ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒
-----------------------------เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปนไปดวยความ
เรียบรอยและเหมาะสม จึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงกําหนด
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตั้งแตปการศึกษา
๒๕๕๒ เปนตนไป
ทั้งนี้ นักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหใชระเบียบสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล า พระนครเหนื อ วาดว ย การวัด ผลการศึก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ตรวิชาชี พ และระดับ
ประกาศนีย บั ตรวิ ชาชี พ ชั้ น สู ง พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบั บที่แ กไ ขเพิ่ม เติมโดยอนุ โ ลมไปจนกวา จะสํา เร็จ
การศึ ก ษา
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การวัดผล
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่
แกไขเพิม่ เติม
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขดั หรือแยงกับความในระเบียบนี้ ให
ใชระเบียบนี้แทน

-๒ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“คณะ/วิทยาลัย” หมายความวา หนวยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“ภาควิชา”
หมายความวา หนวยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
“คณบดี/ผูอํานวยการ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นักศึกษา หมายความวา ผูเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนียบัตวิชาชีพ
ที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว
ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตร หมายความวา การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหนวยกิต
และสอบผานทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ
ขอ ๕ นักศึกษาตองปฏิบตั ิตามแนวปฏิบัติ คําสั่ง ขอบังคับ หรือระเบียบอื่น ๆ ของคณะ/
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่ง เพือ่ ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ กรณีมปี ญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
หมวดที่ ๑
การรับเขาศึกษา
ขอ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
(๑) ตองเปนผูที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนพระ
ประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ
(๒) เปนผูสําเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน โดยมีคะแนนตามทีส่ ภาวิชาการใหความ
เห็นชอบและออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
(๓) จะตองเปนโสด เปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและไมทุพพลภาพจนเปนอุปสรรค
ตอการเรียน
(๔) เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย มีวัฒนธรรม สุภาพออนโยน สนใจในการเรียนและ
การฝ ก อาชี พ อย า งจริ ง จั ง ต อ งไม เ คยเป น ผู มี ป ระวั ติ ค วามประพฤติ เ สี ย หาย หรื อ เคยถู ก คั ด ชื่ อ
ออก เพราะประพฤติ ผิดวินัยหรือผิดศีลธรรม และจะตองมีผูปกครองควบคุมความประพฤติทางบานที่
เชื่อถือ และไววางใจได

-๓(๕) ผูสมัครสอบที่สอบคัดเลือกไดจะตองไมมีชื่อเปนนักเรียนหรือนักศึกษาในสถาบัน
อื่น ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวันและเวลาราชการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี้
(๖) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
(๗) ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญ
ที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
(๘) มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุง และคาใชจาย
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
(๙) ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
(๑๐) หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติ
ขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวอยูกอนทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ
และแมจะไดขนึ้ ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา
ทันที
ขอ ๘ การรับเขาเปนนักศึกษา
ผูสมัครเขาเปนนักศึกษา จะตองผานการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดรายละเอียด
ตาง ๆ จะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป แตในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชน
ของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามขอ ๗ เขาเปนนักศึกษาพิเศษ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได นักศึกษาพิเศษอาจจะเปนผูมีความประสงคเขาศึกษา โดยไมขอรับ
ประกาศนียบัตรหรือตองการศึกษาเพื่อขอโอนหนวยกิตไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด
ทั้งนี้
ใหมหาวิทยาลัยออกขอบังคับไวเพื่อการนี้
ขอ ๙ การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาเปนนักศึกษา ตองชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ใหดําเนินการและตองนําหลักฐานการชําระเงินพรอมหลักฐานอื่นๆ สําหรับการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ไปขึ้นทะเบียนดวยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยประกาศใหทราบและปฏิบัติ

