
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วาระพิเศษ) 
ครั้งที่ 3/2563 

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams 

............................................................ 
ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
       เป็นประธานในที่ประชุม 
 2. อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป กรรมการ 
     และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรชัญ์ ไชยพจน์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี  กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
    คณะมัณฑนศิลป์ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 7. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช  ชั้นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 10. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิญา  ค้าผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
 11. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ  
 12. อาจารย์สุดาวดี  จันทร์ภวิัฒน์   รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 13. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา อิงอาจ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 14. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สุนทรชื่น   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ  
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 16. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี  มงคลสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 17. อาจารย์ ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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 18. อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคนที่ 2    กรรมการ 
     คณะวิทยาการจัดการ 
 19. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
 20. นางสาวน้ าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 21. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 22. นางสาวประภัสสร ถวายนิล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
 23. นางสาววลิาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1. นางยุคลพร  วารินธุ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ คณะเภสัชศาสตร์ 
 2. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กองบริหารงานวิชาการ 
 
ผู้ลาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ 
 

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 เนื่องด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการติดราชการจึงมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในที่
ประชุมแทน 
 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1.  ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม  (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน          
พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไข ดังนี้  
 1. วาระที่ 3.3 ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ขอหารือ แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุดิจิทัล (English in the Digital Era) 3(2-2-5) และ
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รายวิชา  SU202 ภาษาอังกฤษเ พ่ือการสื่ อสารนานาชาติ  (English for International Communication)  
3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563  
 1.1  หน้า 6 ย่อหน้าที่ 7 บรรทัดที ่1 ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “ที่ประชุมพิจาราณาแล้วให้ความ
เห็นชอบ .....” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ .....”  
 1.2  หน้า 7 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที ่2 ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “นักศึกษาแรกเข้าในระดับปริญญ
เอก .....” เป็น “นักศึกษาแรกเข้าในระดับปริญญาเอก .....” และย่อหน้าที่ 3 ให้ปรับแก้ข้อความที่พิมพ์ผิดจาก  
 “ในการด าเนินการของหลักสูตรระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดให้นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษลงทะเบียนเรียนในลักษณะทดรองเรียน ทั้งนี้ที่
ประชุมเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาว่าการก าหนดในลักษณะดังกล่าวขัดกับของบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
หรือไม่ ทั้งนี้อาจต้องปรับขอบังคับให้สอดคล้องกัน หากเป็นไปให้เสนอให้พิจารณาแนวทางอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมด้วย 
เนื่องจากการก าหนดให้ผู้เรียนเป็นนักศึกษาทดรองเรียนอาจส่งผลกระทบกับการขอลาเรียนของนักศึกษา และ
นักศึกษาอาจไม่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรหากทดรองเรียนแล้วภายหลักผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน”  
 เป็น  
 “ในการด าเนินการของหลักสูตรระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดให้นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษลงทะเบียนเรียนในลักษณะทดลองเรียน ทั้งนี้ที่
ประชุมเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาว่าการก าหนดในลักษณะดังกล่าวขัดกับข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
หรือไม่ ทั้งนี้อาจต้องปรับข้อบังคับให้สอดคล้องกัน หากเป็นไปได้ให้เสนอให้พิจารณาแนวทางอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมด้วย 
เนื่องจากการก าหนดให้ผู้เรียนเป็นนักศึกษาทดลองเรียนอาจส่งผลกระทบกับการขอลาเรียนของนักศึกษา และ
นักศึกษาอาจไม่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรหากทดลองเรียนแล้วภายหลังผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน”  
  2. ปรับแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามข้อเสนอแนะจากส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ CHECO  
   ขอถอนเรื่อง 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องที่พิจารณา 
 2.1 การจัดการเรียนการสอนส าหรับรายวิชาที่จ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติของคณะวิชา 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่              
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams นั้น ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลรายวิชาที่จ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติของคณะวิชาทางด้าน
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วิทยาศาสตร์ ว่าจะมีวิธีการอย่างไร ในการจัดตารางเรียนส าหรับนักศึกษากลุ่มนี้ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติใน
การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19   
  โดยที่ประชุมมอบหมายให้แต่ละคณะวิชากลับไปหารือร่วมกัน เพ่ือหาข้อสรุปและแนวทาง             
ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับรายวิชาที่จ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติ  และน าไปพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ (วาระพิเศษ) ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 อีกครั้งหนึ่ง 
   ในการนี้ ประธานขอให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาน าเสนอข้อมูลผลการส ารวจรายวิชาที่ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19) ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่
น าเสนอในที่ประชุม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมโยงว่าในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวิทยาเขตจะมีจ านวนนักศึกษาเข้ามา
ในพ้ืนที่ประมาณเท่าไหร่  ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อทุกคณะวิชาแจ้งข้อมูลตารางสอนตาราง
สอบ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 มายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เพ่ือน าข้อมูล
ดังกล่าวไปท าการวิเคราะห์ในภาพรวมของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน จ านวนนักศึกษาที่ต้องเข้า เรียนมาใน
มหาวิทยาลัย ในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมอาคารสถานที่
ในการจัดการเรียนการสอน โรงอาหาร ห้องน้ า หรือสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ให้เพียงพอกับจ านวน
นักศึกษาที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยในแต่ละช่วงเวลาโดยยึดหลักการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing)  
   ทั้งนี ้ประธานขอให้แต่ละคณะวิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะวิชาได้มีการด าเนินการใน 4 ประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 
  1. ความคืบหน้าในเตรียมการจัดการเรียนการสอนในกรณีที่นักศึกษาต้องมาเรียนภายใน
มหาวิทยาลัย มีมาตรการจัดการอย่างไร  นักศึกษาจ าเป็นต้องอยู่หอพักหรือไม่ 
  2. การเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ อาทิ การปฐมนิเทศ การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
การเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ และการจัดตั้ง  Group Line ส าหรับนักศึกษา มีแนวทางการบริหาร
จัดการอย่างไร 
  3. การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ 
  4. การชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษา
และบุคลากรเป็นหลัก มีการสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติ อาจารย์และนักศึกษา อย่างไร และความต้องการความช่วยเหลือ
ของนักศึกษาและอาจารย์มีอะไรบ้าง 
  คณะวิชาต่าง ๆ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
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1. จิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพ
พิมพ ์
(นักศึกษาปี 1 อยู่เต็มวัน
วันจันทร์และพุธ) 

ด าเนินการแจ้งทุกภาควิชาแลว้ แตยั่งได้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน โดยจะมีการประชุมก าหนดแนวทางที่
ชัดเจนอีกคร้ังในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 น้ี 
ส าหรับข้อมูลที่ได้รับจากบางภาควชิาแลว้มีการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนดังน้ี 
1. การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
โดยจัดพื้นที่ใหม่ไม่ให้นักศึกษารวมตัวกันหนา
แนนมากไป 
2. การจัดเตรียมห้องเรียน มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
เพื่อให้นักศึกษาสลับกันเข้าเรียน แทนการเข้าเรียน
พร้อมกัน เช่น เดิมเรียนแค่ 1 วัน อาจต้องแบ่งกลุ่ม
เรียนย่อยเป็น 2 วัน เป็นต้น 
3. การเตรียมอุปกรณ์ให้นักศึกษาปอ้งกันตัวเอง เช่น 
Face Shield หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น 

อยู่ระหว่างการด าเนินการเพือ่จัดตั้ง 
กลุ่ม Line โดยใช้กลุ่มที่มีอยูแ่ล้ว ของ
รุ่นพี่และเจ้าหน้าที่ เพือ่เชือ่มต่อ กบั
น้องปี 1 โดยรุ่นพี่ท าหน้าที่เป็น ตัวเชื่อม
ในการแนะน ารุ่นน้องใน หลาย ๆ ด้าน 
เช่น เรื่องหอพกั การแต่งกาย การ
เตรียมตัวในการเข้าเรียน และจะเพิม่
กลุ่มของอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มเติม 
เพื่อใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาไดพ้บนักศึกษา 
(ขณะน้ียังไม่ไดจั้ดเป็น ทางการ อยู่
ระหว่างการด าเนินการใน เบื้องต้น) 

