
 
ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับที่  20 /2563) 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2563  

กรณีเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  
--------------------------- 

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและ
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 
(ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 17 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 811/2563) เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน
และการจัดสอบ ประจ าปีการศึกษา 2563 กรณีเพ่ือการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ความทราบแล้วนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนและการจัดสอบของคณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2563 สอดคล้องกับมาตรการและแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนตามประกาศดังกล่าวข้างต้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มอบอ านาจ
การให้ปฏิบัติการแทน จึงเห็นควรให้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบของ
คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2563 กรณีเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบรรยาย 
1) ให้จัดการเรียนการสอนรายวิชาบรรยายในรูปแบบออนไลน์ โดยอาจารย์ประสานงาน

รายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอน ต้องแจ้งรูปแบบและช่องทางการสอนรูปแบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร ให้ฝ่ายวิชาการทราบภายในระยะเวลาที่คณะก าหนด 
เพ่ือคณะจะได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป 

2) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาใดที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคกับ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษาอันเนื่องมาจากข้อจ ากัดของนักศึกษาที่ไม่มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือไอแพด ( IPad) เป็น
ต้น อาจารย์ประสานงานรายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอน อาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษากลุ่ม
ดังกล่าวนี้เข้าเรียนในชั้นเรียนได้ แต่นักศึกษาต้องแจ้งความประสงค์เข้าเรียนในชั้นเรียนใน
แต่ละชั่วโมงหรือคาบต่ออาจารย์ประสานงานรายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอนก่อนล่วงหน้าอย่าง
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เป็นทางการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือ E-learning หรือ 
Google classroom หรือช่องทางที่เป็นทางการอ่ืน ๆ ที่อาจารย์ประสานงานรายวิชา หรือ
อาจารย์ผู้สอนก าหนด และอาจารย์ประสานงานรายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอน ต้องควบคุม
ไม่ให้จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในชั้นเรียนเกินจากจ านวนนักศึกษาที่คณะก าหนดในแต่ละ
ห้องเรียน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) และด าเนินการให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น ผ่านการคัด
กรองและตรวจอุณหภูมิของร่างกาย ณ จุดคัดกรองที่คณะก าหนด การเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล (Physical distancing) การหมั่นท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจล
แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face shield) 
ตลอดช่วงเวลาของการเรียน 

3) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบรรยายรูปแบบออนไลน์ ให้จัดการเรียนการสอนตามวัน
และเวลาของแต่ละรายวิชาที่ก าหนดไว้ในตารางเรียนปกติใน มข. 30 เว้นแต่รายวิชาใดที่
ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์นอกตารางเรียนปกติ ทั้งรายวิชา หรือเป็น
ครั้งคราว อาจารย์ประสานงานรายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอน ต้องตกลงและเห็นชอบร่วมกัน
กับนักศึกษา และแจ้งให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือ E-learning หรือ Google classroom หรือช่องทางที่เป็น
ทางการอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควรตามที่ตกลงและเห็นชอบร่วมกัน 

4) อาจารย์ประสานงานรายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอน ต้องแจ้งรูปแบบหรือวิธีการวัดและการ
ประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบรรยายในรูปแบบออนไลน์ให้ชัดเจนใน
รายละเอียดของรายวิชา (Course syllabus) หรือ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 และแจ้งให้
นักศึกษาทราบอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) 
หรือ E-learning หรือ Google classroom หรือช่องทางที่เป็นทางการอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร
และรับทราบร่วมกัน 

ข้อ 2 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการหรือภาคปฏิบัติ 
1) ให้จัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย 

(section) โดยอาจารย์ประสานงานรายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอน ต้องแจ้งจ านวนกลุ่มย่อยให้
ฝ่ายวิชาการทราบภายในระยะเวลาที่คณะก าหนด เพ่ือคณะจะได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป  

2) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในชั้นเรียนนั้น ให้อาจารย์ประสานงาน
รายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอน ควบคุมให้นักศึกษาด าเนินการตามมาตรการด้านการควบคุม
และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล (Physical distancing) การหมั่นท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจล
แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face shield) 
ตลอดช่วงเวลาของการเรียนปฏิบัติการ  
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3) นักศึกษาที่เข้าเรียนรายวิชาปฏิบัติการทุกคน ต้องผ่านการคัดกรองและตรวจอุณหภูมิของ
ร่างกาย ณ จุดคัดกรองที่คณะก าหนด และมีเครื่องหมายแสดงว่านักศึกษาได้ผ่านการคัด
กรองและตรวจอุณหภูมิของร่างกายแล้วก่อนเข้าเรียนรายวิชาปฏิบัติการทุกครั้ง 

