
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับท่ี 2) 

------------------------------------------------- 

ตามที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่อย่างกว้างขวางในพ้ืนที่ภาคเหนือ และ พื้นที่ใกล้เคียง และปรากกฎจ านวนผู้ติดเชื้อที่เพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการ 
เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 
ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวง ด าเนินการตามมาตรการและแนวทาง เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และ ให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบภลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของ มทร.ล้านนา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามมาตรา 24 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับที่ 2) ดังนี้ 

ข้อ 1 ให้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 
จนถึงสิ้นภาคการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา 
ให้คณะและวิทยาลัย ท าหน้าที่ก ากับดูแลและติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เป็น ไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีรายวิชาภาคปฏิบัติ/การทดลอง ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต้อง
ขออนุญาตคณบดี หรือ ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือ ผู้ช่วยอธิการบดี โดยเสนอมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป และต้องมีการควบคุมจ านวน
ผู้เข้าปฏิบัติงานภายในพื้นท่ีให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

ในกรณีนักศึกษามีข้อจ ากัดในการเรียนออนไลน์ ให้คณะจัดเตรียมห้องเรียน และอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก เพ่ือความเท่าเทียมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาขออนุญาตคณบดี หรือ ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือ ผู้ช่วยอธิการบดี และต้องปฏิบัติตามมาตรการและ
แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

/ข้อ 2 การจัดการเรียนการสอน... 
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