ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ ในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
ฉบับที่ 1
ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ และมีการ
ติดต่อระหว่า งบุค คลแพร่ กระจายไปในหลายพื้ นที่ และตามประกาศกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม เรื่อ ง มาตรการและการเฝ้ าระวังการระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด COVID-19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด -19 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาหยุดการดาเนินการด้านการเรียนการสอน
ทุกรูปแบบยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ และตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคาแนะนาการ
ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้คณาจารย์งดการเรียนการสอน
แบบในห้องเรียนและดาเนินการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลกับนักศึกษา และในการสอบวัดผลให้ผู้สอนพิจารณาปรับ
รูปแบบการสอบเป็นรูปแบบอื่นนั้น
ดังนั้น เพื่อให้คณาจารย์มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ และการดาเนินการในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2563 จึงมีมติเห็นชอบการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการวัดผลแบบออนไลน์ และสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2563 เมื่ อ วั น ที่ 20 เมษายน 2563 มี ม ติ เห็ น ชอบ การเปลี่ ยนแปลงหรื อ ยกเว้ น การใช้ ข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับกับการปรับเปลี่ยนวิธีการ
การจัดการเรียนการสอนจากระบบชั้นเรียนเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกมาตรการ
และแนวทางเพื่อให้คณาจารย์ใช้ดาเนินการในการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ รายละเอียด ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอนและการสอบ
1.1 ภาคการศึ กษาที่ 2/2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ ใช้ก าหนดช่วงเวลาจัดการเรียนการสอน
การสอบปลายภาคและการปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาเดิมของสานักงานทะเบียนนักศึกษาที่ได้ประกาศไว้แล้ว
โดยปรับวิธีการเรียนการสอนและการสอบเป็นแบบออนไลน์
1.2 วิธีการสอบแบบออนไลน์ ให้แต่รายละวิชาใช้วิธีการตามที่อาจารย์ประจาวิชาและประธานหลักสูตร
เห็นสมควรกาหนด โดยควรแบ่งให้มีการทางานหรือสอบเก็บคะแนนก่อนการสอบปลายภาค เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในการสอบปลายภาค และให้มีการจัดเตรียมความพร้อ มให้นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอบก่อนการสอบปลายภาค เช่น
การจัดทดสอบหรือสอบเก็บคะแนนแบบออนไลน์ระหว่างการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเดียวที่จะใช้ในการสอบปลาย
ภาค ทั้งนี้การทางานและการสอบไม่ควรเป็นภาระหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่นักศึกษาจนเกินสมควร เช่น การให้ส่งงาน
ทางไปรษณีย์ การมอบหมายงานที่ต้องพบปะผู้คนจานวนมาก เป็นต้น
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2. ขั้นตอนการจัดสอบปลายภาค ในภาคการศึกษาที่ 2/2562
2.1 กาหนดเวลาสอบ ให้อาจารย์ประจาวิชาจัดสอบตามตารางสอบปกติ หรือจัดสอบนอกตารางสอบ
ปกติโดยกาหนดเวลาสอบจะต้องไม่ตรงกับกาหนดเวลาสอบของรายวิชาอื่น โดยจะต้องแจ้งให้ประธานหลักสูตรหรือหัวหน้า
ภาควิชาหรือคณะ และนักศึกษาทราบถึงกาหนดเวลาสอบในรายวิชาของตน สาหรับรายวิชาที่มีความจาเป็นจะต้องมีการ
ปฏิบัติในการสอบและไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอบได้ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งเกรด I (incomplete) และเลื่อนการสอบ
ปฏิบัติออกไปและให้ดาเนินการสอบปฏิบัติเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้ว
2.2 วิธีการดาเนินการจัดสอบ
(1) ให้อาจารย์ประจาวิชาเป็นผู้ดาเนินการจัดสอบ และคณะอาจจัดบุคลากรให้ความช่วยเหลือ
ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมหรือดาเนินการสอบ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นประการอื่น
(2) ให้อาจารย์ประจาวิชาเก็บหลักฐานการสอบทุกรายการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
(3) ไม่อนุญาตให้อาจารย์ประจาวิชากาหนดให้นักศึกษาส่งกระดาษคาตอบทางไปรษณีย์ วิธีการ
ส่งคาตอบให้ดาเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์และจะต้องเป็นวิธีที่ไม่เป็นภาระหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่นักศึกษาจนเกินสมควร
(4) อาจารย์ประจาวิชาควรดาเนินการออกแบบวิธีประเมินผลให้รัดกุมป้องกันการทุจริตได้อย่าง
เหมาะสม เช่น การจากัดเวลา การออกข้อสอบลักษณะวิเคราะห์ การใช้ข้อสอบแบบรายบุคคล เป็นต้น
3. การบั น ทึ ก ผลการศึ ก ษาของรายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ที ย บโอนรายวิ ช าและหน่ ว ยกิ ต มาจาก
สถาบันการศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ ในโครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตร่วมกันหรือโครงการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการหรือไปศึกษาด้วยตนเองโดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ในกรณีที่สถาบันการศึกษาอื่นมีการปรับเกณฑ์การให้
เกรดเป็น PASS (P) แทนระบบเดิมที่กาหนดให้บันทึกผลการศึกษาตามที่ได้หรือบันทึกอักษร ACC กรณี รายวิชานั้นได้
ผลการศึกษาไม่ต่ากว่า C (หลักสูตรปริญ ญาตรี) หรือไม่ต่ากว่า B (หลักสูตรบัณ ฑิ ตศึกษา) อนุโลมให้สามารถบันทึกผล
การศึกษา เป็นอักษร ACC ได้
4. กาหนดการส่งผลสอบ ให้ใช้หลักเกณฑ์การนับเวลาส่งผลสอบตามเดิม
4.1 วิชาที่จัดสอบในตารางสอบปกติ ให้ส่งผลสอบภายใน 30 วันนับจากวันสอบ
4.2 วิชาที่จัดสอบนอกตารางสอบปกติ ให้ส่งผลสอบภายใน 45 วัน นับจากวันแรกของตารางสอบปกติ
5. แนวทางการลดการทุจริตในการสอบ ให้อาจารย์ประจาวิชากาหนดวิธีการออกข้อสอบและการจัดสอบ
เพื่ อ ลดปั ญ หาการทุ จ ริ ต ในการสอบ โดยค านึ ง ถึ ง มาตรฐานในการวั ด ผลการศึ ก ษา และความเป็ น ธรรมในการสอบ
โดยมีตัวอย่างแนวทาง ดังนี้
5.1 อาจารย์ประจาวิชาอาจออกข้อสอบหลายชุด เพื่อให้นักศึกษาได้ข้อสอบไม่เหมือนกัน
5.2 อาจารย์ ป ระจ าวิ ช าอาจเปลี่ ย นรู ป แบบของค าถามเพื่ อ ให้ ต อบได้ ห ลายวิ ธี แ ละตรวจสอบได้
หากนักศึกษาคัดลอกกัน
5.3 อาจารย์ประจาวิชาอาจใช้โปรแกรมการออกข้อ สอบ สาหรับข้อ สอบปรนัยที่มี ก ารทาข้ อสอบได้
พร้อมกัน ซึ่งจะมีการสลับข้อสอบและตัวเลือกคาตอบได้อัตโนมัติ
5.4 อาจารย์ประจาวิชาอาจให้นักศึกษาเปิดกล้องถ่ายทอดตลอดเวลาในช่วงระหว่างการสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ)
อธิการบดี

