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เปิดพิธีปฐมนิเทศ ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีปฐมนิเทศและอบรม

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมจ าปาหลวง  
อาคาร 39 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานในพิธี  
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้นักศึกษาได้ทราบบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ  
ได้ทราบระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ และเพ่ือให้
นักศึกษาทราบถึงบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และคณะ เพ่ือการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการปรับตัวในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่อย่างมีความสุขและประสบผลส าเร็จในการศึกษา
ตามหลักสูตร พิธีปฐมนิเทศแบบออนไลน์ครั้งนี้ มีนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมจ านวน 3,056 คน นอกจากนี้ยังได้รับ
เกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่ เข้าร่วมในพิธีทั้งแบบออนไลน์และในห้องประชุม 
 

ติดตั้งโรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติให้แก่โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ด้านการเกษตร 

         วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม นายมานิตย์ บุตรพรม 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม รับมอบโรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติ จาก ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ซึ่งได้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยได้
ให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด และติดตั้งโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ จ านวน 2 โรง ได้แก่ เห็ดขอนขาว และเห็ดนางฟ้า 
จ านวน 2,000 ก้อน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ด้านการเกษตรและโครงการ
อาหารกลางวัน เป็นการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นภายใต้พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ที่มกีารบูรณาการร่วมกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการนี้เป็น
ส่วนหนึ่งเพ่ือที่จะให้โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน และบุคลากร นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเพาะเห็ด ให้โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตร สามารถน ามาประกอบเป็นอาหารกลางวันนักเรียน
ได้ตลอดปี เกิดการบูรณาการการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในอนาคตทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ยินดีที่จะสร้างความร่วมมือ หรือให้ความรู้ด้านการบริการวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการฝึกวิชาชีพ ตลอดจนเรื่องขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจ ซ่ึงโครงการ
ดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ด าเนินโครงการไปแล้ว 4 อ าเภอภายในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่
อ าเภอโกสุม อ าเภอบรบือ อ าเภอแกด า และอ าเภอเมือง รวมถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม มีโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ทุกปี ที่จะลงพื้นที่ทั้ง 13 อ าเภอในจังหวัดให้ครอบคลุม เพ่ือที่จะ
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ต่อยอดผลผลิต ให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและ
ชุมชน เกิดเป็นการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 



 
 
 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เร่ือง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามประกาศกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดการเรียน
ร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียนและในห้องปฏิบัติการ ท้ังนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถพิจารณาปรับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับ เนื้อหาและสามารถปรับวิธีการการวัดประเมินผลได้ โดยยังคงความครบถ้วนของเน้ือหาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม ค าอธิบาย
รายวิชาท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปน้ี 

1.การจัดการเรียนการสอน 
1.1 ปรับวิธีการสอนเป็นการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับรายวิชา และเพื่อให้นักศึกษาสามารถ

เรียนออนไลน์ได้ในทุกวิชาโดยไม่ซ้อนทับเวลากัน จึงให้ผู้สอนและผู้เรียนออนไลน์ยึดตามตารางเวลาเรียนตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้ก าหนด หรือ 

1.2 จัดการเรียนสอนเป็นแบบมอบหมายงาน ในรายวิชาท่ีสามารถท าได้ ซ่ึงผู้สอนสามารถก าหนดเวลาในการเรียนการสอนร่วมกับ
ผู้เรียนได้ตามความเหมาะสม 

1.3 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีตามข้อ 1.1-1.2 ผู้สอนต้องชี้แจงถึงการปรับการเรียนการสอน วิธีการสอน การใช้เครื่องมือใน
การสอน แจ้งของทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ให้นักศึกษาได้ทราบอย่างชัดเจน 

1.4 ให้คณบดีทุกคณะด าเนินการส ารวจผู้สอนและผู้เรียนในทุกรายวิชาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจ าแนกผู้สอน
และผู้เรียนในทุกรายวิชาท่ีไม่มีความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์และด าเนินการดังน้ี 

