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เกริ่นน า 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) พบครั้งแรกที่นครอู่
ฮั่น ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม 2562 และส่งผลใหม้หาวิทยาลยัมหิดลประกาศงดการเรียน
การสอนในช้ันเรียน และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ตั้งแตเ่ดือนมีนาคม 2563 
ต่อมาช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 มหาวิทยาลัยให้ส่วนงานเปดิสถานท่ี เพื่อด าเนินการด้าน
การศึกษาและกิจกรรมประเภทอืน่ได้ แต่เปดิได้ไม่นาน ก็ต้องงดใช้สถานท่ีอีกครั้ง  

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลให้ส่วนงานในพ้ืนท่ีพญาไทเปิดพื้นท่ี เพือ่ด าเนินการด้าน
การศึกษา การวิจัย และกิจกรรมประเภทอื่นได้ โดยให้ปฏิบตัิตามมาตรการของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายอ าเภอพุทธมณฑล โดยความเห็นชอบ
ของคณะท างานศูนย์ปฏิบตัิการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล ได้อนุญาตใหเ้ปดิสถานศึกษา
ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ในช่วงเวลาที่สามารถเข้าพื้นที่ได้นี ้ คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้ใหบ้ริการรายวิชา
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์พื้นฐาน แก่นักศึกษาหลักสูตรไทย ช้ันปทีี่ 1-2 (ศาลายา) และช้ัน
ปีท่ี 2 (พญาไท) จึงมีนโยบายสนบัสนุนให้รายวิชาจดัการเรียนการสอน On-site โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ รายวชิาทีอ่าจารยผ์ูส้อนเหน็วา่ การจดัการเรยีนการสอนในพืน้ทีเ่ปน็สิง่จ าเปน็ ทัง้นี้
อาจารย์และนักศึกษาสามารถเลือกที่จะสอนและเรยีนแบบ On-site/Online ได ้คู่มือนี้จดัท า
ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลแนวทางการจัดการเรยีนการสอน ภาคการศึกษา 2/2564 และตอบค าถาม 
โดยมสีัญลักษณ์และความหมาย ดงันี้ 

 คือ หัวข้อ  คือ ค าถาม  คือ ค าตอบ 

และมลีิงก์ท่ีหัวข้อในสารบญั รูป  จะพาไปยังเอกสารหรือรูปภาพที่สนใจ โดยหน้าสุดท้าย
จะมีรูป        เพื่อพากลับไปท่ีหนา้เดิม หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรณุาติดต่องานการศึกษา 

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ธันวาคม 2564 



3 
 

สารบัญ 
 

1 การจัดการเรยีนการสอน .............................................................................................. 4 

2 การประเมินและตดัสินผล .......................................................................................... 14 

3 การเตรียมพร้อมก่อน ON-SITE.................................................................................. 17 

4 เมื่อไดเ้ข้าพื้นที่ ต้องปฏิบัติตัวอยา่งไรด ี....................................................................... 19 

5 เมื่อ เสี่ยง หรือ ติด COVID-19 จะท าอย่างไรด ี.......................................................... 20 

 
ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 
 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 
  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล เรื่อง แนวทางการจัดการเรยีนการ

สอนรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล ภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าดว้ยการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าดว้ยการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 

 
ช่องทางในการติดต่องานที่เกี่ยวข้อง 

 
 งานการศึกษา  

 งานศาลายา 

 หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลย ี



4 

1 การจัดการเรียนการสอน 

ประกาศมหาวิทยาลยัมหดิล เรื่อง การจัดการเรยีนการสอน ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 ให้จัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ระหว่างช่องทางออนไลน์กับการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือห้องปฏิบัติการ 
โดยการพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วง
เวลานั้นเป็นส าคญั 

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง แนวทางการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาใดบ้าง 

  เป็นแนวทางที่ได้จากการหารือรว่มกันกับอาจารยผ์ู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชา
หลักสตูรไทย ช้ันปีท่ี 1-2 (ศาลายา) และช้ันปีท่ี 2 (พญาไท) หากรายวิชาอื่นสนใจจัดการ
เรียนการสอน On-site คณะฯ ก็สนับสนุนเช่นกัน 

 การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ตามประกาศคณะฯ เป็นการจัดการเรียน
การสอนแบบ On-site 100% หรือไม่ 

 ไม่ เนื่องจากนักศึกษาสามารถเลือกเรยีนในช้ันเรียนหรือเรยีนออนไลนไ์ด้ ดังนั้น 
 การจัดการเรียนการสอน ตามประกาศคณะฯ ฉบับน้ี จึงโฟกัสตามสถานท่ีที่อาจารย์

