รายงานการประชุม
เรื่อง การพิจารณาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ประจาภาคเรียน 1/2565
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และการประชุมออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Cisco Webex
......................................................
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายลง
รวมไปถึงมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ติดตาม
และให้ความสาคัญในการเฝ้าระวัง และป้องกันเชื้อโรคตามมาตรการของส่วนราชการหรือตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถิติการรับวัคซีนของนิสิตอยู่ในระดับที่สูง (ร้อยละ 96.5) เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยในภาคเรียน 1/2565 (เปิดภาคเรียน 27 พฤษภาคม 2565) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจั ดการเรีย นการสอนภายในมหาวิทยาลั ย ประจาภาคเรียน 1/2565 ณ ห้ องประชุม 1 ชั้น 4
อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมฯ
ได้ให้นโยบายและร่วมแลกเปลี่ยนในการพิจารณา กาหนดแนวทางและมาตรการการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทุกคณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
ผู้อานวยการสถาบัน - สานัก - กอง นายกองค์การนิสิต ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตทุกคณะ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณามาตรการในการจัดการเรียนการสอน
ประจ าภาคเรี ย น 1/2565 ในสถานการณ์ ป้ อ งกั น การแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อธิบายแนวทางมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี ประธานที่ประชุม ได้ดาเนินการ
ตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน
ตามที่ สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายลง
รวมไปถึงมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ติดตาม
และให้ความสาคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อโรคตามมาตรการของส่วนราชการหรือตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีนิสิตได้รับวัคซีน จานวน 38,672 คน คิดเป็นร้อยละ 96.5 (จากจานวน
40,073 คน) ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แจ้ง
ที่ประชุมฯ หากสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น มหาวิทยาลั ยมีนโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอน
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เป็นแบบ Onsite โดยยังคงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย ในภาคเรี ย น 1/2565 (เปิ ด ภาคเรี ย น
27 พฤษภาคม 2565) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีป่ ระชุม มีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม เรื่อง การพิจารณาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ประจา
ภาคเรียน 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม B-313 ชั้น 3
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระเบียบวาระที่ 3 วาระสืบเนื่อง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจาภาคเรียน 1/2565
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแ นวทางการจัดการเรียนการสอน ประจาภาคเรียน 1/2565
เป็ น แบบในชั้ น เรีย น (Onsite) และต้องเป็น ไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ทุกคณะ/
หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ มีการประเมินตนเองสาหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อน
เปิ ด ภาคเรี ย น เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (สถานศึกษาต้องทาการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมเปิด
ภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 2565) เพื่อที่จะได้รับใบรับรอง (E-Certificate) ในการเปิดภาคเรียนผ่านระบบ
Thai stop covid Plus กรมอนามัย ได้ทเี่ ว็บไซต์
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/tsctype.php?group=1
จากนั้ น ที่ ป ระชุม ฯ ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ บ ริห าร บุ ค ลากร และนิ สิ ต ได้ ร่วมแลกเปลี่ ย นและ
เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจาภาคเรียน 1/2565 โดยมีผู้อภิปรายและเสนอแนวทาง
ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
ได้แจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมองค์กร
นิสิ ต สโมสรนิ สิต มีความคิดเห็ น ว่านิ สิ ต ต้องการเข้ามาเรียนแบบ Onsite เพื่อที่จะได้ทากิจกรรมต่างๆ
และสามารถเรียนรู้อย่างเต็มที่ แต่นิสิตยังมีความกังวลและเป็นห่ วงในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 และเรื่องการจัดการเรียนการสอนของสานักศึกษาทั่วไป จะดาเนินการอย่างไรในการจัดการ
เรียนการสอนสาหรับห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่
2. ผู้อานวยการสานักศึกษาทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนโดยมีมาตรการการเว้นระยะห่าง สามารถทาได้ และสามารถ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ได้ ซึ่งสานักศึกษาทั่วไปมีการสลับตารางเรียนของนิสิต
และมีการจัดการเรียนการสอน แบบ 1 : 3 ส่วน ทั้งแบบ Online และ Onsite แต่ปัญหาที่พบคือ
อาจารย์ และนิสิตจะต้องมี Concentrate
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3. ตัวแทนนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ (นายกสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์)
เห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) และการจัดการเรียน
การสอนทัง้ แบบ Onsite และ Online ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน อาจมีประเด็น
เกิดความเหลื่อมล้าในการเรียนได้ และขอสอบถามเรื่องการวัดและประเมินผล การสอบ จะเป็นในรูปแบบใด
ถึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนิสิตต่างชาติที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามา
ประเทศไทยได้ จึงขอหารือในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ในช่วง 2 เดือนแรก
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตและกิจกรรมรับน้อง สามารถดาเนินการจัดแบบ
Onsite ได้หรือไม่ อย่างไร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ
นิสิต โดยจะดาเนินการแบ่งเป็น 4 ช่วง แบ่งเป็นคณะ ในส่วนของการรับน้อง รูปแบบยังไม่ชัดเจน โดยจะ
มอบหมายให้องค์การนิสิตได้ออกแบบในการดาเนินการและหารือร่วมกันอีกครั้ง
มติที่ประชุมฯ ได้กาหนดแนวทางในการเตรียมการจัดการเรีย นการสอนในภาคเรียน 1/2565
ดังนี้
1. มหาวิท ยาลั ย ก าหนดจั ด การเรีย นการสอนในชั้น เรีย น (Onsite) เต็ มรู ป แบบ กรณี
ห้องเรียนขนาดใหญ่ หรือนิสิตชาวต่างชาติที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ สามารถจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบผสมผสานได้ ทั้งนี้ รายละเอียดหรือแนวทางการดาเนินการให้คณะ/หน่วยงานพิจารณา
ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรการที่ส่วนราชการและมหาวิทยาลัยกาหนด โดยยึดประโยชน์ของ
นิสิตเป็นสาคัญ
2. การทากิจกรรมของนิสิตสามารถดาเนินการในรูปแบบปกติได้ โดยให้กองกิจการนิสิตได้
ออกแบบและวิธีการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ให้คณะ/หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เช่ น การท าความสะอาด ก าหนดการสวมหน้ า กากอนามั ย 100% ก าหนดจุ ด ล้ า งมื อ ด้ ว ยสบู่ ห รื อ เจล
มาตรการการคัดกรอง กาหนดระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing การควบคุมจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม การจาหน่ายอาหาร หรือการควบคุมทางเข้า-ออกอาคาร เป็นต้น
4. ให้คณะแพทยศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมในด้านการให้คาปรึกษา เวชภัณฑ์ หรือการ
รักษาในกรณีที่มีการติดเชื้อ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจักได้ติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันเชื้อโรคตามมาตรการของส่วนราชการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอน การท ากิ จ กรรม หรื อ การใช้ ชี วิ ต ของบุ ค ลากร นิ สิ ต
และนักเรียนของมหาวิทยาลัยให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีปกติสุขและมีประสิทธิภาพต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น ๆ (ไม่มี)
ปิดประชุมเวลา 09.40 น.
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ตัวอย่างภาพบรรยากาศในการประชุม
...............................................
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