อยู่ในขั้นของการเตรียมการ บางส่วนทราบแล้ว แต่ยังไม่
ทั้งหมด เน่ืองจากอาจารย์
บางภาควิชาหรือบางระดับยัง
ไม่แจ้งขอ้มูลกลับมายังคณะ
วิชาวา่จะด าเนินการอย่างไร   
จึงท าให้การชีแ้จงกับ
นักศึกษาโดยตรงว่าจะต้อง
ปฏิบัติตนอย่างไรยังไม่ได้  ใน
เบือ้งต้นจึงขอให้เป็นแบบ 
ปกติไปกอ่น บางภาควิชา
สามารถด าเนินการสอนแบบ
ออนไลน์ได้ 100% บาง
ภาควิชาใชก้ารสอนแบบ
ออนไลน์เป็นบางสว่น  

 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์
(นักศกึษาปี 1 อยู่คณะ 3 
วัน) 

1. การจัดท าประกาศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ 
สอนเป็นทางการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนที่คณะ 
วิชาตามปกตทิุกรายวชิา ยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป
จะมีการเรียนแบบออนไลน์ โดยจัดให้เรียนที่คณะ 3 
วัน และจัดให้เรียนออนไลน์ 2 วัน ทั้งน้ีหาก
ผู้ปกครองปี 1 ไม่ประสงค์ให้นักศึกษามา เรียนที่
คณะ ท้ายประกาศได้เปิดชอ่งให้ผู้ปกครอง แจ้ง
ความประสงค์มาทางคณะจะประสานงานให้ ความ
ช่วยเหลือ   
2. เน่ืองจากคณะไม่มีห้องเรียนขนาดใหญ่ที่จะ
สามารถรองรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้น่ังเรียนแบบ 
เว้นระยะห่างทางสังคมได้ การเรียน on site จึงจัด

1. การเตรียมการส าหรับนักศึกษาปี 1 
ประมาณ 130 คน คณะวิชามีห้อง
ขนาดเลก็ ประมาณ 10 ห้อง (เน่ืองจาก
ชั้นปี อื่น ๆ ใช้การเรียนแบบออนไลน์
เป็นหลัก) เพื่อให้อาจารย์ท าการสอน
ออนไลน์ที่คณะ หรือใช้เพื่อนัดนักศึกษา
เข้าพบก็สามารถด าเนินการได้โดยจัดคิว
เข้าพบ โดยจัดท าผังห้อง เพือ่เว้น
ระยะห่าง 2 เมตร   
2. จัดให้มีห้อง 2 ห้องส าหรับน่ัง 
รับประทานอาหารกลางวัน เน่ืองจาก 
โรงอาหารอาจมพีื้นที่ไมเ่พียงพอ โดยมี

รับทราบนโยบายจาก
มหาวิทยาลัยแลว้แต่ยังไมไ่ด้
ลงรายละเอียด โดยจะมีการ
ด าเนินการสร้างกลุ่ม Line  

มีการจัดประชาสัมพันธ์ผ่าน 
ช่องทาง e-mail และ 
facebook ให้นักศึกษาและ 
อาจารย์ทราบ การ
ประชาสัมพันธ์น้ีได้ 
ด าเนินการไปที่นักศึกษาปี 1 
ส่วนใหญ่ทราบชอ่งทาง 
ติดต่อแลว้ อย่างไรก็ตามยังมี
นักศึกษาปี 1 อีก บางสว่น 
(จ านวนไม่มาก) ที่ตอ้ง
ด าเนินการประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม 

มีการส ารวจ 
ความต้องการ 
ของอาจารย์และ 
นักศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง ท าให้มี 
ข้อมูลรายชือ่ของ 
นักศึกษาปี 2-5 
ว่าใครมีอุปกรณ์ 
ไม่พร้อมเรียน  
ในส่วนของ 
อาจารย์ คณะ 
ทราบความ 
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ห้องเรียนแบ่งเป็น 3 ห้อง มีการถ่ายทอดสด 2 ห้อง 
และมีการบันทึกวิดโีอควบคู่กันไป ในกรณี นักศึกษา
ที่ไม่มาเรียนก็สามารถดูย้อนหลังได ้ส่วน การตรวจ
งานปฏิบัติคิดวา่ไม่น่ามีปญัหามาก โดย อาจต้อง
ประสานฝ่ายกิจการนักศึกษาให้รุ่นพี่ได้ ชว่ยเหลือรุ่น
น้องที่ไม่มาเขา้ชั้นเรียน on site  
3. ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 2-5 แผนปัจจุบันคือ 
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100% ยกเว้น การ
ฝึกภาคสนาม ศึกษาดูงาน หากผู้ประกอบการ หรือ
สถานทีท่ี่จะไปไม่ขัดขอ้งให้ขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ า รายวิชา โดยค านึงถึง
ความสะดวกของนักศึกษา เป็นหลกั  
4. เปิดช่องทางส าหรับอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาชั้น ปี
ที่ 2-5 ถ้าไม่ถนัดในการสอนออนไลน์สามารถ สอน
ปฏิบัติในคณะในลักษณะนัดศึกษามาตรวจ งานตัว
ต่อตัวโดยมีการจัดคิวเขา้มาที่คณะ  

การประสานงานกับร้านอาหารให้ 
นักศึกษาสั่งเป็นขา้วกล่องและจัดส่ง ให้
เข้ามารับประทานอาหารในพื้นที ่
3. คณะได้จัดห้องคอมพิวเตอร์ไว้ 
บริการใหก้ับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส าหรับ
ใช้ในการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
รวมถึงนักศึกษาของคณะชั้นปี อื่น ๆ 
ด้วย 

ต้องการเกี่ยวกับ 
อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
ซ่ึงต้องจัดเตรียม 
ความพร้อม เช่น 
เม้าส์ปากกา 
เรียบร้อยแล้ว 
และได้จัดเตรียม 
งบประมาณใน 
การจัดซ้ือ 

3. โบราณคดี 
(นักศกึษาปี 1 เข้าอยู่ 
คณะ แตม่ีบางสาขาที่ยัง 
ระบุวันไม่ได้ว่าเข้าวัน 
ไหนบ้าง) 

1. มีการจัดสรรโควต้าให้แต่ละภาคส่งรายวิชาที่จะ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนไมเ่กิน 30% ของ
รายวิชาที่เปิดจริงทั้งหมด (ปี 1 เน้นวิชาบังคับ
พื้นฐาน) และจัดห้องเรียนเหมือนคณะ
สถาปัตยกรรมฯ โดยจะมีการประชมุกันในวันพุธที่ 
27 พฤษภาคม 2563 น้ีอีกรอบ เน่ืองจากคณะมี
ห้องเรียนขนาดเล็ก ตอ้งจัดขยายเปน็ 2 หรือ 3 ห้อง 
ส าหรับในรายวิชาที่มาเรียนในห้องเรียน ทั้งน้ีหาก
นักศึกษามีความกังวลที่จะมาเรียน ก็มีการ
เตรียมการท าเป็นออนไลน์ไว้ดว้ยเชน่กัน  

1. มีการประชุมจัดท าแผนตั้งแต่ชว่ง 
เดือนพฤษภาคม 2563  โดยประชุมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ต้ังกลุ่ม 
facebook ของแต่ละชั้นปี แต่ละสาขา 
รวมทั้งรายชื่อและชอ่งทางติดต่อ ชว่ง
ปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป มี
ช่องทางประชาสัมพันธ์ คือ มีเพจของ
คณะ เพจของกิจการนักศึกษา และ 
facebook ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เอง 
แบ่งหน้าที่ในการตอบค าถามของ