-๔หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ขอ ๑๐ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๒
ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห และอาจมีภาคการศึกษาฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ได
มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรียน ในแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนใน
ภาคการศึกษาปกติ
(๒) “หนวยกิต” หมายถึง หนวยทีใ่ ชแสดงภาระการศึกษาในแตละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑ
ดังนี้
ก. รายวิชาที่ใชเวลาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) ๑ ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ ไมนอยกวา ๑๖ ชั่วโมง มีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ข. รายวิชาที่ใชเวลาฝกหรือทดสอบ (ภาคปฏิบัต)ิ ๒ หรือ ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ระหวาง ๓๒ ถึง ๔๘ ชั่วโมง มีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ค. การฝ ก งานหรือฝ ก ภาคสนาม (ภาคฝก งานอาชี พ ) ที่ ใ ชเ วลาฝ ก ๓ ถึ ง ๖
ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ระหวาง ๔๘ ถึง ๙๖ ชั่วโมง มีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ขอ ๑๑ การลงทะเบียนเรียน
(๑) กํ า หนดวั น และวิ ธี ก ารลงทะเบี ย นในแต ล ะภาคเรี ย นให เ ป น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไมลงทะเบียนตามกําหนด นักศึกษาจะไมมีสิทธิ์เขาสอบ (กลางภาคและปลายภาค)
ในภาคเรียนนั้น
(๒) นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังตอไปนี้
ก. วิชาที่นับหนวยกิตและนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
ข. วิชาที่ไมนับหนวยกิต แตเปนวิชาที่บังคับในหลักสูตร
ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนหรือฝกโดยไมนับหนวยกิตให
ง. วิชาที่มีหนวยกิต แตไมใหคาระดับคะแนน ถาหากผลการเรียนหรือการฝกเปนที่
พอใจจะได S หากผลการเรียนหรือการฝกเปนที่ไมพอใจจะได U และนับหนวยกิตสําหรับการจบหลักสูตร
แตไมนําหนวยกิตไปคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย

-๕(๓) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้
ก. วิชาปฏิบัติตองลงทะเบียนวิชาเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่เปดสอนในภาค
การศึกษานัน้
ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติเมื่อรวมกันแลวตองไมต่ํากวา
๑๒ หนวยกิต และไมเกิน ๒๔ หนวยกิต
ค. กรณีจํานวนหนวยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจํานวนต่ํากวาที่กําหนดในขอ ๑๑(๓)ข.
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนต่ํากวาทีก่ ําหนดได
(๔) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษาไมมีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ตองดําเนินการ
ขอรักษาสถานภาพนักศึกษา และชําระเงินคารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา
มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๒๔(๘) และใหนับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยูใน
ระยะเวลาการศึกษา
(๕) ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนไดไมเกิน ๖ หนวยกิต
ขอ ๑๒ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎีใดไว
หากจะขอเปลี่ยนหรือเพิม่ วิชาเรียน
ใหทําไดภายใน ๓ สัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา สําหรับวิชาปฏิบัติหากจะขอเปลีย่ นหรือขอเพิ่ม
วิชาเรียนใหทาํ ไดภายใน ๑ สัปดาหนับตัง้ แตวันเปดภาคการศึกษา การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหคิดแต
เฉพาะหนวยกิตของวิชาที่เลือกเรียนใหม
(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนวิชาใดไว หากตองการถอนวิชานั้นใหถอนไดภายใน ๑๒
สัปดาห นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาหนับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน กรณีนกั ศึกษาถอนวิชาเรียนเมื่อพนกําหนดดังกลาวใหไดรับเกรด
W
ขอ ๑๓ การโอนรายวิชา
(๑) นักศึกษาซึ่งเคยเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง แลวขอลาออกหรือ
พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๒๔(๓) – ๒๔(๘) และสามารถสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยไดใหม
อาจขอโอนรายวิชาที่เคยไดคะแนนไมต่ํากวา C หรือ ๒.๐๐ ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากคณะ/วิทยาลัย และให
ระบุคะแนนรายวิชาตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติใหโอนในใบรายงานผลการศึกษาดวย แตมิใหนําคาระดับคะแนน
ดังกลาวมาคิดระดับคะแนนเฉลี่ย
(๒) นักศึกษาสามารถโอนรายวิชาไดไมเกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร

