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นักศึกษาโปรดทราบ
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม รวบรวมเฉพาะเนื้อหาที่จ�ำเป็น
ต่อการศึกษา อาทิ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดเก็บเงิน
วินัยนักศึกษา รูปถ่ายนักศึกษา และปฏิทินการศึกษา นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลนี้อย่างละเอียด
และเก็บคู่มือ ไว้ใช้ตลอดอายุการเป็นนักศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองที่จะได้ทราบ
ระเบียบปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัยอันจะเป็นการวางแนวทางในการด�ำเนินการศึกษาให้ประสบผล
ส�ำเร็จด้วยดี
กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
กองบริการการศึกษา
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ที่ รล 0002/2259      
		

ส�ำนักราชเลขาธิการ
28 พฤษภาคม 2513

เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้นาม “พระจอมเกล้า” เป็นชื่อของสถาบันเทคโนโลยี
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2513
ตามที่ขอให้น�ำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้นาม           
“พระจอมเกล้า” เป็นชื่อของสถาบันเทคโนโลยี ซึ่งทรงมีพระราชด�ำริจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นามภาษาอังกฤษ ว่า (King Mongkut’s Institute
of Technology) ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
ได้นำ� ความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามที่ขอพระมหากรุณา
		

กองการในพระองค์
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ที่ รล 0002/6719

  

		

24 ธันวาคม 2514

ส�ำนักราชเลขาธิการ

เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราเครื่องหมายรัชกาลที่ 4
เป็นตราประจ�ำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือที่ ศธ 1101/22164 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2514
ตามที่ท่านขอให้น�ำความกราบบังคมทูลพระกรุณา เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญ “พระมหามงกุฎ” เป็นตราสัญลักษณ์ประจ�ำสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ตามแบบตัวอย่างตราเครือ่ งหมายทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบใหม่โดยใช้ตราเครือ่ งหมาย   
รัชกาลที่ 4 เป็นหลัก ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
ได้น�ำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว
พระราชทานพระบรมราชานุญาต
		

ทวีสันต์ ลดาวัลย์
(หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์)
ราชเลขาธิการ
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ที่ รล 0003/5660
		

ส�ำนักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวัง กทม.10200
25 เมษายน 2530

เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แก้ไขตราสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เรียน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
อ้างถึง หนังสือที่ ทม 1701/2734 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2530
ตามที่ ข อให้ น� ำ ความกราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณ า เรื่ อ ง สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตแก้ไขตราสถาบัน จาก “สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า” มาเป็น “สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ส่วนรูปสัญลักษณ์คงแบบเดิม
ตามตัวอย่างที่แนบไป ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย นั้น
ได้นำ� ความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามที่ขอพระมหากรุณา
		

ทวีสันต์ ลดาวัลย์
(หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์)
                                                                  
ราชเลขาธิการ

กองการในพระองค์
โทร. 2211151-5 ต่อ 65
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ปรัชญามหาวิทยาลัย

“พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ปณิธาน

มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขัน้ สูงทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม
เพือ่ เป็นผูพ
้ ฒ
ั นาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมอันก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นน�ำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

อัตลักษณ์

“บัณฑิตที่คิดเป็น ท�ำเป็น”

เอกลักษณ์

“มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”
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สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ตราประจ�ำมหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
อั ญ เชิ ญ “พระมหามงกุ ฎ ” ซึ่ ง เป็ น พระบรมราชลั ญ จกรประจ�ำ พระองค์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราประจ�ำมหาวิทยาลัย
สีประจ�ำมหาวิทยาลัย
“สีแดงหมากสุก” เป็นสีประจ�ำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเป็นสีประจ�ำมหาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย
“ต้นประดู่แดง” เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแกร่ง แสดงถึงความแข็งแกร่ง
ของมหาวิทยาลัย มีดอกสีแดงเข้มเหมือนหมากสุก ซึ่งมีสีสันพ้องกับสีประจ�ำ
มหาวิทยาลัยและจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย คือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

สิ่งสักการะคู่มหาวิทยาลัย
หลวงพ่อสิงห์
ประดิษฐานอยู่ ณ หอพระ ด้านหลังอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
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ประวัติมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2502 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตัง้ โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์
2502 ต่อมาได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ฉบับแรก วันที่ 16 มีนาคม 2502
ปี พ.ศ. 2507 วันที่ 1 ตุลาคม 2507 ประกาศยกฐานะโรงเรียนพระนครเหนือขึน้ เป็น “วิทยาลัยเทคนิค
พระนครเหนือ”
ปี พ.ศ. 2514 23 เมษายน 2514 มีประกาศพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ.2514
ให้รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคม
นนทบุรี เข้าด้วยกัน ได้รบั พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า” โดย
แบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือใช้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ”
ปี พ.ศ. 2517 ก�ำหนดให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เป็นส่วนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
และจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2524 สถาบันได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและส�ำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ปี พ.ศ. 2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าแยกออกเป็นสถาบันอุดมศึกษาสามแห่ง ได้แก่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี พ.ศ. 2531 สถาบันมีการยกฐานะหน่วยงานเพื่อรองรับการขยายการจัดการศึกษา ดังนี้
เปลี่ยนจากส�ำนักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตพระนครเหนือ เป็นส�ำนักงาน
			 อธิการบดี
ยกฐานะภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
			 เป็นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เปลี่ยนชื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ เป็นคณะครุศาสตร์
			 อุตสาหกรรม
ยกฐานะงานห้องสมุด กองบริการการการศึกษา เป็นส�ำนักหอสมุดกลาง
ปี พ.ศ. 2534 สถาบันได้จัดตั้งส�ำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2536 สถาบันได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
ปี พ.ศ. 2538 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ขยายเขตการศึกษาไปที่จังหวัด
ปราจีนบุรี ในนามของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
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ปี พ.ศ. 2539 สถาบันได้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี และ
จัดตั้งส�ำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544 สถาบันได้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2545 สถาบันได้จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ปี พ.ศ. 2546 สถาบันได้จัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2548 สถาบันได้จดั ตัง้ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริ นิ ธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)
ปี พ.ศ. 2550 สถาบันมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหน่วยงาน
ยกฐานะศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ส�ำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และ
			 เทคโนโลยี
สถาบั น ได้ ป รั บ เปลี่ ย นสถานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก� ำ กั บ ของรั ฐ และใช้ ชื่ อ
			 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2550
ปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยยกฐานะศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็น สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส
ปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดระยอง ใช้ชื่อว่า
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง”
ปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ได้แก่
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และคณะบริหารธุกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ
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ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการจัดการศึกษาในเขตการศึกษา
3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตปราจีนบุรี
และวิทยาเขตระยอง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
			 ตั้งอยู่เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
10800 มีพนื้ ทีร่ วมทัง้ สิน้ 88 ไร่ 59.77 ตารางวา มีอาคารรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 47 หลัง (ไม่รวมอาคารย่อย)
ประกอบด้วย อาคารเรียน จ�ำนวน 19 หลัง อาคารปฏิบตั กิ าร จ�ำนวน 9 หลัง อาคารส�ำนักงาน จ�ำนวน
7 หลัง และอาคารอื่น ๆ จ�ำนวน 12 หลัง มีการใช้พื้นที่ภายในอาคารที่เปิดใช้งานแล้วจ�ำแนกตาม
ประเภทการใช้งาน ดังนี้
แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
12
13
14
21 22
23
41
42 62 69
43
44 52
46
47
72
73
75 78
76
77
79
81 89
90 91 97
92 93
94
95
96
98
99

อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมนานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน
อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องจักรกลหนัก
สถานที่ไฟฟ้าย่อย
อาคารอเนกประสงค์
อาคารนวมินทรราชินี
อาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
อาคารปฏิบตั กิ ารและประลองรวม คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
อาคารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ และโรงอาหาร
อาคารส�ำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารยิมเนเซี่ยม
อาคารสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
อาคารส�ำนักงานพัฒนาเทคนิคศึกษา
อาคาร 40 ปี มจพ. และโรงอาหารกลาง
อาคารสโมสรบุคลากร มจพ.
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
อาคารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามกีฬา)
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
อาคารคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
อาคารโรงอาหารกลาง
อาคารเก็บเอกสาร
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2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
			 ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ 21 ต�ำบลเนินหอม อ�ำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 1,809 ไร่ 59 ตารางวา โดยมีอาคารรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 22 หลัง (ไม่รวมอาคารย่อย)
ประกอบด้วย อาคารเรียน จ�ำนวน 3 หลัง อาคารโรงปฏิบตั กิ าร จ�ำนวน 5 หลัง อาคารส�ำนักงาน จ�ำนวน
4 หลัง อาคารหอพักนักศึกษา จ�ำนวน 3 หลัง บ้านพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ จ�ำนวน
4 หลัง อาคารศูนย์กฬี าเฉลิมพระเกียรติ จ�ำนวน 1 หลัง อาคารปฏิบตั กิ ารท่องเทีย่ วและโรงแรม จ�ำนวน
1 หลัง และอาคารยิมเนเซียม2 จ�ำนวน 1 หลัง มีการใช้พื้นที่ภายในอาคารที่เปิดใช้งานแล้วจ�ำแนก
ตามประเภทการใช้งาน ดังนี้
แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

1. อาคารบริหาร
2. อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง
3. อาคารคณะเทคในโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
4. อาคารบ้านพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ 4 หลัง
5. อาคารหอพักนักศึกษา 3 หลัง
6. อาคารสิรินธร (ส�ำนักหอสมุดกลาง)
7. อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
8. โรงปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
9. โรงปฏิบัติการกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
10. อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
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11.
12.
13.
14.
15.
A
B
C
D
E

อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม (โรงแรมวิลล่าวิชาลัย)
อาคารยิมเนเซียม 2
อาคารคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
ศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป
แปลงทดลองปลูกต้นยางพารา
บริเวณเก็บกักน�้ำและอนุรักษ์
สถานีไฟฟ้าย่อย
พระบรมราชาอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 4
สนามบินขนาดเล็กและสนามทดสอบยานยนต์
หอพระ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
			 ตั้งอยู่ตำ� บลหนองละลอก อ�ำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น
98 ไร่ 2 งาน 17.40 ตารางวา โดยมีอาคารรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 11 หลัง ประกอบด้วย อาคารเรียน/
อาคารปฏิบัติการ จ�ำนวน 7 หลัง อาคารส�ำนักงาน 1 หลัง อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ
จ�ำนวน 2 หลัง และอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง จ�ำนวน 1 หลัง ส�ำหรับอาคาร
ศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพือ่ อุตสาหกรรม ตัง้ อยูอ่ ำ� เภอมาบตาพุด จ�ำนวน 1 หลัง มีการ
ใช้พื้นที่ภายในอาคารที่เปิดใช้งานแล้วจ�ำแนกตามประเภทการใช้งาน ดังนี้
แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

1. อาคารอเนกประสงค์
2. อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
3. อาคารเรียนรวม
4. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
5. อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. คณะบริหารธุรกิจ (อาคารสหวิทยาการ)
7. อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง
8. อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ 1
9. อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ 2
10. อาคารปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์
G ป้อมรักษาการณ์
K ป้ายมหาวิทยาลัย
M อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
Z สถานีไฟฟ้าย่อย
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การจัดการศึกษา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็น 4 ระดับ คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร 3 ปี
2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/5 ปี
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตร 2 - 3 ปี
		 ระดับปริญญาตรี เทียบโอน 3 ปี
3. ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
4. ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 - 5 ปี
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การให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ที่ควรรู้
1. กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา
สถานที่ตั้ง			
ชั้น 2 อาคาร TGGS
โทรศัพท์			
0 2555 2000 ต่อ 1628-1635
โทรสาร 			
0 2587 4341
การให้บริการ
		 กลุม่ งานทะเบียนและสถิตนิ กั ศึกษา กองบริการการศึกษา ให้บริการในด้านการรับขึน้ ทะเบียน
นักศึกษาใหม่ การรับลงทะเบียนวิชาเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอน/ถอนวิชาเรียน การประมวลผลการศึกษา
การให้บริการจัดท�ำหนังสือส�ำคัญทางการศึกษาเพื่อแสดงสถานภาพหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของ
นักศึกษาปัจจุบันและผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกระดับ การท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
การขอจบการศึกษา การขึน้ ทะเบียนเพือ่ ขอรับประกาศนียบัตรหรือรับพระราชทานปริญญาบัตร ฯลฯ
เป็นต้น
เวลาให้บริการ เปิดให้บริการตัง้ แต่วนั จันทร์ถงึ วันเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
1. บริการรับ-จ่ายเอกสารการศึกษา
			 วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 08.00 น. - 18.00 น.
			 วันเสาร์		
เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (ปิด 12.00 น. - 13.00 น.)
2. ให้บริการรับลงทะเบียนวิชาเรียน
			 2.1 ช่วงเวลาลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา
			
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 13.00 น. - 18.00 น.
			
วันเสาร์		
เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (งดบริการ 12.00 น. - 13.00 น.)
			 2.2 นอกช่วงเวลารับลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา			
			
วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
3. ให้คำ� ปรึกษาด้านการลงทะเบียนวิชาเรียน การวัดผลการศึกษา สถานภาพนักศึกษาและแก้ไข
ข้อมูลประวัตินักศึกษา
		 วันจันทร์-วันศุกร์		
เวลา 08.00 น. - 18.00 น.
2. กลุ่มงานการเงิน กองคลัง
สถานที่ตั้ง 		
ชั้นล่าง อาคาร TGGS
โทรศัพท์			
0 2555 2000 ต่อ 1601-1613, 0 2587 4343
โทรสาร 			
0 2555 2094
การให้บริการ
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กลุม่ งานการเงิน กองคลัง ให้บริการในด้านการช�ำระเงิน การเบิกจ่ายเงินกองทุนต่าง ๆ การขอ
รับใบเสร็จรับเงิน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกค่าเล่าเรียน ระเบียบการเงิน ฯลฯ
3. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
สถานที่ตั้ง 		
ด้านหลังหอพระ
โทรศัพท์			
0 2555 2000 ต่อ 1415, 0 2555 2098 และ 0 2555 2099
การให้บริการ
		 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ให้บริการในด้านเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค
และยานพาหนะ เช่น การใช้ห้องประชุมประดู่แดง และการขออนุญาตน�ำรถเข้ามาจอดภายใน มจพ.
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ
4. กองงาน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
สถานที่ตั้ง 		
ชั้นล่าง ห้อง 103 อาคารบริหาร
โทรศัพท์			
0 3721 7300, ห้องทะเบียน-การเงิน 0 3721 7334		
โทรสาร			
0 3721 7334
Facebook		
งานทะเบียน กองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี, งานทะเบียน มจพ.ปราจีนบุรี
การให้บริการ
ส�ำหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ให้บริการ
ได้แก่ กองงาน มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ซึ่งท�ำหน้าที่หลาย ๆ ด้าน ได้แก่
1. ให้บริการทะเบียนนักศึกษา ประสานงานกับกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มจพ.
กรุงเทพมหานคร อาทิ เอกสารทางการศึกษา ได้แก่ Transcript ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ขอท�ำ
บัตรประจ�ำตัวนักศึกษา ขอ Password ส�ำหรับลงทะเบียน การลงทะเบียน เช่น ลงทะเบียนรายวิชา
เพิ่ม, ถอน และเปลี่ยนตอนรายวิชา
2. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการช�ำระเงิน ได้แก่ ค่าหอพัก ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าลงทะเบียน รับใบเสร็จ
ค่าลงทะเบียน การรับเงินทุนต่าง ๆ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนผ่าน web ต้องน�ำใบจองวิชาเรียนมา
แสดงเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน
3. เป็นร้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัย จ�ำหน่ายสินค้า ได้แก่ กระดุม เข็มขัด หัวเข็มขัด
เข็มตุ้งติ้ง และสินค้าอื่น ๆ
4. มีบริการรับฝากไปรษณีย์ ได้แก่ รับฝากส่งจดหมาย ไปรษณีย์ และพัสดุ รับฝากส่งธนาณัติ ฯลฯ
5. มีบริการรถโดยสาร รับ-ส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
6. บริการด้านหอพักนักศึกษา
7. มีศูนย์กีฬา และอุปกรณ์กีฬา
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5. กองงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง
สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์
โทรศัพท์ 0 3862 7000
การให้บริการ
ส�ำหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ให้บริการ
ได้แก่ กองงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง ซึ่งท�ำหน้าที่หลาย ๆ ด้าน ได้แก่
1. ให้บริการทะเบียนนักศึกษา ประสานงานกับกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มจพ.
กรุงเทพมหานคร อาทิ เอกสารทางการศึกษา ได้แก่ Transcript ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ขอท�ำ
บัตรประจ�ำตัวนักศึกษา ขอ Password ส�ำหรับลงทะเบียน การลงทะเบียน เช่น ลงทะเบียนรายวิชา
เพิ่ม, ถอน และเปลี่ยนตอนรายวิชา
2. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการช�ำระเงิน ได้แก่ ค่าหอพัก ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าลงทะเบียน รับใบเสร็จ
ค่าลงทะเบียน การรับเงินทุนต่าง ๆ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนผ่าน web ต้องน�ำใบจองวิชาเรียนมา
แสดงเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน
3. เป็นร้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัย จ�ำหน่ายสินค้า ได้แก่ กระดุม เข็มขัด หัวเข็มขัด เข็ม
ตุ้งติ้ง และสินค้าอื่น ๆ
4. มีบริการรับฝากไปรษณีย์ ได้แก่ รับฝากส่งจดหมาย ไปรษณีย์ และพัสดุ รับฝากส่งธนาณัติ ฯลฯ
5. บริการด้านหอพักนักศึกษา
6. มีศูนย์กีฬา และอุปกรณ์กีฬา
6. กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา
สถานที่ตั้ง 		
อาคาร 40 ปี มจพ. ศูนย์บริการนักศึกษา (ชั้น 1) และห้องแนะแนว (ชั้น 8)
โทรศัพท์			
0 2555 2000 ต่อ 1314 (ชั้น 1) และ ต่อ 1131, 1169 (ชั้น 8)
E-mail			
jameekorn.p@op.kmutnb.ac.th
การให้บริการ
1. ให้ค�ำปรึกษาเชิงจิตวิทยา ด้านสุขภาพจิต บุคลิกภาพ การศึกษา อาชีพ กิจกรรมนักศึกษา
และวิชาทหาร
2. สายด่วนใกล้ใจ มจพ. โทร. 0 2555 2197
3. ห้องสมุดอาชีพ ห้องอ่านหนังสือ ห้องติวสอบ
4. ข้อมูลข่าวสารการท�ำงาน/ฝึกงาน การเตรียมความพร้อมท�ำงาน งานนัดพบแหล่งงาน และ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
5. รับยื่นเอกสารยืนยันสถานภาพนักศึกษา กยศ./กรอ. และเอกสารอื่นๆ ตามประกาศ
6. ให้ยืมชุดกาแฟและอุปกรณ์ส�ำหรับนักศึกษากิจกรรม
22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

7. บริการทั่วไป ได้แก่ ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม รับแจ้งของหาย-ส่งมอบของคืน รับแจ้งเหตุ ฯลฯ
7. กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
สถานที่ตั้ง 		
ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มจพ.
โทรศัพท์			
0 2555 2000 ต่อ 1150
โทรสาร 			
0 2555 2162
การให้บริการ
1. ประชาสัมพันธ์ ประสานงานและด�ำเนินการเกีย่ วกับทุนการศึกษาทุกประเภท เช่น ทุนอุดหนุน
การศึกษา ทุนการศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุน สวทช. ทุนเฉลิมราชกุมารี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ฯลฯ
2. ด�ำเนินการประสานงาน รวบรวม น�ำเสนอโครงการทีเ่ สนอขอรับเงินสนับสนุนจากเงินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา จัดท�ำประกาศ การเสนอขออนุมัติโครงการพร้อมงบประมาณ
8. ส�ำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง 		
มจพ.กรุงเทพฯ ชั้น 3,4 และ 5 อาคารอเนกประสงค์
						
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ชั้น 6 อาคารสิรินธร
						
มจพ.วิทยาเขตระยอง ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์
โทรศัพท์			
0 2555 2000 ต่อ 2205
โทรสาร			
0 2587 7945
การให้บริการ
		 ให้บริการเกีย่ วกับการใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์เพือ่ ประกอบการศึกษา การขอใช้ระบบเครือข่าย
โดยผ่าน User Account การให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Modem ฯลฯ
9. ส�ำนักหอสมุดกลาง
มจพ.กรุงเทพฯ
สถานที่ตั้ง 		
อาคารนวมินทรราชินี
โทรศัพท์			
0 2555 2000 ต่อ 2147
โทรสาร			
0 2586 8861
E-mail			
info@lib.kmutnb.ac.th
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
สถานที่ตั้ง 		
อาคารสิรินธร
โทรศัพท์			
0 3721 7300
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โทรสาร			
0 3721 7333
E-mail			
info@lib.kmutnb.ac.th
มจพ.วิทยาเขตระยอง
โทรศัพท์			
0 2555 2000 ต่อ 5140, 54141
E-mail			
info@lib.kmutnb.ac.th
การให้บริการ
1. บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
2. บริการตอบค�ำถามและช่วยการค้นคว้า
3. บริการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ
4. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ต่างปประเทศ
5. บริการเอกสารฉบับเต็ม
6. บริการส�ำเนา CD-ROM ที่มากับหนังสือ
7. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
8. บริการเสนอแนะรายการทรัพยากร
9. บริการจองห้องติวเตอร์
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ขอเป็นนักศึกษาพิเศษ
- นักศึกษาพิเศษภายในมหาวิทยาลัย
- นักศึกษาพิเศษข้ามมหาวิทยาลัย/
บุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาบางรายวิชา
ขอเปลี่ยนสาขาวิชา/รอบการเรียน

ขอเปลีย่ นชือ่ - สกุลเปลีย่ นแปลงค�ำน�ำหน้าชือ่
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

3

4

6

5

ขอคืนสภาพนักศึกษากรณีไม่ลงทะเบียน

2

ขอลาพักการศึกษา
(ตั้งแต่วันแรกของสอบปลายภาคเรียน)

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
ขอลาพักการศึกษา

ประเภทค�ำร้อง

ขอรักษาสภาพนักศึกษา
(กรณีถูกสั่งพักการศึกษา)
ขอกลับเข้าศึกษาต่อ

1

ล�ำดับ

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

ขั้นตอนการด�ำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
หัวหน้า
รองอธิการบดี
อ.ที่ปรึกษา สาขา/ คณบดี
ฝ่ายวิชาการ
ภาควิชา
หมายเหตุ

ค�ำร้องทั่วไป

ค�ำร้องทั่วไป

ค�ำร้องทั่วไป

ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต กรณีลงข้าม
มหาวิทยาลัยต้องมีหนังสือรับรองของสถานศึกษา
ต้นสังกัด
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชา
น�ำค�ำร้องที่อนุมัติแล้วมาด�ำเนินการที่กลุ่มงาน
ทะเบียนฯ
น�ำค�ำร้องมาด�ำเนินการที่กลุ่มงานทะเบียนฯ
พร้อมเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบแต่งตั้งยศ/
ส�ำเนาบัตรประชาชน/ส�ำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีไม่มีวิชาเรียน/อื่น ๆ ต้องระบุเหตุผล/
แนบเอกสารสาเหตุที่ลาพักการศึกษา
ค�ำร้องทั่วไป
ต้องระบุเหตุผล/แนบเอกสารสาเหตุที่ลาพัก
การศึกษา เช่น เจ็บป่วย/อุบัติเหตุฉุกเฉินโดยมี
ใบรับรองแพทย์
ค�ำสั่งพักการศึกษา น�ำค�ำสั่งพักการศึกษามาด�ำเนินการที่กลุ่มงาน
ทะเบียนฯ
ค�ำร้องทั่วไป
ต้องยื่นค�ำร้องขออนุมัติคณบดี ก่อนก�ำหนดวัน
ลงทะเบียน
ค�ำร้องทั่วไป
พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภายใน 15 วัน
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และยังไม่หมดระยะ
เวลาการศึกษา

ค�ำร้องทั่วไป

ค�ำร้อง/
แบบฟอร์มที่ใช้

สรุปการด�ำเนินการเกี่ยวกับค�ำร้องประเภทต่างๆ
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26

4

3

2

1

ล�ำดับ

X
X

ขอลงทะเบียน สูง/ต�่ำ กว่าเกณฑ์ก�ำหนด
(กรณีวิทยาทัณฑ์)

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

ขอลงทะเบียน สูง/ต�่ำ กว่าเกณฑ์ก�ำหนด
ตามระเบียบการศึกษา

ขอถอนล่าช้า
(ตั้งแต่วันแรกของการสอบปลายภาคเรียน)

การลงทะเบียนวิชาเรียน
ขอรักษาสภาพนักศึกษา Project
กรณีเลยก�ำหนดเวลา ตามปฏิทินการศึกษา
ขอเพิม่ วิชาเรียน เปลีย่ นตอนล่าช้ากว่าก�ำหนด
เวลาตามปฏิทินการศึกษา
(ก่อนสอบปลายภาค)
ขอเพิ่มวิชาเรียน เปลี่ยนตอน
(ตั้งแต่วันแรกของการสอบปลายภาคเรียน)
ขอถอนล่าช้ากว่าก�ำหนดเวลาตามปฏิทิน
การศึกษา (ก่อนสอบปลายภาค)

ประเภทค�ำร้อง

X

X

X

X

X

X

X

X

ขั้นตอนการด�ำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
หัวหน้า
รองอธิการบดี
อ.ที่ปรึกษา สาขา/ คณบดี
ฝ่ายวิชาการ
ภาควิชา
หมายเหตุ

ค�ำร้องทั่วไป

ค�ำร้องทั่วไป

ค�ำร้องทั่วไป

ใบถอนวิชาเรียน

ต้องระบุเหตุผล/แนบเอกสารสาเหตุที่ด�ำเนินการ
ล่าช้า เช่น ใบรับรองแพทย์ และใบถอนวิชาเรียน
(ทั้ง 2 กรณี ต้องไม่เข้าสอบวิชาที่จะถอน และเกรด
จะเป็น W)
- ป.ตรี : รอบเช้า 9-22 หน่วยกิต/รอบบ่าย 6-18
หน่วยกิต
- ปวช. 12-24 หน่วยกิต
- ป.ตรี หน่วยกิตเกิน 3 ใน 4 ของหน่วยกิตรวม
ในภาคเรียนนั้น ๆ
- ปวช. หน่วยกิตเกิน 2 ใน 3 ของหน่วยกิตรวม
ในภาคเรียนนั้น ๆ และผ่าน ร.ร.เตรียมวิศวฯ
ให้นักศึกษาน�ำค�ำร้องมาลงทะเบียนที่กลุ่มงาน
ทะเบียนฯ

น�ำใบถอนวิชาเรียนมาส่งมอบที่วิชาการคณะ
และคณะสรุปขออนุมัติ

แบบฟอร์มค�ำร้อง น�ำแบบฟอร์มค�ำร้องมาด�ำเนินการที่กลุ่มงาน
รักษาสภาพ Project ทะเบียนฯ
ค�ำร้องทั่วไป
ต้องระบุเหตุผล/แนบเอกสารสาเหตุที่ด�ำเนินการ
ล่าช้า และแนบใบเพิ่มวิชาเรียน ใบเปลี่ยนตอน
วิชาเรียน

ค�ำร้อง/
แบบฟอร์มที่ใช้
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ขอลงทะเบียนข้ามคณะ/การลงทะเบียน
วิชาเรียนข้ามชั้นปี/ข้ามภาควิชา/ข้ามกลุ่ม
ขอลงทะเบียนวิชาที่มีวัน-เวลาเรียน เวลาสอบ
ซ�ำ้ ซ้อนกัน

ขอผ่อนผันการลงทะเบียนและช�ำระเงินล่าช้า
กรณีพิเศษ

กรณีพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลลงทะเบียน
- แก้ไขรหัสวิชาที่ผิดพลาด/เปลี่ยนวิชาเรียน/
ถอนวิชาเรียนผิดพลาดและต้องการน�ำวิชา
นั้นกลับมาใหม่
ขอเปิดวิชาเรียนกรณีพิเศษ

5

7

8

10 ขอลงทะเบียนซ�้ำวิชาเรียน (REGRADE)
11 ขอลงทะเบียนปรับค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
(กรณีจะจบการศึกษา)

9

6

ประเภทค�ำร้อง

ล�ำดับ

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

ขั้นตอนการด�ำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
หัวหน้า
รองอธิการบดี
อ.ที่ปรึกษา สาขา/ คณบดี
ฝ่ายวิชาการ
ภาควิชา
X

ค�ำร้องทั่วไป
ค�ำร้องทั่วไป

ค�ำร้องทั่วไป

ค�ำร้องทั่วไป

ค�ำร้องทั่วไป

ค�ำร้องทั่วไป

ใบเพิ่มวิชาเรียน

ค�ำร้อง/
แบบฟอร์มที่ใช้

น�ำหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง/แนบรายวิชาที่จะ
ลงทะเบียน โดยมีลายเซ็น อ.ผู้สอนก�ำกับทุกวิชา
(ต้องลงทะเบียนพร้อมช�ำระเงินก่อนสอบกลางภาค/
ก่อนสอบปลายภาคแล้วแต่กรณี) โดยขอให้ภาควิชา
ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องที่เสนอพร้อมทั้งระบุ
เหตุผลรายละเอียดให้ชัดเจน
ใช้หลักการเพิม่ -ถอนวิชาเรียน แนบใบเพิม่ วิชาเรียน/
ใบถอนวิชาเรียน หากด�ำเนินการในช่วงสอบ
ปลายภาค ต้องเสนอขอความเห็นชอบ ต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะรวบรวมค�ำร้องของนักศึกษาแจ้งกลุ่มงาน
ทะเบียนฯ
รายวิชาที่ได้เกรดต�่ำกว่า C
ลงทะเบียนรายวิชาที่ภาควิชาเห็นสมควร

น�ำใบเพิ่มวิชาเรียนมาด�ำเนินการที่กลุ่มงาน
ทะเบียนฯ/วิชาการคณะ
น�ำค�ำร้องมาลงทะเบียนที่กลุ่มงานทะเบียนฯ/
วิชาการคณะ

หมายเหตุ
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28

ขอเทียบวิชาเรียน/
แทนวิชาเรียน
ขอดูคะแนน/เปิดข้อสอบ

การวัดผลการศึกษา
ขอเทียบโอนวิชาเรียน

ประเภทค�ำร้อง

X

X

X

X

X

X

X

X

ค�ำร้องทั่วไป

ค�ำร้องทั่วไป

ค�ำร้องเทียบโอน
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ค�ำชี้แจงเพิ่มเติม
1. เอกสารตามข้อ 1 ส�ำหรับนักศึกษาที่สำ� เร็จการศึกษา/ลาออก/พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
			 - ส�ำหรับผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 1 รูป/ฉบับ
			 - ส�ำหรับผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 - 2542 ถ้าเคยขอหลักฐานแล้วไม่ต้องแนบรูปถ่ายอีก
			 - ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 ย้อนหลังไป แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 1 รูป
				 (ระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาสวมครุยวิทยฐานะ)
			 - ส�ำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา ไม่ต้องใช้รูปถ่าย
2. เอกสารตามข้อ 2,7 นักศึกษาจะขอได้เพียงครั้งเดียวและฉบับเดียวเท่านั้น
3. เอกสารที่ก�ำหนดเวลาไว้เกินกว่า 3 วัน เป็นเอกสารที่ต้องเสนอคณบดีลงนาม
4. ถ้าคะแนนในภาคการศึกษานั้นยังไม่สมบูรณ์ทุกวิชาและหรือยังไม่มีการอนุมัติผล กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะไม่ออก Transcript ในภาคการศึกษานั้นให้ นักศึกษาจะได้รับ
		 Transcript ถึงภาคการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งได้รับอนุมัติผลโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
5. เอกสารทุกประเภท เมื่อยื่นค�ำร้องขอแล้วต้องมาขอรับคืนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ยื่นค�ำร้อง มิฉะนั้นกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะไม่เก็บรักษาไว้ให้ นักศึกษาต้องยื่นค�ำร้อง
		 ขอเอกสารใหม่ซึ่งจะเป็นการเสียเวลาของนักศึกษาเอง
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ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้ อ ยและเหมาะสม จึ ง เห็ น สมควรก� ำ หนดระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงก�ำหนดระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนีก้ บั นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตัง้ แต่ปกี ารศึกษา
๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึ ก ษาก่ อ นปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๒ ให้ ใช้ ร ะเบี ย บสถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลมไปจนกว่าจะส�ำเร็จ
การศึกษา
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การวัดผล
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ/วิทยาลัย” หมายความว่า หน่วยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“ภาควิชา” หมายความว่า หน่วยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
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“คณบดี/ผู้อำ� นวยการ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“นักศึกษา” หมายความว่า ผูเ้ ข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
“ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตร” หมายความว่า การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหน่วยกิต
และสอบผ่านทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ
ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ค�ำสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นๆ ของคณะ/
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือค�ำสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำ� นาจในการวินิจฉัยชี้ขาด

หมวดที่ ๑
การรับเข้าศึกษา

		
ข้อ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
(๑) ต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ ส นั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ เ ป็ น
พระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ
(๒) เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีคะแนนตามที่สภาวิชาการให้ความ
เห็นชอบและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
(๓) จะต้องเป็นโสด เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่ทุพพลภาพจนเป็นอุปสรรคต่อ
การเรียน
(๔) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีวัฒนธรรม สุภาพอ่อนโยน สนใจในการเรียนและการ
ฝึกอาชีพอย่างจริงจัง ต้องไม่เคยเป็นผู้มีประวัติความประพฤติเสียหาย หรือเคยถูกคัดชื่อออกเพราะ
ประพฤติผิดวินัยหรือผิดศีลธรรม และจะต้องมีผู้ปกครองควบคุมความประพฤติทางบ้านที่เชื่อถือ
และไว้วางใจได้
(๕) ผู้สมัครสอบที่สอบคัดเลือกได้จะต้องไม่มีชื่อเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถาบันอื่น ซึ่ง
มีก�ำหนดเวลาเรียนตามวันและเวลาราชการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท
(๗) ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคส�ำคัญที่จะ
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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(๘) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบ�ำรุง และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
(๙) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(๑๐) หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก�ำหนดหรือขาดคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนท�ำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้ง
นั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพ
จากการเป็นนักศึกษาทันที
ข้อ ๘ การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็นนักศึกษา จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด รายละเอียด
ต่างๆ จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ในกรณีทมี่ เี หตุผลความจ�ำเป็นเป็นกรณีพเิ ศษเพือ่ ประโยชน์
ของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ ๗ เข้าเป็นนักศึกษา
พิเศษตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได้ นักศึกษาพิเศษอาจจะเป็นผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาโดยไม่
ขอรับประกาศนียบัตรหรือต้องการศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยัสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ทั้งนี้
ให้มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับไว้เพื่อการนี้
ข้อ ๙ การช�ำระเงินและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ต้องช�ำระเงินค่า
ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัย
ประกาศ ให้ดำ� เนินการและต้องน�ำหลักฐานการช�ำระเงินพร้อมหลักฐานอื่นๆ ส�ำหรับการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้วยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ
และปฏิบัติ

หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๐ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑
ภาคก็ได้ มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียน ในแต่ละรายวิชาเท่ากับ
ชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
(๒) “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงภาวะการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑ์
ดังนี้
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		 ก. รายวิชาทีใ่ ช้เวลาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) ๑ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ตลอด หนึง่ ภาคการศึกษา
ปกติ ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
		 ข. รายวิชาที่ใช้เวลาฝึกหรือทดสอบ (ภาคปฏิบัติ) ๒ หรือ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ ระหว่าง ๓๒ ถึง ๔๘ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
		 ค. การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ที่ใช้เวลาฝึก ๓ ถึง ๖ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ระหว่าง ๔๘ ถึง ๙๖ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียน
(๑) ก� ำ หนดวั น และวิ ธี ก ารลงทะเบี ย นในแต่ ล ะภาคเรี ย นให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามก�ำหนด นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ (กลางภาคและ
ปลายภาค) ในภาคเรียนนั้น
(๒) นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังต่อไปนี้
		 ก. วิชาที่นับหน่วยกิตและน�ำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
		 ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต แต่เป็นวิชาที่บังคับในหลักสูตร
		 ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้เรียนหรือฝึกโดยไม่นับหน่วยกิตให้
		 ง. วิชาทีม่ หี น่วยกิต แต่ไม่ให้คา่ ระดับคะแนน ถ้าหากผลการเรียนหรือการฝึก เป็นทีพ่ อใจ
จะได้ S หากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่ไม่พอใจจะได้ U และนับหน่วยกิตส�ำหรับการจบหลักสูตร
แต่ไม่น�ำหน่วยกิตไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(๓) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้
		 ก. วิชาปฏิบัติต้องลงทะเบียนวิชาเรียนให้ครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตที่เปิดสอนในภาค
การศึกษานั้น
		 ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทัง้ วิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบตั เิ มือ่ รวมกันแล้ว ต้องไม่ตำ�่ กว่า
๑๒ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
		 ค. กรณีจ�ำนวนหน่วยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจ�ำนวนต�ำ่ กว่าที่ก�ำหนดในข้อ ๑๑ (๓) ข.
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนต�ำ่ กว่าที่ก�ำหนดได้
(๔) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษาไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ต้องด�ำเนินการขอ
รักษาสถานภาพนักศึกษา และช�ำระเงินค่ารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการ
ศึกษา มิฉะนัน้ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๔ (๘) และให้นบั ระยะเวลาทีข่ อรักษาสถานภาพ
รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
(๕) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
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ข้อ ๑๒ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาซึง่ ลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎีใดไว้ หากจะขอเปลีย่ นหรือเพิม่ วิชาเรียน ให้ทำ� ได้
ภายใน ๓ สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา ส�ำหรับวิชาปฏิบัติหากจะขอเปลี่ยนหรือขอเพิ่มวิชา
เรียนให้ท�ำได้ภายใน ๑ สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดแต่
เฉพาะหน่วยกิตของวิชาที่เลือกเรียนใหม่
(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนวิชาใดไว้ หากต้องการถอนวิชานั้นให้ถอนได้ภายใน ๑๒ สัปดาห์
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาส�ำหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาส�ำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน กรณีนักศึกษาถอนวิชาเรียนเมื่อพ้นก�ำหนดดังกล่าวให้ได้รับ
เกรด W
ข้อ ๑๓ การโอนรายวิชา
(๑) นักศึกษาซึ่งเคยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง แล้วขอลาออกหรือ
พ้นสภาพ การเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๔ (๓) - ๒๔ (๘) และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ได้ใหม่ อาจขอโอนรายวิชาที่เคยได้คะแนนไม่ตำ�่ กว่า C หรือ ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ/
วิทยาลัย และให้ระบุคะแนนรายวิชาต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้โอนในใบรายงานผลการศึกษาด้วย
แต่มิให้น�ำค่าระดับคะแนนดังกล่าวมาคิดระดับคะแนนเฉลี่ย
(๒) นักศึกษาสามารถโอนรายวิชาได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
(๓) ผลการเรียนของรายวิชาที่ต้องการโอนต้องมีอายุไม่เกิน ๓ ปีนับจากวันสิ้นสุดภาคการ
ศึกษาของรายวิชาที่ขอโอน
(๔) การด�ำเนินการขอโอนรายวิชา ให้ดำ� เนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาที่ประสงค์จะยื่นค�ำร้องขอโอน
(๕) นักศึกษาจะต้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกิต และรายวิชาที่ได้รับเทียบโอน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ เวลาเรียน
(๑) นักศึกษาซึง่ มีเวลาเรียนวิชาทฤษฎีหรือวิชาประลองใดต�ำ่ กว่าร้อยละ ๘๐ หรือวิชาปฏิบตั ิ
งานใดต�่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและตกในวิชานั้น [Fa] การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้
น�ำหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย
(๒) นักศึกษาซึง่ ขาดสอบวิชาใดโดยไม่มเี หตุผลสมควร ให้ถอื ว่าตกในวิชานัน้ [Fe] ในการคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้น�ำหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย
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หมวดที่ ๓
การวัดผลการศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๕ ระบบการวัดผลการศึกษา
(๑) ให้ก�ำหนดค่าระดับคะแนนเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร และในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ให้เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้มดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
แต้ม
		 A		
๔.๐
		 B+
๓.๕
		 B 		
๓.๐
		 C+
๒.๕
		 C 		
๒.๐
		 D+
๑.๕
		 D 		
๑.๐
		 F 		
๐
		 Fa 		
๐
							
		 Fe 		
๐
							
		 I 		
		 S 		
		 U 		
		
					W 		

ความหมาย
ดีเลิศ (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Above Average)
พอใช้ (Average)
เกือบพอใช้ (Below Average)
อ่อน (Poor)
ตก (Failure)
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ
(Failed, Insufficient Attendance)
ตกเนื่องจากขาดสอบ
(Failed, Absent from Examination)
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
พอใจ (Satisfactory)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ขอถอนวิชาเรียนหลังก�ำหนด (Withdrawal)

