
รายงานการประชุม 
เรื่อง  การพจิารณาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ประจาํภาคเรียน  2/2564 

วันพฤหัสบดีที่  13  มกราคม  2565  เวลา  09.00 น. 

ณ  หองประชุม  B-313  ช้ัน  3  สํานกัคอมพิวเตอร 

และการประชุมออนไลนผาน  โปรแกรม  Cisco Webex 

...................................................... 

 

 ตามที่  มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ภายในประเทศและมีผูติดเชื้อ

และกลุมเสี่ยงในจังหวัดตาง ๆ  รวมทั้งจังหวัดมหาสารคาม  และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  น้ัน  

มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดตดิตามและใหความสําคัญในการเฝาระวังและปองกันเชื้อโรคอยางตอเนื่อง   

ในการนี้  เพื่อใหการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยในภาคเรยีน  2/2564  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

กองทะเบียนและประมวลผล  จึงเรียนเชิญผูบริหาร  บุคลากร  นิสิต  และผูเก่ียวของเขารวมประชุม  เพื่อรับ

ฟงนโยบายจากทานอธิการบดี  รับทราบสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคในปจจุบัน  การขอความ

รวมมือจากคณะ - วิทยาลัย  และหนวยงานในการจัดการเรยีนการสอน  และพิจารณามาตรการในการจัด 

การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย  ชวงหลังการสอบกลางภาคในภาคเรียน  2/2564  (ตั้งแตวันที่   

24  มกราคม  2565  เปนตนไป)  ในวันพฤหัสบดีที่  13  มกราคม  2565  เวลา  09.00 น.   

ณ  หองประชุม  B-313  ชั้น  3  สํานักคอมพิวเตอร  โดยประชุมในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม  Cisco 

Webex   

 เพื่อใหการประชุมดําเนินไปดวยความเรยีบรอย  และครอบคลุมผูเก่ียวของทุกภาคสวน  ฝายวชิาการ 

จึงไดเรียนเชิญผูบริหาร  บุคลากร  นสิิต  และผูเก่ียวของเขารวมประชุม  ประกอบดวย  รองอธิการบดี   

ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการทุกคณะ - วิทยาลัย รองคณบดีท่ีรับผิดชอบ 

งานพัฒนานิสิตทุกคณะ - วิทยาลัย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร   

ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล   

ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่  ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต  นางสาวจีรนันท  สุทธิจันทร  ประธานสภานสิิต  

นายกองคการนิสิต และนายกสโมสรนิสิตทุกคณะ วิทยาลัย  รวมจํานวนทั้งสิ้น  108  คน   
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 

  เม่ือครบองคประชุม รองศาสตราจารย  ดร.ประยุกต  ศรีวิไล  อธิการบดี  ประธานที่ประชุม   

ไดดําเนินการตามวาระ  ดังนี้  
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  2/2564  นั้น 

ขณะนี้มีนิสิตไดรับการฉีดวัคซีน  เข็มที่  1  ประมาณรอยละ 90  และเข็มที่  2  ประมาณรอยละ  80   

ถือวาภาพรวมเปนจาํนวนที่นาพึงพอใจ    

 

 จากนั้นไดใหฝายเลขานุการแจงขอมูลที่เก่ียวของในภาพรวม  ใหกับทางผูเขารวมประชุมรับทราบ

รวมกัน  ดังนี้ 

 1.  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  แจงแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับ

มาตรการปองกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหนวยงานในสังกัดหลังเทศกาลปใหม 

  วันที ่ 1  มกราคม  2565  ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวง  อว.  ในฐานะประธาน 

คณะกรรมการบริหารสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ของกระทรวง  

อว.  เปดเผยวา  พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี  ไดมีบัญชาใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  

ยกระดับมาตรการปองกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ  และหนวยงานของรัฐ  ภายใตสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ท่ีมีแนวโนมการแพรระบาดเพิ่มมากขึ้น 

