
 
ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วาดวย    การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

  เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกบัการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  เปนไปดวยความ
เรียบรอยและเหมาะสม  จึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ      
วาดวย     การศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๒  
  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒(๒)   แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ    พ.ศ. ๒๕๕๐      ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนอื     ในคราวประชุมคร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๒    เม่ือวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒    จึงกําหนด
ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย  การศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  
พ.ศ. ๒๕๕๒    ไวดังนี ้
 

  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ    
วาดวย    การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 

  ขอ  ๒   ใหใชระเบียบนี้กับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้ังแตปการศึกษา 
๒๕๕๒     เปนตนไป  
  ท้ังนี้    นักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๒  ใหใชระเบียบสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ    วาดวย    การวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลมไปจนกวาจะสําเร็จ
การศึกษา 
 

  ขอ  ๓  ใหยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื  วาดวย  การวัดผล
การศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 
  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี ้ ให
ใชระเบียบนี้แทน 
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  ขอ  ๔   ในระเบียบนี ้
  “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
       “อธิการบดี”       หมายความวา    อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
       “คณะ/วิทยาลัย”       หมายความวา        หนวยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
       “ภาควิชา”           หมายความวา      หนวยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย 
       “คณบดี/ผูอํานวยการ”    หมายความวา    หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  นักศึกษา     หมายความวา     ผูเขารับการศึกษาในมหาวทิยาลัย ระดับประกาศนียบัตวิชาชีพ
ท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนนกัศึกษาเรียบรอยแลว 
  ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตร     หมายความวา     การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหนวยกิต
และสอบผานทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ 
   

  ขอ  ๕  นักศึกษาตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คําส่ัง ขอบังคับ หรือระเบียบอ่ืน ๆ ของคณะ/
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
 

  ขอ  ๖    ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ
หรือคําส่ัง เพือ่ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้   กรณีมีปญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจในการวินิจฉัยช้ีขาด 

 
หมวดท่ี ๑ 

การรับเขาศึกษา 

  ขอ  ๗   คุณวฒิุและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
  (๑)    ตองเปนผูท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนพระ
ประมุขอยางบริสุทธ์ิใจ 
  (๒)   เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีคะแนนตามท่ีสภาวิชาการใหความ
เห็นชอบและออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
  (๓)   จะตองเปนโสด  เปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและไมทุพพลภาพจนเปนอุปสรรค
ตอการเรียน 
  (๔)   เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย มีวัฒนธรรม สุภาพออนโยน สนใจในการเรียนและ
การฝกอาชีพอยางจริงจัง     ตองไมเคยเปนผูมีประวัติความประพฤติเสียหาย    หรือเคยถูกคัดชื่อ
ออก  เพราะประพฤติผิดวินัยหรือผิดศีลธรรม และจะตองมีผูปกครองควบคุมความประพฤติทางบานท่ี
เช่ือถือ   และไววางใจได      
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   (๕)    ผูสมัครสอบท่ีสอบคัดเลือกไดจะตองไมมีชื่อเปนนักเรียนหรือนักศึกษาในสถาบัน
อ่ืน ซ่ึงมีกําหนดเวลาเรียนตามวันและเวลาราชการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี้ 
      (๖)   ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 
   (๗)   ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคท่ีสังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญ                 
ท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
   (๘)     มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุง และคาใชจาย
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
   (๙)     ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
        (๑๐)  หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดหรือขาดคุณสมบัติ
ขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไวอยูกอนทําการสมัครสอบคัดเลือก        จะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้นๆ 
และแมจะไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวกต็ามจะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา
ทันที 
 

 ขอ  ๘   การรับเขาเปนนักศึกษา 
  ผูสมัครเขาเปนนักศึกษา จะตองผานการสอบคัดเลือกตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดรายละเอียด
ตาง ๆ จะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ  ไป  แตในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชน
ของทางราชการ  มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ตามขอ ๗ เขาเปนนักศึกษาพิเศษ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได   นักศึกษาพิเศษอาจจะเปนผูมีความประสงคเขาศึกษา  โดยไมขอรับ
ประกาศนียบัตรหรือตองการศึกษาเพื่อขอโอนหนวยกิตไปยังสถาบันอุดมศึกษาท่ีตนสังกัด        ท้ังนี้         
ใหมหาวิทยาลัยออกขอบังคับไวเพื่อการนี้ 
 

