สาเนาควบคุม
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
เรื่อง เลื่อนเปิดเรียน ปรับกาหนดการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
----------------------

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง มาตรการและการเฝ้า
ระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับ ที่ 9 ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ห้ามใช้อาคาร
สถานที่ของสถาบั นการศึกษาทุกประเภท ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็นพื้นที่ ควบคุมสูงสุด เพื่อจัดการ
เรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจานวนมาก และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
สั่ง ปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว (ฉบับ ที่ 16) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ได้สั่งปิดอาคารสถานที่ ส ถาบันการศึก ษาทุ ก
ประเภท จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยขอให้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ หรือวิธีการอื่นโดยไม่ต้ องเข้าชั้น
เรีย น ประกอบกั บ ศูน ย์ บ ริห ารสถานการณ์ โควิ ด -19 (ศบค.) ก าหนดให้ ก รุง เทพมหานครเป็ น พื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด
มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศเลขที่ ปก.มศป.117/2563 และใช้ ประกาศ เลื่อนเปิดเรียน ปรับกาหนดการ
และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี มหาวิ ทยาลัยศรีปทุม บางเขน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับนี้
แทน ดังนี้
1. เลื่อนเปิดเรียน และปรับกาหนดการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
กาหนดการ
วันที่
เปิดภาคเรียน
18 มกราคม 2564
ลงทะเบียนสาย
23-24 มกราคม 2564
เพิ่ม เพิกถอน เปลี่ยนรายวิชา
25-31 มกราคม 2564
2. ให้จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยจัด
ตามวันเวลาที่กาหนดไว้ของแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ ยังคงความครบถ้วนของเนื้อหา สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่
ระบุไว้ใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ดาเนินการแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบบันทึก
การสอนล่วงหน้า Video On Demand (VOD) ตามมาตรฐาน e-Learning ของมหาวิทยาลัยผ่านระบบบริการจัดการ
การเรียนรู้ (Learning Management System) SPU d-Leaning ร่วมกับการสอนแบบถ่ายทอดสดออนไลน์ (Online
Live Session) กรณีรายวิชาหรือบางส่วนของรายวิชามีความจาเป็นไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ได้
ให้เลื่อนการจัดการเรียนการสอนส่วนนั้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจึงจัดการเรียนการสอนชดเชยให้
ครบถ้วนตามเกณฑ์ ทั้งนี้ หากสถานการณ์ความปลอดภัยยังไม่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายการเรี ยนในระบบ
ออนไลน์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านักศึกษาทุกคนปลอดภัย
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3. กรณีต้องจัดการเรียนการสอนชดเชย สามารถดาเนินการได้โดยจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบข้อ 2
ทั้งนี้ ต้องพิจารณาไม่ให้ทับซ้อนเวลากันกับรายวิชาที่นักศึกษาอาจมีเรียนในช่วงเวลาปกติ
4. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือรายวิชาอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ให้งดการ
ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ยกเว้นเป็นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงานในรูปแบบออนไลน์ หากมีความ
จาเป็นต้องออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มอบให้คณบดีและอาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตรพิจารณาตามความ
เหมาะสมโดยต้องคานึงถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญ ในการเลือกสถานประกอบการที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
เป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะออกปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ให้มีการติดตามการทางาน การส่งงานผ่านทางออนไลน์หรือตามความ
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ หรือ พิ จารณางานลัก ษณะอื่นที่ สามารถเที ยบเคียงกั บ สหกิจ ศึก ษาหรือฝึก งานได้เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี
5. กรณี นั ก ศึ ก ษามี ความจ าเป็ น ต้อ งมาดาเนิน การกิ จ กรรมใดๆ ในรายวิช า ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิท ยาลัย อาจารย์ผู้ส อนต้อ งแจ้งและขออนุมั ติต่อคณบดี/รองอธิก ารบดี/หรือผู้ที่ ได้รับ มอบหมาย โดยจะต้อ ง
ดาเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด
6. ให้พิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและสอดรับกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 หรือ มคอ.
4 ที่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสอบย่อยทุกครั้งที่มีการเรียน เพื่อเก็บคะแนน การ
มอบหมายงาน (Assignment) ที่เหมาะสมเพื่อวัดผล การจัดสอบแบบออนไลน์ การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ
ออนไลน์หรือระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)
7. ในช่วงที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยได้ นักศึกษาสามารถขอรับบริการทางวิชาการ
จากอาจารย์ประจาหลักสูตร และขอรับบริการงานสนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ผ่านระบบ
ออนไลน์
ทั้งนี้ ให้คณบดีและอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วางแผนการดาเนินการให้เหมาะสม และต้องแจ้ง
นักศึกษาทราบล่วงหน้า รวมทั้งสื่อสารให้นักศึกษาเข้าใจถึงความจาเป็นในการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและ
การวัด ประเมิ นผลในสถานการณ์ ก ารระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และขอให้ ติด ตามข่ าวสารและ
สถานการณ์ ทางเว็บไซต์ www.spu.ac.th และกรณีมีเหตุเร่งด่วน สามารถติดต่อที่ line SCMS http://bit.ly/linescms
หรือ โทร 02-558-6888
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

(ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน)
อธิการบดี

