
 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแกน่  (ฉบับที่ 50/2564)  

เร่ือง  มาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ฉบับท่ี 7) 

---------------------------------- 
   

 ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1211/2564) ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่นอกเขตจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2) นั้น เพื่อให้การจัดการเรียน  
การสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากรเป็นส าคัญ คณะฯ จึงยังคงต้องรักษามาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไปจนกว่าสถานการณ์ในภาพรวมจะเป็นปกติ หรือคลี่คลายขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และค า สั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอ านาจการให้ปฏิบัติการแทน  
คณะฯ จึงออกประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 7) ไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1.  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป  
 ข้อ 2. ให้ยกเลิก “ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  49/2564) ลงวันที่   
25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 6)” โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ 3. เมื่อเดินทางเข้ามาในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น ให้ถือปฏิบัติดังนี้  
 ข้อ 3.1  นักศึกษาที่มีประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และเขตพื้นที่ควบคุม
สูงสุด (สีแดง) ตามที่ก าหนดในบัญชีรายช่ือจังหวัดตามเขตพื้นที่สถานการณ์แนบท้ายข้อก าหนด 
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548   
ให้ลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ QR Code ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ
หน่วยคัดกรองโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 1 วัน หรือลงทะเบียน 
เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นทันที และให้กักกันตนในที่พักอาศัยของตนเอง 14 วัน  
อย่างเคร่งครัด นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่ที่พบการระบาด และแยกตัวจากบุคคลอื่น 
ที่พักอาศัยในพ้ืนท่ีเดียวกัน กรณีที่ไม่สะดวกกักกันตนในท่ีพักอาศัยของตนเอง ให้ติดต่อกองบริการ
หอพักนักศึกษา เพื่อเข้ากักกันในที่พักที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ 
ปวดกล้ามเนื้อ หรือจมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นรับรสไม่ได้ ให้รีบเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงทันท ี
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ค าสั่งนี้ได้บันทึกลงในระบบ ENMIS เรียบร้อยแล้ว 

 ข้อ 3.2  นักศกึษาที่มีประวัติการเดินทางมาจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) หรือเขตพื้นที่
ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ตามที่ก าหนดในบัญชีรายช่ือจังหวัดตามข้อก าหนด 
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548 ในพื้นที่ทั่วไปที่ไม่พบการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกลุ่มก้อน  
ให้ลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ QR Code ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ
หน่วยคัดกรองโรงพยาบาลศรีนครินทร ์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 1 วัน หรือลงทะเบียนเมื่อเดินทาง
มาถึงจังหวัดขอนแก่นทันที และให้เฝ้าระวังตนเองอย่างเข้มงวดในที่พักอาศัยของตนเอง  
สังเกตอาการป่วยของตนเองใน 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ หรือ 
จมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นรับรสไม่ได้ ให้รีบเข้ารับการตรวจท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ หรือโรงพยาบาล
ใกล้เคียงทันท ี

ข้อ 4.  การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ทุกรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอน 
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ให้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ท้ังหมด จนถึงวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

ข้อ 5.  กรณีรายวิชาปฏิบัติการ หรือรายวิชาใดที่มีเนื้อหาส่วนที่ไม่สามารถด าเนินการจัดการในรูปแบบออนไลน์ได้ 
ใหพ้ิจารณาด าเนินการในรูปแบบผสมผสาน ภายหลังจากวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

ข้อ 6.  ให้คณาจารย์สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบ  
ให้ได้รับทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ หรือรายละเอียดการจดัการเรียนการสอน การประเมินผล และการสอบ ที่ได้ปรับเปลีย่น
รูปแบบไป ผ่านเว็บไซต์ HTTP://REG.KKU.AC.TH และช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล  
ได้อย่างท่ัวถึง  

ข้อ 7. ให้นักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา และรายละเอียดการเรียน ที่เว็บไซต์ HTTP://REG.KKU.AC.TH และติดตาม
ประกาศจากอาจารย์ประจ าวิชาในอีกทางหนึ่งด้วย  

ข้อ 8.  ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคฯ (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ดังนี ้ 
D : Distancing ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร  
M : Mask Wearing ให้ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากท่ีพักอาศัย  
H : Hand Washing ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค เมื่อหยิบจับสิ่งของในที่สาธารณะ  
T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจทุกครั้ง ก่อนเข้า

สถานท่ีสาธารณะ  
T : Thaichana ลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มหมอชนะในการเข้าออกสถานท่ีสาธารณะ 

และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข 
และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ก าหนดอย่างเคร่งครัด  

ข้อ 9. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอ านาจวินิจฉัย สั่งการ 
และค าวินิจฉัยของคณบดีให้ถือเป็นที่สุด 

  ประกาศ ณ วันท่ี  25  มิถุนายน  พ.ศ.  2564  
  

(รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

 
รายงานอาการรายวัน            ลงทะเบียนรายงานตัวส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
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