  ขอ  ๙   การชําระเงินและการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
            ผูผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาเปนนักศึกษา ตองชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวัน เวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ
ใหดําเนินการและตองนําหลักฐานการชําระเงินพรอมหลักฐานอ่ืนๆ สําหรับการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา             
ไปข้ึนทะเบียนดวยตนเองตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยประกาศใหทราบและปฏิบัติ 
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หมวดท่ี  ๒ 
ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

  ขอ  ๑๐  ระบบการศึกษา 
      (๑)   มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค    โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ  คือ  ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑๖  สัปดาห  และอาจมีภาคการศึกษาฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ได  
มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ  ๖  สัปดาห ท้ังนี้ตองมีช่ัวโมงเรียน ในแตละรายวิชาเทากับช่ัวโมงเรียนใน
ภาคการศึกษาปกติ 
      (๒)  “หนวยกติ” หมายถึง หนวยท่ีใชแสดงภาระการศึกษาในแตละรายวชิาโดยมีหลักเกณฑ
ดังนี ้
            ก.  รายวิชาท่ีใชเวลาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาหตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ  ไมนอยกวา ๑๖ ช่ัวโมง มีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
            ข. รายวิชาท่ีใชเวลาฝกหรือทดสอบ  (ภาคปฏิบัติ)  ๒  หรือ ๓  ช่ัวโมงตอสัปดาห  
ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ ระหวาง ๓๒  ถึง ๔๘  ช่ัวโมง มีคาเทากับ ๑ หนวยกติ 
            ค. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ท่ีใชเวลาฝก  ๓  ถึง  ๖   
ช่ัวโมงตอสัปดาห  ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ ระหวาง ๔๘  ถึง  ๙๖  ช่ัวโมง มีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
 

  ขอ  ๑๑   การลงทะเบียนเรียน 
         (๑)   กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนในแตละภาคเรียนใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  หากนักศึกษาไมลงทะเบียนตามกําหนด   นักศึกษาจะไมมีสิทธ์ิเขาสอบ (กลางภาคและปลายภาค) 
ในภาคเรียนนั้น 
         (๒)   นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังตอไปนี ้ 
            ก.  วิชาท่ีนับหนวยกิตและนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ีย 
                             ข.  วชิาท่ีไมนับหนวยกิต แตเปนวิชาท่ีบังคับในหลักสูตร 
           ค.  วิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนหรือฝกโดยไมนับหนวยกติให 
                              ง.   วชิาท่ีมีหนวยกติ แตไมใหคาระดับคะแนน     ถาหากผลการเรียนหรือการฝกเปนท่ี
พอใจจะได S หากผลการเรียนหรือการฝกเปนท่ีไมพอใจจะได U    และนับหนวยกิตสําหรับการจบหลักสูตร 
แตไมนําหนวยกิตไปคิดคาระดับคะแนนเฉล่ีย 
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   (๓)   ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี ้
                        ก.  วิชาปฏิบัติตองลงทะเบียนวิชาเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีเปดสอนในภาค
การศึกษานัน้ 
           ข.  การลงทะเบียนวิชาเรียนท้ังวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติเม่ือรวมกันแลวตองไมตํ่ากวา 
๑๒ หนวยกิต และไมเกิน ๒๔  หนวยกิต 
              ค. กรณีจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือในหลักสูตรมีจํานวนตํ่ากวาท่ีกําหนดในขอ ๑๑(๓)ข.
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนตํ่ากวาท่ีกําหนดได 
         (๔) การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา  
                 กรณีท่ีนักศึกษาไมมีรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ  ตองดําเนินการ
ขอรักษาสถานภาพนักศึกษา และชําระเงินคารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษา 
มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๒๔(๘)  และใหนับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยูใน
ระยะเวลาการศึกษา 

(๕) ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนไดไมเกนิ  ๖  หนวยกติ 
 

  ขอ  ๑๒   การขอเพิ่ม เปล่ียน หรือถอนวิชาเรียน 
         (๑) นักศึกษาซ่ึงลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎีใดไว   หากจะขอเปล่ียนหรือเพิม่วิชาเรียน              
ใหทําไดภายใน  ๓  สัปดาหนับต้ังแตวันเปดภาคการศกึษา   สําหรับวิชาปฏิบัติหากจะขอเปล่ียนหรือขอเพิ่ม
วิชาเรียนใหทําไดภายใน ๑ สัปดาหนับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษา  การคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียใหคิดแต
เฉพาะหนวยกติของวิชาท่ีเลือกเรียนใหม 
         (๒)  นักศึกษาซ่ึงลงทะเบียนวิชาใดไว       หากตองการถอนวิชานั้นใหถอนไดภายใน ๑๒  
สัปดาห นับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒   สัปดาหนับต้ังแตวันเปด
ภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน กรณีนกัศึกษาถอนวิชาเรียนเม่ือพนกําหนดดังกลาวใหไดรับเกรด 
W   
 