-๖(๓) ผลการเรี ย นของรายวิ ช าที่ ต อ งการโอนต อ งมี อ ายุ ไ ม เ กิ น ๓ ป นั บ จากวั น สิ้ น สุ ด
ภาคการศึกษาของรายวิชาที่ขอโอน
(๔) การดําเนินการขอโอนรายวิชา ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวัน
เปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะยื่นคํารองขอโอน
(๕) นักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมโอนหนวยกิต และรายวิชาที่ไดรับเทียบโอน
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ เวลาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งมีเวลาเรียนวิชาทฤษฎีหรือวิชาประลองใดต่ํากวารอยละ ๘๐ หรือวิชา
ปฏิบัติงานใดต่ํากวารอยละ ๙๐ ใหถือวาไมมีสิทธิ์สอบและตกในวิชานั้น [Fa] ในการคิดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย
(๒) นักศึกษาซึ่งขาดสอบวิชาใดโดยไมมีเหตุผลสมควร ใหถือวาตกในวิชานั้น [Fe]
ในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย
หมวดที่ ๓
การวัดผลการศึกษาและสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๑๕ ระบบการวัดผลการศึกษา
(๑) ใหกําหนดคาระดับคะแนนเปนสัญลักษณตวั อักษร
เฉลี่ยใหเทียบคาตัวอักษรเปนแตมดังตอไปนี้
สัญลักษณ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
Fa

แตม
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐
๐

Fe

๐

และในการคิดคาระดับคะแนน

ความหมาย
ดีเลิศ (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
คอนขางดี (Above Average)
พอใช (Average)
เกือบพอใช (Below Average)
ออน (Poor)
ตก (Failure)
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอ ไมมีสิทธิ์สอบ
(Failed, Insufficient Attendance)
ตกเนื่องจากขาดสอบ(Failed, Absent from Examination)

-๗I
S
U
W

-

ไมสมบูรณ (Incomplete)
พอใจ (Satisfactory)
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (Withdrawal)

(๒) ใหมีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษาละ ๑ ครั้งและควรมีการสอบกลางภาค
การศึกษาครั้งหนึ่งดวย
(๓) ใหกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย พิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
โดยมีคณบดี/ผูอํานวยการเปนผูลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติประกาศนียบัตร
(๔) ใหคณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษคําตอบในการวัดผลการศึกษาไวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
นับตั้งแตวันประกาศผลการศึกษา เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหคณบดี/ผูอํานวยการสั่งทําลายได
ขอ ๑๖ การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) ใหคูณหนวยกิตดวยแตมของคาระดับคะแนนเปนรายวิชา แลวรวมเขาดวยกันหารดวย
จํานวนหนวยกิตรวมทุกวิชา ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนงไมปดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
ใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวยทุกครั้ง
(๒) ใหคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยเปน ๒ ประเภท ดังนี้
ก. คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา คือ คาระดับคะแนนเฉลี่ยที่คดิ จากผล
การศึกษาของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา
ข. คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ คาระดับคะแนนเฉลี่ยที่คดิ จากผลการศึกษาของ
นักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคิดคาระดับคะแนน
ขอ ๑๗ การเปลี่ยนผลการศึกษาและการเรียนซ้ําวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาที่มีคาระดับคะแนนตก (F) ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ตองการสอบแกตัวเพื่อเปลี่ยน
ผลการศึกษา ใหปฏิบัติดังนี้
ก. ยื่นคํารองและลงทะเบียนสอบแกตัวที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่คณะ/วิทยาลัยกําหนด ใหสอบแกตวั ได ๑ ครั้ง คาลงทะเบียนสอบแกตัวเทากับคาลงทะเบียน
รายวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ถานักศึกษาไมมาดําเนินการตองเรียนซ้ําวิชานัน้ หรือเลือกเรียนวิชาใด
วิชาหนึ่งที่คณะ/วิทยาลัยอนุมัติ