ท่ัวโลก  และในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น

ในปจจุบัน  โดยสั่งการใหขาราชการ  พนักงาน  และเจาหนาที่หรือบุคคลในความรับผิดชอบ  พจิารณาปฏิบัติ  

ในระหวางวันท่ี  1 - 14  ม.ค.  2565  เพื่อใหการยกระดับมาตรการปองกันและควบคุมโรคในสถานท่ีราชการ

และหนวยงานในสังกัดกระทรวง  อว.  ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19  (COVID-19)  

ภายหลังเทศกาลปใหม  เปนไปตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี  และยังเปนการเสรมิสรางความปลอดภัย 

และสวัสดิภาพของขาราชการ  เจาหนาที่  รวมถึงประชาชนผูมีความจําเปนตองเดินทางมาติดตอราชการ   

ณ  ท่ีตั้ง  ตนจึงไดสั่งการและแจงใหสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานในสังกัดกระทรวง  อว.  ทุกแหง  

พิจารณาดาํเนินการในระหวางวันที่  1 - 14  ม.ค.  2565  ดังนี้ 

   1.  ดําเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งหนวยงาน  (WFH)  ตามความเหมาะสม 

โดยไมใหมีผลกระทบตอการใหบริการประชาชน  ตามขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 

   2.  หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ทําใหเกิดการรวมกลุมหรือเคลื่อนที่ของคนจํานวนมาก  เชน   

การประชุม  การสัมมนา  การฝกอบรม  การจัดสอบ  เปนตน  หากมีความจําเปนใหจัดกิจกรรมโดยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกสใหมากท่ีสุด  ทั้งน้ี  ยกเวนกรณกีารยกเลิก  ระงับ  หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดแลวอาจเกิด

ผลเสียตอทางราชการ  ขอใหพิจารณาดาํเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวภายใตมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรสั 

โคโรนา  2019  (COVID-19)  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดอยางเต็มขีดความสามารถ 
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 2.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดกําหนดมาตรการเฝาระวัง  ควบคุม  และปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับที่  36 

  ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดออกประกาศ  เร่ือง  มาตรการเฝาระวัง  ควบคุม  และปองกัน

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ฉบับท่ี  35  ไปแลวนั้น  ปจจุบันพบมีการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  สายพันธุใหมในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามท่ีทราบ

แลวนั้น  อีกทั้งยังพบการแพรระบาดและการตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  เพิ่มขึ้นในกลุมนักเรียน  นิสิตและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กอปรกับเปนชวงเทศกาลปใหมที่มีการพบปะของผูคนจํานวนมาก 

และหลากหลาย  ถึงแมวาจะมีการฉีดวัคซีนในกลุมของนักเรียน  นิสิตและบุคลากรเปนจํานวนมากแลว   

แตเพื่อเปนการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19  และเปนไปตามแนวทางของประเทศที่ให 

สวนราชการปรับการทํางานโดยสามารถทํางานในที่พักอาศัยของตนเอง  (Work  From  Home)  ได   

และเพ่ือเปนการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  อยางสูงสดุและ

เขมงวดในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงประกาศ  ดังตอไปนี้   

   1.  ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงาน  ณ  ที่พักอาศัยของตนเอง  (Work  

From  Home)  ตั้งแตวันที่  4  มกราคม  2565  ถึงวันท่ี  14  มกราคม  2565  แตยังคงไวซึ่งประสิทธิภาพ

และผลลัพธที่ดีตามบทบาทหนาที่และภารกิจของแตละบุคคล  หากมีความจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะตอง

เขามาภายในคณะ/หนวยงาน  เพ่ือมาปฏิบัติภารกิจเรงดวน  หรือทําการเรียนการสอนออนไลน  รวมถึง 

การตรวจสอบผลการทดลองในหองปฏิบัติการหรืออื่นๆ  ใหผูบริหารหนวยงานพิจารณาเปนกรณีไป  โดยใหมี

