันละไม่เกินร้อยละ ๓๐ โดยให ้ค าน  งถ  งล ักษณะ
งาน เว ้นแต ่เป  นกรณ  ท ่ม ความจ าเป  นอย่างยิ่งท ่จะต้องมาปฏิบัติงาน ณ สถานท ่ท าการ โดยจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 ๒. ร ูปแบบการเร ียนการสอนในช ่วงว ันท ่  ๑๐ ถ  ง ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ให ้เป  นไปตามประกาศ
มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจ ัดการเร  ยนการสอนส าหร ับภาคการศ  กษาท ่ ๒/๒๕๖๔ 

 ๓. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนท ่ของคนจ านวนมาก เช่น การประชุม 
การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ เป็นต้น หากม ความจ าเป็นให้จัดกิจกรรมโดยวิธ การทางอิเล กทรอนิกส์ให้
มากท ่สุด ทั้งน ้ ยกเว้นกรณ การยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดแล้วอาจเกิดผลเส ยต่อทางราชการ ขอให้
พิจารณาด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ตามท ่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดอย่างเต มข ดความสามารถ 

 ๔. ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีอาการเข้าข่ายสงสัย หรือใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัส             
โคโรนา ๒๐19 (COVID-19) หรือเดินทางกลับจากเทศกาลปีใหม่ เฝ้าสังเกตอาการตนเอง และท าแบบ
ประเมินความเส ่ยงของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ หากม ความเส ่ยงสูงโปรดติดต่อโรงพยาบาลเพ่ือตรวจหาเชื้อ
ต่อไป หากม ข้อสงสัยเก ่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID-19) สามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งข้อมูล
ท ่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ กองกิจการนักศ กษา  ชั้น 1 อาคารเร ยนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 02-696-6600–2 เพ่ือรับค าแนะน าต่อไป  
 
 



- ๒ - 

๕. ส าหรับผู้มาติดต่อในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ก าหนด
มาตรการ ดังน ้ 

  ๕.1 ผู้มาติดต่อกับฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา หรือกองบริหารศูนย์พัทยา จะต้องได้รับอนุญาตแล้ว
เท่านั้น และเป็นผู้ได้รับการคัดกรองจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแล้ว โดยเป็นผู้ซ ่งไม่ม อาการไข้ ไม่ม อาการเก ่ยวกับ
ทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม เจ บคอ ม น้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ และต้องแสดงผลตรวจ ATK ท ่น่าเชื่อถือ เป็นอย่าง
น้อย แก่เจ้าหน้าท ่คัดกรอง หรือ เจ้าหน้าท ่รักษาความปลอดภัย ณ จุด รปภ. อุโมงค์ใต้อาคารศูนย์นวัตกรรม
ธรรมศาสตร์ 

  ๕.2 จ านวนผู้มาติดต่อ ควรจ ากัดจ านวนตามความจ าเป็นของงานท ่มาติดต่อ และทุกคนต้องสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในพ้ืนท ่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 

  ๕.3 ด าเนินการคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมลงบันท กการเข้า-ออก ท ่เจ้าหน้าท ่รักษาความ
ปลอดภัยประจ าอาคาร ผู้ท ่ม อุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.3 องศาเซลเซ ยส ไม่อนุญาตให้เข้ามาติดต่อ 

  ๕.4 นั่งพักคอยในสถานท ่ท ่จัดไว้ ส าหรับผู้มาติดต่อกองบริหารศูนย์พัทยา พักคอย ณ จุด รปภ. 
อุโมงค์ใต้อาคารศูนย์นวัตกรรมธรรมศาสตร์ และรอจนกว่าเจ้าหน้าท ่รับผิดชอบแจ้งให้เข้าติดต่อภายในหน่วยงาน 

  ๕.5 เมื่อม การนัดหมาย หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา แจ้งประกาศฉบับ
น ้ให้ผู้มาติดต่อทราบล่วงหน้า  

  ๕.6 ผู้มาติดต่อท ่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ต้องท าการคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมลงบันท ก
การเข้า-ออก ท ่เจ้าหน้าท ่รักษาความปลอดภัยประจ าอาคาร และนั่งพักคอยท ่ท ่จัดไว้ จนกว่าจะได้รับการ
ประสานงานจากเจ้าหน้าท ่ผู้รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์กรณ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนท ่หรือ
อาคาร  
 

 ๖. กรณีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง
ปฏิบัติตามแนวทางในข้อ ๕ อย่างเคร่งครัด และไม่อนุญาตให้คนงานออกนอกพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเข้ามาภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด 
  

๗. ในกรณ นอกเหนือจากประกาศน ้ ให้ผู้ช่วยอธิการบด ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา พิจารณาด าเนินการตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมตามมาตรการทางสาธารณสุขท ่ทางราชการและมหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 
 ทั้งน ้ ตั้งแต่วันท ่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 

      ประกาศ ณ วันท ่  3 มกราคม พ.ศ. 2565 

        
                     (รองศาสตราจารย์ นพ.กัมมาล  กุมาร  ปาวา) 
                           รองอธิการบด ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา 

 


