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 นักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ ให้เข้าเรียนทุกรายวิชาทั้งบรรยายและปฏิบัติการในห้องเรียนหรือ

หอ้งปฏิบัติการตามปกติ โดยปฏิบตัิตามมาตรการสาํคญัในการควบคมุและป้องกันการแพรร่ะบาดใหค้รบถว้นทัง้ 

5 ดา้น (รายละเอียดตามแนบทา้ยประกาศ) 

 ระหว่างการเรียนการสอน ให้อาจารยผ์ู้สอนทําการบันทึกการสอนเป็นคลิปวีดีโอ หรือคลิปเสียง โดยใช้ 
Webex Meeting หรือ Microsoft Teams หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม และเผยแพร่บทเรียนใน

รูปแบบไฟลเ์อกสาร คลิปวีดีโอ หรอืคลิปเสียงเพ่ือเป็นแนวทางเสรมิใหน้กัศกึษาเขา้ทบทวนบทเรยีนยอ้นหลงัได้

 ในการส่ือสารระหว่างอาจารยผู้์สอนและนักศึกษา สามารถใชก้ารส่งขอ้ความผ่านระบบบริการการศึกษาของ

สาํนกัทะเบียนและประมวลผล (https://reg.utcc.ac.th/) และชอ่งทางอ่ืนตามความเหมาะสม
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การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 อาจารยผ์ูส้อนสามารถวดัและประเมินผลการศกึษาดว้ยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายและเหมาะสมกับรายวิชา

และผูเ้รยีน เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธก์ารเรยีนรูต้ามที่กาํหนดไวใ้นรายวิชาเป็นสาํคญั 

 การสอบกลางภาคและปลายภาค ใหส้อบในหอ้งสอบหรือหอ้งปฏิบตัิการเฉพาะกรณีที่มีความจาํเป็นเท่านั้น 

โดยอาจารยส์ามารถใชร้ะบบการสอบออนไลนด์ว้ยขอ้สอบที่วัดผลความเขา้ใจ การสอบแบบ Open book 

หรือ Take-home Exams โดยคาํนึงถึงผลลพัธก์ารเรียนรูต้ามที่กาํหนดไวใ้นรายวิชาเป็นสาํคญั และขอใหใ้ช้

การสอบตามวนัเวลาในตารางสอบ เพ่ือป้องกนัการสอบทบัซอ้นกับวิชาอ่ืน กรณียกเลิกการสอบในตารางและ

ใชว้ิธีการวดัและประเมินผลรูปแบบอ่ืน ขอใหค้ณะแจง้ยกเลิกตารางสอบกบัสาํนกัทะเบียนและประมวลผล
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 การเรียนวิชาภาคสนาม/ปฏิบัติการนอกสถานที/่ฝึกงาน/สหกิจศึกษา ใหใ้ชแ้นวทางตามประกาศมหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย ที่ 82/2564 เรื่อง แนวปฏิบตัิในการไปปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ในกรณีที่เกิดสถานการณฉ์กุเฉิน โดยใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของคณบดี

 การจดัการเรยีนการสอน กิจกรรมในชัน้เรียน กิจกรรมนอกชัน้เรียน การศึกษาดงูานนอกสถานที่ การทาํวิจยั/ปัญหา

พิเศษ หรอืกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง ใหด้าํเนินการไดโ้ดยปฏิบตัิตามมาตรการสาํคญัในการควบคมุและป้องกันการแพร่

ระบาดใหค้รบถว้นทัง้ 5 ดา้น รวมทัง้ประกาศของศนูยบ์ริหารสถานการณ ์โควิด-19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข 

กรุงเทพมหานคร และประกาศอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง
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 หากผูใ้ดเริม่มีอาการของโรคหรอืสงสยัวา่จะติดโรค COVID-19 ใหร้ีบประสานแจง้มหาวิทยาลยัและคณะวิชา เพ่ือให้

ดาํเนินการในสว่นที่เก่ียวขอ้งและใหค้วามชว่ยเหลือโดยเรว็ตอ่ไป โดยทางมหาวิทยาลยัจะทาํการประเมินและทบทวน

สถานการณอ์ยา่งตอ่เน่ือง

 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใหร้อประกาศจากทางมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย หากมีปัญหาหรือเกิดขอ้ขัดขอ้งอ่ืน ใหอ้ยู่

ในดุลยพินิจของคณบดีหรือรองอธิการบดีที่เก่ียวขอ้ง หากไม่สามารถวินิจฉัยไดส้ามารถทาํเรื่องขอความเห็นจาก