มาตรการการลงเวลาและวัดอุณหภูมิบรเิวณดานหนาหรือภายในอาคารใหเรียบรอย   

   2.  ใหโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งฝายประถมและมัธยมดําเนินการตาม

ประกาศของโรงเรียนเปนการเฉพาะ  โดยใหยึดแนวทางของมหาวิทยาลัยและจังหวัดเปนหลัก   

   3.  คณาจารยและบุคลากรของโรงพยาบาลสุทธาเวช  ใหเปนไปตามประกาศของโรงพยาบาล

และคณะแพทยศาสตรเปนการเฉพาะ   

   4.  กรณีที่มีปญหาหรือขัดของในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  ใหอธิการบดีหรือรอง

อธิการบดี  ที่กํากับการปฏิบัติงานหรือกํากับดูแลวินิจฉัยชี้ขาด   

  ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  ณ  ท่ีพักอาศัยของตนเอง  (Work  From  Home)  ใหปฏิบัติ

ตามหนังสือกองการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี  ที่  อว  0605.1(5.3)/1910  ลงวันที่  23  เมษายน  

2564  เร่ือง  แนวทางการใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงาน  ณ  ท่ีพักอาศัย  (Work  From  

Home)  และประกาศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  มาตรการเฝาระวัง  ควบคุม  และปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา  2019  (COVID-19)  สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับที่  23  

และฉบับที่  29  อยางเครงครัด 
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 3.  สรุปจํานวนนสิิตที่ฉีดวัดซีน  และสถานการณการติดเช้ือ COVID-19 นสิิตและบุคลากร  

(การระบาดระลอกใหม) 

  ตามที่  มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ภายในประเทศและมีผูติดเชื้อ

และกลุมเสี่ยงในจังหวัดตาง ๆ  รวมท้ังจังหวัดมหาสารคามจํานวนมาก  น้ัน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดติดตาม

และใหความสาํคัญในการเฝาระวัง  การปองกันเชื้อโรค  และออกประกาศเพื่อใชเปนมาตรการใหบุคลากร

และนิสิตนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง  โดยไดฉีดวัคซีนใหกับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ต้ังแตวันที่   

7  เมษายน  2564  ถึงวันที่  11  มกราคม  2565  สามารถสรปุขอมูลการฉีดวัคซีน  (ขอมูล  ณ  วันที่   

11 มกราคม  2565)  และสถานการณการติดเชื้อ COVID-19 นิสิตและบุคลากร  (การระบาดระลอกใหม)  

(ขอมูล  ณ  วันที่  12  มกราคม  2565)  ไดดังนี้ 

   1.  ขอมูลการฉีดวัคซีนของนิสิต 

    1.1  นิสิตไดรับวัคซีนเข็มที่  1  จํานวน  38,329  คน  คิดเปนรอยละ  95.64 

    1.2  นิสิตไดรับวัคซีนเข็มที่  2  จํานวน  35,923  คน  คิดเปนรอยละ  89.64 

    1.3  นิสิตไดรับวัคซีนเข็มที่  3  จํานวน  4,952  คน  คิดเปนรอยละ  12.35 

   คงเหลือนิสิตที่ยังไมไดรับวัคซีน  1,011  คน  คิดเปนรอยละ  2.52 

   2.  ขอมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากร 

    2.1  บุคลากรไดรับวัคซีนเข็มที่  1  จํานวน  3,484  คน  คิดเปนรอยละ  95.58 

    2.2  บุคลากรไดรับวัคซีนเข็มท่ี  2  จํานวน  3,404  คน  คิดเปนรอยละ  93.38 

    2.3  บุคลากรไดรับวัคซีนเข็มท่ี  3  จํานวน  1,379  คน  คิดเปนรอยละ  37.83 

   คงเหลือบุคลากรท่ียังไมไดรับวัคซีน  115  คน  คิดเปนรอยละ  3.15 

  สถานการณการติดเชื้อ COVID-19 นิสิตและบุคลากร  (การระบาดระลอกใหม)  (ขอมูล   

ณ  วันท่ี  12  มกราคม  2565)  ปรากฏดังนี้ 
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  สถานการณการติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม  (ขอมูล  ณ  วันที่  11  มกราคม  2565)  