ผู้สอนท าการสอน กล่าวคือ การจัดการเรียนสอนในรูปแบบ On-site หมายถึง การ
จัดการเรียนการสอนที่อาจารย์ผูส้อนอยู่ในห้องเรียนหรือห้องปฏิบตักิาร ณ พื้นที่ศาลายา
หรือพ้ืนท่ีพญาไท 

 สอนแบบ Online ได้หรือไม่ 
 ได้ ประกาศคณะฯ ฉบับน้ี มไิด้บงัคับอาจารย์ผูส้อนให้สอนในรูปแบบ On-site แต่

ต้องการสนับสนุนให้อาจารย์ผูส้อนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site เนื่องจาก
รัฐบาลไดผ้่อนคลายมาตรการของสถานศึกษา คณะฯ เห็นว่าเป็นช่วงเวลาทีด่ีทีน่ักศึกษา
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จะได้กลับเข้าคณะฯ เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและทกัษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่
การจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบ Online ทดแทนไดย้าก 
 

  สอนแบบ Online อย่างไรดี 
  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเง่ือนไขของรายวิชา ทั้งนี้การจัดการเรยีนการสอนแบบ 

Online แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี ้(1) synchronous อาจารย์ผูส้อนและนักศึกษาอยู่
ร่วมกันผ่านระบบ teleconference เช่น Zoom, Webex ซึ่งมคีวามใกล้เคียงกับการ
เรียนในช้ันเรียนปกติ สามารถถาม-ตอบได้ (2) asynchronous อาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาไม่ได้อยู่ร่วมกัน ในเวลาเดียวกัน อาจารย์จัดท าคลิปและบนัทึกไว้ให้นักศึกษามา
เรียนรู้ จึงไม่ตดิกับกรอบของเวลาและสถานท่ี 
 

  สอนแบบ On-site อย่างเดียว ไม่ถ่ายทอดได้หรือไม่ 
 ไม่จ าเป็นต้องถ่ายทอดสด (live lecture) แต่ทุกรายวิชาต้องมีรูปแบบการเรยีนการ

สอนออนไลนผ์่านระบบ LMS เช่น MUx, Google Classroom, Microsoft Teams 
ควบคู่กันไป และมีบันทึกวีดิทัศนก์ารสอน (video-recorded lecture) เพื่อให้นักศึกษา
สามารถศึกษาทบทวนได้ในภายหลัง และนักศึกษาท่ีเรียนแบบ On-site หรือ Online ได้
เรียนรูเ้นื้อหาเหมือนๆ กัน ส าหรับอาจารย์ จะช่วยใหก้ารสอนเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง แม้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะท าให้ต้อง
ปิดสถานศึกษาช่ัวคราวอีกครั้ง 
 

  ส าหรับรายวิชาท่ีมีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน อาจารย์ผู้สอนบางท่านจะสอน
แบบ On-site และอาจารย์ผู้สอนบางท่านจะสอนแบบ Online ได้หรือไม่ 

  ได้ โดยอาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาต้องจัดท าแผนการสอนในรปูแบบผสมผสาน 
(Hybrid) นี้ เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 

  มีห้องบรรยายท่ีสามารถสอนแบบ On-site และถ่ายทอด Online ไปด้วย ไหม 
 ที่ศาลายามีห้องบรรยายที่สามารถใช้สอนแบบ On-site และ Online ไปด้วยกันได ้

จ านวน 8 ห้อง อยู่ท่ีอาคารบรรยายรวม 1 จ านวน 4 ห้อง (L1-101, L1-102, L1-201, 
L1-202) และอาคารบรรยายรวม 2 จ านวน 4 ห้อง (L2-101, L2-102, L2-201, L2-202) 
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 ถ้าจะสอนแบบ On-site จะได้สอนวัน เวลา และห้องใด  
 งานการศึกษาได้จดัท าตารางสอนตามรูปแบบปกติไว้แล้ว ดังนี้  ปี 1 (ศาลายา) 
 ปี 2 (ศาลายา)  ปี 2 (พญาไท)  

 ถ้าจะสอนแบบ Online จะได้สอนวันและเวลาใด 
 ใช้ตารางสอนเดียวกันกับการสอนแบบ On-site ทั้งนีน้ักศึกษาทีเ่ข้ามาเรียนในพ้ืนท่ี 

สามารถขอใช้ห้องที่ระบุไว้ในตารางสอน ส าหรับการเรียนแบบ Online ได ้

 อยากทราบความจุของห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
 ข้อมูลห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ พื้นที่ศาลายา 
ห้องเรียนแบบบรรยาย 
อาคารวิทยาศาสตร์ 1 