  ขอ  ๑๓   การโอนรายวิชา 
              (๑)   นักศึกษาซ่ึงเคยเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  แลวขอลาออกหรือ
พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๒๔(๓) – ๒๔(๘)    และสามารถสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยไดใหม 
อาจขอโอนรายวิชาท่ีเคยไดคะแนนไมตํ่ากวา C หรือ  ๒.๐๐  ท้ังนี้ ตองไดรับอนุมัติจากคณะ/วิทยาลัย และให
ระบุคะแนนรายวิชาตาง ๆ ท่ีไดรับอนุมัติใหโอนในใบรายงานผลการศึกษาดวย แตมิใหนําคาระดับคะแนน
ดังกลาวมาคิดระดับคะแนนเฉล่ีย        
                         (๒)   นักศึกษาสามารถโอนรายวิชาไดไมเกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 
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                      (๓)   ผลการเรียนของรายวิชาท่ีตองการโอนตองมีอายุไมเกิน ๓ ป นับจากวันส้ินสุด                    
ภาคการศึกษาของรายวิชาท่ีขอโอน 
                         (๔)   การดําเนินการขอโอนรายวิชา  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  ๑๕  วัน นับจากวัน
เปดภาคการศึกษาท่ีประสงคจะยื่นคํารองขอโอน 
   (๕)   นักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมโอนหนวยกิต และรายวิชาท่ีไดรับเทียบโอน
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ  ๑๔   เวลาเรียน 
        (๑)   นักศึกษาซ่ึงมีเวลาเรียนวิชาทฤษฎีหรือวิชาประลองใดตํ่ากวารอยละ ๘๐  หรือวิชา
ปฏิบัติงานใดตํ่ากวารอยละ ๙๐ ใหถือวาไมมีสิทธ์ิสอบและตกในวิชานั้น  [Fa]   ในการคิดคาระดับคะแนน
เฉล่ียใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย 
                         (๒)   นักศึกษาซ่ึงขาดสอบวิชาใดโดยไมมีเหตุผลสมควร  ใหถือวาตกในวิชานั้น [Fe]            
ในการคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย 
 

หมวดท่ี ๓ 
การวัดผลการศึกษาและสภาพการเปนนักศึกษา 

  ขอ  ๑๕   ระบบการวัดผลการศึกษา  
                         (๑) ใหกําหนดคาระดับคะแนนเปนสัญลักษณตัวอักษร   และในการคิดคาระดับคะแนน
เฉล่ียใหเทียบคาตัวอักษรเปนแตมดังตอไปน้ี    

 สัญลักษณ     แตม      ความหมาย 
 A  ๔.๐        ดีเลิศ (Excellent) 
 B+           ๓.๕        ดีมาก (Very Good) 
 B            ๓.๐        ดี (Good) 
 C+         ๒.๕        คอนขางดี (Above Average) 
 C            ๒.๐        พอใช (Average) 
 D+          ๑.๕        เกือบพอใช (Below Average) 
 D            ๑.๐        ออน (Poor) 
 F            ๐          ตก (Failure) 
 Fa           ๐         ตกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอ ไมมีสิทธ์ิสอบ 
                                    (Failed, Insufficient Attendance) 
 Fe           ๐          ตกเน่ืองจากขาดสอบ(Failed, Absent from Examination) 
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 I          -         ไมสมบูรณ  (Incomplete) 
 S          -          พอใจ  (Satisfactory) 
 U         -   ไมพอใจ  (Unsatisfactory) 
 W        -           ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด  (Withdrawal) 

  (๒)  ใหมีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษาละ ๑  คร้ังและควรมีการสอบกลางภาค
การศึกษาคร้ังหนึ่งดวย 
  (๓)   ใหกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย      พิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
โดยมีคณบดี/ผูอํานวยการเปนผูลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติประกาศนยีบัตร  
       (๔)   ใหคณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษคําตอบในการวัดผลการศึกษาไวอยางนอย  ๑  ภาคการศึกษา
นับต้ังแตวันประกาศผลการศึกษา เม่ือพนกาํหนดนี้แลวใหคณบดี/ผูอํานวยการส่ังทําลายได 
 

