
 
 
 

 
ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการติดต่อของนักศึกษา 
ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติ 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย 
การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการ
ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการติดต่อของนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้การจัดการ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ตามปกติในสถาบันได้  ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการในคณะนิติศาสตร์ 
จึงสมควรออกประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการติดต่อของ
นักศึกษาในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๒  ในกรณีที่ไม่อาจจัดการเรียนการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ และได้มี
การประกาศก าหนดให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้อาจารย์ผู้บรรยายในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง  ใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ในทุกรายวิชาทีเ่ปิดท าการเรียนการสอน และให้ด าเนินการตามประกาศนี้ 

กรณีที่อาจารย์ผู้บรรยายมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องเข้าใช้สิ่งอ านวยความสะดวกในการสอน
แบบออนไลน์วิชาใดภายในสถาบัน ให้แจ้งวันและเวลาการขอใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่อหัวหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะนิติศาสตร์ เพ่ือท าประสานและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น 
ไม่น้อยกว่า ๒ วันก่อนการเข้าพ้ืนที่สถาบัน จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการในการเข้า
พ้ืนที่และการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกของสถาบันให้เป็นไปตามที่สถาบันประกาศก าหนด 

ข้อ ๓  ให้อาจารย์ผู้บรรยายสามารถพิจารณาปรับตารางบรรยาย วิธีการจัดการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผล ชั่วโมงการบรรยายรวม และเนื้อหาการบรรยายให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
โดยให้แจ้งต่อผู้อ านวยการหลักสูตร และประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้อาจารย์ผู้บรรยายค านึงถึงการวัดผลและการ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนตาม Expected Learning Outcomes ของหลักสูตร และยังคงความครบถ้วนของ
เนื้อหา สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ตามค าอธิบายรายวิชาที่ปรากฏในเล่มรวบรวมรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.๒) ทั้งนี้ ให้อาจารย์ผู้บรรยายแจ้งนักศึกษาให้ทราบถึงความจ าเป็นในการปรับรูปแบบการเรียน
การสอนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 

ข้อ ๔ ... 

๖๒/๒๕๖๔
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ข้อ ๔  ให้อาจารย์ผู้บรรยายเลือกใช้ระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
ในการเรียนการสอน อาทิ ระบบ MS Teams หรือระบบ Zoom โดยระบบดังกล่าวต้องเป็นระบบที่สามารถ
สื่อสารกับนักศึกษาได้สองทางตลอดเวลาขณะท าการสอน โดยให้ค านึงถึงความพร้อมในการเรียน และอยู่ใน
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดสมาธิ การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องของนักศึกษา  
การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและกิจกรรมในระหว่างการเรียนตลอดเวลา และต้องเป็นระบบที่สามารถ
ตรวจสอบการเข้าเรียนได้ตลอดเวลาที่ด าเนินการสอนออนไลน์ ตลอดจนภาระท่ีจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถอยู่ในสภาวการณ์ที่มีความพร้อมตามความในวรรคแรก ให้อาจารย์
ผู้บรรยายพิจารณามาตรการผ่อนปรนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ หากเกิดข้อผิดพลาดของเครือข่าย (Network Error) หรือข้อขัดข้องด้านเทคนิคอ่ืน ๆ 
(Technical Issues) ให้อาจารย์ผู้บรรยายพิจารณาด าเนินการหาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ในรายวิชานั้น ๆ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

ข้อ ๕  ในการเริ่มการเรียนการสอนออนไลน์ ให้นักศึกษาลงชื่อเข้าเรียนในช่องการสื่อสาร 
(Chat) ในระบบออนไลน์ หรือตามวิธีการที่อาจารย์ผู้บรรยายก าหนด โดยต้องอยู่ในรูปแบบที่สามารถระบุชื่อ 
นามสกุล รหัสนักศึกษา เวลาเข้าเรียนและเวลาออกจากห้องเรียนได้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบเวลา
เข้าเรียนตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
และเพ่ือประสิทธิภาพในการสื่อสารในห้องเรียน  