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวนที่น่ัง 

ปกติ 25% 50% 
1 SC1-151 100 25 50 
2 SC1-152 150 38 75 
3 SC1-153 40 10 20 
4 SC1-154 50 13 25 
5 SC1-155 50 13 25 
6 SC1-156 40 10 20 
7 SC1-157 40 10 20 
8 SC1-158 40 10 20 
9 SC1-159 40 10 20 
10 SC1-160 40 10 20 
11 SC1-161 50 13 25 
12 SC1-117 80 20 40 
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อาคารวิทยาศาสตร์ 2 

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวนที่น่ัง  

ปกติ  25% 50% 
13 SC2-151 100 25 50 
14 SC2-152 150 38 75 
15 SC2-153 40 10 20 
16 SC2-154 50 13 25 
17 SC2-155 50 13 25 
18 SC2-156 40 10 20 
19 SC2-157 40 10 20 
20 SC2-158 40 10 20 
21 SC2-159 40 10 20 
22 SC2-160 40 10 20 
23 SC2-161 50 13 25 
24 SC2-322 70 18 35 
25 SC2-323 120 30 60 

อาคารวิทยาศาสตร์ 3 

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวนที่น่ัง  

ปกติ  25% 50% 
26 SC3-301 80 20 40 
27 SC3-303 150 38 75 
28 SC3-401 80 20 40 
29 SC3-403 150 38 75 
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อาคารวิทยาศาสตร์ 4 

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวนที่น่ัง 

ปกติ 25% 50% 
30 SC4-207 60 15 30 
31 SC4-304 60 15 30 

อาคารบรรยายรวม 1 

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวนที่น่ัง 

ปกติ 25% 50% 
32 L1-001 80 20 40 
33 L1-002 80 20 40 
34 L1-101 330 83 165 
35 L1-102 330 83 165 
36 L1-201 330 83 165 
37 L1-202 330 83 165 

อาคารบรรยายรวม 2 

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวนที่น่ัง 

ปกติ 25% 50% 
38 L2-001 80 20 40 
39 L2-002 80 20 40 
40 L2-101 330 83 165 
41 L2-102 330 83 165 
42 L2-201 330 83 165 
43 L2-202 330 83 165 
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ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
อาคารวิทยาศาสตร์ 3 ช้ัน 3-4 

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวน 
โต๊ะ Lab 

พื้นที ่
จ านวนที่น่ัง ตรม. 

ต่อ คน ปกติ เว้นระยะ 

1 
SC3-300 
(Lab-1) 

24 520 ตรม. 240 120 4.33 

2 
SC3-304 
(Lab-2) 

20 390 ตรม. 200 100 3.90 

3 
SC3-308 
(Lab-3) 

20 455 ตรม. 200 100 4.55 

4 
SC3-400 
(Lab-4) 

24 520 ตรม. 240 120 4.33 

5 
SC3-404 
(Lab-5) 

20 390 ตรม. 200 100 3.90 

6 
SC3-408 
(Lab-6) 

20 455 ตรม. 200 100 4.55 

 ข้อมูลห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ พื้นที่พญาไท 
ห้องเรียนแบบบรรยาย 
อาคารเคม ี

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวนที่น่ัง 

ปกติ 25% 50% 
1 C309 82 21 41 
2 C311 69 17 35 
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อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวนที่น่ัง 

ปกติ 25% 50% 
3 K120 30 8 15 
4 K122 30 8 15 
5 K124 30 8 15 
6 K126 30 8 15 
7 K128 30 8 15 
8 K130 30 8 15 
9 K132 30 8 15 
10 K134 30 8 15 
11 K136 30 8 15 

อาคารชีววิทยา 

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวนที่น่ัง 

ปกติ 25% 50% 
12 B201 80 20 40 
13 B401 95 24 48 

อาคารชีววิทยาใหม ่

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวนที่น่ัง 

ปกติ 25% 50% 
14 N101 216 54 108 
15 N300 60 15 30 
16 N500 60 15 30 
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อาคารบรรยายรวม 

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวนที่น่ัง 

ปกติ 25% 50% 
17 L-1 500 125 250 
18 L-2 250 63 125 
19 L-3 250 63 125 
20 L-4 250 63 125 
21 L-5 250 63 125 

อาคารปรีคลินิก 

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวนที่น่ัง 

ปกติ 25% 50% 
22 PR201 79 20 40 

อาคารฟิสิกส ์

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวนที่น่ัง 

ปกติ 25% 50% 
23 P401 85 21 43 
24 P403 75 19 38 

อาคารวิจัย 

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวนที่น่ัง 

ปกติ 25% 50% 
25 R502 70 18 35 
26 R503 36 9 18 
27 R504 33 8 17 
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อาคารอเนกประสงค ์

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวนที่น่ัง 

ปกติ 25% 50% 
28 M301 62 16 31 
29 M302 100 25 50 
30 M303 60 15 30 
31 M305 60 15 30 
32 M306 50 13 25 
33 M307 49 12 25 

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ

ล าดับที ่ ช่ือห้อง 
จ านวน 
โต๊ะ Lab 

พื้นที ่
จ านวนที่น่ัง ตรม. 

