ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 29
ขยายเวลาปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว
--------------------------------------------------------------------ตามทีผ่ ู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการ
ชั่ว คราว (ฉบับ ที่ 25) ลงวัน ที่ 25 เมษายน 2564 ให้ปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิช า และ
สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ประเภท ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 26 เมษายน 2564 ถึ ง วั น ที ่ 9 พฤษภาคม 2564 และประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ป ระชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
ตลอดเวลาที ่ อ อกนอกเคหสถาน หรื อ สถานที ่ พ ำนั ก ลงวั น ที ่ 25 เมษายน 2564 โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ กรุ ง เทพมหานคร ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2564 เมื่ อ วั น ที่ 24 เมษายน 2564
เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง จึง ได้กำหนดมาตรการควบคุม
ที่จำเป็น อย่างเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่ อนไข
เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ นั้น
เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทางราชการที่มีการกำหนดเพิ่มเติม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ โดยให้
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 27 ยังคงมีผลบังคับใช้
2. ให้เปลี่ยนแปลง ข้อ 1 ของประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ ์ ใ หม่ 2019 (COVID-19) ฉบั บ ที ่ 27 โดยขยายเวลาปิ ด สถานที่ ข อง
มหาวิทยาลัย ในทุกพื้น ที่ เ ป็น การชั่วคราว จนถึงวัน ที่ 9 พฤษภาคม 2564 หากนักศึกษาและบุคลากรมี
ความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน มาตรการ และจำนวนคนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
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3. ให้เปลี่ยนแปลง ข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 27 โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นในการลงปฏิบัติการ และการทำวิจัยที่ต้องใช้
สถานที่ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ ต้องได้รับ อนุญาตจากผู้อำนวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ก่อนนัดหมายกับ นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีเวลามากพอในการ
เตรียมการเดินทาง
กรณีที่มีการวัดและประเมิ นผลการเรียนในระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ผู้สอน
พิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการอื่น ที่สามารถวัดและประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่ไม่จำเป็นต้องใช้การสอบในห้องสอบปกติ เช่น การมอบหมายงาน (Assignment) การทำข้อสอบ
นอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะ ๆ ระหว่างที่มีการเรียนการสอน
ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรอินเทอร์เนต และมีการสื่อสารให้นักศึกษาเข้าใจถึง
ความจำเป็นในการปรับรูป แบบ ปรับเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในสถานการณ์ไม่ป กติ
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างทั่วถึง
4. ให้เปลี่ยนแปลง ข้อ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 27 โดยให้งดกิจกรรมทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยที่ต้องมาพบกัน ทั้งนี้ อาจพิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปพ้นจากวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 หรือ
ปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบอื่นก็ได้
5. กรณีเกิดปัญหาหรือขัดข้องสำหรับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายบริหารในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย สั่งการได้
ตามที่เห็นสมควร และรายงานให้อธิการบดีทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

(รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์
กรณี COVID-19 ภายใน มจธ.