ปรากฏดังนี้ 

 
 

 ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  (ไมมี) 

 

ระเบียบวาระที่  3  วาระสืบเนื่อง  (ไมมี) 

 

ระเบียบวาระที่  4  วาระเพื่อพิจารณา 

 พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอน  (ชวงหลังการสอบกลางภาค)  ประจาํภาคเรียน  2/2564 

  ตามที ่ มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ภายในประเทศและมีผูติดเชื้อ

และกลุมเสี่ยงในจังหวัดตาง ๆ  รวมท้ังจังหวัดมหาสารคามจํานวนมาก  น้ัน  มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดติดตาม

และใหความสาํคัญในการเฝาระวัง  การปองกันเชื้อโรค  และออกประกาศเพื่อใชเปนมาตรการใหบุคลากร

และนิสิตนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้  ตามมติที่ประชุมการเตรยีมความพรอมในการเปดภาคเรยีน  

2/2564  เมื่อวันท่ี  21  ตุลาคม  2564  กําหนดดังน้ี 

   1.  ใหทุกคณะ-วิทยาลัย-หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอน 

แบบออนไลน  ถึงวันท่ี  23  มกราคม  2565  (ถึงชวงสอบกลางภาค  2/2564) 
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   2.  คณะนํารอง  (คณะแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  และ 

คณะสัตวแพทยศาสตร)  สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ  Onsite  ได  โดยตองดําเนินการตามมาตรการ 

ท่ีสวนราชการและมหาวิทยาลัยกําหนด 

   3.  ระดับบัณฑิตศึกษาใหจัดการเรียนการสอนแบบ  Onsite  100% 

   4.  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ  Onsite  ภายหลัง 

การสอบกลางภาค  2/2564  (24  มกราคม  2564)  หากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  มีแนวโนมหรือทิศทางดีขึ้น 

  ในการนี้  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน  ประจําภาคเรียน  2/2564  (ชวงหลังการสอบ 

กลางภาค) เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควรกําหนดมาตรการและแนวทางการจัด 

การเรียนการสอน   ตอไป 

  ขอมูลประกอบการพิจารณา 

   -  กําหนดการสอบปลายภาค  ภาคเรียน  2/2564  ระหวางวันที่  14 - 27  มีนาคม  2565 

   -  กําหนดการเปดภาคเรียน  3/2564  วันท่ี  4  เมษายน  2565 

   -  กําหนดการเปดภาคเรียน  1/2565  วันท่ี  27  มิถุนายน  2565 

  ประกาศมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของ 

   -  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  แนวปฏิบัติการสอบออนไลน  พ.ศ.  2564 

   -  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑการอนุมัติ  การสงและการแกไข 

ผลการศึกษา  พ.ศ.  2564  (สงผลการศกึษาออนไลน) 

 

 จากนั้นใหผูนํานิสิตพรอมท้ังผูบรหิารของแตละคณะ  ไดเสนอแนะและนําเสนอแนวทางการจัด 

การเรียนการสอน  (ชวงหลังการสอบกลางภาค)  ประจําภาคเรียน  2/2564  ดังนี้ 

1.  ประธานสภานิสิต    

   จากการสาํรวจความตองการของนิสิต  นิสิตสวนใหญอยากเขามาเรียน  Onsite โดยเฉพาะ  

นิสิตชั้นปที่  1  (รหัส  64)  ซึง่นิสิตยังไมไดเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยเลย  เพราะนิสิตอยากเขามาเรียนรูและ

เขามาทํากิจกรรมที่มหาวิทยาลัย  และขอเสนอใหแตละคณะฯ  สาํรวจความตองการของนิสิต  และปฏิบัติตาม