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั และอธิการบดีตามที่เห็นสมควร
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มาตรการสาํคญัในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ใชม้าตรการสาํคัญในการควบคุมและป้องกันการ

แพร่ระบาดใหค้รบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ มาตรการคัดกรองเบือ้งต้น มาตรการด้านสงัคม มาตรการด้านอนามยัสิ่งแวดลอ้ม มาตรการด้าน

สุขลักษณะ สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก และ มาตรการด้านการติดตามดูแลผู้มีความเสี่ยงจากการติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

มีรายละเอียดดงันี ้

1. มาตรการความปลอดภัยของทุกคนจากการแพร่ระบาด 
1.1 มาตรการคัดกรองเบือ้งต้น - การตรวจวดัไข ้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ การใหค้าํแนะนาํทั้งบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกท่ี

เขา้มาติดต่องาน การใชห้นา้กากอนามยั
1.2 มาตรการด้านสังคม - การรกัษาระยะห่างทางสงัคม (Social distancing) อยูห่่างจากผูอ่ื้น 1 – 2 เมตร ใชภ้าชนะแยกสว่นตวั ไม่ไป

พืน้ท่ีเสี่ยง การกักกันตัวเอง (Self -isolation) และการกักกันโรค (Quarantine) ทั้งการกักกันในระดับทอ้งถ่ินและระดับประเทศ เพ่ือป้องกัน

ผูป่้วยหรือกลุม่เสี่ยง ท่ีเคยใกลชิ้ดกบับคุคลเหลา่นัน้ไปแพรเ่ชือ้แก่ผูอ่ื้นต่อ ประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งการรบัรูข้า่วสาร การเฝา้ระวงั การดแูลตนเอง
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1.3 มาตรการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  การลา้งมือดว้ยสบู่และนํา้ทุก 3 ชั่วโมง การทาํความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์การใช้

หนา้กากอนามยั การไมใ่ชข้องรว่มกบัผูอ่ื้น การปฏิบติัตนตามคู่มือของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ

1.4 มาตรการด้านสุขลักษณะ สถานที่ และส่ิงอาํนวยความสะดวก จดัเตรียมสถานท่ีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งประชุม หอ้งทาํ

กิจกรรม หอ้งดนตรี หอ้งนั่งพกั หอ้งสขุา พืน้ท่ีโล่ง ลานกิจกรรม สนามกีฬา ลิฟท ์บนัได โรงอาหาร หอพัก ใหมี้ระบบระบายอากาศถ่ายเทได้

สะดวก การทาํความสะอาดพืน้ท่ีต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ การทาํความสะอาดอุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใชใ้นหอ้งปฏิบัติการ ทาํความสะอาด

อาคารเรียน อาคารอ่ืนๆ รวมถึงอุปกรณภ์ายในตัวอาคาร เช่น ลกูบิดประตู ราวบันได สวิตชไ์ฟ และปุ่ มกดลิฟต ์ดว้ยนํา้ยาฆ่าเชือ้โรคทุก 2 

ชั่วโมง ลดความแออดัของการอยูร่วมกนั ตามคาํแนะนาํของกระทรวงสาธารณสขุ
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2. มาตรการด้านการติดตามดูแลผู้มีความเส่ียงจากการติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
กําหนดให้ผู้เข้ามาในพื้นที่ทําแบบประเมินความเสี่ยงของตนเองก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านระบบไทยเซฟไทย ของกรมอน ามยั กระทรวง

สาธารณสขุ อนญุาตใหเ้ฉพาะปกติ และระดบัความเสี่ยงตํ่าเขา้มหาวิทยาลยัไดเ้ท่านัน้ โดยแสดงผลการทาํแบบประเมินความเสีย่งใหเ้จา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบก่อนการเขา้มาในบริเวณมหาวิทยาลยัและตอ้งสแกน QR Code ไทยชนะ เขา้-ออก รวมทั้งตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเขา้มหาวิทยาลยั

และอาคารเรียน

3. มาตรการเยียวยานักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบ 
มีทุนการศึกษา มีการช่วยเหลือผ่อนผันการชําระค่าเล่าเรียน และมีการประสานการกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเงิ นเพ่ือการศึกษา

4. มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย ์บุคลากร ในกรณีที่มีการตรวจพบเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรืออยู่ในกลุ่มความเส่ียงสูง 
มีแนวปฏิบัติ มีการติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการดําเนินการ เมื่อมีการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโ รนา 2019 หรืออยูใ่น

กลุม่ความเสี่ยงสงู
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