ต่อ คน ปกติ เว้นระยะ 

1 MDL.1 30 864 ตรม. 180 120 7.20 
2 MDL.2 22 648 ตรม. 132 88 7.36 
3 MDL.3 30 864 ตรม. 180 120 7.20 
4 MDL.4 22 648 ตรม. 132 88 7.36 

 การสอนในรูปแบบ On-site มกีารจัดการอย่างไร 
 งานการศึกษาไดด้ าเนินการส ารวจรูปแบบการสอนของแต่ละรายวิชา และรูปแบบ

การเรยีนทีพ่ึงประสงค์ของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อแจ้งมหาวิทยาลัย คณะปลายทาง และ
นักศึกษาทราบ อย่างไรก็ตาม นกัศึกษาอาจเปลี่ยนรูปแบบการเรยีน ดังนั้น ในสัปดาห์
แรกของปีการศึกษา 2/2564 จึงขอใหอ้าจารย์ผูส้อนใช้ห้องเรียนตามที่ระบุในตารางสอน
ไปก่อน กรณีนักศึกษาเข้าเรียนไมถ่ึง 15 คน อาจารย์ผูส้อนสามารถพิจารณาปรับการ
สอนเป็นแบบ Online ได้ กรณีนกัศึกษาเข้าเรียนเกิน 50% ของความจุของห้อง ส าหรับ
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พื้นที่ศาลายา งานการศึกษาจะประสานงานกับงานศาลายา ในการจดัหาห้องเรียนใหม่ที่
เหมาะสม หากไม่สามารถจดัหาหอ้งเรียนใหม่ได้ งานการศึกษาจะชว่ยจัดกลุม่เรยีนแบบ
ผลัดกันเข้าเรียน On-site & Online ตามเลขท้ายของรหสัประจ าตัวนักศึกษา เช่น 
สัปดาห์ที่ 1 นักศึกษาท่ีมีเลขท้ายเป็นเลขคี่ จะได้เรยีนในห้องเรียน และสัปดาห์ที่ 2 
นักศึกษาท่ีมีเลขท้ายเป็นเลขคู่ จะไดเ้รียนในห้องเรยีน ทั้งนี้ข้ึนกับดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นส าคญั ส าหรับพ้ืนท่ีพญาไท นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้เกนิ 
50% ของความจุของห้องตามความเหมาะสม 

 การขอใช้ห้องเรียนในพื้นที่ศาลายา ติดต่อ คณุอุษา แสงอ่อน (งานศาลายา)  
โทร. 02-4419322 ถึง 23  

 การขอใช้ห้องเรียนในพื้นที่พญาไท ติดต่อ คุณจันศนีย์ ฉิมงาม (งานการศึกษา)  
โทร. 02-2015054 

 หากต้องการความช่วยเหลือ เรื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน การบันทึกวีดิ
ทัศน์และตดัต่อ ติดต่อ หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ โทร. 02-2015464  

 ส าหรับการสนับสนุนอ่ืนๆ อาจารย์ผู้สอนสามารถแจ้งความประสงคม์าได้ คณะฯ จะ
พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

 
  อยากทราบจ านวนนักศกึษาที่จะเข้าเรียนในพื้นที ่

 ข้อมูลจากการส ารวจจะแจ้งให้ทราบภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 ส่วนจ านวนท่ี
ชัดเจน คงต้องรอช่วงเปิดเทอม 
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2 การประเมินและตัดสินผล 

 หากมีการจดัสอบกลางภาคแบบ On-site หมายถึง การสอบในรูปแบบ paper based 
exam (แบบเดิม) ทีท่ั้งนักศึกษา อาจารย์ และผู้คุมสอบ อยู่ในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 

พญาไทพื้นที่ณ พื้นที่ศาลายาหรือ  อาจจะต้องขยายวันและเวลาในการสอบ เช่น วันเสาร ์
วันอาทิตย์ หรือ เปลีย่นสถานท่ีสอบจากศาลายามาพญาไท 
 

   การประเมินผลนักศึกษาในรูปแบบ On-site และ Online มีความไม่เท่าเทียม
กัน จะท าอย่างไรดี 

 ท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ระบุไว้
ว่า หากไมส่ามารถจัดการวัดผลในรายวิชาใดได้ตามปกติ ห้ามก าหนดสญัลักษณ์ใดใน
รายวิชานั้น จนกว่าจะสามารถจัดการวัดผลได ้