(๒) ให้มีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง และควรมีการสอบกลางภาค
การศึกษาครั้งหนึ่งด้วย
(๓) ให้กรรมการประจ�ำคณะ/วิทยาลัย พิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการ
ศึกษา โดยมีคณบดี/ผูอ้ ำ� นวยการเป็นผูล้ งนามอนุมตั ผิ ลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติประกาศนียบัตร
(๔) ให้คณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษค�ำตอบในการวัดผลการศึกษาไว้อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
นับตั้งแต่วันประกาศผลการศึกษา เมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้ว ให้คณบดี/ผู้อำ� นวยการสั่งท�ำลายได้

38

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อ ๑๖ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชา แล้วรวมกันเข้าด้วยกันหาร
ด้วยจ�ำนวนหน่วยกิต รวมทุกวิชา ให้มีทศนิยม ๒ ต�ำแหน่งไม่ปัดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ�้ำหรือ
เรียนแทน ให้น�ำหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วยทุกครั้ง
(๒) ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
		 ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาคการศึกษา คือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผล
การศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
		 ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กำ� ลังคิดค่าระดับคะแนน
ข้อ ๑๗ การเปลี่ยนผลการศึกษาและการเรียนซ�้ำวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตก (F) ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ต้องการสอบแก้ตัวเพื่อเปลี่ยน
ผลการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้
		 ก. ยื่นค�ำร้องและลงทะเบียนสอบแก้ตัวที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่คณะ/วิทยาลัยก�ำหนด ให้สอบแก้ตัวได้ ๑ ครั้ง ค่าลงทะเบียนสอบแก้ตัวเท่ากับค่า
ลงทะเบียนรายวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ถ้านักศึกษาไม่มาด�ำเนินการต้องเรียนซ�้ำวิชานั้น
หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่คณะ/วิทยาลัยอนุมัติ
		 ข. น�ำใบเสร็จรับเงินไปยืน่ ต่ออาจารย์ผสู้ อนรายวิชานัน้ เพือ่ อาจารย์จะได้นดั หมายเกีย่ ว
กับการสอน ซ่อมเสริมหรือมอบหมายงานให้ท�ำ ส�ำหรับนักศึกษาที่ไม่น�ำใบเสร็จรับเงินไปยื่นก่อนวัน
สอบแก้ตัวนักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบแก้ตัวในครั้งนั้น นอกจากจะมีเหตุจำ� เป็น เช่น เจ็บป่วย
จะต้องรีบแจ้งให้อาจารย์ประจ�ำวิชาให้ทราบก่อนล่วงหน้า เป็นต้น
		 ค. การสอบแก้ตวั นักศึกษาต้องมาสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ ทีอ่ าจารย์ประจ�ำวิชา
ก�ำหนดหรือตามตารางสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบแก้ตัวในครั้งนั้น
ง. การให้ค่าระดับคะแนนในการสอบแก้ตัว ให้ได้ไม่เกินค่าระดับคะแนนอ่อน (D) ถ้า
สอบแก้ตัวแล้วยังได้รับค่าระดับคะแนนตก (F) ต้องเรียนซ�ำ้ ในวิชานั้น
(๒) นักศึกษาทีม่ รี ะดับคะแนนอ่อน (D) วิชาใดวิชาหนึง่ ไม่สามารถขอสอบแก้ตวั เพือ่ เปลีย่ น
ผลการศึกษา
(๓) นักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอไม่มีสิทธิ์สอบ (Fa) หรือตก
เนื่องจากขาดสอบ (Fe) ต้องเรียนซ�้ำในวิชานั้น
ข้อ ๑๘ การให้ค่าระดับคะแนน I (Incomplete)
(๑) การให้ค่าระดับคะแนน I จะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑ์ในข้อ ๑๔ (๑) แต่ไม่ได้เข้าสอบในบางรายวิชาหรือ
ทั้งหมดได้เพราะป่วยก่อนสอบ โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๖ (๑) และคณบดี/ผู้อำ� นวยการ พิจารณา
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ประกอบความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัติเพราะการศึกษาของนักศึกษา
ผู้นั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กน้อย
		 ข. นักศึกษาป่วยระหว่างสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทัง้ หมด
ได้ โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๖ (๒) และได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อ�ำนวยการ
ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และคณบดี/ผู้อ�ำนวยการอนุมัติ
ง. นักศึกษาท�ำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็น
สมควรให้รอผลการศึกษา ให้แจ้งการให้คะแนน I มาพร้อมกับผลการศึกษาของนักศึกษาอืน่ ทีล่ งทะเบียน
เรียนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนน I จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับ
จากวันอนุมัติผลการศึกษาประจ�ำภาค ถ้าหากพ้นก�ำหนดเวลาแล้วนักศึกษาผู้ใดยังมีค่าระดับคะแนน
I อยู่ ให้นายทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U โดยอัตโนมัติ
ข้อ ๑๙ การฝึกงาน
(๑) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีสทิ ธิร์ อ้ งขอออกฝึกงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ/วิทยาลัย
(๒) การให้คะแนนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน ให้เป็น S หรือ U
ข้อ ๒๐ การจ�ำแนกสภาพของนักศึกษา
สภาพนักศึกษามี ๒ สภาพ คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนแรกหรือนักศึกษา
ที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ�่ กว่า ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ถึง ๒.๐๐
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ให้ไปรับทราบสภาพวิทยาทัณฑ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาและให้
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ/
วิทยาลัย นักศึกษาสภาพ วิทยาทัณฑ์ จะพ้นสภาพวิทยาทัณฑ์เมื่อได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
ข้อ ๒๑ ฐานะชั้นปีของนักศึกษา
การก�ำหนดฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบจากจ�ำนวนสัดส่วนระหว่างหน่วยกิตที่ได้กับ
หน่วยกิต รวมของหลักสูตรทั้งหมดให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(๑) สอบไล่ได้ ๑ - ๔๐ หน่วยกิต
ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
(๒) สอบไล่ได้ ๔๑ - ๘๑ หน่วยกิต
ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒
(๓) สอบไล่ได้ ๘๑ หน่วยกิตขึ้นไป
ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓
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ข้อ ๒๒ ระยะเวลาที่ใช้ส�ำหรับหลักสูตร นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกินสองเท่า
ของระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ
ข้อ ๒๓ การลงโทษนักศึกษาผู้กระท�ำผิด
(๑) การทุจริตในการสอบ
นักศึกษาซึง่ กระท�ำผิดหรือร่วมกระท�ำผิดระเบียบการสอบในการสอบประจ�ำภาคหรือการสอบ
ระหว่างภาคอย่างชัดแจ้ง ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึง่ ดัง
ต่อไปนี้
		 ก. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต
		 ข. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาถัดไป
อย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา
ค. ให้ตกในรายวิชาทีท่ จุ ริต รวมทัง้ ไม่พจิ ารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษาทีน่ กั ศึกษา
กระท�ำการทุจริตและให้สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อย ๑ ภาค
การศึกษา
		 ง. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) นักศึกษาที่กระท�ำความผิดอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้รับโทษตามควรแก่
ความผิดนั้น
(๓) ให้นับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย
(๔) นักศึกษาทีถ่ กู สัง่ พักการศึกษา จะต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
ข้อ ๒๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตร ตามข้อ ๓๐
(๓) ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อำ� นวยการให้ลาออก
(๔) ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๓
(๕) ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำ� หนด
(๖) ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
		 ก. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�ำ่ กว่า ๑.๕๐ ในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
		 ข. นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาคปกติถัดไป
ต�่ำกว่า ๒.๐๐
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(๗) ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว แต่คา่ ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต�ำ่ กว่า ๒.๐๐ และ
ได้รับอนุมัติจากคณะ/วิทยาลัยให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้นเพื่อปรับค่าระดับคะแนน
เฉลีย่ สะสมแต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลานีแ้ ล้วค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต�ำ่ กว่า ๒.๐๐
(๘) นักศึกษาไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดท�ำการสอน
และมิได้ด�ำเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาตามข้อ ๑๑ (๔)
ข้อ ๒๕ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ ๒๔ (๘) สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ภายใน
๑๕ วัน นับจากวันประกาศพ้นสภาพ
(๒) การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาคณบดี/
ผู้อ�ำนวยการ และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
(๓) นักศึกษาต้องช�ำระเงินค่าคืนสภาพนักศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเช่น
เดียวกับสภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๒

หมวดที่ ๔
การลาและการขอกลับเข้าศึกษาต่อ
ข้อ ๒๖ การลาป่วย
การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นสิ้นสุด
และป่วยอยูก่ ระทัง่ ถึงวันสอบ นักศึกษาต้องยืน่ ค�ำร้องต่อคณบดี/ผูอ้ ำ� นวยการภายใน ๑ สัปดาห์ นับจาก
วันที่เริ่มป่วยพร้อม ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือของสถานพยาบาลเอกชน
ที่ทางราชการรับรอง
(๒) การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้วแต่เกิด
ป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ นักศึกษาต้องยื่นค�ำร้องต่อคณบดี/ผู้อ�ำนวย
การทันทีและต้องน�ำใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนทีท่ างราชการ
รับรองมาให้โดยด่วน
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ข้อ ๒๗ การลากิจ
(๑) นักศึกษาทีจ่ ำ� เป็นต้องลาระหว่างชัว่ โมงเรียน ต้องขออนุญาตจากอาจารย์ประจ�ำวิชานัน้
(๒) นักศึกษาที่จะต้องลากิจตั้งแต่ ๑ วันขึน้ ไป ต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและ
ค�ำรับรองของผู้ปกครอง

ต่อไปนี้

ข้อ ๒๘ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาอาจยืน่ ค�ำร้องต่อคณบดี/ผูอ้ ำ� นวยการ เพือ่ ขออนุมตั ลิ าพักการศึกษาได้ในกรณี

ก. ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
		 ข. ได้รับทุนไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศ
		 ค. ป่วยซึ่งต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานานตามค�ำสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ ๒๐
ของเวลาเรียนทัง้ หมด โดยมีใบรับรองแพทย์ทถี่ กู ต้องจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชน
ที่ทางราชการรับรอง
		 ง. มีความจ�ำเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า
๑ ภาคการศึกษา
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ครัง้ ละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ
๒๘ (๑) ก. และ ๒๘ (๑) ข.
(๓) ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นการลาพัก
การศึกษา ตามข้อ ๒๘ (๑) ก.
(๔) ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่ภาคการศึกษา
ที่นักศึกษาได้ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๙ การกลับเข้าศึกษาต่อ
(๑) นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษาแล้ว เมือ่ จะกลับเข้าศึกษาต่อจะต้องยืน่ ค�ำร้อง
ขอกลับเข้าศึกษาต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี/ผู้อ�ำนวยการก่อนก�ำหนดวันลง
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อน
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๒) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาแล้วให้มารายงานตัวที่แผนก
วิชาหรือภาควิชา และยื่นค�ำร้องขอกลับเข้าศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี/
ผู้อ�ำนวยการก่อนก�ำหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มี
สภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อนถูกสั่งพักการศึกษา
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หมวดที่ ๕
การส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๐ นักศึกษาจะมีสทิ ธิไ์ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาครบหน่วยกิตและวิชาทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ในหลักสูตรวิชาใดทีน่ กั ศึกษาเรียน
ซ�้ำหรือเรียนแทน ให้นับหน่วยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบได้เพียงครั้งเดียว
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
(๓) เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามข้อ ๓๑

หมวดที่ ๖
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ข้อ ๓๑ นักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภาพมหาวิทยาลัย ให้ได้
รับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะต้องมีคุณสมบัติตาม
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีวฒ
ั นธรรม สุภาพเรียบร้อย รักษาชือ่ เสียงเกียรติคณ
ุ
และประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
จะต้องมีพฤติการณ์ด้านความประพฤติ ดังนี้
(๑)		ไม่เป็นผู้ซึ่งมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบโดยค�ำวินิจฉัยของแพทย์ หรือเป็นผู้ที่ศาลสั่งให้
เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ
(๒) 		ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษา หรืออยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา เว้นแต่
ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท
(๓)		ไม่เป็นผู้ซึ่งประพฤติชั่ว บกพร่องในศีลธรรม ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพเครื่องดอง
ของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินรุงรัง หมกมุ่นในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชู้สาว ซึ่งท�ำให้
เสื่อมเสียชื่อเสียง
(๔)		ไม่เป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือก่อการวิวาทในระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน หรือระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น
(๕) ไม่เป็นผู้ซึ่งแสดงอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ดูหมิ่นคณาจารย์และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
(๖)		ไม่เป็นผู้ซึ่งก้าวก่ายในอ�ำนาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(๗)		ไม่เป็นผู้ซึ่งจงใจ หรือกระท�ำการอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
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(๘)		ไม่มีหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๑ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ซึ่งไม่มี
เกียรติและศักดิ์ ไม่สมควรได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพของมหาวิทยาลัย อาจได้รับพิจารณาดังนี้
(๑)		ไม่เสนอชื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพของมหาวิทยาลัย
(๒) ยับยั้งไม่เสนอชื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีก�ำหนด ๑ ปี ถึง ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้
ตามลักษณะความผิดที่ได้กระท�ำขึ้น
ข้อ ๓๓ เมื่อนักศึกษาสอบได้ครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแล้ว กรณีพบว่า
นักศึกษาขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะ/วิทยาลัย
พิจารณาเกียรติและศักดิ์นักศึกษาเสนอความเห็น ต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๓๔ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกียรติและศักดิข์ องนักศึกษาต้องมีคณะกรรมการ
มาประชุม ไม่นอ้ ยกว่า ๓ ใน ๔ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด ประธานคณะกรรมการมีอำ� นาจเชิญบุคคล
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีมาอธิบายชี้แจง มีอ�ำนาจขอส�ำเนาเอกสารจากหน่วยงานใดๆ มาประกอบการ
พิจารณาได้ คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผูน้ นั้ มาให้ถอ้ ยค�ำเพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณาหรือไม่กไ็ ด้
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๓๕ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผู้ใดซึ่งเห็นว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ตามความในข้อ ๓๑ และปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะอื่นมีส่วนร่วมในการประพฤติผิดอยู่ด้วย
ให้ประธานกรรมการในคณะ/วิทยาลัย ที่ท�ำการพิจารณาท�ำบันทึกแจ้งไปยังคณบดี/ผู้อ�ำนวยการใน
คณะ/วิทยาลัยของนักศึกษาซึ่งร่วมประพฤติผิดด้วยโดยด่วน เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยนั้นๆ พิจารณา
ด�ำเนินการต่อไป
ข้อ ๓๖ นั ก ศึ ก ษาผู ้ ใ ดถู ก คณะกรรมการประจ� ำ คณะ/วิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเห็ น สมควรไม่
เสนอชื่อ ให้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ
อธิการบดีโดยท�ำเป็นหนังสือมีส�ำเนาถูกต้องหนึ่งฉบับลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ ยื่นต่อคณบดี/
ผูอ้ ำ� นวยการซึง่ ตนศึกษาในคณะ/วิทยาลัยนัน้ ภายใน ๑๕ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีท่ ราบว่าตนเป็นผูไ้ ม่สมควร
ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้ผซู้ งึ่ รับอุทธรณ์สง่ อุทธรณ์นนั้ พร้อมด้วยค�ำชีแ้ จงของตนถ้าพึงมีตอ่ ไปยัง
มหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ วันที่ได้รับอุทธรณ์อันถูกต้องตามข้อ ๓๖
ข้อ ๓๗ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอุทธรณ์ ให้อธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ คณบดี/ผู้อ�ำนวยการทุกคณะ และผู้อ�ำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นกรรมการ
และเลขานุการ พิจารณาวินิจฉัยให้เสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจ�ำคณะ/วิทยาลัย ค�ำวินิจฉัยชั้นนี้ให้ถือเป็นที่สุด แต่ถ้า
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วินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจ�ำคณะ/วิทยาลัย ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย
ชี้ขาดแล้วให้น�ำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทราบด้วย
การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
			ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
			 (ลงชื่อ)
เกษม สุวรรณกุล
					
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
							
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเหมาะสม จึงเห็นสมควรก�ำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงก�ำหนด
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่า
ด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนีก้ บั นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๒
เป็นต้นไป
ทัง้ นี้ นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๒ ให้ใช้ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยอนุโลม
ไปจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔
		
		
พระนครเหนือ
		
		

ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
“คณะ/วิทยาลัย” หมายความว่า หน่วยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“ภาควิชา” หมายความว่า หน่วยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
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“คณบดี/ผู้อำ� นวยการ” หมายความว่า คณบดีหรือผู้อ�ำนวยการของคณะ/วิทยาลัย
ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
			 “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาบัณฑิต
ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
		
“ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตร” หมายความว่า การลงทะเบียนวิชาเรียน
ครบหน่วยกิตและสอบผ่านทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ รวมถึงการได้รับ
ค่าระดับคะแนนการวัดผลโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ยังไม่สิ้นสุด
(Ip) ด้วย (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑)
ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ค�ำสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นๆ ของคณะ/
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ�ำนาจในการออกระเบียบ
ประกาศ หรือค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความ
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�ำนาจในการวินิฉัยชี้ขาด

หมวดที่ ๑
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
(๑) ต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ ส นั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ เ ป็ น
พระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ
(๒) ส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบ
เท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ในแต่ละสาขาวิชา
(๓) เป็นผูม้ คี วามประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค�ำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
(๔) ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท
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(๖) ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคส�ำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๗) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบ�ำรุงและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
(๘) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(๙) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) - ๗ (๙) ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อน
ท�ำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูก
ถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
ข้อ ๘ การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดรายละเอียด
ต่างๆ จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ในกรณีทมี่ เี หตุผลความจ�ำเป็นเป็นกรณีพเิ ศษ เพือ่ ประโยชน์
ของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ เข้าเป็นนักศึกษา
พิเศษตามนโยบายมหาวิทยาลัยก็ได้ นักศึกษาพิเศษอาจจะเป็นผูม้ คี วามประสงค์เข้าศึกษาโดยไม่ขอรับ
ปริญญา หรือต้องการศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การช�ำระเงินและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ต้องช�ำระเงินค่า
ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัย
ประกาศให้ด�ำเนินการและต้องน�ำหลักฐานการช�ำระเงินพร้อมหลักฐานอื่นๆ ส�ำหรับการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้วยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ
และปฏิบัติ
ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจะอนุมัติให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชา
หนึ่งของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาในอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีวิชาพื้นฐานคล้ายคลึงกันได้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�ำคณะทีน่ กั ศึกษาผูน้ นั้ ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ มีมติเห็นชอบ
ให้รับเข้าศึกษาตามเงื่อนไขโดยให้ภาควิชานั้นๆ เป็นผู้กำ� หนดจ�ำนวนวิชาและระยะเวลาที่นักศึกษานั้น
ต้องเรียนเพิ่มเติม
ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนระหว่างมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้เมื่อร้องขอให้มีการพิจารณา
รายละเอียดในหลักสูตร ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา คณะกรรมการประจ�ำคณะ/วิทยาลัยและ
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อธิการบดีของทั้งสองสถาบันการศึกษาเป็นผู้อนุมัติ โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
(๑) รายวิชาทีห่ ลักสูตรก�ำหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปีการศึกษา
นั้นด้วยเหตุผลต่างๆ
(๒) รายวิชาที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้ หรือมี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
(๓) ให้น�ำหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนข้ามสถาบันหรือ
มหาวิทยาลัยไปเป็น ส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาก�ำลังศึกษาอยู่
(๔) นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่สถาบันหรือ
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไปเรียนนั้นก�ำหนด
(๕) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นรั ก ษาสภาพนั ก ศึ ก ษากรณี ไ ม่ มี ร ายวิ ช าลงทะเบี ย น ณ
มหาวิทยาลัย

หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๒ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑
ภาคก็ได้ มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับ
ชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
(๒) การคิดหน่วยกิต
		 “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงภาระการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑ์
ดังนี้
		 ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
		 ข. รายวิชาภาคปฏิบัติรวมถึงรายวิชาโครงงานหรือรายวิชาโครงงานพิเศษที่ใช้เวลาฝึก
หรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
		 ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
		 ง. การท�ำกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท�ำกิจกรรมนั้นๆ
ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
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ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน
(๑) ก� ำ หนดวั น และวิ ธี ก ารลงทะเบี ย นในแต่ ล ะภาคเรี ย นให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามก�ำหนด นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ (กลางภาคและ
ปลายภาค) ในภาคเรียนนั้น
(๒) นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังต่อไปนี้
		 ก. วิชาที่นับหน่วยกิตและน�ำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต แต่เป็นวิชาที่บังคับในหลักสูตร
ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้เรียนหรือฝึกโดยไม่นับหน่วยกิตให้
		 ง. วิชาทีม่ หี น่วยกิต แต่ไม่ให้คา่ ระดับคะแนน ถ้าหากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นทีพ่ อใจ
จะได้ S หากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่ไม่พอใจจะได้ U และนับหน่วยกิตส�ำหรับการจบหลักสูตร
แต่ไม่น�ำหน่วยกิตไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(๓) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้
ก. วิชาปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนให้ครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตที่เปิดสอนในภาค
การศึกษานั้น
		 ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ ให้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนไม่ต�่ำกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน
๒๒ หน่วยกิต นักศึกษาภาคค�่ำลงทะเบียน ไม่ต�่ำกว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต
		 ค. กรณีจ�ำนวนหน่วยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจำ� นวนต�ำ่ กว่าที่ก�ำหนดในข้อ ๑๓ (๓) ข.
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนต�่ำกว่าที่กำ� หนดได้
(๔) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
		 กรณีที่นักศึกษาไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติต้องด�ำเนินการ
ขอรักษาสถานภาพนักศึกษาและช�ำระเงินค่ารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษามิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตาม ข้อ ๒๖ (๙) และให้นับระยะเวลาที่ขอรักษา
สถานภาพรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
(๕) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา แต่ไม่
สามารถประเมินผลภายในภาคการศึกษาทีล่ งทะเบียน ต้องปฏิบตั ดิ งั นี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑)
ก. ให้งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์
หรือรายวิชาสหกิจศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-progress) ต่อท้ายวิชาและด�ำเนินการประเมินผลการศึกษา
ประจ�ำภาค แล้วจ�ำแนกสภาพนักศึกษาได้ตามปกติ โดยไม่น�ำหน่วยกิตของวิชาที่บันทึกการวัดผลโครง
งานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-progress) มาคิดค่าระดับคะแนน
51

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประจ�ำภาค		
		 ข. การประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษาทีบ่ นั ทึก
การวัดผลโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-progress) ต่อท้าย
วิชาไว้ ให้ท�ำการประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ส่งคะแนน
		 ค. กรณีลงทะเบียนวิชาเรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียน
รักษาสภาพโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป
หรือภาคฤดูร้อนที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ ๑๔ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาซึง่ ลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว้ หากจะขอเปลีย่ นหรือเพิม่ วิชาเรียนให้ทำ� ได้ภายใน
๓ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดแต่เฉพาะหน่วยกิตของ
วิชาที่เลือกเรียนใหม่
(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว้ หากต้องการถอนวิชานั้นให้ถอนได้ภายใน ๑๒
สัปดาห์ นับตั้งแต่ วันเปิดภาคการศึกษาส�ำหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่
วันเปิดภาคการศึกษาส�ำหรับภาคการศึกษาฤดูรอ้ น กรณีนกั ศึกษาถอนวิชาเรียนเมือ่ พ้นก�ำหนดดังกล่าว
ให้ได้รับเกรด W
ข้อ ๑๕ การโอนผลการเรียน
(๑) คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอน
มหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
		 ก. มีคณ
ุ วุฒแิ ละคุณสมบัตติ ามข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
		 ข. ผ่านการสอบคัดเลือกตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด และขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
		 ค. รายวิชาที่น�ำมาขอเทียบโอน ต้องมีคะแนนหรือผลการประเมินไม่ต�่ำกว่า C หรือ
๒.๐๐ หรือเทียบเท่า
		 ง. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบหรือหลักฐานแสดงความรูแ้ ละประสบการณ์จาก
การศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยต้องมีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันสิน้ สุดภาคการ
ศึกษาของรายวิชาที่ขอเทียบโอน หรือวันสุดท้ายของประสบการณ์ที่ยื่นขอรับการประเมิน
		 จ. ได้รับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชาก่อนการอนุมัติผลการศึกษาในรายวิชาที่ขอ
เทียบโอน
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(๒) การด�ำเนินการขอเทียบโอน
นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ให้ด�ำเนินการดังนี้
		 ก. แจ้งความจ�ำนงถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ภายใน
๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะยื่นค�ำร้องขอเทียบโอน
ข. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ อาทิ ระเบียนผลการเรียน (Transcript) และ
รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนไปแล้วให้ติดต่อสถาบันเดิมจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
		 ค. หลักฐานแสดงความรูแ้ ละประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย นักศึกษาเป็นผู้น�ำส่งด้วยตนเองที่ภาควิชา
(๓) การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๐)
		 ก. การเทียบโอนของนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย
			 ๑. รายวิชาเดิมที่ขออนุมัติเทียบโอนต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกัน และมี
ปริมาณเท่ากันหรือไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรใหม่และต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
			 ๒. นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร
		 ข. การเทียบโอนของนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือต่างสถาบัน
			 ๑. ต้องศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
โดยไม่นับ ภาคการศึกษาที่ลาพัก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
			 ๒. มีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิมเทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย
ตามแผนก�ำหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่รับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
และจะต้องโอนมาศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาเดิมหรือ
สาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ�ำคณะ/วิทยาลัย
			 ๓. รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาที่ขอเทียบโอน
			 ๔. รายวิชาเดิมที่จะพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจะกระท�ำได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรที่รับโอน
			 ๕. ให้คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้กำ� หนดเวลาการประเมิน ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน
และแจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบโดยจัดท�ำเป็นประกาศคณะ/วิทยาลัย
(๔) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
		 ก. ต้องผ่านการทดสอบในรายวิชาทีข่ อเทียบโอน โดยคณะ/วิทยาลัยจัดให้มกี ารทดสอบ
หรือผ่านการทดสอบจากหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ หรือประเมินจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้
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โดยพิจารณาจากความรู้ และจากประสบการณ์ทเี่ สนอให้ประเมิน รวมทัง้ การประเมินจากการสัมภาษณ์
		 ข. การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกการได้หน่วยกิตตามวิธีการประเมินดังนี้ จากการ
ทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) ให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized test)
จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized test) ให้บันทึก “CE” (Credits from exam) การศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of
Nonsponsored training) ให้บันทึก “CT” (Credits from training) จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) ให้บันทึก “CP” (Credits from portfolio)
		 ค. ให้คณะ/วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่
นักศึกษาขอเทียบโอน ผลการเรียนเป็นผู้พิจารณา แล้วเสนอผลการพิจารณาเป็นค่าระดับคะแนนให้
คณะกรรมการประจ�ำคณะ/วิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ
		 ง. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน โดยให้เทียบ
โอนเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตร
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
		 จ. การเทียบโอนรายวิชาให้นับหน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหน่วยกิต
รวมของหลักสูตรทีร่ บั โอน เว้นแต่ หลักสูตรดังต่อไปนี้ ให้เทียบโอนได้ไม่เกินสามในสีข่ องหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๒)
		
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ซึง่ ผ่านการท�ำงานในสถานประกอบการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี และผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบตั กิ ารขัน้ สูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรฝึกอบรมเทียบ
เท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง
			 ๒. หลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต ส� ำ หรั บ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาตามที่แต่ละหลักสูตรก�ำหนด ซึ่งมีประสบการณ์การ
ท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมและมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรก�ำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการประจ�ำส่วนงาน
			 ๓. หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต ส� ำ หรั บ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ�่ กว่า ๒.๐๐ ในสาขาวิชาตาม
ที่แต่ละหลักสูตรก�ำหนดหรือในสาขาวิชาอื่นตามที่คณะกรรมการประจ�ำส่วนงานเห็นชอบ และผ่าน
หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรฝึกอบรม
เทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง
(๕) การนับระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน สามารถศึกษาได้ไม่เกินระยะเวลาสองเท่าของหลักสูตร
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กรณีโอนมาจากสถาบันเดิมให้นับระยะเวลาการศึกษาจากสถาบันเดิมรวมด้วย
(๖) การนับหน่วยกิตและการคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้นับหน่วยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตร แต่ไม่น�ำมา
ค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม
(๗) การให้ปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาที่เทียบโอนไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม
(๘) การช�ำระเงิน
นักศึกษาจะต้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตและรายวิชาที่ได้รับอนุมัติเทียบโอน
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ เวลาเรียน
(๑) นักศึกษาซึง่ มีเวลาเรียนวิชาใดต�ำ่ กว่าร้อยละ ๘๐ ให้ถอื ว่าไม่มสี ทิ ธิส์ อบและตกในวิชานัน้
[Fa] (ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นำ� หน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย
(๒) นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง ขาดสอบวิ ช าใดโดยไม่ มี เ หตุ ผ ลสมควร ให้ ถื อ ว่ า ตกในวิ ช านั้ น [Fe]
(ตกเนื่องจากขาดสอบ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นำ� หน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย

หมวดที่ ๓
การวัดผลการศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๗ ระบบการวัดผลการศึกษา
(๑) ให้ก�ำหนดค่าระดับคะแนนเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร และในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ให้เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้มดังต่อไปนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑)
		 สัญลักษณ์		
แต้ม
ความหมาย
			 A			
๔.๐
ดีเลิศ (Excellent)
			 B+			
๓.๕
ดีมาก (Very Good)
			 B			
๓.๐
ดี (Good)
			 C+			
๒.๕
ค่อนข้างดี (Above Average)
			 C			
๒.๐
พอใช้ (Average)
			 D+			
๑.๕
เกือบพอใช้ (Below Average)
			 D			
๑.๐
อ่อน (Poor)
			 F			
๐
ตก (Failure)
			 Fa			
๐
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ
							
(Failed, Insufficient Attendance)
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			 Fe			
๐
ตกเนื่องจากขาดสอบ				
		 					
(Failed, Absent from Examination)
			 Ip			
การวัดผลโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือ
							
รายวิชาสหกิจศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-progress)
			 I			
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
			 S			
พอใจ (Satisfactory)
			 U			
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
			 W			
ขอถอนวิชาเรียนหลังก�ำหนด (Withdrawal)
(๒) ให้มีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา ๑ ครั้ง และควรมีการสอบกลางภาค
การศึกษาครั้งหนึ่งด้วย
(๓) ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาค
การศึกษา โดยมีคณบดี/ผู้อ�ำนวยการเป็นผู้ลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา
(๔) ให้คณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษค�ำตอบในการวัดผลการศึกษาไว้อย่างน้อย ๑ ภาค
การศึกษานับแต่วันประกาศผลการศึกษา เมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้วให้คณบดี/ผู้อำ� นวยการสั่งท�ำลายได้
ข้อ ๑๘ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชาแล้วรวมกันเข้าด้วยกัน
หารด้วยจ�ำนวนหน่วยกิต รวมทุกวิชา ให้มที ศนิยม ๒ ต�ำแหน่งไม่ปดั เศษ วิชาใดทีน่ กั ศึกษาเรียนซ�ำ้ หรือ
เรียนแทน ให้น�ำหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วยทุกครั้ง
(๒) ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
		 ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาคการศึกษา คือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผล
การศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
		 ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก�ำลังคิดค่าระดับคะแนน
ข้อ ๑๙ การเรียนซ�้ำวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งต้องเรียนซ�้ำวิชานั้น หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ที่ภาควิชาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
(๒) นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนในรายวิชาต�ำ่ กว่าพอใช้ (C หรือ ๒.๐๐) อาจขอเรียนซ�ำ้ ในรายวิชา
นั้นได้โดยได้รับอนุมัติจากภาควิชาก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน ในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้น�ำ
หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่ได้มารวมด้วยทุกครั้ง
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ข้อ ๒๐ การให้ค่าระดับคะแนน I (Incomplete)
(๑) การให้ค่าระดับคะแนน I จะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
		 ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑ์ในข้อ ๑๖ (๑) แต่ไม่ได้เข้าสอบในบางรายวิชาหรือ
ทัง้ หมดได้เพราะป่วยก่อนสอบ โดยปฏิบตั ถิ กู ต้องตามข้อ ๒๘ (๑) ก. และคณบดี/ผูอ้ ำ� นวยการพิจารณา
ประกอบความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัติเพราะการศึกษาของนักศึกษา
ผู้นั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กน้อย
		 ข. นักศึกษาป่วยระหว่างสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได้
โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๘ (๑) ข. และได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อ�ำนวยการ
		 ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และคณบดี/ผู้อำ� นวยการอนุมัติ
		 ง. นักศึกษาท�ำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็น
สมควรให้รอผลการศึกษา ให้แจ้งการให้คะแนน I (ไม่สมบูรณ์) มาพร้อมกับผลการศึกษาของนักศึกษา
อื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาทีไ่ ด้คา่ ระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) จะต้องแก้ไขเปลีย่ นแปลงให้เสร็จสิน้ ภายใน
๓๐ วัน นับจากวันอนุมตั ผิ ลการศึกษาประจ�ำภาค ถ้าหากพ้นก�ำหนดเวลาแล้วนักศึกษาผูใ้ ดยังมีคา่ ระดับ
คะแนน I (ไม่สมบูรณ์) อยู่ให้นายทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) เป็น F (ตก) หรือ U
(ไม่พอใจ) โดยอัตโนมัติ
ข้อ ๒๑ การศึกษาโดยไม่วัดผล
(๑) นักศึกษาอาจขอค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ ลงทะเบียนวิชาเรียนเป็นพิเศษโดย
ไม่ขอวัดผล [Audit] รายวิชาใดวิชาหนึง่ ทีอ่ ยูน่ อกหลักสูตรเพือ่ เป็นการเสริมความรูไ้ ด้โดยได้รบั อนุญาต
จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาจะต้องช�ำระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและจะต้องระบุในค�ำร้องลง
ทะเบียนวิชาเรียนด้วยว่าเรียนวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่ขอวัดผล [Audit] และเมื่อลงทะเบียนแล้วจะขอ
เปลี่ยนแปลงเป็นการศึกษาโดยวัดผลในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนโอนสาขาวิชา
และลักษณะวิชานั้นเป็นวิชา ที่กำ� หนดไว้ในหลักสูตรให้มีการวัดผล
(๓) การขอลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไม่วัดผล ให้กระท�ำในช่วงก�ำหนดเวลาของการเพิ่มวิชา
เรียน และนับหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาโดยไม่วัดผล [Audit] รวมกับหน่วยกิตรายวิชาอื่นๆ ในการ
คิดจ�ำนวนหน่วย กิตสูงสุดที่นักศึกษาลงทะเบียนด้วย แต่ไม่นับรวมเป็นจ�ำนวนหน่วยกิตต�่ำสุดที่ลง
ทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
(๔) การเรียนวิชาเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตนี้ ไม่มีการวัดผลและให้มหาวิทยาลัย
บันทึกอักษร AU ในระเบียนการศึกษาได้เมื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาวินิจฉัยว่านักศึกษาได้เรียนด้วย
ความตั้งใจและมีเวลาเรียนครบตามข้อ ๑๖ และอาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการเรียน AU ในการส่งคะแนน
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ของวิชานั้นด้วย
ข้อ ๒๒ การจ�ำแนกสภาพของนักศึกษา
สภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนแรกหรือนักศึกษา
ที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ�่ กว่า ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ถึง ๒.๐๐
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ต้องไปรับทราบวิทยาทัณฑ์ทภี่ าควิชา และให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน
๓ ใน ๔ ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยูใ่ นดุลยพินจิ ของภาควิชา นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์
จะพ้นสภาพวิทยาทัณฑ์ เมื่อได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
ข้อ ๒๓ ฐานะชั้นปีของนักศึกษา
การก�ำหนดฐานะชัน้ ปีของนักศึกษา ให้เทียบจากจ�ำนวนสัดส่วนระหว่างหน่วยกิตทีส่ อบได้กบั
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรทั้งหมดให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(๑) สอบไล่ได้ ๑ - ๓๔ หน่วยกิต
ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
(๒) สอบไล่ได้ ๓๕ - ๖๘ หน่วยกิต
ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒
(๓) สอบไล่ได้ ๖๙ - ๑๐๒ หน่วยกิต
ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓
(๔) สอบไล่ได้ ๑๐๓ - ๑๓๖ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔
(๕) สอบไล่ได้ ๑๓๗ หน่วยกิตขึ้นไป
ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๕
ข้อ ๒๔ ระยะเวลาที่ใช้ส�ำหรับหลักสูตร
นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่การเข้าศึกษา โดยให้นับรวมระยะ
เวลาการศึกษาภาคฤดูร้อน การลาพักการศึกษา หรือการถูกสั่งพักการศึกษาด้วย
ข้อ ๒๕ การลงโทษนักศึกษาผู้กระท�ำผิด
(๑) การทุจริตในการสอบ
นักศึกษาซึ่งกระท�ำผิด หรือร่วมกระท�ำผิดระเบียบการสอบในการสอบประจ�ำภาคหรือ
การสอบระหว่างภาคอย่างชัดแจ้ง ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใด
สถานหนึ่งดังต่อไปนี้
		 ก. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต
		 ข. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา
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		 ค. ให้ตกในรายวิชาทีท่ จุ ริต รวมทัง้ ไม่พจิ ารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษาทีน่ กั ศึกษา
กระท�ำการทุจริตและให้สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อย ๑ ภาค
การศึกษา
		 ง. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) นักศึกษาที่กระท�ำความผิดอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้รับโทษตามควรแก่
ความผิดนั้น
(๓) ให้นับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาส�ำหรับ
หลักสูตรสาขาวิชานั้นด้วย
(๔) นักศึกษาทีถ่ กู สัง่ พักการศึกษา จะต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
ข้อ ๒๖ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมือ่ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)
(๑) ตาย
(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญาบัตร ตามข้อ ๓๔
(๓) ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อำ� นวยการให้ลาออก
(๔) ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๕
(๕) ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำ� หนด
(๖) หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี
		 ก. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับ
การศึกษา
		 ข. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๑.๕๐ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ที่ได้ลง
ทะเบียนเรียน
		 ค. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�ำ่ กว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน
		 ง. มีคา่ ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต�ำ่ กว่า ๒.๐๐ สีภ่ าคการศึกษาต่อเนือ่ งกันนับตัง้ แต่ภาค
การศึกษาที่ ๓ ทีไ่ ด้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้รบั ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ตำ�่ กว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุมัติให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการ
ศึกษาของหลักสูตร
(๗) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง และปริญญาตรีเทียบโอน
		 ก. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับ
การศึกษา
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		 ข. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรก ที่ได้ลงทะเบียนเรียน
		 ค. มีคา่ ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต�ำ่ กว่า ๒.๐๐ สีภ่ าคการศึกษาต่อเนือ่ งกันนับตัง้ แต่ภาค
การศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลีย่ สะสมไม่ตำ�่ กว่า ๑.๘๐ จะได้รบั การอนุญาตให้เรียนวิชาทีอ่ ยูใ่ นหลักสูตรต่อไปแต่ไม่เกินระยะเวลา
การศึกษาของหลักสูตร
(๘) ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๑.๘๐
(๙) ไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดท�ำการสอน และมิได้
ด�ำเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาตามข้อ ๑๓ (๔)
ข้อ ๒๗ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ ๒๖ (๙) สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ภายใน
๑๕ วัน นับจากวันประกาศพ้นสภาพ
(๒) การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาคณบดี/
ผู้อ�ำนวยการ และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
(๓) นักศึกษาต้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเช่น
เดียวกับสภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๔

หมวดที่ ๔
การลาและการขอกลับเข้าศึกษาต่อ
ข้อ ๒๘ การลาป่วย
(๑) การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
		 ก. การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนทีก่ ารเรียนในภาคการศึกษานัน้ สิน้
สุดและป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ นักศึกษาต้องยื่นค�ำร้องภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่นักศึกษา
เริม่ ป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนทีท่ าง
ราชการรับรอง
		 ข. การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว
แต่เกิดป่วยจน ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ นักศึกษาต้องยื่นค�ำร้องต่อคณบดี/
ผู้อ�ำนวยการทันที และต้องน�ำใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล
เอกชนที่ทางราชการรับรองมาให้โดยด่วน
60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อ ๒๙ การลากิจ
(๑) นักศึกษาทีจ่ ำ� เป็นต้องลาระหว่างชัว่ โมงเรียน ต้องขออนุญาตจากอาจารย์ประจ�ำวิชานัน้
(๒) นักศึกษาที่จะต้องลากิจตั้งแต่ ๑ วันขึน้ ไป ต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและ
ค�ำรับรองของผู้ปกครอง
ข้อ ๓๐ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาอาจยืน่ ค�ำร้องต่อคณบดี/ผูอ้ ำ� นวยการเพือ่ ขออนุมตั ลิ าพักการศึกษาได้ ในกรณี

