ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564
(ฉบับที่ 7/2564)
--------------------------------------เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 18 ลงวันที่
1 กันยายน พ.ศ. 2564 และตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการ
สอน ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์จึงได้กาหนด
แนวทางปฏิ บั ติ ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การแพร่ระบาดของเชื้ อ COVID-19
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. นิ สิ ต ทุ ก คนที่ เข้ ามาเรีย น ณ คณะวิท ยาศาสตร์ แบบ on – site ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนด ดังนี้
1.1 นิ สิ ต ต้ อ งได้ รั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น COVID-19 อย่ า งน้ อ ย 2 เข็ ม และต้ อ งสวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
1.2 นิสิตต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ทุกครั้ง
1.3 นิสิตต้องยื่นผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่แสดงผลการตรวจไม่พบเชื้อ หรือมีผล
ตรวจเป็นลบ ภายใน 48 ชั่วโมง (ผลตรวจ ATK อาจผ่านการ Swab หรือการตรวจทางน้าลาย) และนาผล
การตรวจมาแสดงให้กับอาจารย์ประจาวิชาก่อนเข้าห้องเรียนในครั้งแรก
1.4 ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดจุดเจลแอลกอฮอล์สาหรับใช้ล้างมือไว้ให้บริการ
1.5 นิสิตต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

-22. แนวทางการจัดการเรียนการสอนขอให้ปฏิบัติตามดังนี้
2.1 รายวิชาพื้นฐาน ที่คณะวิทยาศาสตร์สอนให้แก่นิสิต ปี 1 ของคณะต่าง ๆ ที่มีที่ตั้ง
ณ มศว องครักษ์
2.1.1 รายวิชาบรรยาย
ในกรณีที่คณะรับบริการ ไม่ให้นิสิตเข้ามาเรียน ณ ที่ตั้ง มศว องครักษ์ ขอให้จัดการ
เรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์
ในกรณีที่คณะรับ บริก ารแจ้งว่าสามารถให้นิสิตเข้ามาเรียน ณ ที่ตั้ง ได้ตามปกตินั้น
ภาควิ ช าสามารถจั ด การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ หรือ แบบปกติ หรือ แบบผสมผสาน ที่ มี ก ารจั ด
ห้องเรียนแบบ physical distancing
2.1.2 รายวิชาปฏิบัติการ
ในกรณี ที่คณะรับ บริการแจ้งว่าสามารถให้ นิสิ ตเข้ามาเรียน ณ ที่ตั้ง ได้ ภาควิช า
สามารถจัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือแบบปกติ หากมีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
ขอให้ปรับเปลี่ยนหัวข้อปฏิบัติการบางหัวข้อเป็นแบบออนไลน์บ้างเพื่อลดจานวนครั้งของนิสิตที่ต้องเข้ามา
มหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอน ต้องคานึงถึง physical distancing
2.2 รายวิชาพื้นฐาน ที่ให้บริการแก่คณะต่าง ๆ ที่มีที่ตั้ง ณ มศว ประสานมิตร และ
รายวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์
2.2.1 รายวิชาบรรยาย
ในกรณี ที่คณะรับ บริการ ไม่ให้ นิสิตเข้ามาเรียน ณ ที่ ตั้ง มศว ประสานมิตร ขอให้
จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์
ในกรณีที่คณะรับบริการแจ้งว่าสามารถให้นิสิตเข้ามาเรียน ณ ที่ตั้ง ได้ตามปกติ และ
รายวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือแบบปกติ
หรือแบบผสมผสาน ที่มีการจัดห้องเรียนแบบ physical distancing
2.2.2 รายวิชาปฏิบัติการ
ในกรณี ที่คณะรับ บริการแจ้งว่าสามารถให้ นิสิ ตเข้ามาเรียน ณ ที่ตั้ง ได้ ภาควิช า
สามารถจัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือแบบปกติ ขอให้ปรับเปลี่ยนหัวข้อปฏิบัติการบางหัวข้อ
เป็นแบบออนไลน์บ้างเพื่อลดจานวนครั้งของนิสิตที่ต้ องเข้ามามหาวิทยาลัย และการจัดการเรียน การสอน
ต้องคานึงถึง physical distancing

-33. รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือแบบผสมผสานให้ทาการบันทึกการ
สอน และ upload ไฟล์การสอนให้นิสิตทุกรายวิชา เพื่อการทบทวนในภายหลัง และจัดให้มีช่วงเวลาให้
นิสิตเข้าพบเพื่อซักถามหรือให้คาปรึกษา โดยมีการกาหนดตารางเวลาซึ่งอาจเป็นออนไลน์ หรือเข้าพบที่
มหาวิทยาลัยโดยให้คานึงถึง physical distancing
4. รายวิ ช าเอกของภาควิ ช าต่ า ง ๆ ขอให้ ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของหั ว หน้ า ภาควิ ช า
และคณาจารย์ผู้ส อน โดยถ้าจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือ แบบปกติ ให้ คานึงถึง physical
distancing เป็นหลัก
5. การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาขอให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