 ท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 ระบุไว้ว่า 
หากไมส่ามารถจัดการวัดผลในรายวิชาใดได้ตามปกติ อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาอาจ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจ าคณะ เพื่อพิจารณาให้ผลการประเมินแบบ O, S, U 
แทน เว้นแต่ส่วนงานท่ีเปิดหลักสตูร จะแจง้ต่อส่วนงานท่ีจดัการเรยีนการสอนใหร้ายวิชา
ดังกล่าว ใช้ผลการประเมินแบบปกติ 

 จัดการสอบในรูปแบบ On-site หรือ Online เพียงอย่างเดียว อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 การวัดและประเมินผล มไิด้มเีฉพาะการสอบเพียงอย่างเดียว อาจารย์ผู้สอนสามารถ

ใช้เครื่องมืออ่ืนๆ ในการวัดผลได้ เช่น การท ารายงาน การสังเกตพฤติกรรม การซักถาม 
การน าเสนอ  
 

   กรณีรายวิชาปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site จะท าอย่างไร 
ถ้ามีนักศกึษาเลือกทีจ่ะเรียน Online ด้วย 

 หากรายวิชาปฏิบตัิการนี้ มีความจ าเป็นที่ต้องเรียนในพื้นที่ และส าคัญมากต่อการ
เรียนในช้ันปีท่ีสูงขึ้น อาจแนะน าให้นักศึกษาที่เลือกเรียนแบบ Online ลงทะเบียนเรียน
ในภายหลัง เมื่อพร้อมที่จะเข้ามาเรียนในห้องปฏิบัติการ 
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 หากรายวิชาปฏิบตัิการนี้ มีช้ินงานที่นักศึกษาที่เลือกเรียน Online สามารถท าส่งได ้
อาจารยผ์ู้สอนสามารถก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสินผลได้ ตัวอย่างเช่น 

เกณฑ์การให้คะแนน ส าหรับ 1 ช้ินงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

หัวข้อการ
ประเมิน 

ต้องปรับปรุง 
(1-2) 

ผ่าน 
(3-4) 

ดีมาก 
(5) 

การบันทึก
ผลการ
ทดลอง 

บันทึกผลไม่ครบถ้วน 
และไม่เป็นไปตามการ

ทดลอง 

บันทึกผลถูกต้อง  
และเป็นไปตามการ

ทดลอง แต่ไม่ชัดเจน  

บันทึกผลได้ถูกต้อง
ชัดเจน และเป็นไปตาม

การทดลอง 

การสรุปผล
การทดลอง 

สรุปผลไม่ครบถ้วน 
ไม่ครอบคลุมข้อมลู

จากการทดลอง 

สรุปผลได้ถูกต้อง แต่
ไม่ครอบคลุมข้อมลู

จากการทดลอง 

สรุปผลได้ถูกต้อง
ชัดเจน และครอบคลมุ
ข้อมูลจากการทดลอง 

การอ้างอิง 
ข้อความและสื่อต่างๆ 
ที่น ามาใช้ส่วนใหญ่ 
ไม่มีการอ้างอิงที่มา 

ข้อความและสื่อต่างๆ 
ที่น ามาใช้ ไม่มีการ
อ้างอิงที่มาบางช้ิน 

ข้อความและสื่อต่างๆ 
ที่น ามาใช้ มีการอ้างอิง
ที่มาถูกต้อง ท้ังหมด 

การทดลอง ใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง 
ใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้อง
และคล่องแคล่ว 

หมายเหตุ หัวข้อใดที่ไมไ่ด้ท าจะได ้0 คะแนน 

การตัดสินผล 

คะแนน เกรดแบบที่ 1 เกรดแบบที่ 2 เกรดแบบที่ 3 
81 – 100 A  - 

O 
76 – 80 B+  - 
70 – 75 B  B 

S 
60 – 69 C+ C+ 
50 – 59 C C 
46 – 49 D+ D+ 
40 – 45  D D 
0 – 39 F F U 
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สมมติว่า รายวิชาปฏิบตัิการรายวชิาหนึ่ง มีงานให้นักศึกษาท าจ านวน 5 ช้ินงาน ช้ินงาน
ละ 20 คะแนน จากเกณฑ์การใหค้ะแนนและการตดัสินผลข้างต้น ถ้าเกรดของนักศึกษา
ที่เข้ามาเรยีนในห้องปฏิบัติการเปน็แบบท่ี 1 เกรดของนักศึกษาท่ีเรียนแบบ Online จะ
เป็นแบบท่ี 2 เพราะไม่มีคะแนนจากการทดลอง นอกจากน้ี อาจารย์ยังสามารถพิจารณา
เกรดแบบที่ 3 ได้ด้วย จากตัวอย่าง นักศึกษาท่ีเรียนแบบ Online จะไมม่ีทางได้เกรด O 
ทั้งนีก้ารก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสินผลขึ้นอยู่กับอาจารย์ผูส้อน 