จะด าเนินการจัดประชุมใหญ่
ในภายหลัง 

ก า ร ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ
ประชาคมโบราณคดี  
จะมีการออกประชาสัมพันธ์
ในปลายเดือนพฤษภาคม
อย่างจริงจัง เน่ืองจากที่ผ่าน
มาอาจจะมีความไม่เข้าใจกัน  
ซ่ึงหลังจากปลายพฤษภาคม 
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ จะต้องท า  
ความเข้าใจระหว่างกันน่าจะ  
น่ิงแล้วและจะจัดท าประ กาศ 

 



7 

 

คณะ 1. ความคืบหน้าในการเตรยีมการจัดการเรยีน 
การสอน 

2. การเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาใหม ่

3. การเตรียมความพร้อม
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ทางด้านวชิาการ 

4. การชี้แจงและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็น
ในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน ์

5. ความตอ้งการ
ความช่วยเหลอื 

2. ในเรื่องการเตรียมความปลอดภยัจะด าเนินการ
ตามทีก่ระทรวงสาธารณะสุขก าหนด ทั้งในเรื่องของ
การเว้นระยะห่าง การวัดอุณหภูมิ ทุกคน (ทั้ง
อาจารย์และนักศึกษา) ที่เข้ามาต้องใส่หน้ากาก
อนามัย และคนที่เข้าในห้องเรียนต้องใส่ Face 
Shield โดยทางคณะได้จัดเตรียมให้กับนักศึกษา
และอาจารย์คนละหน่ึงชิ้น  
3. ในการท าความสะอาด วิชาที่ต่อเน่ืองกันอาจารย์
วิชาก่อนหน้าต้องเลิกเร็วขึ้น วิชาตอ่มาเริ่มชา้ลงไป
คร่ึงชั่วโมง เพื่อเผื่อเวลาให้แม่บ้านท าความสะอาด 

เจ้าหน้าที่เพื่อตอบค าถามให้กับ 
นักศึกษา เช่น ค าถามในประเด็น หอพกั
จะใช้เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา เป็น
ผู้ตอบ ส่วนค าถามประเด็นการ เรียนจะ
ใช้เจ้าหน้าทีข่องงานการศึกษา เป็น
ผู้ตอบ  
2. มีแผนเร่ืองของการเตรียมความ
พร้อมเปิดเทอม การปฐมนิเทศออนไลน์ 
จัดท าคลิปแนะน าคณะ คลิปปฐมนิเทศ 
ซ่ึงจะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ช่วงกลางเดอืน
มิถุนายนเป็นต้นไป และในวันที่ 8 
กรกฎาคม 2563 กอ่นการปฐมนิเทศ 
ทางคณะจัดให้นักศึกษาปี  1 เข้ามาท า
ความรู้จัก เข้ามาท าความรู้จักสถานที่ 
โดยจะให้เข้ามารอบละ 1 สาขา 
ประมาณ 40 - 50 คน เพื่อเข้ามาดู
ประวัติ ซักถาม โดยค านึงถึงมาตรการ
รักษาความปลอดภัยและการเว้น
ระยะห่างระหว่างสังคม ส่วนในวัน
ปฐมนิเทศจะท าเป็นคลิป broadcast 
ทั้งวัน 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  แ ล ะ 
infographics 
 

4. มัณฑนศิลป์ 
(นักศึกษาปี 1 ให้อยู่ 
หอพกัรอบ ๆ 
มหาวิทยาลัย  [ไม่ใช้ 
บริการหอพัก

1. วังท่าพระ มหาวิทยาลัยมีการวัดและให้ลงชื่อเข้า
มหาวิทยาลัยตั้งแต่หน้าประตทูางเขา้ ก่อนเข้า คณะ 
กรณีเปิดเทอมจริง ๆ จะมีนักศึกษาจ านวนมาก ฝ่าย
สถานที่ รปภ. จะมีมาตรการอยา่งไร และนักศึกษา

คณะจะน าข้อมูลทีไ่ด้จากทุกคณะวชิา
ไปประยุกต์ใช้กับมาตรการของคณะซ่ึง
จะประชุมกันต่อไป 

 อยู่ระหว่างจัดท าเป็นระบบ
ช่องทางการสื่อสารในคณะ
ทางไลน์กลุ่มทั้งคณะ 
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คณะ 1. ความคืบหน้าในการเตรยีมการจัดการเรยีน 
การสอน 

2. การเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาใหม ่

3. การเตรียมความพร้อม
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ทางด้านวชิาการ 

4. การชี้แจงและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็น
ในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน ์

5. ความตอ้งการ
ความช่วยเหลอื 

มหาวิทยาลัยอยู่ แลว้]  
ส่วนปีอื่นๆ อาจต้องชว่ย
เรื่องข้อมูลทีพ่ักรอบวังทา่
พระ) 

ชั้นปี 1 ที่เข้ามายังไม่มีบัตรนักศึกษา เพราะตอ้งใช้
เวลาพอสมควรกวา่จะได้บัตร (ใช้ visual id card)   
2. ตอนน้ีคณะมีพื้นที่เพียงพอที่จะจัด Social 
Distancing ในหอ้งเรียน  
3. นักศึกษาที่เรียนที่สนามจันทร์: เคร่ืองเคลือบดิน
เผา ประยุกต์ ศิลป์ ออกแบบเคร่ืองประดับ 
ออกแบบแฟชัน บางส่วนของออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
โรงงาน ปฏิบัติการ นักศึกษาเรียนที่วังทา่พระ: 
ออกแบบภายใน นิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์
บางส่วน  

5. อักษรศาสตร ์
(นักศึกษาปี 1 อาจไมอ่ยู่ 
หอพกัรอบ ๆ 
มหาวิทยาลัยทั้งหมด) 
เสนอว่ามหาวทิยาลัยจะมี
นโยบายการชดเชย
บางอย่างให้นักศึกษา
อย่างไร เน่ืองจากคณะ 
จัดสอนออนไลน์คิดเป็น
สัดส่วนแล้วเกอืบ 100% 

1. รายวิชาส่วนใหญ่เป็นการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ มรีายวิชาเพียง 2 ภาควิชา 2 
หลักสูตรเทา่นั้นที่เน้นปฏิบัติไม่สามารถให้นักศึกษา
เรียนแบบออนไลน์ได ้
2. คณะไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสถานที่ เพราะตอนน้ี
เหลือรายวิชาจ านวนน้อยที่นกัศึกษาต้องปฏิบัติ ใน
ส่วนการเรียนการสอนคณะจัดห้องเรียนมีอุปกรณ์ที่
สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ บันทกึวิดีโอ ประชุม
ทางไกลได้  
3. ส าหรับรายวิชาใหญ่ ๆ ก าลังเตรียมการซ่ึงบาง
วิชามกีารใช้ Google Classroom ตั้งแตภ่าค
การศึกษาก่อนหน้าเพียงแตว่่าตอ้งทดสอบวา่เมื่อทกุ
คนที่อยู่ที่บ้านแล้วใช้ระบบน้ีเป็นอย่างไร  

คณะมีแนวทางดังน้ี  
1. ให้นักศึกษาเข้ามาสัปดาห์ละ 50-80 
คน แบบ onsite 1 คร้ัง หรือ 
2. เวียนมาเข้าคา่ย 2 วัน โดยให้
ผู้ปกครองมาส่งรับ แต่กไ็ม่บังคับ หรือ 
3. ปฐมนิเทศแบบ onsite แบบผลัดกัน
มา คือ ยืดการปฐมนิเทศภายใน 1 
สัปดาห์ และให้นักศึกษามาครบใน 1 
สัปดาห์ (เป็นไปได้มากที่สุด) 
4. ส าหรับเรื่องการเรียนการสอนชัน้ปี 1 
ส่วนใหญ่เรียนรายศึกษาทัว่ไป ซ่ึงเป็น
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

