ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับที่ 2/2564)
-------------------------------เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์จึงได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติสาหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วิชาพื้นฐานที่คณะวิทยาศาสตร์สอนให้แก่นิสิตปี 1 ของคณะต่างๆ ที่มีที่ตั้ง ณ มศว องครักษ์
1.1 วิชาบรรยาย
- ในกรณีที่คณะรับบริการไม่ให้นิสิตเข้ามาเรียน ณ ที่ตั้ง มศว องค์รักษ์ ขอให้จัดการ
เรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์
- ในกรณีที่คณะรับบริการแจ้งว่าสามารถให้นิสิตเข้ามาเรียน ณ สถานที่ตั้งได้ตามปกตินั้น
ภาควิชาสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือแบบปกติ หรือแบบผสมผสาน โดยจัดห้องเรียนแบบ
เว้นระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) และปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
1.2 วิชาปฏิบัติการ
ในกรณี ที่ คณะรับ บริการแจ้งว่าสามารถให้นิสิตเข้ามาเรียน ณ ที่ ตั้งได้ตามปกตินั้ น
ภาควิชาสามารถจัดให้ มี การเรียนการสอนแบบปกติ โดยขอความร่วมมื อให้ ป รับ เปลี่ยนหั วข้อปฏิ บั ติก าร
บางหั วข้อเป็นแบบออนไลน์บ้าง เพื่อลดจานวนครั้งของนิสิตที่ต้องเข้ามหาวิท ยาลัย และการจัดการเรียน
การสอน ต้ อ งค านึ ง ถึ ง การเว้ น ระยะห่ า งทางกายภาพ (physical distancing) และปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
การควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
2. วิชาพื้นฐานที่ให้บริการแก่คณะต่างๆ ที่มีที่ตั้ง ณ มศว ประสานมิตร
2.1 วิชาบรรยาย
- ในกรณี ที่ คณะรับบริการไม่ให้นิสิตเข้ามาเรียน ณ ที่ตั้ง มศว ประสานมิตร ขอให้
จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์
- ในกรณีที่คณะรับบริการแจ้งว่าสามารถให้นิสิตเข้ามาเรียน ณ สถานที่ตั้งได้ตามปกติ
นั้น ภาควิชาสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือแบบปกติ หรือแบบผสมผสาน โดยจัดห้องเรียน
แบบเว้นระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) และปฏิบตั ิตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
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2.2 วิชาปฏิบัติการ
ในกรณี ที่ ค ณะรับ บริก ารแจ้งว่าสามารถให้ นิ สิ ต เข้ ามาเรียน ณ ที่ ตั้ งได้ ต ามปกติ นั้ น
ภาควิชาสามารถจัดให้ มี การเรียนการสอนแบบปกติ โดยขอความร่วมมื อให้ ป รับ เปลี่ยนหั วข้อปฏิ บั ติก าร
บางหั วข้อเป็นแบบออนไลน์บ้าง เพื่อลดจานวนครั้งของนิสิตที่ต้องเข้ามหาวิท ยาลัย และการจัดการเรียน
การสอน ต้องคานึงถึงการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing)
3. รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสานให้ทาการบันทึกการสอน
และ upload ไฟล์การสอนให้นิสิตทุกรายวิชา เพื่อการทบทวนในภายหลัง และจัดให้มีช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ
เพื่ อซักถามหรือให้คาปรึกษา โดยมี การกาหนดตารางเวลาซึ่งอาจเป็นออนไลน์ห รือเข้าพบที่มหาวิทยาลัย
โดยให้คานึงถึงการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing)
4. รายวิชาเอกของภาควิชาต่างๆ
- ในกรณีของวิชาบรรยาย ขอให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน หรือแบบออนไลน์
- ในกรณี ข องวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารและโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ขอให้ ขึ้ น กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ผู้สอน หากมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน หรือแบบปกติ ขอให้
คานึงถึงการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) และปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่าง
เคร่งครัด
- การฝึกงานและฝึกสอน ให้นิสิต และคณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัด ตามที่สถานประกอบการ และสถานศึกษากาหนด
5. การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาขอให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
6. กรณีที่นิสิตที่พานักอยู่ หรือเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศของ
ศูนย์บริห ารสถานการณ์ แ พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ขอให้ งดการเดินทางมายัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และขอให้แจ้งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิ สิตทราบ รวมทั้งเฝ้าระวังสังเกต
อาการตนเอง และหลี ก เลี่ ย งการคลุ ก คลี ใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ อื่ น ทั้ งนี้ ข อให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนจั ด การเรี ย นการสอน
ที่เหมาะสม หรือมอบหมายงานทดแทน
7. ให้นิสิตดาเนินการตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางกายภาพ สวมหน้ากากอนามัย และ
ปฏิบัติตามมาตรการของคณะวิทยาศาสตร์ในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร รวมถึงการ
ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งก่อนเข้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ทุกอาคาร
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8. นิสิตทุกระดับที่มีอาการ หรือมีประวัติที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ควรเข้ารับการตรวจ
วินิจฉัยทันทีที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หรือศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
หรือสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน พร้อมแจ้งให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต หรือคณบดี รับทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