   การให้เกรดแบบท่ีไม่มีแต้มประจ า (O, S, U) อาจท าให้นักศึกษามีแต้มเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า 1.50 หรือ มีแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 1.80 อีก 2 ภาค
การศึกษาติดต่อกัน หรือ มีแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 อีก 4 ภาค
การศึกษาติดต่อกัน ซ่ึงจะท าให้พ้นสภาพการเป็นนกัศึกษา 

  ท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉิน นักศึกษาที่มีสถานภาพข้างต้น จะยงัไม่พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปรญิญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 
 

  หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน จะท าอย่างไร 
  ท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉิน หากนักศึกษาสอบไมผ่่านในรายวิชาใด ให้จัดให้มีการ

สอบแก้ตัวในรายวิชาน้ันเพิม่อีกหนึ่งครั้ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล ว่าด้วย
การศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2563 
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3 การเตรียมพร้อมก่อน ON-SITE 

 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ในภาคเรียนที่ 2/2564 
(จากมติที่ประชุมคณะท างาน เพื่อการวางแผนการด าเนินการให้นักศึกษาเข้าพื้นที่ คณะ
วิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 2/2564 วันพุธท่ี 1 ธันวาคม 2564 หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ผศ.
ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง Email: adisak.rom@mahidol.ac.th) 
การเรยีนการสอนในรายวิชาที่จัดการเรยีนแบบ On-site ในภาคการเรยีนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 จะด าเนินการได้ ควรจะต้องมีการประเมินความเสี่ยง ทั้งตัวบุคคลที่
เกี่ยวข้อง อาจารย์ ผู้ช่วยสอนและนักศึกษา สถานท่ีและกิจกรรมในรายวิชานั้นๆ มี
แนวทางการด าเนินการเป็นข้อปฏบิัติขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 มีผลส ารวจความเห็นชอบหรือข้อตกลงร่วมกันของนักศึกษาและผู้ปกครอง ในการ

จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่เสนอของรายวิชา 
 มีข้อมูลความพร้อมของนักศึกษา ข้อมูลการฉดีวัคซีนที่นักศึกษาส่งให้งานการศึกษา

และข้อมลูที่พัก/บุคคลพักอาศัยร่วมกันใกล้ชิด 
 มีการประเมินความเสี่ยงส่วนบุคคลก่อนเข้าเรยีน โดยใช้แบบประเมินของคณะ

วิทยาศาสตร์ ดังนี ้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7iXgwTvOd1SkNZKEjiyy
z3DP3H7fguXMD7h2_19ceq4VCpg/viewform?usp=sf_link 

 มีมาตรการการ/แนวปฏิบัติในการดูแลนักศึกษาระหว่างอยู่ในช้ันเรียน โดยเฉพาะ
การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเว้นระยะห่าง การใช้ของส่วนตัวและการ
ล้างมือเป็นประจ า  

 มีแนวปฏิบัติหากนักศึกษาพบว่ามคีวามเสีย่งในการติดเชื้อโรคโควิด-19 และเมื่อผล
ตรวจ ATK เป็นบวก (สามารถอ้างอิงจากแนวปฏิบัติได้) 

 มีเอกสารการรับทราบระเบียบและข้อปฏิบัติของหลักสูตร ของหน่วยงาน และของ
ส่วนงาน 

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนต้องประเมนิความเสีย่งของนักศึกษาท้ังจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมการใช้ชีวิตของนักศึกษา (พิจารณาจากผลการประเมินความเสีย่งส่วน
บุคคล) ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เพื่อน ามาวิเคราะห์และจัดท ามาตรการในการปฏิบตัิตัว
ของนักศึกษาในช้ันเรียนให้ปลอดภัยมากที่สดุ โดยเฉพาะการก าชับเรื่องการสวม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7iXgwTvOd1SkNZKEjiyyz3DP3H7fguXMD7h2_19ceq4VCpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7iXgwTvOd1SkNZKEjiyyz3DP3H7fguXMD7h2_19ceq4VCpg/viewform?usp=sf_link
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หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเว้นระยะห่าง การใช้ของส่วนตวัและการล้างมือเป็น
ประจ า เป็นต้น 

  งานการศึกษามีข้อมลูการฉีดวัคซีนของนกัศึกษาหรือไม่ 
  ติดต่อ คณุทิชา เชิดผล (งานการศึกษา) โทร. 02-2015054 ข้อมูลที่มีอาจไม่เป็น