คณะยังไม่ได้ด าเนินการแต่มี
การปรึกษากันไวว้่าจะจัดต้ัง
กลุ่ม line  ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาประสานงานคุยกับ
นักศึกษา 

มีการแจ้งให้ทุกคนทราบ เน่ืองจากคณะมี
อาจารย์และ
นักศึกษาจ านวน
มาก จึงมีนโยบาย
จัดอุปกรณ์ 
onsite คือ
อาจารย์สามารถ
มาใช้สถานที่และ
อุปกรณ์การสอน
ของคณะได้  
 

6. ศึกษาศาสตร์ 1. มีการประชุมกรรมการประจ าคณะโดยน า
นโยบายของมหาลัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอน

1. มีการวางแผนปฐมนิเทศออนไลน์ ซ่ึง
การปฐมนิเทศ คร้ังน้ีจะเอาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา และเร่ืองของรุ่นพี่ 

1. ที่ปรึกษาชั้นปีอื่น ๆ คณะ
มีการส ารวจไปกอ่นหน้านี้
แล้วพบว่านักศึกษามีความ

1. คณะมีการสื่อสารกันเป็น
ระยะ มีการอบรมให้ตามที่
อ า จา ร ย์มี ค ว ามต้ อ งก าร 
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คณะ 1. ความคืบหน้าในการเตรยีมการจัดการเรยีน 
การสอน 

2. การเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาใหม ่

3. การเตรียมความพร้อม
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ทางด้านวชิาการ 

4. การชี้แจงและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็น
ในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน ์

5. ความตอ้งการ
ความช่วยเหลอื 

(นักศึกษาปี 1 อาจต้อง 
อยู่หอพกัในหรือรอบ ๆ 
มหาวิทยาลัย) 

ออนไลน์เป็นหลกั สัปดาห์ที่ 1 ถึง 8 ไม่มีการเรียน
การสอนที่เป็น onsite รวมถึงนักศึกษาชั้นปี 1 ด้วย  
2. สัปดาหท์ี่ 1-8 นักศึกษาไม่ต้องมค่ีาใช้จ่ายเร่ือง
ของหอพกั   
3. สัปดาห์ที่ 9 เป็นต้นไป คณะจะจัดเตรียมสถานที่ 
ห้องเรียน มีการกระจายของที่น่ัง ทีส่ะดวกสบายขึ้น
ไม่แออัด รวมถึงโรงอาหารด้วย  
4. เรื่องของมาตรการความปลอดภยัในเรื่องต่าง ๆ 
ไม่ว่าในเรื่องของแจลแอลกอฮอล์ การท าความ 
สะอาดห้องเรียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
5. จัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ให้แก่ นักศึกษา 
(ปี 5) ที่ตอ้งออกไปฝึกวิชาชีพครูนอก มหาวทิยาลัย 
6. การประสานงานการเรียนการสอนต่าง ๆ คณะมี
การอินโฟส าหรับให้นักศึกษาสามารถประสานกับ
งานเจ้าหน้าทีไ่ด้ ใครมีปัญหาอะไรบ้างในช่วงที่เปิด
เทอม เพิ่ม-ถอนรายวิชาตารางเรียนชนกัน คณะจะมี
การเปิดเป็นโอเพนแชท ส าหรับนักศึกษาทั้งคณะที่
สามารถเข้ามาปรึกษาปญัหาต่าง ๆ ได้ ซ่ึงโอแพน
แชทที่เราเปิดเอาไวส้ามารถรองรับได้ถึง 5 พันคน 
และในโอแพนแชทก็จะมีงานต่าง ๆ ของคณะไปเขา้ 
Group Line อยู่ ฉะน้ันนักศึกษาทีม่ีปัญหาทีถ่ามเข้า
มา คณะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตอบค าถามได้โดยตรง ช่วย
ในเรื่องของนักศึกษาในการประสานงานจากงาน
ออฟฟิตของคณะ 

เข้ามาในระบบปฐมนิเทศด้วย เพื่อให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความอบอุ่นใจมาก
ย่ิงขึ้น ว่ายังมีอาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพี่
ดูแลอยู่ มีการตั้ง Group Line 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รอไว้เรียบร้อยแล้ว 
รอรอบ 4 และ 5 เรียบร้อยแล้ว เปน็
การประสานรุ่นพี่รุ่นน้อง และปีอื่น ๆ 
อาจารย์ที่ปรึกษาสร้างความอบอุ่น 
สร้างความเชือ่มั่นให้กับนักศึกษา 
2. หลังจากที่สัปดาห์ที่ 8 ไปแล้วอาจจะ
มีปี 1 เข้ามา คณะมีการวางแผน
ปฐมนิเทศอกีคร้ังโดยมีรุ่นพี่คอยต้อนรับ 
เพื่อสร้างความกระชับมากขึ้น 

กังวลใจ ในเรื่องของ
ความเครียดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ที่ไมแ่น่ใจว่า
ตนเองเรียนได้ไหมและมี
ความพร้อมแค่ไหน ซ่ึงทาง
คณะจะมีการอบบรมอาจารย์
ที่ปรึกษาในชั้นปี  อื่น ๆ เพื่อ
เยียวยาจิตใจให้กับนักศึกษา
ส่วนหน่ึง โดยคณะมีภาควิชา
จิตวิทยามาช่วยในการอบรม 
เพื่อจะช่วยพูดคุยกับ
นักศึกษาในเรื่องน้ี รวมถึง
เรื่องอื่นด้วย 
2. คณะมีการจะพัฒนาใน
เรื่องของระบบที่ปรึกษาใหมี้
ความใกล้ชิดกับนักศึกษามาก
ขึ้น 
 

โปรแกรม   ต่าง ๆ คณะจัด
อ บ ร ม ใ ห้ ไ ป  2  ค ร้ั ง แ ล้ ว 
ส าหรับนักศึกษาเอง  
2. คณะจัดท า คู่มื อ ในการ
เรียนออนไลน์ 
ในเร่ืองการเยียวยาจิต ใจมา
กกกว่าการดูแล เร่ืองความ
พร้อมทาง ด้านจิตใจมากกว่า 
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คณะ 1. ความคืบหน้าในการเตรยีมการจัดการเรยีน 
การสอน 

2. การเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาใหม ่

3. การเตรียมความพร้อม
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ทางด้านวชิาการ 

4. การชี้แจงและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็น
ในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน ์

5. ความตอ้งการ
ความช่วยเหลอื 

7. วิทยาศาสตร์ 
(นักศึกษาปี 1 ต้องอยู่ 
หอพกัในหรือรอบ ๆ 
มหาวิทยาลัย) 

1. การจัดการเรียนจะทราบวันที่ 28 และ
ประมวลผลอีกที่คาดวา่จะทันวันที่ 1 มิถุนายน 
2563 
2. ได้มีการเตรียมการ อุปกรณ์ปฏิบัติ เช่น Face 
Shield หน้ากากอนามัย  
3. การท าความสะอาด มีการแบ่งให้ภาควิชาคิดและ
การวางแผนแต่ยังไม่ได้สรุปภาพรวม โดยจะมีการ
ประชุมกรรมการวิชาการในพุธนี้ รายละเอียดก็จะมี
ความชัดเจนมากขึ้น  
 

การจัดการเรียนฝ่ายกิจการนักศึกษาได้
เตรียมพร้อมแลว้ในช่วงแรก ๆ มีทั้ง 
Group Line รุ่นพี่ คอยประกบให้
ค าแนะน า ทั้งเร่ืองของการชีแ้จงและ
เรื่องอื่น ๆ รวมถึงเรื่องการปฐมนิเทศ
ด้วย อาจารย์ได้วางแผนไวแ้ล้ววา่จะ
ปฐมนิเทศออนไลน์จะแบ่งเป็นกรุ๊ป  ๆ 
ส าหรับในเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
ประเด็นน้ียังไม่ไดห้ารือกัน 
 