 ขอ  ๑๖  การคิดคาระดับคะแนนเฉล่ีย 
                         (๑)   ใหคูณหนวยกิตดวยแตมของคาระดับคะแนนเปนรายวิชา  แลวรวมเขาดวยกันหารดวย
จํานวนหนวยกิตรวมทุกวิชา ใหมีทศนิยม  ๒  ตําแหนงไมปดเศษ วิชาใดท่ีนักศึกษาเรียนซํ้าหรือเรียนแทน 
ใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวยทุกคร้ัง 
       (๒)   ใหคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียเปน ๒  ประเภท ดังนี ้
           ก.   คาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคการศึกษา  คือ  คาระดับคะแนนเฉล่ียท่ีคิดจากผล
การศึกษาของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 
                ข.   คาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  คือ  คาระดับคะแนนเฉล่ียท่ีคิดจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาต้ังแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีกําลังคิดคาระดับคะแนน 
 

  ขอ  ๑๗   การเปล่ียนผลการศึกษาและการเรียนซํ้าวิชาเรียน 
       (๑)   นักศึกษาท่ีมีคาระดับคะแนนตก (F) ในวิชาใดวิชาหน่ึง ตองการสอบแกตัวเพื่อเปล่ียน
ผลการศึกษา ใหปฏิบัติดังนี้ 
          ก.   ยื่นคํารองและลงทะเบียนสอบแกตัวท่ีงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ตามวนั เวลา 
และสถานท่ีท่ีคณะ/วิทยาลัยกําหนด ใหสอบแกตัวได ๑  คร้ัง คาลงทะเบียนสอบแกตัวเทากับคาลงทะเบียน
รายวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ถานกัศึกษาไมมาดาํเนินการตองเรียนซํ้าวิชานัน้ หรือเลือกเรียนวิชาใด
วิชาหน่ึงท่ีคณะ/วิทยาลัยอนมัุติ 
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                ข.   นําใบเสร็จรับเงินไปยื่นตออาจารยผูสอนรายวิชานั้นเพื่ออาจารยจะไดนัดหมาย
เกี่ยวกับการสอนซอมเสริมหรือมอบหมายงานใหทํา     สําหรับนักศึกษาท่ีไมนําใบเสร็จรับเงินไปยื่นกอนวนั
สอบแกตัวนักศึกษาจะไมไดรับอนุญาตใหสอบแกตัวในคร้ังนั้น  นอกจากจะมีเหตุจําเปน   เชน   เจ็บปวยจะตองรีบ
แจงใหอาจารยประจําวิชาใหทราบกอนลวงหนา  เปนตน 
                  ค.  การสอบแกตัว  นกัศึกษาตองมาสอบ ตามวัน เวลา  และสถานท่ี ท่ีอาจารยประจํา
วิชากําหนดหรือตามตารางสอบ  มิฉะนั้นจะถือวาหมดสิทธ์ิสอบแกตัวในคร้ังนัน้ 
                  ง.  การใหคาระดบัคะแนนในการสอบแกตัว  ใหไดไมเกินคาระดับคะแนนออน (D) 
ถาสอบแกตัวแลวยังไดรับคาระดับคะแนนตก (F)   ตองเรียนซํ้าในวชิานั้น   
                         (๒)  นกัศึกษาท่ีมีคาระดับคะแนนออน (D) วิชาใดวิชาหน่ึง ไมสามารถขอสอบแกตัวเพื่อ
เปล่ียนผลการศึกษา 
 (๓)  นักศึกษาท่ีมีคาระดับคะแนนตกเน่ืองจากเวลาเรียนไมพอไมมีสิทธ์ิสอบ (Fa) หรือ   
ตกเนื่องจากขาดสอบ (Fe) ตองเรียนซํ้าในวิชานั้น  
 