มาตรการอยางเครงครัด  รวมถึงอยากใหมหาวิทยาลัยไดประสานกับผูประกอบการ  หรือรานอาหารภายนอก

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับมาตรการปองกันการติดเชื้อโรค  COVID-19  และใหผูนําองคการนิสิตระดับมหาวิทยาลัย

และระดับคณะไดชวยประชาสัมพันธมาตรการตาง ๆ อยางตอเนื่อง   

  2.  นายกองคการนิสิต 

   เห็นดวยกับความคิดเห็นของประธานสภานิสิต  และเสนอแนะอยากใหคํานึงถึงการจัด 

การเรียน  Onsite  ของนิสิตสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพราะมีความจาํเปนทีต่องเขามาเรียน 
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ในมหาวิทยาลัยเชนกัน  และในกรณอีาจารยผูสอนในแตละรายวิชาสั่งงานท่ีมีความเสี่ยงตอสถานการณการ

แพรระบาดของโรค  อาจารยควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม  แตปจจุบันอาจารยผูสอน

ยังเนนความสะดวกของอาจารยผูสอนมากกวา  และขอใหมหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกคณะสามารถนํารอง 

ในการเขามาเรียน  Onsite  ได 

  3.  รองประธานสภานิสิต  คนที่  1  (คณะศกึษาศาสตร) 

   ขออนุญาตกลาวถึงรองคณบดีฝายพัฒนานิสิต  คณะบัญชีและการจัดการ  ทานไดกลาววา   

มีนิสิตชั้นปที่  1  จะขอลาพักการเรยีน  1  ป  เพื่อที่จะเขามาเรียนใหมในปหนา  เพื่อรอใหสถานการณปกติ  

และแจงวาการเรียน  Online  เปนระบบท่ีสามารถเรยีนไดแตในทางปฏิบัติเปนการเรยีนท่ีกดดันท้ังอาจารย

ผูสอนและตัวนิสิต  และนิสิตตองการทราบประกาศจากมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน  ในการจดัการเรยีนการสอน  

หลังจากวันที่  23  มกราคม  2565  เปนตนไป  เนื่องจากมีผลตอการตัดสินใจในการเชาหอพักและตอสัญญา

หอพัก  และนิสิตชั้นปท่ี  1  (2564)  และชั้นปที่  2 (2563)  อยากจะเขามาเรียนแบบ  Onsite   

  4.  ตัวแทนสโมสรนิสิต  คณะบญัชีและการจัดการ  

   จากการสาํรวจในเบื้องตน  อยากใหมีการเรียนแบบ  Online  60%  และเรียน  Onsite 

40%  เนื่องจากการเรยีนแบบ  Onsite  ยังจัดไดไมเต็มประสิทธิภาพ  และสภาพแวดลอมยังไมสะดวก 

ตอการเรียนการสอน  ทั้งนี้  มีขอมูลเสนอตอมหาวิทยาลัย  จาํนวน  6  ขอ  ดังนี้ 

    1.  การสั่งงานของอาจารยผูสอน  ยังมีอาจารยสั่งงานในรูปแบบการลงพื้นที่  (ปริมาณ

และรูปแบบควรใหมีความสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน)  โดยนิสิตชั้นปท่ี  1-2  (รหัส 63-64)  ยังปรับตัวไมได

ในการสั่งงานที่มีปริมาณมาก 

    2.  การจัดการเรียนการสอน  Online  จะมีรูปแบบที่อาจารยผูสอนเปนหลัก  คือ   

เขาสอนชา  ปลอยชา  มีการเรียนชดเชยตามอาจารยสะดวก  และการงดการเรียนการสอนโดยภารกิจสวนตัว 

โดยไมไดสอบถามความเห็นของนิสิต 

    3.  สื่อการเรียนการสอน  หรือการจัดซื้อหนังสือในแตละรายวิชา  เปนการเพิ่มภาระ

คาใชจายสาํหรับนิสิต  ดังนั้น  ควรมีการพัฒนาสื่อที่นิสิตสามารถดาวนโหลดหรือชองทางอ่ืนเพื่อลดภาระ