ข้อ ๖  ในระหว่างที่มีท าการเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาต้องเปิดกล้องเพ่ือแสดงตนและ
แสดงความพร้อมในการเข้าเรียนในชั้นเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งปิดไมค์สื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่กระท า
การใด ๆ อันเป็นการก่อให้เกิดการรบกวนต่อบรรยากาศการเรียนการสอนโดยรวมในชั้นเรียนตลอดระยะเวลา
ทีม่ีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีการเปิดไมค์เพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียนออนไลน์ เพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เพ่ือการแสดงความคิดเห็น การตั้งค าถาม การตอบค าถาม การน าเสนอ 
การมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งอย่างใด่ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตอบสนอง ต่อการส่งเสริม หรือการสนับสนุน
ต่อการเรียนรู้ในระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  รวมทั้งไม่ใช้บังคับกับกรณีการปิดกล้องเพ่ือ 
เหตุจ าเป็นอ่ืนใดตามสมควร ทั้งนี้ เมื่อเหตุจ าเป็นและสมควรเช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้นักศึกษาผู้นั้นรีบ
กลับมาเปิดกล้องเพ่ือการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนต่อไป 

ในการเปิดไมค์เพ่ือการสื่อสารตามวรรคสอง ให้นักศึกษาแสดงความประสงค์ต่ออาจารย์
ผู้บรรยายล่วงหน้าก่อนการเปิดไมค์สื่อสารด้วยการกดปุ่มแสดงสัญลักษณห์รือเครื่องหมายที่มีในระบบการเรียน
การสอนออนไลน์เพ่ือขออนุญาต ภายหลังจากที่อาจารย์ผู้บรรยายได้อนุญาตตามที่แสดงความประสงค์แล้ว  
จึงท าการเปิดไมค์เพ่ือท าการสื่อสารในชั้นเรียน โดยค านึงถึงประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ในชั้นเรียน และจะต้องไม่เป็น
การรบกวนผู้ร่วมชั้นเรียนอ่ืนมากจนเกินสมควร  

 
ข้อ ๗ ... 
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ข้อ ๗  ในการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ หากอาจารย์ผู้บรรยายเห็นสมควรให้มี
การบันทึกภาพและเสียงของการบรรยายและการสนทนากลุ่มย่อยในระบบเพ่ือประโยชน์ในการทบทวนของ
นักศึกษา ให้การบันทึกดังกล่าวเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้บรรยาย ทั้งนี้ อาจารย์ผู้บรรยายอาจมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์เป็นผู้บันทึกภาพและเสียงนั้นได้  

ก่อนการบันทึกภาพและเสียงตามที่ได้ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง อาจารย์ผู้บรรยายต้องแจ้งให้
นักศึกษาทราบถึงเหตุผลและความจ าเป็นตลอดจนวัตถุประสงค์ในการบันทึก  และต้องขอความยินยอมจาก
นักศึกษาในการบันทึกภาพและเสียงดังกล่าวด้วย การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาจะท าได้
แต่เพียงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น   

ในการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกในระบบ ให้อาจารย์ผู้บรรยายก าหนดเงื่อนไขการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึก
ในระบบและให้แจ้งมายังหลักสูตรเพ่ือทราบ  

ข้อ ๘  ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในแต่ละรายวิชา การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ผู้บรรยายและนักศึกษา ภาพและเสียง
ของอาจารย์ผู้บรรยายและนักศึกษา จะเป็นการด าเนินการเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชาเท่านั้น โดยคณะนิติศาสตร์จะจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่
เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละประเภท และห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ดัดแปลง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ให้
อาจารย์ผู้บรรยายและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
กรณีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ฯ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ข้อ ๙  ในการติดต่อของนักศึกษาทุกประเภท และการยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
วิชาการของคณะนิติศาสตร์ ให้ใช้ระบบออนไลน์ตามช่องทางที่หลักสูตรประกาศก าหนด 

การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบบค าร้องของสถาบัน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ให้นักศึกษาจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่อาจารย์
ที่ปรึกษาก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญหายหรือข้อผิดพลาดอ่ืนใด ให้นักศึกษาประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการของคณะนิติศาสตร์ก่อนการด าเนินการทุกครั้ง 

ข้อ ๑๐ ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิจัยเป็นผู้ควบคุมก ากับให้การเรียนการสอน 
และการสอบโดยใช้ระบบออนไลน์เป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติหรือการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้
คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่        กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

(รองศาสตราจารย์นเรศร์  เกษะประกร) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๓๐