4) รายวิชาปฏิบัติการรายวิชาใดที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เช่น การลงมือ
ปฏิบัติการจริง ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการสาธิตด้วยสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือ
รูปแบบอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร ขอให้อาจารย์ประสานงานรายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอน แจ้งให้
ฝ่ายวิชาการทราบ รวมทั้งแจ้งให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือ E-learning หรือ Google classroom หรือช่องทาง
ที่เป็นทางการอ่ืน ๆ ทีเ่ห็นสมควรและรับทราบร่วมกัน 

5) อาจารย์ประสานงานรายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอน ต้องแจ้งรูปแบบหรือวิธีการวัดและการ
ประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการให้ชัดเจนในรายละเอียดของ
รายวิชา (Course syllabus) หรือ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 และแจ้งให้นักศึกษาทราบอย่าง
เป็นทางการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือ E-learning หรือ 
Google classroom หรือช่องทางที่เป็นทางการอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควรและรับทราบร่วมกัน 

ข้อ 3 การจัดการสอบประจ าภาค ประจ าปีการศึกษา 2563 
การจัดการสอบประจ าภาค ประจ าปีการศึกษา 2563 ทั้งรายวิชาบรรยายและรายวิชา

ปฏิบัติการ ให้ด าเนินตามปฏิทินการสอบประจ าภาค ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด ทั้งนี้รูปแบบ วิธีการ 
และแนวปฏิบัติในการจัดการสอบประจ าภาค คณะจะได้ออกเป็นประกาศของคณะ และแจ้งให้ทราบและถือ
ปฏิบัตติ่อไป 

ข้อ 4 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา 
1) ให้ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะเทคโนโลยี พิจารณาร่วมกัน

ในการก าหนดรูปแบบหรือแนวทาง และปฏิทินการด าเนินการของรายวิชาสหกิจศึกษา โดย
ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัด และการ
ประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษาที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และแจ้งให้สาขาวิชา 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาทราบอย่างเป็น
ทางการ 

2) การจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการหรือหน่วยงานตามที่หลักสูตร
ก าหนด ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การ
มอบหมายงาน (Assignment) การท ารายงาน (Report) เป็นต้น ทั้งนี้ตามที่ฝ่ายวิชาการ
และคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะเทคโนโลยีเห็นสมควร 

3) การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการหรือหน่วยงานตามที่หลักสูตรก าหนด ต้อง
ได้รับความยินยอมและเห็นชอบร่วมกันอย่างเป็นทางการ ทั้งในส่วนของคณะ สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่รับนักศึกษา ผู้ปกครองของนักศึกษา และนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติ
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สหกิจศึกษา และต้องมีมาตรการร่วมกันในด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical distancing) การ
หมั่นท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยหรือ
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face shield) ตลอดช่วงเวลาที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 

4) การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้ฝ่ายวิชาการ
ร่วมกับคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะเทคโนโลยีก าหนดรูปแบบการวัดและการ
ประเมินผลในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมีการน าเสนอในชั้นเรียน เช่น การน าเสนอ 
และถาม-ตอบโดยใช้รูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและสามารถวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น การมอบหมายงาน 
(Assignment) การท ารายงาน (Report) เป็นต้น ทั้งนี้ต้องแจ้งรูปแบบหรือวิธีการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ให้สาขาวิชา หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาทราบอย่างเป็นทางการ 

ข้อ 5 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา รายวิชาปัญหาพิเศษ และรายวิชาวิทยานิพนธ์และดุษฎี
นิพนธ์ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสัมมนา รายวิชาปัญหาพิเศษ และรายวิชาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ให้เน้นการ
ด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามที่สาขาวิชาหรือหลักสูตร และอาจารย์ประสานงานรายวิชา
เห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย สาขาวิชาหรือหลักสูตร และอาจารย์
ประสานงานรายวิชา อาจพิจารณาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาในชั้นเรียน หรือสถานที่ที่สาขาวิชาหรือหลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ต้องมีมาตรการใน
ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical distancing)  การหมั่นท าความสะอาดมือด้วย
แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
อนามัย (Face shield) ตลอดช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการให้ค าปรึกษา 