               ขอ  ๑๘   การใหคาระดับคะแนน I (Incomplete) 
         (๑)   การใหคาระดับคะแนน I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้
                                    ก.   นกัศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑในขอ  ๑๔(๑)    แตไมไดเขาสอบในบางรายวิชาหรือ
ท้ังหมดไดเพราะปวยกอนสอบ โดยปฏิบัติถูกตองตามขอ  ๒๖(๑)  และคณบดี/ผูอํานวยการ   พิจารณาประกอบ
ความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัติเพราะการศึกษาขอนักศึกษาผูนั้นขาดเน้ือหา
เพียงเล็กนอย 
                                     ข.   นักศึกษาปวยระหวางสอบ      เปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือ
ท้ังหมดได โดยปฏิบัติถูกตองตามขอ ๒๖(๒)  และไดรับอนุมัติจากคณบดี/ผูอํานวยการ 
                                      ค.   นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัย และคณบด/ีผูอํานวยการอนุมัติ 
                                      ง.   นักศึกษาทํางานท่ีเปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ        และอาจารย
ผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา  ใหแจงการใหคะแนน I    มาพรอมกับผลการศึกษาของนักศึกษาอ่ืนท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชานัน้ 
  (๒)  นักศึกษาท่ีไดคาระดับคะแนน  I  จะตองแกไขเปล่ียนแปลงใหเสร็จส้ินภายใน ๓๐ วัน 
นับจากวันอนมัุติผลการศึกษาประจําภาค        ถาหากพนกําหนดเวลาแลวนักศึกษาผูใดยังมีคาระดับคะแนน I 
อยู ใหนายทะเบียนเปล่ียนคาระดบัคะแนน I เปน F หรือ U โดยอัตโนมัติ 
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  ขอ  ๑๙  การฝกงาน 
        (๑)   นกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีสิทธ์ิรองขอออกฝกงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ได  ท้ังนี้ ใหอยูในดุลยพินจิของภาควิชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณะ/วิทยาลัย 
        (๒)  การใหคะแนนนักศึกษาท่ีออกฝกงาน ใหเปน S หรือ U 
 

  ขอ  ๒๐   การจําแนกสภาพของนักศึกษา   
 สภาพนกัศึกษามี  ๒  สภาพ   คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวทิยาทัณฑ 
        (๑)  นกัศึกษาสภาพปกติ  ไดแก  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนแรกหรือนักศึกษา
ท่ีสอบไดคาระดับคะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา ๒.๐๐ 
        (๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ    ไดแก    นักศึกษาท่ีสอบไดคาระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมไมถึง ๒.๐๐  
                        นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ใหไปรับทราบสภาพวิทยาทัณฑท่ีอาจารยท่ีปรึกษาและใหลงทะเบียน
ไดไมเกิน  ๒ ใน ๓    ของหนวยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป  หรืออยูในดุลยพินิจของคณะ/วิทยาลัย        
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ   จะพนสภาพวิทยาทัณฑเม่ือไดรับคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ 
 

  ขอ  ๒๑   ฐานะช้ันปของนักศึกษา 
 การกําหนดฐานะช้ันปของนกัศึกษา  ใหเทียบจากจํานวนสัดสวนระหวางหนวยกิตท่ีสอบได
กับหนวยกิตรวมของหลักสูตรท้ังหมดใหถือเกณฑดังนี ้
 (๑)    สอบไลได  ๑-๔๐    หนวยกิต  ใหเทียบเปนนกัศึกษาช้ันปท่ี   ๑ 
 (๒)   สอบไลได ๔๑-๘๑  หนวยกิต   ใหเทียบเปนนกัศึกษาช้ันปท่ี   ๒ 
 (๓)   สอบไลได   ๘๑  หนวยกิตข้ึนไป  ใหเทียบเปนนกัศึกษาช้ันปท่ี  ๓ 
 

  ขอ  ๒๒   ระยะเวลาท่ีใชสําหรับหลักสูตร 
                         นักศึกษาตองใชระยะเวลาศึกษาไมเกนิสองเทาของระยะเวลาตามแผนการศึกษาท่ีระบุไวใน
หลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ  
 

  ขอ  ๒๓   การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด 
         (๑)    การทจุริตในการสอบ        
                 นักศึกษาซ่ึงกระทําผิดหรือรวมกระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจําภาคหรือ
การสอบระหวางภาคอยางชัดแจง ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหน่ึง
ดังตอไปนี ้
 
 



- ๑๐ - 
 
          ก.  ใหตกในรายวิชาท่ีทุจริต 
                   ข. ใหตกในรายวิชาท่ีทุจริต  และใหพักการศึกษานักศึกษาผูนัน้ในภาคการศึกษาปกติถัดไป
อยางนอยอีก ๑  ภาคการศึกษา 
          ค. ใหตกในรายวิชาท่ีทุจริต รวมท้ังไมพิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษา
กระทําการทุจริตและใหส่ังพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา 
               ง.  ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 (๒)   นักศึกษาที่กระทําความผิดอ่ืนๆ  มหาวทิยาลัยจะพิจารณาใหไดรับโทษตามควร                      
แกความผิดนัน้ 
        (๓)   ใหนับระยะเวลาท่ีนักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาดวย 
        (๔)    นักศึกษาท่ีถูกส่ังพกัการศึกษา   จะตองชําระคารักษาสถานภาพการเปนนกัศึกษาทุกภาค 
การศกึษาภายในระยะเวลาทีก่าํหนดตามระเบียบของมหาวทิยาลัย  มิฉะนัน้จะตองพนสภาพการเปนนกัศึกษา 
 

