
ประกาศคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
เร่ือง  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

อันเน่ืองมาจากภาวะการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

------------------------------------------------------------------------ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ือง เลื่อนการเปดภาคการศึกษาที่ 2/2564 เปนวันที่ 7 ธันวาคม 2564 

และตามเจตนารมณของมหาวิทยาลัยที่มุงมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 
2/2564 จึงใหเปนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) มีทั้งการเรียน Online การเรียน Onsite เพื่อฝกทักษะ
ภาคปฏิบัติที่จำเปน และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น ๆ ผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรูไดตาม
วัตถุประสงคที่กำหนดไว ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนและการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสวนงานคณะฯ คร้ังที่ 10/2564 (วาระพิเศษ) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2564 จึงเห็นสมควรใหออกประกาศ ดังนี้ 

1. ใหทุกรายวิชาของคณะฯ เปดสอนตามกำหนดเปดภาคการศึกษาที่ 2/2564 คือ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ยกเวน
การออกปฏิบัติสหกิจศึกษาขอใหดำเนินการไดตามหนังสือยินยอมใหเขาสถานประกอบการนั้นๆ

2. ขอใหหลักสูตรบริหารจัดการและกำกับดูแลใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning)
รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) ที่เหมาะสม ตามวตัถุประสงคที่ระบไุวใน
รายวิชา โดย
2.1 ขอใหจัดการเรียนการสอนแบบ Online สำหรับทุกรายวิชาบรรยาย รวมถึงทุกรายวิชาสำหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 เนื่องจากนักศึกษายังไมสามารถเขามาที่คณะฯ ได 
2.2 ขอใหจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะภาคปฏิบัติ ทำโครงงาน หรือทำวิจัยที่จำเปน สำหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปที่ 2-4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรอบการเขาชั้นเรียนที่ระบุไว (ตามเอกสารแนบที่ 
1) ซึ่งเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจำกัดจำนวนนักศึกษาที่เขาใชพื้นที่อาคารของคณะฯ ในแต
ละรอบ ไมเกินรอยละ 25  

2.3 สำหรับรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาบริการที่เรียนรวมกันหลายคณะ และมีนักศึกษาจำนวนมาก สามารถจัด
สอบกลางภาคการศึกษาไดตามชวงที่มหาวิทยาลัยกำหนดคือ ระหวางวันที่ 29 มกราคม- 4 กุมภาพันธ 
2565  สำหรับรายวิชาอื ่น ใหผ ู สอนกำหนดวิธ ีวัดและประเมินผลสอบนอกชวงเวลาที ่กำหนด ดวย
กระบวนการที่หลากหลายและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู  

2.4 ขอความรวมมืองดการเรียนการสอน 1 สัปดาหกอนสอบปลายภาคการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดมีเวลาจัดการ
งานที่คางและเตรียมตัวสอบ และงดการเรียนการสอนชวงการสอบกลางภาคการศึกษา 

3. คณะฯ อนุญาตเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับวัคซีนแลว อยางนอย 2 เข็ม ที่จะใหเขาใชพื้นที่ได (ยกเวนผูที่มี
ความจำเปนทางดานการแพทยและสุขภาพ) ตามรอบการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาที่ระบุไวในขอ 2.2 อีกทั้งตอง
ปฏิบัติตามหลัก DMHTT และคำนึงถึงมาตรการควบคุมการแพรเชื้อไวรัส COVID-19 อยางเครงครัด

4. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนปฏิบัติการ ที่อาจจะมีขอจำกัดในการเวนระยะหาง ใหปฏิบัติตามแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนปฏิบัติการในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตาม
เอกสารแนบที่ 2)



ทั ้งนี้ จนกวาจะมีประกาศกำหนดแนวทางเปนอยางอื ่น หากนอกเหนือจากนี ้ใหอยู ในดุลยพินิจของคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  10  พฤศจิกายน 2564 

(รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา  ประเทพ) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

0210/2564



เอกสารแนบท่ี 1 

    รอบการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร  
 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกชัน้ป 

รอบการเขาทำปฏิบัติการ/
โครงงานท่ีจำเปนท่ีคณะ
วิทยาศาสตร 

นักศึกษาชั้นปท่ี 2 
(รหัส 63) 

นักศึกษาชั้นปท่ี 3 
(รหัส 62) 

นักศึกษาชั้นปท่ี 4 
(รหัส 61)  

และนกัศึกษาชั้นปสูง 

นักศึกษาเขาทำวิจัย/
วิทยานิพนธท่ีจำเปน 
ท่ีคณะวิทยาศาสตร 
ตลอดภาคการศึกษา 

รอบท่ี 1 7-24 ธ.ค. 
2564 

-สถิติ 
-เคมี-ชีววิทยา 
-ICT 

-คณิตศาสตร 
-จุลชีววิทยา 
-วัสดุศาสตร 

-เคมี  
-จุลชีววิทยา 
-ชีววิทยา,  
-เทคโนโลยีชีวภาพ 
-ฟสิกส 
-วิทยาการคอมพิวเตอร 
-วัสดุศาสตร, 
-วิทยาศาสตรพอลิเมอร 