1. ส าหรับนักศึกษาปี 2 ขึ้น
ไป อาจารย์มีนักศึกษาในที่
ปรึกษาตามชอ่งทางให้
ค าปรึกษาอยู่แล้ว  
2. อีกช่องทางหน่ึงที่จะใช้คือ
แอดมินเพส ของคณะที่
นักศึกษาคุ้นชินอยู่แลว้ มี
อาจารย์กิจการนักศึกษาตอบ
ค าถามให้ บางค าถามที่ตอบ
ไมไ่ด้จะส่งมาให้ผู้ที่ทราบ
ปัญหาจริงช่วยตอบ   

ส าหรับการชี้แจงการเข้าใจ
การเรียนการสอนออนไลน์ท า
กันเป็นระยะ ผ่านกรรม การ
ประจ าคณะ หัวหน้าภาค 
ชี้ แ จ งตอน  Summer  ว่ า
นโยบายในช่วงน้ี ส่วนใหญ่จะ
มี ก าร เ รียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ยกเว้นรายวิชาที่ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้คือรายวิชาที่เป็น
ปฏิบัติการ ซ่ึงอาจารย์ส่วน
ใหญ่เข้าใจ 

1. ข้ อ มู ล ค ว าม
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ร อ ง
กิจการนักศึกษา
ไ ด้ ส า ร ว จ ไ ว้  
ค่อนข้างละเอียด 
2. ส าห รับ เ ร่ือ ง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ข อ ง อ า จ า ร ย์ มี
การส ารวจ ตอนน้ี
ที่ได้มีการเตรียม
ให้มีการอบรมใน
เ ร่ื อ ง ก า ร
เตรียมการเรียน
การสอนออนไลน์ 
เร่ืองการวัดและ
ประ เ มิ นผล ซ่ึ ง
อาจารย์ อาจจะ
ไม่มั่นใจ ต้องการ
ค ว า ม รู้ ค ว า ม
มั่นใจเพิ่มเติมที่ได้
จัดไว้แล้ว 1 รอบ 
บางกลุ่ม ซ่ึงอาจ
ต้องมีการเจาะลึก
ซ่ึ ง อ า จ มี ก า ร
ด าเนินการต่อไป  
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3. การเตรียมความพร้อม
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ทางด้านวชิาการ 

4. การชี้แจงและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็น
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5. ความตอ้งการ
ความช่วยเหลอื 

8. วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(นักศึกษาปี 1 ต้องอยู่ 
หอพกัในหรือรอบ ๆ 
มหาวิทยาลัย) 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทางภาควชิามีการติดต่อกับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการจัดการเรียนการ
สอนแต่ละชั้นปี มีความแตกตา่งกัน เพราะบางชั้นปี 
อาจจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เกือบ 100% 
แต่บางชั้นปี อาจต้องเข้ามาปฏิบัติการ 
ส่วนเวลาที่เปิดภาคเรียนแล้ว กรณีรายวิชาที่มี
ปฏิบัติการ ทางคณะมีมาตรการระบบคัดกรอง
นักศึกษาตามที่ อว. ก าหนดอย่างเคร่งครัด มีการ
รักษาระยะห่างทางสังคม วางระบบการท าความ
สะอาด และซ้ืออุปกรณ์ Face Shield ให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน และระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน จะมีห้องเรียนส ารอง ในกรณีที่ 
นักศึกษา มีสถานที่เรียนออนไลน์ไมเ่พียงพอ 
2. การบริหารจัดการ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ทาง
คณะแนะน าให้นักศึกษาแต่ละหลกัสูตร และแต่ละ
ชั้นปี เลือกพื้นทีท่ี่อยู่อาศัยแตกต่างกันไปตาม
รายวิชา และตามธรรมชาตขิองแตล่ะชั้นปี ซ่ึง
หลังจากที่นักศึกษาทราบตารางการจัดการเรียนการ
สอนแล้ว จะเป็นข้อมูลทีท่ าให้นักศึกษาตัดสินใจได้
ว่าจะเลือกพื้นที่ทีอ่ยู่อาศัยอย่างไร 

1. การเตรียมความพร้อมส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ในช่วงก่อนเปิดเทอม จะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนแรก การปฐมนิเทศใน
ภาพรวมของคณะวิชา จะเป็นการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ ส่วนในระดับ
ภาควิชา อาจจะมีนักศึกษาเข้ามา
ปฐมนิเทศในมหาวิทยาลัย โดยจะ
แบ่งเป็นกลุ่ม ย่อย ๆ   
ส่วนที่สอง มกีารจัดโครงการเตรียมความ
พร้อม ซ่ึงแต่เดิมคณะวิชาจะน านักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มาเรียนล่วงหน้ากอ่นเปิดภาค
การศึกษา และจะอยู่รวมกับประมาณ 1 
สัปดาห์ แต่ปัจจุบัน อาจมีการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากจะด าเนินการใน
รูปแบบออนไลน์ โดยแนะน าให้ใช้สือ่การ
เรียนการสอนออนไลน์เพิ่มเขา้ไป ซ่ึง
ในขณะน้ีทางภาควิชาอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการรวบรวมการติดต่อผา่น
ช่องทางแอปพลเิคชันไลน์ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ของแต่ละภาควชิา และให้
น ามารวมกันในระดับคณะ 

คณะวิชา ได้ติดต้ังระบบ
ไมโครซอฟทท์ีม และ
ด าเนินการประชุมไปแล้ว 
จ านวน 1 คร้ัง โดยเชิญ
อาจารย์เอกนรินทร์ มา
บรรยายเร่ืองการเรียนการ
สอนออนไลน์ และจะ
ด าเนินการรอบ 2 ต่อไป เพือ่
สร้างความเขา้ใจแก่อาจารย์ 

  

9. เภสัชศาสตร ์
(นักศึกษาปี 1 ต้องอยู่ 
หอพกัในหรือรอบ ๆ 
มหาวิทยาลัย) 

1. นักศึกษาทกุชั้นปี ที่เรียนวิชาบรรยาย จะจัดการ
เรียนการอสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด  
2. วิชาทีเ่ป็นห้องปฏิบัติการ จะแบ่งเป็นชั้นปี โดย
ชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 จะสลับกันมาในช่วงเวลาที่

  ก า ร ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ
อาจารย์เร่ืองการจัดการเรียน
การสอน ทางคณะมีการ

คณะส ารวจเร่ือง
ปัญหาอุปกรณ์  
การเรียน พบว่า 
มีนักศึกษาที่ขาด
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5. ความตอ้งการ
ความช่วยเหลอื 

ต่างกัน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ 100%  ปี 3 วิชาที่เป็น
ห้องปฏิบัติการ จะเริ่มต้นปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 5 ส่วน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วชิาที่เป็นห้องปฏิบัติการ จะ
เริ่มต้นปฏิบัติในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ส่วนชั้นปีที่ 
5 ทางคณะฯ จะแบ่งจ านวนนักศึกษาออกเป็น2 
กลุ่ม โดยคร่ึงนึงจะมาปฏิบัติช่วงกลางเดือนสิงหาคม 
อีกคร่ึงนึงมาช่วงเดอืนตุลาคม 
2. การเตรียมการการจัดการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการ จากเดิมจัดไว้เพียงจ านวน 2 ห้อง 
ทางคณะจะขยายเป็นจ านวน 4 ห้อง และภายใน
ห้องจะมีการติดตั้งพลาสตกิกั้น ส าหรับโต๊ะะที่หัน
หน้าเข้าหากัน และมีนโยบายแจก Face Shield 
และเจลแอลกอฮอลล์ให้นักศึกษาทกุคน และ
นักศึกษาทกุคนจะต้องช่วยกันท าความสะอาด
หลังจากใช้ห้องปฏิบัตกิารเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 3. จัดให้ใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะชว่งบ่าย เพื่อจะได้
มีเวลาท าความสะอาดไดท้ัน  
4. กรณีของคณะเภสัชศาสตร์ จะคล้ายกับคณะ อื่น 
ๆ คือ เมื่อแจ้งตารางการจัดการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาแล้ว นักศึกษาจะเลอืกตัดสินใจว่าจะอาศัย
ในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยหรือไม่ เน่ืองจาก
มีการลดจ านวนรายวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติ การ ท าให้
สามารถเว้นระยะเวลาได้หลังเปิดภาคการศึกษา 
และสามารถแบ่งจ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่จะที่
ใช้ห้องปฏิบัติการได ้