ต่อไปนี้
		 ก. ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
		 ข. ได้รับทุนไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศ
		 ค. ป่วยซึ่งต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานานตามค�ำสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ ๒๐
ของเวลาเรียนทัง้ หมด โดยมีใบรับรองแพทย์ทถี่ กู ต้องจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชน
ที่ทางราชการรับรอง
		 ง. มีความจ�ำเป็นส่วนตัวโดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในสถาบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑
ภาคการศึกษา
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นการลาพักการศึกษาตาม
ข้อ ๓๐ (๑) ก. และ ๓๐ (๑) ข.
(๓) ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นการลาพัก
การศึกษาตามข้อ ๓๐ (๑) ก.
(๔) ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช�ำระเงินค่ารักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตัง้ แต่วนั เปิดภาคการศึกษา เว้นแต่ภาคการศึกษา
ที่นักศึกษาได้ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา
ข้อ ๓๑ การกลับเข้าศึกษาต่อ
(๑) นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษาแล้ว เมือ่ จะกลับเข้าศึกษาต่อจะต้องยืน่ ค�ำร้อง
ขอกลับเข้าศึกษาต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี/ผู้อ�ำนวยการก่อนก�ำหนดวันลง
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อน
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๒) นักศึกษาทีถ่ กู สัง่ พักการศึกษา เมือ่ ครบก�ำหนดระยะเวลาแล้วให้มารายงานตัวทีภ่ าควิชา
และยืน่ ค�ำร้องขอกลับเข้าศึกษาผ่านอาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ ขออนุมตั คิ ณบดี/ผูอ้ ำ� นวยการก่อนก�ำหนดวัน
ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมือ่ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มสี ภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อน
ถูกสั่งพักการศึกษา
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หมวดที่ ๕
การส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๒ นักศึกษาจะมีสทิ ธิไ์ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้ได้รบั ปริญญาบัตร ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
(๑) ศึกษาครบหน่วยกิตและวิชาทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ในหลักสูตร วิชาใดทีน่ กั ศึกษาเรียน
ซ�้ำชั้นหรือเรียนแทน ให้นับหน่วยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบได้เพียงครั้งเดียว
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
(๓) เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามข้อบังคับ ๓๔
ข้อ ๓๓ การได้เกียรตินิยมส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษา
(๑) ส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติและมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่ก�ำหนดไว้
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
(๒) ไม่เคยสอบตก (F, Fe, Fa) หรือได้รับผลการศึกษาไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด
(๓) ไม่เคยเรียนซ�้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๔) นักศึกษาซึง่ ได้คา่ ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ ๓.๖๐ ขึน้ ไป จะได้เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
(๕) นักศึกษาซึง่ ได้คา่ ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ ๓.๒๕ ขึน้ ไป จะได้เกียรตินยิ มอันดับสอง

หมวดที่ ๖
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ข้อ ๓๔ นักศึกษาซึง่ เป็นผูม้ เี กียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ได้รบั
ปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะต้องมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรม สุภาพเรียบร้อย รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับ และค�ำสัง่ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะต้อง
มีพฤติการณ์ด้านความประพฤติ ดังนี้
(๑) ไม่เป็นผู้ซึ่งมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบโดยค�ำวินิจฉัยของแพทย์ หรือเป็นผู้ที่ศาลสั่งให้
เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ
(๒) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษา หรืออยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา เว้นแต่
ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท
(๓) ไม่เป็นผู้ซึ่งประพฤติชั่ว บกพร่องในศีลธรรม ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพเครื่องดอง
ของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินรุงรัง หมกมุ่นในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชู้สาว ซึ่งท�ำให้
เสื่อมเสียชื่อเสียง
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(๔) ไม่เป็นผูซ้ งึ่ ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือก่อการวิวาทในระหว่างนักศึกษาด้วย
กัน หรือระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น
(๕) ไม่เป็นผู้ซึ่งแสดงอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ดูหมิ่นคณาจารย์และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
(๖) ไม่เป็นผู้ซึ่งก้าวก่ายในอ�ำนาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(๗) ไม่เป็นผู้ซึ่งจงใจ หรือกระท�ำการอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
(๘) ไม่มีหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๕ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ซึ่งไม่มี
เกียรติและศักดิ์ ไม่สมควรได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจได้รับพิจารณาดังนี้
(๑) ไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(๒) ยับยั้งไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา มีก�ำหนด ๑ ปี ถึง ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ตามลักษณะ
ความผิดที่ได้กระท�ำขึ้น
ข้อ ๓๖ เมื่อนักศึกษาสอบได้ครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแล้ว กรณีพบว่า
นักศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะ/วิทยาลัย
พิจารณาเกียรติและศักดิ์นักศึกษาเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการประจ�ำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของ
นักศึกษาต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ประธาน
คณะกรรมการมีอ�ำนาจเชิญบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีมาอธิบายชี้แจง มีอ�ำนาจขอส�ำเนาเอกสาร
จากหน่วยงานใดๆ มาประกอบการพิจารณาได้ คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาให้ถ้อยค�ำเพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาหรือไม่ก็ได้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๓๘ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผู้ใดซึ่งเห็นว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่งตามความในข้อ ๓๔ และปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะอื่นมีส่วนร่วมในการประพฤติผิดอยู่ด้วย
ให้ประธานกรรมการในคณะ/วิทยาลัย ทีท่ ำ� การพิจารณาท�ำบันทึกแจ้งไปยังคณบดี/ผูอ้ ำ� นวยการในคณะ/
วิ ท ยาลั ย ของนั ก ศึ ก ษาซึ่ ง ร่ ว มประพฤติ ผิ ด ด้ ว ยโดยด่ ว น เพื่ อ ให้ ค ณะ/วิ ท ยาลั ย นั้ น ๆ พิ จ ารณา
ด�ำเนินการต่อไป
ข้อ ๓๙ นักศึกษาผูใ้ ดถูกคณะกรรมการประจ�ำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไม่เสนอชือ่
ให้ได้รับปริญญา ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีโดยท�ำเป็นหนังสือ
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มีส�ำเนาถูกต้องหนึ่งฉบับลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ยื่นต่อคณบดี/ผู้อ�ำนวยการซึ่งตนศึกษาในคณะ/
วิทยาลัยนั้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบว่าตนเป็นผู้ไม่สมควรได้รับปริญญา
ให้ผซู้ งึ่ รับอุทธรณ์สง่ อุทธรณ์นนั้ พร้อมด้วยค�ำชีแ้ จงของตนถ้าพึงมีตอ่ ไปยังมหาวิทยาลัยภายใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์อันถูกต้องตามข้อ ๓๙
ข้อ ๔๐ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอุทธรณ์ ให้อธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ คณบดี/ผู้อ�ำนวยการทุกคณะ และผู้อ�ำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นกรรมการ
และเลขานุการ พิจารณาวินิจฉัยให้เสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจ�ำคณะ/วิทยาลัย ค�ำวินิจฉัยชั้นนี้ให้เป็นที่สุด แต่ถ้า
วินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจ�ำคณะ/วิทยาลัย ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย
ชี้ขาดแล้วให้น�ำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทราบด้วย
การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า ๓ ใน ๔ ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
		

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาพิเศษระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงให้กำ� หนดระเบียบ
ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาพิเศษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการรับเข้า
ศึกษาเป็นนักศึกษาพิเศษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง และระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔
บรรดา ระเบียบ กฎ ประกาศและค�ำสัง่ อืน่ ใดทีข่ ดั หรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
			 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
			 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
			 “นักศึกษาพิเศษ” หมายความว่า บุคคลที่สนใจศึกษาวิชาบางวิชา เพื่อเสริมสร้าง
ระดับความรูข้ องตนเองให้สงู ขึน้ หรือนักศึกษาของสถาบัน/มหาวิทยาลัยอืน่ ทีข่ อลงทะเบียนในรายวิชา
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ นักศึกษาพิเศษต้องได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณบดีหรือ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย โดยให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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และระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)
ข้อ ๖ นักศึกษาพิเศษต้องช�ำระค่าบ�ำรุงการศึกษา ดังนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)
			 (๑)		 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชาละ ๒,๐๐๐ บาท
			 (๒)		 ระดับปริญญาบัณฑิต 		 รายวิชาละ ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๗ สถานภาพการเป็นนักศึกษาพิเศษ ให้เป็นไปได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน
๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน
ข้อ ๘ นักศึกษาพิเศษในภาคการศึกษาใด จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาคการศึกษา
ไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐ จึงจะมีสิทธิเป็นนักศึกษาพิเศษในภาคการศึกษาที่สองได้
ข้อ ๙ นักศึกษาพิเศษที่จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปกติหรือนักศึกษาสามัญได้
นั้นจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะ
หรือวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ ในกรณีนกั ศึกษาพิเศษสอบคัดเลือกหรือได้รบั การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาปกติหรือ
นักศึกษาสามัญ หากปรากฏว่าคะแนนรายวิชาใดในระดับการศึกษานัน้ ๆ ทีไ่ ด้ศกึ ษาไว้ขณะเป็นนักศึกษา
พิเศษ มีคะแนนไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนได้
ทั้งนี้ นักศึกษาพิเศษต้องด�ำเนินการขอเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ นักศึกษาพิเศษไม่มีสิทธิดังต่อไปนี้
			 (๑)		 เรียกให้นับคะแนนวิชาซึ่งตนได้รับเป็นคะแนนวิชาส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรใด
			 (๒)		 ได้รบั ยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร และเข้าศึกษาวิชารักษาดินแดน
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการ
ตีความ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�ำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
		

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

						
(ลงชื่อ)
เกษม สุวรรณกุล
							
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าของ
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมนักศึกษาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษให้มี
โอกาสศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ตามศักยภาพและความสามารถของตนโดยใช้ช่วงระยะเวลา
ในการศึกษาน้อยลง ตามโครงสร้างของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ
สิง่ แวดล้อม ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราว
ประชุมที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้รับทราบแล้ว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗ และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
และการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
			 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
			 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
			 “คณะ” หมายความว่า คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
			 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
			 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิง่ แวดล้อม
หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗ และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๗
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			 “นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า” หมายความว่า นักศึกษาทีไ่ ด้รบั คัดเลือก
ให้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
			 “หลักสูตรปริญญาตรี” หมายความว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร ๒๕๕๗ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและ
การจัดการ หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗
			 “หลักสูตรปริญญาโท” หมายความว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
			 “การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า” หมายความว่า การศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทเี่ ปิดโอกาสให้นกั ศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพและความสามารถพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียน
ล่วงหน้าบางรายวิชาในระดับปริญญาโทที่เปิดสอนอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจ
ในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

หมวด ๑
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๕ นักศึกษาผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ก�ำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ ของหลักสูตรปริญญาตรี
(๒) สอบผ่านการเรียนในกลุม่ วิชาแกนของหลักสูตรปริญญาตรีแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
(๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ไม่ต�่ำกว่า ๒.๗๕
ข้อ ๖ การพิจารณารับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
ให้คณบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าแยก
แต่ละสาขาวิชา โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) คณบดี					
เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาตรี จ�ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาโท จ�ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๕) นักวิชาการศึกษาจ�ำนวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีอ�ำนวจหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตามข้อ ๕ และความเหมาะสมของ
นักศึกษาที่สมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
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หมวด ๒
การจัดการศึกษา

ดังนี้

ข้อ ๗ การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ต้องลงทะเบียนเรียน

(๑) ลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามแผนการเรียนทีก่ ำ� หนดไว้
ในหลักสูตรของแต่ละภาคการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(๒) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาโท ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
ตามแผนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ที่คณะก�ำหนด
กรณี ที่ มี เ หตุ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าของหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทเกิ น ภาคการศึ ก ษาละ
๖ หน่วยกิต ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
ข้อ ๘ การช�ำระเงิน
นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
และค่าบ�ำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
โดยได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทที่ได้ลงทะเบียนเรียน
เมือ่ นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท การช�ำระค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๙ การศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท
นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า จะต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทในปีการศึกษา
ถัดไปหลังจากส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
หากไม่ปฏิบตั ติ ามวรรคหนึง่ และภายหลังเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท จะไม่สามารถน�ำ
รายวิชาของหลักสูตรปริญญาโทที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาโทตามเกณฑ์ขอ้ ๑๔ วรรคสอง แต่สามารถน�ำมาเทียบโอนรายวิชาตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๑๒
ข้อ ๑๐ นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ้นจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบก้าวหน้า เมื่อ

69

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

(๑) พ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(๒) ได้รับการอนุมัติให้ลาออก
(๓) ใช้ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีเกิน ๔ ปีการศึกษา
(๔) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึง่ ในชัน้ ปีที่ ๔ ต�ำ่ กว่า ๒.๗๕
(๕) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อส�ำเร็จการศึกษาในระดับหลักสูตรปริญญาตรี
ต�่ำกว่า ๒.๗๕
ข้อ ๑๑ การลาออก จากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ให้ยื่น
ค�ำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ การลาออกจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ให้บันทึก
รายวิชาระดับปริญญาโทไว้ในใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่น�ำมาค�ำนวณเป็นแต้ม
ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมและจ�ำนวนหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี หากภายหลังนักศึกษาผูน้ นั้ ได้รบั คัด
เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สามารถโอนรายวิชาทีไ่ ด้ศกึ ษาไว้แล้วและมีคา่ ระดับคะแนนเฉลีย่
ไม่ต�่ำกว่า B หรือ S มาเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ โดยไม่นำ� มาค�ำนวณเป็นแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

หมวด ๓
การวัดผลการศึกษา การประเมินผล และการส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ ๑๓ การวัดผลการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบก้าวหน้า ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการ
ศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๑๔ ให้บนั ทึกรายวิชาและผลการศึกษารายวิชาของหลักสูตรปริญญาโทในใบรายงานผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่นำ� มาค�ำนวณเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมและจ�ำนวนหน่วยกิต
ที่ได้ในระดับปริญญาตรี
เมื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาโทในปีการศึกษาถัดไปตามข้อ ๙ ให้นำ� รายวิชาของหลักสูตรปริญญาโททีน่ กั ศึกษา
ได้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าซึ่งมีค่าระดับคะแนนไม่ต�่ำกว่า B หรือ S โดยถือว่าได้ผ่านการศึกษา
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ในรายวิชานั้นแล้วตามที่หลักสูตรก�ำหนดและจะถูกน�ำไปบันทึกในใบรายงานผลการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และน�ำไปค�ำนวณเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและจ�ำนวนหน่วยกิตที่ได้ในหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
ข้อ ๑๕ นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าสามารถส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญา
โทได้ภายใน ๑ ปีการศึกษา โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส�ำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
		

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

						
(ลงชื่อ)
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
							
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
							นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

71

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เพือ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บงั คับกับนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
			 (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
			 (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
			 (๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
			 (๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
			 (๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
			 (๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
บรรดาระเบียบ ค�ำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ความในข้อบังคับนี้แทน
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ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิต
วิทยาลัย
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แต่ไม่รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริ นิ ธร
ไทย – เยอรมัน
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาค
วิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา
“บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาบัณฑิตขึน้ ไปของมหาวิทยาลัย
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนืออนุมตั ิ แต่ไม่รวมถึงหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย – เยอรมัน
“อาจารย์ประจ�ำ” หมายความว่า บุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ส�ำหรับอาจารย์ประจ�ำที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ�ำ
“อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำทีม่ คี ณ
ุ วุฒติ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขา
วิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
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อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ตอ้ งเป็นหลักสูตรทีอ่ าจารย์ผนู้ นั้ มีคณ
ุ วุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีม่ ภี าระหน้าทีใ่ นการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ�ำหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาทีจ่ ดั การศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ�ำ้ ได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ�ำ
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“รายวิชาไม่นับหน่วยกิต” หมายความว่า รายวิชาที่ก�ำหนดในหลักสูตร หรือรายวิชาที่ภาค
วิชา ก�ำหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม โดยนักศึกษาต้องศึกษาและสอบผ่านได้ระดับคะแนนเป็น S ทั้งนี้ ไม่นับ
หน่วยกิตในการส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความ
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอำ� นาจในการตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีมีเหตุผลและเป็นการสมควรที่จะขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้ให้บัณฑิต
วิทยาลัยเสนอคณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผ่อนผันเป็นกรณีไป เว้นแต่กรณี
การผ่อนผันขยายระยะเวลาการศึกษาให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๒ วรรคสอง
การด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้
บัณฑิตวิทยาลัยน�ำเสนอคณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าทีใ่ นการประสานงานและสนับสนุนการด�ำเนินการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนคณะและภาควิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สหวิทยาการ
(Interdisciplinary) หรือพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่มิได้สังกัดภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง
โดยอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะและหรือมหาวิทยาลัย เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลายภาควิชา
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หมวด ๒
การจัดการศึกษา
ข้อ ๘ การจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดยจัดการศึกษาเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) การศึกษาภาคปกติ โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ ซึ่งมี
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๖ สัปดาห์ โดยมีจำ� นวนชัว่ โมงการเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
ในกรณีที่มีการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปีการศึกษาเดียวกัน
(๒) การศึกษาภาคพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
อย่างใดอย่างหนึ่งและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายและแผน กรณีจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย
ข้อ ๙ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิต การก�ำหนดหน่วยกิตแต่ละ
รายวิชา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๒) รายวิชาปฏิบตั ทิ ใี่ ช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๔) การท�ำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอืน่ ใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทีใ่ ช้เวลาท�ำโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๕) วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

หมวด ๓
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ ๑๐ หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง มุง่ ให้มคี วามสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความ
ช�ำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็น
หลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
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(๒) หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย มาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง
ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยั เพือ่ ให้สามารถบุกเบิก แสวงหาความรูใ้ หม่ได้อย่างมีอสิ ระ รวมทัง้
มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์
ทีต่ นเชีย่ วชาญกับศาสตร์อนื่ ได้อย่างต่อเนือ่ ง มีคณ
ุ ธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทัง้ นี้
ในระดับปริญญาโทมุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการ
พัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์
สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ
ข้อ ๑๑ โครงสร้างหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงประกอบด้วย
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
		 ก. แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท�ำวิทยานิพนธ์ ดังนี้ (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๖๑)
			 แบบ ก ๑ ท� ำ เฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี ค ่ า เที ย บได้ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า ๓๖ หน่ ว ยกิ ต
อาจก�ำหนดให้เรียนรายวิชาหรือท�ำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กำ� หนดในไว้หลักสูตร
			 แบบ ก ๒ ท�ำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
		 ข. แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท�ำวิทยานิพนธ์
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
		 หลักสูตรใดที่เปิดสอนแผน ก ไม่จ�ำเป็นต้องเปิดสอนแผน ข แต่ถ้าเปิดสอนแผน ข จะ
ต้องเปิดสอนแผน ก ด้วย
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก เป็นการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั เพือ่ พัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ คือ
		 ก. แบบ ๑ มีการท�ำวิทยานิพนธ์ทกี่ อ่ ให้เกิดความรูใ้ หม่ อาจก�ำหนดให้เรียนรายวิชาเพิม่ เติม
หรือท�ำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กำ� หนดไว้
ในหลักสูตร ดังนี้
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			 แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาส�ำเร็จปริญญาโท จะต้องท�ำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘
หน่วยกิต
			 แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาส�ำเร็จปริญญาตรี จะต้องท�ำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒
หน่วยกิต
		 ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
		 ข. แบบ ๒ มีการท�ำวิทยานิพนธ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
			 แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาส�ำเร็จปริญญาโท จะต้องท�ำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
			 แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาส�ำเร็จปริญญาตรี จะต้องท�ำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
		 ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้อ ๑๒ ระยะเวลาการศึกษา
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน ๓ ปีการศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ ำ� เร็จปริญญาตรี ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
ส่วนผู้เข้าศึกษาที่สำ� เร็จปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
(๔) การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาเข้าศึกษา
ในหลักสูตร โดยที่มีสภาพนักศึกษาตามข้อ ๑๖ (๒) ก. และ ข.
กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถศึกษาให้ส�ำเร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง อันเนื่อง
มาจากมิใช่ความผิดของนักศึกษา ให้นักศึกษายื่นค�ำขอขยายระยะเวลาการศึกษาพร้อมเหตุผลและ
หลักฐานต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาขออนุมัติ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป

หมวด ๔
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับเข้าศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา
ข้อ ๑๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาต้องส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
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(๒) หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ผู ้ เข้ า ศึ ก ษาต้ อ งส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
		 ก. ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนที่มีแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต�่ำกว่า ๓.๕๐ หรือได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาโท
		 ข. มีคุณสมบัติอื่นตามที่กำ� หนดไว้ในหลักสูตร
		 ค. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด
		 ง. ไม่ เ คยพ้ น สภาพจากการเป็ น นั ก ศึ ก ษาเนื่ อ งจากการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ผ ่ า น
ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
ข้อ ๑๔ การรับเข้าศึกษา
(๑) วิธีการสมัครให้ใช้วิธีการตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยอาจมีการสอบคัดเลือกหรือ
โดยวิธอี นื่ ใดทีภ่ าควิชา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร และคณะกรรมการประจ�ำบัณฑิต
วิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
(๒) กรณีทผี่ สู้ มัครก�ำลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาขัน้ ใดขัน้ หนึง่ อยู่ การรับเข้าศึกษาจะมี
ผลสมบูรณ์ เมือ่ ผูส้ มัครได้แสดงหลักฐานว่าส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาตามวันเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
(๓) บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนิสิตหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเห็นชอบของหัวหน้าภาค
วิชา และต้องช�ำระเงินตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
(๔) บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา เข้าเป็นนักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของภาควิชา แต่บคุ คลนัน้ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตามข้อ ๑๓ และต้องช�ำระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๑) ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมือ่ ได้ขนึ้ ทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว
(๒) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเอง โดยน�ำ
หลักฐานตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดมาขึน้ ทะเบียนต่องานทะเบียนและสถิตนิ กั ศึกษาของมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งช�ำระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๓) ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจมาขึ้นทะเบียนตามวัน เวลา และสถาน
ที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ให้หมดสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นลาย
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ลักษณ์อกั ษรให้มหาวิทยาลัยทราบภายในวันทีก่ ำ� หนดให้มาขึน้ ทะเบียน และเมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้วต้องมา
ขึ้นทะเบียนภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ
(๔) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จะขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้
ข้อ ๑๖ ประเภทนักศึกษา สภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนประเภทและสภาพการเป็น
นักศึกษา
(๑) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี ๒ ประเภท ดังนี้
		 ก. นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาภาคปกติตามข้อ ๘ (๑)
		 ข. นักศึกษาภาคพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาภาคพิเศษตามข้อ ๘ (๒)
(๒) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้
		 ก. นักศึกษาสามัญ หมายความว่า ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
		 ข. นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า ผูท้ บี่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลอง
เรียนในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กำ� หนด ในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ หรือแผน ข
หรือหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒
		 ค. นักศึกษาพิเศษ หมายความว่า ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าร่วมศึกษาและหรือท�ำวิจัย
โดยไม่ขอรับปริญญาของมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษได้
โดยอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๓) การเปลี่ยนประเภท และสภาพการเป็นนักศึกษา
		 ก. กรณีที่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษา
ภาคปกติเปลี่ยนเป็นนักศึกษาภาคพิเศษได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบ
มหาวิทยาลัย รวมทัง้ ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาภาคพิเศษครบตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนด
ไว้ในแต่ละหลักสูตร
		 ข. นักศึกษาทดลองเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐ ในภาคการศึกษาแรก และต้องปฏิบัติ
ตามท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะได้รับการ
เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้
		 ค. นักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนเป็นนักศึกษาภาคปกติไม่ได้
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หมวด ๕
จ�ำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
ข้อ ๑๗ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๑) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
ส�ำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบ
เท่า หรือขัน้ ต�ำ่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี ำ� แหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่
ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับสาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจ�ำนวน หรือมีจ�ำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอจ�ำนวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
(๓) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือในสาขาวิชาของรายวิชาทีส่ อน และต้องมี
ประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�ำ่
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า
๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ส�ำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผสู้ อนต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
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ข้อ ๑๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(๑) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ส�ำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(๒) อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย ๕ คน มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขัน้ ต�ำ่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี ำ� แหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่
ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับสาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจ�ำนวน หรือมีจ�ำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอจ�ำนวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
(๓) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำ� แหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขา
วิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผล
งานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
ในกรณีของอาจารย์พเิ ศษ อาจได้รบั การยกเว้นคุณวุฒปิ ริญญาเอก แต่ทงั้ นีต้ อ้ งมีคณ
ุ วุฒขิ นั้ ต�ำ่
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า
๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ส�ำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็น
ไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
ข้อ ๑๙ หลักสูตรปริญญาโท
(๑) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
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ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
(๒) อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย ๓ คน มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขัน้ ต�ำ่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี ำ� แหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ น
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลังนับจากวันที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับสาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจ�ำนวน หรือมีจ�ำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอจ�ำนวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
		 ก. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำ
หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ า หรื อ ขั้ นต�่ำ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ต�ำ แหน่ ง
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรง
ต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
		 ข. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
		 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ�ำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
		 ส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
		 กรณีผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอกทีไ่ ม่มคี ณ
ุ วุฒแิ ละผลงานทางวิชาการตามทีก่ ำ� หนดข้างต้น จะต้อง
เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์สงู เป็นทีย่ อมรับ ซึง่ ตรงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
(๔) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีรายละเอียด ดังนี้
		 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
		 อาจารย์ผสู้ อบการค้นคว้าอิสระ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
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		 โดยอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระต้องมีคณ
ุ วุฒิ คุณสมบัติ และผลงาน
ทางวิชาการ ดังนี้
		 กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ต้องมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต�ำ่ ปริญญา
โทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี ำ� แหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษา
เพือ่ รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
		 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นฐานข้อมูลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ ซึง่ ตรง
หรือสัมพันธ์ กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
		 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�ำหนดข้างต้น
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ
(๕) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต�ำ่ ปริญญาโท
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้อง
มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คล
ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร
		 ทัง้ นี้ อาจารย์พเิ ศษต้องมีชวั่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�ำ
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ ๒๐ หลักสูตรปริญญาเอก
(๑) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าทีม่ ตี ำ� แหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่ง
ตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่ง ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย ๓ คน มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขัน้ ต�ำ่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี ำ� แหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่
ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
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นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
		 กรณีที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ�ำนวน หรือมีจำ� นวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยเสนอจ�ำนวนและ
คุณวุฒขิ องอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรทีม่ นี นั้ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
		 ก. อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�ำ่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
		 ข. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
		 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ�ำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
		 ส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ ซึง่ ตรงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๕ เรือ่ ง
		 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�ำหนดข้างต้น
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ
(๔) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ
และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
		 กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ต้องมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต�ำ่ ปริญญา
โทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี ำ� แหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษา
เพือ่ รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
		 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
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กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�ำหนดข้างต้น
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ
(๕) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำ� แหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขา
วิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผล
งานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งทางวิชาการต�่ำกว่ารองศาสตราจารย์ท�ำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ ๒๑ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(๑) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
		 กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ คน
		 กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
เอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คน
		 กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด�ำรงต�ำแหน่ง
ศาสตราจารย์ และมีความจ�ำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คน หากมีความจ�ำเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
(๒) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
หากเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาทัง้ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คดิ สัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษา
ที่ท�ำวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ�ำนวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน
๑๕ คน
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ข้อ ๒๒ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร ต้องท�ำหน้าทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ และหรืออาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และหรืออาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตรนัน้ ด้วย

หมวด ๖
การลงทะเบียน
ข้อ ๒๓ แผนการเรียน หมายถึง รายวิชา และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาจะ
ต้องเรียนหรือด�ำเนินการให้แล้วเสร็จและครบตามที่ก�ำหนดในหลักสูตร
ข้อ ๒๔ การลงทะเบียนเรียน
(๑) ให้ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาตามปฏิ ทิ น การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
(๒) ภาคการศึก ษาปกติ นัก ศึก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าในระดั บบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษามีหน่วยกิตคงเหลือตาม
หลักสูตรน้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
(๓) ภาคการศึกษาฤดูร้อนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
(๔) การลงทะเบียนเรียนที่มีจ�ำนวนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดใน (๒)
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๕) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย
		 ก. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย หมายถึง การลงทะเบียน
รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในการส�ำเร็จศึกษา
		 ข. ให้บันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเป็น AUD เฉพาะผู้ที่มี
เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
(๖) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิต
		 ก. นักศึกษาทีไ่ ม่มพี นื้ ฐานพอเพียงส�ำหรับการศึกษาในหลักสูตรทีเ่ ข้าศึกษา หัวหน้าภาค
วิชาอาจก�ำหนดให้เรียนรายวิชานอกเหนือจากทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตรเพือ่ เป็นพืน้ ฐานและจะต้องสอบ
ผ่านโดยได้ผลการประเมินระดับคะแนนเป็น S
		 ข. ให้บนั ทึกเฉพาะผลการประเมินรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาลงในใบแสดงผลการศึกษา
เป็น S/U
(๗) นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาจะพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา
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(๘) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
		 ก. นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
ส�ำเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ ให้ช�ำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพและค่าบ�ำรุงการศึกษาตามระเบียบ
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
		 ข. การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
๑๕ วันนับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๕ การขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา
(๑) การขอเพิม่ รายวิชา จะกระท�ำได้ภายใน ๓ สัปดาห์นบั ตัง้ แต่วนั เปิดภาคการศึกษาส�ำหรับ
ภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับตัง้ แต่วนั เปิดภาคการศึกษาส�ำหรับภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
(๒) การขอถอนรายวิชา จะกระท�ำได้ภายใน ๑๒ สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ส�ำหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์นบั ตัง้ แต่วนั เปิดภาคการศึกษาส�ำหรับภาคการศึกษา
ฤดูร้อน
(๓) การขอเพิ่มและถอนรายวิชาตาม (๑) และ (๒) ต้องไม่ขัดต่อการลงทะเบียนเรียนในข้อ
๒๔ (๒) และ (๓)
(๔) การขอเพิ่มและถอนรายวิชาที่ไม่สามารถด�ำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๒๖ การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังเรียนไม่ครบตามแผนการเรียน แต่มีความ
ประสงค์ขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยต้องยื่นค�ำร้องขอลาพักการศึกษาและลงทะเบียนรักษาสภาพการ
เป็นนักศึกษา ไว้เป็นคราวๆ ไป
(๑) นักศึกษาจะมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวหน้าภาควิชาและได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยต้องยืน่ ค�ำร้องขอลาพักการศึกษา
ภายในช่วงเวลาถอนวิชาเรียนตามปฏิทนิ การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมตั ิ
ดังต่อไปนี้
		 ก. ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ ระยะเวลาการลาพักการ
ศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของราชการทหาร
		 ข. ได้รบั ทุนแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอืน่ ใดทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การ
ศึกษาหรือการวิจยั ในหลักสูตร ซึง่ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน ระยะเวลาการลาพักการศึกษาให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ
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		 ค. เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมี
ใบรับรองแพทย์
		 ง. มีความจ�ำเป็นส่วนตัว ทัง้ นี้ ต้องศึกษามาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา และมีแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ�่ กว่า ๒.๗๕
			 การลาพักการศึกษาเนื่องจากเจ็บป่วยหรือมีความจ�ำเป็นส่วนตัว นักศึกษาสามารถ
ยื่นค�ำร้องขอลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน หากมีความจ�ำเป็นต้องลาพัก
การศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค�ำร้องขอลาพักการศึกษาได้อีกไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา
(๒) การลาพักการศึกษาตาม (๑) ข. ค. และ ง. ให้นับระยะเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลาของ
การศึกษาด้วย
(๓) นักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
โดยช�ำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและค่าบ�ำรุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ต้องด�ำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการ
ศึกษาปกติ มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นค�ำร้องขอกลับ
เข้าศึกษาต่อหัวหน้าภาควิชา และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนก�ำหนดการ
ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
(๕) การลาพักการศึกษาที่ไม่เป็นตาม (๑) ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี
ข้อ ๒๗ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ได้รับอนุมัติให้ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตขิ องการเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยข้อหนึง่ ข้อใดตามข้อ ๑๓ (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๖๑)
(๔) เป็นนักศึกษาทดลองเรียนที่ไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้
(๕) ไม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาในข้อ ๑๒
(๖) ไม่ลงทะเบียนเรียน และหรือไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ�ำรุงการศึกษาหรือค่า
ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่กำ� หนด
(๗) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา
(๘) ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กำ� หนดไว้ในหมวดที่ ๗
(๙) มีความผิดทางวินัยตามข้อ ๔๑
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การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ข้อ ๒๘ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๗ (๖) สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
ได้ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันประกาศพ้นสภาพ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(๑) ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) ได้ชำ� ระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ค่าบ�ำรุงการศึกษา และหรือค่าลง
ทะเบียนเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืน
สภาพการเป็นนักศึกษามีสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเนื่องจากสภาพเดิม โดยนับระยะเวลาการศึกษา
ตามข้อ ๑๒
ข้อ ๒๙ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นค�ำร้องต่อบัณฑิต
วิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาออก
ข้อ ๓๐ การเปลี่ยนแผนการศึกษา สาขาวิชา หรือแขนงวิชา
(๑) นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษา สาขาวิชา หรือแขนงวิชา ในภาควิชาเดียวกัน
โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา คณบดีคณะที่ภาควิชานั้นสังกัดอยู่ และได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาต่างภาควิชาได้ เมื่อได้ศึกษาในภาควิชาเดิมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาเดิม หัวหน้าภาควิชา
ใหม่ คณบดีคณะที่ทั้งสองภาควิชานั้นสังกัดอยู่ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๓) การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือแขนงวิชา ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาทดลองเรียนไม่มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนแผนการศึกษา สาขาวิชา หรือแขนงวิชา
ข้อ ๓๑ การลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยอื่น
(๑) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือเกณฑ์การ
พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
		 ก. รายวิชาทีก่ ำ� หนดในหลักสูตร มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานัน้ ด้วย
เหตุผลต่างๆ โดยรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาในหลักสูตร
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		 ข. รายวิชาทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา หรือการท�ำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษา
(๒) ให้นำ� หน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ไปเป็นส่วนหนึง่ ของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรทีน่ กั ศึกษาก�ำลังศึกษาอยู่ ยกเว้น รายวิชาที่
ก�ำหนดไว้ตามข้อ ๒๔ (๕) และ (๖)
(๓) นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
ที่นักศึกษาไปเรียนนั้นก�ำหนด

หมวด ๗
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๒ การสอบรายวิชา เป็นการสอบเพือ่ วัดว่านักศึกษามีความรูใ้ นวิชานัน้ ๆ ซึง่ อาจเป็นการ
สอบข้อเขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ ต้องประกาศวิธีการสอบและเกณฑ์การ
พิจารณาผลการสอบให้นกั ศึกษาทราบล่วงหน้าตัง้ แต่ตน้ ภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลรายวิชา
ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
ข้อ ๓๓ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
(๑) การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถและศักยภาพในการน�ำหลัก
วิชาการและประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ใช้ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข
(๒) การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
โดยให้จัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน
(๓) ให้ภาควิชารับผิดชอบการจัดสอบประมวลความรูอ้ ย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้ เมือ่
มีนักศึกษายื่นค�ำร้องขอสอบ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา
(๔) ให้หัวหน้าภาควิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้จากอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คนต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ โดยให้กรรมการคนหนึง่ เป็น
ประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเป็นผูร้ บั ผิดชอบการด�ำเนินการสอบ และให้รายงานผลการสอบต่อบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาภายใน ๒ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ
(๕) นักศึกษาจะมีสทิ ธิข์ อสอบประมวลความรูไ้ ด้ เมือ่ สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในหลักสูตร โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
(๖) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบประมวลความรู้ต้องยื่นค�ำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และช�ำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
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(๗) ผู้ที่ได้ผลสอบประมวลความรู้เป็น U มีสิทธิ์ขอสอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครั้ง นับตั้งแต่วันสอบ
ข้อเขียนไปแล้ว ๖๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑ ปี มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หากการสอบครั้งที่สอง
ยังได้ผลสอบเป็น U ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๓๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(๑) การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก เพื่อวัดว่านักศึกษา
มีความรูพ้ นื้ ฐานและมีความพร้อมในการท�ำวิทยานิพนธ์ และเพือ่ มีสทิ ธิใ์ นการเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)
(๒) การสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า โดยให้จัด
สอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน
(๓) ให้ภาควิชารับผิดชอบการจัดสอบวัดคุณสมบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
เมื่อมีนักศึกษายื่นค�ำร้องขอสอบ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา
(๔) ให้หัวหน้าภาควิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติจากอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คนต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ โดยให้กรรมการคนหนึง่ เป็น
ประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเป็นผูร้ บั ผิดชอบการด�ำเนินการสอบ และให้รายงานผลการสอบต่อบัณฑิต
วิทยาลัยโดยผ่านหัวหน้าภาควิชาภายใน ๒ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ
(๕) นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวหน้าภาควิชา เว้นแต่นกั ศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ ๒ ต้องศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแล้ว
ด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่นับหน่วยกิตในการส�ำเร็จการศึกษา
และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
(๖) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบวัดคุณสมบัติต้องยื่นค�ำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และช�ำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๗) ผูท้ ไี่ ด้ผลการสอบวัดคุณสมบัตเิ ป็น U มีสทิ ธิข์ อสอบแก้ตวั ได้อกี ๑ ครัง้ นับตัง้ แต่วนั สอบ
ข้อเขียนไปแล้ว ๖๐ วัน โดยต้องไม่เกินระยะเวลาตาม (๘) หากการสอบครั้งที่สองยังได้ผลสอบเป็น U
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๘) นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านภายในระยะเวลาตามที่ก�ำหนดนับตั้งแต่ภาคการ
ศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยมีรายละเอียดในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
		 ก. หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ ภายใน ๔ ภาคการศึกษา
		 ข. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑.๑ ภายใน ๔ ภาคการศึกษา
91

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

		
		
		

ค. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑.๒ ภายใน ๔ ภาคการศึกษา
ง. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒.๑ ภายใน ๔ ภาคการศึกษา
จ. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒.๒ ภายใน ๖ ภาคการศึกษา

ข้อ ๓๕ การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระท�ำเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผลการ
ประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน และผลการศึกษาเป็นดังนี้
ระดับคะแนน		 แต้มระดับคะแนน
		 A				
๔.๐
		 B+				
๓.๕
		 B				
๓.๐
		 C+				
๒.๕
		 C				
๒.๐
		 D+				
๑.๕
		 D				
๑.๐
		 F				
๐
		 Fa				
๐
							
		 Fe				
๐
							
		 S				
		 U				
		 I				
		 Ip				
							
		 W				
		 AUD			
-

ผลการศึกษา
ดีเลิศ
(Excellent)
ดีมาก
(Very Good)
ดี		
(Good)
ค่อนข้างดี
(Above Average)
พอใช้
(Average)
ค่อนข้างพอใช้ (Below Average)
อ่อน
(Poor)
ตก		
(Fail)
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ
(Fail, Insufficient Attendance)
ตกเนื่องจากขาดสอบ
(Fail, Absent from Examination)
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การท�ำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระยังไม่สิ้นสุด
(In-progress)
ขอถอนวิชาเรียนหลังก�ำหนด (Withdrawal)
เข้าร่วมฟังการบรรยาย (Audit)