2) นักศึกษาที่มาปฏิบัติงานวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ และรายวิชาวิทยานิพนธ์และดุษฎี
นิพนธ์ ในห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ปฏิบัติงานวิจัยของสาขาวิชาหรือหลักสูตร ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น 
การสลับเวลาหรือเหลื่อมเวลาในการมาปฏิบัติงาน การคัดกรองและตรวจอุณหภูมิของ
ร่างกาย ณ จุดคัดกรองที่คณะก าหนด การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical 
distancing) การหมั่นท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ การสวม
หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face shield) ตลอดช่วงเวลาของการ
ปฏิบัติงานวิจัย 
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3) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสัมมนา และ
รายวิชาปัญหาพิเศษ ให้ด าเนินการในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมีการน าเสนอในชั้น
เรียน เช่น การน าเสนอ และถาม-ตอบโดยใช้รูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เห็นว่า
เหมาะสมและสามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
มอบหมายงาน (Assignment) การท ารายงาน (Report) เป็นต้น ทั้งนี้สาขาวิชาหรือ
หลักสูตร และอาจารย์ประสานงานรายวิชาต้องแจ้งรูปแบบหรือวิธีการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือ E-learning หรือ Google classroom หรือช่องทางที่เป็น
ทางการอ่ืน ๆ ตามที่สาขาวิชาหรือหลักสูตร และอาจารย์ประสานงานรายวิชาเห็นสมควร 

4) กรณีการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification examination) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หรือดุษฎีนิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้ด าเนินการโดยใช้รูปแบบออนไลน์ หรือบูรณาการร่วมกับระบบการประชุม
ทางไกล (VDO conference) เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย อาจพิจารณาจัดการ
สอบในชั้นเรียนได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องท าเรื่องขออนุมัติจากคณบดีผ่านประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และต้องมีมาตรการในด้านการควบคุมและป้องกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical 
distancing) การหมั่นท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ การสวม
หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face shield) ตลอดช่วงเวลาของการ
จัดการสอบ 

ข้อ 6 การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และการน านักศึกษาไปดูหรือเยี่ยมชมโรงงาน 
1) การก าหนดช่วงเวลาส าหรับการฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และการน านักศึกษาไปดูหรือ

เยี่ยมชมโรงงาน ให้สาขาวิชาหรือหลักสูตรพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนการสอนหรือการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา และแจ้งก าหนดช่วงเวลา
ดังกล่าวให้งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานคณะทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือคณะ
จะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2) การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และการน านักศึกษาไปดูหรือเยี่ยมชมโรงงาน ต้องได้รับความ
ยินยอมและเห็นชอบร่วมกันอย่างเป็นทางการ ทั้งจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่รับ
นักศึกษาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือดูหรือเยี่ยมชมโรงงาน ผู้ปกครองของนักศึกษา และ
นักศึกษา และต้องมีมาตรการร่วมกันในการด าเนินการด้านการควบคุมและป้องกันการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical 
distancing) การหมั่นท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ การสวม
หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face shield) ตลอดช่วงเวลาของการ
ฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการดูหรือเยี่ยมชมโรงงาน 
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3) การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาภายหลังจากการฝึกงาน การฝึก
ภาคสนาม หรือการดูหรือเยี่ยมชมโรงงาน ให้สาขาวิชาหรือหลักสูตรก าหนดรูปแบบอ่ืน ๆ 
โดยไม่จ าเป็นต้องมีการน าเสนอในชั้นเรียน เช่น การน าเสนอ และถาม-ตอบในรูปแบบ
ออนไลน์ การมอบหมายงาน (Assignment) การท ารายงาน (Report) เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้อง
ได้รับการเห็นชอบร่วมกันกับนักศึกษา และต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นทางการผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือ E-learning หรือ Google 
classroom หรือช่องทางที่เป็นทางการอ่ืน ๆ ตามที่สาขาวิชาหรือหลักสูตรเห็นสมควร 

ข้อ 7 ให้ถือปฏิบัติตามประกาศนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศหรือแนวปฏิบัติ
เปลี่ยนแปลง และหากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศนี้ถือเป็นความผิดส่วนบุคคล เนื่องจากคณะได้ออกประกาศนี้แล้ว 

ข้อ 8 ในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย และให้ถือ
เป็นที่สุด  

 ประกาศ ณ วันที่   1    มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว) 
คณบดีคณะเทคโนโลยี 
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เอกสารแนบท้ายประกาศประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่     /2563) 
 

ห้องเรียน และจ านวนที่นั่ง (เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร) 

ห้อง ที่นั่ง (คน) ห้อง ที่นั่ง (คน) 

เฟ่ืองฟ้า 60 ห้องบรรยาย 6223 12 
สัมมนา 1 40 ห้องบรรยาย 6224 12 

สัมมนา 2 30 ห้องบรรยาย 6225 12 
สัมมนา 4 36 ห้องบรรยาย 6226 18 

ห้องบรรยาย 6219 20 ห้องบรรยาย 1201 16 

ห้องบรรยาย 6220 25 ห้องบรรยาย 1202-3 25 
ห้องบรรยาย 6221 25 ห้องบรรยาย 1204-5 25 

ห้อง SCL 16 ห้องคอมพิวเตอร์ (การผลิต) 35 
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