  1.4.1 ผู้สอนท่ีไม่สามารถสอนออนไลน์ได้ให้เข้ารับการอบรมและเตรียมการสอนออนไลน์เพื่อให้สามารถสอนออนไลน์ได้ทุกรายวิชา 
  1.4.2 ผู้เรียนท่ีไม่มีความพร้อมเน่ืองจากไม่มีอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนโดยให้

ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยมีมาตรการในการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด 

2. การประเมินผลรายวิชา 
2.1 การประเมินผลรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนตามแนวทางข้างต้นผู้สอนสามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และปรับวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอน โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน และผ่านความเห็นขอบ
ของหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตามล าดับ ก่อนการน าไปใช้ 

2.2 การสอบและประเมินผล กลางภาค/ปลายภาค ต้องด าเนินการตามตามปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยผู้สอน
สามารถปรับวิธีการสอบและประเมินผลให้เหมาะสมกับวิธีการสอนและ จ านวนผู้เรียนในรายวิชาน้ันๆ 

2.3 รายวิชาท่ีมีจ านวนนักศึกษาไม่เกิน 20 คน สามารถมอบหมายงาน (Assignment) หรือ จัดสอบแบบท าท่ีบ้าน (Take home 
examination) แทนการน่ังสอบในห้องสอบได้โดยให้ด าเนินการอย่าง รอบคอบรัดกุมตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของการวัดและ
ประเมินผล 

2.4 ผู้สอนต้องประเมินผลรายวิชาและส่งผลการประเมินรายวิชา (เกรด) ตามปฏิทินการศึกษา ท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนก าหนด 

3. การสอนรายวิชาปฏิบัติการ 
การสอนรายวิชาปฏิบัติการท่ีจ าเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ให้ผู้สอนด าเนินการสอนตามปกติ อาจปรับ รูปแบบกิจกรรมการ

ปฏิบัติการให้กระชับขึ้น โดยยึดหลักคุณภาพการเรียนการสอน เพือ่ให้มั่นใจว่าผู้เรียนได้รับความรู้ครบถ้วนตามเน้ือหาสาระและวัตถุประสงค์
ของรายวิชาปฏิบัติการน้ันๆ และปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ส่วนเน้ือหา
บางส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการเรียนปฏิบัติการที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ให้ด าเนินการจัดการสอนออนไลน์ 

4. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4.1 นักศึกษาท่ีประสงค์จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยสถานประกอบการ/หน่วยงานท่ีนักศึกษาจะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ตอบรับให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษาด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามขั้นตอนและก าหนดการตามปฏิทิน
การศึกษา จนแล้วเสร็จ 

4.2 นักศึกษาท่ีประสงค์จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แต่สถานประกอบการ/หน่วยงาน ท่ี นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ไม่สามารถรับนักศึกษาให้เข้าฝึกได้ ให้คณะและสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด หารือร่วมกับนักศึกษา เพื่อหาแนวทางทีเ่หมาะสมกับลักษณะการ
ปฏิบัตงิานของแต่ละหลักสูตร ตามระยะเวลา และประเมินผลได้ตามปฏิทินการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 

4.3 ส าหรับนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ท่ีจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ปฏิบัติตามประกาศของ
คณะครุศาสตร์ หรือแนวปฏิบัติของโรงเรียนในเขตพื้นท่ี ท่ีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4.4 ส าหรับนักศึกษาท่ีก าลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษาถัดไป ให้คณะและสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด หารือ
ร่วมกับนักศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ ท่ีนักศึกษาสังกัด 

5. ระบบสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมระบบสนับสนุนท่ีรองรับการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลให้ครบถ้วน ส าหรับการจัดการเรียนการ

สอนตามแนวทางท่ีก าหนดข้างต้น ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด หากจ าเป็น 
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในโอกาส
ต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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