ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
(ฉบับที่ 3)
-----------------------------------------ตามที่ เ กิ ด สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดขอ งโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ( COVID - 19)
ในกรุง เทพมหานครและจัง หวั ดอื่ น ยัง มีค วามรุ นแรงอย่า งต่ อเนื่อ ง และขยายวงกว้า งไปยั งหลายพื้ นที่ ดั งนั้ น
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่ อ ความปลอดภั ย
และเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสูงสุด สาหรับนักเรียนและนักศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การจัดการเรี ยนการสอน ในภาคการศึ กษาที่ 1/2564 สาหรับหลั กสูตรประกาศนี ยบัต ร
วิช าชีพ เตรี ย มวิศ วกรรมศาสตร์ทุ ก สาขาวิช า หลั ก สู ตรระดับ ปริญญาตรี และหลั กสู ต รระดั บบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา
ให้จัดการเรีย นการสอนรูปแบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 หากสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คลี่คลาย ส่วนงานอาจพิจารณาปรับรูปแบบการจัด การเรียนการสอน
แบบผสมผสานโดยให้พิจารณาตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
ข้อ 2 การสอบกลางภาค ในภาคการศึก ษาที่ 1/2564 สาหรับ หลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชี พ
เตรี ย มวิ ศ วกรรมศาสตร์ ทุ ก สาขาวิช า หลั ก สู ตรระดั บ ปริญญาตรี และหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา ให้ จั ด
การสอบกลางภาคในรู ปแบบออนไลน์ ทั้ง นี้ ส่ว นงานวิช าการ สามารถปรั บเปลี่ ยนการวั ดผลและประเมินผล
เป็ นรู ป แบบอื่ น ๆ เช่ น การมอบหมายงาน (assignment) การท ารายงาน (report) การท าข้ อสอบนอกห้ องสอบ
(take - home examination) การสอบปากเปล่ า (oral examination) โดยไม่ ควรวั ดผลและป ระเมิ นผลในรู ป แบ บ
การสอบวั ดผลเพี ยงอย่า งเดีย ว หากมีก ารปรับ รูป แบบการวั ดผลและการประเมิ นผล ให้ส่ วนงานวิช าการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน สื่อสารให้นักศึกษาทราบถึ งการวัดและประเมินผลของรายวิชาที่
ปรับเปลี่ยนไป
ข้อ 3 ไม่อ นุญาตให้มี การเรีย นการสอนและการสอบภายในมหาวิ ทยาลัย จนกว่า สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะดีขึ้น หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่น

-2ข้อ 4 ในรายวิชาฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่เ รียกชื่ออย่างอื่นที่ เที ยบเท่า ให้ส่วนงาน
วิช าการหรื อ อาจารย์ นิเ ทศประสานงานกั บ สถานประกอบการเพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ กิ จ กรรมอื่ นที่ เ หมาะสม
เช่น การมอบหมายงานให้นักศึก ษาปฏิบั ติงานที่บ้ าน หรื อการปฏิ บัติง านออนไลน์ โดยคานึง ถึงความปลอดภั ย
ของนัก ศึก ษาเป็ นส าคั ญ จนกว่า สถานการณ์ การแพร่ ระบาดจะดีขึ้ นหรือ จนกว่ าจะมีก ารประกาศเปลี่ย นแปลง
เป็นอย่างอื่น
ข้อ 5 การดาเนินการใดๆ ให้ค านึ งถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) มาตรการความเข้มงวดทางสาธารณสุ ขและมาตรการการรั กษาระยะห่ างทางสังคม (Social
Distancing) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของบุคลากรและนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้ งแต่วั นที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือ จนกว่ าจะมี การประกาศ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน)
อธิการบดี

