
 
 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  
 

ตามที่ปัจจุบันมีสถานการณ์แพร่ระบาดของของเชื้อโรค COVID-19 ในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นเป็น
จ านวนมาก บัณฑิตวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนิสิต บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา จึงได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  
 

การด าเนินการ แนวทาง 
1. การเรียนการสอน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตสงขลา ฉบับที่ 1/2565 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 
1. การเรียนการสอน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1.1 รายวิชาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ 0031/2565 
เรื่อง ก าหนดรายวิชาที่เข้าเรียนในพ้ืนที่วิทยาเขตสงขลา ประจ าภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2564 ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2565 จัดการเรียนการสอนคู่ขนาน
เป็นแบบออนไซต์ (on site) และแบบออนไลน์ (on line) โดยใช้โปรแกรม Cisco 
Webex Meeting เชื่อมโยงกับระบบ TSU MOOC เป็นเครื่องมือหลักในการ
สอน ซึ่งผู้สอนต้องชี้แจง วิธีการสอน การใช้เครื่องมือในการสอน และแจ้ง
ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนให้นิสิตทราบอย่างชัดเจน โดยมีแนว
ปฏิบัติของนิสิตที่จะเรียนในรูปแบบดังกล่าว ดังนี้ 

1.1.1 ก่อนเข้าชั้นเรียนวิชาแรกของสัปดาห์ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 
2565 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ให้นิสิตแสดงผลการตรวจ ATK มีระยะเวลาไม่เกิน 
72 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการตรวจและรับรองจากโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานที่
เชื่อถือได้เท่านั้น ต่อศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉิน วิทยาเขต
สงขลา ชั้น 1 อาคารกิจการนิสิต ดังนี้ 

 1.1.1.1 นิสิตที่มีผลการตรวจ ATK เป็นบวก เข้าเรียนแบบออนไลน์
ตามตารางเรียนทีก่ าหนด 

 1.1.1.2 นิสิตที่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ เข้าเรียนแบบออนไซต์
หรือแบบออนไลน์ ในห้องเรียนตามตารางเรียนที่ก าหนด 

1.1.2 นิสิตที่เข้าเรียนแบบออนไซต์ตามข้อ 1.1.1.2 เข้ารับการสุ่มตรวจ 
ATK ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมหาวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบภายหลัง  

1.2 รายวิชาอ่ืน ๆ ของวิทยาเขตสงขลา นอกเหนือจากข้อ 1.1 ให้จัดการเรียน
การสอนตาม ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตสงขลา ฉบับที่ 7/2560 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
 



2.  การวัดและประเมินผลรายวิชา ให้ด าเนินการ ดังนี้  
2.1  การสอบปลายภาคเรียน 

2.1.1 การสอบของรายวิชาตามข้อ 1.1 อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้สอน โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงาน และนิสิตผู้เข้าสอบต้อง
แสดงผลการตรวจ ATK มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการตรวจและ
รับรองจากโรงพยาบาลของรั ฐหรื อหน่ วยงานที่ เ ชื่ อถื อ ได้ เท่ านั้ นต่ อ 
คณะกรรมการคุมสอบรายวิชานั้น ๆ 

2.1.2 การสอบของรายวิชาตามข้อ 1.2 โดยจัดสอบในรูปแบบออนไลน์
ทุกรายวิชา 

2.2 ให้ยกเว้นเกณฑ์ร้อยละ 80 ของจ านวนเวลาในการเข้าเรียนที่เป็น
เงื่อนไขในการมสีิทธิ์เข้าสอบ 

2.3 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์   
การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
เป็นต้น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

2.4 การส่งรายงานระดับขัน้ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 ถึงกลุ่ม
ภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตสงขลา ให้จัดส่งเป็นไฟล์ PDF 
ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) 
3. งดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีนิสิต/
นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 

2. การสอบประมวลความรู้ และ
การสอบวัดคุณสมบัติ  

ให้ปรับรูปแบบการสอบโดยใช้การสอบรูปแบบออนไลน์  การมอบหมายงาน 
(Assignment) การท ารายงาน (Report) หรือการน าข้อสอบไปท านอกห้องสอบ 
(Take-home Exam) หรือรูปแบบอ่ืนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