รอบท่ี 2 3-21 ม.ค. 
2565 

-คณิตศาสตร 
-เทคโนโลยีชีวภาพ 

-สถิติ 
-เคมี-ชีววิทยา 
-วัสดุศาสตร 
-ICT 

รอบท่ี 3 31 ม.ค. 
- 18 ก.พ. 
2565 

-จุลชีววิทยา 
-ชีววิทยา 
-ฟสิกส 
-วิทยาศาสตรพอลิเมอร 

-วัสดุศาสตร 

-เคมี 
-วิทยาการคอมพิวเตอร 

-คณิตศาสตร 
 -สถิติ 
-เคมี-ชีววิทยา 
-ICT 

รอบท่ี 4 28 ก.พ. 
- 18 มี.ค.
2565 

-เคมี 
-วิทยาการคอมพิวเตอร 

-ชีววิทยา 
-เทคโนโลยีชีวภาพ 
-ฟสิกส 
-วิทยาศาสตรพอลิเมอร 

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 (รหัส 64) เรียน Online 100% 



 

เอกสารแนบท่ี 2 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือ COVID-19 

(สำหรับการจัดเตรียมการเรียนการสอนปฏิบัติการ เทอม 2/2564) 
_____________________________________________________________________ 

 

1. การเตรียมดานบุคลากร (นักศึกษา อาจารย และ เจาหนาท่ี รวมท้ังแมบานทำความสะอาด) 

1.1. นักศึกษา อาจารย และ เจาหนาท่ีควรจะไดรับการฉีดวัคซีน อยางนอย 2 เข็ม (ควรมีทะเบียนขอมูลของบุคลากร

ท่ีไดรับวัคซีนแลว ยี่หอ วันท่ีไดรับวัคซีน) 

1.2. กรณีท่ีนักศึกษาไมไดฉีดวัคซีน ใหแสดงใบรับรองผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK โดยมีผลตรวจเปนลบ ใน

ระยะเวลาไมเกิน  72 ชั่วโมง ในการเขาเรียนครั้งแรก และหากมีการเรียนอยางตอเนื่อง ควรตรวจ RT-PCR หรือ 

ATK  อยางนอย 1 ครัง้ในแตละสัปดาหท่ีเขาเรียน และมีผลตรวจเปนลบ 

1.3. นักศึกษาใหกรอกเพ่ือเปนการประเมินความพรอมทางดานสุขภาพ กอนเขาเรียนทุกครั้ง ปองกันความเสี่ยงการ

แพรระบาดของเชื้อ COVID-19 

• สถานะ เขียว เหลือง แดง และแสดงสถานะกับเจาหนาท่ี กอนเขาเรียน (เฉพาะสถานะสีเขียวเทานั้นท่ี

จะไดเขาชั้นเรียน) 

1.4 อาจารย และ เจาหนาท่ี ประเมินความพรอมทางดานสุขภาพ รายละเอียดตามประกาศท่ี 15 

 

1.4 นักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี ตองสวมใสหนากากอนามัยท่ีไดมาตรฐานในการปองกันการติดเชื้อ เชน surgical 

mask ท่ี seal ขอบโดยรอบ หรือ N95/ KN95 (ถามี) 

 
  Surgical mask ท่ีseal ขอบโดยรอบ            Mask N95/ KN95 



 

 

 

1.5 กำหนดใหพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการเปนพ้ืนท่ีควบคุม ไมอนุญาติใหบุคคลภายนอกเขามา 

1.6 กรณีท่ีนักศึกษามีผลประเมินเปน เหลือง หรือ แดง  ฝายพัฒนานักศึกษาจะกำกับดูแลในการปฏิบัติตัว เพ่ือ

ปองกันการแพรระบาด 

1.7 ควรจะมีการสุมตรวจโดยใช ATK  เปนระยะๆ  

2. การเตรียมดานสถานท่ีและอุปกรณ  

2.1. การจัดสถานท่ี ตองใหมีการเวนระยะหาง 1-2 เมตร  

2.2. จัดใหมีเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล หนาหองปฏิบัติการ และควรมีเจาหนาท่ีกำกับ 

เพ่ือประเมินความพรอมกอนเขาเรียนทุกครั้ง 

2.3. ควรมีสถานท่ี สำหรับเช็คการ Seal mask (มีกระจกใหเช็ค)  

2.4. มีจุดวางสัมภาระ แยกเปนสัดสวน ระบุหมายเลข (ทราบวาชองไหนของใคร) 

2.5. มีจุดท้ิงขยะติดเชื้อ และมีระบบการกำจัดขยะติดเชื้อ 

2.6. ทำความสะอาดฆาเชื้อสถานท่ี โตะ หรือ อุปกรณ ตางๆ หลังจากเรียน ทุกครั้ง (12:00 -12:30 น. และ 

16:00-16:30 น.) 

2.7. หามรับประทานอาหารรวมกัน 

 

 

 
 




