
 
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามมาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 

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

 อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรค
ไวรัส โคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่  17) ลงวันที่  8 มกราคม 2564 โดยให้ปิ ดท าการชั่ วคราวใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์พัทยา จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ใน
สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยก าหนดให้จัดการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในรูปแบบออนไลน์จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน นั้น  เพ่ือให้
การด าเนินงานต่างๆ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรการด้านการป้องกันและควบคุมโรคของ
รัฐบาลและแนวทางบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์ฯ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2563  ดังนี้ 

 1. การใช้อาคารสถานที่ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ส าหรับบุคลากรและ
นักศึกษา จะต้องท าการกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่อาคารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
เป็นกรณีพิเศษก่อนเข้าพ้ืนที่ทุกครั้ง และด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ 

 1.1 มาตรการคัดกรองเบื้องต้น 
 จัดให้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ ควบคุมการเข้า – ออกสถานที่ จัดให้มีการลงทะเบียนก่อน

เข้าและออกจากสถานที่ 

 1.2 มาตรการด้านสังคม รักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 
 ต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1 – 2 เมตร การเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมใดๆ ก าหนดให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ให้แออัด 

 1.3 มาตรการด้านสุขลักษณะสถานที่ 
 จัดให้มีจุดบริการท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และด าเนินการท าความสะอาด

พ้ืนที่ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอโดยเฉพาะผิวสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ด้วยน้ ายา
ฆ่าเชื้อ 
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 2. การเปิดการเรียนการสอนส าหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ให้เป็นไปตามช่วงเวลาจัดการเรียนการ
สอน การสอบปลายภาคและการปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาเดิมที่ส านักงานทะเบียนนักศึกษาได้
ประกาศไว้แล้ว และด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่าง
อ่ืน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 

 2.1 วิชาบรรยาย หากเป็นการสอนสดแบบ Livestream ให้มีการด าเนินการบันทึกคลิป
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถกลับมาศึกษาภายหลังได้ หากผู้สอนมีคลิปวิดีโอเพ่ือการสอนออนไลน์อยู่เดิมและ
เนื้อหาของคลิปมีความทันสมัย ผู้สอนสามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ในภาคการศึกษานี้ แต่ควรเพ่ิมปฏิสัมพันธ์
กับนักศึกษาเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้ข้อจ ากัดของสถานการณ์ 

      ในกรณีที่ผู้สอนมีความประสงค์จะขอใช้ห้องบันทึกวิดีโอหรือจัดท าคลิป ขอให้ผู้สอน
ด าเนินการจองห้องผ่านแบบฟอร์มการจองห้องบันทึกเทป เพ่ือการเรียนการสอน ภาค 2/2563 ตาม QR 
CODE 1 ท้ายประกาศฉบับนี้ โดยขอความร่วมมือแจ้งนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าใช้สถานที่อย่างน้อย 2 วัน 
หากท่านท าการกรอกแบบฟอร์มการจองห้องบันทึกเทปแล้ว ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าพ้ืนที่
เป็นกรณีพิเศษอีก 

 2.2 วิชาปฏิบัติการที่นักศึกษาจะต้องลงมือปฏิบัติภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ให้จัดการเรียน
การสอนแบบสาธิตออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็นภาระต่อนักศึกษา 

 2.3 วิชาฝึกปฏิบัติที่ได้มีการระบุชั่วโมงการฝึกปฏิบัติในเค้าโครงการบรรยายที่ชัดเจนให้มี
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

 2.3.1 ส าหรับนักศึกษา ให้มีการเข้าพ้ืนที่ภายในคณะได้เป็นกรณีพิเศษ ภายหลังการ
สอบกลางภาค และสถานการณ์การระบาดเริ่มคลี่คลาย โดยเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือเห็นชอบ และเสนอต่อ
คณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนเข้าด าเนินการทุกครั้งผ่านระบบออนไลน์ของคณะตาม QR CODE 2 ท้าย
ประกาศนี้ โดยให้ส่งค าขอก่อนเข้าพ้ืนที่อย่างน้อย 3 วันท าการ 

 2.3.2 ส าหรับอาจารย์ผู้สอน ให้มีการสอนแบบกลุ่มย่อยได้ภายหลังการสอบกลางภาค 
และสถานการณ์การระบาดเริ่มคลี่คลาย เฉพาะรายวิชาที่มีการปฏิบัติและต้องใช้ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์
เท่านั้น โดยจัดกลุ่มไม่เกิน 10 คน (รวมอาจารย์ วิทยากร นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ) 

 2.4 วิชาฝึกปฏิบัติที่นักศึกษามีความประสงค์ใช้ห้องปฏิบัติการ อนุญาตให้ด าเนินการภายหลัง
การสอบกลางภาค และสถานการณ์การระบาดเริ่มคลี่คลาย โดยเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือเห็นชอบ และเสนอ
ต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนเข้าด าเนินการทุกครั้งผ่านระบบออนไลน์ของคณะตาม QR CODE 2          
ท้ายประกาศนี้ โดยให้ส่งค าขออย่างน้อย 3 วันท าการ และต้องปฏิบัติตามที่งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษาได้
ก าหนดแนวทางตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้  

2.4.1 การใช้ห้องตัดต่อ ห้องแก้สี อนุญาตให้ใช้ได้ครั้งละ 1 คน 
2.4.2 ห้องสตูดิโอ 1-3 อนุญาตให้ใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 10 คน (รวมอาจารย์ วิทยากร

นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ) 
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2.4.3 ห้องสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง อนุญาตให้ใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน 
2.4.4 ห้องบันทึกเสียง ไม่อนุญาตให้ใช้ 

 2.5 วิชาฝึกงาน นักศึกษาสามารถนับเวลาการท างานที่บ้าน (Work From Home) เป็น
ชั่วโมงการฝึกงานได้ตามปกติ นอกเหนือจากนี้ให้พิจารณาตามแนวทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
ยืดหยุ่นระยะเวลาการฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และสามารถเปลี่ยนการจดทะเบียนจากวิชา วส.
490 ฝึกงานภายนอก เป็นวิชา วส.491 ศึกษาเฉพาะเรื่องแทนได้    

ทั้งนี้ หากมีค าถามหรือข้อสงสัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โปรดติดต่อฝ่าย
วิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ โทร. 086-312-7073 และทางอีเมล jctu.academic@gmail.com  กรณีการ
ยืม – คืน อุปกรณ์และการขอใช้ห้องปฏิบัติการ โปรดติดต่อนายเชาวลิต กันต่าย โทร. 085-954-2248  ในวัน
และเวลาราชการ 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่     13     มกราคม พ.ศ. 2564 

 
(รองศาสตราจารย์กัลยกร   วรกุลลัฎฐานีย์) 

คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
 

QR CODE 1  
แบบฟอร์มการจองห้องบันทึกเทป เพ่ือการเรียนการสอน ภาค 2/2563 

 
QR CODE 2  
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนทีค่ณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเป็นกรณีพิเศษ  
(ส าหรับนักศึกษา) ใช้ภายหลังการสอบกลางภาค และสถานการณ์การระบาดเริ่มคลี่คลาย 

 
 

mailto:jctu.academic@gmail.com