ปัจจุบัน เพราะท าการส ารวจตั้งแต่ก่อนยื่นเรื่องขออนุญาตเปิดสถานศึกษาต่อนายอ าเภอ
พุทธมณฑล ทั้งนี้ ทางอ าเภอพุทธมณฑลก าหนดการรับวัคซีนครบโดสของนักศึกษาและ
อาจารยผ์ู้สอนไว้ท่ีร้อยละ 85 ขึ้นไป ในขณะที่ทาง กทม. ไม่ได้ระบไุว้ 

 
  หากต้องการแบบประเมินความเสี่ยงส่วนบุคคล เพ่ือใช้กับบุคลากรและนกัศึกษา

ในภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/หลกัสูตร/รายวิชา จะขอได้จากที่ใด 
 ติดต่อ คุณสายพณิ ทองพัด (งานการศึกษา) โทร. 02-2015052 

 
  ต้องการจะเข้ามาเรียนแบบ On-site จะหาที่พักได้อย่างไร 

 ลองเริ่มต้นค้นหาจาก 2 เว็บไซด ์ https://mahidol.ac.th/th/accommodation/ 
และ https://www.renthub.in.th/ และหาข้อมลูประกอบเพิ่มเติม 
 

  อาจารย์และนักศึกษาต้องตรวจ ATK หรือไม่  
 ส าหรับพ้ืนท่ีศาลายา นักศึกษาจะได้รับการตรวจ ATK ครั้งแรกในการเข้าพื้นที ่และ

สุ่มตรวจสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 ส าหรับพ้ืนท่ีพญาไท 
คณะฯ สนับสนุนให้ทุกคนท าแบบประเมินความเสี่ยงส่วนบคุคลก่อนมาคณะฯ ไมม่ีการ
บังคับตรวจ ATK แต่จะท าการตรวจ ATK เมื่อพบว่ามีความเสี่ยง 
 

  หาชุด ATK ได้จากช่องทางใดบ้าง 
 กองกิจการนักศึกษา และหน่วยบริการสุขภาพ ตึก N ช้ัน 1 (โทร. 02-2015203)  

 

https://mahidol.ac.th/th/accommodation/
https://mahidol.ac.th/th/accommodation/
https://www.renthub.in.th/
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4 เมื่อได้เข้าพ้ืนที่ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดี 

กว่าจะไดเ้ข้าพื้นที่ ต้องฝ่าฟันอุปสรรค และพิสูจนค์วามพร้อมในการเปิดสถานศึกษาจน
ได้รับการยอมรับจากกรุงเทพมหานคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดังนั้น เมื่อได้เข้าพื้นที่ ก็อยากให้การ
จัดการเรียนการสอนแบบ On-site ในครั้งนี้ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจนจบภาคการศึกษา การ
ดูแล และร่วมมือกัน ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคและการแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัด จึงเป็นสิ่งจ าเป็น  MUSC การ์ดอย่าตก 

 สวมหน้ากากอนามัยอย่างไรจึงจะถกูวิธ ี
 ตาม  infographic ที่แนบมาด้วย 

 ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ปลอดภัย 
 ตาม  infographic ที่แนบมาด้วย 

 ล้างมืออย่างไร ห่างไกล COVID-19 
 ตาม  infographic ที่แนบมาด้วย 

D-M-H-T-T ย่อมาจากอะไร
 ตาม  infographic ที่แนบมาด้วย 

 ควรท า / ไม่ควรท า ในสถานการณ์โควิด-19 
 ตาม  infographic ที่แนบมาด้วย 



20 

5 เมื่อ เสี่ยง หรือ ติด COVID-19 จะท าอย่างไรดี 

 สัญญาณป่วย COVID-19 มีอะไรบ้าง 
 ตาม  infographic ที่แนบมาด้วย 

 เมื่อนักศึกษา SC (ตรี-โท-เอก) เผชิญ COVID-19 
 ตาม  infographic ที่แนบมาด้วย 

 ค าถามที่พบบ่อย ในสถานการณ์ COVID-19 
 ตาม  infographic ที่แนบมาด้วย 

 กรณีท าประกัน COVID-19 กับมหาวิทยาลัยมหิดล หากติดเชื้อ COVID-19 จะ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างไร 

 ตาม  infographic ที่แนบมาด้วย 

แนวปฏิบัติหากนักศกึษาพบว่ามคีวามเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด-19 
(มีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง Email: adisak.rom@mahidol.ac.th) 
1. ให้นักศึกษาด าเนินการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK ทันที  

a. ถ้านักศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ จะต้องแจ้งประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
หรือเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรก่อน เพื่อประสานงานไปยังห้องพยาบาล
และให้นักศึกษาไปขอรับชุดตรวจได้ที่หน่วยบริการสุขภาพ (ห้องพยาบาล) ตึก
N ช้ัน 1 (โทร. 02-2015203)

b. ถ้านักศึกษาอยู่นอกคณะวิทยาศาสตร์ จะต้องแจ้งประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรก่อน เพื่อให้หลักสูตรฯ ด าเนินการ
จัดส่งชุดตรวจ ATK ไปให้นักศึกษา

