รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
--------------------------------------------1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563
และประชุมคณะกรรมประธานหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่องแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2563
มีมติที่ประชุม ให้ทุกหลักสูตรดาเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 โดยตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของบุคลากรและนิสิต และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ
มหาวิทยาลัยและของกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นภาคเรียนที่ 1/2563 จัดการ
เรียนการจะมีทั้งแบบสอนออนไลน์และแบบผสมผสาน ดังนี้
1.1 นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบทุกหลักสูตร พร้อมทั้งจัดเวลาให้
นิสิตเข้าพบเพื่อซักถามหรือให้คาปรึกษาทั้งแบบออนไลน์ และเข้าพบที่มหาวิทยาลัย
1.2 นิสิตชั้นปีที่ 1-2 โครงการพิเศษ จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน โดยวิชาที่
สอนหากผู้สอนจะจัดสอนในห้องเรียนต้องจัดห้องตามประกาศเว้นระยะห่างของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
จัดเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อซักถามหรือให้คาปรึกษาทั้งแบบออนไลน์ และเข้าพบที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนิสิตในรายวิชานั้นๆ
1.3 นิสิตชั้นปีที่ 2- 4 ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน โดยวิชาที่สอน
หากผู้สอนจะจัดสอนในห้องเรียนต้องจัดห้องตามประกาศเว้นระยะห่างของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัด
เวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อซักถามหรือให้คาปรึกษาทั้งแบบออนไลน์ และเข้าพบที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับข้อตกลงระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนิสิตในรายวิชานั้นๆ
1.4 นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา การฝึกสอนให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
คณะศึกษาศาสตร์
2. การกาหนดรายชื่อผู้ประสานงานหลักของหลักสูตร
มติที่ประชุม ให้แต่ละหลักสูตรกาหนดรายชื่อผู้ประสานงานหลักของหลักสูตร เพื่อให้นิสิตติดต่อสอบถาม
ข้อมูล ดังนี้
ภาควิชาสังคมวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
ชื่อผู้ติดต่อ : อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย
เบอร์มือถือ : 0863769716 Line : sweetwishes
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ชื่อผู้ติดต่อ : อาจารย์ ดร.อชิระ อุตมาน
เบอร์มือถือ : 0632651444 Line : eakachira
Email : achirau@g.swu.ac.th
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อผู้ติดต่อ : อาจารย์รัฐสภา จุรีมาศ
เบอร์มือถือ : 0890278787 Email : rattasapa@g.swu.ac.th
ภาควิชาภูมิศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ)
ชื่อผู้ติดต่อ : อาจารย์ ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ
เบอร์มือถือ : 0992424515 Line : 0891169100
Email : teerawate@gmail.com, teerawate@g.swu.ac.th
ภาควิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ชื่อผู้ติดต่อ : อาจารย์ ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร
เบอร์มือถือ : 0869890678 Line : Jirapornnan
Email : jiraporn224@gmail.com
ภาควิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อผู้ติดต่อ : อาจารย์ ดร.ณัฐรุจ วงศ์ทางสวัสดิ์
เบอร์มือถือ : 0816335980 Email : auebusoh@gmail.com,
auebusoh@gmail.com
3. การจัดการเรียนการสอนและการจัดห้องเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของ
มหาวิทยาลัย และของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว)
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของ
มหาวิทยาลัยและตามคู่มือปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว) ดังนี้
1. การคัดกรองเบื้องต้น จัดให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกายของบุคลากรและนิสิต และการลงทะเบียนเข้า-ออก
อาคารตามมาตรการ
2. จัดให้มีการทาความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ การเตรียมเจลล้างมือ รับผิดชอบโดยให้เพียงพอ
3. กาหนดให้บุคลากรและนิสิตทุกคน สวมหน้ากากอมามัย หรือหน้ากากผ้า หรือหน้ากากป้องกันใบหน้า
(Face Shield) โดยให้เป็นความรับผิดชอบของบุคลากรและนิสิต
4. กรณีที่นิสิตปีที่ 1-2 โครงการพิเศษ และ นิสิตชั้นปีที่ 2-4 ภาคปกติที่มีการเรียนการสอนออนไลน์และ
แบบผสมผสานในห้องเรียน จะมีการเว้นระยะห่าง และการควบคุมปริมาณคนในแต่ละวิชา/ห้องเรียน ให้เป็นความ
รับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาดาเนินการให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกัน
5. ให้บุคลากรและนิสิตปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
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4. ตารางกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2563 ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
กรกฎาคม 2563
25 ก.ค.63

สิงหาคม 2563
10 ส.ค. 63
10-31 ส.ค.63
10-31 ส.ค.63

กันยายน 2563
1-30 ก.ย.63
1-30 ก.ย.63

ตุลาคม 2563
1-30 ต.ค.63

กิจกรรม

สถานที่/ช่องทาง

ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1
ปฐมนิเทศรวมทุกสาขาวิชา พบผู้บริหารและคณาจารย์
พบประธานหลักสูตร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และชี้แจง
การจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ (Online: ทางZoom App.)
และถ่ายทอดผ่านทางFacebook live

วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ เริ่มเรียนตามตารางเรียน

*ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ออนไลน์ (Online) ตามที่ผู้สอนกาหนด
รหัส ID ZOOM ระบุในตารางสอน
(Supreme) ของแต่ละรายวิชา
ออนไลน์ (Online) โดยจะระบุรหัส ID
ZOOM ในตารางสอน (Supreme)
และมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในห้องเรียนตามข้อตกลงของ
อาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ถา้ สอนในห้องเรียนก็
จะถ่ายทอดออนไลน์ให้กับนิสติ ที่ไม่
สะดวกเข้ามาเรียนในห้องเรียนหรืออัด
คลิป VDO เพื่อให้เรียนย้อนหลังได้

ทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1-2 โครงการพิเศษ
และชัน้ ปีที่ 2 -4 ภาคปกติ เริ่มเรียนตามตารางเรียน

ทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ เริ่มเรียนตามตารางเรียน
ทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1-2 โครงการพิเศษ
และชัน้ ปีที่ 2 -4 ภาคปกติ เริ่มเรียนตามตารางเรียน

ทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ เริ่มเรียนตามตารางเรียน
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ออนไลน์ (Online) ตามที่ผู้สอนกาหนด
รหัส ID ZOOM ระบุในตารางสอน
(Supreme) ของแต่ละรายวิชา
ออนไลน์ (Online) โดยจะระบุรหัส ID
ZOOM ในตารางสอน (Supreme)
และมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในห้องเรียนตามข้อตกลงของ
อาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ถา้ สอนในห้องเรียนก็
จะถ่ายทอดออนไลน์ให้กับนิสติ ที่ไม่
สะดวกเข้ามาเรียนในห้องเรียนหรืออัด
คลิป VDO เพื่อให้เรียนย้อนหลังได้
ออนไลน์ (Online) ตามที่ผู้สอนกาหนด
รหัส ID ZOOM ระบุในตารางสอน
(Supreme) ของแต่ละรายวิชา

วัน/เดือน/ปี
1-30 ต.ค.63

กิจกรรม
ทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1-2 โครงการพิเศษ
และชัน้ ปีที่ 2 -4 ภาคปกติ เริ่มเรียนตามตารางเรียน

5-9 ต.ค. 63

สอบกลางภาค 1/2563 (Midterm Examination)
(งดการเรียนการสอน)
ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ
สอบกลางภาค 1/2563 (Midterm Examination)
(งดการเรียนการสอน)
ชั้นปีที่ 1-2 โครงการพิเศษ
ชั้นปีที่ 2-4 ภาคปกติ

5-9 ต.ค. 63

พฤศจิกายน 2563
1-29 พ.ย.63
1-29 พ.ย.63

ทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ เริ่มเรียนตามตารางเรียน
ทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1-2 โครงการพิเศษ
และชัน้ ปีที่ 2 -4 ภาคปกติ เริ่มเรียนตามตารางเรียน

30 พ.ย.–15 ธ.ค. 63 สอบปลายภาค (*ตามปฏิทนิ การศึกษาของมหาวิทยาลัย)
ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ
30 พ.ย.–15 ธ.ค. 63 สอบปลายภาค (*ตามปฏิทนิ การศึกษาของมหาวิทยาลัย)
ชั้นปีที่ 1-2 โครงการพิเศษ
ชั้นปีที่ 2-4 ภาคปกติ
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สถานที่/ช่องทาง
ออนไลน์ (Online) โดยจะระบุรหัส ID
ZOOM ในตารางสอน (Supreme)
และมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในห้องเรียนตามข้อตกลงของ
อาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ถา้ สอนในห้องเรียนก็
จะถ่ายทอดออนไลน์ให้กับนิสติ ที่ไม่
สะดวกเข้ามาเรียนในห้องเรียนหรืออัด
คลิป VDO เพื่อให้เรียนย้อนหลังได้
ออนไลน์ (Online)
ตามที่ผสู้ อนกาหนด
ออนไลน์ (Online)
ตามที่ผสู้ อนกาหนด
และผสมผสานในห้องเรียนตามข้อตกลง
ของอาจารย์ผู้สอน
ออนไลน์ (Online) ตามที่ผู้สอนกาหนด
รหัส ID ZOOM ระบุในตารางสอน
(Supreme) ของแต่ละรายวิชา
ออนไลน์ (Online) โดยจะระบุรหัส ID
ZOOM ในตารางสอน (Supreme)
และมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในห้องเรียนตามข้อตกลงของ
อาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ถา้ สอนในห้องเรียนก็
จะถ่ายทอดออนไลน์ให้กับนิสติ ที่ไม่
สะดวกเข้ามาเรียนในห้องเรียนหรืออัด
คลิป VDO เพื่อให้เรียนย้อนหลังได้
ออนไลน์ (Online)
ตามที่ผสู้ อนกาหนด
ออนไลน์ (Online)
ตามที่ผสู้ อนกาหนด
และผสมผสานในห้องเรียนตามข้อตกลง
ของอาจารย์ผู้สอน

