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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  มาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
(ฉบับที่ 7) 

............................................................................. 
 
  ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ 
และมีการติดต่อระหว่างบุคคลแพร่กระจายไปในหลายพ้ืนที่ทั่วโลก จนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563 องค์การอนามัยโลก
ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) และตามประกาศกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) (ฉบับที่ 5) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 ให้สถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาหยุดการด าเนินการด้านการเรียนการสอนทุกรูปแบบยกเว้นการสอนแบบออนไลน์  และเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน ด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสุขภาพของ
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และเพ่ือป้องกันการติดเชื้อและการน าไปสู่สถานการณ์รุนแรงลุกลามมากขึ้นสู่การระบาด
ระยะที่ 3 ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกมาตรการ ดังนี้ 

1. ให้คณาจารย์งดการจัดการเรียนการสอนแบบในห้องเรียนจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน และ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลกับนักศึกษา โดยเปิดช่องทางให้นักศึกษาสามารถรับเอกสารการสอนออนไลน์
และสอบถามข้อสงสัยได้ โดยเลือกรูปแบบการสอนทางไกลตามความเหมาะสมได้ดังนี้  

1.1. การสอนสดที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาได้ เช่น การสอนผ่าน Microsoft Team (ดาวน์
โหลดคู่มือเอกสารและปรึกษาการใช้งานได้ที่ https://tu.ac.th/onlinelearning) ให้จัดการเรียนการสอนในเวลาตาม
ตารางสอนเดิม หรือนอกตารางสอนปกติที่สะดวกกับนักศึกษา  

1.2. การจัดท าไฟล์วิดีโอการสอนของตนเองไว้ล่วงหน้าที่มีคุณภาพเสียงและภาพดี เพ่ือให้นักศึกษา
เรียนด้วยตนเองผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS: Learning Management System) เช่น ระบบ
ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา gennext.tu.ac.th (ติดต่อเปิดใช้งานได้ท่ี Line: https://lin.ee/fjbBVLJ), google classroom หรือ 
TU-Moodle  
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2. ในรายวิชาที่ไม่สามารถสอนแบบทางไกลได้ เช่น วิชาปฏิบัติ หรือวิชาที่มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน ให้ผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเป็นลักษณะอ่ืน เช่น simulation-based, project-based 
หรือ research-based เป็นต้น โดยให้ค านึงถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของวิชาเป็นหลัก 

3. การจัดการเรียนการสอนตามข้อ 1. และข้อ 2. ให้ผู้สอนสามารถนับภาระงาน และรับค่าตอบแทน  
การสอนได้เทียบเท่ากรณีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ 

4. ในรายวิชาที่เป็นวิชาฝึกงาน กรณีอยู่ระหว่างฝึกงาน อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางกลับได้ และให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชาปรับรูปแบบการฝึกงานเป็นรูปแบบการเรียนรู้อื่นที่เหมาะสม เช่น การค้นคว้า การท าโครงงาน หรือการส่ง
รายงาน แทนจ านวนชั่วโมงการฝึกงานที่ขาดอยู่ โดยให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา 

5. กรณีนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออกท่ีอยู่ต่างประเทศ อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางกลับประเทศไทยได ้ซ่ึง
ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะท างานป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา 19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการเฝ้า
ระวังและคัดกรองส าหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2563) และให้คณะเปิด
รายวิชาสอนชดเชยให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อไม่ให้กระทบกับการจบการศึกษา ส่วนนักศึกษาท่ีก าลังจะไปแลกเปลี่ยน
หรือฝึกงานต่างประเทศ ให้ยกเลิกการเดินทางไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

6. รายวิชาที่มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งอาจเดินทางกลับประเทศก่อนก าหนด ขอให้ผู้สอนท าการบันทึกวีดีโอ
การสอนเพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาดูย้อนหลังได้ และจัดการวัดผลในรูปแบบที่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลา  
ที่แตกต่างกัน 

7. การสอบวัดผล ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการสอบเป็นรูปแบบอ่ืน เช่น การเก็บคะแนนระหว่างการ
เรียนออนไลน์ การส่งรายงาน การสอบน าเสนอผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) การสอบรายบุคคลให้
ท าที่บ้าน หรือการสอบแบบออนไลน์ เป็นต้น กรณีการจัดสอบแบบออนไลน์พร้อมกันทั้งวิชาให้จัดสอบตามตารางสอบเดิม
หรือเวลาอ่ืนนอกเหนือจากสัปดาห์สอบปลายภาค 

8. ในรายวิชาของคณะในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือการสอบคัดเลือกของคณะต่าง ๆ หากมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดการเรียนการสอนหรือการสอบในห้องเรียน เช่น เป็นวิชาปีสุดท้าย หรือ วิชาส าคัญต่อเนื่อง 
ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ได้ ให้เสนอขออนุมัติคณะกรรมการบริหารคณะ และต้องจัดเตรียมมาตรการ  
ทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นทุกขั้นตอน เช่น การจัดลิฟต์โดยสาร การจัดที่นั่ง การใส่หน้ากาก การใช้เจลล้างมือ และระบบ
ระบายอากาศ เป็นต้น 

9. การให้บริการต่าง ๆ เช่น การขอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การยื่นขอจบการศึกษาของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ให้ด าเนินการในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น  
 ส าหรับการสอบประมวลความรู้ การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
และการสอบการค้นคว้ า อิสระให้ ใช้ ระบบออนไลน์  หรือแบบบูรณาการร่ วมกับระบบการประชุมทางไกล  
(VDO Conference) ได ้โดยให้สามารถเบิกค่าตอบแทนได้เทียบเท่ากรณีปกติ 
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10. ระยะเวลาการส่งผลสอบให้ยึดตามเกณฑ์เดิม หากมีความจ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการส่งผลสอบให้
แสดงเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือขออนุมัติมายังฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านทางช่องทางออนไลน์ก่อนวันที ่
15 พฤษภาคม พ.ศ.2563  
 กรณีผู้สอนวิชาใดไม่สามารถจัดการเรียนการสอนหรือการสอบได้ครบถ้วนตามรายวิชา ให้ส่งเกรด I 
(Incomplete) ทั้งวิชา และให้กลับมาจัดการเรียนการสอนหรือการสอบให้สมบูรณ์เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 

11. ให้คณาจารย์ และบุคลากรงดการเดินทางไปยังต่างประเทศ เว้นแต่มีความจ าเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
และต้องได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี 

12. ให้ส่วนงานงดการประชุม การอบรมหรือการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก หรือมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน ให้ด าเนินการประชุม การอบรมหรือจัดกิจกรรมผ่านระบบทางไกล หรือระบบออนไลน์ เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการประชุมให้จัดเตรียมมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นทุกขั้นตอน 

13. ให้ส่วนงานน ารูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พัก หรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) มาใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ตามแนวทางในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง  มาตรการและค าแนะน าการป้องกัน
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) 
 การก าหนดให้บุคลากรมาปฏิบัติงานในส านักงานให้ส่วนงานมอบหมายในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของส่วนงานไม่เกิดความเสียหาย และเพ่ือให้การติดต่อประสานงานภายในส่วนงานและกับส่วนงานอ่ืนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 ทั้งนี้ บุคลากรทีท่ าหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานผ่านระบบทางไกล (VDO 
Conference) หรือออนไลน์ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
    
                                                              ประกาศ    ณ    วันที่      17      มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 

       
 

  (รองศาสตราจารย์ เกศินี  วิฑูรชาติ)                
                                อธกิารบดี 

 