  ขอ  ๒๔  การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
                          นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้ 
        (๑)     ตาย 
        (๒)    ศึกษาครบตามหลักสูตรและไดรับประกาศนียบัตร ตามขอ ๓๐ 
        (๓)   ไดรับอนมัุติจากคณบดี/ผูอํานวยการใหลาออก 
        (๔)    ถูกส่ังใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๒๓       
  (๕)    ศึกษาไมจบหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
        (๖)    ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนกัศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี ้       
                                     ก.   มีคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๑.๕๐ ในภาคเรียนแรกท่ีเขาศึกษา 
                                ข.  นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ และไดคาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคปกติ             
ถัดไปต่ํากวา ๒.๐๐ 
       (๗)  ศึกษาครบหนวยกติตามหลักสูตรแลว  แตคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๒.๐๐  
และไดรับอนุมัติจากคณะ/วิทยาลัยใหเรียนวิชาท่ีอยูในหลักสูตรของสาขาวิชานั้นเพื่อปรับคาระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมแตตองไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร  เม่ือส้ินสุดระยะเวลาน้ีแลวคาระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมตํ่ากวา  ๒.๐๐ 
        (๘)   นักศึกษาไมลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติท่ีมหาวิทยาลัยเปดทําการสอน
และมิไดดําเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพเปนนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแตวันเปดภาค
การศึกษาตามขอ ๑๑(๔)  
 
 



- ๑๑ - 

 
   ขอ  ๒๕   การคืนสภาพการเปนนักศึกษา 
     (๑)    นักศึกษาท่ีพนสภาพตามขอ ๒๔(๘)     สามารถขอคืนสภาพการเปนนกัศึกษาไดภายใน  
๑๕ วัน นับจากวันประกาศพนสภาพ 
         (๒)    การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา คณบดี/ผูอํานวยการ 
และไดรับอนุมัติจากอธิการบด ี
          (๓)   นักศึกษาตองชําระเงินคาคืนสภาพนักศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
          (๔)   นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหคืนสภาพการเปนนกัศึกษา  จะมีสภาพการเปนนกัศึกษา
เชนเดยีวกับสภาพเดิมกอนพนสภาพ ท้ังนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ ๒๒ 
 

หมวดท่ี ๔ 
การลาและการขอกลับเขาศึกษาตอ   

  ขอ  ๒๖   การลาปวย 
  การลาปวยแยกออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้
           (๑)   การลาปวยกอนสอบ   หมายถึง   นักศึกษาปวยกอนท่ีการเรียนในภาคการศึกษานั้น
ส้ินสุดและปวยอยูกระท่ังถึงวันสอบ นักศึกษาตองยืน่คํารองตอคณบด/ีผูอํานวยการภายใน  ๑    สัปดาหนับจาก
วันท่ีเร่ิมปวยพรอมใบรับรองแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือของสถานพยาบาลเอกชนท่ีทาง
ราชการรับรอง 
               (๒) การลาปวยระหวางสอบ  หมายถึง   นักศึกษาไดศึกษามาจนส้ินภาคการศึกษาแลว   
แตเกิดปวยจนไมสามารถเขาสอบในบางรายวชิาหรือท้ังหมดได    นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณบด/ีผูอํานวยการทันที  
และตองนําใบรับรองแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนท่ีทางราชการรับรองมาใหโดยดวน 
 

  ขอ  ๒๗  การลากิจ 
   (๑)    นักศึกษาท่ีจําเปนตองลาระหวางช่ัวโมงเรียน ตองขออนุญาตจากอาจารยประจําวิชานั้น   
  (๒)   นักศึกษาท่ีจะตองลากิจต้ังแต ๑ วันข้ึนไป ตองยื่นใบลากอนวันลาพรอมดวยเหตุผล
และคํารับรองของผูปกครอง    
   

