
 
 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตขอนแก่น 
ฉบับท่ี  ๔  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
***************** 

 เนื่องด้วยปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ประเทศไทยได้
ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น                        
ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจึงรับมาตรการมาด าเนินการตาม
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามท่ีทราบแล้วนั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาประจ าปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค  โคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ( covid-19 ) (ฉบับที่ ๓) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                
วิทยาเขตขอนแก่น ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงออกประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 
๑.การเปิดภาคการศึกษา ๒๕๖๓ 
 การเปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ให้ยึดตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ                 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และให้ติดตามสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 
๒.การลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓               
ในระบบ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/home.asp ปริ้นใบลงทะเบียนเรียนและสามารถช าระเงินผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ ๒ ช่องทาง ดังนี้ 
 ๒.๑ โอนช าระผ่านชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมายเลขบัญชี ๔๖๔-
๒๑๗๐๑๖-๓  ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาแฟรี่พลาซ่า และสามารถช าระผ่านช่องทางออนไลน์
ได้ดังนี้              
 ๒.๒ โอนช าระผ่าน Prompt PAY / Wallet ID หมายเลข 0994000395566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 



๒ 
 

   
๓. การจัดการเรียนการสอน         
  ๓.๑ ให้อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาปรับวิธีการสอนเป็นการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรายวิชา และเพ่ือให้นิสิตสามารถเรียน Online ได้ในทุกวิชาโดยไม่
ซ้อนทับเวลากัน   จึงให้ผู้สอนออนไลน์ยึดตามตารางเวลาเรียนตามที่วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นก าหนด 
  ๓.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาจัดการเรียนสอนเป็นแบบ บรรยาย(Lecture Method) 
การมอบหมายงาน (Assignment-based)การให้ท า โครงการ  (Project-based)  กรณีศึกษา                  
(Case-based)  การสอนแบบอริยสัจ (Ploblem based), การค้นหาค าตอบ (Discovery Method) การ
อภิปราย (Discussion Method ) ศึกษาด้วยตนเอง (Self Study Method) และ การเรียนรู้แบบน าตนเอง 
(Self –Directed Learning) เป็นต้น ในรายวิชาที่สามารถท าได้ ซึ่งผู้สอนสามารถก าหนดเวลาในการเรียนการ
สอนร่วมกับผู้เรียนได้ตามความเหมาะสม 
  ๓.๓ ให้อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาจัดการเรียนการสอนโดยวิธีตามข้อ ๓.๑ – ๓.๒ อาจารย์
ผู้สอนต้องชี้แจงถึงการปรับการเรียนสอน วิธีการสอน การใช้เครื่องมือในการสอน แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนและนิสิตได้ทราบอย่างชัดเจน เช่น Facebook ,Line, Meet และ Zoom เป็นต้น  
  ๓.๔ ผู้สอนที่ไม่มีความพร้อมในการสอนออนไลน์ได้ให้เข้ารับการอบรมและเตรียมการสอน
ออนไลน์ เพ่ือให้สามารถสอนออนไลน์ได้ทุกรายวิชา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ตามตารางการ
อบรมที่วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นก าหนด 
  ๓.๕ ผู้เรียนที่ไม่มีความพร้อมเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยจะได้
จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนโดยให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยมี
มาตรการในการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด   
  ๓.๖ ห้ามอาจารย์ประจ ารายวิชา และนิสิตพบปะ รวมตัวกัน โดยเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมใน
รายวิชา  เพราะจะเป็นการละเมิดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ( covid-19 )  

 

๔. การประเมินผลรายวิชา         
  ๔.๑ การประเมินผลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทางข้างต้น อาจารย์ผู้สอนสามารถ
ใช้วิธีการประเมินตามเกณฑ์วัดประเมินผลการศึกษาที่สามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และปรับวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอน โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน และผ่านความ
เห็นชอบของหลักสูตรและได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยตามล าดับ    
  ๔.๒ การสอบและประเมินผล กลางภาค/ปลายภาค ต้องด าเนินการตามตามตารางสอบที่
วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นก าหนด แต่ผู้สอนสามารถปรับวิธีการสอบประเมินผลให้เหมาะสมกับวิธีการสอนและ
จ านวนผู้เรียนในรายวิชานั้นๆ ได้ตามคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นอนุมัติ   
  ๔.๓ ผู้สอนต้องประเมินผลรายวิชาและส่งผลการประเมินรายวิชา (เกรด) ตามเวลาที่วิทยาลัย
สงฆ์ขอนแก่นก าหนด                         
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๕. ระบบสนับสนุน           
 มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมระบบสนับสนุนที่รองรับการจัดการเรียนการสอน การพิจารณาคุณภาพ
ข้อสอบ การวัดประเมินผล การส่งเกรด การจ าแนกสภาพ และการส าเร็จการศึกษา ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางที่ก าหนดข้างต้นโดยอาจารย์ผู้สอนสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลไปยังหน่วยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการ และส่วนงานคลัง
และทรัพย์สิน ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น        
 ทั้งนี้ ให้คณาจารย์และนิสิตปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด  มหาวิทยาลัยจะติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด หากจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
 

 
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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