นักศึกษาทีไ่ ด้คา่ ระดับคะแนน I จะต้องแก้ไขเปลีย่ นแปลงให้เสร็จสิน้ ภายใน ๓๐ วันนับถัดจาก
วันอนุมัติผลประจ�ำภาคการศึกษา หากพ้นก�ำหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็น F หรือ
U แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๖ การประเมิ น ผลสอบประมวลความรู ้ สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ สอบภาษาอั ง กฤษ
สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้ผลการประเมินระดับคะแนนเป็น S U หรือ Ip
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การให้ระดับคะแนน Ip อาจแบ่งจ�ำนวนหน่วยกิตตามความก้าวหน้าในการท�ำวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ หากนักศึกษายังไม่ได้รบั อนุมตั โิ ครงการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้หวั หน้าภาค
วิชาประเมินผลให้ระดับคะแนน Ip ได้ไม่เกินหนึง่ ในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระตามหลักสูตร ทั้งนี้ จะประเมินผลระดับคะแนนเป็น S เมื่อสอบผ่านและส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์แล้ว
ข้อ ๓๗ การค�ำนวณหน่วยกิตสะสมและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๑) หน่วยกิตสะสม คือ จ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน
ทั้งหมดที่ได้รับแต้มระดับคะแนนตามข้อ ๓๕
(๒) การค�ำนวณหน่วยกิตสะสมและแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมให้กระท�ำเมือ่ สิน้ แต่ละภาค
การศึกษา
(๓) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภทคือ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค และแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยให้คำ� นวณ ดังนี้
		 ก. แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ ประจ�ำภาคให้คำ� นวณจากผลการศึกษาในภาคการศึกษานัน้
โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาในระดับ
บัณฑิต ศึกษาที่ได้รับเป็นตัวตั้งหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการ
ศึกษานั้น ๆ
		 ข. แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค�ำนวณจากผลการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับ
คะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้รับเป็นตัวตั้งหารด้วยหน่วยกิตสะสม
ข้อ ๓๘ สภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๒.๕๐ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป แต่ตำ�่ กว่า ๓.๐๐ ให้มี
สภาพเป็น “นักศึกษารอพินิจ”
(๓) นักศึกษารอพินิจจะต้องท�ำแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้นให้ได้ไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
ภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๓๙ การเรียนซ�้ำ
(๑) นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนนต�่ำกว่า C หรือได้รับผลการประเมินการศึกษาเป็นระดับ
คะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ�้ำ
(๒) นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนนต�่ำกว่า C หรือได้รับผลการประเมินการศึกษาเป็นระดับ
คะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน
ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา
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(๓) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ รายวิชาทีเ่ คยลงทะเบียนเรียนไปแล้วมิได้ เว้นแต่การเรียน
ซ�้ำใน (๑) หรือ (๒)
ข้อ ๔๐ การเทียบโอนหน่วยกิต
(๑) การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา กระท�ำได้โดยความเห็นชอบของ
หัวหน้าภาควิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยรายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องได้แต้ม
ระดับคะแนนไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐ และมีหลักเกณฑ์ดังนี้
		 ก. รายวิชาทีศ่ กึ ษาในมหาวิทยาลัยหรือต่างมหาวิทยาลัย เทียบโอนได้ไม่เกินหนึง่ ในสาม
ของจ�ำนวนหน่วยกิตรายวิชาที่กำ� หนดไว้ในหลักสูตรที่รับโอน
		 ข. รายวิชาที่ศึกษาขณะเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัยหรือต่างมหาวิทยาลัย
ซึ่งได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปีการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
		 ค. รายวิชาทีศ่ ึกษาขณะเป็นนักศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัย ซึง่ ได้ศกึ ษามาแล้วไม่เกิน
๒ ปีการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
		 ง. ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของจ�ำนวน
หน่วยกิต รายวิชาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
(๒) รายวิชาที่เทียบและโอนย้ายหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จ�ำนวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษาของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา โดยไม่น�ำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม ในกรณีที่เป็นรายวิชาที่ศึกษาต่างมหาวิทยาลัยให้ระบุชื่อสถานศึกษาด้วย
ข้อ ๔๑ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชา หรือการคัดลอกวิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระ หรือผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นจัดท�ำ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)
(๑) กรณีพบหรือมีเหตุอนั ควรน่าเชือ่ ว่านักศึกษาทุจริตในการสอบรายวิชา ให้คณบดีพจิ ารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการประจ�ำ
ส่วนงาน หากปรากฏว่านักศึกษากระท�ำการทุจริต ให้คณะกรรมการประจ�ำส่วนงาน พิจารณาลงโทษ
สถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้
		 ก. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต
		 ข. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา
		 ค. ให้ตกในรายวิชาทีท่ จุ ริต รวมทัง้ ไม่พจิ ารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษาทีน่ กั ศึกษา
กระท�ำการทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาค
การศึกษา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

		 ง. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) กรณีพบหรือมีเหตุอันควรน่าเชื่อว่านักศึกษาคัดลอกวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
หรือผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นจัดท�ำ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย
หากปรากฏว่านักศึกษากระท�ำการคัดลอกวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือผลงานทางวิชาการของ
ผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นจัดท�ำ ให้คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
		 ก. กรณีทยี่ งั ไม่สำ� เร็จการศึกษา ให้พจิ ารณาไม่อนุมตั หิ รือเพิกถอนวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระนั้นและลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้
			 ๑. ให้พักการศึกษาสูงสุด ๑ ปีการศึกษา
			 ๒. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
		 ข. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแล้ว ให้คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิต
วิทยาลัยรายงานมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนการให้ปริญญา

หมวด ๘
การท�ำวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ ๔๒ วิทยานิพนธ์ หมายความว่า เรือ่ งทีเ่ ขียนเรียบเรียงขึน้ จากผลทีไ่ ด้จากการศึกษาค้นคว้า
วิจัย หรือส�ำรวจ อันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่นักศึกษาท�ำ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อสิทธิในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนด
ข้อ ๔๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)
ให้ หั ว หน้ า ภาควิ ช า เสนอชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ่ อ คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) องค์ประกอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
		 ก. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ให้มอี าจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ๑ คน และอาจ
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีก ๑ คน
		 ข. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ๑ คน
และอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกิน ๒ คน
(๒) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สามารถกระท�ำได้โดยอาจารย์
ทีป่ รึกษาขอยกเลิกการเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา หรือนักศึกษาท�ำค�ำร้องขอเปลีย่ นแปลงอาจารย์ทปี่ รึกษา
เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้วให้มีผลดังนี้
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		 ก. กรณีทอี่ าจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักคนเดิมอนุญาตให้ทำ� วิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่
ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว นักศึกษาสามารถด�ำเนินการต่อไปได้ แต่ตอ้ งเสนอแต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
หลักคนใหม่ภายใน ๓ สัปดาห์นบั แต่วนั ทีน่ กั ศึกษาทราบการยกเลิกอาจารย์ทปี่ รึกษา มิฉะนัน้ ให้บณ
ั ฑิต
วิทยาลัยปรับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ทั้งหมดเป็น U นักศึกษาต้องเริ่มด�ำเนินการตามขั้นตอนการ
ท�ำวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
		 ข. กรณีทอี่ าจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักคนเดิมไม่อนุญาตให้ทำ� วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัยปรับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ทั้งหมดเป็น U นักศึกษาต้องเริ่ม
ด�ำเนินการตามขั้นตอนการท�ำวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
(๓) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมเพิ่ม ให้ด�ำเนินการก่อนการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ข้อ ๔๔ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ทบี่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้งขึ้น เพื่อท�ำการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้
(๑) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จ�ำนวน ๓ - ๔ คน ประธานกรรมการต้องไม่เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(๒) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จ�ำนวน ๕ - ๖ คน ประธานกรรมการต้องเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก และต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ข้อ ๔๕ การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
นักศึกษาจะเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้ ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต
ในภาคการศึกษานั้น และด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเป็นที่พอใจแล้ว
(๒) หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ต้องศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
(๓) หลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเป็นที่พอใจแล้ว
(๔) การพิจารณาโครงการวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่แต่ละภาควิชาก�ำหนด
(๕) โครงการวิทยานิพนธ์ที่จะเสนอขออนุมัติต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชาก่อนแล้ว จึงเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้เสนอ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มาในคราวเดียวกัน
(๖) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว หากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสาระส�ำคัญของวิทยานิพนธ์ ให้การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ลง
ทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน U นักศึกษาต้องลงทะเบียนและยื่นเสนอขออนุมัติโครงการ
วิทยานิพนธ์ใหม่ โดยให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ครั้งหลังสุด
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ข้อ ๔๖ การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
(๑) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ที่เสนอและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้น
จะต้องเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหม่ นักศึกษาต้องสอบ
หัวข้อวิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ทกุ คนเข้าร่วมและเปิดโอกาสให้ผสู้ นใจเข้าร่วมฟัง
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)
ให้อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ผา่ นหัวหน้าภาควิชาไป
ยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ ดังนี้
		 ก. “ผ่าน” ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
		 ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” ให้นกั ศึกษาแก้ไขโครงการวิทยานิพนธ์โดยเสนอผ่าน
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับตัง้ แต่วนั สอบ
เพื่อประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
		 ค. “ไม่ผ่าน” ให้นักศึกษาเสนอโครงการ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และสอบหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ใหม่
(๒) การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการท�ำ
วิทยานิพนธ์ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอันจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความส�ำเร็จในการท�ำ
วิทยานิพนธ์มากขึ้น นักศึกษาต้องสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทุกคนเข้าร่วมและเปิดโอกาสให้ผสู้ นใจเข้าร่วมฟัง การสอบในครัง้ นีต้ อ้ งห่างจากวันทีไ่ ด้รบั อนุมตั หิ วั ข้อ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาตามที่ก�ำหนดในข้อ ๔๗ (๑)
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ผ่านหัวหน้า
ภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบดังนี้
		 ก. “ผ่าน” นักศึกษาสามารถยื่นค�ำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ทันที โดยระยะ
เวลาต้องเป็นไปตามข้อ ๔๗ (๑)
		 ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” ให้นักศึกษาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยให้ยื่นค�ำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาข้อ ๔๗ (๑)
		 ค. “ไม่ผา่ น” ให้นกั ศึกษายืน่ ค�ำร้องขอสอบใหม่ได้อกี ๑ ครัง้ ภายในระยะเวลาทีอ่ าจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก�ำหนด ผู้ที่สอบครั้งที่สองไม่ผ่านให้ผลประเมินวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็น
U และต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และจัดท�ำวิทยานิพนธ์ภายใต้หวั ข้อใหม่ พร้อมทัง้ เริม่ ขัน้ ตอนการท�ำ
วิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา
(๓) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องยื่น
ค�ำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมส�ำเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก�ำหนดจ�ำนวน
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๑ ชุด ก่อนวันสอบเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ วันท�ำการ และเมื่อได้รับอนุมัติให้มีการสอบ บัณฑิตวิทยาลัย
จะประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน
(๔) อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ตอ้ งแจ้งผลการประเมินความก้าวหน้าในการท�ำวิทยานิพนธ์
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาก่อนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
ข้อ ๔๗ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(๑) นักศึกษามีสทิ ธิข์ อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชาให้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ และเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
		 ก. ผ่านการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
		 ข. หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ ต้องได้รบั อนุมตั หิ วั ข้อวิทยานิพนธ์แล้วไม่นอ้ ย
กว่า ๒๔๐ วัน
		 ค. หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ต้องเรียนรายวิชาครบตามที่ก�ำหนดใน
หลักสูตร โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ�่ กว่า ๓.๐๐ และได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน
		 ง. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ ต้องได้รบั อนุมตั หิ วั ข้อวิทยานิพนธ์แล้วไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี
		 จ. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒ ต้องเรียนรายวิชาครบตามที่ก�ำหนดในหลักสูตร
โดยได้ แ ต้ ม ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต�่ ำ กว่ า ๓.๐๐ และได้ รั บ อนุ มั ติ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
		 ฉ. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตรงตามข้อก�ำหนดในหลักสูตร
(๒) การยื่นค�ำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
		 ก. การยื่นค�ำร้องขอสอบให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
		 ข. ยื่นค�ำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมส�ำเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่บัณฑิต
วิทยาลัยก�ำหนดจ�ำนวน ๑ ชุด พร้อมวิทยานิพนธ์ฉบับสอบจ�ำนวนเท่ากับกรรมการสอบ โดยรูปแบบ
การพิมพ์มีความถูกต้องตามคู่มือการท�ำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และผ่านการรับรองจาก
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ บัณฑิตวิทยาลัยจะได้ดำ� เนินการจัดส่งให้กรรมการสอบทีม่ ใิ ช่อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
		 ค. เมื่อได้รับอนุมัติให้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศก�ำหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน
		 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)
(๓) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผย นักศึกษาและผู้
สนใจอืน่ ๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามก�ำหนดวัน เวลา และสถานทีท่ รี่ ะบุในค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
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สอบวิทยานิพนธ์ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังไม่มีสิทธิ์ในการสอบถามเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
(๔) ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จะต้องมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบทุกคน
ข้อ ๔๘ การตัดสินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)
(๑) เมื่อการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ ดังนี้
		 ก. “ผ่าน” หมายความว่า การทีน่ กั ศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ และตอบข้อซักถาม
ได้เป็นที่พอใจ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระส�ำคัญ
		 นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รปู เล่มและจัดส่งวิทยานิพนธ์ทมี่ ลี ายมือชือ่ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ลงนามครบถ้วนทุกคนให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยได้ทนั ที ทัง้ นี้ ต้องไม่เกิน ๑๕ วันนับตัง้ แต่วนั สอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์
		 ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” หมายความว่า การที่นักศึกษายังไม่สามารถแสดง
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือตอบข้อซักถามให้เป็นที่พอใจได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
พิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระส�ำคัญ หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์เสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
		 นักศึกษาต้องแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทัง้ จัดพิมพ์รปู
เล่มและจัดส่งวิทยานิพนธ์ทมี่ ลี ายมือชือ่ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลงนามครบถ้วนทุกคนให้บณ
ั ฑิต
วิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
		 ค. “ไม่ผ่าน” หมายความว่า การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็น
ทีพ่ อใจ หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ ซึง่ แสดงว่านักศึกษาผูน้ นั้
ไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์ที่ตนได้ทำ�
		 นักศึกษาทีส่ อบครัง้ แรกไม่ผา่ น สามารถยืน่ ค�ำร้องขอสอบใหม่ได้อกี ๑ ครัง้ ภายในระยะ
เวลาที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก�ำหนด มิฉะนั้นผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน U
นักศึกษาต้องลงทะเบียนและจัดท�ำวิทยานิพนธ์ภายใต้หวั ข้อใหม่พร้อมทัง้ เริม่ ขัน้ ตอนการท�ำวิทยานิพนธ์
ใหม่ทงั้ หมด โดยการยืน่ ค�ำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ครัง้ ที่ ๒ นักศึกษาต้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา
(๒) ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบผ่านหัวหน้าภาควิชาไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ
ข้อ ๔๙ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
(๑) ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในหลักสูตร ในกรณีที่ไม่ได้
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ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ในแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
(๒) การจัดท�ำรูปเล่มให้เป็นไปตามคูม่ อื การท�ำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่บังคับใช้ในขณะนั้น
ข้อ ๕๐ ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ�้ำซ้อนกับ
งานของผู้อื่น หรือการจ้างท�ำวิทยานิพนธ์ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๕๑ นักศึกษาทีไ่ ด้รบั ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ผ่านโดยมีการ
ปรับปรุงแก้ไข” ให้ด�ำเนินการส่งวิทยานิพนธ์ที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการพิมพ์
ตามคู่มือการท�ำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และมีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลง
นามครบถ้วนทุกคน จ�ำนวน ๒ เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยภายใน
เวลาที่ก�ำหนดตามข้อ ๔๘ (๑) ก. หรือ ข. มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและให้การ
ประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน U หากนักศึกษายังต้องการรับ
ปริญญานั้นอีกต้องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการท�ำวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ระยะเวลาการ
ศึกษาต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขสถานภาพของนักศึกษา หากนักศึกษาไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ทถี่ กู ต้อง
สมบูรณ์ภายในวันอนุมตั ผิ ลประจ�ำภาคการศึกษา ให้ถอื ว่านักศึกษาผูน้ นั้ ยังไม่สำ� เร็จการศึกษา นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๖๑)
ข้อ ๕๒ กรณีทนี่ กั ศึกษามีขอ้ ผูกพันต้องมอบวิทยานิพนธ์ให้แก่หน่วยงานใดให้นกั ศึกษาจัดส่ง
ไปยังหน่วยงานนั้นด้วย
ข้อ ๕๓ วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ และให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา

หมวด ๙
การค้นคว้าอิสระ และการสอบการค้นคว้าอิสระ
ข้อ ๕๔ การค้นคว้าอิสระ หมายความว่า เรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ
หรือการท�ำสารนิพนธ์ อันเป็นส่วนหนึง่ ของงานทีน่ กั ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ต้องท�ำเพือ่ สิทธิ์
ในการรับปริญญาตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นผูค้ วบคุมและ
ให้ค�ำปรึกษาในการด�ำเนินการ
ข้อ ๕๕ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ๑ คน
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๙ (๓) ที่คณะแต่งตั้งเพื่อท�ำหน้าที่แนะน�ำและควบคุมการท�ำการค้นคว้าอิสระ
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ข้อ ๕๖ คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ หมายถึง คณะกรรมการทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่ง
ตัง้ เพือ่ ท�ำการสอบการค้นคว้าอิสระ จ�ำนวน ๓ คน โดยให้กรรมการคนหนึง่ ทีไ่ ม่ใช่อาจารย์ทปี่ รึกษาการ
ค้นคว้าอิสระเป็นประธานกรรมการสอบ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)
ข้อ ๕๗ การเสนอโครงการค้นคว้าอิสระ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)
นักศึกษาจะเสนอโครงการค้นคว้าอิสระได้ต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า
๓ หน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น และด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
(๒) การเสนอโครงการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ภาควิชาก�ำหนด
(๓) การเสนอขออนุมัติโครงการการค้นคว้าอิสระให้เสนอพร้อมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้า
อิสระต่อหัวหน้าภาควิชาเพือ่ พิจารณาอนุมตั โิ ครงการและน�ำเสนอคณะเพือ่ แต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ เมื่อคณะอนุมัติแต่งตั้งแล้วให้ประกาศให้นักศึกษาทราบ
(๔) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติแล้ว หากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงหัวข้อการค้นคว้าอิสระ หรือสาระส�ำคัญของการค้นคว้าอิสระ ให้การประเมินผลการ
ค้นคว้าอิสระทีล่ งทะเบียนผ่านมาทัง้ หมดเป็นระดับคะแนน U นักศึกษาต้องลงทะเบียนและยืน่ ขออนุมตั ิ
โครงการการค้นคว้าอิสระใหม่ โดยให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติโครงการค้นคว้าอิสระครั้งหลังสุด
ข้อ ๕๘ การสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
(๑) การสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่
วันที่ภาควิชาอนุมัติโครงการการค้นคว้าอิสระ และให้เสนอต่อคณะเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ เมื่อพ้นก�ำหนดแล้วจะต้องเสนอโครงการการค้นคว้าอิสระและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระใหม่ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)
(๒) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รายงานผลการสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระผ่าน
หัวหน้าภาควิชาไปยังคณะภายใน ๑ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ ดังนี้
		 ก. “ผ่าน” ให้คณะประกาศอนุมตั หิ วั ข้อการค้นคว้าอิสระ และแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทันที
		 ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” ให้นกั ศึกษาแก้ไขโครงการการค้นคว้าอิสระ โดยเสนอ
ผ่านอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ และหัวหน้าภาควิชาไปยังคณะภายใน ๓๐ วันนับตัง้ แต่วนั สอบ
เพื่อประกาศอนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระ และแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทันที
		 ค. “ไม่ผ่าน” ให้นักศึกษาเสนอโครงการ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และสอบหัวข้อการ
ค้นคว้าอิสระใหม่
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(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ต้องแจ้งผลการประเมินความก้าวหน้าในการ
ท�ำการค้นคว้าอิสระต่อหัวหน้าภาควิชาทุกภาคการศึกษาในระหว่างที่นักศึกษายังท�ำการค้นคว้าอิสระ
ไม่เสร็จสิ้น
ข้อ ๕๙ การเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามคู่มือการท�ำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่บังคับใช้ในขณะนั้นโดยอนุโลม
ข้อ ๖๐ การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
(๑) นักศึกษามีสิทธิ์สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระได้ภายหลังจากการได้รับอนุมัติหัวข้อการ
ค้นคว้าอิสระมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
(๒) ในการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องยืน่ ค�ำร้องขอสอบตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา พร้อมส�ำเนาบทคัดย่อตาม
รูปแบบทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยก�ำหนดจ�ำนวน ๑ ชุด เมือ่ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้มกี ารสอบ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศ
ก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)
(๓) การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผย ซึง่ นักศึกษา
และผู้สนใจอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยระบุ
ในค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยผูเ้ ข้าร่วมรับฟังไม่มสี ทิ ธิใ์ นการสอบถามเว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
(๔) ในการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระจะต้องมีคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระครบ
ทุกคน
ข้อ ๖๑ การตัดสินผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
(๑) เมื่อการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ ดังนี้
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)
		 ก. “ผ่าน” หมายความว่า การที่นักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ และตอบข้อ
ซักถามได้เป็นที่พอใจ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระส�ำคัญ
		 นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รปู เล่มและจัดส่งการค้นคว้าอิสระทีม่ ลี ายมือชือ่ คณะกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระลงนามครบถ้วนทุกคนให้ภาควิชาได้ทันที ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๕ วันนับตั้งแต่วัน
สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
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		 ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” หมายความว่า การทีน่ กั ศึกษายังไม่สามารถแสดงผล
งานการค้นคว้าอิสระ หรือตอบข้อซักถามให้เป็นทีพ่ อใจได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระพิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระส�ำคัญ และหรือเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระตามที่
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระเสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
		 นักศึกษาต้องแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระพร้อมทั้งจัด
พิมพ์รูปเล่มและจัดส่งการค้นคว้าอิสระที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระลงนามครบ
ถ้วนทุกคนให้ภาควิชา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
		 ค. “ไม่ผ่าน” หมายความว่า การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ
ให้เป็นที่พอใจ หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระได้ ซึ่งแสดงว่า
นักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของการค้นคว้าอิสระที่ตนได้ทำ�
		 นักศึกษาทีส่ อบครัง้ แรกไม่ผา่ น สามารถยืน่ ค�ำร้องขอสอบใหม่ได้อกี ๑ ครัง้ ภายในระยะ
เวลาทีค่ ณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระก�ำหนด มิฉะนัน้ ผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน U
นักศึกษาต้องลงทะเบียนและจัดท�ำการค้นคว้าอิสระภายใต้หวั ข้อใหม่พร้อมทัง้ เริม่ ขัน้ ตอนการท�ำค้นคว้า
อิสระใหม่ทั้งหมด โดยการยื่นค�ำร้องขอสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ ๒ นักศึกษาต้องช�ำระเงิน
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสถานภาพ
ของนักศึกษา
(๒) ให้ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ รายงานผลการสอบผ่านหัวหน้าภาควิชาไป
ยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ
ข้อ ๖๒ นักศึกษาทีไ่ ด้รบั ผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ผ่านโดย
มีการปรับปรุงแก้ไข” ให้ดำ� เนินการส่งการค้นคว้าอิสระทีม่ คี วามถูกต้องสมบูรณ์ทงั้ เนือ้ หาและรูปแบบ
การพิมพ์ตามทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยก�ำหนด และมีลายมือชือ่ คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระลงนามครบ
ถ้วนทุกคน จ�ำนวน ๑ เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระให้ภาควิชาภายในเวลาทีก่ ำ� หนด
ตามข้อ ๖๑ (๑) ก. หรือ ข. มิฉะนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและให้การประเมินผลการ
ค้นคว้าอิสระที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน U หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้น
อีก นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการท�ำการค้นคว้าอิสระใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ระยะเวลาการ
ศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา หากนักศึกษา ไม่สามารถส่งการค้นคว้าอิสระที่
ถูกต้องสมบูรณ์ภายในวันอนุมัติผลประจ�ำภาคการศึกษาให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา
นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๖๓ กรณีทนี่ กั ศึกษามีขอ้ ผูกพันต้องมอบการค้นคว้าอิสระให้แก่หน่วยงานใดให้นกั ศึกษา
จัดส่งไปยังหน่วยงานนั้นด้วย
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ข้อ ๖๔ ให้ภาควิชารายงานผลการส่งการค้นคว้าอิสระไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์
นับตั้งแต่วันที่นักศึกษาส่งเล่มการค้นคว้าอิสระ เพื่อเสนอขออนุมัติเป็นการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
และให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
ข้อ ๖๕ ผลงานการค้นคว้าอิสระต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ�้ำซ้อน
กับงานของผู้อื่น หรือการจ้างท�ำการค้นคว้าอิสระตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

หมวด ๑๐
การส�ำเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ข้อ ๖๖ การส�ำเร็จการศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะส�ำเร็จการศึกษาได้ ต้องศึกษาครบตามแผนการศึกษา ทีก่ ำ� หนด
ไว้ในหลักสูตร และสอบผ่านตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในหมวดการวัดและประเมินผลการศึกษา มีคณ
ุ สมบัติ
ทั่วไปและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
		 ก. สอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเป็นที่พอใจ
		 ข. สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเป็นที่พอใจ
		 ค. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทจี่ ดั พิมพ์ตามคูม่ อื การท�ำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
		 ง. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อย
ได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติทมี่ คี ณ
ุ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
		 จ. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษา
อังกฤษส�ำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
		 ก. มีแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาทีก่ ำ� หนดในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
		 ข. สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเป็นที่พอใจ
		 ค. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทจี่ ดั พิมพ์ตามคูม่ อื การท�ำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
		 ง. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อย
ได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติทมี่ คี ณ
ุ ภาพตามประกาศ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการโดยบทความทีน่ ำ� เสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
		 จ. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษา
อังกฤษส�ำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๓) หลักสูตรปริญญาโท แผน ข
		 ก. มีแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาทีก่ ำ� หนดในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
		 ข. สอบประมวลความรู้ผ่านหรือเป็นที่พอใจ
		 ค. สอบการค้นคว้าอิสระผ่านหรือเป็นที่พอใจ และส่งรูปเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับ
สมบูรณ์ทจี่ ดั พิมพ์ตามคูม่ อื การท�ำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยฉบับทีบ่ งั คับใช้ในขณะนัน้ โดยอนุโลม
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระ
		 ง. การค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึง่ ของการค้นคว้าอิสระต้องได้รบั การเผยแพร่ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
		 จ. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษา
อังกฤษส�ำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๔) หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑
		 ก. สอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเป็นที่พอใจ
		 ข. สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเป็นที่พอใจ
		 ค. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทจี่ ดั พิมพ์ตามคูม่ อื การท�ำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
		 ง. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อย
ได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติทมี่ คี ณ
ุ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๒ เรื่อง
(๕) หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒
		 ก. สอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเป็นที่พอใจ
		 ข. มีแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
		 ค. สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเป็นที่พอใจ
		 ง. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทจี่ ดั พิมพ์ตามคูม่ อื การท�ำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
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		 จ. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(๖) ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดอื่นๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
(๗) กรณีที่เรียนรายวิชาหรือท�ำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องมีผล
สัมฤทธิ์ตามที่กำ� หนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ ๖๗ การขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตต่อ
สภามหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้สำ� เร็จการศึกษาตามข้อ ๖๖
(๒) ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยครบถ้วน
(๓) ช�ำระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใดๆ ในมหาวิทยาลัย
(๔) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือระหว่างการพิจารณาความผิด
(๕) มีความประพฤติเหมาะสม

หมวด ๑๑
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ข้อ ๖๘ ให้คณะ ภาควิชา สาขาวิชา ก�ำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรให้ชัดเจน และต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยทุก ๕ ปี

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖๙ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ ค�ำสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้น�ำประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับไป
พลางก่อนจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบ ค�ำสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๗๐ นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ทีย่ งั ไม่สำ� เร็จการศึกษา ให้ปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ ค�ำสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ออกตามข้อบังคับ
ดังกล่าว จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
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เว้นแต่การด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อ ๔ วรรคสองของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ด�ำเนินการตามข้อ ๕ วรรคสองและวรรคสามของข้อบังคับนี้
		

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

						 (ลงชื่อ)
ศิริธัช โรจนพฤกษ์
							
(ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์)
					 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
				 ท�ำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร
ไทย – เยอรมัน ว่าด้วย การศึกษาระดับมหาบัณฑิต ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้เป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และปรัชญาการศึกษาตามบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok) และมหาวิทยาลัยอาเค่น (RWTH Aachen University) ฉบับลงวันที่
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับมหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริ นิ ธร ไทย - เยอรมัน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการ
ศึกษาระดับมหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน ลงวันที่
๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรดาระเบียบ หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้ก�ำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้ได้ทำ� ขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ
ให้ถือตามภาษาไทย
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ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มอี ำ� นาจออกระเบียบหรือประกาศเพือ่
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
กรณีมปี ญ
ั หาในการวินจิ ฉัยหรือตีความเพือ่ ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมอี ำ� นาจในการ
ตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
การด�ำเนินการใดๆทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาระดับมหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน ซึ่งมิได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นำ� เสนอสภาวิชาการ เพื่อพิจารณา
เสนอสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย - เยอรมัน
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริ นิ ธร ไทย - เยอรมัน
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ ที่จัดการเรียนการสอนในบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย - เยอรมัน
“ภาควิชา” หมายความว่า หน่วยงานทีจ่ ดั การเรียนการสอนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตในสังกัด
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน
“หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาที่เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน
“อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย - เยอรมัน
“คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์” หมายความว่า คณะกรรมการประจ�ำ
ส่วนงานวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน
“ผู้ประสานงานหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ผู้ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มทางวิชาการ
ของแต่ละสาขา และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งผู้ประสานงานหลักสูตรโดยผ่าน
กระบวนการคัดเลือกทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริ นิ ธร ไทย - เยอรมัน
“ผูท้ รงคุณวุฒ”ิ หมายความว่า บุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถจนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
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“คณะกรรมการสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน ให้ท�ำหน้าที่จัดการสอบและหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องกับการสอบตามที่กำ� หนดในข้อบังคับนี้
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน
“วิทยานิพนธ์” หมายความว่า เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย
เพื่อพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นอิสระภายใต้ค�ำแนะน�ำของอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยใช้วิธีการในการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึง
ทางเทคนิคตามสาขาวิชาอันเป็นส่วนหนึง่ ของผลงานทีน่ กั ศึกษาต้องจัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้ผา่ นเงือ่ นไขในการ
ส�ำเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด

หมวด ๑
ระบบการศึกษา
ข้อ ๗ ระบบการศึกษา
การศึกษาระดับมหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรูปแบบการศึกษา
นานาชาติ ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อ ๘ การจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ แต่ไม่เกิน ๑๘ สัปดาห์
ข้อ ๙ ระยะเวลาการศึกษา
(๑) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษารวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ
แต่ไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
(๒) การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นบั จากวันเปิดภาคการศึกษาแรกทีน่ กั ศึกษาขึน้ ทะเบียน
เข้าศึกษาในหลักสูตร
ข้อ ๑๐ โครงสร้างหลักสูตรเน้นการวิจัย โดยเป็นหลักสูตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒
นักศึกษาจะส�ำเร็จการศึกษาได้ตอ้ งท�ำวิทยานิพนธ์ซงึ่ มีคา่ เทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีก ๓๔ หน่วยกิต
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หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(๑) เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา หรือมีผลการศึกษาในรายวิชาความรู้ตามมาตรฐานของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคนิคของประเทศเยอรมันนี (The Alliance of Leading Institutes of Technology
in Germany 9: TU 9) และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔.๐๐ หรือเทียบเท่า
ในกรณีที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๗๕ แต่ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ จะต้องมีประสบการณ์ท�ำงาน
เพียงพอในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ให้เข้ารับการศึกษา
(๒) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
(๓) มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นหลั ก สู ต รหรื อ ประกาศของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์
ข้อ ๑๒ การรับเข้าศึกษา
(๑) โดยการสอบคัดเลือกตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
(๒) โดยการคัดเลือกด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาและคณะกรรมการประจ�ำ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ก�ำหนด
ข้อ ๑๓ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๑) ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าศึกษา มีสถานภาพเป็นนักศึกษาเมือ่ ได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
(๒) ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยวิธกี ารตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
(๓) ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าศึกษา จะขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า ๑ หลักสูตร ในขณะ
เดียวกันไม่ได้

หมวด ๓
การจัดการศึกษา
ข้อ ๑๔ แผนการเรียน
แผนการเรียน หมายความว่า รายวิชา การฝึกงานอุตสาหกรรม และวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษา
จะต้องเรียนหรือด�ำเนินการให้แล้วเสร็จครบตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
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ข้อ ๑๕ การลงทะเบียนเรียน
(๑) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาตามปฏิ ทิ น การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา ให้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา
(๒) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน
๑๕ หน่วยกิต เว้นแต่ กรณีที่นักศึกษามีหน่วยกิตคงเหลือตามหลักสูตรน้อยกว่า ๓ หน่วยกิต หรือเหลือ
เฉพาะวิชาวิทยานิพนธ์
การลงทะเบียนเรียนที่มีจ�ำนวนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดใน (๒) ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
(๓) นักศึกษาลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนได้เฉพาะใน
กรณีที่เหลือวิชาวิทยานิพนธ์เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อส�ำเร็จการศึกษา
(๔) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย
		 ก. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพือ่ เข้าร่วมฟังการบรรยาย หมายความว่าการลงทะเบียน
รายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของแต่ละภาคการศึกษาตามหลักสูตร
		 ข. การประเมินผลการศึกษารายวิชาให้บันทึกลงในระเบียนเป็น AUD เฉพาะผู้ที่มีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
(๕) การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
		 ก. นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแล้ว แต่ยังไม่สามารถส�ำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ ค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
		 ข. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๕ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นก�ำหนดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๖ การขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา
(๑) การขอเพิม่ รายวิชา จะต้องกระท�ำภายใน ๓ สัปดาห์นบั จากวันเปิดภาคการศึกษาส�ำหรับ
ภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับตัง้ แต่วนั เปิดภาคการศึกษาส�ำหรับภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
(๒) การขอถอนรายวิชา จะกระท�ำได้ภายใน ๑๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาส�ำหรับ
ภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาส�ำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
(๓) การขอเพิ่มและถอนรายวิชาใน (๑) และ (๒) ต้องไม่ขัดต่อการลงทะเบียนเรียนในข้อ
๑๕ (๒) และ (๓)
(๔) การขอเพิ่มและถอนรายวิชาที่ไม่สามารถด�ำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
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ข้อ ๑๗ การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษา หมายความว่า นักศึกษาที่ยังเรียนไม่ครบตามแผนการเรียน แต่มีความ
ประสงค์จะหยุดการเรียนชัว่ คราว โดยขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้เป็นคราวๆ จะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า
ภาควิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดีภายในช่วงเวลาถอนวิชาเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
		 ก. ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
		 ข. ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาหรือการวิจัยในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
		 ค. เจ็บป่วยพักรักษาตัวเป็นเวลาเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบ
รับรองแพทย์
		 ง. มีความจ�ำเป็นส่วนตัว ทัง้ นี้ ต้องศึกษามาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา และมีแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๗๕
(๒) การลาพักการศึกษาตาม (๑) ก. ให้เป็นไปตามความต้องการของราชการทหารการลาพัก
การศึกษาตาม (๑) ข. ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ การลาพักการศึกษาตาม (๑) ค. และ ง. จะ
กระท�ำได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน หากมีความจ�ำเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้
ยื่นค�ำร้องขอลาพักการศึกษาได้อีกไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา
(๓) ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักเป็นระยะ
เวลาของการศึกษาด้วย เว้นแต่นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักตาม (๑) ก.
(๔) นักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในระหว่างทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ลาพักการศึกษา
โดยช�ำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ โดยต้องรักษาสภาพการ
เป็นนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นก�ำหนด ให้พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา เว้นแต่การลาพักการศึกษาตาม (๑) ก.
(๕) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นค�ำร้องขอกลับ
เข้าศึกษาต่อหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีก่อนก�ำหนดการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า
๑ สัปดาห์
(๖) การลาพักการศึกษาที่ไม่เป็นไปตาม (๑) ถึง (๕) ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี
ข้อ ๑๘ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
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(๒) ได้รับอนุมัติให้ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ ๑๑
(๔) คณบดีสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
		 ก. ไม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๙
		 ข. ไม่ลงทะเบียนเรียน หรือไม่ชำ� ระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน หรือค่าบ�ำรุง
การศึกษาภายในเวลาที่ก�ำหนด
		 ค. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา
		 ง. ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ใน หมวด ๗ การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๕) ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๘
ข้อ ๑๙ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) นักศึกษาทีพ่ น้ สภาพตามข้อ ๑๘ (๔) ข. สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ภายใน
๑๕ วันนับจากวันประกาศพ้นสภาพ
(๒) การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาและได้รับ
อนุมัติจากคณบดี
(๓) นักศึกษาต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ค่าบ�ำรุงและค่าลง
ทะเบียนเรียนตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้
(๔) นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ คื น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา ให้ ก ลั บ คื น เป็ น นั ก ศึ ก ษา
ในสภาพเดิม ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๙
ข้อ ๒๐ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ให้ยื่นค�ำร้องต่อคณบดีผ่านผู้ประสานงานหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้า
ภาควิชา การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออก
ข้อ ๒๑ การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือแขนงวิชา
(๑) นักศึกษาอาจยื่นค�ำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา เปลี่ยนสาขาวิชาหรือแขนงวิชาในภาค
วิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดี
(๒) นักศึกษาอาจยื่นค�ำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาไปต่างภาควิชา เมื่อได้ศึกษาในภาควิชาเดิม
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ ภาคการศึกษา ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาเดิมและหัวหน้า
ภาควิชาใหม่ และได้รับอนุมัติจากคณบดี
(๓) การเปลีย่ นสาขาวิชาหรือแขนงวิชา หรือภาควิชา ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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หมวด ๔
อาจารย์ในหลักสูตรมหาบัณฑิต
ข้อ ๒๒ อาจารย์ในหลักสูตรมหาบัณฑิต
(๑) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร จ� ำ นวนอย่ า งน้ อ ย ๓ คน มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ�ำนวน หรือมีจ�ำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอจ�ำนวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
		 ก. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
		 ข. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
			 อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ มทีเ่ ป็นอาจารย์ประจ�ำ ต้องมีคณ
ุ วุฒแิ ละผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
			 ส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
			 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบุคคลภายนอกไม่มีผลงานทางวิชาการตามที่ก�ำหนด ผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ
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(๔) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน ทัง้ นี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
		 ก. กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
		 ข. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
			 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบุคคลภายนอกไม่มีผลงานทางวิชาการตามที่ก�ำหนด ผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ
(๕) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือในสาขาวิชาของรายวิชาทีส่ อน และต้อง
มีประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญาและ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ ๒๓ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(๑) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
		 กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
		 กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา
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กรณี อ าจารย์ ป ระจ� ำ หลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ศาสตราจารย์ แ ละมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งดู แ ลนั ก ศึ ก ษาเกิ น กว่ า จ� ำ นวนที่ ก� ำ หนด ให้ เ สนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ�ำเป็นต้องดูแลนักศึกษา
มากกว่า ๑๕ คน ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
(๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท�ำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และหรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
ข้อ ๒๔ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
คณบดี มีอำ� นาจแต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