  ขอ  ๒๘   การลาพักการศึกษา 
        (๑)   นกัศึกษาอาจย่ืนคํารองตอคณบด/ีผูอํานวยการ เพือ่ขออนุมัติลาพักการศึกษาไดในกรณี
ตอไปนี ้
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        ก.   ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 
           ข.  ไดรับทุนไปอบรมหรือดูงานตางประเทศ 
           ค.   ปวยซ่ึงตองไดรับการรักษาเปนระยะเวลานานตามคําส่ังแพทยเกินกวารอยละ  ๒๐ 
ของเวลาเรียนท้ังหมด     โดยมีใบรับรองแพทยท่ีถูกตองจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนท่ี
ทางราชการรับรอง 
          ง.   มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 
๑ ภาคการศึกษา 
       (๒)    นักศึกษาลาพักการศึกษาไดคร้ังละ ๑  ภาคการศึกษา     ยกเวนการลาพักการศึกษาตาม
ขอ ๒๘(๑)ก. และ ๒๘(๑)ข. 
                           (๓)   ใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษารวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย  ยกเวนการลาพัก
การศึกษา ตามขอ ๒๘(๑)ก. 
 

 (๔)   ระหวางท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา   นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพ
การเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตภาคการศึกษา                    
ท่ีนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนวิชาเรียนแลว  มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปน
นักศึกษา 
 

  ขอ  ๒๙   การกลับเขาศึกษาตอ 
  (๑)  นกัศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาแลว      เม่ือจะกลับเขาศึกษาตอจะตองยื่น            
คํารองขอกลับเขาศึกษาตอผานอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อขออนุมัติตอคณบดี/ผู อํานวยการกอนกําหนด                  
วันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เม่ือไดรับอนุมัติใหกลับเขาศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมือนกอน
ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
   (๒) นักศึกษาท่ีถูกส่ังพักการศึกษา  เม่ือครบกําหนดระยะเวลาแลวใหมารายงานตัว                  
ท่ีแผนกวิชาหรือภาควิชา    และยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาผานอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อขออนุมัติตอคณบดี/
ผูอํานวยการกอนกําหนดวนัลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย  เม่ือไดรับอนุมัติใหกลับเขาศึกษาแลวใหมีสภาพเปน              
นักศึกษาเหมือนกอนถูกส่ังพกัการศึกษา 
 
 

หมวดท่ี ๕ 

การสําเร็จการศึกษา 

  ขอ ๓๐   นักศึกษาจะมีสิทธิ์ไดรับการเสนอช่ือใหไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี ้
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 (๑)   ศึกษาครบหนวยกิตและวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนดไวในหลักสูตรวิชาใดท่ีนกัศึกษาเรียน
ซํ้าหรือเรียนแทน ใหนับหนวยกิตของวิชานั้นเฉพาะคร้ังท่ีสอบไดเพียงคร้ังเดียว 
  (๒) ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ 
  (๓)  เปนผูมีเกยีรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามขอ ๓๑ 
 

หมวดท่ี ๖ 
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา 

  ขอ ๓๑ นักศึกษาซ่ึงเปนผูมีเกียรติและศักดิ ์สมควรพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย ใหไดรับ  
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะตองมีคุณสมบัติตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรม  สุภาพเรียบรอย  รักษาช่ือเสียงเกยีรติคุณและ 
ประโยชนของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนจะตองมี
พฤติการณดานความประพฤติ ดังนี้ 
   (๑)  ไมเปนผูซ่ึงมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบโดยคําวินิจฉัยของแพทย  หรือเปนผูท่ี            
ศาลส่ังใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือไรความสามารถ 
      (๒) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษา หรืออยูในระหวางตองหาคดีอาญา                  
เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษ หรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 
      (๓)  ไมเปนผูซ่ึงประพฤติช่ัว บกพรองในศีลธรรม  ประพฤติตนเปนคนเสเพล  เสพเคร่ือง
ดองของเมาจนไมสามารถครองสติได มีหนี้สินรุงรัง  หมกมุนในการพนัน  ประพฤติผิดในฐานชูสาว ซ่ึงทําให
เส่ือมเสียช่ือเสียง 
       (๔)  ไมเปนผูซ่ึงกอใหเกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือกอการวิวาทในระหวางนักศึกษา
ดวยกัน หรือระหวางนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน 
       (๕)  ไมเปนผูซ่ึงแสดงอาการกระดางกระเดื่อง ลบหลูดูหม่ินตอคณาจารยและบุคลากร                
ในมหาวิทยาลัย 
       (๖)  ไมเปนผูซ่ึงกาวกายในอํานาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
       (๗) ไมเปนผูซ่ึงจงใจ หรือกระทําการอันกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกทรัพยสิน                
ของมหาวิทยาลัย 
     (๘)  ไมมีหนีสิ้นผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ ๓๒  นักศึกษาซ่ึงขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ  ๓๑   ไดช่ือวาเปนผูซ่ึงไม
มีเกียรติและศักดิ ์ไมสมควรไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพของมหาวิทยาลัย   อาจไดรับพิจารณาดังนี้ 
 
