
 

มติคณะกรรมการสภาวิชาการ 
วาระพเิศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

ตามบันทึกขอความ ที่ อว ๗๐๐๑.๑๑/e ๐๖๙๓  ลงวันที่  ๑๕ เมษายน  ๒๕๖๔ และ 
บันทึกขอความ ที่ อว ๗๐๐๑.๑๑/e ๐๖๙๕  ลงวันที่  ๑๗ เมษายน  ๒๕๖๔  

เรื่อง  ขออนุมัติผอนผันการปฏิบัติตามขอบังคับสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั 
เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดการดานการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และภาคการศึกษาพเิศษ/๒๕๖๓  
เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19 

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

  อางถึงประกาศคณะกรรมการปองกันและติดตามการแพรระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ ๒๓ 
เรื่อง การปฏิบัติงานและการจัดการดานการเรียนการสอนและการประเมินผลในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และ
ภาคพิเศษ/๒๕๖๓ ขอ ๗ ใหสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษาดำเนินการออกประกาศรายละเอียด
เพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับการจัดการดานการเรียนการสอนและการประเมินผล รวมถึงการดำเนินการในรายวิชา 
สหกิจศึกษา และฝกงาน  
  ในการนี้ สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษาและหัวหนาสวนงานวิชาการ ไดรวม
ประชุมในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ผานระบบออนไลน เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และภาคพิเศษ/๒๕๖๓ โดยมีประเด็นไมเปนไปตามขอบังคับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง แยกตามระดับมีรายละเอียดดังน้ี  

- ระดับปริญญาตรี 
ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขอเสนออนุมัติผอนผันการปฏิบัติ 
ตามขอบังคับสถาบันฯ 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื ่อง
นักศึกษาตองสอบผานรานวิชาเรียนที่มีรายวิชาบังคับกอน 
(Prerequisite) จึงจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องได 
ยกเวนนักศึกษาที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษาในปการศกึษา
นั้น ใหลงทะเทียนในรายวิชาตอเนื่องกับรายวิชาบังคับ
กอนพรอมกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวน
งานวิชาการและไดรับอนุญาตจากผูอำนวยการสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล.... 
 

๑. ในภาคการศึกษาพิเศษ/๒๕๖๓ และ ภาคการศึกษาที่ ๑/
๒๕๖๔ อนุโลมใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่รายวิชา
บังคับกอนไดเกรด I ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 

 ขอ ๒๑.๔ การใหคาระดับคะแนน I จะกระทำได
เฉพาะในรายวิชาวิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ โครงงาน
พิเศษ ปญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา หรือ
รายวิชาที่เรียกชื่ออยางอื่นที่เทียบเทา ที่นักศึกษามีงาน
บางสวนในรายวิชานั้นไมสมบูรณ หรือไมสามารถสงงานที่
ไดรับมอบหมายไดทันเวลา โดยการแกระดับคะแนน I ใน
รายวิชาดังกลาวจะตองกระทำใหเสร็จสิ ้นภายใน ๑ ป 
นับตั ้งแตวันถัดจากวันสุดทายที ่สำนักทะเบียนและ
ประมวลผลกำหนดสงคะแนนในภาคการศึกษานั้นๆ หาก
ไมดำเนินการภายในเวลาดังกลาว ถือวานักศึกษาสอบไม
ผานรายวิชานั้น และสำนักทะเบียนและประมวลผล จะ

๒. ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ อาจารยอาจใหเกรด I แก
นักศึกษาในรายวิชาประเภทปฏิบัติการและรายวิชาที่มีทั้ง
คาบเรียนบรรยายและคาบเรียนปฏิบัติการได และตอง
ดำเนินการแกเกรด I ของนักศึกษาในรายวิชาดังกลาว
ภายในวันสุดทายของการสงคะแนนและเกรดของภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ทั้งนี้ไมอนุญาตใหอาจารยใหเกรด 
I แกนักศึกษาที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
๒๕๖๓ 

 



 

ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขอเสนออนุมัติผอนผันการปฏิบัติ 
ตามขอบังคับสถาบันฯ 

ดำเนินการแกคาระดับคะแนน I เปนคาระดับคะแนน F 
หรือ U ทันที 

ขอ ๒๒.๑ นักศึกษาทุกคนตองเขาสอบปลายภาค
การศึกษา โดยการสอบใหถือตามวัน เวลาที่กำหนดใน
ตารางสอบ นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคในรายวิชาใดให
ตกในรายวิชานั้น ยกเวน ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ตามขอ 
๒๒.๓ ใหเปนดุลยพินิจของอาจารยประจำวิชาและหัวหนา
สวนงานวิชาการหรือรองหัวหนาสวนงานวิชาการที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งนี้การจัดสอบตองไมเกินระยะเวลาที่กำหนด
ในปฏิทินการศึกษา 
 

๓. ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และภาคการศึกษาพิเศษ 
๒๕๖๓ ผอนผันใหอาจารยใชวิธีการวัดและประเมินผล
รูปแบบอื ่น ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ติดตามการแพรระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ ๒๓ 
ขอ ๔ แทนการสอบปลายภาคได 

 

- ระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขอเสนออนุมัติผอนผันการปฏิบัติ 
ตามขอบังคับสถาบันฯ 

