
 
 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 89/2564) 
เรื่อง  มาตรการการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการสอบ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564  

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์   
(ฉบบัที่ 9) 

---------------------------------- 
ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศจังหวัดขอนแก่น  
(ฉบับที่ 51) ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จังหวัดขอนแก่นนั้น เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจัดการเรียนการสอน  
ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา โดยค านึงถึง 
ความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากรเป็นส าคัญ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และค าสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เร่ือง มอบอ านาจการให้ปฏิบัติการแทน  
ประกอบกับมติคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 58-20/2564  
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการสอบ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564  
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 9) ไว้ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1. ประกาศนี้ให้ใช้บงัคับในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564  
ข้อ 2. การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการสอบทุกรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ที่เปิดสอน ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  
ให้อาจารย์ประจ าวิชาพิจารณาด าเนินการในรูปแบบ Online หรือ Onsite หรือ รูปแบบผสมผสานได้ตามความเหมาะสม 
โดยต้องค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากรเป็นส าคัญ  

ข้อ 3.  กรณีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน หรือ รูปแบบ Onsite ให้อาจารย์ประจ าวิชา 
เสนอขออนุมัติต่อคณบดีเป็นกรณีไป โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดอย่างเคร่งครัด 
สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยรวมกลุ่มบุคคลได้คร้ังละไม่เกิน จ านวน 50 คน หรือเป็นไปตามประกาศ 
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศจังหวัดขอนแก่น และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก าหนด หรือประกาศที่เปลี่ยนแปลงในภายหลัง และนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องเป็นนักศึกษาที่ได้รับการฉีควัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และน าหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิค-19 แสดงต่ออาจารย์ประจ าวิชาก่อนเข้าชั้นเรียน  
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ค าสั่งนี้ได้บันทึกลงในระบบ ENMIS เรียบร้อยแล้ว 

ข้อ 4.  ให้นักศึกษา หรือบุคคลที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ตามที่ก าหนด 
ในบัญชีรายชื่อจังหวัด ตามเขตพื้นที่สถานการณ์แนบท้ายข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่เดินทางมาเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 51) ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น หรือเป็นไปตามประกาศที่เปลี่ยนแปลงในภายหลัง 

ข้อ 5. ให้อาจารย์ประจ าวิชา หรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบ ให้ได้รับทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ หรือรายละเอียดการจัดการเรียน 
การสอน การประเมินผล และการสอบ ที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไป ผ่านเว็บไซต์ HTTPS://REG.KKU.AC.TH และช่องทางอ่ืน ๆ  
ตามความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง   

ข้อ 6. ให้นักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา รายละเอียดการเรียน การประเมินผล และการสอบที่เว็บไซต์ 
HTTPS://REG.KKU.AC.TH และติดตามประกาศจากอาจารย์ประจ าวิชา หรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาอีกทางหนึ่งด้วย   

ข้อ 7. ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T-A)  
อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

D : Distancing     ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร และหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น 
M : Mask Wearing  ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหะสถานหรือ 

เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะน า  
H : Hand Washing   ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ เจลล้างมือ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค จัดให้มีจุดบริการ 

เจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ  
T : Temperature     ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ 

ทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้บริการ และเข้าสถานที่สาธารณะ   
T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิค-19 
A : Application     ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” ในการเข้าออกสถานที่

สาธารณะทุกครั้ง 
และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข 
และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 8.  กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอ านาจวินิจฉัย 
สั่งการ และค าวินิจฉัยของคณบดีให้ถือเป็นที่สุด 
  

  ประกาศ ณ วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
  

 
 

(รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
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