 



- ๑๔ - 

 
         (๑)   ไมเสนอช่ือใหไดรับประกาศนียบัตรวชิาชีพของมหาวิทยาลัย 
      (๒)  ยับยั้งไมเสนอช่ือใหไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีกําหนด ๑ ป ถึง ๓ ปการศึกษา 
ท้ังนี้ ตามลักษณะความผิดท่ีไดกระทําข้ึน 
 

  ขอ ๓๓  เม่ือนักศึกษาสอบไดครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแลว  กรณีพบวา
นักศึกษาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๑  ใหคณะกรรมการประจาํคณะ/วิทยาลัยพิจารณา
เกียรติและศักดิ์นักศึกษาเสนอความเห็นตอมหาวิทยาลัยพจิารณาโดยไมชักชา  
   

  ขอ ๓๔   การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตองมีคณะกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔    ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ประธานคณะกรรมการมีอํานาจเชิญบุคคลใดๆที่
เกี่ยวของกับกรณีมาอธิบายช้ีแจง     มีอํานาจขอสําเนาเอกสารจากหนวยงานใดๆ มาประกอบการพิจารณาได 
คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผูนั้นมาใหถอยคําเพื่อประโยชนในการพิจารณาหรือไมก็ไดการวินจิฉัยช้ีขาด 
ของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ  หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมเปนผูช้ีขาด 
 

  ขอ ๓๕  การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผูใดซ่ึงเห็นวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง
ตามความในขอ ๓๑ และปรากฏวามีนักศึกษาของคณะอ่ืนมีสวนรวมในการประพฤติผิดอยูดวย   ใหประธาน
กรรมการในคณะ/วิทยาลัย  ท่ีทําการพิจารณาทําบันทึกแจงไปยังคณบดี/ผูอํานวยการในคณะ/วิทยาลัยของนักศึกษา
ซ่ึงรวมประพฤติผิดดวยโดยดวน เพื่อใหคณะ/วิทยาลัยนัน้ ๆ พิจารณาดาํเนินการตอไป 
 

  ขอ ๓๖  นักศึกษาผูใดถูกคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไมเสนอ
ช่ือ  ใหไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถาเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมใหมีสิทธ์ิอุทธรณตออธิการบดี                  
โดยทําเปนหนังสือมีสําเนาถูกตองหน่ึงฉบับลงลายมือช่ือของผูอุทธรณ  ยื่นตอคณบดี/ผูอํานวยการซ่ึงตนศึกษา
ในคณะ/วิทยาลัยนั้นภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแตวันท่ีทราบวาตนเปนผูไมสมควรไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ใหผูซ่ึงรับอุทธรณสงอุทธรณนั้นพรอมดวยคําช้ีแจงของตนถาพึงมีตอไปยังมหาวทิยาลัย
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับอุทธรณอันถูกตองตามขอ ๓๖ 
 

  ขอ ๓๗  เม่ือมหาวิทยาลัยไดรับอุทธรณ   ใหอธิการบดีหรือผูซ่ึงอธิการบดีมอบหมายเปน
ประธานกรรมการ คณบดี/ผูอํานวยการทุกคณะ  และผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ  
พิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จภายใน ๓๐ วันนับต้ังแตวนัท่ีไดรับอุทธรณ เม่ือคณะกรรมการพจิารณาวนิิจฉัยยืนตามมติ
คณะกรรมการประจําคณะ/วทิยาลัย  คําวนิจิฉัยช้ันนีใ้หถือเปนท่ีสุด แตถาวินิจฉัยเปล่ียนแปลงมติคณะกรรมการ
ประจําคณะ/วทิยาลัย ใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินจิฉัยช้ีขาดแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทราบดวย 
 
 



- ๑๕ - 
       

  การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔  ของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ หากมีคะแนน
เสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมเปนผูช้ีขาด 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒                          

 
     (ลงช่ือ)   เกษม  สุวรรณกุล 

                                                                           (ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 
                                                                       นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 