ขอ ๒๐ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื ่อง
น ั ก ศ ึ กษ าต อ งสอบผ าน ในร ายว ิ ช าบ ั ง ค ั บก อน 
(Prerequisite) จึงจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องได  

 

๑. ในภาคการศึกษาพิเศษ/๒๕๖๓ และ ภาคการศึกษาที่ ๑/
๒๕๖๔ อนุโลมใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่รายวิชา
บังคับกอนไดเกรด I ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 

ขอ ๒๘.๔ การใหคาระดับคะแนน I ในรายวิชาใดๆ 
ยกเวนวิทยานิพนธวิชาสุดทายหรือวิชาการคนควาอิสระ
วิชาสุดทาย การแกคาระดับคะแนน I จะตองกระทำให
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ สัปดาห นับตั้งแตวัน
เปดภาคการศึกษาถัดไป โดยถานักศึกษามีการลงทะเบียน
เรียนภาคการศึกษาพิเศษใหนับรวมภาคการศึกษาพิเศษ
ดวย ถาไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จสิ้นไดภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ใหสำนักทะเบียนและประมวลผลแจง
สวนงานวิชาการเพื่อใหดำเนินการติดตาม และใหสวนงาน
วิชาการแจงผลการติดตามกลับมายังสำนักทะเบียนและ
ประมวลผลโดยเร็วที่สุดที่กระทำได แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๓ 
สัปดาห น ับแต ว ันเป ดภาคการศ ึกษาปกต ิของภาค
การศึกษาถัดไป 

๒. ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ อาจารยอาจใหเกรด I แก
นักศึกษาในรายวิชาประเภทปฏิบัติการและรายวิชาที่มีทั้ง
คาบเรียนบรรยายและคาบเรียนปฏิบัติการได และตอง
ดำเนินการแกเกรด I ของนักศึกษาในรายวิชาดังกลาว
ภายในวันสุดทายของการสงคะแนนและเกรดของภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ทั้งนี้ไมอนุญาตใหอาจารยใหเกรด I 
แกนักศึกษาที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
๒๕๖๓ 

 ดังนั ้น จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื ่อโปรดพิจารณา โดยอาศัยความตามขอบังคับสถาบันฯ  
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“ขอ ๔ วรรคสอง “ในกรณีที ่มีขอสงสัย หรือมิไดระบุไวในขอบังคับนี้หรือในกรณีที ่มีความ
จำเปนตองผอนผันขอกำหนดในขอบังคับน้ีเปนกรณีพิเศษ ใหสภาวิชาการเปนผูวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด” 

 

 



 

  
มติที่ประชุม  ๑. อนุมัติการผอนผันการปฏิบัติตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง วาดวยศึกษาระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดการดานการ
เรียนการสอนและการประเมินผล ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และภาคพิเศษ/๒๕๖๓  เนื่องจากสถานการณ
แพรระบาดของโรค COVID-19 ดังน้ี  
 ระดับปริญญาตรี 

๑) ในภาคการศึกษาพิเศษ/๒๕๖๓ และ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ อนุโลมใหนักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาที่รายวิชาบังคับกอนไดเกรด I ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 

๒) ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ อาจารยอาจใหเกรด I แกนักศึกษาในรายวิชาประเภท
ปฏิบัติการและรายวิชาที่มีทั ้งคาบเรียนบรรยายและคาบเรียนปฏิบัติการได และตอง
ดำเนินการแกเกรด I ของนักศึกษาในรายวิชาดังกลาวภายในวันสุดทายของการสงคะแนน
และเกรดของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ทั้งนี้ไมอนุญาตใหอาจารยใหเกรด I แกนักศึกษา
ที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๓) ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และภาคการศึกษาพิเศษ ๒๕๖๓ ผอนผันใหอาจารยใช
วิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบอื่น ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและติดตามการ
แพรระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ ๒๓ ขอ ๔ แทนการสอบปลายภาคได 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
๑) ในภาคการศึกษาพิเศษ/๒๕๖๓ และ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ อนุโลมใหนักศึกษา

ลงทะเบียนรายวิชาที่รายวิชาบังคับกอนไดเกรด I ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
๒) ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ อาจารยอาจใหเกรด I แกนักศึกษาในรายวิชาประเภท

ปฏิบัติการและรายวิชาที่มีทั ้งคาบเรียนบรรยายและคาบเรียนปฏิบัติการได และตอง
ดำเนินการแกเกรด I ของนักศึกษาในรายวิชาดังกลาวภายในวันสุดทายของการสงคะแนน
และเกรดของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ทั้งนี้ไมอนุญาตใหอาจารยใหเกรด I แกนักศึกษา
ที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ๒. มอบสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการดานการ
เรียนการสอนและการประเมินผลในภาคการศึกษาที ่ ๒/๒๕๖๓ และภาคการศึกษาพิเศษ/๒๕๖๓ ภายใต
สถานการณ COVID-19 และแจงทุกสวนงานวิชาการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และสำนักทะเบียนและประมวลผล 
ทราบและดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
  
 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
เม่ือวันอาทิตยที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๔ 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรญัญา วลัยรัชต) 
กรรมการและเลขานุการ 

 

 