คาใชจายสาํหรับนิสิต 

    4.  การจัดกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยที่ไมไดรับความรวมมือจากนิสิต  เนื่องจาก

ไมมีสํารวจความคดิเห็นหรือความตองการของนิสิตวาตองการหรือไม  ซึ่งทําใหกระทบการเรียนของนสิิต 

    5.  กองทุนกูยืมเพื่อการศกึษา  บางคณะมีการเลื่อนระยะเวลาในการสงเอกสาร  ทําให

เกิดความลาชาในการดาํเนินการขั้นตอนตอไป  สงผลกระทบตอนิสิตท่ีสงเอกสารทันระยะเวลาที่กําหนด   

จึงไมควรมีการขยายระยะเวลาสาํหรับนิสิตที่สงเอกสารลาชา 

    6.  การสอบ  เนื่องจากในบางรายวิชาอาจารยใหนิสิตเปดกลอง  เพื่อปองกันการทุจริต  

แตดวยทรัพยากร/อุปกรณของนิสิต  รวมถึงสัญญาณอินเตอรเน็ต  ที่ไมพรอม  จึงสงผลตอนิสิตทั้งในการสงงาน

และการสอบ 
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  5.  ตัวแทนสโมสรนิสิต  วิทยาลัยดุริยางคศลิป 

   กรณีการซอมดนตรีของนิสติไมสามารถฝกซอมได  เนื่องจากพื้นที่ในการฝกซอมไมเพียงพอ  

ไมสามารถเขาพื้นที่มหาวิทยาลัยได  และไมสามารถฝกซอมที่หอพักไดเพราะจะเปนการรบกวนบุคคลอ่ืน 

  6.  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

   ชวงหลังจากวันท่ี  23  มกราคม  2565  คณะสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  

Onsite  ใหกับนิสิตชั้นปท่ี  2,  3  และ  4 

  7.  คณบดีคณะแพทยศาสตร 

   ขณะนีก้ารระบาดของเชื้อโรค  COVID-19  สายพันธุโอไมครอนกําลังระบาดมาก   

แตอาการของผูปวยเปนโซนสีเขียวทั้งหมด  ทําใหสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ  Onsite  ได  แตสิ่งที่

กังวลนาจะเปนกิจกรรมนอกหองเรยีน  เชน  กิจกรรมการรับนอง  กิจกรรมชมรม  อ่ืน ๆ และสถาน

ประกอบการตาง ๆ ที่อยูนอกมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  ควรมีมาตรการปองกันท่ีเขมงวด  ทั้งนี้  การจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบ  Onsite  จะเหมาะสําหรับหองเรยีนไมเกิน  50  คน  หากมากกวานั้น  ควรมีมาตรการ

และการตรวจ  ATK  ดวย 

  8.  คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

   ขอใหมหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑ  แนวทาง  มาตรการ  หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

เพื่อใหคณะและหนวยงานนําไปดําเนินการได 

  9.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   การดําเนินการของคณะยังเปนไปตามมาตรการเดิม  คือ  อนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบ  

Onsite  เฉพาะรายวิชาท่ีเปนรายวิชาปฏิบัติการ  โดยนิสิตตองไดรับวัคซีนตามที่กําหนด  และตองเปนการ

ยินยอมระหวางนิสิตและอาจารยผูสอน  ทั้งน้ี  หากมหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการในชวงหลังสอบกลางภาค

แบบใดคณะพรอมปฏิบัติตาม  และสิ่งที่กังวลคือการใชชีวิตของนิสิตนอกหองเรียนมากกวา  

  10.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

   คณะพยาบาลศาสตรเปนคณะนํารองการจัดการเรียนการสอนแบบ  Onsite  ในรายวิชา

ปฏิบัติ  สามารถทําไดไมมีปญหาใด  แตที่มีนิสิตติดเชื้อเกิดจากการใชชวีิตนอกหองเรียน  โดยในประเด็นที่ตอง