-๘ข. นําใบเสร็จรับเงินไปยื่นตออาจารยผูสอนรายวิชานั้นเพื่ออาจารยจะไดนัดหมาย
เกี่ยวกับการสอนซอมเสริมหรือมอบหมายงานใหทํา สําหรับนักศึกษาที่ไมนําใบเสร็จรับเงินไปยื่นกอนวัน
สอบแกตัวนักศึกษาจะไมไดรับอนุญาตใหสอบแกตัวในครั้งนั้น นอกจากจะมีเหตุจําเปน เชน เจ็บปวยจะตองรีบ
แจงใหอาจารยประจําวิชาใหทราบกอนลวงหนา เปนตน
ค. การสอบแกตัว นักศึกษาตองมาสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่อาจารยประจํา
วิชากําหนดหรือตามตารางสอบ มิฉะนั้นจะถือวาหมดสิทธิ์สอบแกตัวในครั้งนัน้
ง. การใหคาระดับคะแนนในการสอบแกตัว ใหไดไมเกินคาระดับคะแนนออน (D)
ถาสอบแกตัวแลวยังไดรับคาระดับคะแนนตก (F) ตองเรียนซ้ําในวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่มีคาระดับคะแนนออน (D) วิชาใดวิชาหนึ่ง ไมสามารถขอสอบแกตัวเพื่อ
เปลี่ยนผลการศึกษา
(๓) นักศึกษาที่มีคาระดับคะแนนตกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอไมมีสิทธิ์สอบ (Fa) หรือ
ตกเนื่องจากขาดสอบ (Fe) ตองเรียนซ้ําในวิชานั้น
ขอ ๑๘ การใหคาระดับคะแนน I (Incomplete)
(๑) การใหคา ระดับคะแนน I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑในขอ ๑๔(๑) แตไมไดเขาสอบในบางรายวิชาหรือ
ทั้งหมดไดเพราะปวยกอนสอบ โดยปฏิบัติถูกตองตามขอ ๒๖(๑) และคณบดี/ผูอํานวยการ พิจารณาประกอบ
ความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัติเพราะการศึกษาขอนักศึกษาผูนั้นขาดเนื้อหา
เพียงเล็กนอย
ข. นักศึกษาปวยระหวางสอบ เปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือ
ทั้งหมดได โดยปฏิบัติถูกตองตามขอ ๒๖(๒) และไดรับอนุมัติจากคณบดี/ผูอํานวยการ
ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอนั พนวิสัย และคณบดี/ผูอํานวยการอนุมัติ
ง. นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารย
ผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา ใหแจงการใหคะแนน I มาพรอมกับผลการศึกษาของนักศึกษาอื่นทีล่ งทะเบียน
เรียนรายวิชานัน้
(๒) นักศึกษาที่ไดคาระดับคะแนน I จะตองแกไขเปลี่ยนแปลงใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันอนุมัติผลการศึกษาประจําภาค ถาหากพนกําหนดเวลาแลวนักศึกษาผูใดยังมีคาระดับคะแนน I
อยู ใหนายทะเบียนเปลี่ยนคาระดับคะแนน I เปน F หรือ U โดยอัตโนมัติ