2. หากผลตรวจ ATK เป็นลบ
a. ในกรณีไม่มีอาการบ่งช้ีใดๆ ให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการพบเจอผู้คนอย่างน้อย 3

วันเพ่ือรอดูอาการและประเมินความเสี่ยงหรือตรวจ ATK ซ้ าอีกครั้ง
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b. ในกรณีมีอาการต้องสงสัย ให้กักตัวและไปตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยัน หรือกัก
ตัวต่ออีก 3 วันแล้วตรวจ ATK ซ้ าอีกครั้ง โดยที่ต้องแจ้งอาจารย์ผู้สอนเรื่อง
การกักตัวและหารือเรื่องการเรียนการสอน

3. หากผลตรวจ ATK เป็นบวก
a. ให้กักตัวเองทันทีและปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด
b. ให้แจ้งกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดย้อนหลัง 10 วัน ควรกักตัวและตรวจ ATK ทันที

เพราะมีภาวะเสี่ยงสูง
c. แจ้งอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรทันที

พร้อมแสดงผลตรวจ จากนั้นอาจารย์/เจ้าหน้าที่ฯ แจ้งงานการศึกษา (Line:
@034ymyje หรือ https://lin.ee/1Z6ciJdyJ) เพื่อประสานงานช่วยเหลือ
และเก็บข้อมูล

4. นักศึกษาแจ้งงานการศึกษาผ่านช่องทางไลน์ตามที่ระบุในข้อ 3c ว่า นักศึกษาหรือ
ครอบครัวมีความประสงค์ด าเนินการไปตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR และดูแล
รักษาด้วยตนเองได้ หรือนักศึกษาต้องการความช่วยเหลือในการตรวจยืนยันผลด้วย
วิธี RT-PCR และดูแลรักษาตามขั้นตอนปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหิดล

5. ในกรณีที่ขอความช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัย ให้ประสานงานติดต่อกับงาน
การศึกษาเป็นระยะตลอดช่วงเวลาที่ด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
ระหว่างรอต้องกักตัวเองในที่ส่วนตัวและปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T อย่าง
เคร่งครัด

 ในกรณีไม่มีอาการ ผลตรวจ ATK เป็นบวก แต่ RT-PCR เป็นลบ ก็ต้องกักตัวอย่าง
น้อย 3 วันแล้วตรวจซ้ า หรือถ้าไม่ตรวจซ้ า ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ก่อนที่จะ
ออกมาด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามหลัก D-M-H-T-T

ในกรณีที่มผีู้ร่วมชั้นเรียนมผีลตรวจ ATK เป็นบวก 
 ให้ทุกคนในช้ันเรียนท าแบบประเมนิความเสีย่งทันที แล้วพิจารณาจากผลการ

ประเมินความเสี่ยงน้ันว่าเป็นกลุ่มคนท่ีมีภาวะเสี่ยงหรือไม่ ถ้าไม่มีกส็ามารถ
ด าเนินการเรียนการสอนไดต้ามปกติ หากมีภาวะเสี่ยงให้ด าเนินการกักตัวและตรวจ 
ATK ตามขั้นตอนท่ี 2 เป็นต้นไป 

 ถ้ามีจ านวนคนท่ีมีภาวะเสี่ยงมากกว่า 10 คนในช้ันเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
งดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ On-site และเปลี่ยนวิธีการเรยีนการสอนเป็น
แบบ Online แทนอย่างน้อย 14 วัน

https://lin.ee/1Z6ciJdyJ
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ตารางสอน ภาคการศึกษา 2/2564 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 พื้นที่ศาลายา (01/12/2564) 
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หมายเหตุ SCID111 กลุ่ม RAMD PCMD PIMD 3 ศูนย์ เรียน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปลาย 
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ตารางสอน ภาคการศึกษา 2/2564 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 พื้นที่ศาลายา (01/12/2564) 
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ตารางสอน ภาคการศึกษา 2/2564 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 พื้นที่พญาไท (18/11/2564) 

ตารางสอน ภาคการศึกษา 2/2564 รายวิชาศึกษาทั่วไป พ้ืนท่ีพญาไท 



38 



39 
 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 



42 
 

 



43 
 

 



44 
 

 

 

 



45 
 

 



46 
 

 



47 
 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 