มีการตรวจ  ATK  ของนิสิตกอนซึ่งจะเปนการสิ้นเปลืองมากและสามารถยืนยันผลได  72  ชั่วโมง  ซึ่งในกรณีน้ี  

หากมีการตรวจ  ATK  ควรระบุตรวจเฉพาะกลุมที่มีความเสี่ยงสูง 

  11.  รองคณบดีคณะการบญัชีและการจัดการ 

   คณะมีการบริหารจัดการจัดการเรียนการสอนแบบ  Onsite  โดยใหนสิิตชั้นปที่  4  และ

ระดับบัณฑิตศึกษาเขามาเรียนในหองปฏิบัติการ  หรือวิชาสัมมนา  ซึ่งมีการตรวจ  ATK  โดยมีการสาํรวจความ

คิดเห็นของนิสิตและอาจารยตองใหความยินยอมในการเขามาเรียน  พรอมทั้งมีมาตรการควบคุมเปนอยางดี

ตามมาตรการของมหาวิทยาลยั  ทั้งน้ี  เนื่องจากการตรวจ  ATK  มีคาใชจายสูง  จึงอยากขอสนับสนุน

เครื่องมือการตรวจ  ATK  จากมหาวิทยาลัย 
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  12.  คณบดีคณะเทคโนโลยี   

   สวนใหญนิสิตที่ตดิเชื้อเปนการติดเชื้อมาจากนอกมหาวิทยาลัย  เชน  รานอาหารหรือสถาน

บันเทิง  จึงขอความรวมมอืใหองคกรนสิิต  สโมสรนสิิต  หรือผูนํานิสิตไดชวยประชาสัมพนัธกับนิสิตเรื่องการใช

ชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัยดวย 

  13.  ตัวแทนนิสิต  คณะศิลปกรรมศาสตรและวัฒนธรรมศาสตร 

   จะดําเนินการประชาสัมพันธเรื่องการใชชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย  และขอความชัดเจน 

ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  การจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของนิสิตจะจัดไดหรือไมอยางไร   

ซึ่งอาจเปนสาเหตุในการเกิด  Cluster  ใหมได  และในการตรวจ  ATK  กอนการเขาเรียนขอใหมหาวิทยาลัย 

ไดสนันสนุนเครื่องตรวจ  ATK อยางตอเน่ือง  ทั้งนี้  ในสวนของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีการติดเชื้อ  

มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการดําเนินการ  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยควรกําหนดใหชัดเจน   

เพื่อไมใหเกิดเหตุจากการใหคณะและอาจารยผูสอนตัดสินใจ  และขอตรวจสอบเรื่องประสิทธิภาพของ  SIM  

โทรศพัทท่ีแจกใหกับนิสิต 

  14.  คณบดีคณะนิติศาสตร 

   ขอสอบถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคตน  ปการศกึษา  2565  วาจะเปน

รูปแบบใด  โดยทานอธิการบดีไดแจงวามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแนวทางการจัดการเรยีนการสอนแบบ  

Onsite  หากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีแนวโนมหรือทิศทาง 

ท่ีดีข้ึน  ตอไป 

  15.  ตัวแทนนิสิต  คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม 

   อยากใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบ  Onsite  โดยเฉพาะนิสิตชั้นปที่  1  เปนกลุม 

ท่ียังไมไดเขามาเรียนในมหาวิทยาลัย  คณะที่จัดการเรียนการสอนจะตองบริหารจัดการเก่ียวกับการเขา

หองเรียน  และในฐานะที่เปนผูนําหรือผูแทนนิสิตจะไดประชาสัมพันธอยางเต็มท่ีเพื่อทําใหนิสิตไดมีความเขาใจ 

  16.  รองอธิการบดีฝายบริหารและพัฒนาศักยภาพองคกร 

   ขอใหทุกคนมองการขับเคลื่อนหรือพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  การที่มหาวิทยาลัย