-๙ขอ ๑๙ การฝกงาน
(๑) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีสิทธิ์รองขอออกฝกงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินจิ ของภาควิชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะ/วิทยาลัย
(๒) การใหคะแนนนักศึกษาที่ออกฝกงาน ใหเปน S หรือ U
ขอ ๒๐ การจําแนกสภาพของนักศึกษา
สภาพนักศึกษามี ๒ สภาพ คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนแรกหรือนักศึกษา
ที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมถึง ๒.๐๐
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ใหไปรับทราบสภาพวิทยาทัณฑที่อาจารยที่ปรึกษาและใหลงทะเบียน
ไดไมเกิน ๒ ใน ๓ ของหนวยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยูในดุลยพินิจของคณะ/วิทยาลัย
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ จะพนสภาพวิทยาทัณฑเมื่อไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
ขอ ๒๑ ฐานะชั้นปของนักศึกษา
การกําหนดฐานะชั้นปของนักศึกษา ใหเทียบจากจํานวนสัดสวนระหวางหนวยกิตทีส่ อบได
กับหนวยกิตรวมของหลักสูตรทั้งหมดใหถือเกณฑดังนี้
(๑) สอบไลได ๑-๔๐ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๑
(๒) สอบไลได ๔๑-๘๑ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๒
(๓) สอบไลได ๘๑ หนวยกิตขึ้นไป ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๓
ขอ ๒๒ ระยะเวลาที่ใชสําหรับหลักสูตร
นักศึกษาตองใชระยะเวลาศึกษาไมเกินสองเทาของระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่ระบุไวใน
หลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ
ขอ ๒๓ การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด
(๑) การทุจริตในการสอบ
นักศึกษาซึ่งกระทําผิดหรือรวมกระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจําภาคหรือ
การสอบระหวางภาคอยางชัดแจง ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง
ดังตอไปนี้

- ๑๐ ก. ใหตกในรายวิชาทีท่ ุจริต
ข. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต และใหพักการศึกษานักศึกษาผูนนั้ ในภาคการศึกษาปกติถัดไป
อยางนอยอีก ๑ ภาคการศึกษา
ค. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไมพิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษา
กระทําการทุจริตและใหสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
ง. ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
(๒) นักศึกษาที่กระทําความผิดอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหไดรับโทษตามควร
แกความผิดนัน้
(๓) ใหนับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาดวย
(๔) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะตองชําระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนัน้ จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๒๔ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและไดรับประกาศนียบัตร ตามขอ ๓๐
(๓) ไดรับอนุมัติจากคณบดี/ผูอํานวยการใหลาออก
(๔) ถูกสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๒๓
(๕) ศึกษาไมจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๖) ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
ก. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐ ในภาคเรียนแรกที่เขาศึกษา
ข. นั ก ศึ ก ษาสภาพวิ ท ยาทั ณ ฑ และได ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ประจํ า ภาคปกติ
ถัดไปต่ํากวา ๒.๐๐
(๗) ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว แตคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐
และไดรับอนุมัติจากคณะ/วิทยาลัยใหเรียนวิชาที่อยูในหลักสูตรของสาขาวิชานั้นเพื่อปรับคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมแตตองไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดระยะเวลานี้แลวคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐
(๘) นักศึกษาไมลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปดทําการสอน
และมิไดดําเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพเปนนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาค
การศึกษาตามขอ ๑๑(๔)

- ๑๑ ขอ ๒๕ การคืนสภาพการเปนนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่พนสภาพตามขอ ๒๔(๘) สามารถขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดภายใน
๑๕ วัน นับจากวันประกาศพนสภาพ
(๒) การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา คณบดี/ผูอํานวยการ
และไดรับอนุมตั ิจากอธิการบดี
(๓) นักศึกษาตองชําระเงินคาคืนสภาพนักศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะมีสภาพการเปนนักศึกษา
เชนเดียวกับสภาพเดิมกอนพนสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ ๒๒
หมวดที่ ๔
การลาและการขอกลับเขาศึกษาตอ
ขอ ๒๖ การลาปวย
การลาปวยแยกออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
(๑) การลาปวยกอนสอบ หมายถึง นักศึกษาปวยกอนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้น
สิ้นสุดและปวยอยูกระทัง่ ถึงวันสอบ นักศึกษาตองยืน่ คํารองตอคณบดี/ผูอํานวยการภายใน ๑ สัปดาหนับจาก
วันที่เริ่มปวยพรอมใบรับรองแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือของสถานพยาบาลเอกชนที่ทาง
ราชการรับรอง
(๒) การลาปวยระหวางสอบ หมายถึง นักศึกษาไดศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแลว
แตเกิดปวยจนไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอํานวยการทันที
และตองนําใบรับรองแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนที่ทางราชการรับรองมาใหโดยดวน
ขอ ๒๗ การลากิจ
(๑) นักศึกษาที่จําเปนตองลาระหวางชั่วโมงเรียน ตองขออนุญาตจากอาจารยประจําวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่จะตองลากิจตั้งแต ๑ วันขึ้นไป ตองยื่นใบลากอนวันลาพรอมดวยเหตุผล
และคํารับรองของผูปกครอง
ขอ ๒๘ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอํานวยการ เพือ่ ขออนุมัติลาพักการศึกษาไดในกรณี
ตอไปนี้

