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ร่าง 
                                   

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดบับัณฑิตศึกษา  
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จัดการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต และศูนยล์ าปาง ประจ าภาคการศึกษา 2/2563 
************************ 

 
ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการ

เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 
2564 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 
ในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564  ให้ปรับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ (online) หรือแบบผสมผสาน ปรับ
รูปแบบการสอบ และปรับรูปแบบการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้การจัดการศึกษามีความ
ต่อเนื่องและมิให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษา  

เพื่อให้การด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต และศูนย์
ล าปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงขอประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใน
สถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จัดการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 ดังนี ้

1. ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ก าหนดช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอน การสอบปลายภาคและ
การปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาเดิมที่ส านักงานทะเบียนนักศึกษาประกาศไว้แล้ว 

2. การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร ดังนี้ 
2.1 รายวิชาภาคบรรยายให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในโปรแกรมการสอน

ออนไลน์ที่คณะฯ จัดเตรียมเพื่อสนับสนุนการจัดการสอน ดังนี ้
2.1.1 การสอนแบบ Real time โดยใช้โปรแกรม Microsoft team ผู้สอนสามารถ

ศึกษาข้อมูลการใช้งานโปรแกรมเพิ่มเติมได้จาก QR Code แนบท้ายประกาศ
น้ี ทั้งนี้ให้จัดการเรียนการสอนในเวลาตามตารางสอนเดิม  

2.1.2 การสอนแบบบันทึกเสียงและภาพที่มีคุณภาพดี เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองย้อนหลัง หรือเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทาง YouTube ช่อง FPH 
Thammasat Channel โดยผู้สอนบันทึกวิดีโอไว้ก่อน และน ามาใส่ใน
ช่องทางดังกล่าวข้างต้น หรือผู้สอนบันทึกวิดีโอแล้วส่งไฟล์ให้งานสื่อสาร
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องค์กรคณะฯ ทางอีเมล fphthammasat@gmail.com หรือติดต่อ คุณ
ณัฐพล ไชยยงค์ เบอร์ติดต่อ 08 1355 8404 เพื่อด าเนินการ upload file 
พร้อมระบุเนื้อหาที่ส าคัญ ได้แก่ ชื่อไฟล์ ค าบรรยายอื่นๆ และความเป็น
ส่วนตัว (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก QR Code แนบท้ายประกาศนี้) 
ทั้งนี้ คุณภาพของภาพและเสียง ขึ้นอยู่กับวิธีการและการตั้งค่าบันทึกเสียง
จากต้นฉบับ 

2.1.3 ขอให้ผู้สอนแจ้งนักศึกษาว่าห้ามเผยแพร่สื่อการสอน ข้อมูล หรือส่วนใดส่วน
หนึ่งของสื่อการสอนให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะวิธีการหรือช่องทางใดๆ หากเผยแพร่
ให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สอน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 

2.2 รายวิชาปฏิบัติการที่นักศึกษาจะต้องลงมือปฏิบัติในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้จัดการเรียน
การสอนเป็นแบบสาธิตออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็น
ภาระต่อนักศึกษา 

3. การเข้ามาท าการทดลอง/ปฏิบัติการเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้
ด าเนินการได้ในกรณีที่จ าเป็น โดยนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องเสนอ
มาตรการรักษาความปลอดภัยทางสาธารณสุขและช่วงเวลาในการเข้าท าการทดลอง/
ปฏิบัติการทางอีเมล edu.serv@fph.tu.ac.th / เบอร์ติดต่อ 06 3226 2642 (คุณศิรินันท์ 
หมื่นเทพ) ส าหรับหลักสูตรภาษาไทย หรือ edu.inter@fph.tu.ac.th / เบอร์ติดต่อ 08 
6896 8373 (คุณประภาพร แป้นสุวรรณ) ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเสนอคณบดี
พิจารณาอนุมัติก่อนเข้าด าเนินการ 

4. การสอนควรให้ครอบคลุมเนื้อหา สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม Program Learning 
Outcomes (PLO) ตามค าอธิบายรายวิชาที่ปรากฏอยู่ใน มคอ.2 แต่ให้ลดหรือหลีกเลี่ยง
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

5. การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ให้ผู้สอนพิจารณาปรับเกณฑ์และวิธีการวัดผล
และประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความเหมาะสมของรายวิชาและสถานการณ์ โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงเกณฑ์ร้อยละ 80 ของจ านวนเวลาในการเข้าชั้นเรียนที่เป็นเงื่อนไขในการมีสิทธิ์สอบ 
ขอให้ผู้สอนพิจารณาใช้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการอื่นที่สามารถประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนการจัดสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องปิดร่วมกันเป็น
จ านวนมาก เช่น รูปแบบออนไลน์ การมอบหมายงาน (Assignment) ท ารายงาน (Report) 
หรือการน าข้อสอบไปท านอกห้องสอบ (Take Home Exam) หรือปรับเป็นการวัดหรือ
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ประเมินผลงานระหว่างเรียนเป็นระยะ เป็นต้น และขอให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไปพร้อมกับ
การจัดการเรียนการสอนโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขอให้สื่อสารกับนักศึกษาให้เข้าใจถึงความ
จ าเป็นในการปรับเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ไม่ปกติด้วย 

6. การสอบโครงร่างและการสอบป้องกันสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักพิจารณาปรับรูปแบบการสอบเป็น
แบบออนไลน์ (online) 

7. คณาจารย์ที่ประสงค์จะใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้
แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ทางอีเมล edu.serv@fph.tu.ac.th / เบอร์ติดต่อ 06 3226 
2642 (คุณศิรินันท์ หมื่นเทพ) ส าหรับหลักสูตรภาษาไทย หรือ edu.inter@fph.tu.ac.th / 
เบอร์ติดต่อ 08 6896 8373 (คุณประภาพร แป้นสุวรรณ) ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการจัดการสอน     
                      

จึงประกาศมาเพ่ือพิจารณาปฏิบัติต่อไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 
                                                           ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคม พ.ศ. 2564  

                                                                        
                                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร) 
                                                                    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft team         
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