อบรมทั้งในเร่ืองของเทคนิค
ต่าง ๆ  
เ ช่ น  เ ร่ื อ ง  e-learning, 
google classroom และการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
mooc  รวมทั้งการชี้แจงถึง
แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ 
จากคณบดี 

ความพร้อมเร่ือง
อุ ป ก ร ณ์ ไ ม่ ถึ ง 
1% ซ่ึ ง ท า ง
คณะฯ จะสนับ 
สนุนอุปกรณ์ให้  
แก่ นักศึกษาต่อ 
ไป รวมทั้งเ ร่ือง
อินเทอร์เน็ต ที่
ทางคณะจะด า  
เนินการแจกซิม
การ์ดต่อไป และ
ใ น ก ร ณี ที่ นั ก 
ศึกษาประสงค์
จะเข้ามาใช้ห้อง 
เรียน ทางคณะ
จะมีก ารจ ากั ด
จ านวนนัก  ศึก 
ษา แต่ละห้อง 
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3. การเตรียมความพร้อม
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
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4. การชี้แจงและท าความ
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5. ความตอ้งการ
ความช่วยเหลอื 

10. ดุริยางคศาสตร ์
(นักศึกษาปี 1 เข้ามา 
เรียนที่คณะ) 

1. การจัดการเรียนการสอน 3 ประเภท คือ แบบ
บรรยาย แบบออนไลน์ ซ่ึงมีทั้งบรรยายสด และ
วิดีโอ แบบปฏิบัตกิารแบบเฟซทเูฟซ 
2. ในรายวิชาปฏิบัติเคร่ืองดนตรี และแบบบรรยาย
ร่วมกับแบบปฏิบัติการ การจัดตารางสอน จะ
ค่อนข้างยุ่งยาก เน่ืองจากบางคร้ังจะมีทั้งแบบ
บรรยาย และปฏิบัติ อย่างเช่นวิชาปฏิบัตเิคร่ือง
ดนตรี วิชาคีย์บอร์ด ที่จะต้องใช้มากกวา่ 10 เคร่ือง
ขึ้นไป โดยจะต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อยหลาย ๆ กลุ่ม 
เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ซ่ึงหากแบ่งเป็น
กลุ่มย่อยหลาย ๆ กลุ่ม จะต้องใช้อาจารย์พิเศษเพิ่ม
มากขึ้น คณบดีมอบหมายให้หลักสตูรที่มีวิชา
ลักษณะน้ี วางแผน และเสนอแนวทางต่าง ๆ 
ตลอดจนเรื่องงบประมาณ ในกรณที่ต้องมีอาจารย์
พิเศษเพิ่ม ในกรณีของรายวิชาที่รวมวงใหญ่ ๆ ซ่ึง
จ าเป็นต้องเรียนปฏิบัติการแบบเฟซทูเฟซ อาจจะ
ต้องน าไปเรียนในช่วงหลัง ๆ ซ่ึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงต่อไป ส่วนวชิาบรรยาย จะมีการให้เข้า
มาเรียนในห้อง และทั้งแบบออนไลน์ 
3. วิชาระดับปริญญาโท จะไม่ค่อยมีปัญหา 
เน่ืองจากจ านวนผู้เรียนไม่เยอะ แตว่ิชาที่มีจ านวน
นักศึกษาจ านวนมาก ก าลังวางแผนว่าถา้มีจ านวน
นักศึกษา 20 คน จะจัดให้ใช้ห้องเรียนที่ใหญ่ขึ้น 
หรืออาจต้องไปใช้ตึกสว่นกลาง ซ่ึงก าลังเสนอไปกับ
ทางมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ห้องของคณะไม่สามารถ
จุคนได้  

การปฐมนิเทศนักศึกษา จะเป็นใน
รูปแบบออนไลน์ ซ่ึงอยู่ในระหว่างการ
สอบถามไปยังฝ่ายกิจการนักศึกษา ว่า
จะมีแนวทางการจัดอย่างไร และทาง
คณบดีมีนโยบายว่าก่อนเปิดภาค
การศึกษาใหแ้ต่ละสาขาวชิาประชุมกับ
อาจารย์ในสาขา และประชุมนักศึกษา
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ทั้งน้ี ทางคณะ
วิชา ไดแ้นะน าให้นักศึกษาชันปีที่ 1 เข้า
มาศึกษาในมหาวทิยาลัยในบางรายวิชา 
แต่อาจจะบริหารจัดการให้จ านวน
นักศึกษาพอดไีม่แออัด 

อาจารย์ที่ปรึกษา ทางคณะมี
การสื่อสารผ่านทางมีเพจเฟ
ซบุ๊กเป็นหลักอยู่แล้ว 

ก า รสื่ อ ส า รภา ย ใน  แ ละ
ภายนอก  ทา งคณะฯ ไ ด้
สื่อสารกันภายในทุกสัปดาห์
อยู่แล้ว เพราะจะมีการระชุม
วิชาการกันเป็นกลุ่มย่อย และ
มีเจ้าหน้าที่กระจายข้อมูลไป
ตามสาขาวิชา และเมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม  มีการสัมมนา
คณะ และได้แจ้งอาจรารย์
เรียบร้อยแล้ว   
 

เร่ืองการเตรียม
ความพร้อมของ
อาจารย์ภายใน
คณะทางคณะ 
ได้ เชิญอาจารย์
เอกนรินทร์ มา
อบรม เร่ืองการ
จัดการเรียนการ
ส อ น แ บ บ
อ อ น ไ ล น์ แ ล้ ว 
เมื่อช่วงต้นเดือน
พฤษภาคม  มี
อาจารย์บางท่าน
ที่ ไ ม่ ถ นั ด เ ร่ื อ ง
เทคโนโลยี ทั้งน้ี 
ท า ง ค ณ ะ ไ ด้
เ ต รี ย ม
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
และ เ จ้ าห น้าที่
เข้ามาช่วยติดตั้ง
ระบบไว้ให้ 
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4. ส าหรับเรื่องอินเทอร์เน็ต ทางคณะได้อัพเกรดเป็น
อินเทอร์เน็ต 5G เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน ์
5. คณะจะมีการประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดเร่ือง
ตารางสอนให้มหาวทิยาลัยอีกคร้ัง ภายในวันที่ 1 
มิถุนายน โดยทางคณะมีนโยบายว่า จะแบ่งวันกัน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ
แบบปฏิบัติการ 

11. สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
(นักศึกษาปี 1 เข้ามา 
เรียนที่คณะ) 