- ๑๒ -

ก. ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
ข. ไดรับทุนไปอบรมหรือดูงานตางประเทศ
ค. ปวยซึง่ ตองไดรับการรักษาเปนระยะเวลานานตามคําสั่งแพทยเกินกวารอยละ ๒๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทยที่ถูกตองจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนที่
ทางราชการรับรอง
ง. มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา
๑ ภาคการศึกษา
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเวนการลาพักการศึกษาตาม
ขอ ๒๘(๑)ก. และ ๒๘(๑)ข.
(๓) ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย ยกเวนการลาพัก
การศึกษา ตามขอ ๒๘(๑)ก.
(๔) ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพ
การเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตภาคการศึกษา
ที่นักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนวิชาเรียนแลว มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปน
นักศึกษา
ขอ ๒๙ การกลับเขาศึกษาตอ
(๑) นักศึกษาที่ไดรับอนุมตั ิใหลาพักการศึกษาแลว
เมื่อจะกลับเขาศึกษาตอจะตองยื่น
คํา ร อ งขอกลั บ เข า ศึ ก ษาต อ ผ า นอาจารย ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ขออนุ มั ติ ต อ คณบดี / ผู อํา นวยการก อ นกํา หนด
วันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัติใหกลับเขาศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมือนกอน
ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
(๒) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแลวใหมารายงานตัว
ที่แผนกวิชาหรือภาควิชา และยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาผานอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติตอคณบดี/
ผูอํานวยการกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัติใหกลับเขาศึกษาแลวใหมีสภาพเปน
นักศึกษาเหมือนกอนถูกสั่งพักการศึกษา
หมวดที่ ๕
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๓๐ นัก ศึ ก ษาจะมี สิทธิ์ ไ ดรั บ การเสนอชื่อ ให ไ ดรับ ประกาศนีย บัตรวิ ช าชีพ ตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้

- ๑๓ (๑) ศึกษาครบหนวยกิตและวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตรวิชาใดที่นกั ศึกษาเรียน
ซ้ําหรือเรียนแทน ใหนับหนวยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบไดเพียงครั้งเดียว
(๒) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๓) เปนผูมีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามขอ ๓๑
หมวดที่ ๖
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ขอ ๓๑ นักศึกษาซึ่งเปนผูมีเกียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย ใหไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะตองมีคุณสมบัติตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรม สุภาพเรียบรอย รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและ
ประโยชนของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะตองมี
พฤติการณดานความประพฤติ ดังนี้
(๑) ไมเปนผูซึ่งมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบโดยคําวินิจฉัยของแพทย หรือเปนผูที่
ศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือไรความสามารถ
(๒) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษา หรืออยูในระหวางตองหาคดีอาญา
เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
(๓) ไมเปนผูซึ่งประพฤติชั่ว บกพรองในศีลธรรม ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพเครื่อง
ดองของเมาจนไมสามารถครองสติได มีหนี้สินรุงรัง หมกมุนในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชูสาว ซึ่งทําให
เสื่อมเสียชื่อเสียง
(๔) ไมเปนผูซึ่งกอใหเกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือกอการวิวาทในระหวางนักศึกษา
ดวยกัน หรือระหวางนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น
(๕) ไมเปนผูซึ่งแสดงอาการกระดางกระเดื่อง ลบหลูดูหมิ่นตอคณาจารยและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย
(๖) ไมเปนผูซึ่งกาวกายในอํานาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(๗) ไมเปนผูซึ่งจงใจ หรือกระทําการอันกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย
(๘) ไมมหี นีส้ ินผูกพันกับมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๒ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๑ ไดชื่อวาเปนผูซึ่งไม
มีเกียรติและศักดิ์ ไมสมควรไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพของมหาวิทยาลัย อาจไดรับพิจารณาดังนี้

