
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  งดการจัดการเรียนการสอนในสถาบันและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน  

แบบออนไลน์ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 
 

ตามที่สถาบันได้มีประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกัน             
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง งดการ
จัดการเรียนการสอนในสถาบันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ ไม่ปกติ              
อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อ โรค COVID-19  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 และเรื่อง               
การปิดที่ท าการ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ประกอบ
กับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง                    
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 นั้น เพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562             
ของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติการจัด          
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ  

 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒน -             
บริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง งดการจัดการเรียน
การสอนในสถาบันและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ กรณี สถานการณ์ไม่ปกติ              
อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1 ให้ยกเลิกประกาศสถาบันฯเรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในสถาบันและ    
แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของ เชื้อโรค 
COVID-19 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
   ข้อ 2  ให้ ทุกคณ ะและวิทยาลั ยงดการเรียนการสอนและการสอบในสถาบัน               
ในรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด โดยให้ใช้วิธีการสอน
แบบออนไลน์ หรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชา                 

กรณีที่อาจารย์ผู้สอนที่ต้องเข้าใช้สิ่งอ านวยความสะดวกในการสอนแบบออนไลน์ภายใน
สถาบันอาจก าหนดให้งดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการประกาศปิดที่ท าการในสถาบันในระหว่างวันที่    
22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ได้ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งให้ คณบดีทราบและ     
แจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยและให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดเตรียมแผนเพ่ือสอนเสริมให้ครบถ้วนต่อไป 

 
  ข้อ 3  ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนการสอนของรายวิชาที่งดการเรียนการสอน
ในสถาบันที่เหลือในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้คณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบด าเนินการ การจัดการเรียนการ
สอนที่เหลือในการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 
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2562 อาจารย์ผู้สอนสามารถพิจารณาปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินได้ โดยขอให้
แจ้งนักศึกษาให้เข้าใจถึงความจ าเป็นในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดยให้
จัดการเรียนการสอนไปในแนวทางที่มี การตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ขอให้ยังคงความครบถ้วนของเนื้ อหา 
สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ตามค าอธิบายรายวิชาที่ปรากฏใน มคอ.2 
   ส าหรับวิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น ขอให้ค านึงถึงการวัด
และประเมินผลลัพธ์การเรียนตาม Expected Learning Outcomes ของหลักสูตร ที่ระบุไว้เป็นส าคัญ               
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถพิจารณาปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมได้ ดังนี้ 

 
(๑) ปรับการจัดการเรียนการสอนให้ เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ เร็วกว่า

ก าหนดการเดิมได้ โดยอาจใช้การเรียนการสอนในรูปแบบปกติ หรือร่วมกับรูปแบบอ่ืน เช่น การมอบ   
หมายงาน (Assignment)  

(2) จัดท าไฟล์ภาพและเสียงแบบดิจิทัลไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษา
และทบทวนด้วยตนเอง 

(3) การสอนแบบออนไลน์ตามที่ก าหนดในประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒน -             
บริหารศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
หรือจัดการสอนแบบออนไลน์ในรูปแบบอื่นๆ 

(4) ปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบการมอบหมาย (Assignment- 
based) โดยไม่จ าเป็นต้องมีการเข้าชั้นเรียน เช่น โครงงาน (Project-based) กรณีศึกษา (Case Study) 
เป็นต้น และ/หรือใช้ระบบออนไลน์แบบบูรณการ 
 
  ข้อ 4   ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  อาจารย์ผู้สอนต้องมั่นใจได้ว่า 
นักศึกษาต้องมีความพร้อมในการเรียน และอยู่ ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดสมาธิ และ
นักศึกษาต้องสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้ กรณีที่นักศึกษา       
ไม่สามารถอยู่ในสภาวการณ์ที่มีความพร้อมตามความในวรรคแรกได้ ขอให้อาจารย์ผู้สอนหามาตรการ     
ในการผ่อนปรนได้ตามความเหมาะสม นักศึกษาต้องพร้อมมีส่วนร่วมในกิจกรรมในระหว่างการเรียน
ตลอดเวลา  
  ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง 
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการปฏิบัติงานที่บ้าน 
ในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
  ข้อ 5 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในส่วนภูมิภาคของสถาบัน ให้คณบดีมีอ านาจ
วินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร   
  ข้อ 6 การสอบภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอนสามารถพิจารณา
การสอบไล่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจพิจารณา
ใช้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการอ่ืนๆ แทนการจัดสอบ เช่น การมอบหมาย (Assignment), การท า
รายงาน (Report) หรือการน าข้อสอบไปท านอกห้องสอบ (Take home Exam) เป็นต้น 
  ข้อ 7 กรณีการสอบประมวลความรู้ การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ และการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ สามารถใช้ระบบออนไลน์ หรือแบบบูรณาการร่วมกับระบบ
การประชุมทางไกล (VDO Conference) ได ้
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  ข้อ 8  ในการด าเนินการปรับวิธีการสอน วิธีการสอบ หรือการประเมินผลตามประกาศนี้ 
หรือกรณีนอกเหนือจากวิธีที่ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
หลักสูตรนั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณบดี และรายงานผลการด าเนินการให้ที่ประชุม ทคบ.               
ด้านการศึกษา พิจารณาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันรับทราบเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

ข้อ 9 กรณีที่มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีของคณะ
ที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร 
   

สถาบันจะติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19              
อย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรสถาบันจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
   

        ประกาศ  ณ  วันที่   24    มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 
              (ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล  ปัญญาโกเมศ) 
                                  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 