1. รายวิชาทีเ่ป็นลักษณะบรรยาย จะเป็นการเรียน
แบบออนไลน์ และมีรายวิชาที่เป็นปฏิบัติด้วย โดย
จะจัดในรูปแบบของ onsite โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
และปีที่ 2 จะมาเรียนที่วทิยาเขตใน 2 เดือนแรก
หลังเปิดภาคการศึกษา ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ
ปีที่ 4 จะมาเรียนที่วิทยาเขตใน 2 เดือนหลังเปิด
ภาคการศึกษา ซ่ึงค่าหอพัก ทางคณะฯ ได้เจรจา
เบื้องต้นกับวทิยาเขตแล้วว่า อาจจะให้นักศึกษาจ่าย
ค่าหอพกัเป็นรายเดือนแทนรายเทอม หรืออาจมีการ
ลดค่าเทอม และค่าหอพกัด้วย  
ส่วนการเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ที่จะ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทางวทิยาเขตได้
ซ้ืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ และติดไว้ตามหอ้ง
ต่าง ๆ กรณีวิชาที่เรียนออนไลน์ แตม่ีนักศึกษาที่
ต้องการ onsite จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาได้ 
แต่จะจ ากัดจ านวน โดยให้รักษาระยะห่างทางสังคม 
หากมีจ านวนเกินกวา่ทีก่ าหนด จะให้นักศึกษา

การปฐมนิเทศ ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 
1 จะให้นักศึกษา เข้ามาที่วทิยาเขตก่อน
เปิดภาคการศึกษา จ านวน 2 สัปดาห์ 
เพื่อมาเตรียมความพร้อม และอบรม
การใช้สื่อตา่ง ๆ การใช้โปรแกรม และ
การเตรียมตัวการปฏิบัติการต่าง ๆ โดย
จะมีการปฐมนิเทศด้วยเป็นแบบกึ่ง
ออนไลน์ โดยให้นักศึกษากระจายตาม
ห้อง   ต่าง ๆ  และมีการฉายสไลดต์าม
ห้อง 

 การสื่อสารระหว่างคณะและ
นักศึกษา ทางคณะมีการ
ติดต่อผ่านแอปพลเคชันไลน์ 
กลุ่มของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 
ตั้งแต่การรับสมัคร  
T-CAS รอบที่ 1 และได้ชีแ้จง
ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านกช่องทาง
ดังกล่าว สว่นนักศึกษาปีอื่น 
ๆ คณะมีการติดต่อผ่านแอป
พลเคชันไลน์กลุ่มอยู่แล้ว  
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กลับไปเรียนออนไลน์ที่หอ้งพกัของตน หรือตาม
พื้นที่ตา่ง ๆ เช่น โรงอาหาร หรือสถานที่อื่น ๆ  
ส่วนวิชาที่เป็นห้องปฏิบัติการ ทางคณะได้แจ้งกับ
เจ้าหน้าทีฟ่าร์มไว้ เร่ืองการขนส่งนักศึกษา ในการ
เดินทางไปฟาร์ม ส่วนวชิาหอ้งปฏิบัติการ จะมีการ
กระจายกลุ่มมากขึ้น เพื่อลดความแออัด และก่อน
การเขา้ห้องปฏิบัตกิาร จะมีการคัดกรอง และ
จะต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคน กรณีที่ไม่มี
หน้ากากอนามัย ทางคณะจะแจก Face Shield ให ้
ทั้งน้ี ทางคณะไดแ้นะน านักศึกษาแต่ละชั้นปี เรื่อง
การจองหอพกันักศึกษา โดยแนะน าให้อยู่แค่ 2 
เดือน คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะพกัอยู่หอใน 100% 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 จะพักทั้งหอใน และหอนอก 
โดยหอในมหาวิทยาลัย ที่วทิยาเขตจะมีห้องพัก
ประมาณ 1,000 ห้อง ให้จัดพัก จ านวนห้องละ 2 
คน รองรับนักศึกษาได้ประมาณ 2,000 คน ซ่ึงถ้า
รวมทั้ง 3 คณะแล้ว จะมีประมาณ 1,500 คน ส่วนที่
เหลืออกีประมาณ 500 คน จะรองรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 และ 3 ซ่ึงได้สรุปกันในเบื้องต้นว่า นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 ที่เคยได้หอพกัหอใน จะชี้แจงไปว่าสามารถ
พักอยู่ได้ จ านวนห้องละ 2 คน และจะด าเนินการ
สอบถามว่าตอ้งการพกัอยู่หอใน หรือหอนอกต่อไป 
 

12. วิทยาการจัดการ 
(นักศึกษาปี 1 เข้ามา 
เรียนที่คณะ) 

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปี 1 จะเน้นให้
นักศึกษาเขา้เรียนในชั้นเรียน (Onsite) แต่ส าหรับ
กรณีที่นักศึกษาหรือผู้ปกครองไม่สะดวกใจที่จะมา

การเตรียมความพร้อมส าหรับการ
รองรับนักศึกษาใหม่ ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ที่เขา้ใหม่ ทางคณะจะมีการ

การเตรียมความพร้อมของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้าน
วิชาการ การชี้แจงและท า
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5. ความตอ้งการ
ความช่วยเหลอื 

เรียนที่คณะ เน่ืองจากสถานการณ์โรค COVID-19 
น้ัน นักศึกษาสามารถแสดงเจตจ านงมายังคณะวิชา 
เพื่อเรียนออนไลน์ (Online) ได้ ทั้งน้ี คณะจะมีการ
พิจารณาเป็นรายบุคคลไป และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 
4 จะเน้นเป็นการเรียนออนไลน์ (Online) ทั้งหมด 

จัดท า Group Line ส าหรับให้นักศึกษา
สามารถพูดคุย ปรึกษา หรือสอบถาม
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน
กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ส่วนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 - 4 จะมี Group Line ส าหรับ
ให้นักศึกษาสามารถพูดคุย ปรึกษา หรือ
สอบถามปัญหาตา่ง ๆ เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนกับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ประจ าอยู่แล้ว 

ความเขา้ใจในเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์
น้ัน ทางคณะวิชาจะมีการ
ประชุม หารือกันอีกคร้ังเพื่อ
จัดท าเป็นแนวทางที่ชัดเจนใน
การด าเนินการต่อไป 

13. เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
(เมืองทองธานี นักศึกษา 
onsite 5 สัปดาห์ สลับ
กับ online ประกอบด้วย
สาขานิเทศฯ ทั้ง 4 ชั้นปี 
สาขาออกแบบฯ และ
สาขาธุรกิจฯ เฉพาะชั้นปี
ที่ 4 เพชรบุรี สาขา
ออกแบบฯ และสาขา
ธุรกิจฯ ชั้นปีที่ 1-3  
onsite สลับกับ online 
อย่างละ 50%) 
 

คณะวิชาได้มีการส ารวจความต้องการของทั้ง
อาจารย์และนักศึกษา จากการส ารวจพบว่ามี
นักศึกษามากกว่า 90% ที่ต้องการให้มีการเรียนใน
ที่ตั้ง (Onsite) ทั้งซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี และ
วิทยาเขตเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยคณะวิชาจะมี
การจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 แบบ คือ การเรียนใน
ชั้นเรียน (Onsite) และการเรียนออนไลน์ (Online) 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 จะ
มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Onsite) ทุกรายวิชา  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
และสาขาวชิาเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ธุรกิจ จะมีการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน (Onsite) อย่างน้อย 1 
รายวิชา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะมีการเรียนใน
ชั้นเรียน (Onsite) 7 สัปดาห์ โดยในสัปดาห์แรกจะ
ให้นักศึกษาทยอยกันเขา้มาเรียน และสลับรายวิชา
กันไป เพือ่ให้นักศึกษาได้เข้าเรียนทกุรายวิชา
ครบถ้วน และมีการจัดเตรียมห้องเรียนแบบ Smart 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการ
รองรับนักศึกษาใหม่ คณะมีการขอ
ข้อมูลเพื่อติดตอ่กับนักศึกษาใหม่ใน
ช่องทางต่าง ๆ ทั้ง E-mail, Line และ 
Facebook มีการจัดปฐมนิเทศ มี
กิจกรรมให้นักศึกษาใหม่พบปะกับรุ่นพี่ 
เพื่อแนะแนวทางในการเรียน การใช้
ชีวิตในร้ัวมหาวทิยาลัย โดยจะมีการ
สลับสาขากันเข้ามา ไม่ให้เขา้มาพร้อม
กันทกุสาขา สาขาเป็นชอ่งทางในการ
พบปะกับนักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาแต่ละสาขาวิชาจะมี Group 
Line และ Group Facebook ย่อยของ
แต่ละสาขา 