- ๑๔ (๑) ไมเสนอชื่อใหไดรบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพของมหาวิทยาลัย
(๒) ยับยั้งไมเสนอชื่อใหไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีกํา หนด ๑ ป ถึง ๓ ปการศึกษา
ทั้งนี้ ตามลักษณะความผิดทีไ่ ดกระทําขึน้
ขอ ๓๓ เมื่อนักศึกษาสอบไดครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแลว กรณีพบวา
นักศึกษาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๑ ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณา
เกียรติและศักดิ์นักศึกษาเสนอความเห็นตอมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไมชักชา
ขอ ๓๔ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตองมีคณะกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ประธานคณะกรรมการมีอํานาจเชิญบุคคลใดๆที่
เกี่ยวของกับกรณีมาอธิบายชีแ้ จง มีอํานาจขอสําเนาเอกสารจากหนวยงานใดๆ มาประกอบการพิจารณาได
คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผูนั้นมาใหถอยคําเพื่อประโยชนในการพิจารณาหรือไมก็ไดการวินจิ ฉัยชี้ขาด
ของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๓๕ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผูใดซึ่งเห็นวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง
ตามความในขอ ๓๑ และปรากฏวามีนักศึกษาของคณะอืน่ มีสวนรวมในการประพฤติผิดอยูดว ย ใหประธาน
กรรมการในคณะ/วิทยาลัย ที่ทําการพิจารณาทําบันทึกแจงไปยังคณบดี/ผูอํานวยการในคณะ/วิทยาลัยของนักศึกษา
ซึ่งรวมประพฤติผิดดวยโดยดวน เพื่อใหคณะ/วิทยาลัยนัน้ ๆ พิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๓๖ นักศึกษาผูใดถูกคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไมเสนอ
ชื่อ ใหไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถาเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมใหมีสิทธิ์อุทธรณตออธิการบดี
โดยทําเปนหนังสือมีสําเนาถูกตองหนึ่งฉบับลงลายมือชื่อของผูอุทธรณ ยื่นตอคณบดี/ผูอํานวยการซึ่งตนศึกษา
ในคณะ/วิทยาลัยนั้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ทราบวาตนเปนผูไมสมควรไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ใหผูซึ่งรับอุทธรณสงอุทธรณน้ันพรอมดวยคําชี้แจงของตนถาพึงมีตอไปยังมหาวิทยาลัย
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันทีไ่ ดรับอุทธรณอันถูกตองตามขอ ๓๖
ขอ ๓๗ เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอุทธรณ ใหอธิการบดีหรือผูซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปน
ประธานกรรมการ คณบดี/ผูอํานวยการทุกคณะ และผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
พิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จภายใน ๓๐ วันนับตัง้ แตวนั ที่ไดรับอุทธรณ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยยืนตามมติ
คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย คําวินจิ ฉัยชั้นนีใ้ หถอื เปนที่สุด แตถาวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการ
ประจําคณะ/วิทยาลัย ใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าดแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทราบดวย

- ๑๕ การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ หากมีคะแนน
เสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