หมวด ๕
กระบวนการสอบหลักสูตรมหาบัณฑิต
ข้อ ๒๕ ขอบข่ายและลักษณะในการสอบหลักสูตรมหาบัณฑิต
(๑) กระบวนการสอบหลักสูตรมหาบัณฑิตประกอบด้วย
		 ก. จ�ำนวนครั้งของการสอบตามรายวิชาในหลักสูตร
		 ข. การฝึกงานอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลา ๑๘ สัปดาห์หรือมากกว่า
		 ค. วิทยานิพนธ์ดังระบุในหมวดที่ ๖
ทั้งนี้ จะต้องมีการด�ำเนินการสอบในวันสอบในช่วงการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น
และตามที่ก�ำหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๒) การสอบในหลักสูตรประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่าตามรายวิชา
ที่ปรากฏในแต่ละหลักสูตร
(๓) หัวข้อในการสอบจะถูกก�ำหนดจากเนื้อหาในการเรียนที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายวิชา
(๔) รูปแบบของการสอบ มีสองประเภท คือ แบบข้อเขียนตามข้อ ๒๘ และแบบปากเปล่า
ตามข้อ ๒๙ ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ในวันลงทะเบียนตามข้อ ๑๕ และมีการแจ้งให้ทราบระหว่างการเรียน
การสอน
ข้อ ๒๖ การเข้าสู่กระบวนการสอบในหลักสูตรมหาบัณฑิต
บุคคลที่สามารถเข้าสอบในหลักสูตรมหาบัณฑิตได้ คือ บุคคลที่ได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา
ในหลักสูตรมหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
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ข้อ ๒๗ กระบวนการรับเข้าสู่การสอบ
(๑) ประธานของคณะกรรมการสอบ เป็นผูอ้ นุมตั กิ ารรับเข้าสูก่ ารสอบในหลักสูตรมหาบัณฑิต
(๒) การรับเข้าสู่การสอบจะไม่เป็นผลหาก
		 ก. มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ ๒๖ หรือ
		 ข. เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่สมบูรณ์ หรือ
		 ค. ผูเ้ ข้าสอบได้เคยเข้าสูก่ ารกระบวนการสอบอืน่ ใดในบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
หรือในหลักสูตรเทียบเคียงอื่นๆ
ข้อ ๒๘ การสอบข้อเขียน
(๑) ในการสอบข้อเขียน ผูเ้ ข้าสอบต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถเข้าใจปัญหาและค้นหาหนทาง
ในการแก้ปญ
ั หาได้ โดยการใช้วธิ กี ารทีเ่ กีย่ วกับรายวิชาภายใต้ระยะเวลาทีก่ ำ� หนดและเอกสาร อุปกรณ์
ที่ก�ำหนด
(๒) ผู้เข้าสอบอาจขอดูผลการท�ำสอบข้อเขียนของตนเอง ภายในระยะเวลาไม่เกินสี่สัปดาห์
หลังจากวันประกาศผลสอบ
(๓) ระยะเวลาในการสอบข้อเขียน ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่ง และไม่เกินสามชั่วโมง
ทั้งนี้ เป็นไปตามบริบทของรายวิชาที่มีการบรรยายหรือการปฏิบัติสามชั่วโมงต่อสัปดาห์
ข้อ ๒๙ การสอบปากเปล่า
(๑) ในการสอบปากเปล่า ผูเ้ ข้าสอบต้องแสดงให้เห็นถึงองค์ความรูแ้ ละแนวทางการแก้ปญ
ั หา
ในบริบทของรายวิชา และเพื่อแสดงว่าผู้เข้าสอบมีความรอบรู้ในรายวิชาที่ท�ำการสอบ
(๒) การจัดสอบปากเปล่า ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอบอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ช่วยสอบที่มี
ความสามารถหนึ่งคน
		 ก. การสอบแบบรายกลุม่ มีจำ� นวนผูเ้ ข้าสอบกลุม่ ละไม่เกินสีค่ น ผูเ้ ข้าสอบจะได้รบั หัวข้อ
ค�ำถามพร้อมกันทั้งกลุ่ม
		 ข. การสอบแบบรายบุคคล ผูเ้ ข้าสอบจะได้รบั หัวข้อค�ำถามจากอาจารย์ผสู้ อบแต่ละคน
ซึ่งถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งค�ำถาม
(๓) การวินิจฉัยผลการสอบ อาจารย์ผู้สอบต้องน�ำความเห็นของอาจารย์ผู้สอบคนอื่นและ
ผู้ช่วยสอบมาประกอบการพิจารณา
(๔) ต้องมีการบันทึกสาระส�ำคัญและผลการสอบในแต่ละรายวิชาในเอกสารการสอบ
(๔) ต้องมีการท�ำเอกสารประกอบการสอบ ประกอบไปด้วยค�ำถาม ค�ำตอบและสาระส�ำคัญ
อื่นในระหว่างการสอบ
(๕) การสอบปากเปล่ามีระยะเวลาตั้งแต่ ๒๐ ถึง ๓๐ นาทีต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน
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หมวด ๖
การท�ำวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ ๓๐ การท�ำวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ มีกระบวนการดังนี้
(๑) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(๒) การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์
		 ก. การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
		 ข. การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
		 ค. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ข้อ ๓๑ การแต่งตั้งและการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
นักศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอย่างน้อยหนึ่งคน ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา แต่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจะมีหรือไม่มีก็ได้
การเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นักศึกษาอาจยื่นค�ำร้องขอให้มีการเปลี่ยน
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
คนเดิม และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักคนใหม่ต้องยินยอมรับนักศึกษาไว้เป็นที่ปรึกษาก่อน
การอนุมัติให้มีการเปลี่ยน ทั้งนี้ การยื่นค�ำร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ให้ยื่น
ค�ำร้องต่อหัวหน้าภาควิชา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
ข้อ ๓๒ การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์
(๑) การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination)
นักศึกษาสามารถยื่นค�ำร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้าภาควิชา
วิธีการยื่นค�ำร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การอนุมตั หิ วั ข้อวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ตอ้ งการเปลีย่ นหัวข้อวิทยานิพนธ์ สามารถ
ยื่นค�ำร้องขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ โดยด�ำเนินการเช่นเดียวกับการยื่นค�ำร้องขอเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และให้นบั ระยะเวลาการขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นับจากวันทีค่ ำ� ร้องขอเปลีย่ น
หัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติ
(๒) การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (Progress Examination)
การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
ควบคู่ไปกับการประเมินความเข้าใจของนักศึกษาในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาว่านักศึกษา
มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ์อย่างแท้จริงและมีความพร้อมเพียงพอที่จะสามารถ
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สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้
นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว สามารถยื่นค�ำร้องขอสอบความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ได้ หลังจากวันที่หัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
ก. การยื่นค�ำร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
		 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอสอบความก้ า วหน้ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ่ อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้าภาควิชา
ข. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
		 ให้คณบดีพจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์โดยการเสนอของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ประกอบด้วย
		 ๑. ประธานกรรมการ ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒๒ (๔) และไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
		 ๒. กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
			 ทั้งนี้ อาจเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มได้อีกไม่เกิน ๑ คน โดยต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๒๒ และไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ค. กระบวนการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
		 ๑. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบต้องยื่นค�ำร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้าภาควิชา
		 ๒. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รายงานผลการสอบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านหัวหน้าภาควิชา และประกาศผลการสอบภายใน ๑ สัปดาห์
นับตั้งแต่วันที่มีการสอบ
กรณีสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถยื่นค�ำร้องขอสอบใหม่
ได้อีก ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ก�ำหนด
นักศึกษาที่สอบผ่านความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์แล้ว สามารถยื่นค�ำร้องขอสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ได้ หลังจากวันที่อนุมัติผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
วิ ธี ก ารสอบความก้ า วหน้ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์
(๓) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Defense Examination)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เป็นการประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาตลอดระยะ
เวลาที่ได้ด�ำเนินการวิจัยมา เพื่อพิจารณาว่านักศึกษามีความเข้าใจในสาขาวิชาดังกล่าวเพียงพอที่จะ
จบการศึกษาได้
ก. การยื่นค�ำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อนักศึกษาทราบผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นักศึกษา
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ต้องยืน่ ค�ำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตอ่ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ผา่ นทางอาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้าภาควิชา
ข. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ให้คณบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยการเสนอของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ประกอบด้วย
		 ๑. ประธานกรรมการ ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒๒(๔) และไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
		 ๒. กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
		 ๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ�ำนวน ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒๒(๔)
ทั้งนี้ อาจเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มได้อีกไม่เกิน ๒ คน โดยต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒๒ และ
ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ค. กระบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
		 ๑. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบต้องยื่นค�ำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้าภาควิชา
		 ๒. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รายงานผลการสอบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ผ่านหัวหน้าภาควิชา และประกาศผลการสอบภายใน ๑ สัปดาห์
นับตั้งแต่วันที่มีการสอบ
กรณีสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถยื่นค�ำร้องขอสอบใหม่ได้อีก
๑ ครั้ง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ก�ำหนด
วิธีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้อ ๓๓ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
(๑) ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ให้จัดท�ำเป็นภาษาอังกฤษ
(๒) รูปแบบการจัดท�ำรูปเล่มให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
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หมวด ๗
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๔ การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระท�ำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
โดยค่าผลการศึกษาเป็นดังนี้
ระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน		 ผลการศึกษา
		 A				 ๔.๐		 ดีเลิศ		
(Excellent)
		 B+				 ๓.๕		 ดีมาก		
(Very Good)
		 B				 ๓.๐		 ดี			
(Good)
		 C+				 ๒.๕		 ค่อนข้างดี		
(Above Average)
		 C				 ๒.๐		 พอใช้		
(Average)
		 D+				 ๑.๕		 ค่อนข้างพอใช้ (Below Average)
		 D				 ๑.๐		 อ่อน		
(Poor)
		 F				 ๐			 ตก			
(Fail)
		 Fa				 ๐			 ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ
									 (Fail,Insufficient Attendance)
		 Fe							 ตกเนื่องจากขาดสอบ
									 (Fail,Absent from Examination)
		 S							 สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
		 U							 สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
		 I							 การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
		 Ip							 การท�ำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระยังไม่สิ้นสุด
									 (In-progress)
		 W							 ขอถอนวิชาเรียนหลังก�ำหนด (Withdrawal)
		 AUD						 เข้าร่วมฟังการบรรยาย (Audit)
ข้อ ๓๕ การค�ำนวณหน่วยกิตสะสมและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๑) การค�ำนวณหน่วยกิตสะสมและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ให้กระท�ำเมื่อสิ้นแต่ละภาค
การศึกษา
(๒) หน่วยกิตสะสมคือ จ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน
ทั้งหมดที่ได้รับแต้มคะแนนตามข้อ ๓๔
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(๓) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภทคือ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาคและแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยให้ทำ� ดังนี้
		 ก. แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ ประจ�ำภาคให้คำ� นวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาค
การศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละ
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาทีน่ กั ศึกษาได้รบั เป็นตัวตัง้ หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ
		 ข. แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม ให้คำ� นวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตัง้ แต่เริม่ เข้า
การศึกษาในมหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินครัง้ สุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้ม
ระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้รับเป็นตัวตั้ง หารด้วยหน่วยกิตสะสม
ข้อ ๓๖ การเทียบโอนหน่วยกิต
(๑) การเทียบโอนหน่วยกิตทีไ่ ด้จากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้กระท�ำได้โดยความเห็น
ชอบจากหัวหน้าภาควิชาและคณบดี โดยแต่ละรายวิชาทีข่ อเทียบโอนต้องได้แต้มระดับคะแนนไม่ตำ�่ กว่า
๓.๐๐ และเป็นรายวิชาที่ศึกษาขณะเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัยหรือต่างมหาวิทยาลัย ซึ่งได้
ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปีการศึกษานับจากปีการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และให้เทียบโอน
หน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
(๒) รายวิชาที่เทียบและโอนย้ายหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จ�ำนวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษาที่หลักสูตรรับโอน โดยไม่น�ำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ในกรณีที่
เป็นรายวิชาที่ศึกษาต่างมหาวิทยาลัยให้ระบุชื่อสถาบันการศึกษา
ข้อ ๓๗ สภาพการเป็นนักศึกษา และการเรียนซ�้ำ
(๑) นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๒.๕๐ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) ในกรณีที่นักศึกษาได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐ แต่ไม่ต�่ำกว่า ๒.๕๐
ให้เรียกว่า “รอพินิจ”
(๓) นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ถึง ๓.๐๐ แต่ไม่ต�่ำกว่า ๒.๙๐ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจาก
รายวิชาที่เคยลงทะเบียนแล้ว โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา เพื่อเพิ่ม
ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ได้ถึง ๓.๐๐ ภายใน ๑ ภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นให้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา
(๔) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ ในรายวิชาที่สอบผ่านไปแล้วมิได้ เว้นแต่การลงทะเบียน
เรี		
ยนซ�้ำตามข้อ ๓๗ (๓)
ข้อ ๓๘ การลงโทษนักศึกษาทีท่ จุ ริตในการสอบรายวิชา หรือการคัดลอกวิทยานิพนธ์หรือผล
งานทางวิชาการของผู้อื่น
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(๑) กรณีพบหรือมีเหตุอนั ควรน่าเชือ่ ว่านักศึกษาทุจริตในการสอบรายวิชา ให้คณบดีพจิ ารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการประจ�ำ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หากปรากฏว่านักศึกษากระท�ำการทุจริต ให้คณะกรรมการประจ�ำ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้
		 ก. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต
		 ข. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา
		 ค. ให้ตกในรายวิชาทีท่ จุ ริต รวมทัง้ ไม่พจิ ารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษาทีน่ กั ศึกษา
กระท�ำการทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาค
การศึกษา
		 ง. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) กรณีพบหรือมีเหตุอนั ควรน่าเชือ่ ว่านักศึกษาคัดลอกวิทยานิพนธ์ หรือผลงานทางวิชาการ
ของผูอ้ นื่ หรือให้ผอู้ นื่ จัดท�ำ ให้คณบดีพจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หากปรากฏว่านักศึกษา
กระท�ำการคัดลอกวิทยานิพนธ์ หรือผลงานทางวิชาการของผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นจัดท�ำ ให้คณะกรรมการ
ประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
		 ก. กรณีที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา ให้พิจารณาไม่อนุมัติหรือเพิกถอนวิทยานิพนธ์นั้นและ
ลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้
			 ๑. ให้พักการศึกษาสูงสุด ๑ ปีการศึกษา
			 ๒. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
		 ข. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแล้ว ให้คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์รายงานมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนการให้
ปริญญา

หมวด ๘
การวัดผลและประเมินผลวิทยานิพนธ์
ข้อ ๓๙ นักศึกษาต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ทมี่ ลี ายมือชือ่ คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ลงนามครบถ้วนทุกคน จ�ำนวน ๒ เล่ม พร้อมด้วยไฟล์วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อต่อบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ จ�ำนวน ๒ ชุด ภายในก�ำหนดระยะเวลาของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ตามปฏิทินการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณบดีลงนาม
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กรณีนักศึกษาไม่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กำ� หนดตามวรรคหนึ่ง ถือว่านักศึกษา
ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา และต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนกว่าจะด�ำเนินการส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์ครบถ้วน
ข้อ ๔๐ การวัดผลวิทยานิพนธ์ พิจารณาจากความก้าวหน้าและความส�ำเร็จในงานวิจัยที่ได้
รับมอบหมายในแต่ละภาคการศึกษา ประกอบกับ การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์
ข้อ ๔๑ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาให้ผลการประเมินเป็นระดับ
คะแนน ดังนี้
		 ระดับคะแนน
				 S
		 U 		
				 Ip		

ผลการศึกษา
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
การท�ำวิทยานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress)

ข้อ ๔๒ การประเมินผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
มีผลการสอบ ดังนี้
(๑) ผ่าน (Pass) หมายความว่า การที่นักศึกษาแสดงความพร้อมและความสามารถของ
นักศึกษาว่ามีความรู้พื้นฐาน และความก้าวหน้าของงานวิจัยในสาขาที่ศึกษาอยู่เพียงพอที่จะมีสิทธิ์
เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยสามารถตอบ
ข้อซักถามที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของงานวิจัยที่ได้ศึกษามาได้เป็นอย่างดี
(๒) ไม่ผ่าน (Fail) หมายความว่า การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงความพร้อมและความ
สามารถของนักศึกษาถึงความรู้พื้นฐาน และความก้าวหน้าของงานวิจัยในสาขาที่ศึกษาอยู่เพียงพอที่
จะมีสทิ ธิเ์ สนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ซงึ่ แสดง
ว่านักศึกษาไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของงานวิจัยที่ได้ศึกษามาจึงจ�ำเป็นที่จะต้อง
เตรียมความพร้อมให้มากขึ้นเพื่อขอสอบใหม่
ข้อ ๔๓ ผลการสอบวิทยานิพนธ์จะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เมื่อ
นักศึกษาส�ำเร็จการศึกษา โดยมีค่าผลการศึกษาตามข้อ ๓๔
ข้อ ๔๔ วิทยานิพนธ์จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อคณบดีได้ลงนามอนุมัติแล้ว
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หมวด ๙
การส�ำเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาบัตร
ข้อ ๔๕ นักศึกษาที่จะส�ำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการศึกษาดังนี้
(๑) สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน
(๒) ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามก�ำหนดของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ในข้อ ๓๙ และ
คณบดีได้ลงนามอนุมัติแล้ว
(๓) เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรและมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
(๔) มี ผ ลสอบภาษาอั ง กฤษตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์
(๕) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ หรือน�ำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ โดยมีเนือ้ หาของผลงานเป็นภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในประกาศบัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้อ ๔๖ นักศึกษาจะได้รบั การพิจารณาขออนุมตั ปิ ริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ต้องมีคณ
ุ สมบัติ
และเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เป็นผู้สำ� เร็จการศึกษาตามข้อ ๔๕
(๒) ไม่มีหนี้สินค้างช�ำระต่อมหาวิทยาลัย
(๓) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษให้พักการศึกษา หรือระหว่างการสอบสวนความผิดวินัย
นักศึกษาร้ายแรง
(๔) ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

หมวด ๑๐
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ข้อ ๔๗ ให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ทุกหลักสูตรมีระบบการประกันคุณภาพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และจัดให้มกี ารประเมินเพือ่ พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ งอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๘ ในระหว่างทีย่ ังมิได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เพือ่ ปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้
ให้น�ำประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่ออกตามข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร
ไทย-เยอรมัน ว่าด้วย การศึกษาระดับมหาบัณฑิต ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใช้บังคับไป
พลางก่อนจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๔๙ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา
ให้ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริ นิ ธร ไทย-เยอรมัน ว่าด้วย การศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต ลงวันที่ ๑๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ทอี่ อกตาม
ข้อบังคับดังกล่าว จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
		

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)

ศิริธัช โรจนพฤกษ์
(ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์)
อุปนายกนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ท�ำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

127

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และปรัชญาการศึกษาตามบันทึก
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอาเค่น (RWTH Aachen University) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkutís University of Technology North Bangkok)
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๖
เมือ่ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในคราว
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริ นิ ธร ไทย-เยอรมัน
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ทำ� ขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความให้
ถือตามฉบับภาษาไทย
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้ก�ำหนดไว้แล้ว
ในข้อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
การด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งข้อบังคับนี้มิได้ก�ำหนดไว้
ให้น�ำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป
ข้อ ๖ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย-เยอรมัน
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ ที่จัดการเรียนการสอนในบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาค
วิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
“หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มี ฐานะเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
“คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
“ผู้ประสานงานหลักสูตร” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
“อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
“ดุษฎีนิพนธ์”หมายความว่า เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย
เพื่อพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นอิสระภายใต้ค�ำแนะน�ำของอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยใช้วิธีการในการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคตามสาขาวิชา
อันเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่นักศึกษาต้องจัดท�ำเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการส�ำเร็จการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด

หมวดที่ ๑
ระบบการศึกษา
ข้อ ๗ ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรูปแบบการศึกษา
นานาชาติ ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้อ ๘ การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาคี ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาบังคับ
ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
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ข้อ ๙ ระยะเวลาการศึกษา
(๑) ระยะเวลาการศึกษารวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน
๑๒ ภาคการศึกษาปกติ
(๒) การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาขึ้นทะเบียน
เข้าศึกษาในหลักสูตร
ข้อ ๑๐ โครงสร้างหลักสูตรเน้นการวิจยั เพือ่ พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชัน้ สูงทีก่ อ่ ให้เกิด
ความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจก�ำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท�ำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดย
ไม่นับหน่วยกิตก็ได้เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก�ำหนด นักศึกษาที่จะส�ำเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิต
จะต้องท�ำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต

หมวดที่ ๒
การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(๑) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั
โดยมีการท�ำวิทยานิพนธ์ (แผน ก) และมีผลการเรียนที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๕๐
จากคะแนนเต็ม ๔.๐๐ หรือเทียบเท่า
ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง ๓.๕๐ จะต้องมีประสบการณ์ท�ำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ
ศึกษาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์
(๒) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศบัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
(๓) มีคณ
ุ สมบัตอิ นื่ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตรหรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้อ ๑๒ การรับเข้าศึกษา
(๑) โดยการสอบคัดเลือกตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
(๒) ตามที่คณะกรรมการภาควิชาเห็นสมควรและคณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๓ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๑) ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมือ่ ได้ขนึ้ ทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว
(๒) ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาโดยวิธีการตามประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
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(๓) ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา จะขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า ๑ หลักสูตร
ในขณะเดียวกันไม่ได้

หมวดที่ ๓
การจัดการศึกษา
ข้อ ๑๔ แผนการเรียน
แผนการเรียน หมายถึง ข้อก�ำหนดรายละเอียดการศึกษาที่นักศึกษาจะต้องด�ำเนินการให้แล้ว
เสร็จในแต่ละภาคการศึกษาตามที่หลักสูตรก�ำหนด
ข้อ ๑๕ การลงทะเบียนเรียน
(๑) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
(๒) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน
๑๕ หน่วยกิต
(๓) การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
		 ก. นักศึกษาทีล่ งทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแล้ว แต่ยงั ไม่สำ� เร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ให้ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาโดยช�ำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
		 ข. การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นก�ำหนดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษา หมายถึง การทีน่ กั ศึกษายังเรียนไม่ครบตามแผนการเรียน แต่มคี วามประสงค์
ขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้เป็นคราว ๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) นักศึกษาจะมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชาและได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีภายในช่วงเวลาถอนวิชาเรียนตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้
		 ก. ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
		 ข. ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาหรือการวิจัยในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นสมควรสนับสนุน
		 ค. เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดโดย
มีใบรับรองแพทย์
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		 ง. มีความจ�ำเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ ต้องศึกษามาแล้วอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษา
(๒) การลาพักการศึกษาตาม (๑) ก. ให้เป็นไปตามความต้องการของราชการทหาร และการ
ลาพักการศึกษาตาม (๑) ข. ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ การลาพักการศึกษาตาม (๑) ค. และ
(๑) ง. จะกระท�ำได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน หากมีความจ�ำเป็นต้องลาพักการศึกษา
ต่อไปอีกให้ยื่นค�ำร้อง ขอลาพักการศึกษาได้อีกไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา
(๓) กรณีทนี่ กั ศึกษาได้รบั อนุญาตให้ลาพักการศึกษาให้นบั ระยะเวลาทีล่ าพักอยูใ่ นระยะเวลา
ของการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักตาม (๑) ก.
(๔) นักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในระหว่างทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ลาพักการศึกษา
โดยช�ำระค่าธรรมเนียมค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและให้นักศึกษามาด�ำเนินการรักษาสภาพการ
เป็นนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังเปิดภาคการศึกษา มิฉะนัน้ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
กรณีการลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๖ (๑) ก. ให้นักศึกษาด�ำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้
แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
(๕) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นค�ำร้องขอกลับ
เข้าศึกษาต่อหัวหน้าภาควิชาและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีก่อนก�ำหนดการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า
๑ สัปดาห์
(๖) การลาพักการศึกษาที่ไม่เป็นไปตาม (๑) ถึง (๕) ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี
ข้อ ๑๗ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
			 (๑) ตาย
			 (๒) ได้รับอนุมัติให้ลาออก
			 (๓) ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้ส�ำเร็จการศึกษา
			 (๔) คณบดีสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
				 ก. ไม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๙
				 ข. ไม่ลงทะเบียนเรียน หรือไม่ชำ� ระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน
หรือค่าบ�ำรุงการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
				 ค. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา
				 ง. ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในหมวดที่ ๕ การท�ำวิทยานิพนธ์
และการสอบวิทยานิพนธ์
(๕) การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากความผิดทางวินัยตามข้อ ๓๖
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ข้อ ๑๘ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) นักศึกษาทีพ่ น้ สภาพตามข้อ ๑๖ (๔) และข้อ ๑๗ (๔) ข. ต้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
ภายใน ๑๕ วันนับจากวันประกาศพ้นสภาพ
(๒) นักศึกษาที่ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาภายในก�ำหนด การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
จะกระท�ำได้ภายหลังจากที่นักศึกษาได้ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการคืนสภาพ
การเป็นนักศึกษาแล้ว
(๓) การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาและได้รับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเช่น
เดียวกับสภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ
ข้อ ๑๙ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ยื่นค�ำร้องต่อคณบดี
ผ่านทางอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และหัวหน้าภาควิชา
การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออก

หมวดที่ ๔
อาจารย์ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
ข้อ ๒๐ อาจารย์ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(๑) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ได้แก่ บุคลากรในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ซึง่ มีสว่ นร่วมในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและเป็นอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
(๒) อาจารย์พิเศษ ได้แก่ บุคลากรนอกสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้
รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
และมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงานการวิจยั เพิม่ เติมจากงานวิจยั ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
ข้อ ๒๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�ำหน้าที่ให้
ค�ำแนะน�ำและควบคุมดูแลการจัดท�ำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยจะต้องเป็นอาจารย์ในสังกัดบัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ซึง่ เป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตและมีความเชีย่ วชาญเฉพาะในสาขาวิชานัน้
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หรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีรายชื่อตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
(๒) อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม หมายถึง อาจารย์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้
ค�ำแนะน�ำและควบคุมดูแลการจัดท�ำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
จะต้องเป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอาจารย์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
หรือศาสตราจารย์ และต้องมีความรูใ้ นเนือ้ หาและวิธกี ารสอบวิทยานิพนธ์หรือเป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทาง
วิชาการไม่ตำ�่ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และมีประสบการณ์ดา้ น
การสอนและมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่เป็น
กรรมการพิจารณาการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกซึ่ง
เป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตและมีความเชีย่ วชาญเฉพาะในสาขาวิชานัน้ โดยมีความรูใ้ นเนือ้ หาและ
วิธีการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๒ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
คณบดี มีอ�ำนาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

หมวดที่ ๕
การท�ำวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๓ การท�ำวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ มีกระบวนการดังนี้
(๑) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(๒) การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์
		 ก. การสอบวัดคุณสมบัติ
		 ข. การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
		 ค. การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
		 ง. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
		 จ. การสอบอื่น ๆ นอกเหนือจาก (๒) ก-ง ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
			 วิทยานิพนธ์หลัก
ข้อ ๒๔ การแต่งตั้งและการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
นักศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอย่างน้อยหนึ่งคน ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา แต่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจะมีหรือไม่มีก็ได้
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การเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นักศึกษาอาจยื่นค�ำร้องขอให้มีการเปลี่ยน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักคนเดิมและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักคนใหม่ต้องยินยอมรับนักศึกษาไว้เป็นที่ปรึกษา
ก่อนการอนุมัติให้มีการเปลี่ยน ทั้งนี้ การยื่นค�ำร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้อ ๒๕ การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์
(๑) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถของนักศึกษา
ว่ามีความรู้พื้นฐาน และความก้าวหน้าของงานวิจัยในสาขาที่ศึกษาอยู่เพียงพอ ที่จะมีสิทธิ์เสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
		 ก. การยื่นค�ำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ
			 นักศึกษาต้องยืน่ ค�ำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคการศึกษาที่ ๓ หากไม่ยนื่ ในระยะ
เวลาดังกล่าวจะถูกพิจารณาให้พ้นสภาพนักศึกษา
		 ข. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
			 องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วย
			 ๑. ประธานกรรมการ ๑ คน ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๑ (๓) และไม่ใช่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
			 ๒. กรรมการที่เหลือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ ทั้งนี้
อย่างน้อย ๑ คนจะต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
			 อนึ่ง ในการนับคะแนนเสียงเพื่อประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติกรณีมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมพิจารณาการสอบ ให้นับคะแนนเสียงของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รวมกันเป็น ๑ คะแนน
			 ทั้งนี้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมีหน้าที่เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ
วัดคุณสมบัติจ�ำนวน ๓ คนต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
		 ค. กระบวนการสอบวัดคุณสมบัติ
			 ๑. นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะขอสอบต้องยืน่ ค�ำร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชา
			 ๒. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านหัวหน้าภาควิชา และประกาศผลการสอบภายใน ๑ สัปดาห์นับ
ตั้งแต่วันที่มีการสอบ
			 วิธีการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
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		 ง. กรณีการสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน
			 นักศึกษาต้องยื่นค�ำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติอีกครั้ง ภายใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่
มีการอนุมัติผลการสอบครั้งแรก และต้องด�ำเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่
ค�ำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองได้รับการอนุมัติ
		 จ. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
			 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่านและไม่ได้ยื่นค�ำร้องขอสอบแก้ตัวตามที่
ก�ำหนดไว้ในข้อ ๒๕ (๑) ง. และนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองไม่ผ่าน จะถือว่าไม่ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
นักศึกษาทีส่ อบวัดคุณสมบัตผิ า่ นแล้ว สามารถยืน่ ค�ำร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ตอ่ บัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชา วิธกี ารยืน่ ค�ำร้อง
ขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การอนุมตั หิ วั ข้อวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ตอ้ งการเปลีย่ นหัวข้อวิทยานิพนธ์ สามารถ
ยืน่ ค�ำร้องขอเปลีย่ นหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้เหมือนกับการยืน่ ค�ำร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ กรณีมกี าร
เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ การนับระยะเวลาเพื่อขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้เริ่มต้นนับใหม่
ในวันที่ค�ำร้องขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติ
(๓) การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (Progress Examination)
การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
ควบคู่ไปกับการประเมินความเข้าใจของนักศึกษาในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาว่านักศึกษา
มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ์อย่างแท้จริงและมีความพร้อมเพียงพอที่จะสามารถสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ได้
นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วจะสามารถยื่นค�ำร้องขอสอบความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ได้ หลังจากหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติไปแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวันที่มี
การลงนามอนุมัติ
		 ก. การยื่นค�ำร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
			 นักศึกษาต้องยืน่ ค�ำร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ตอ่ บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
		 ข. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
			 องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
			 ๑. ประธานกรรมการ ๑ คน ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๑ (๓) และไม่ใช่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
			 ๒. กรรมการที่เหลือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ ทั้งนี้
อย่างน้อย ๑ คน จะต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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			 ทั้งนี้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมีหน้าที่เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ จ�ำนวน ๓ คนหรือ ๕ คน ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
		 ค. กระบวนการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
			 ๑. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบต้องยื่นค�ำร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชา
			 ๒. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านหัวหน้าภาควิชา และประกาศผลการสอบภายใน ๑ สัปดาห์
นับตั้งแต่วันที่มีการสอบ
		 วิธีการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
		 ง. กรณีสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน
			 นักศึกษาที่สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านในครั้งแรก สามารถยื่นค�ำร้องขอ
สอบใหม่ได้อีก ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ก�ำหนด
		 จ. นักศึกษาที่สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วจะสามารถยื่นค�ำร้องขอสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ หลังจากผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้วไม่น้อยกว่า
๑ เดือน นับจากวันที่มีการลงนามอนุมัติ
		 (๔) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Defense Examination)
		 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เป็นการประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาตลอด
ระยะเวลาทีไ่ ด้ดำ� เนินการวิจยั มา เพือ่ พิจารณาว่านักศึกษามีความเข้าใจในสาขาวิชาดังกล่าวเพียงพอที่
จะจบการศึกษาได้
		 ก. การยื่นค�ำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
			 เมื่อนักศึกษาทราบผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่า ๑ เดือน
นักศึกษาต้องยืน่ ค�ำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตอ่ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ผา่ นทางอาจารย์
ที่ปรึกษา
		 ข. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
			 องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
			 ๑. ประธานกรรมการ ๑ คน ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๑ (๓) และไม่ใช่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
			 ๒. กรรมการที่เหลือต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและกรรมการอย่างน้อย ๑ คน จะต้องมาจากภายนอก
มหาวิทยาลัย
137

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

			 ทั้งนี้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมีหน้าที่เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์จ�ำนวน ๕ คนหรือ ๗ คน ต่อคณบดีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
		 ค. กระบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
			 ๑. นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะขอสอบต้องยืน่ ค�ำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตอ่ บัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชา
			 ๒. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ผ่านหัวหน้าภาควิชา และประกาศผลการสอบภายใน ๑ สัปดาห์ นับ
ตั้งแต่วันที่มีการสอบ
		 วิธีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
		 ง. กรณีสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน
			 นักศึกษาทีส่ อบป้องกันวิทยานิพนธ์ไม่ผา่ นในครัง้ แรก สามารถยืน่ ค�ำร้องขอสอบใหม่
ได้อีก ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ก�ำหนด
ข้อ ๒๖ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
(๑) ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ให้จัดท�ำเป็นภาษาอังกฤษ
(๒) รูปแบบการจัดท�ำรูปเล่มให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้อ ๒๗ การส่งวิทยานิพนธ์
นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ลงนาม
ครบถ้วน ทุกคน จ�ำนวน ๒ เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อให้บัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ภายในก�ำหนดระยะเวลาของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม
ข้อ ๒๘ การไม่ส่งวิทยานิพนธ์
การไม่ส่งวิทยานิพนธ์ตามที่กำ� หนดในข้อ ๒๗ จะเป็นเงื่อนไขที่ทำ� ให้นักศึกษายังไม่ส�ำเร็จการ
ศึกษา ซึง่ จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนกว่าจะด�ำเนินการส่งวิทยานิพนธ์เรียบร้อย
ครบถ้วน หรือจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์แล้ว
จึงจะถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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หมวดที่ ๖
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๐ การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา พิจารณาจากความก้าวหน้าในการท�ำวิจัยและความส�ำเร็จในงานวิจัยที่
ได้รับมอบหมายในแต่ละภาคการศึกษา ประกอบกับผลการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ข้อ ๓๑ การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนดังนี้
		 ระดับคะแนน 		
			 S				
			 U				
			 Ip				

ผลการศึกษา
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
การท�ำวิทยานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress)

ข้อ ๓๒ การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัตกิ ารสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์
ผ่าน (Pass) หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงความพร้อมและความสามารถของนักศึกษาว่า
มีความรู้พื้นฐาน และความก้าวหน้าของงานวิจัยในสาขาที่ศึกษาอยู่เพียงพอที่จะมีสิทธิ์เสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยสามารถตอบข้อซักถาม
ที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของงานวิจัยที่ได้ศึกษามาได้เป็นอย่างดี
ไม่ผ่าน (Fail) หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงความพร้อมและความสามารถของ
นักศึกษาถึงความรูพ้ นื้ ฐาน และความก้าวหน้าของงานวิจยั ในสาขาทีศ่ กึ ษาอยูเ่ พียงพอทีจ่ ะมิสทิ ธิเ์ สนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ซงึ่ แสดงว่านักศึกษาไม่มี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของงานวิจัยที่ได้ศึกษามาจึงจ�ำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อม
ให้มากขึ้นเพื่อขอสอบใหม่
ข้อ ๓๓ ผลการประเมินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) เมื่อนักศึกษาส�ำเร็จการศึกษา โดยก�ำหนดเป็นระดับคุณภาพดังนี้
ดีเลิศ Excellent (summa cum laude)
ดีมาก Very good (magna cum laude)
ดี		 Good (cum laude)
ผ่าน		 Satisfactory (rite)
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หมวดที่ 7
การส�ำเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาบัตร
ข้อ ๓๔ นักศึกษาที่จะส�ำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการศึกษาดังนี้
(๑) สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน
(๒) ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามก�ำหนดของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ในข้อ ๒๗ และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามอนุมัติแล้ว
(๓) มี ผ ลสอบภาษาอั ง กฤษตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์
(๔) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตี
พิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยมีเนื้อหาของผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้อ ๓๕ การขออนุมัติปริญญาบัตร
นักศึกษาจะขออนุมัติปริญญาบัตรได้ ต้องมีผลการศึกษา ตามข้อ ๓๔ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาความผิดทาง
วินยั นักศึกษาหรืออยูร่ ะหว่างถูกลงโทษทางวินยั นักศึกษา ยกเว้นกรณีถกู สอบสวนหรือถูกพิจารณาวินยั
นักศึกษาอย่างไม่ร้ายแรง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
ข้อ ๓๖ เมื่อมีกรณีนักศึกษาทุจริตคัดลอกวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิชาการของผู้อื่นหรือให้
ผูอ้ นื่ จัดท�ำวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชา เสนอเรือ่ งต่อคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการประจ�ำ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์เพือ่ พิจารณา หากได้ความ
ว่านักศึกษากระท�ำผิดให้พิจารณาโทษดังนี้
(๑) กรณียังไม่ส�ำเร็จการศึกษา ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) กรณีที่ได้มีการอนุมัติปริญญาบัตรไปแล้ว ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เพิกถอนปริญญาบัตร
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หมวดที่ ๘
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ข้อ ๓๗ ทุกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีการก�ำหนดระบบการประกันคุณภาพ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี

หมวดที่ ๙
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๘ นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ทีย่ งั ไม่สำ� เร็จการศึกษาให้ปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับนี้ เว้นแต่ข้อบังคับเดิมเป็นคุณกับนักศึกษา ให้ใช้ข้อบังคับเดิมในส่วนที่เป็นคุณนั้นกับ
นักศึกษา
		

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย สหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย สหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เหมาะสมกับการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา และการบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท�ำงาน สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เพือ่ พัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้คดิ เป็น ท�ำเป็น และมีความ
เข้าใจในการน�ำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย สหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๖๒"
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
สหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ
ซึ่งจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะต่างๆ และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าที่จัดการเรียนการสอน
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาหรือสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในโครงการสหกิจ
ศึกษา และโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน
“สถาบันสหกิจศึกษา” หมายความว่า สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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“สหกิจศึกษา” หมายความว่า การศึกษาที่จัดและด�ำเนินการตามมาตรฐานการด�ำเนินงาน
สหกิจศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“การบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน” หมายความว่า เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการ
บูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน หรือเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน ซึ่งด�ำเนิน
การตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ในการบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท�ำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ
(Work integrated Learning หรือ WiL)
“คณะกรรมการส่งเสริม” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและ
บูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน
“คณะกรรมการบริหารโครงการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโครงการสหกิจศึกษา
และบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงานประจ�ำส่วนงาน
“โครงการสหกิ จ ศึ ก ษา” หมายความว่ า โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาและการฝึ ก งานวิ ช าชี พ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน” หมายความว่า โครงการบูรณาการการเรียน
รู้กับการท�ำงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ท�ำร่วมกับสถานประกอบ
การหรือภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้การศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการภาคการผลิต
และบริการ
“เจ้าหน้าทีส่ หกิจศึกษา” หมายความว่า เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบด้านสหกิจศึกษา
และการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงานในส่วนงาน
“นักศึกษาสหกิจศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือที่อยู่ในโครงการสหกิจศึกษา หรือที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
“นักศึกษา WiL” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือทีอ่ ยูใ่ นโครงการบูรณาการการเรียนรูก้ บั การท�ำงาน (Work Integrated Learning : WiL)
“พนักงานที่ปรึกษา” หมายความว่า พนักงานของสถานประกอบการที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท�ำหน้าที่ดูแลและให้คำ� ปรึกษาการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษา WiL ในสถาน
ประกอบการ
“สถานประกอบการ” หมายความว่า หน่วยงานภาครัฐและหรือภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา หรือโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หรือปฏิบัติงานในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน
“อาจารย์นเิ ทศ” หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำภาควิชาหรือสาขาวิชาทีน่ กั ศึกษาสหกิจศึกษา
หรือนักศึกษา WiL สังกัด ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ
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“ประธานอาจารย์นเิ ทศ” หมายความว่า อาจารย์นเิ ทศทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ทำ� หน้าทีป่ ระสาน
งานด้านสหกิจศึกษา และโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงานของภาควิชาหรือสาขาวิชา
เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับการท�ำงานของอาจารย์นิเทศและดูแลนักศึกษา
“มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา” หมายความว่า เกณฑ์ตามมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการด�ำเนินงานสหกิจศึกษาของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมและสมาคมสหกิจศึกษาไทย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดีที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา
และบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงานของส่วนงาน
จ�ำนวนส่วนงานละ ๑ คน		
เป็นกรรมการ
(๓) ผู้อำ� นวยการสถาบันสหกิจศึกษา		
เป็นกรรมการและเลขานุการ
		 และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน ๒ คน
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการส่งเสริม มีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ก�ำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานสหกิจศึกษา
และบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในภาพรวม
(๒) เสนอการออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด�ำเนินงาน
สหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
(๓) จัดท�ำและเสนอแผนกลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนางานสหกิจศึกษาและบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท�ำงาน ต่อมหาวิทยาลัย
(๔) รับรองผลการประเมินผลการด�ำเนินงานสหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ท�ำงานของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และให้คำ� ชีแ้ นะเพือ่ ปรับปรุงให้การด�ำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนรูก้ บั การท�ำงาน
มีคุณภาพสูงขึ้นในระดับประเทศและระดับสากล
ข้อ ๗ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย
(๑) คณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย		
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานอาจารย์นิเทศ		
เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์นิเทศ ภาควิชาละไม่เกิน ๒ คน
เป็นกรรมการ
(๔) เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ�ำส่วนงาน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน ๒ คน
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ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการ มีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานและก�ำหนดเป้าประสงค์ดา้ นสหกิจศึกษาของคณะในการจัดส่ง
นักศึกษาและอาจารย์นิเทศ เพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน
ในสถานประกอบการ เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริม
(๒) ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท�ำหรือปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนการสอน และกิจกรรม
เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน
ในสถานประกอบการ
(๓) เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท�ำงานของคณะ และรับผิดชอบในการให้คำ� ปรึกษาแก่นกั ศึกษาเกีย่ วกับการเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน การเลือกสถานประกอบการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรูก้ บั การท�ำงาน ตลอดจนประสานงานอ�ำนวยความสะดวก
ให้กับอาจารย์นิเทศ และสถานประกอบการ
(๔) สรุปรวบรวมและรายงานข้อมูลผลการด�ำเนินงานสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียน
รู้กับการท�ำงานของคณะ ไปยังสถาบันสหกิจศึกษา
ข้อ ๙ ให้สถาบันสหกิจศึกษา เป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่สนับสนุนการด�ำเนินงานทางด้าน
สหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน และมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษา จัดหางาน จัดส่งนักศึกษาไป
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ และประสานงานระหว่างนักศึกษา อาจารย์นเิ ทศ และสถานประกอบการ
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และโครงการบูรณาการการเรียนรูก้ บั การท�ำงานในกรณีทคี่ ณะกรรมการ
บริหารโครงการขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันสหกิจศึกษาเป็นผู้ดำ� เนินการ
(๒) อ�ำนวยความสะดวกแก่อาจารย์นิเทศ ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและงานโครงการ
บูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วม
(๓) จัดกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้านพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น หรือเพื่อให้
บุคลากรมีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรูก้ บั การท�ำงานมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงด้านอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(๔) ให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โครงการบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท�ำงาน และการเลือกสถานประกอบการ หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
และการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน
(๕) จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ได้แก่ นักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษา WiL อาจารย์นเิ ทศ ประธานอาจารย์นเิ ทศ เจ้าหน้าทีส่ หกิจศึกษา
และพนักงานที่ปรึกษา
145