การเตรียมความพร้อมของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้าน
วิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่
ละสาขาวิชาจะมี Group 
Line และ Group 
Facebook ย่อยของแต่ละ
สาขา 

การชี้แจงและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ทางคณะวิชา
จะมีการประชุม หารือกันอีก
คร้ัง เพื่อจัดท าเป็นแนวทางที่
ชั ด เจนในการด า เ นินการ
ต่อไป 
มีการอบรมวิธีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Online 
ส าหรับอาจารย์ที่สนใจ เพื่อ
อธิบายหลักการในการจัดการ
เรียนการสอน และการวัดผล
แบบ Online ให้กับอาจารย์
เพื่อความเข้าใจมากขึ้น 
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Room ส าหรับการ On-Air และการอัดคลิปวีดิโอ
เพื่อการเรียนการสอนแบบ Online  
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทิยา
เขตเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีความยินดีเป็นอย่างย่ิง
ที่จะแบ่งปันให้คณะวิชาอื่น ๆ ที่ขาดแคลนห้องเรียน 
Smart Room ส าหรับการ On-Air และการอัดคลิป
วีดิโอเพื่อการเรียนการสอนแบบ Online ได ้

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ
 

1. จัดการเรียนการสอน ในชั้นเรียน (Onsite) โดย
ปกตินักศึกษาในสาขาวิชาจะไมเ่กิน 40 คนต่อชั้นปี 
อยู่แล้ว จึงสามารถค่อนขา้งจัดการเรียนการสอนได้
โดยปกติ ไม่ส่งผลกระทบในเรื่องของระยะห่างทาง
สังคม แต่ในสาขาวชิาที่มีจ านวนนักศึกษาเกิน 40 
คนต่อชั้นปี จะมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย 
ๆ ไม่ให้เกิน 40 คน และคณะได้มีการเตรียม
ห้องเรียน และห้องอาหารเพือ่ให้นักศึกษาสามารถ
เว้นระยะห่างทางสังคมไดอ้ย่างเพียงพอ มีการท า
ความสะอาดอย่างเคร่งครัด ซ่ึงทางคณะมองว่าหาก
สถานการณ์โรค COVID-19 ยังไม่ดีขึ้น อาจจะมีการ
ปรับเปล่ียนเป็นการสอนแบบ Online 100% 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการ
รองรับนักศึกษาใหม่ คณะมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
และนักศึกษา อาทิ  Group Line และ
มีการพบปะนักศึกษาใหม่โดยการ Life 
Coaching ให้กับนักศึกษา 

การเตรียมความพร้อมของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้าน
วิชาการ เน่ืองจากวิทยาลัย
นานาชาติเป็นคณะเล็ก ๆ มี
จ านวนอาจารย์และนักศึก 
ษาไม่มากนัก จึงท าให้
อาจารย์ใกล้ชิดกับนักศึกษา
ค่อนข้างมาก  

 มี ก า ร ส า ร ว จ
ความต้ อ งก าร
ของอาจารย์ที่ไม่
มี ค ว า ม พ ร้ อ ม
ทางเร่ืองใดบ้าง 
อาทิ  ระบบอิน 
เทอร์เ น็ต หรือ
การจัดการเรียน
การสอน 

15. บัณฑิตวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน จะมีการปรับเปล่ียนเป็น
การสอนแบบ Online 100% โดยหากบางสาขาวิชา
มีจ านวนนักศึกษาไม่มาก อาจมีการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน (Onsite) ได้ โดยต้องมีมาตรการใน
การรักษาระยะห่าง มีการป้องกันโดยสวมหน้ากาก
อนามัย การใส่ Face Shield ก่อนเข้าห้องเรียน ซ่ึง
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะไม่มีปัญหาในการ
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คณะ 1. ความคืบหน้าในการเตรยีมการจัดการเรยีน 
การสอน 

2. การเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาใหม ่

3. การเตรียมความพร้อม
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ทางด้านวชิาการ 

4. การชี้แจงและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็น
ในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน ์

5. ความตอ้งการ
ความช่วยเหลอื 

เตรียมความพร้อมส าหรับการรองรับนักศึกษาใหม่ 
หรือการชีแ้จงและท าความเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ เน่ืองจากเป็นนักศึกษาที่มี
คุณวุฒิและวัยวุฒทิี่จะสามารถเขา้ใจสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้ดี 

 



  ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในภาพรวมดังนี้ 
  1.  เรื่องของการใช้ระยะเวลาในการคัดกรอง เช่น การตรวจอุณหภูมิ อาจจะต้องให้นักศึกษามาก่อน
เป็นเวลาเพ่ือให้ทันต่อการเข้าชั้นเรียน 
    2.  เรื่องการประชาสัมพันธ์ การจัดท า info เพ่ือย่อยรายละเอียดของประกาศมหาวิทยาลัยและคณะวิชา 
ให้เข้าใจง่ายถึงกลุ่มเป้าหมาย การท าคลิป ถ่ายภาพต่าง ๆ กังวลในกรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มาจากต่างจังหวัด 
อาจจะไม่ทราบเรื่องสถานที่ อาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีรูปแนะน า เพ่ือนักศึกษาสามารถติดต่อได้อย่างสะดวก รวมถึง 
นักศึกษาจ าเป็นต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้าง ควรเริ่มประชาสัมพันธ์ช่วงกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป จัดตั้งศูนย์รวม
ข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลตรง    
  3. การท าความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันของทางคณะวิชา รวมถึงการชี้แจงให้นักศึกษาทุกชั้นปี ให้ 
จัดเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดอุปกรณ์มาด าเนินการเองด้วย       
  4.  การสื่อสารไปท่ีผู้ปกครองให้ทราบแนวทางจัดการเรียนการสอน     
  5.  คณะควรมีศูนย์ข้อมูลส าหรับผู้ที่ต้องการหาข้อมูลต่าง ๆ จากคณะวิชา    
  6.  การเลื่อนรายวิชาออกไปขอให้ตรวจสอบว่าส่งผลกระทบกับนักศึกษา หรือระบบการจัดการเรียนการ
สอนหรือไม่ เช่น เป็นรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชาในหลักสูตร หรือในหลักสูตรอ่ืนด้วยหรือไม่ ทั้งนี้หากส่งผล
กระทบขอให้ทบทวนในการปรับวิชาบังคับก่อนในเอกสาร สมอ.08 
  7. คณะวิชาควรมีการเตรียมการ หรือมีมาตรการป้องกันในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 ทีเ่น้นให้นักศึกษาเข้าเรียนในชั้นเรียน (Onsite)  
  8.  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ เข้าเรียนในชั้นเรียน (Onsite) และกลุ่มที่
เรียนออนไลน์ (Online) จะมีวิธีการอย่างไร ให้นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาเท่ากัน 
  อนึ่ง ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ทุกคณะวิชาได้มีการเตรียมความพร้อม โดยการระดมความคิด 
ปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือสรรหาแนวทางที่ดีที่สุด และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา ทุกคณะวิชาต้องมี
การท างานที่มากข้ึน และตอ้งมองให้รอบด้าน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากทุกคณะวิชาใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
  1. การจัดตารางเรียนตารางสอน ให้ทุกคณะวิชาส่งเป็นรูปแบบไฟล์ (File) ไปยังผู้อ านวยการกอง
บริหารงานวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา โดยเร็วที่สุด เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปสรุปและวิเคราะห์
ต่อไป ส่วนเอกสารค่อยจัดส่งตามระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัยไปภายหลังได้  
  2. ให้คณะวิชาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจในมาตรการของ
มหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปได้ทราบ 
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