
 
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามมาตรการและค าแนะน าการปอองกันควบคมมรรคววรัสรครรนา 19 (COVID-19)  
(ฉบับที่ 19) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563  

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

 อนมสนธิประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและค าแนะน าการปอองกันควบคมมรรค
ววรัสรครรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 1 กมมภาพันธ์ 2564 รดยให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยวด้ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน การสอบวัดผล และการ
ด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นวปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับคณาจารย์ 
บมคลากรและนักศึกษา นั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานต่างๆ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 
2/2563 ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นวปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรการด้าน
การปอองกันและควบคมมรรคของรัฐบาลและแนวทางบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์ฯ จึง
ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการและค าแนะน าการปอองกันควบคมมรรคววรัสรครรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 
19) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563  ดังนี้ 

 1. การใช้อาคารสถานที่ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ส าหรับบมคลากรจะต้อง
ด าเนินการตามมาตรการปอองกันและควบคมมการแพร่ระบาดของรรคติดเชื้อววรัสรครรนา 2019 (COVID-19) 
ตามที่กระทรวงสาธารณสมข ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของรรคติดเชื้อววรัสรครรนา 2019 (ศบค.) 
กระทรวงการอมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด วด้แก่ 

 1.1 มาตรการคัดกรองเบื้องต้น 
 จัดให้มีจมดตรวจวัดอมณหภูมิ ควบคมมการเข้า – ออกสถานที่ จัดให้มีการลงทะเบียนก่อน

เข้าและออกจากสถานที่ 

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

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและควบคมมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวม่ให้
แออัด 

 1.3 มาตรการด้านสมขลักษณะสถานที ่
 จัดให้มีจมดบริการท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และด าเนินการท าความสะอาด

พ้ืนที่ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอรดยเฉพาะผิวสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ราวบันวด สวิตช์วฟ ปม่มกดลิฟต์ด้วยน้ ายา
ฆ่าเชื้อ 
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 2. การจัดการเรียนการสอนส าหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนวลน์เป็นหลัก และสามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยควบคู่วด้ ทั้งนี้ ให้
งานบริการการศึกษาและวิชาการส ารวจข้อมูลจากคณาจารย์และนักศึกษาเพ่ือก าหนดรายวิชาที่จะใช้การ
เรียนการสอนในรูปแบบออนวลน์ควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน รดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 

 2.1 วิชาบรรยาย หากเป็นการสอนสดแบบ Livestream ให้มีการด าเนินการบันทึกคลิป
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถกลับมาศึกษาภายหลังวด้  

      ในกรณีที่ผู้สอนมีความประสงค์จะขอใช้ห้องบันทึกวิดีรอหรือจัดท าคลิป ขอให้ผู้สอน
ด าเนินการจองห้องผ่านแบบฟอร์มการจองห้องบันทึกเทป เพ่ือการเรียนการสอน ภาค 2/2563 ตาม QR 
CODE 1 ท้ายประกาศฉบับนี้ รดยขอความร่วมมือแจ้งนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าใช้สถานที่อย่างน้อย 2 วัน 

2.2 วิชาบรรยาย หากเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้จัดที่นั่งเรียนแบบเว้นระยะห่าง
และมีจ านวนรวมของนักศึกษาวม่หนาแน่นเกินวป รดยนักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขออนมญาต
เข้าใช้พ้ืนที่อาคารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ส าหรับนักศึกษา) ทมกครั้งผ่านระบบออนวลน์ของ
คณะตาม QR CODE 2 ท้ายประกาศนี้ รดยให้ส่งค าขอก่อนเข้าพ้ืนที่อย่างน้อย 3 วันท าการ 

 2.3 วิชาฝึกปฏิบัติที่วด้มีการระบมชั่วรมงการฝึกปฏิบัติในเค้ารครงการบรรยายที่ชัดเจน และ
วิชาปฏิบัติการที่นักศึกษาจะต้องลงมือปฏิบัติภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย อนมญาตให้เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยวด้ภายหลังการสอบกลางภาค 