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

(๖) รวบรวมข้อมูลสหกิจศึกษา การฝึกงานวิชาชีพ และการบูรณาการการเรียนรูก้ บั การท�ำงาน
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดท�ำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพือ่ การด�ำเนินงานและเพือ่
การรายงานผลการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการส่งเสริม
(๗) ด�ำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท�ำงานให้กับนักศึกษา บุคลากร สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง
(๘) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนงานหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ข้อ ๑๐ ระบบการศึกษาสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน
(๑) การศึกษาระบบสหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาทีเ่ น้นการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ โดยจัดให้มกี ารเรียนรูใ้ นสถานศึกษาร่วมกับการส่งนักศึกษาออกไปปฏิบตั งิ านจริงในสถาน
ประกอบการท�ำให้นกั ศึกษาน�ำความรูจ้ ากสถานศึกษาไปปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการเพือ่ ให้เกิดการ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน และมีความพร้อมทีป่ ฏิบตั งิ านตามวิชาชีพเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา
(๒) การศึกษาระบบสหกิจศึกษา ใช้หน่วยกิตเป็นหน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาและการ
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาต้องปฏิบตั งิ านตามเวลาปฏิบตั งิ านของสถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ โดยคิดเป็นจ�ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ ก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา ๑ หน่วยกิต หรือผ่านโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ชัว่ โมง
(๓) การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการ
บูรณาการการเรียนรูก้ บั การท�ำงาน หรือเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ในการจัดให้มีการเรียนการสอนใน
สถานประกอบการ โดยคณาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการร่วมกันจัดการเรียนการ
สอนและร่วมกันบูรณาการความรูเ้ ชิงทฤษฎีกบั การปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้
เรียนรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั จิ ากสถานประกอบการ และสามารถน�ำความรูไ้ ปปฏิบตั งิ านได้จริง
ในสถานประกอบการและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตการบริการของประเทศ
ข้อ ๑๑ นักศึกษาสหกิจศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนักศึกษา WiL ที่จะเข้าร่วม
โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการท�ำงาน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) คุณสมบัติ
		 ก. นักศึกษาสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องสอบผ่าน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือผ่านโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ชัว่ โมง หรือ
การเตรียมความพร้อมในลักษณะอืน่ ๆทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมก�ำหนดไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ชัว่ โมง และต้อง
มีระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม ไม่ตำ�่ กว่า ๒.๐๐ นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา
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		 ข. นักศึกษาสหกิจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทีจ่ ะไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา ต้องมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐ นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
		 ค. นักศึกษา WiL ที่จะเข้าร่วมโครงการบูรณาการเรียนรู้กับการท�ำงาน ต้องผ่านการ
คัดเลือกจากมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ
(๒) ลักษณะต้องห้าม
		 ก. ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
		 ข. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือกระท�ำผิดกฎหมายอาญาร้ายแรง
		 ค. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ข้อ ๑๒ นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และโครงการบูรณาการ การเรียนรู้
กับการท�ำงาน ต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) นักศึกษาสหกิจศึกษา ต้องสอบผ่านทุกรายวิชาตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตรและลงทะเบียน
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาภายในเวลาทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด จึงจะได้รบั การพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา
(๒) นักศึกษา WiL ต้องขึน้ ทะเบียนการเป็นนักศึกษาในโครงการบูรณาการการเรียนรูก้ บั การ
ท�ำงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันสหกิจศึกษาก�ำหนด และลงทะเบียนเรียนตามที่กำ� หนดไว้
ในหลักสูตร
ข้อ ๑๓ ภาคการศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท�ำงาน
(๑) หลักสูตรปริญญาบัณฑิต ต้องมีการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษา
หรือตามประกาศของส่วนงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการ
(๒) หลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดภาคการศึกษาใน
รายวิชาสหกิจศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาทฤษฎีที่ก�ำหนดใน
หลักสูตรทัง้ หมดแล้ว หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการ
(๓) นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ หากไม่สามารถปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก�ำหนดดังกล่าวโดยมีเหตุจ�ำเป็น
ให้ยื่นค�ำร้องเพื่อขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ
(๔) นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการครบตามระยะ
เวลาใน (๓) จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา
(๕) ให้สถาบันสหกิจศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันก�ำหนดแผนการศึกษาและระยะ
เวลาการปฏิบัติงานของโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน เพื่อให้การจัดการศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งนี้ ระยะเวลาการปฏิบัติงานต้องไม่เกิน ๔๐
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ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากจะก�ำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเกินกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ต้องได้รับ
ความยินยอมจากนักศึกษาก่อน
ข้อ ๑๔ ลักษณะงานสหกิจศึกษาและโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน
(๑) การปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ ให้ถือเสมือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวของ
สถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการต้องจัดให้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตร
โดยความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศ
(๒) ระหว่างปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถาน
ประกอบการอย่างเคร่งครัด
(๓) นักศึกษาต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการด้วยความตั้งใจ
และความรู้ความสามารถ
ข้อ ๑๕ การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและโครงการบูรณาการการเรียนรูก้ บั การท�ำงานของ
นักศึกษา
(๑) นักศึกษาสหกิจศึกษาทีป่ ระสงค์จะไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา ต้องแจ้งความประสงค์ปฏิบตั ิ
งานล่วงหน้าตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารโครงการก�ำหนด
(๒) นักศึกษาสหกิจศึกษา ต้องเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาตามที่ก�ำหนดให้ครบถ้วน
(๓) นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจแจ้งยกเลิกการไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา โดยแจ้งล่วงหน้าก่อน
ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริหารโครงการก�ำหนด หากพ้นระยะเวลาทีก่ ำ� หนด นักศึกษาจะต้อง
ไปปฏิบตั งิ านตามทีแ่ จ้งความประสงค์ไว้ หากไม่ไปตามทีแ่ จ้งความประสงค์ไว้ จะถูกตัดสิทธิก์ ารเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานัน้ เว้นแต่กรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุจำ� เป็นไม่สามารถไปปฏิบตั งิ าน
สหกิจศึกษาได้
(๔) นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแล้ว จะลาออกจากโครงการ
หรือเลื่อนระยะเวลาการปฏิบัติงานตามที่ก�ำหนดไว้ไม่ได้ เว้นแต่กรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุจ�ำเป็น
ไม่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ โดยให้ยื่นค�ำร้องต่องานวิชาการของส่วนงาน
(๕) นักศึกษา WiL เป็นนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการบูรณาการ การเรียนรู้กับ
การท�ำงานจะลาออกจากโครงการมิได้ มิฉะนั้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์ วิธกี ารแต่งตัง้ และภาระงานของประธานอาจารย์นเิ ทศ และอาจารย์นเิ ทศ
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๗ ให้อาจารย์นิเทศ และประธานอาจารย์นิเทศ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) อาจารย์นิเทศ
		 ก. พิจารณาความเหมาะสมของสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
หรือโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน
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		 ข. ให้การรับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการ และให้การ
รับรองพนักงานที่ปรึกษาประจ�ำสถานประกอบการที่เข้าร่วม
		 ค. ประสานงานทีเ่ กีย่ วข้องกับงานสหกิจศึกษาภายในภาควิชาหรือสาขาวิชากับอาจารย์
นิเทศพนักงานที่ปรึกษา และสถาบันสหกิจศึกษา
		 ง. ให้คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา การนิเทศงานสหกิจ
ศึกษา และงานปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการของโครงการบูรณาการการเรียนรูก้ บั การท�ำงาน ตรวจเยีย่ ม
นักศึกษา ณ สถานประกอบการ ร่วมประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา และร่วมประเมินผลโครงการ
บูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน
		 จ. ให้คำ� แนะน�ำและข้อเสนอแนะในการจัดหางานทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่อคณะกรรมการบริหาร
ส่วนงานเพือ่ พัฒนาคุณภาพของการปฏิบตั งิ านในโครงการสหกิจศึกษาหรือโครงการบูรณาการการเรียน
รู้กับการท�ำงาน
(๒) ประธานอาจารย์นิเทศ มีอำ� นาจหน้าที่เช่นเดียวกับอาจารย์นิเทศตาม (๑) และมีอ�ำนาจ
หน้าที่เพิ่มเติมในการประสานงานด้านสหกิจศึกษา และโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน
ของภาควิชาหรือสาขาวิชา รวมถึงก�ำกับการท�ำงานของอาจารย์นิเทศ
ข้อ ๑๘ การประเมินผลและระดับคะแนนตัวอักษรของการประเมินผล
(๑) การประเมินผลการศึกษา ให้กระท�ำเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
(๒) การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาในหลักสูตรในโครงการ
บูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน จะใช้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนสัญลักษณ์ตัวอักษร และใน
การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้มดังต่อไปนี้
		

สัญลักษณ์		
แต้ม
ความหมาย
A			
๔.๐
ดีเลิศ (Excellent)
			 B+			
๓.๕
ดีมาก (Very Good)
			 B			
๓.๐
ดี (Good)
			 C+			
๒.๕
ค่อนข้างดี (Above Average)
			 C			
๒.๐
พอใช้ (Average)
			 D+			
๑.๕
เกือบพอใช้ (Below Average)
			 D			
๑.๐
อ่อน (Poor)
			 F			
๐
ตก (Failure)
			 Fa			
๐
ตกเนือ่ งจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มสี ทิ ธิส์ อบ หรือไม่พอ
ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ (Failed, Insufficient Attendance)
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			 Fe			
๐
ตกเนื่องจากขาดสอบ หรือไม่ส่งรายงานปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ไม่ร่วมกิจกรรม ไม่น�ำเสนองาน (Failed, Absent from Examination)
			 Ip			
การวัดผลยังไม่สิ้นสุด (In-progress)
(๓) การประเมินผลเพื่อก�ำหนดระดับคะแนนสัญลักษณ์ตัวอักษรให้พิจารณาจาก
		 ก. การเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ การปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมก่อนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การสัมภาษณ์ การสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ และกิจกรรมต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ก�ำหนดโดยภาควิชาหรือสาขาวิชา คณะ หรือสถาบันสหกิจศึกษา หากนักศึกษาสหกิจศึกษา
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จะต้องยื่นค�ำร้องขอลากิจกรรม และขอชดเชยกิจกรรมให้ครบถ้วน
นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม และไม่ยื่นค�ำร้องขอลากิจกรรมจะถูกรายงาน ให้ประธานอาจารย์นิเทศ
ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลรายวิชา
		 ข. การปฏิบตั งิ านของนักศึกษา ให้นกั ศึกษาส่งรายงานผลการปฏิบตั งิ านและให้พนักงาน
ทีป่ รึกษาร่วมกับอาจารย์นเิ ทศทีป่ รึกษาตรวจสอบรายงานการปฏิบตั งิ านและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และให้อาจารย์นิเทศที่ปรึกษาส่งผลการประเมินให้กับประธานอาจารย์นิเทศของแต่ละภาควิชาหรือ
สาขาวิชาเพื่อการพิจารณาผลการประเมินอีกครั้งก่อนรายงานผลการประเมินไปยังคณะ
(๔) ประธานอาจารย์นิเทศหรืออาจารย์นิเทศของแต่ละภาควิชาหรือสาขาวิชาและพนักงาน
ที่ปรึกษาร่วมกันพิจารณาให้ระดับคะแนน
ข้อ ๑๙ การกระท�ำผิดระเบียบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ให้ถือ
เป็นการกระท�ำผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา และให้มหาวิทยาลัยด�ำเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว
ข้อ ๒๐ การให้นักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ให้กระท�ำได้ในกรณี ดังนี้
(๑) นักศึกษากระท�ำความผิดหรือร่วมกระท�ำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อ
สถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
(๒) สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษายุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดยชี้แจงเหตุผลความจ�ำเป็นให้คณะหรือสถาบันสหกิจศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) นักศึกษาได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ที่อาจก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ หรืออันตรายต่อร่างกายและจิตใจ
(๔) มีเหตุจำ� เป็นอื่น ที่ประธานอาจารย์นิเทศร่วมกับอาจารย์นิเทศหรือผู้อ�ำนวยการสถาบัน
สหกิจศึกษาเห็นสมควรให้นักศึกษากลับจากสถานประกอบการ
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ข้อ ๒๑ การสิ้นสุดการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือ นักศึกษา WiL
(๑) นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่ก�ำหนดและได้รับการประเมินผล
ให้ผ่านในรายวิชาสหกิจศึกษา
(๒) นักศึกษา WiL เรียนครบรายวิชาที่ก�ำหนดในหลักสูตรในโครงการบูรณาการการเรียนรู้
กับการท�ำงาน
(๓) กรณีสิ้นสุดการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือ นักศึกษา WiLตามข้อ ๑๕
(๔) เมือ่ ท�ำผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือระเบียบของสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย
มีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๒ นักศึกษาสหกิจศึกษา หรือ นักศึกษา WiLขอรับใบรับรองการปฏิบัติงานโครงการ
สหกิจศึกษาหรือโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน ต้องปฏิบัติงานครบถ้วนตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนด และมีผลการศึกษาดังนี้
(๑) กรณีนักศึกษาสหกิจศึกษา ต้องได้รับการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา ตั้งแต่ระดับ
คะแนน D ขึ้นไป
(๒) กรณีนักศึกษา WiL ต้องมีผลการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตลอดหลักสูตรการศึกษา
ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับใบรับรองการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาหรือโครงการ
บูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงานต้องยื่นค�ำร้องแสดงความจ�ำนงขอรับใบรับรองการปฏิบัติงาน
โครงการสหกิจศึกษาหรือโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน ต่อสถาบันสหกิจศึกษา
ข้อ ๒๓ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ�ำนาจก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
กรณีมปี ญ
ั หาในการวินจิ ฉัยหรือตีความเพือ่ ปฏิบตั ิ ตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผูม้ อี ำ� นาจ
ในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
		

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)

ธีรวุฒิ บุญยโสภณ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนซ�้ำวิชาเรียนในรายวิชาที่สอบตกของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนซ�้ำวิชาเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริ
ญญาตรีซึ่งสอบตกวิชาเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
		

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๖ และข้อ ๑๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัย ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาค
วิชาที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
“รายวิชาที่สอบตก” หมายความว่า รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F, Fa, Fe หรือ U
ข้อ ๒ นักศึกษาจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนซ�้ำวิชาเรียนได้ในกรณีมีรายวิชาที่สอบตก
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ�้ำในรายวิชาเรียนอื่นแทนรายวิชาที่สอบตกนั้น ให้นักศึกษา
ยื่นค�ำร้องต่อภาควิชาและให้คณะพิจารณาอนุมัติก่อนการลงทะเบียนเรียนซ�้ำวิชาเรียน
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนซ�้ำวิชาเรียน ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การลงทะเบียนเรียนซ�้ำวิชาเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
		 ก. วิชาบังคับ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ ในรายวิชาที่สอบตก
		 ข. วิชาเลือก นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ�้ำในรายวิชาที่สอบตก หรือเลือกลง
ทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกอื่นที่อยู่ในกลุ่มวิชาเรียนเดียวกัน
(๒) การลงทะเบียนเรียนซ�้ำวิชาเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ
		 ก. วิชาแกนและวิชาชีพบังคับ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ ในรายวิชาที่สอบตก
		 ข. วิชาชีพเลือก นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ�้ำในรายวิชาที่สอบตก หรือเลือก
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีพเลือกอื่นที่อยู่ในกลุ่มวิชาเรียนเดียวกัน
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(๓) การลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ วิชาเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
ซ�้ำในรายวิชาที่สอบตก หรือเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรีอื่น
ข้อ ๔ กรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงรายวิชาในหลักสูตร และรายวิชาเดิมทีน่ กั ศึกษาสอบตกมิได้
มีการเปิดการเรียนการสอนแล้ว ให้ภาควิชาเจ้าของหลักสูตรเทียบแทนรายวิชากับหลักสูตรปรับปรุง
หรือหลักสูตรใหม่ โดยได้รับอนุมัติการเทียบแทนจากภาควิชาและคณะก่อนการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๕ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี
มีอ�ำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป
			 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
		
		

(ลงชื่อ)

สุชาติ เซี่ยงฉิน
(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถและมีความ
พร้อมทั้งทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพและทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้จริง
ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษา
อังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะและจัดการเรียนการสอน
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒))
ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทั้งการสอบแรกเข้าศึกษา และก่อนส�ำเร็จการศึกษา โดยจะจัด
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในทุกภาคการศึกษาปกติ
ข้อ ๓ นักศึกษาจะต้องทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์จ�ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
(๑) การเข้ารับการทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษแรกเข้ารับการศึกษา (English Placement Test)
กรณีทนี่ กั ศึกษาทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษได้ระดับคะแนนต�ำ่ กว่าร้อยละ ๒๐ หรือนักศึกษา
มีเหตุผลและความจ�ำเป็นที่ไม่สามารถเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษได้ นักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด (ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒))
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(๒) การเข้ารับการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษก่อนส�ำเร็จการศึกษา (English
Proficiency Exam) โดยใช้การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (King Mongkut's Standardized
English Proficiency Test) หรือ K-StEP Test ของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไข ดังนี้
		 ก. นักศึกษาหลักสูตร ๒ ปี ให้เข้ารับการทดสอบหลังจากที่ศึกษาในหลักสูตรมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาโดยไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน
		 ข. นักศึกษาหลักสูตร ๓ ปี ให้เข้ารับการทดสอบหลังจากที่ศึกษาในหลักสูตรมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาโดยไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน
		 ค. นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี ให้เข้ารับการทดสอบหลังจากที่ศึกษาในหลักสูตรมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาโดยไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน
		 ง. นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปี ให้เข้ารับการทดสอบหลังจากที่ศึกษาในหลักสูตรมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาโดยไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๔ มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าใช้จา่ ยในการทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษแรกเข้ารับการศึกษา
(English Placement Test) ให้กับนักศึกษา และจ่ายค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษา
อังกฤษก่อนส�ำเร็จการศึกษา (English Proficiency Exam) ให้กับนักศึกษาในการทดสอบครั้งแรก
ทั้งนี้ หากนักศึกษามีความประสงค์เข้ารับการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษก่อนส�ำเร็จ
การศึกษา (English Proficiency Exam) เพิ่มเติมในครั้งถัดไป นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จา่ ยในการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษก่อนส�ำเร็จการศึกษา (English Proficiency Exam)
ด้วยตนเอง
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๕ นักศึกษาทีจ่ ะเข้ารับการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษก่อนส�ำเร็จการศึกษา
(English Proficiency Exam) สามารถน�ำผลการวัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบทางภาษาอืน่
เช่น TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่วันสอบได้จากสถาบันทดสอบจนถึง
วันทีแ่ สดงผลการวัดระดับภาษาอังกฤษดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัย มาแสดงผลการวัดระดับภาษาอังกฤษ
แทนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยได้ โดยยื่นต่อกองบริการการศึกษาตามระยะ
เวลาที่ก�ำหนด
ข้อ ๖ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัย
นานาชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรก�ำหนด
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ข้อ ๗ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี
มีอ�ำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ให้บังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป
			 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การขอผ่อนผันเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เรื่อง การขอผ่อนผัน
เลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ มติคณะกรรมการนโยบายและแผน ในคราวประชุมครั้งที่
๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เรื่อง การขอผ่อนผัน เลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ และออก
ประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ การขอผ่อนผันเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา
ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรและช�ำระเงินค่าขึน้ ทะเบียนพร้อมกับนักศึกษา
ที่ส�ำเร็จการศึกษาในปีที่สำ� เร็จการศึกษา และ
(๒) ยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอผ่ อ นผั น เลื่ อ นรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รที่ ก ลุ ่ ม งานทะเบี ย นและ
สถิตนิ กั ศึกษา กองบริการการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี พร้อมเหตุผลและหลักฐานประกอบการชีแ้ จง
โดยให้ระบุปีการศึกษาที่จะขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษาโดยนับ
รวมปีที่ส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ ๒ นักศึกษาที่สำ� เร็จการศึกษา ที่ประสงค์จะยื่นค�ำร้องขอผ่อนผันเลื่อนรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จะต้องยืน่ ค�ำร้องขอผ่อนผันในช่วงเวลาของการขึน้ ทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร
หรือก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตรอย่างน้อย ๑ สัปดาห์
ข้อ ๓ กรณีที่มีความจ�ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยท�ำให้นักศึกษาไม่อาจทราบได้ล่วงหน้าว่า
ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีที่ส�ำเร็จการศึกษา เช่น ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บ
ป่วยกะทันหัน เป็นต้น ให้ยื่นค�ำร้องขอผ่อนผันตามวิธีการในข้อ ๑ (๒) หลังจากเสร็จพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรได้ ไม่เกิน ๑ สัปดาห์
ข้อ ๔ นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา หากไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีที่ส�ำเร็จ
การศึกษา และมิได้ยื่นค�ำร้องขอผ่อนผันการเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
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ข้อ ๕ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี
มีอ�ำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
		
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
			 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. 2560
					
		
(ลงชื่อ)
สุชาติ เซี่ยงฉิน
(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน)
อธิการบดี
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ระเบียบ และประกาศ
ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเงิน
และค่าธรรมเนียมต่างๆ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก� ำ หนดการจั ด เก็ บ เงิ น ผู ้ ผ ่ า นการคั ด เลื อ กเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินผูผ้ า่ นการคัดเลือกเพือ่ เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่กำ� หนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“ผู้ผ่านการคัดเลือก” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการจาก
มหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรี
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินจากผู้ผ่านการคัดเลือก ในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียม
และค่าบ�ำรุงการศึกษาตามทีป่ ระกาศไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งหมดครั้งเดียวภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตามท้าย
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข้อ ๖ เมือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือกได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ถอื ว่าเงิน
ทีไ่ ด้ชำ� ระไว้ตามข้อ ๕ เป็นเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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กรณีผผู้ า่ นการคัดเลือก ไม่มาท�ำการขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด ผู้ผ่านการคัดเลือกยินยอมให้เงินที่ช�ำระไว้ตามข้อ ๕ ตกเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชำ� ระไว้ตามข้อ ๕ เป็นกรณีไป
ข้อ ๗ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการ
ตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำ� นาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
			 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานจัดการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความใน มาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงให้กำ� หนด
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและ
ค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับส�ำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๓ เป็นต้นไป นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้คงจัดเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม จนกว่าจะส�ำเร็จ
การศึกษา
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรในวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ กรณีมปี ญ
ั หาในการวินจิ ฉัยหรือการตีความเพือ่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบนีใ้ ห้อธิการบดี
เป็นผู้มีอ�ำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
การจัดเก็บเงินรายได้กรณีที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อหนึ่งข้อใดในระเบียบนี้ ให้น�ำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนจัดท�ำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๑
ค่าธรรมเนียมทั่วไปหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
ข้อ ๖ อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เรียกเก็บดังนี้
(๑) ค่าใบสมัครและระเบียบการรับสมัครทุกระดับ ชุดละ ๒๐๐ บาท
(๒) ค่ารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
		 ก. ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) เก็บค่าสมัครสอบเริม่ ต้นส�ำหรับการเลือกสาขาอันดับ ๑
เป็นเงิน ๓๐๐ บาท และอันดับถัดไป สาขาละ ๑๐๐ บาท
		 ข. ระดับปริญญาตรี เก็บค่าสมัครสอบเริ่มต้นส�ำหรับการเลือกสาขาอันดับ ๑ เป็นเงิน
๔๐๐ บาท และอันดับถัดไป สาขาละ ๑๐๐ บาท
(๓) ค่าธรรมเนียมการส่งเอกสารงานทะเบียนทางไปรษณีย์ ครั้งละ
๕๐ บาท
(๔) ค่าตรวจโรค และค่าเอกซ์เรย์นักศึกษาใหม่
คนละ
๒๕๐ บาท
(๕) ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษา
		 ก. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
ฉบับละ
๔๐ บาท
		 ข. ใบรับรองสถานภาพทางการศึกษา 		
ฉบับละ
๔๐ บาท
			 และใบรับรองอื่น ๆ
		 ค. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทย
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(๖) ค่าธรรมเนียมการแปลปริญญาบัตร 		
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(๗) ค่าบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา 		
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(๘) ค่าประกันอุบัติเหตุ 		
ปีละ
๒๕๐ บาท
(๙) ค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
		 ก. ประกาศนียบัตร 		
		
๑๕๐ บาท
		 ข. ปริญญา 				
๑,๓๐๐ บาท
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กรณีที่ผู้ได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรไปแล้วเกิดสูญหาย และมีความประสงค์
จะให้มหาวิทยาลัยออกให้ใหม่ ให้เสียค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันนี้ และหากประสงค์จะขอรับเข็ม
วิทยฐานะ และปกปริญญาบัตรด้วยต้องช�ำระเงินในส่วนนี้เพิ่มเติม
(๑๐) ค่าธรรมเนียมการขอปริญญาบัตรภาษาอังกฤษ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๑๑) ค่าเปลี่ยนสาขาวิชา 			
ครั้งละ ๕๐๐ บาท
(๑๒) ค่าโอนหน่วยกิต
			 รายวิชาละ ๓๐๐ บาท
(๑๓) ค่าคืนสภาพนักศึกษา 		
ครั้งละ ๘๐๐ บาท
ข้อ ๗ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บครั้งเดียวส�ำหรับนักศึกษาใหม่ เมื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา มีดังนี้
(๑) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 				 ๑,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 				 ๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘ ค่าปรับ
(๑) ลงทะเบียนรายวิชาช้ากว่าก�ำหนดสัปดาห์ละ ๒๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๘๐๐ บาท
(๒) การรักษาสถานภาพนักศึกษา และรักษาสภาพโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ชา้ กว่า
ก�ำหนด ครั้งละ ๒๐๐ บาท

หมวด ๒
ค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ ๙ อัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา ให้เรียกเก็บดังนี้
(๑) ค่าบ�ำรุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ
		 ก. นักศึกษาปกติ 		
ภาคการศึกษาละ
๘,๕๐๐ บาท
		 ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ
ภาคการศึกษาละ
๑๘,๕๐๐ บาท
		 กรณีลงทะเบียนครบภาคการศึกษาตามจ�ำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรแต่ยังมี
รายวิชาทีต่ อ้ งลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ให้เก็บค่าบ�ำรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ
๔,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าบ�ำรุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคฤดูร้อน
		 ก. นักศึกษาปกติ 		
ภาคการศึกษาละ
๒,๐๐๐ บาท
		 ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ
ภาคการศึกษาละ
๒,๐๐๐ บาท
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(๓) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษากรณีที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตามที่ก�ำหนดในหลักสูตรส�ำหรับภาคการศึกษาปกติ
		 ก. นักศึกษาปกติ 		
ภาคการศึกษาละ
๕๐๐ บาท
		 ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ
ภาคการศึกษาละ
๕๐๐ บาท

หมวด ๓
ค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ข้อ ๑๐ อัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา ให้เรียกเก็บดังนี้
(๑) ค่าบ�ำรุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ
		 ก. นักศึกษาปกติให้เรียกเก็บในอัตราที่กำ� หนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘)
		 ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ
ภาคการศึกษาละ
๒๙,๐๐๐ บาท
กรณีลงทะเบียนครบภาคการศึกษาตามจ�ำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตร แต่ยังมีรายวิชา
ที่ต้องลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ให้เก็บค่าบ�ำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ
๕,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าบ�ำรุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคฤดูร้อน
		 ก. นักศึกษาปกติ 		
ภาคการศึกษาละ
๓,๐๐๐ บาท
		 ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ
ภาคการศึกษาละ
๓,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าลงทะเบียนฝึกงานภาคฤดูร้อน
		 ก. นักศึกษาปกติ 		
ภาคการศึกษาละ
๓,๐๐๐ บาท
		 ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ
ภาคการศึกษาละ
๓,๐๐๐ บาท
(๔) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษากรณีที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตามที่ก�ำหนดในหลักสูตรส�ำหรับภาคการศึกษาปกติ
		 ก. นักศึกษาปกติ 		
ภาคการศึกษาละ
๕๐๐ บาท
		 ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ
ภาคการศึกษาละ
๕๐๐ บาท
(๕) ค่ารักษาสภาพโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน
		 ก. นักศึกษาปกติ 		
ภาคการศึกษาละ
๓,๐๐๐ บาท
		 ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ
ภาคการศึกษาละ
๓,๐๐๐ บาท
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หมวด ๔
การช�ำระเงินและการคืนเงิน
ข้อ ๑๑ นักศึกษาต้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าบ�ำรุงการศึกษาต่าง ๆ ภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด เมื่อช�ำระแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าประกันทรัพย์สนิ เสียหายตามความในข้อ ๗ (๒) มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมือ่ นักศึกษา
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วภายหลังการหักชดใช้หนี้สินหรือภาระที่ต้องรับผิดชอบชดใช้แล้ว
หากนักศึกษาไม่ได้แสดงความประสงค์ขอรับคืนภายใน ๖ เดือน นับจากวันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ให้เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตกเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ได้รับพิจารณาจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
และค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑)
(๓) ที่มีเหตุให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ก่อนภาคการศึกษาที่ได้ช�ำระค่าธรรมเนียมและ
ค่าบ�ำรุงการศึกษา
(๔) นักศึกษาที่ได้ชำ� ระค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาซ�้ำในภาคการศึกษาเดียวกัน
			 ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม			
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์			
คณะวิศวกรรมศาสตร์			
คณะอุตสาหกรรมเกษตร			
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี			
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจ				

ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ

๑๙,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๙,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
และค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑๐. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
๑๑. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท
ภาคการศึกษาละ ๑๙,๐๐๐ บาท
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและบ�ำรุงการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน สังกัดวิทยาลัย
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพือ่ ให้การบริหารจัดการ
ภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๘.๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ
กับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงก�ำหนดระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียน
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมทั่วไปจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ของมหาวิทยาลัย
ตามอัตราการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมทั่วไปที่ก�ำหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บค่าบ�ำรุงการศึกษาจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียน
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) ค่าบ�ำรุงการศึกษาภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ ๑๘,๐๐๐ บาท
		 กรณีลงทะเบียนครบภาคการศึกษาตามจ�ำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตร แต่ยังมี
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รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ให้เก็บค่าบ�ำรุงการศึกษาภาคการศึกษา
ละ ๕,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าบ�ำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท
(๓) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา กรณีที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษาและไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตามที่ก�ำหนดในหลักสูตรส�ำหรับภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท
ข้อ ๖ นักศึกษาต้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าบ�ำรุงการศึกษาต่าง ๆ ภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด เมื่อช�ำระแล้วมหาวิทยาลัยจะมีคืนเงินให้ เว้นแต่กรณีดังนี้
(๑) เงินค่าประกันทรัพย์สนิ เสียหายตามความในข้อ ๗ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วภายหลังจากหักชดใช้หนี้สินหรือ
ภาระที่ต้องรับผิดชดใช้แล้ว หากนักศึกษาไม่แสดงความประสงค์ขอรับคืนภายใน ๖ เดือนนับจากวัน
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตกเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั่วไปและหรือค่าบ�ำรุงการศึกษาตามประกาศ
การให้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ การจัดเก็บเงินรายได้กรณีทไี่ ม่ได้กำ� หนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้อหนึง่ ข้อใดในระเบียบนี้ ให้นำ� เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ เพือ่ พิจารณาให้ความเห็น
ชอบก่อนจัดท�ำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่า
บ�ำรุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ กรณีมปี ญ
ั หาในการวินจิ ฉัย หรือการตีความเพือ่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้อธิการบดี
เป็นผู้มีอ�ำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
			 ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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(ศาสตราจารย์ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
อธิการบดี
(ศาสตราจารย์ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
อธิการบดี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (English Program) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นระเบียบมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเพื่อให้
ครอบคลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติของโรงเรียน
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงิน
อุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (English Program) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักเรียน” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
“หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ” หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
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ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เรียกเก็บตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
และค่าบ�ำรุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักเรียน ในอัตราภาคการศึกษาละ
๕๕,๐๐๐ บาท โดยเรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ภาคการศึกษาที่ ๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะส�ำเร็จ
การศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ในอัตราภาคการศึกษา
ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๗ เงินอุดหนุนการศึกษาตามระเบียบนี้ถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และให้
มหาวิทยาลัยมีอ�ำนาจในการบริหารจัดการ และจัดสรรเงินรายได้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และ
อ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักเรียน ทั้งในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ส�ำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเพื่อประโยชน์อื่นๆ ให้เป็น
ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
			 ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาโครงการพิเศษ (สองภาษา)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยทีเ่ ป็นสมควรก�ำหนดระเบียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาโครงการ
พิเศษ (สองภาษา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาโครงการพิเศษ (สองภาษา) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับกับนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาตัง้ แต่ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“โครงการพิเศษ” หมายความว่า โครงการพิเศษ (สองภาษา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยก�ำหนด
สัดส่วนการสอนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาตามโครงการพิเศษ
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เรียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม และค่าบ�ำรุงการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี
ข้อ ๕ เงินอุดหนุนการศึกษาโครงการพิเศษให้เรียกเก็บจากนักศึกษา ดังนี้
(๑) ภาคการศึกษาปกติ (๘ ภาคการศึกษา) ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
๔๕,๐๐๐ บาท
(๒) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการ
ศึกษา ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราภาคการศึกษาละ
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๑๕,๐๐๐ บาท โดยจ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ข้อ ๖ เงินอุดหนุนการศึกษาที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ ให้ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
และให้มหาวิทยาลัยมีอ�ำนาจในการบริหารจัดการและจัดสรรเงินรายได้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
และอ�ำนวยความสะดวกในด้านการให้บริการนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการบริหารจัดการโครงการ
พิเศษ และการจัดสรรเงินรายได้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหรือเพื่อกิจกรรมอื่นตามข้อ ๖ ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีมปี ญ
ั หาในการวินจิ ฉัยหรือการตีความเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมอี ำ� นาจ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
		

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษา หลักสูตรปริญญาบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและบ�ำรุงการศึกษา
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้รับอนุมัติการจัดตั้งเป็นส่วนงานใหม่ตามมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพือ่ ให้การบริหารจัดการภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๘.๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ
มติ สภามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงให้ก�ำหนดระเบียบ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมทั่วไปจากนักศึกษา ตามอัตราการจัดเก็บเงินค่า
ธรรมเนียมทั่วไปที่ก�ำหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย
การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
ข้อ ๕ ให้ เรี ย กเก็ บ ค่ า บ� ำ รุ ง การศึ ก ษาจากนั ก ศึ ก ษาปกติ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สังกัดมหาวิทยาลัย ดังนี้
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(๑) ค่าบ�ำรุงการศึกษาภาคการศึกษาปกติ ให้เรียกเก็บดังนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗)
		 ก. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภาคการศึกษาละ ๒๘,๐๐๐ บาท
		 ข. สาขาวิชาออกแบบภายใน
ภาคการศึกษาละ ๒๘,๐๐๐ บาท
		 ค. สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
							
ภาคการศึกษาละ ๒๘,๐๐๐ บาท
		 ง. สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
ภาคการศึกษาละ ๒๒,๐๐๐ บาท
		 จ. สาขาวิชาการออกแบบส�ำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
							
ภาคการศึกษาละ ๒๒,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าบ�ำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าลงทะเบียนฝึกงานภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
(๔) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา กรณีที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษาและไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตามที่ก�ำหนดในหลักสูตรส�ำหรับภาคการศึกษาปกติ
							
ภาคการศึกษาละ
๕๐๐ บาท
(๕) ค่ารักษาสภาพโครงการพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖ นักศึกษาต้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าบ�ำรุงการศึกษาต่างๆ ภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด เมื่อช�ำระแล้วมหาวิทยาลัยจะมีคืนเงินให้ เว้นแต่กรณีดังนี้
(๑) เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตามความในข้อ ๗ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมือ่ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาแล้วภายหลังจากหักชดใช้หนีส้ นิ หรือภาระทีต่ อ้ งรับผิดชดใช้แล้ว หากนักศึกษาไม่แสดงความ
ประสงค์ขอรับคืนภายใน ๖ เดือนนับจากวันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เงินค่าประกันทรัพย์สิน
เสียหาย ตกเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั่วไปและหรือค่าบ�ำรุงการศึกษาตามประกาศ
การให้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ การจัดเก็บเงินรายได้กรณีทไี่ ม่ได้กำ� หนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้อหนึ่งข้อใดในระเบียบนี้ ให้น�ำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนจัดท�ำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๘ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและ
ค่าบ�ำรุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ กรณีมปี ญ
ั หาในการวินจิ ฉัยหรือการตีความเพือ่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้อธิการบดี
เป็นผู้มีอ�ำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
			 ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร
ในวิทยาลัยนานาชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยทีเ่ ป็นสมควรก�ำหนดระเบียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร
ในวิทยาลัยนานาชาติ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร ในวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรในสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์และการบริหารการตลาดระหว่างประเทศ
และหลักสูตรสาขาวิชาอืน่ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมตั ใิ ห้มกี ารจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนานาชาติ
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เรียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม และค่าบ�ำรุงการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี
ข้อ ๕ เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร ให้เรียกเก็บจากนักศึกษา ดังนี้
(๑) ภาคการศึกษาปกติ (๘ ภาคการศึกษา) ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
๖๐,๐๐๐ บาท (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่า
ธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรในวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙)
(๒) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการ
ศึกษา ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๒๗,๐๐๐ บาท
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(๓) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราภาคการศึกษาละ
๑๘,๐๐๐ บาท โดยจ�ำนวนหน่วยกิตทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอ้ น ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ว่ า ด้ ว ย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม และค่ า บ�ำ รุ ง การศึ ก ษาหลั ก สู ตรประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ
และปริญญาตรี
ข้อ ๖ เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรตามระเบียบนี้ ให้ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
และให้มหาวิทยาลัยมีอ�ำนาจในการบริหารจัดการและจัดสรรเงินรายได้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
และอ�ำนวยความสะดวกในด้านการให้บริการนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการบริหารจัดการโครงการ
พิเศษและการจัดสรรเงินรายได้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหรือเพื่อกิจกรรมอื่นตามข้อ ๖ ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีมปี ญ
ั หาในการวินจิ ฉัยหรือการตีความเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมอี ำ� นาจ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๙ นักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตร ในวิทยาลัยนานาชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาลดลงร้อยละ ๕๐ ของอัตราที่เรียกเก็บใน
ข้อ ๕ (๑) (๒) และ (๓) จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
		

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยทีเ่ ป็นการสมควรมีระเบียบ ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร
พิเศษ ระดับปริญญาตรี
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” (ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา
หลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558)
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“หลักสูตรพิเศษ” หมายความว่า หลักสูตรพิเศษนานาชาติ หลักสูตรพิเศษภาษาอังกฤษ
หลักสูตรพิเศษสองภาษา หลักสูตรพิเศษเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
“หลักสูตรพิเศษนานาชาติ” หมายความว่า หลักสูตรหรือโครงการทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอน
แบบนานาชาติตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด ยกเว้นหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนานาชาติ
“หลักสูตรพิเศษภาษาอังกฤษ” หมายความว่า หลักสูตรหรือโครงการที่มีการจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
“หลักสูตรพิเศษสองภาษา” หมายความว่า หลักสูตรหรือโครงการทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
“หลักสูตรพิเศษเสริมทักษะภาษาอังกฤษ” หมายความว่า หลักสูตรหรือโครงการทีม่ กี ารจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผูเ้ ข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยตามหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี
180
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ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เรียกเก็บตามอัตราที่ก�ำหนด
ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
และค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี โดยอนุโลม
ข้อ ๕ เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษให้เรียกเก็บจากนักศึกษา ในอัตราที่กำ� หนดไว้
ในตารางแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ เงินอุดหนุนการศึกษาทีเ่ รียกเก็บตามข้อ ๕ ให้ถอื เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย และให้
มหาวิทยาลัยมีอำ� นาจในการบริหารจัดการและจัดสรรเงินรายได้เพือ่ ประโยชน์ทางการศึกษา และการ
อ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษา เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยส�ำหรับ
การบริหารจัดการหลักสูตรพิเศษ และเพื่อประโยชน์อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจออกประกาศมหาวิทยาลัย
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๙ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรพิเศษก่อนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ตามระเบียบเดิมจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา เว้นแต่เงิน
อุดหนุนการศึกษาที่เรียกเก็บในภาคการศึกษาฤดูร้อน (ฝึกงาน) ให้เรียกเก็บตามระเบียบนี้
			 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

หลักสูตรพิเศษสองภาษา หลักสูตรพิเศษภาษาอังกฤษ
(บาท/ภาคการศึกษา)
(บาท/ภาคการศึกษา)
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

หลักสูตรพิเศษนานาชาติ
(บาท/ภาคการศึกษา)
๘๐,๐๐๐

นักศึกษาหลักสูตรพิเศษนานาชาติ เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ ให้เรียก
เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ในภาคการศึกษาปกติ (๘ ภาคการศึกษา) เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘)
นักศึกษาหลักสูตรพิเศษนานาชาติ เฉพาะสาขาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ให้คงเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาในภาคปกติ (๘ ภาคการศึกษา) เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท” (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙)

