
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖4 
--------------------------------------- 

ตามท่ีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยยังคงมีการแพร
ระบาดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะไวรัสกลายพันธชนิดสายพันธุโอมิคอน ที่เชื้อสามารถแพรกระจายและติดตอกัน
โดยงาย อีกทั ้งยังพบวามีการแพรระบาดแบบลักษณะคลัสเตอรในพื ้นที ่หลายจังหวัด ประกอบกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไดมีคำสั่ง เรื่อง มาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (ฉบับที่ 75) ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ใหสถานศึกษาพิจารณาการปรับรูปแบบการเรียน 

การสอนใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณ และตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม เรื ่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

(ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564  อนุญาตใหสามารถใชอาคาร หรือสถานที่ของสถาบันการศึกษา 
ในการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝกอบรมหรือการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผูเขารวมเปนจำนวนมากได 
โดยใหดำเนินการภายใตมาตรการปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนดอยางเครงครัดนั้น  

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพในชวงสถานการณที่โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  (COVID-19) ยังคงมีการแพรระบาด 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเห็นสมควรออกประกาศเรื ่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖4 ดังตอไปนี้ 

 

ขอ 1 กรณีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบประสมประสาน (Hybrid)  
1.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบประสมประสาน เปนการดำเนินการไดในรูปของ

การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (Onsite) ควบคูกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน (Online)   
1.2 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ ใหดำเนินการไดตามขอกำหนดและแนวทาง ดังนี้ 
 1.2.1 อาจารย นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของเขาหองเรียนได จะตองเปนผูที่ไดรับ

วัคซีนครบ 2 เข็มแลวเทานั้น 
 1.2.2 กำหนดใหจำนวนนักศึกษาที่เขาเรียนในหองเรียนไดตามจำนวนที่นั่งของแตละ

หองเรียนท่ีมีการจัดโดยเวนระยะหาง 1.5 เมตร 
  1.2.3 นักศึกษาท่ียังไมไดรับวัคซีน หรือ ยังไดรับวัคซีนไมครบ 2 เข็ม ใหเรียนในรูปแบบ

ออนไลน (Online)  
  1.2.4 รายวิชาใดที่มีจำนวนนักศึกษาที่ไดรับวัคซีนครบ 2 เข็ม และประสงคจะเขา

หองเรียนเกินกวาจำนวนที่นั ่งที ่จัดไว ใหอาจารยผู สอนเปนผูพิจารณาจัดกลุมนักศึกษาแบบสลับเขาชั้นเรียน 
ในหองเรียน 
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  1.2.5 อาจารยผู สอนเปนผู พิจารณาเลือกใชรูปแบบในการวัดและประเมินผลให
เหมาะสมในแตละรายวิชา โดยคำนึงถึงการวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรู Program Learning Outcomes 
(PLO) ท่ีระบุไวใน มคอ.2 หรือ มคอ.3 เปนสำคัญ 

  1.2.6 อาจารยผู สอนตองบันทึกวิดีโอการเรียนการสอน เพื่อเปนประโยชนสำหรับ
นักศึกษาในการทบทวนบทเรียน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  

  1.2.7 อาจารยผูสอน นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของที่เขาหองเรียน ตองปฏิบัติตาม
มาตรการทางสาธารณสุขอยางเครงครัด 

 

ขอ 2 กรณีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบช้ันเรียนปกติ (Onsite)  
2.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติ เปนการดำเนินการจัดการเรียน 

การสอนแบบชั้นเรียนปกติเพียงรูปแบบเดียว 
2.2 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ ใหดำเนินการไดตามขอกำหนดและแนวทาง ดังนี้ 
 2.2.1 อาจารย นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของเขาหองเรียนได จะตองเปนผูที่ไดรับ

วัคซีนครบ 2 เข็มแลวเทานั้น 
 2.2.2 กำหนดใหจำนวนนักศึกษาที่เขาเรียนในหองเรียนไดตามจำนวนที่นั่งของแตละ

หองเรียนท่ีมีการจัดโดยเวนระยะหาง 1.5 เมตร 
 2.2.3 อาจารยผู สอนเปนผู พิจารณาเลือกใชรูปแบบในการวัดและประเมินผลให

เหมาะสมในแตละรายวิชา โดยคำนึงถึงการวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรู Program Learning Outcomes 
(PLO) ท่ีระบุไวใน มคอ.2 หรือ มคอ.3 เปนสำคัญ 

 2.2.4 อาจารยผูสอน นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของที่เขาหองเรียน ตองปฏิบัติตาม
มาตรการทางสาธารณสุขอยางเครงครัด 

 

ขอ 3 กรณีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน (Online) 
3.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน เปนการดำเนินการจัดการเร ียน 

การสอนแบบออนไลนเพียงรูปแบบเดียว 
3.2  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ ใหดำเนินการไดตามขอกำหนดและแนวทาง ดังนี้ 
 3.2.1 อาจารยผูสอนเปนผูพิจารณาวิธีการสอนตามความถนัดและความเหมาะสมในแต

ละรายวิชาที่ทานรับผิดชอบ ซึ่งอาจใชวิธีการสอนสด (Real-time) หรือเปนการบันทึกวิดีโอหรือไฟลเสียงไว
ลวงหนาก็ได  โดยอาจารยผู สอนตองทำความตกลงและชี้แจงใหกับผูเรียนทราบถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน  
การติดตอสื่อสาร การใหคำปรึกษา และการมอบหมายงาน 

   3.3 อาจารยผูสอนตองบันทึกวิดีโอการเรียนการสอน เพื่อเปนประโยชนสำหรับนักศึกษา 
ในการทบทวนบทเรียน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  

 

ขอ ๔ คณบดีหรือหัวหนาสวนราชการ อาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติในการจัด 
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล เพ่ิมเติมได เพ่ือดำเนินการใหสอดคลองตามประกาศนี้ 

ขอ ๕ กรณีท่ีมีปญหาหรือเกิดขอขัดของในการดำเนินการตามประกาศนี้ ใหคณบดีหรือหัวหนาสวนราชการ
เปนผูวินิจฉัยสั่งการไดตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ 6 ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหอาจารยผูสอนเปนผูพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมใน 
แตละรายวิชาที่ทานรับผิดชอบ โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทานเลือกจะตองสอดคลอง เปนไปตาม 
ความเหมาะสมกับสถานการณ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

/อนึ่ง... 
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 อนึ่ง มหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมความพรอมระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน  
การวัดและการประเมินผล การสงเกรดไวแลว ผูสอนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดตอประสาน 
ขอรับบริการไดที่ศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู (IDLC) ไดที่ www.aru.ac.th/idlc โทร ๒๙๐๐ หรือ
ติดตอฝายวิชาการในคณะท่ีผูสอนสังกัด  

 
  ประกาศ ณ วันท่ี   9  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย  เนียมถนอม) 

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 

http://www.aru.ac.th/idlc%20%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3