กําหนดใหคณะสามารถบริหารจัดการได  ไมใชการปดความรับผิดชอบใหกับคณะ  ซึ่งการกําหนดใหคณะ 

เปนผูบริหารจัดการหรือตัดสินใจเนื่องจากคณะจะมีความใกลชิดกับอาจารยและนิสิตที่สดุ  และจะทราบวา 

สิ่งไหนหรืออะไรที่ควรหรือเหมาะสม  และขอใหทุกคนไดรับผิดชอบตนเองจะสงผลตอภาพรวมของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

 

 ที่ประชุมมีมตดิังน้ี 

  1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนเปนแบบ Online  และแบบ  Onsite  

ท้ังนี้  ภายหลังจากการสอบกลางภาค  ภาคเรียน  2/2564  (13 - 23  มกราคม  2565)  ใหทุกคณะ  วิทยาลัย  

และหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน  สามารถนํารองในการจัดการเรียนการสอนเปนแบบ  Onsite  ได   
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โดยใหคณะเปนผูกําหนดมาตรการและบริหารจัดการรวมกับอาจารยผูสอนและนิสิต  ซึ่งจะตองมีความพรอม  

มีการปองกัน  มีการกําหนดมาตรการเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และไมเกิดผลกระทบตอนิสิตท้ังใน

ดานเรื่องที่พักและดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

  2.    คณะ  วิทยาลัย  และหนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอน  สามารถจัดการเรียนการสอน

สําหรับรายวชิาปฏิบัติการแบบ  Onsite  ได  โดยตองดําเนินการตามมาตรการท่ีสวนราชการและมหาวิทยาลัย

กําหนด 

  3.  การจัดการเรยีนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  ใหจัดการเรียนการสอนแบบ  Onsite   

  4.  การจัดการเรียนการสอนรายวชิาศึกษาทั่วไป  ใหเปนไปตามประกาศของสํานักศึกษาทั่วไป 

  5.  การจัดกิจกรรมของนิสิต  ใหสภานิสิต  องคการนิสิต  สโมสรนิสิตทุกคณะ  กลุมนิสิต  ชมรม

นิสิต  และนิสิตที่ประสงคจะจัดกิจกรรมตามแผนงานกิจกรรมประจําปสามารถดําเนินการได  โดยตองเสนอ

โครงการ  แผนการดาํเนินงาน  และแผนการเฝาระวังการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19  ใหมีความ

สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  

วิจัยและนวัตกรรม  จังหวัดมหาสารคาม  ตอกองกิจการนิสิตพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

  6.  มหาวิทยาลัยจะกําหนดมาตรการและวิธีการเพ่ือใหทุกคณะ  วิทยาลัย  และหนวยงาน 

ท่ีจัดการเรียนการสอน  นําไปใชในการบริหารจัดการ  เชน  ขนาดหองเรียน  การจัดตารางสอบ  เปนตน 

 ทั้งน้ี  สําหรับการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา  2565  (เปดภาคเรียน  1/2565  วันที่   

27  มิถุนายน  2565)  มหาวิทยาลัยอาจพจิารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ  Onsite   

หากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีแนวโนมหรือทิศทางท่ีดีขึ้น  ตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  5  วาระอื่น ๆ (ไมม)ี 

 

 

ปดประชุมเวลา....10.35.... น. 

 

 

 

(นางสาวนโิรบล  จันทะกล) 

นักวิชาการศึกษา 

ผูจดบันทึกการประชุม 

(นายสวัสดิ์  วิชระโภชน) 

ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

ผูจดบันทึกการประชุม 
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(ผศ.ดร.ภญ.คทัลียา เมฆจรัสกุล) 

ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการและนวัตกรรมการเรียนรู 

ผูตรวจรายงานประชุม 

 

 

 

(ผศ.ดร.ภญ.จันทรทิพย  กาญจนศิลป) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู 

ผูตรวจรายงานประชุม 
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ตัวอยางภาพบรรยากาศในการประชุม 

............................................... 
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