3. การเก็บข้อมูลในพื้นที่เสี่ยง     
(แดง ส้ม) หรือ เก็บข้อมูลจาก
บุคคลที่เสี่ยง 

ให้ขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นรายกรณี  

4. การสอบเค้าโครงและสอบ         
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์  ดุษฎี
นิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ 
 
 
 
 
 

QR Code ส าหรับยื่นเรื่องสอบ 
ภาคเรียนที่ 2/2564 

 
 
 
 

4.1 ให้ปรับรูปแบบการสอบโดยใช้การสอบผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้มีผลสัมฤทธิ์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
4.2 การยื่นเรื่องสอบฯ ให้นิสิตติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือประสานงานล่วงหน้าทาง 
Line ก่อนด าเนินการสอบ โดยแจ้งชื่อ-สกุล และหลักสูตร/สาขาวิชา ผ่านทาง QR 
Code และด าเนินการดังนี้  

 4.2.1 การยื่นเรื่องสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้ส่งไฟล์ค าร้องขอสอบฯ 
ผ่าน นางสาววันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์  
ทาง e-mail : thesis.exam2021@gmail.com 

4.2.1.1 การยื่นเรื่องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
ให้นิสิตโหลดแบบฟอร์มบว.2 (ไฟล์ word ดังตัวอย่างใน link : 

http://grad.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1346&aNum=20220205135601) 
เพ่ือแทรกลายเซ็นต์ของผู้บังคับบัญชาได้ แนบพร้อมประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(กรณีมีร่วมสอบ) แต่ในการสอบเค้าโครงฯ ไม่ได้บังคับเรื่องผู้ทรงฯ   ยื่นเรื่องผ่าน 
e-mail ตามประกาศ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะท า
หนังสือเชิญกับค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคืนกลับให้ทาง e-mail 

 

mailto:thesis.exam2021@gmail.com


 
 

  

4.2.1.2 การยื่นเรื่องสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
ให้นิสิตโหลดแบบฟอร์มบว.5 (ไฟล์ word ดังตัวอย่างใน link : 

http://grad.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1346&aNum=20220205135601) 
เพ่ือแทรกลายเซ็นต์ของผู้บังคับบัญชาได้ แนบพร้อมประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    
ยื่นเรื่องผ่าน e-mail ตามประกาศ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยบัณฑิต
วิทยาลัยจะท าหนังสือเชิญกับค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคืนกลับให้ทาง e-mail 

4.2.2 การยื่นเรื่องสอบการค้นคว้าอิสระ ให้ส่งไฟล์ค าร้องขอสอบฯ ผ่าน 
นางเสาวนีย์ แสงสีด า ทองชุม  
ทาง e-mail : kungpp5@gmail.com  

5. การเข้ าพ้ืนที่มหาวิทยาลั ย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

อาจารย์ บุคลากร ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป นิสิตช่วยงาน และนิสิตที่เข้าพ้ืนที่ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ต้องติดตั้งแอฟพลิเคชั่นไทยชนะ         เพ่ือ
ลงทะเบียนเข้าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และแสดงหลักฐานข้อ
ใดข้อหนึ่ง ในข้อ 5.1 - 5.3 ณ จุดคัดกรอง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ดังนี้ 
5.1 ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม  
5.2 มีประวัติการติดเชื้อโควิดและได้รับการรักษาหายแล้ว ในช่วง 1 - 3 เดือน 
5.3 มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการ
ตรวจและรับรองจากโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้เท่านั้น 
 

 

6. ขอความร่วมมือจากหลักสูตร/สาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาในการสื่อสารกับนิสิตให้เข้าใจถึงเหตุผลและ
ความจ าเป็นของการปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในกรณี
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  

7. กรณีท่ีมีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย  
8. ให้ยึดถือประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์

จะเข้าสู่สภาวะปกต ิ
 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 

 

 

                                                    (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

mailto:kungpp5@gmail.com

