
 
ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับที่      /2564) 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2564  

ตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
--------------------------- 

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง  ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง 
ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัด
ขอนแก่น (ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 765/2564 
เรื ่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื ้นที่
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 ความทราบแล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื ่อง มอบอ านาจการให้
ปฏิบัติการแทน จึงเห็นควรให้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ คณะเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
1) รายวิชาบรรยาย สามารถท าได้ดังนี้คือ 

1.1) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจารย์ประสานงานรายวิชา หรืออาจารย์
ผู ้สอน ต้องแจ้งรูปแบบและช่องทางการสอนรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ 
ตามที่เห็นสมควร ให้ฝ่ายวิชาการทราบภายในระยะเวลาที ่ก าหนด เพื ่อคณะจะได้
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป 

1.2) การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใน
บางส่วน ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน) อาจารย์ประสานงานรายวิชา หรือ
อาจารย์ผู้สอน อาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ แต่นักศึกษาต้อง
แจ้งความประสงค์เข้าเรียนในชั้นเรียนต่อฝ่ายวิชาการ หรืออาจารย์ประสานงานรายวิชา 
หรืออาจารย์ผู ้สอนก่อนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางที่คณะ หรืออาจารย์

/ประสานงานรายวิชา … 

Administrator
Typewritten Text
15



2 
 

ประสานงานรายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอนก าหนด ทั้งนี้ จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในชั้น
เร ียนต ้องม ีจ  านวนไม ่ เก ินจ  านวนที ่น ั ่ งของห ้องเร ียนตาม ที ่คณะก าหนด (ดัง
เอกสารแนบท้ายประกาศ) และอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social distancing) การหมั่นท าความสะอาดมือ
ด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกัน
ใบหน้าอนามัย (Face shield) ตลอดช่วงเวลาของการเรียน 

2) รายวิชาปฏิบัติการ 
2.1) ให้จัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม

ย่อย (sec) และด าเนินการตามมาตรการด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social 
distancing) การหมั่นท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ การสวม
หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face shield) ตลอดช่วงเวลาของ
การเรียนปฏิบัติการ 

2.2) รายวิชาปฏิบัติการรายวิชาใดที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เช่น การลงมือ
ปฏิบัติการจริง ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการสาธิตด้วยสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือ
รูปแบบอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ขอให้อาจารย์ประสานงานรายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอน แจ้ง
ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เห็นสมควรและรับทราบร่วมกัน 

ข้อ 2 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบรรยายหรือปฏิบัติการ ทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือแบบ
ผสมผสาน ให้จัดการเรียนการสอนตามวันและเวลาของแต่ละรายวิชาที่ก าหนดไว้ในตารางเรียนปกติใน มข. 30 
เว้นแต่รายวิชาใดที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกตารางเรียนปกติ ทั้งรายวิชา หรือเป็นครั้งคราว สามารถ
กระท าได้ โดยอาจารย์ประสานงานรายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอน ต้องตกลงและเห็นชอบร่วมกับนักศึกษา และแจ้ง
ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่เห็นสมควรตามที่ตกลงร่วมกัน 

ข้อ 3 อาจารย์ประสานงานรายวิชา หรืออาจารย์ผู ้สอน ต้องแจ้งรูปแบบหรือวิธีการวัดและการ
ประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ ทั ้งในรู ปแบบออนไลน์หรือแบบ
ผสมผสานให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เห็นสมควรและรับทราบร่วมกัน 

ข้อ 4 การจัดการสอบประจ าภาค ประจ าปีการศึกษา 2564 ทั ้งรายวิชาบรรยายและรายวิชา
ปฏิบัติการ ให้ด าเนินตามปฏิทินการสอบประจ าภาค ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด ทั้งนี้รูปแบบ วิธีการ 
และแนวปฏิบัติในการจัดการสอบประจ าภาค คณะจะได้ออกเป็นประกาศของคณะ และแจ้งให้ ทราบและถือ
ปฏิบัติต่อไป 

ข้อ 5 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา 
1) ให้ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะเทคโนโลยี พิจารณาร่วมกันใน

การก าหนดรูปแบบหรือแนวทาง และปฏิทินการด าเนินการของรายวิชาสหกิจศึกษา โดยให้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
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ของรายวิชาสหกิจศึกษาที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และแจ้งให้สาขาวิชา หลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง และนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทราบอย่างเป็นทางการ 

2) การจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการหรือหน่วยงานตามที่หลักสูตร
ก าหนด ให้ด าเนินการโดยใช้รูปแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน หรือรูปแบบอื่น ๆ เช่น 
การมอบหมายงาน (Assignment) การท ารายงาน (Report) ทั้งนี้ตามที่ฝ่ายวิชาการและ
คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะเทคโนโลยีเห็นสมควร 

3) การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการหรือหน่วยงานตามที่หลักสูตรก าหนด ต้อง
ได้ร ับความยินยอมและเห็นชอบร่วมกันอย่างเป็นทางการ ทั ้งในส่วนของคณะ สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่รับนักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา และนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติสห
กิจศึกษา และต้องมีมาตรการร่วมกันในด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social distancing) การหมั่นท า
ความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์
ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face shield) ตลอดช่วงเวลาที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

4) การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้ฝ่ายวิชาการร่วมกับ
คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะเทคโนโลยีก าหนดรูปแบบการวัดและการประเมินผลใน
รูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบผสมผสาน หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและสามารถวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบหมายงาน การท า
รายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องแจ้งรูปแบบหรือวิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ให้นักศึกษา
สหกิจศึกษาทราบอย่างเป็นทางการ 

ข้อ 6 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา รายวิชาปัญหาพิเศษ รายวิชาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาสัมมนา รายวิชาปัญหาพิเศษ รายวิชาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ในเน้นการ
ด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบผสมผสาน หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่สาขาวิชาหรือ
หลักสูตร และอาจารย์ประสานงานรายวิชาเห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นหรือมีเหตุ
สุดวิสัย สาขาวิชาหรือหลักสูตร และอาจารย์ประสานงานรายวิชา อาจพิจารณาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน หรือการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในชั้นเรียน หรือสถานที่ที่สาขาวิชาหรือ
หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ต้องมีมาตรการในด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social distancing) การหมั่นท า
ความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์
ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face shield) ตลอดช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ
การให้ค าปรึกษา 

2) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสัมมนา 
รายวิชาปัญหาพิเศษ รายวิชาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สามารถด าเนินการได้ในรูปแบบใด

/รูปแบบหนึ่ง เช่น … 
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รูปแบบหนึ่ง เช่น รูปแบบออนไลน์ รูปแบบผสมผสาน หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม
และสามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบหมาย
งาน การท ารายงาน เป็นต้น ทั้งนี้สาขาวิชาหรือหลักสูตร และอาจารย์ประสานงานรายวิชาต้อง
แจ้งรูปแบบหรือวิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นทางการ 

ข้อ 7 การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และการน านักศึกษาไปดูหรือเยี่ยมชมโรงงาน 
1) การก าหนดช่วงเวลาส าหรับการฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และการน านักศึกษาไปดูหรือเยี่ยม

ชมโรงงาน ให้สาขาวิชาหรือหลักสูตรพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเรียนการสอนหรือการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา และแจ้งก าหนดช่วงเวลาดังกล่าวให้
งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานคณะทราบ เพื่อคณะจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

2) การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และการน านักศึกษาไปดูหรือเยี่ยมชมโรงงาน ต้องได้รับความ
ยินยอมและเห็นชอบร่วมกันอย่างเป็นทางการ ทั้งจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่รับ
นักศึกษาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือดูหรือเยี่ยมชมโรงงาน ผู้ปกครองของนักศึกษา และ
นักศึกษา และต้องมีมาตรการร่วมกันในการด าเนินการด้านการควบคุมและป้องกันการติด
เช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช ่น การเว ้นระยะห่างระหว ่างบ ุคคล (Social 
distancing) การหมั่นท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์  การสวม
หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face shield) ตลอดช่วงเวลาของการ
ฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการดูหรือเยี่ยมชมโรงงาน 

3) การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้ของนักศึกษาภายหลังจากการฝึกงาน การฝึก
ภาคสนาม หรือการดูหรือเยี่ยมชมโรงงาน สามารถด าเนินการได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
เช่น รูปแบบออนไลน์ รูปแบบผสมผสาน หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและสามารถ
วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบหมายงาน การท า
รายงาน เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการเห็นชอบร่วมกันกับนักศึกษา และสาขาวิชาหรือ
หลักสูตรต้องแจ้งรูปแบบหรือวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็น
ทางการ 

ข้อ 8 ในการเข้าออกอาคารสถานที่ของคณะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอกทุกคน
ต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ หรือลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกตามที่คณะก าหนด และต้องปฏิบตัิ
ตามมาตรการด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เช่น ผ่าน
การคัดกรองและตรวจอุณหภูมิของร่างกาย ณ จุดคัดกรองที่คณะก าหนด การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
(Social distancing) การหมั่นท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากาก
อนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face shield) ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในบริเวณคณะ 

ข้อ 9 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสัมผัส
ใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื ่อง 

/มาตรการ การเฝ้าระวัง … 
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มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับ
ที่ 42) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 765/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย และท่ีประกาศเพ่ิมเติมอย่างเคร่งครัด และรายงาน
ข้อมูลให้คณะทราบเพ่ือคณะจะได้แจ้งข้อมูลให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

ข้อ 10 ให้ใช้ประกาศนี้ต ั ้งแต่ว ันออกประกาศเป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศหรือแนวปฏิบัติ
เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด 

  ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
  
  
 

 

(รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว) 
คณบดีคณะเทคโนโลยี 
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