 2.4 นักศึกษาที่มีความประสงค์ใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ จะต้องเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอ
ความเห็นชอบและเสนอต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนมมัติก่อนเข้าด าเนินการทมกครั้งผ่านระบบออนวลน์ของคณะ
ตาม QR CODE 2 ท้ายประกาศนี้ รดยให้ส่งค าขอก่อนเข้าพ้ืนที่อย่างน้อย 3 วันท าการ และจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือปอองกันการแพร่ระบาดของรรคตามประกาศใน
ข้อ 1 อย่างเคร่งครัด รดยมีรายละเอียดดังนี้ 

        2.4.1 ห้องตัดต่อ ห้องแก้สี อนมญาตให้ใช้วด้ครั้งละ 1 คน 

        2.4.2 ห้องสตูดิรอ 1 – 3 อนมญาตให้ใช้วด้ครั้งละวม่เกิน 10 คน   

        2.4.3 ห้องสตูดิรอถ่ายภาพนิ่ง อนมญาตให้ใช้วด้ครั้งละวม่เกิน 7 คน (รวมทีมงาน 
นายแบบ นางแบบ) 

        2.4.4 ห้องบันทึกเสียง อนมญาตให้ใช้วด้ครั้งละวม่เกิน 2 คน 

        2.4.5 ห้องจัดรายการวิทยม อนมญาตให้ใช้วด้ครั้งละวม่เกิน 5 คน 

        2.4.6 ห้องอ่านข่าวรทรทัศน์ อนมญาตให้ใช้วด้ครั้งละวม่เกิน 3 คน 

         อนึ่ง การยืม – คืนอมปกรณ์ จะต้องเสนอผ่านอาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอความเห็นชอบและ
เสนอต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนมมัติทมกครั้งด้วย 

 2.5 วิชาฝึกงาน นักศึกษาสามารถนับเวลาการท างานที่บ้าน (Work From Home) เป็น
ชั่วรมงการฝึกงานวด้ตามปกติ นอกเหนือจากนี้ให้พิจารณาตามแนวทางและนรยบายของมหาวิทยาลัยในการ
ยืดหยม่นระยะเวลาการฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และสามารถเปลี่ยนการจดทะเบียนจากวิชา วส.490 
ฝึกงานภายนอก เป็นวิชา วส.491 ศึกษาเฉพาะเรื่องแทนวด้    
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 3. ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก หากมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรม
ใดๆ ให้ผู้จัดกิจกรรมขออนมมัติจัดรครงการพร้อมระบมมาตรการในการปอองกันการแพร่ระบาดของรรคติดเชื้อ
ววรัสรครรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือขออนมมัติจากคณบดี และจะต้องด าเนินการตามมาตรการปอองกันและ
ควบคมมการการแพร่ระบาดของรรคติดเชื้อววรัสรครรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด รดยจะต้องมี
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วม่เกินร้อยละ 50 ของความจมตามขนาดพ้ืนที่ หรือก าหนดพ้ืนที่ต่อจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้มีขนาดวม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อ 1 คน  

ทั้งนี้ หากมีค าถามหรือข้อสงสัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน รปรดติดต่อฝ่าย
วิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ รทร. 086-312-7073 และทางอีเมล jctu.academic@gmail.com  กรณีการ
ยืม – คืน อมปกรณ์และการขอใช้ห้องปฏิบัติการ รปรดติดต่อนายเชาวลิต กันต่าย รทร. 085-954-2248  ในวัน
และเวลาราชการ 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติรดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    19   กมมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 
(รองศาสตราจารย์กัลยกร  วรกมลลัฎฐานีย์) 

คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
 
 
 

QR CODE 1  
แบบฟอร์มการจองห้องบันทึกเทป เพ่ือการเรียนการสอน ภาค 2/2563 

 
 
 

QR CODE 2  
แบบฟอร์มขออนมญาตเข้าใช้พ้ืนที่อาคารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ส าหรับนักศึกษา) 
(อนมญาตให้เข้ามาด าเนินการในพื้นที่มหาวิทยาลัยวด้ภายหลังสอบกลางภาค) 
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