หลักสูตรพิเศษเสริมทักษภาษาอังกฤษ
(บาท/ภาคการศึกษา)
๑. วิศวกรรมศาสตร์/ครุศาสตร์
๒๕,๐๐๐
อุตสาหกรรม/
เทคโนโลยีวิศวกรรม
๒. วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
๒๕,๐๐๐
๓. สังคมศาสตร์/บริหาร/
๒๕,๐๐๐
การจัดการ

กลุ่มวิชา

๑. เงินอุดหนุนการศึกษาที่เรียกเก็บในภาคการศึกษาปกติ (๘ ภาคการศึกษา) เหมาจ่าย

ตารางเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
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๖,๐๐๐
๖,๐๐๐

หลักสูตรพิเศษเสริมทักษภาษาอังกฤษ
(บาท/ภาคการศึกษา)
๖,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๑. วิศวกรรมศาสตร์/
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม/
เทคโนโลยีวิศวกรรม
๒. วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
๓. สังคมศาสตร์/บริหาร/
การจัดการ

กลุ่มวิชา

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

หลักสูตรพิเศษเสริมทักษภาษาอังกฤษ
(บาท/ภาคการศึกษา)
๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

หลักสูตรพิเศษสองภาษา หลักสูตรพิเศษภาษาอังกฤษ
(บาท/ภาคการศึกษา)
(บาท/ภาคการศึกษา)
๑๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

หลักสูตรพิเศษสองภาษา หลักสูตรพิเศษภาษาอังกฤษ
(บาท/ภาคการศึกษา)
(บาท/ภาคการศึกษา)
๒๗,๐๐๐
๒๗,๐๐๐

๓. เงินอุดหนุนการศึกษาที่เรียกเก็บในภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ

๑. วิศวกรรมศาสตร์/
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม/
เทคโนโลยีวิศวกรรม
๒. วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
๓. สังคมศาสตร์/บริหาร/
การจัดการ

กลุ่มวิชา

๒. เงินอุดหนุนการศึกษาที่เรียกเก็บในภาคการศึกษาที่ ๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา เหมาจ่าย

๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

หลักสูตรพิเศษนานาชาติ
(บาท/ภาคการศึกษา)
๑๘,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

หลักสูตรพิเศษนานาชาติ
(บาท/ภาคการศึกษา)
๒๗,๐๐๐
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๑. วิศวกรรมศาสตร์/
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม/
เทคโนโลยีวิศวกรรม
๒. วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
๓. สังคมศาสตร์/บริหาร/
การจัดการ

กลุ่มวิชา

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

หลักสูตรพิเศษเสริมทักษภาษาอังกฤษ
(บาท/ภาคการศึกษา)
๓,๐๐๐

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

หลักสูตรพิเศษสองภาษา หลักสูตรพิเศษภาษาอังกฤษ
(บาท/ภาคการศึกษา)
(บาท/ภาคการศึกษา)
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๔. เงินอุดหนุนการศึกษาที่เรียกเก็บในภาคการศึกษาฤดูร้อน (ฝึกงาน) เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

หลักสูตรพิเศษนานาชาติ
(บาท/ภาคการศึกษา)
๓,๐๐๐
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
หลักสูตรเทียบโอนส�ำหรับผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดให้มรี ะเบียบเกีย่ วกับการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการ
ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอนส�ำหรับผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอน
ส�ำหรับผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับกับนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาตัง้ แต่ภาคการศึกษาทื่ ๑/๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอนส�ำหรับผูส้ ำ� เร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บค่าบ�ำรุงการศึกษาจากนักศึกษา ในอัตราดังนี้
(๑) ค่าบ�ำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๒๗,๐๐๐ บาท
กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบภาคการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไป ให้เรียกเก็บค่าบ�ำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าบ�ำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าลงทะเบียนฝึกงานภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
(๔) ค่ารักษาสถานภาพกรณีที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาม
ที่หลักสูตรก�ำหนด ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท
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(๕) ค่ารักษาสภาพโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากที่เรียกเก็บตามข้อ ๔
ให้เรียกเก็บตามอัตราทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
โดยอนุโลม
ข้อ ๖ การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
			 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)

ศิริธัช โรจนพฤกษ์
(ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ท�ำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนส�ำหรับนักศึกษา
ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน
หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มรี ะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนส�ำหรับนักศึกษาทีผ่ า่ นหลักสูตร
ฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือ
นักปฏิบัติการขั้นสูงตามมารตฐานมหาวิทยาลัย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนส�ำหรับนักศึกษาที่ผ่าน
หลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยี
หรือนักปฏิบัติการขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ซึ่งผ่านการท�ำงานในสถานประกอบการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และผ่านหลักสูตรฝึกอบรม
ครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติการ
ขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ให้เรียกเก็บตามอัตราทีก่ ำ� หนดในระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุง
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี โดยอนุโลม
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ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บค่าบ�ำรุงการศึกษาจากนักศึกษา ดังนี้
(๑) ค่าบ�ำรุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๒๙,๐๐๐ บาท (๓ ภาค
การศึกษา)
กรณีลงทะเบียนครบภาคการศึกษาตามจ�ำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตร แต่ยังมีรายวิชา
ที่ต้องลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ให้เรียกเก็บค่าบ�ำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ
๕,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าบ�ำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าลงทะเบียนฝึกงานภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
(๔) ค่ารักษาสถานภาพกรณีที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชา
ตามหลักสูตรก�ำหนด ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท
(๕) ค่ารักษาสภาพโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาให้เป็น
ไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
			 ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(ลงชื่อ)

ดร.เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)			
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอน
ส�ำหรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคตามมาตรฐานเยอรมัน
หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติการขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มรี ะเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนส�ำหรับนักศึกษาทีผ่ า่ นหลักสูตร
ฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือ
นักปฏิบัติการขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อรองรับระเบียบ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนส�ำหรับนักศึกษาที่ผ่าน
หลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยี
หรือนักปฏิบัติการขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรเทียบโอนส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามข้อ ๑๕ (๕) จ. ๓. ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

189

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ให้เรียกเก็บตามอัตราทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุง
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บค่าบ�ำรุงการศึกษาจากนักศึกษา ดังนี้
(๑) ค่าบ�ำรุงการศึกษา ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๒๙,๐๐๐ บาท
กรณีลงทะเบียนครบภาคการศึกษาตามจ�ำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตร แต่ยังมีรายวิชา
ที่ต้องลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ให้เรียกเก็บค่าบ�ำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ
๕,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าบ�ำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าลงทะเบียนฝึกงานภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
(๔) ค่ารักษาสถานภาพกรณียังไม่ส�ำเร็จการศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่
หลักสูตรก�ำหนด ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท
(๕) ค่ า รั ก ษาสถานภาพโครงงานพิ เ ศษหรื อ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ใ นภาคการศึ ก ษาปกติ ห รื อ
ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษาให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย		
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
			 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)

ธีรวุฒิ บุญยโสภณ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.๒๕๖๒
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มรี ะเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกระเบียบไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ในสังกัด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้
มีการจัดการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ให้เรียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ำรุงการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษา ดังนี้
(๑) ภาคการศึกษาปกติ (๘ ภาคการศึกษา) ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
๔๕,๐๐๐ บาท
191

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

(๒) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการ
ศึกษาให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
โดยจ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ข้อ ๖ เงินค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาของหลักสูตรตามระเบียบนี้ ให้ถอื เป็นเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยมีอ�ำนาจในการบริหารจัดการและจัดสรรเงินรายได้เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา และอ�ำนวยความสะดวกในด้านการให้บริการแก่นักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ
และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมและเงินอุดหนุนการศึกษาของ
หลักสูตร ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยจัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือตีความเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
			 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
							
(ลงชื่อ)
ธีรวุฒิ บุญยโสภณ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุงการศึกษา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นฉบับเดียวเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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“บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประเภทสามัญและทดลองเรียน
“นักศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้า
ศึกษาหรือท�ำการวิจัย โดยไม่ขอรับปริญญา
“การคืนสภาพนักศึกษา” หมายความว่า การที่นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่ลง
ทะเบียนเรียน และหรือไม่ขอรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน และ
นักศึกษาขออนุมัติคืนสภาพนักศึกษาภายใน ๑๕ วันนับจากวันพ้นสภาพนักศึกษา
“การลาพักการศึกษา” หมายความว่า การที่นักศึกษายังเรียนไม่ครบรายวิชาตามหลักสูตร
แต่มีความประสงค์ขอหยุดเรียนชั่วคราว นักศึกษาจะขอหยุดเรียนได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา โดยขอ
รักษาสภาพนักศึกษาไว้เป็นคราวๆไป อย่างช้าภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปิดภาคเรียน มิฉะนั้นจะพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา
“การรักษาสภาพนักศึกษา” หมายความว่า การที่นักศึกษาเรียนครบตามแผนการเรียนแล้ว
แต่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา ให้ลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาไว้อย่างช้าภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปิด
ภาคเรียน มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
“แผนการเรียน” หมายความว่า รายวิชาและวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่นักศึกษา
จะต้องเรียนหรือด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ และครบตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�ำตัวนักศึกษา และหัวหน้าภาควิชา
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บ ดังนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียว
		 ก. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่		 ๑,๐๐๐ บาท
		 ข. ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย		 ๑,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมทั่วไปที่เรียกเก็บตามรายการ
		 ก. ค่าระเบียบการรับสมัคร
ชุดละ
๑๐๐ บาท
		 ข. ค่าระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์
ชุดละ
๑๓๐ บาท
		 ค. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
สาขาวิชาละ
๕๐๐ บาท
		 ง. ค่าส่งเอกสารส�ำคัญในประเทศ
ครั้งละ
๑๐๐ บาท
		 จ. ค่าส่งเอกสารส�ำคัญไปต่างประเทศ
ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท
		 ฉ. ค่าส่งพัสดุไปต่างประเทศ
ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
		 ช. ค่าเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ชุดละ
๒๐๐ บาท
		 ซ. ค่าใบรับรอง					
			 ๑. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
ฉบับละ
๔๐ บาท
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			 ๒. ใบรับรองสถานภาพทางการศึกษา
ฉบับละ
๔๐ บาท
				 และใบรับรองอื่นๆ
ฌ. ค่าแปลปริญญาบัตร
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
ญ. ค่าบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาแทนฉบับเดิม
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
			 ที่ช�ำรุด/เสียหาย
		 ฎ. ค่าเปลี่ยนสาขาวิชา/แขนงวิชา/ภาควิชา/โอนหน่วยกิต ครั้งละ ๕๐๐ บาท
		 ฏ. ค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร		 ๑,๓๐๐ บาท
		 ฐ. ค่าปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแทนฉบับเดิม ฉบับละ
๕๐๐ บาท
			 ที่ช�ำรุด/เสียหาย
(๓) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ
		 ก. ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท
		 ข. ค่ารักษาสภาพนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
			 พร้อมทั้งช�ำระค่าบ�ำรุงตามอัตราในข้อ ๗
(๔) ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้ากว่าก�ำหนด		
		 ก. สัปดาห์ที่ ๑		
ครั้งละ
๒๐๐ บาท
		 ข. สัปดาห์ที่ ๒		
รั้งละ
๔๐๐ บาท
(๕) ค่าสอบ
		 ก. สอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ
ครั้งละ
๖๐๐ บาท
		 ข. สอบวิทยานิพนธ์ (เฉพาะครั้งที่ ๒)
			 ๑. ระดับปริญญาโท
ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท
			 ๒. ระดับปริญญาเอก
ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
		 ค. สอบสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ (เฉพาะครั้งที่ ๒) ครั้งละ ๒,๕๐๐ บาท
(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน และค่าบ�ำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)
(๖) ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ
		 ก. ระดับปริญญาโท		
ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท
		 ข. ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖ ค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปกติ ให้เรียกเก็บดังนี้
(๑) ประเภทบรรยาย		
หน่วยกิตละ
๓๐๐ บาท
(๒) ประเภทปฏิบัติการ		
หน่วยกิตละ
๕๐๐ บาท
(๓) ประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ ๙๐๐ บาท
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(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน และค่าบ�ำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)
ข้อ ๗ ค่าบ�ำรุงภาคการศึกษาปกติ ให้เรียกเก็บดังนี้
(๑) ค่าบ�ำรุงการศึกษา		
ภาคการศึกษาละ
(๒) ค่าบ�ำรุงห้องสมุด		
ภาคการศึกษาละ
(๓) ค่าบ�ำรุงสุขภาพ		
ภาคการศึกษาละ
(๔) ค่าบริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาละ
(๕) ค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ
ข้อ ๘ ค่าประกันอุบัติเหตุ

ปีละ

๑,๔๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๙๐๐
๔๕๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒๕๐ บาท

ข้อ ๙ ค่าพัฒนาวิชาการ ให้เรียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๑๐ ส�ำหรับภาคฤดูร้อนให้เรียกเก็บค่ารักษาสภาพนักศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าบ�ำรุง
ในอัตราเดียวกับภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นค่าบ�ำรุงห้องสมุด ให้เรียกเก็บในอัตราภาคการศึกษาละ
๓๐๐ บาท
ข้อ ๑๑		 อัตราค่าธรรมเนียมส�ำหรับนักศึกษาพิเศษ
(๑) ผูท้ มี่ หาวิทยาลัยอนุมตั ใิ ห้เข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ ให้ชำ� ระเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
เรียน และค่าบ�ำรุงตามระเบียบนี้
(๒) นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นของรัฐ และมหาวิทยาลัย
อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นได้ ให้ช�ำระเฉพาะค่าลงทะเบียน
ตามข้อ ๖ และค่าบ�ำรุงตามข้อ ๗
ข้อ ๑๒ นักศึกษาต้องช�ำระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบ�ำรุงการศึกษาและค่าพัฒนา
วิชาการ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด เมื่อช�ำระแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าประกันทรัพย์สนิ เสียหายเต็มจ�ำนวน หรือจ�ำนวนคงเหลือเมือ่ ได้หกั หนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระ
แล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้หลังจากนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หากนักศึกษาไม่แสดงความ
ประสงค์ขอรับคืนภายใน ๖ เดือนนับจากวันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้ถือว่านักศึกษายินยอมให้
น�ำเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยประกาศปิดท�ำการสอนรายวิชานั้นๆ
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ข้อ ๑๓ นักศึกษาที่เรียนครบตามแผนการเรียนแล้วแต่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา ให้ช�ำระค่า
ธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา ค่าบ�ำรุงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในข้อ ๗ และค่าประกัน
อุบัติเหตุตามข้อ ๘ จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ ๑๔		 ให้อธิการบดีรกั ษาการตามระเบียบนี้ กรณีมปี ญ
ั หาในการวินจิ ฉัยหรือการตีความเพือ่
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
			 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)

ศิริธัช โรจนพฤกษ์
(ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ท�ำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศฯกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัย
อ�ำนาจตามความในข้อ ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ มติคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่
๙/๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึ ก ษาตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ ๑/๒๕๕๖
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
บรรดาระเบียบ ค�ำสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่กำ� หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เท่ากับระยะเวลา
การศึกษาตามที่ก�ำหนดในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะต่างๆ ตามอัตราที่ก�ำหนดในบัญชี
แนบท้ายระเบียบนี้
นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ให้คงเรียกเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ
ในระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ ให้เรียกเก็บค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตร
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บัณฑิตศึกษา ตามอัตราที่ก�ำหนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทศโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๖)
			 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
		 (๑) ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
		 (๒) ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
		 (๑) ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
			 เว้นแต่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ให้เรียกเก็บเงิน
ค่าพัฒนาวิชาการ ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘)
		 (๒) ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
๓. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
		 (๑) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
			 ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
			 ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
		 (๒) สาขาวิชาสถิติประยุกต์
			 ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
			 ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
		 (๓) สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์
			 ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
			 ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
		 (๔) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
			 ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท
			 ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
		 (๕) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
			 ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
			 ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
		 (๖) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
			 ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
			 ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
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		 (๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
			 ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
			 ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
		 (๘) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
			 ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
			 ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
		 (๙) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
			 ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
			 ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
		 (๑๐) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ
			 ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
			 ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
		 (๑๑) สาขาวิชาฟิสกิ ส์ประยุกต์ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗)
			 ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
			 ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
๔. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
		 (๑) ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
		 (๒) ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
๕. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 (๑) ระดับปริญญาเอก (ภาษาไทย)
ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท
		 (๒) ระดับปริญญาโท (ภาษาไทย)
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
		 (๑) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
			 ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท		
			 ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
		 (๒) สาขาวิชาอื่น
			 ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
			 ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
๗. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 (๑) ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
		 (๒) ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
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(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนา
วิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗)
๘. คณะบริหารธุรกิจ
		 (๑) ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
		 (๒) ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
๙. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
		 (๑) ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท
		 (๒) ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนา
วิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๐. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
		 (๑) ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
		 (๒) ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนา
วิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
		 (๑) ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
		 (๒) ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
๑๒. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
		 (๑) ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
		 (๒) ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
๗,๕๐๐ บาท
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์และข้อก�ำหนดให้เก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบ
สหกิจศึกษา นั้น จึงเห็นสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
รูปแบบสหกิจศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๓๑ (๓) และมาตรา ๘๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และ
ค่าบ�ำรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยอนุโลม ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายและ
แผน ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงให้จดั ท�ำประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่องการเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่องการเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา ให้เรียกเก็บเท่ากับระยะ
เวลาการศึกษาตามก�ำหนดในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนของคณะ ดังนี้
			 ๓.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์
					 - ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๒๒,๐๐๐.- บาท
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการ
ตีความเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำ� นาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
			 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ)

ปรีชา อ่องอารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี)
อธิการบดี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนสถานะจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงิน
อุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่กำ� หนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
“นักศึกษา” หมายความว่า ผูเ้ ข้ารับการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย
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“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาหรือท�ำการวิจัยในหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษาภาคพิเศษโดยไม่ขอรับปริญญา
“ค่าลงทะเบียนลาพักการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน
ลาพักการศึกษาโดยจ่ายค่าลงทะเบียนในอัตราตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษแบ่งออกเป็น ๕ ประเภทได้แก่
(๑) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�ำหรับผู้บริหาร
		 ก. ระดับปริญญาเอก
		 ข. ระดับปริญญาโท
(๒) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�ำหรับบุคคลทั่วไป
		 ก. ระดับปริญญาเอก
		 ข. ระดับปริญญาโท
(๓) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษนานาชาติ
		 ก. ระดับปริญญาเอก
		 ข. ระดับปริญญาโท
(๔) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
		 ก. ระดับปริญญาเอก
		 ข. ระดับปริญญาโท
(๕) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�ำหรับผู้บริหารระดับต้น
		 ก. ระดับปริญญาโท
(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการ
ศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗)
(๖) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษภาษาต่างประเทศ
		 ก. ระดับปริญญาเอก
		 ข. ระดับปริญญาโท
ข้อ ๖ ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษา ในอัตราดังนี้
(๑) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�ำหรับผู้บริหาร
		 ก. ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
			 เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
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โดยให้เรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๖ แล้ว แต่ยังไม่ส�ำเร็จการ
ศึกษา ในกรณีทไี่ ด้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการศึกษาละ
๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียกเก็บ
รายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
		 ข. ระดับปริญญาโท		
ภาคการศึกษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท
		 กรณีศูนย์การเรียนนอกเขตกรุงเทพมหานคร
		 และปริมณฑล 		
ภาคการศึกษาละ ๕๕,๐๐๐ บาท
		 โดยให้เรียกเก็บ ๔ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๔ แล้ว แต่ยังไม่
ส�ำเร็จการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาค
การศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
ให้เรียกเก็บรายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
(๒) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�ำหรับบุคคลทั่วไป
		 ก. ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
		 เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
		 โดยให้เรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๖ แล้ว แต่ยังไม่
ส�ำเร็จการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาค
การศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
ให้เรียกเก็บรายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
		 ข. ระดับปริญญาโท		
ภาคการศึกษาละ ๓๕,๐๐๐ บาท
		 เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐ บาท
		 โดยให้เรียกเก็บ ๔ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๔ แล้ว แต่ยังไม่
ส�ำเร็จการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาค
การศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
ให้เรียกเก็บรายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
(๓) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษนานาชาติ
		 ก. ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๗๕,๐๐๐ บาท
		 โดยให้เรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ทัง้ นี้ เมือ่ สิน้ สุดภาคการศึกษาที่ ๖ แล้ว แต่ยงั ไม่สำ� เร็จ
การศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการ
ศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีทยี่ งั ลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียก
เก็บรายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
		 ข. ระดับปริญญาโท		
ภาคการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท
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		 โดยให้เรียกเก็บ ๔ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๔ แล้ว แต่ยังไม่
ส�ำเร็จการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาค
การศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
ให้เรียกเก็บรายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
(๔) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
		 ก. ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
		 เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
		 โดยให้เรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๖ แล้ว แต่ยังไม่
ส�ำเร็จการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาค
การศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
ให้เรียกเก็บรายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
		 ข. ระดับปริญญาโท
		 เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
					๑. ศูนย์การเรียนใน-นอกมหาวิทยาลัย
						 ๑.๑ ไม่เกิน ๒๕๐ กิโลเมตร		 ภาคการศึกษาละ ๓๗,๐๐๐ บาท
						 ๑.๒ เกิน ๒๕๐ กิโลเมตร		 ภาคการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐ บาท
		 โดยให้เรียกเก็บ ๔ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๔ แล้ว แต่ยังไม่
ส�ำเร็จการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาค
การศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
ให้เรียกเก็บรายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
(๕) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�ำหรับผู้บริหารระดับต้น
		 ก. ระดับปริญญาโท		
ภาคการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท
		 โดยให้เรียกเก็บ ๔ ภาคการศึกษา ทัง้ นี้ เมือ่ สิน้ สุดภาคการศึกษาที่ ๔ แล้ว แต่ยงั ไม่สำ� เร็จ
การศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการ
ศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีทยี่ งั ลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียก
เก็บรายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
(๖) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษภาษาต่างประเทศ
		 ก. ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๗๕,๐๐๐ บาท
		 โดยให้เรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ทัง้ นี้ เมือ่ สิน้ สุดภาคการศึกษาที่ ๖ แล้ว แต่ยงั ไม่สำ� เร็จ
การศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการ
ศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีทยี่ งั ลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียก
เก็บรายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
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		 ข. ระดับปริญญาโท		
ภาคการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท
		 โดยให้เรียกเก็บ ๔ ภาคการศึกษา ทัง้ นี้ เมือ่ สิน้ สุดภาคการศึกษาที่ ๔ แล้ว แต่ยงั ไม่สำ� เร็จ
การศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการ
ศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีทยี่ งั ลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียก
เก็บรายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ ๗ ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษาพิเศษของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาค
พิเศษในอัตราดังนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงิน
อุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙)
(๑) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�ำหรับผู้บริหาร
			 - ระดับปริญญาเอก
รายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
			 - ระดับปริญญาโท
รายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�ำหรับบุคคลทั่วไป
			 - ระดับปริญญาเอก
รายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
			 - ระดับปริญญาโท
รายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษนานาชาติ
			 - ระดับปริญญาเอก
รายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
			 - ระดับปริญญาโท
รายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๔) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
			 - ระดับปริญญาเอก
รายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
			 - ระดับปริญญาโท
รายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๕) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�ำหรับผู้บริหารระดับต้น
			 - ระดับปริญญาโท
รายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๖) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษภาษาต่างประเทศ
			 - ระดับปริญญาเอก
รายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
			 - ระดับปริญญาโท
รายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘ ให้เรียกเก็บเงินค่ารักษาสภาพ กรณีมีการลาพักการศึกษา หรือมีการลงทะเบียนใน
ภาคฤดูร้อนก่อนครบระยะเวลาตามหลักสูตร โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียม
ของภาคปกติ
ข้อ ๙ ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากค่าใบสมัครและค่าสมัคร จากภาควิชาที่
จัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษตามอัตราทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตร
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บัณฑิตศึกษา		
ข้อ ๑๐ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครจากนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ใน
อัตราดังนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุน
การศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙)
(๑) ค่าใบสมัคร ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ค่าสมัคร
		 ก. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�ำหรับผู้บริหาร
๑,๕๐๐ บาท
		 ข. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�ำหรับผู้บริหารระดับต้น
๑,๕๐๐ บาท
		 ค. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�ำหรับบุคคลทั่วไป
๑,๐๐๐ บาท
		 ง. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ๑,๐๐๐ บาท
		 จ. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษนานาชาติ 		
๑,๐๐๐ บาท
		 ฉ. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษภาษาต่างประเทศ
๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายรายได้ส�ำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาค
พิเศษเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการ
ตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำ� นาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๓ ส�ำหรับนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ให้คงใช้บงั คับตามระเบียบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
			 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ ระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ตามความร่วมมือทางวิชาการเฉพาะกิจกับภาครัฐและเอกชน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงเห็นสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่า
ธรรมเนียมการสมัคร ส�ำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาศัยอ�ำนาจตามความใน มาตรา ๑๕ (๓) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกั บ สภาสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงมีมติให้กำ� หนด
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการ
เก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎี
บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับส�ำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ” หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษระดับดุษฎีบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ” หมายถึง หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษระดับดุษฎี
บัณฑิตทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้มกี ารเรียนการสอนตามหลักสูตรทีส่ ถาบัน หรือ หลักสูตรทีส่ ถาบัน
ก�ำหนด โดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
ข้อ ๔ ให้สถาบันเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
ระดับดุษฎีบัณฑิต ในอัตราดังนี้
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		 ๔.๑		ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เรียกเก็บต่อภาคการศึกษา รวม ๖ ภาคการศึกษา
		 ๔.๒		ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท เรียกเก็บตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๗ เป็นต้นไป
จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา หรือสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมอื่นที่สถาบันเรียกเก็บเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาเป็นครั้งคราวให้เป็น
ไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุง หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๖ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครจากนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน
ข้อ ๗ การเปลีย่ นแปลงอัตราเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครให้อธิการบดี
อนุมัติโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และเสนอสภาสถาบันทราบก่อนจัดท�ำประกาศ
บังคับใช้
ข้อ ๘ เงินอุดหนุนการศึกษา และค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามข้อ ๔ และข้อ ๖ ตามระเบียบ
นี้ถือเป็นเงินรายได้ของสถาบัน และให้สถาบันมีอ�ำนาจในการบริหารจัดการ จัดสรรเงินรายได้ของ
สถาบันตามระเบียบนี้ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการศึกษาเป็นส�ำคัญ และอ�ำนวยความสะดวกในด้าน
การให้บริการแก่นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
ข้อ ๙ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้ส�ำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจในการจัดท�ำประกาศ
สถาบันเพื่อปฏิบัติหรือด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความ
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำ� นาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
			 ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลงชื่อ)
เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยทีเ่ ห็นสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ส�ำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ตามโครงการความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๘.๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ
มติ สภามหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงให้กำ� หนดระเบียบ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับส�ำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๔
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“โครงการความร่วมมือ” หมายความว่า โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส�ำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๒.๑
“คณะ” หมายความว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
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“ภาควิชา” หมายความว่า หน่วยงานภายในคณะ มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน
“นักศึกษา” หมายความว่า ผูเ้ ข้ารับการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตามโครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(๑) เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๒) มีประสบการณ์ท�ำงานสอนในต�ำแหน่งอาจารย์ หรืองานวิชาการในด้านอาชีวะ หรือทาง
เทคนิคศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๓) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต�่ำกว่า ๓.๒๕ โดยมีการท�ำวิทยานิพนธ์ (แผน ก) หรือหากจบแผน ข ต้องมี
ผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในประเทศทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากภาควิชาการพิจารณา
เข้าศึกษาในหลักสูตรตามแผนการเรียนแบบต่างๆ ของผู้เข้าศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง
(๔) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนือ่ งจากการสอบวัดคุณสมบัตไิ ม่ผา่ นในการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุงการศึกษา หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
ข้อ ๖ ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ
๗๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลา
การศึกษา ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๗ นักศึกษาต้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียม เงินอุดหนุนการศึกษา และค่าใช้จา่ ยต่างๆ ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด เมื่อช�ำระแล้วมหาวิทยาลัยจะมีคืนเงินให้ เว้นแต่กรณีดังนี้
(๑) เงินค่าประกันทรัพย์สนิ เสียหายตามความในข้อ ๕ (๑) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วภายหลังการหักชดใช้หนี้สินหรือ
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ภาระที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ หากนักศึกษาไม่ได้แสดงความประสงค์ขอรับคืนภายใน ๖ เดือนนับจาก
วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตกเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั่วไปและหรือค่าบ�ำรุงการศึกษาตามประกาศ
การให้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมอื่นที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเพื่อให้บริการแก่
นักศึกษาเป็นครั้งคราว ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าบ�ำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้ส�ำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจในการจัดท�ำประกาศ
มหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำ� นาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
			 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
(หลักสูตรส�ำหรับผู้บริหารระดับต้น แผน ข) ส�ำหรับศูนย์การเรียนการสอนที่เปิดสอน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการ
สมัครโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
(หลั ก สู ต รส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น แผน ข) สาหรั บ ศู น ย์ ก ารเรี ย นการสอนที่ เ ปิ ด สอนในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามความร่วมมือทางวิชาการเฉพาะกิจกับภาครัฐและเอกชน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน ประกอบมติคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรส�ำหรับผู้บริหารระดับต้น แผน ข)
ส�ำหรับศูนย์การเรียนการสอนที่เปิดสอนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึ ก ษาตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ ๒/๒๕๕๕
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
“หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษระดับ
มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรสาหรับผู้บริหารระดับต้น แผน ข) ส�ำหรับศูนย์การเรียนการสอนที่
เปิดสอนในเขตกรุงเทพมหานคร
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“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษา ในอัตราดังนี้
(๑) สี่ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท
(๒) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ห้า เป็นต้นไปจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการ
ศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่น ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
เรียน และค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการสมัครของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๗ เงินอุดหนุนการศึกษาตามระเบียบนี้ถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และให้
มหาวิทยาลัยมีอำ� นาจในการบริหารจัดการ จัดสรรเงินรายได้ตามระเบียบนีโ้ ดยมุง่ เน้นประโยชน์ทางการ
ศึกษาเป็นสิ่งสาคัญและอ�ำนวยความสะดวกในด้านการให้บริการแก่นักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและ
ด้านอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ นักศึกษาต้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียม เงินอุดหนุนการศึกษา และค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อช�ำระแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่กรณีดังนี้
(๑) เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตามความในข้อ ๕ (๑) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วภายหลังการหักชดใช้หนี้สิน
หรื อ ภาระที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบชดใช้ แ ล้ ว หากนั ก ศึ ก ษาไม่ ไ ด้ แ สดงความประสงค์ ข อรั บ คื น ภายใน
๖ เดือน นับจากวันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตกเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั่วไปและหรือค่าบ�ำรุงการศึกษาตามประกาศ
การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมอื่นที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเพื่อให้บริการ
แก่นักศึกษาเป็นครั้งคราว ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุง หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๙ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ส�ำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามระเบียบนี้ ให้เป็น
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจในการจัดท�ำประกาศ
มหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�ำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
			 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินอุดหนุนการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินอุดหนุน
การศึกษา ส�ำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้าง
พืน้ ฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ) ซึง่ เป็นหลักสูตรร่วม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินอุดหนุนการศึกษา ส�ำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วม ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพืน้ ฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ) ซึง่ เป็นหลักสูตรร่วม
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รจากนั ก ศึ ก ษา ในอั ต ราคนละ
๑,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมอื่นตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ จนจบหลักสูตร
ในอัตราเหมาจ่ายดังนี้
(๑) นักศึกษาชาวไทย ภาคการศึกษาละ
		
๖๐,๐๐๐ บาท
(๒) นักศึกษาชาวต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 		
๘๕,๐๐๐ บาท
ในภาคการศึ ก ษาหลั ง จากนั ก ศึ ก ษาได้ ส ่ ง เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว และอยู ่ ใ นระหว่ า งรอ
การด�ำเนินการอืน่ เพือ่ จบการศึกษา ให้ถอื เป็นการรักษาสภาพ และให้เรียกเก็บค่ารักษาสภาพนักศึกษา
เพียงอย่างเดียว ในอัตราภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖ ให้เรียกเก็บเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษากรณีมกี ารลาพักการศึกษาหรือมีการลงทะเบียน
ในภาคฤดูร้อนก่อนครบระยะเวลาตามหลักสูตร จากนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าบ�ำรุงการศึกษา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ส�ำหรับหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรกั ษาการตามระเบียบนี้ และมีอำ� นาจออกประกาศเพือ่ ปฏิบตั กิ ารให้เป็น
ไปตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจ
ในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
			 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)

ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับ
เครื่องแบบ เครื่องหมาย
วินัยนักศึกษา และตัวอย่างรูปถ่าย
ส�ำหรับติดเอกสารทางการศึกษา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อแสดงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิและเกียรติศักดิ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน
พระราชทานพระปรมาภิไธยและพระบรมราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กอปรกับมีการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให้ตราข้อบังคับนี้ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย เครื่องแบบ
เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือมติอนื่ ใดทีข่ ดั หรือแย้งกับข้อบังคับ
นี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ” หมายความว่ า ส่ ว นงานตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่มี
การจัดการเรียนการสอน
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“หลักสูตรในเวลา” หมายความว่า หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยก�ำหนดให้มีการจัดการเรียน
การสอนในเวลาราชการ ในระดับปริญญาบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตร โดยมีก�ำหนดเวลาการศึกษา
ที่แน่นอน
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“หลักสูตรนอกเวลา” หมายความว่า หลักสูตรทีส่ ภามหาวิทยาลัยก�ำหนดให้มกี ารจัดการเรียน
การสอนนอกเวลาราชการ (ภาคค�ำ่ ) ในระดับปริญญาบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรโดยมีก�ำหนดเวลา
การศึกษาที่แน่นอน
“งานพิธี” หมายความว่า งานที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นใดจัดขึ้นตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีการปฏิบัติ หรือประเพณีที่ส�ำคัญ แต่มิได้กำ� หนดให้เป็นงานรัฐพิธีหรือราชพิธี
“งานราชพิธี” หมายความว่า งานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก�ำหนดไว้เป็น
ประจ�ำตามราชประเพณี
“รัฐพิธ”ี หมายความว่า งานทีร่ ฐั จัดขึน้ เป็นธรรมเนียม มีหมายก�ำหนดการทีก่ ำ� หนดไว้เป็นประจ�ำ
“สุภาพ” หมายความว่า เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือเรียบร้อย
ถูกกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�ำนาจในการก�ำหนดระเบียบ
หรือประกาศเพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมปี ญ
ั หาในการวินจิ ฉัยหรือการตีความเพือ่ ปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�ำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

หมวดที่ ๑
หมวดทั่วไป
ข้อ ๖ เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา ตามข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับ
นักศึกษาทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรีหลักสูตรในเวลา ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
นอกเวลา (ภาคค�ำ่ ) หรือนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะใช้เครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแต่ง
กายตามข้อบังคับนี้ หรือแต่งกายแบบสุภาพ ก็ได้
ข้อ ๗ การก�ำหนดให้ใช้เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษาที่นอกเหนือ
จากที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้จัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย หรือประกาศคณะ แล้วแต่กรณี
ตามความเหมาะสม

222

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หมวดที่ ๒
การแต่งกายนักศึกษา
ข้อ ๘ ให้มกี ารแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือใน
โอกาสต่างๆ ดังนี้
(๑) การแต่งกายนักศึกษาในเวลาเรียน ใช้สำ� หรับแต่งในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ เวลา ท�ำการ
และการติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
(๒) การแต่งกายนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือเรียนวิชาพลศึกษา ใช้ส�ำหรับการศึกษา
ภาคปฏิบัติ ใช้ส�ำหรับแต่งในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลองหรือโรงประลองหรือการปฏิบัติการ
ภาคสนามหรือในสนามกีฬา
(๓) การแต่งกายนักศึกษาส�ำหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี ใช้ส�ำหรับแต่งในเวลาเข้าร่วม
งานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธีหรือตามค�ำสั่งมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การแต่งกายของนักศึกษาชาย ประกอบด้วย
(๑) ทรงผม เป็นทรงสุภาพ ผมยาวไม่เกินปกคอเสื้อและห้ามท�ำสีผมผิดจากธรรมชาติ
ห้ามไว้หนวดและเครา (ยกเว้นนักศึกษาที่มีข้อบังคับทางศาสนาหรือจารีตประเพณี)
(๒) เสื้อ ให้ใช้คอปกเชิ้ตปลายแหลม แขนสั้นเพียงเหนือศอก (ไม่ผ่าปลายแขน) หรือ แขนยาว
ถึงข้อมือ ท�ำจากผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม ๖ เม็ด
ความยาวของเสื้อ ต�่ำกว่าสะเอว เวลาสวมใส่เก็บปลายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
(๓) เนคไท มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย รูปแบบ สีและขนาดเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด
(๔) กางเกง สีด�ำ หรือสีกรมท่า แบบทรงสากล ไม่รัดรูป ผ่าใส่ซิบด้านหน้า ไม่มีจีบ ขายาว
ถึงหลังเท้าของผู้สวมใส่ไม่พับปลายขา มีหูท�ำจากผ้าชนิดและสีเดียวกันส�ำหรับสอดคาดเข็มขัด เวลา
สวมใส่ให้ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย (ห้ามใช้ผ้ายีนส์)
(๕) เข็มขัด สีดำ� ใช้กับหัวเข็มขัดท�ำด้วยโลหะ รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
(๖) รองเท้า สีด�ำหรือสีน�้ำตาลเข้มหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย
(๗) ถุงเท้า แบบสุภาพสีดำ� สีนำ�้ ตาลเข้ม หรือสีขาว
ข้อ ๑๐ การแต่งกายของนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย
(๑) ทรงผม เป็นทรงสุภาพและห้ามท�ำสีผมผิดจากธรรมชาติ
(๒) ผ้าคลุมศีรษะ สีขาวเกลี้ยง เนื้อผ้าไม่บาง ไม่มีลวดลาย กลัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
บนผ้าคลุมด้านซ้าย
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(๓) เสื้อ ให้ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร คอปกเชิ้ตปลายแหลมแขน
สัน้ เพียงเหนือศอก (ไม่ผา่ ปลายแขน) ปลายแขนท�ำเป็นสาบตลบขึน้ มีสาบด้านหลังพอเหมาะกับรูปร่าง
และไม่รัดรูป ผ่าหน้าตลอดท�ำสาบตลบเข้าข้างในกว้าง ๓๐ มิลลิเมตร ติดกระดุม ๕ เม็ด ความยาวของ
เสื้อต�ำ่ กว่าสะเอว เวลาสวมใส่เก็บปลายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
(๔) กระโปรง สีดำ� หรือสีกรมท่า แบบทรงสุภาพ ไม่มลี วดลาย ความยาวเสมอเข่า (ห้ามใช้ผา้ ยีนส์)
(๕) กระดุม ท�ำด้วยโลหะสีเ งินขนาดเส้ นผ่ า ศู นย์ ก ลาง ๑๗ มิ ล ลิ เ มตร รู ปแบบตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
(๖) เข็มเครื่องหมาย ให้มีเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนมหามงกุฎ ท�ำด้วย
โลหะสีเงิน กว้าง ๒๓ มิลลิเมตร สูง ๓๐ มิลลิเมตร ประดับหน้าอกด้านซ้าย รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด
(๗) เข็มขัด สีดำ� ใช้กับหัวเข็มขัดท�ำด้วยโลหะ รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
(๘) รองเท้า หุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น สีด�ำ สีนำ�้ ตาล หรือสีขาว แบบสุภาพ

หมวดที่ ๓
การแต่งกายนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือเรียนวิชาพลศึกษา
ข้อ ๑๑ การแต่งกายของนักศึกษาชายในเวลาฝึกปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
(๑) ทรงผม ตามข้อ ๙ (๑)
(๒) เสือ้ ให้ใช้คอปกฮาวาย แขนสัน้ ยาวเพียงศอกไม่ผา่ ปลายแขนความยาวของเสือ้ ถึงบริเวณ
สะโพก ท�ำจากผ้าชนิดหนา ที่หน้าอกด้านขวาปักเครื่องหมายมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนมหามงกุฎ
ด้วยด้ายที่ท�ำจากไหมสีแสด และด้านล่างเครื่องหมายมีชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และใต้ชื่อมหาวิทยาลัยปักคณะที่นักศึกษาสังกัด มีกระเป๋าแบบจีบแตก ๓ ใบด้านบน
ซ้าย ๑ ใบ และด้านล่าง ๒ ใบ ด้านหลังเสื้อจับจีบคู่มีสายคาดยาวตลอด (ห้ามมิให้ปักสัญลักษณ์อื่นใด
นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด) การสวมใส่ติดกระดุมเรียบร้อย หากสวมทับ เสื้อยืดต้องเป็น
สีขาวล้วนไม่มีลวดลาย
(๓) กางเกง ให้ใช้ตามข้อ ๙ (๔) การสวมใส่ให้เรียบร้อย
(๔) เข็มขัด ให้ใช้ตามข้อ ๙ (๕)
(๕) รองเท้า หนังหรือผ้าใบ แบบสุภาพใช้กับถุงเท้าสีสุภาพ
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ข้อ ๑๒		 การแต่งกายของนักศึกษาหญิงในเวลาฝึกปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
(๑) ทรงผม ตามข้อ ๑๐ (๑)
(๒) เสื้อตามลักษณะและแบบข้อ ๑๑ (๒) การสวมใส่ติดกระดุมให้เรียบร้อย
(๓) กระโปรงหรือกางเกง เป็นไปตามลักษณะการฝึกปฏิบัติงานที่คณะก�ำหนดไว้ตามความ
เหมาะสม การสวมใส่เรียบร้อย (ห้ามใช้ผ้ายีนส์)
(๔) เข็มขัด ตามลักษณะและแบบข้อ ๑๐ (๗)
(๕) รองเท้า หนังหรือผ้าใบ แบบสุภาพหรือตามข้อ ๑๐ (๘)
ข้อ ๑๓ การแต่งกายของนักศึกษาชาย-หญิงในเวลาเรียนวิชาพลศึกษา ประกอบด้วย
(๑) ทรงผม ตามข้อ ๙ (๑) และ ข้อ ๑๐ (๑)
(๒) เสื้อ ให้ใช้คอปกแขนสั้นยาวเพียงเหนือศอกท�ำจากผ้ายืดชนิดหนาพอสมควร แบบและสี
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด เวลาสวมใส่เอาชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
(๓) กางเกง ขายาวท�ำจากผ้ายืดหรือผ้าร่มสีสุภาพ แบบและสีตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
(๔) รองเท้า ผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาแบบและสีสุภาพ ใช้กับถุงเท้าสีสุภาพ

หมวดที่ ๔
การแต่งกายนักศึกษาส�ำหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี
ข้อ ๑๔ ให้นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยแต่งกายในงานพิธีต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยหรือตามค�ำสั่งมหาวิทยาลัยตามที่ได้กำ� หนดไว้ในข้อ ๙ หรือ ข้อ ๑๐ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕		 การแต่งกายของนักศึกษาในงานราชพิธีหรือรัฐพิธีประกอบด้วย
(๑) นักศึกษาชาย
		 ก. ทรงผม ตามข้อ ๙ (๑)
		 ข. เสื้อ ให้ใช้เสื้อนอกแขนยาวแบบราชการสีขาว
		 ค. เข็มเครื่องหมาย ท�ำด้วยโลหะสีทอง แบบเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเฉพาะส่วน
มหามงกุฎ ขนาดกว้าง ๑๘ มิลลิเมตร สูง ๒๕ มิลลิเมตร ใช้ติดคอเสื้อทั้งสองด้าน
		 ง. กระดุม ท�ำด้วยโลหะสีทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๑ มิลลิเมตร มีลายดุนนูน เครือ่ งหมาย
มหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนมหามงกุฎ จ�ำนวน ๕ เม็ด
		 จ. กางเกง ทรงสากลสีขาว ผ้าชนิดเดียวกันกับเสื้อ ไม่รัดรูป ขายาวถึงหลังเท้า
ไม่พับปลายขา ผ่าตรงส่วนหน้า มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง
		 ฉ. รองเท้าหนังสีดำ� หุ้มส้น ชนิดผูก ไม่มีลวดลาย ไม่ติดโลหะใช้กับถุงเท้าสีด�ำ
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(๒)
		
		
ที่คอเสื้อ
		
		
		
		
		
ถุงน่องสีเนื้อ

นักศึกษาหญิง
ก. ทรงผม ตามข้อ ๑๐ (๑)
ข. เสื้อ ให้ใช้เสื้อแบบนักศึกษาตามลักษณะและแบบข้อ ๑๐ (๓) และติดกระดุม
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.

กระโปรง สีกรมท่า ทรงกว้างหรือทรงแคบไม่อัดจีบ (พลีท) แบบสุภาพยาวคลุมเข่า
กระดุม ให้ใช้ตามข้อ ๑๐ (๕)
เข็มเครื่องหมาย ให้ใช้ตามข้อ ๑๐ (๖)
เข็มขัด ให้ใช้ตามข้อ ๑๐ (๗)
รองเท้าหนังสีด�ำ ส้นสูงหรือส้นเตี้ย แบบหุ้มส้นปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลายใช้กับ

		
			 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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การแต่งกายนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ
เวลาท�ำการและการติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ระดับ ปวช. และปริญญาตรี

การแต่งกายนักศึกษา
ส�ำหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา เพื่อเป็นการด�ำรงไว้ซึ่งเกียรติของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักสิทธิ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตนเอง การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ
ฐานะประชากรของมหาวิทยาลัยและพลเมืองของสังคม การมีมารยาทและความประพฤติทดี่ งี ามเหมาะ
สมกับสภาพแวดล้อม สังคม ประเพณี วัฒนธรรม จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา และเพื่อ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้ตราข้อบังคับนี้ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย วินยั นักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อบังคับนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ” หมายความว่ า ส่ ว นงานตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“หอพักนักศึกษา” หมายความว่า หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากอธิการบดีให้ก�ำกับดูแลฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อำ� นวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าของคณะ
“รองคณบดี” หมายความว่า รองคณบดี รองผู้อำ� นวยการวิทยาลัยฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กำ� กับดูแลฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ
“อาจารย์” หมายความว่า ผู้สอนหรือผู้บรรยายประจ�ำรายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ
รวมถึงอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการหรือกิจกรรมด้วย
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานพิเศษ และลูกจ้างประจ�ำในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาพิเศษที่ลงทะเบียนเรียน
เฉพาะรายวิชาด้วย ยกเว้น นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
“คณะกรรมการวินยั นักศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการวินยั นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของคณะ หรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของหอพักนักศึกษา
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
หรือหอพัก หรือมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับนี้เพื่อสอบข้อเท็จจริง หรือรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์
และเสนอความเห็นต่อผู้มีอำ� นาจสั่งการ
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดสอนตามปกติติดต่อกัน ซึ่งใน
หนึ่งปีการศึกษาจะมีสองภาคการศึกษา
“ตักเตือน” หมายความว่า สั่งสอนให้รู้สำ� นึก
“ภาคทัณฑ์” หมายความว่า การต�ำหนิโทษหรือคาดโทษ
“ทัณฑ์บน” หมายความว่า ถ้อยค�ำหรือหนังสือสัญญาว่าจะไม่ประพฤติละเมิดตามเงื่อนไข
ที่ได้ให้ไว้
“พักการศึกษา” หมายความว่า ให้หยุดการเรียนในมหาวิทยาลัยชั่วคราวในระยะเวลาหนึ่ง
ตามค�ำสั่งมหาวิทยาลัย
“ให้ออก” หมายความว่า การให้พ้นจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้วยกรณีใด
กรณีหนึ่งตามค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย
“ไล่ออก” หมายความว่า การสั่งให้คัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยและ
สงวนสิทธิ์ในการไม่รับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา ๑ ปี
“โทษอื่นๆ” หมายความว่า ความผิดที่ต้องรับโทษด้วยวิธีอื่น ตามความเหมาะสมนอกเหนือ
จากโทษที่มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดไว้ตามข้อบังคับนี้
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ข้อ ๕ นักศึกษาที่ได้กระท�ำผิดวินัยนักศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ถ้ายังไม่ได้รับ
โทษฐานกระท�ำความผิดวินัยตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หากข้อบังคับใดเป็นคุณแก่นักศึกษายิ่งกว่าให้น�ำข้อบังคับนั้นมาใช้บังคับ
ข้อ ๖ ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
เป็นผู้มีระเบียบวินัยตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามข้อบังคับนีแ้ ละให้มอี ำ� นาจออกประกาศ หรือก�ำหนด
หลักเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

หมวดที่ ๑
วินัยนักศึกษา
ข้อ ๘ นักศึกษาต้องรักษาวินัยตามที่ก�ำหนดเป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดย
เคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้นั้นกระท�ำผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่
ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๙ นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา
ในฐานะของผูท้ ไี่ ด้รบั โอกาสทางการศึกษาทีร่ ฐั จัดให้จากภาษีของประชาชน จึงไม่ควรกระท�ำการอย่างใด
อย่างหนึ่งที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะความเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องเคารพสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของอาจารย์เจ้าหน้าที่หรือของผู้อื่น
ประพฤติตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคมไทยในทุกโอกาส ไม่กระท�ำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพหน้าที่
เชื้อชาติ ศาสนา หรือการคุกคามทางเพศ
ข้อ ๑๑		 นักศึกษาต้องไม่ละเมิดกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายอืน่ ใดทีร่ ฐั ก�ำหนดไว้
หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือของคณะ หรือของหอพักนักศึกษา
ข้อ ๑๒ นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ ให้สะอาดเรียบร้อย ในลักษณะสุภาพชนให้ถกู กาลเทศะ
หรือตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาเกียรติของ
มหาวิทยาลัย และต้องไม่แสดงกิริยาอาการใดๆ อันไม่สมควรเมื่ออยู่ภายในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ นักศึกษาต้องมีความซื่อตรง ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่แสดงอาการดูหมิ่น
เหยียดหยามผู้อื่น มีมารยาทอันดีงาม ไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางที่น�ำมาซึ่งความเสื่อมเสีย
หรือเสียหายต่อชื่อเสียง และเกียรติคุณของตน หมู่คณะ ผู้ปกครอง หรือของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๔		 นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ไม่ทำ� การก่อกวน รบกวนความสงบเรียบร้อย
ปกติสุขของผู้อื่น หรือท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขัดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน
หรือกระท�ำการใดๆ อันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕		 นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้ก่อการ หรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาท ท�ำร้ายร่างกาย
ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลอื่น
ข้อ ๑๖		 นักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตนต่ออาจารย์เจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีสัมมา
คารวะไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูถูก ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือท�ำร้ายร่างกายและ
ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือ ค�ำตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
ข้อ ๑๗		 นักศึกษาต้องไม่มีไว้ในครอบครองหรือเพื่อจ�ำหน่ายจ่ายแจกซึ่งบุหรี่ สุราเมรัย
ของมึนเมา สิ่งเสพติด หรือสารควบคุมใดๆ รวมถึงการห้ามไว้ในครอบครองซึ่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้
ส�ำหรับการเสพสิ่งเสพติด หรือสารควบคุมใดๆ หรือสูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติดนั้นๆ ในบริเวณพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๘		 นักศึกษาต้องไม่ท�ำผิดระเบียบการใช้ยานพาหนะ การใช้อาคารสถานที่ หรือพื้นที่
ของมหาวิทยาลัย หรือเข้าพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกินก�ำหนดเวลา ตามประกาศที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๑๙		 นักศึกษาต้องไม่ใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อการกระท�ำผิดทางสื่อหรือ
มีไว้ในครอบครองซึ่งสื่อ ภาพ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่งเขียน หรือสื่ออื่นใดที่ส่อไปในทางที่ทำ� ให้เกิดความ
เสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่น สังคม หรือของมหาวิทยาลัย หรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม
ข้อ ๒๐ นักศึกษามีขอ้ กล่าวหาว่าได้กระท�ำการละเมิดวินยั นักศึกษา ต้องแสดงตนให้ความร่วม
มือไม่ขัดขืน แสดงพยานหลักฐานต่ออาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ไม่แสดงหรือกล่าวข้อความ
อันเป็นเท็จ เพื่อปกปิดข้อเท็จจริงที่จะท�ำให้ตนหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์
ข้อ ๒๑		 นักศึกษาต้องไม่ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกงทรัพย์ หรือท�ำลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๒		 กรณีมเี หตุอนั สมควรนักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาได้ทนั ที เมือ่ อาจารย์
หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ
ข้อ ๒๓		 นักศึกษาต้องรักษาชือ่ เสียงของตนเองและมหาวิทยาลัย โดยมิให้ได้ชอื่ ว่าเป็นผูท้ จุ ริต
ประพฤติมิชอบใดๆ หรือพยายามกระท�ำการนั้น
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ข้อ ๒๔		 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งไม่ ป ระพฤติ ผิ ด ทางศี ล ธรรม วั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี ที่ ดี ง าม
หรือกระท�ำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในทางชู้สาว
ข้อ ๒๕		 นักศึกษาต้องไม่มีไว้ในครอบครองซึ่งอุปกรณ์การเล่นพนัน หรือเล่นการพนัน
หรือสนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน
ข้อ ๒๖ นักศึกษาต้องไม่เสพสุราเมรัย ของมึนเมา หรือสิง่ เสพติดใดๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเอง ผู้อื่น หรือส่วนรวมของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๗		 นักศึกษาต้องไม่ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัย หรือเอกสารอื่นใด หรือ
กระท�ำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนโดยจงใจเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
หรือปกติสุขส่วนรวมเสียหาย หรือถูกท�ำลาย
ข้อ ๒๘		 นักศึกษาต้องไม่มีไว้ในครอบครองหรือพกพาซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่สามารถ
ใช้เป็นอาวุธ หรือสิ่งใช้แทนอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดเมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๙		 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งไม่ ป ระพฤติ ล ะเมิ ด กฎหมายบ้ า นเมื อ งจนต้ อ งโทษในคดี อ าญา
โดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ซึ่งลักษณะความผิดต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๐ นักศึกษาต้องไม่กระท�ำการอืน่ ใดในลักษณะทีไ่ ม่สมควร รวมทัง้ ต้องไม่กระท�ำการใด
ทีค่ ณะกรรมการวินยั นักศึกษามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่าการกระท�ำนัน้ เป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ วินยั นักศึกษา

หมวดที่ ๒
โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา
ข้อ ๓๑ นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยนักศึกษา ตามที่
บัญญัติไว้ในหมวด ๑ ผู้นั้นเป็นผู้กระท�ำผิดวินัยนักศึกษา จักต้องได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา เว้นแต่
มีเหตุอันควรงดโทษตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		 โทษวินัยนักศึกษามี ๖ สถาน ดังนี้
		 (๑) ตักเตือน
		 (๒) ภาคทัณฑ์และท�ำทัณฑ์บน
		 (๓) พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ปีการศึกษา
		 (๔) ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรอง ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
มีก�ำหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
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		 (๕)
			
			
		 (๖)

ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดย
ก. ให้ออก
ข. ไล่ออก
โทษอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาก�ำหนด

หมวดที่ ๓
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ข้อ ๓๒		 ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย
(๑) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดี/รองผู้อำ� นวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือรองคณบดี รองผู้อ�ำนวยการที่ได้
รับมอบหมาย เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา การปกครอง กฎหมาย) จ�ำนวนไม่เกิน ๔ คน
เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อำ� นวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการ
(๕) หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) เจ้าหน้าที่งานวินัยและพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

วิทยาลัย

ข้อ ๓๓		 ให้คณะกรรมการวินยั นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๓๒ มีอำ� นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาเสนอต่อมหา

(๒) เสนอปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษาเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย
(๓) ออกระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้
(๔) ก�ำหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาด้านระเบียบวินัย และส่งเสริมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๕) ก�ำหนดบทลงโทษ และวิธีการลงโทษนักศึกษาที่กระท�ำผิดวินัยนักศึกษาการพิจารณา
วินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินยั นักศึกษา ให้ถอื ตามเสียงข้างมาก กรณีมคี ะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
คณะกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียงเพื่อชี้ขาด โดยให้บันทึกความเห็นแย้งของกรรมการไว้ใน
รายงานการประชุมด้วย
(๖) หน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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ข้อ ๓๔		 ให้อธิการบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการวินยั นักศึกษาระดับคณะ หรือหอพักนักศึกษา ดังนี้
(๑) คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ ประกอบด้วย
		 ก.		 รองคณบดี หรือรองผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
				 ประธานกรรมการ
		 ข. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนภาควิชาต่างๆ ภายในคณะหรือวิทยาลัย ตามที่คณบดี
				 เห็นสมควร เป็นกรรมการ
		 ค. หัวหน้างานกิจการนักศึกษาของคณะ หรือวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจ�ำหอพักนักศึกษา ประกอบด้วย
		 ก.		 ประธานกรรมการหอพักนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ
		 ข.		 อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษาจ�ำนวนตามที่ประธานหอพัก
				 เห็นสมควร เป็นกรรมการ
		 ค. ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นต่ า งๆ ตามที่ ป ระธานกรรมการหอพั ก นั ก ศึ ก ษาเห็ น สมควร
				 เป็นกรรมการ
		 ง.		 เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓๕		 ให้มีคณะกรรมการตาม ข้อ ๓๔ มีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) เสนอวิธีการ และส่งเสริมความประพฤตินักศึกษาของคณะหรือหอพักนักศึกษา ให้เป็น
ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา หรือระเบียบข้อบังคับอื่น
(๒) พิจารณาแนวทางด�ำเนินการพัฒนานักศึกษาในด้านจริยธรรมและส่งเสริมคุณธรรม
ในคณะหรือหอพักนักศึกษา
(๓) เสนอให้ ม หาวิ ท ยาลั ย คณะ หรื อ หอพั ก นั ก ศึ ก ษา ออกระเบี ย บ ค� ำ สั่ ง ประกาศ
เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในคณะหรือหอพัก
(๔) เสนอให้ผมู้ อี ำ� นาจสัง่ การสัง่ ลงโทษ หรือด�ำเนินการกับนักศึกษาทีก่ ระท�ำผิดวินยั นักศึกษา
ในคณะ หรือหอพักนักศึกษา กรณีเป็นความผิดร้ายแรงให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการเสนอ
บทลงโทษให้ถอื ตามเสียงข้างมากของคณะกรรมการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียงเพื่อชี้ขาด โดยให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมด้วย
(๕) หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะ หอพักนักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
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หมวดที่ ๔
การด�ำเนินการทางวินัยนักศึกษา
ข้อ ๓๖		 เมื่อความปรากฏว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยประพฤติผิดวินัย หรือมีการกล่าวหา
ว่านักศึกษาผู้ใดกระท�ำผิดวินัยนักศึกษา นักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับการด�ำเนินการทางวินัยนักศึกษาตาม
ข้อบังคับนีโ้ ดยเท่าเทียมกัน ให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือประธานกรรมการหอพัก
นักศึกษา แล้วแต่กรณี แต่งตั้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ เพื่อท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณ์และการกระท�ำความผิดวินัยนักศึกษาพร้อมให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษ
ทางวินัยนักศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา โดยอาจพิจารณา
แต่งตั้งจาก อาจารย์ผู้สอน ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือจะแต่งตั้งจากผู้ช�ำนาญหรือ
บุคคลที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีการประพฤติผดิ วินยั หรือการกล่าวหาว่ากระท�ำผิดวินยั ของนักศึกษาเป็นการกระท�ำผิด
ชัดแจ้งและลักษณะของการกระท�ำผิดไม่ซบั ซ้อนมีเงือ่ นง�ำ และผูก้ ระท�ำผิดให้การยอมรับ หรือเป็นความ
ผิดเล็กน้อย ไม่รา้ ยแรง ให้รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากอธิการบดีหรือ
คณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา หรือบุคคลที่รองอธิการบดี หรือคณบดี หรือประธาน
กรรมการหอพักนักศึกษามอบหมายแล้วแต่กรณี เรียกนักศึกษาผู้นั้นมาด�ำเนินการทางวินัย และให้ยุติ
หรือระงับการกระท�ำนั้นเสียโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๓๗		 ในการสอบข้อเท็จจริงต้องมีกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างน้อยเกินกึ่งหนึ่ง จึงเป็น
องค์คณะด�ำเนินการสอบข้อเท็จจริงได้ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ต้องประกอบด้วย
ค�ำกล่าวหา ค�ำแก้ข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริง เหตุผลการพิจารณาผลการพิจารณาและการเสนอโทษ
ในการท�ำความเห็นเพือ่ เสนอต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีทไี่ ด้รบั มอบหมาย หรือคณบดี หรือประธาน
กรรมการหอพักนักศึกษาแล้วแต่กรณี ให้ถือตามเสียงข้างมากของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีก ๑ เสียง เพือ่ ชีข้ าด
โดยให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมด้วย
ข้อ ๓๘		 ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด�ำเนินการสอบข้อเท็จจริงโดยมิชกั ช้า ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค�ำสั่งแต่งตั้ง กรณีสอบข้อเท็จจริงไม่แล้วเสร็จตามก�ำหนดเวลา
ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขอขยายเวลาการสอบข้อเท็จจริงจากผูม้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงได้คราวละไม่เกิน ๓๐ วัน ไม่เกิน ๒ ครั้ง
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ข้อ ๓๙		 ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง มีอ�ำนาจขอพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบ
ครองของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�ำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ข้อ ๔๐ นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดวินัย มีสิทธินำ� พยานหลักฐานต่างๆ มาแสดงต่อ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพือ่ พิจารณาก่อนเสร็จสิน้ การพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ข้อ ๔๑ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๓๖ จ่ายค่าเบี้ยประชุมด้วย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้แก่กรรมการสอบข้อเท็จจริง ในอัตราครั้งละสามร้อยบาทต่อคน
ข้อ ๔๒ ผู้มีอำ� นาจสั่งลงโทษนักศึกษาได้แก่
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาหรือผูท้ อี่ ธิการบดีมอบหมาย มีอำ� นาจ
ลงโทษทุกสถานความผิด
(๒) คณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา มีอำ� นาจลงโทษเฉพาะสถานความผิดตาม
ข้อ ๓๑ (๑) และข้อ ๓๑ (๒) โดยสั่งลงโทษได้แต่เฉพาะนักศึกษาในสังกัดคณะ หรือนักศึกษาที่ท�ำผิด
วินัยนักศึกษาในบริเวณหอพักนักศึกษา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๓		 ค�ำสั่งลงโทษให้ระบุลักษณะการกระท�ำผิด พร้อมทั้งโทษที่ได้รับโดยชัดแจ้ง และให้
แจ้งสิทธิการอุทธรณ์ให้นกั ศึกษาผูถ้ กู ลงโทษทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้ผถู้ กู ลงโทษลงลายมือชือ่
รับทราบค�ำสั่ง หากผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค�ำสั่งให้จัดหาพยานมาลงลายมือชื่อ
เพือ่ ยืนยันว่าได้แจ้งค�ำสัง่ ให้ผถู้ กู ลงโทษทราบแล้วเมือ่ วัน เวลาใด หรือในกรณีแจ้งให้ผถู้ กู กล่าวหาทราบ
ทางไปรษณีย์ให้มีใบตอบรับยืนยันการรับทราบค�ำสั่งลงโทษ
ข้อ ๔๔		 เมื่อมหาวิทยาลัยมีค�ำสั่งลงโทษแล้ว ให้งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการ
นักศึกษาด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) แจ้งนักศึกษาผู้ถูกลงโทษและผู้ปกครอง
(๒) แจ้งงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) แจ้งคณะ หรือหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัด
(๔) บันทึกข้อมูล
ข้อ ๔๕		 ให้คณะหรือหอพักนักศึกษาแล้วแต่กรณี เมื่อได้มีการสั่งลงโทษนักศึกษาแล้วต้อง
ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) แจ้งนักศึกษาผู้ถูกลงโทษและผู้ปกครอง
(๒) แจ้งภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด
(๓) แจ้งมหาวิทยาลัย
(๔) บันทึกข้อมูล
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หมวดที่ ๕
การอุทธรณ์คำ� สั่งลงโทษ
ข้อ ๔๖		 การขออุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษต้องด�ำเนินการด้วยตนเองและเพื่อตนเองเท่านั้น
ข้อ ๔๗ ให้นักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัย คณะ หรือหอพักนักศึกษา สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
ที่มีอัตราโทษต�่ำกว่าพักการศึกษา มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำ� สั่งลงโทษต่ออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันรับทราบค�ำสั่งลงโทษ โดยยื่นเรื่องผ่านงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ข้อ ๔๘		 ให้รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา หรือผูท้ อี่ ธิการบดี มอบหมาย มีอำ� นาจวินจิ ฉัย
ชีข้ าดตามข้อ ๔๗ เพือ่ ให้ยกอุทธรณ์ เพิม่ โทษ ลดโทษ บรรเทาโทษ ยกโทษ แล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษ และค�ำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๔๙		 ให้นกั ศึกษาทีถ่ กู มหาวิทยาลัยสัง่ ลงโทษวินยั ร้ายแรงทีม่ อี ตั ราโทษตัง้ แต่พกั การศึกษา
๑ ภาคการศึกษาขึ้นไป มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษต่ออธิการบดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบ
ค�ำสั่งลงโทษ โดยยื่นเรื่องผ่านงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ข้อ ๕๐		 ให้อธิการบดีมอี ำ� นาจวินจิ ฉัยชีข้ าด หรือแต่งตัง้ คณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน เพือ่
พิจารณาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าดของอธิการบดีตามข้อ ๔๙ เพือ่ สัง่ ให้ยกอุทธรณ์
เพิ่มโทษ ลดโทษ บรรเทาโทษหรือยกโทษแล้วแต่กรณีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์
ค�ำสั่งลงโทษ และค�ำวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๕๑		 ในระหว่างการยืน่ อุทธรณ์นกั ศึกษายังคงได้รบั โทษตามค�ำสัง่ นัน้ เว้นแต่กรณีมเี หตุผล
พิเศษอันควรได้รับการบรรเทาโทษไว้ก่อน (การยื่นอุทธรณ์ไม่ถือว่าเป็นเหตุผลพิเศษ) ให้นักศึกษายื่น
ค�ำร้องต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายแล้วแต่กรณี
พร้อมเหตุผลพิเศษนั้น เพื่อขอบรรเทาโทษ โดยแสดงเหตุผลชี้แจงให้เห็นเป็นพฤติการณ์พิเศษเพื่อขอ
บรรเทาโทษไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำ� วินิจฉัยชี้ขาดตามข้อ ๔๘ หรือ ๕๐ แล้วแต่กรณี
			 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอบรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้มีพัฒนาการ
ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วินัย คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้าง
การรับรู้ เรียนรู้ ทักษะลักษณะนิสัย มีคุณภาพชีวิตและลักษณะที่เหมาะสมสามารถด�ำรงตนอยู่ร่วมกัน
ในสถานศึกษาและในสังคมอย่างถูกต้อง เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน หรือกฎหมายอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จึงตราข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ที่มีการจัดการเรียนการสอนและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานระดับคณะที่ได้รับอนุมัติให้
จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน สังกัดวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“หอพัก” หมายความว่า หอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน คณะ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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“ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้อำ� นวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
“รองผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัย” หมายความว่า รองผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือรองผู้อ�ำนวยการที่ได้รับมอบหมาย
“ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ไทย-เยอรมัน
“คณะกรรมการปกครอง” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ�ำนวยการ
ให้เป็นกรรมการปกครองนักเรียนของโรงเรียนตามข้อบังคับนี			
้
“อาจารย์” หมายความว่า ผู้สอน ผู้บรรยายประจ�ำวิชาต่างๆ รวมถึงอาจารย์พิเศษ อาจารย์
ที่ปรึกษาของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
รวมถึงอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วย
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ ลูกจ้างประจ�ำ
หรือลูกจ้างอื่นๆที่จ้างด้วยเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยเยอรมัน คณะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้ให้กำ� เนิด หรือบิดามารดา บุญธรรมที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือบุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้อุปการะเลี้ยงดู
“วินัย” หมายความว่า วินัยนักเรียน
“นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ข้อ ๕ กรณีนักเรียนได้กระท�ำความผิดวินัยก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับนี้และการพิจารณา
ด�ำเนินการทางวินัยกับนักเรียนยังไม่แล้วเสร็จให้พิจารณาลงโทษส่วนที่เป็นคุณ
ข้อ ๖ ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย คณะ หรือโรงเรียน มีหน้าที่ว่ากล่าว
ตักเตือน ป้องกันมิให้นักเรียนกระท�ำผิดวินัยหรือแจ้งต่อโรงเรียนเมื่อพบว่ามีนักเรียนกระท�ำผิดวินัย
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอ�ำนาจในการวินิจฉัยหรือการตีความ
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ และค�ำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

หมวดที่ ๑
วินัยนักเรียน
ข้อ ๘ นักเรียนต้องรักษาวินัยตามที่กฎกระทรวงก�ำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท�ำความผิด
และวินยั ทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดเป็นข้อห้าม และข้อปฏิบตั ไิ ว้ในหมวดนีโ้ ดยเคร่งครัดอยูเ่ สมอ ผูใ้ ดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่า ผู้นั้นกระท�ำผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
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ข้อ ๙ นักเรียนต้องเคารพสิทธิเสรีภาพ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายของ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และของผู้อื่น ประพฤติตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยในทุกโอกาส ไม่กระท�ำการใดๆ อันก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ เชื้อชาติ ศาสนา หรือการคุกคามทางเพศ
ข้อ ๑๐ นักเรียนต้องปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องนักเรียนและไม่ละเมิดกฎหมายอืน่ ใดทีร่ ฐั ก�ำหนดไว้
หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย คณะ หรือโรงเรียน และหอพัก
นักศึกษา
ข้อ ๑๑ นักเรียนต้องแต่งกายสุภาพให้สะอาดเรียบร้อยในลักษณะสุภาพชนให้ถูกกาลเทศะ
หรื อ ตามแบบที่ วิ ท ยาลั ย ก� ำ หนดเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และรั ก ษาเกี ย รติ ข อง
มหาวิทยาลัย และต้อง ไม่แสดงกิรยิ าอาการใดๆ อันไม่สมควรทัง้ เมือ่ อยูภ่ ายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ นักเรียนต้องมีความซื่อตรง ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่แสดงอาการดูหมิ่นเหยียด
หยามผู้อื่น มีมารยาทอันดีงาม ไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางที่นำ� มาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือเสีย
หายต่อชื่อเสียง และเกียรติคุณของตน หมู่คณะ ผู้ปกครอง หรือของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ นักเรียนต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ไม่กระท�ำการก่อกวนหรือรบกวนความสงบ
เรียบร้อยปกติสุขของผู้อื่น หรือกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ขัดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
การสอน หรือ กระท�ำการใดๆ อันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมูค่ ณะของนักเรียนหรือของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔. นักเรียนต้องไม่เป็นผูก้ อ่ การหรือมีสว่ นร่วมก่อการทะเลาะวิวาท ท�ำร้ายร่างกายระหว่าง
นักเรียนด้วยกัน หรือนักเรียนของสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลอื่น
ข้อ ๑๕. นักเรียนต้องประพฤติและปฏิบัติตนต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีสัมมา
คารวะ ไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูถูก ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือท�ำร้ายร่างกาย
และต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือค�ำตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
ข้อ ๑๖ นักเรียนต้องไม่มีไว้ในครอบครองหรือเพื่อจ�ำหน่ายจ่ายแจก ซึ่งบุหรี่ สุราเมรัย
ของมึนเมา สิ่งเสพติด อุปกรณ์การเสพสิ่งเสพติด หรือสารควบคุมใดๆ หรือสูบบุหรี่ และเสพสุราเมรัย
ของมึนเมา หรือสิ่งเสพสิ่งเสพติดหรือสารต้องห้ามนั้นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อันเป็น
เหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเอง ผู้อื่น หรือส่วนรวม
ข้อ ๑๗ นักเรียนต้องไม่ท�ำผิดระเบียบการใช้ยานพาหนะ การใช้อาคารสถานที่ พื้นที่ ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการเข้าพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกินเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
หรือประกาศห้าม เว้นแต่ได้รับอนุญาต
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ข้อ ๑๘ นักเรียนต้องไม่ใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อการกระท�ำผิดทางสื่อหรือ
มีไว้ ในครอบครองหรือเผยแพร่ซึ่งสื่อ ภาพ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่งเขียน หรือสื่ออื่นใดที่ส่อไปในทางที่
ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่น สังคม หรือของมหาวิทยาลัย หรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ข้อ ๑๙ เมื่อนักเรียนถูกข้อกล่าวหาว่าได้กระท�ำการละเมิดวินัย นักเรียนต้องแสดงตนให้
ความร่วมมือไม่ขัดขืน แสดงพยานหลักฐานต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ และต้องไม่แสดงหรือกล่าวข้อความ
อันเป็นเท็จเพื่อปกปิดข้อเท็จจริงที่จะท�ำให้ตนหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์
ข้อ ๒๐ นักเรียนต้องไม่ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกงทรัพย์ หรือท�ำลายทรัพย์สินของผู้อื่น
หรือของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๑ นักเรียนต้องพกบัตรประจ�ำตัวนักเรียนและแสดงบัตรได้ทนั ที เมือ่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ
ข้อ ๒๒ นักเรียนต้องรักษาชื่อเสียงของตนเอง และของมหาวิทยาลัย โดยมิให้ได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ทุจริตประพฤติมิชอบใดๆ หรือพยายามกระท�ำการนั้น
ข้อ ๒๓ นักเรียนต้องไม่ประพฤติผิดทางศีลธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม หรือ
กระท�ำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในทางชู้สาวหรือส่อไปในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ
ข้อ ๒๔ นั ก เรี ย นต้ อ งไม่ มี ไว้ ใ นครอบครองซึ่ ง อุ ป กรณ์ ก ารเล่ น พนั น หรื อ เล่ น การพนั น
หรือสนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน
ข้อ ๒๕ นักเรียนต้องไม่ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยหรือเอกสารอื่นใด หรือกระท�ำ
การใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนโดยจงใจเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือปกติสุข
ส่วนรวมเสียหาย หรือถูกท�ำลาย
ข้อ ๒๖ นักเรียนต้องไม่มีไว้ในครอบครอง หรือพกพาซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่สามารถ
ใช้เป็นอาวุธ หรือสิ่งใช้แทนอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดทั้งเมื่ออยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๗ ห้ามนักเรียนประพฤติตนเกเรหรือข่มเหงรังแกผู้อื่น หรือจับกลุ่มมั่วสุมในลักษณะที่
ก่อความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผอู้ นื่ หรือคบหาสมาคมกับบุคคลทีน่ า่ จะชักน�ำไปในทางกระท�ำผิดกฎหมาย
หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือประพฤติตนเพื่อการค้าประเวณี สิ่งเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
ทั้งเมื่ออยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๘ ห้ามนักเรียนใช้บริการสถานบันเทิง หรือแหล่งอบายมุขทั้งหลาย หรือสถานที่
ที่กฎหมายประกาศห้ามไว้
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ข้อ ๒๙ ห้ามนักเรียนออกไปภายนอกมหาวิทยาลัยในระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอน
หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่โรงเรียน
ข้อ ๓๐ ห้ามนักเรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่ฝ่าฝืนกับระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๑ ห้ามนักเรียนเทีย่ วเตร่ในสถานทีท่ ไี่ ม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนหรือประพฤติตน
ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง บิดา มารดา หรือของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ นักเรียนต้องไม่ประพฤติละเมิดกฎหมายบ้านเมืองจนต้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิด
ที่ได้กระท�ำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งลักษณะความผิดต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่เกียรติคุณ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๓ นักเรียนต้องไม่กระท�ำการอื่นใดในลักษณะที่ไม่สมควรแก่วัย ศีลธรรม วัฒนธรรม
ประเพณี ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย แม้จะไม่ได้ตราไว้ในข้อบังคับนี้ หากฝ่าฝืนให้คณะกรรมการ
ปกครองร่วมกันพิจารณาถึงการกระท�ำนั้น และต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ให้การกระท�ำที่ไม่สมควรนั้น
เป็นการกระท�ำที่ผิดวินัยนักเรียน ให้แจ้งนักเรียน ผู้ปกครอง และวิทยาลัยทราบ

หมวดที่ ๒
การแต่งกายและบุคลิกภาพของนักเรียน
ข้อ ๓๔ ให้มีเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักเรียนชาย ดังนี้
(๑) ทรงผม ให้นักเรียนไว้ทรงผมแบบรองทรง ห้ามไว้หนวด เคราและจอน (ยกเว้นนักเรียน
ที่มีข้อบังคับทางศาสนาหรือจารีตประเพณี) หรือเปลี่ยนสีผมให้ผิดธรรมชาติ หรือดัดแปลงทรงผม
ให้เป็นแบบอื่น
(๒) เสื้อ ให้ใช้คอปกเชิ้ตปลายแหลม แขนสั้นเพียงเหนือศอก (ไม่ผ่าปลายแขน) ท�ำจากผ้า
สีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ผ่าหน้าตลอดติดกระดุม ๖ เม็ด ความยาวของเสื้อ
ต�ำ่ กว่าสะเอว เวลาสวมใส่เก็บปลายเสือ้ ไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย มีกระเป๋าบนด้านซ้ายทีก่ ระเป๋าปักรูป
คัตเตอร์ท�ำด้วยไหมสีแดง หรือตามแบบที่วิทยาลัยก�ำหนด
(๓) กางเกง สีด�ำ หรือสีกรมท่า แบบทรงสากล ไม่รัดรูป ผ่าใส่ซิบด้านหน้า ไม่มีจีบขายาว
ถึงหลังเท้าของผู้สวมใส่ ไม่พับปลายขา มีหูท�ำจากผ้าชนิดเดียวกันส�ำหรับสอดคาดเข็มขัด เวลา
สวมใส่ ให้ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อยให้เห็นหัวเข็มขัดทั้งเมื่ออยู่ภายใน หรือภายนอกสถานศึกษา
(ห้ามใช้ผ้ายีนส์) หรือตามแบบที่วิทยาลัยก�ำหนด
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(๔)
(๕)
(๖)
ขอบถุงเท้า
(๗)
(๘)
(๙)
ตามร่างกาย

เข็มขัด หนังสีดำ� ใช้กับหัวเข็มขัดท�ำด้วยโลหะ หรือตามแบบที่วิทยาลัยก�ำหนด
รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีดำ� ชนิดไม่มีลวดลาย หรือตามแบบที่วิทยาลัยก�ำหนด
ถุงเท้า แบบสุภาพสีด�ำ หรือสีกรมท่า ไม่บางจนเกินไป เวลาสวมใส่ไม่พับหรือม้วน
ชุดฝึกปฏิบัติงานหรือชุดพละ รูปแบบและการสวมใส่ให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยก�ำหนด
ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่มีสายสุภาพเท่านั้น
ห้ามเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อสวมใส่เครื่องประดับ หรือท�ำสีเล็บ หรือสัก

ข้อ ๓๕ ให้มีเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง ดังนี้
(๑) ทรงผม ให้นักเรียนหญิงไว้ผมยาวได้ไม่เกินกลางหลัง โดยต้องเกล้าหรือเก็บรัดผมให้
เรียบร้อยและผูกโบว์สีด�ำหรือสีกรมท่า ห้ามเปลี่ยนสีผมให้ผิดจากธรรมชาติหรือดัดผม
(๒) เสื้อ ให้ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร คอปกเชิ้ตปลายแหลม
แขนสัน้ เพียงเหนือศอก (ไม่ผา่ ปลายแขน) ปลายแขนท�ำเป็นสาบตลบขึน้ ไม่มสี าบด้านหลัง ผ่าหน้าตลอด
ท�ำสาบตลบเข้าข้างในกว้าง ๓๐ มิลลิเมตร ติดกระดุม ๕ เม็ด ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวของเสื้อ
ต�่ำกว่าสะเอว เวลาสวมใส่เก็บปลายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย หรือตามแบบที่วิทยาลัยก�ำหนด
(๓) กระโปรง สีดำ� หรือสีกรมท่า ทรงสอบไม่อดั จีบแบบเอวสูง ความยาวเสมอเข่า เวลาสวมใส่
ให้ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อยให้เห็นหัวเข็มขัดทั้งเมื่ออยู่ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย (ห้ามใช้
ผ้ายีนส์) หรือตามแบบที่วิทยาลัยก�ำหนด
(๔) กระดุม ท�ำด้วยโลหะสีเงินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๗ มิลลิเมตร รูปแบบตามที่
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยก�ำหนด
(๕) เข็มขัด หนังสีดำ� หรือสีน�้ำตาลเข้ม หัวเข้มขัดเป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหรือรูปแบบ
ตามที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยก�ำหนด
(๖) รองเท้า หนังหุม้ ส้นสีดำ� หรือผ้าใบสีขาว ชนิดไม่มลี วดลาย หรือตามแบบทีว่ ทิ ยาลัยก�ำหนด
(๗) ถุงเท้า แบบสุภาพสีขาว สั้น ไม่บางจนเกินไป
(๘) ชุดฝึกปฏิบัติงาน และชุดพละรูปแบบและการสวมใส่ให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยก�ำหนด
(๙) ห้ามแต่งหน้า ทาปาก เพื่อเสริมสวย เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย
(๑๐) ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด ตกแต่งทรงผม หรือร่างกาย ยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่มีสาย
สุภาพเท่านั้น
(๑๑) ห้ามเจาะส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกาย (ยกเว้นหู) เพือ่ สวมใส่เครือ่ งประดับ หรือ ท�ำสีเล็บ
หรือสักตามร่างกาย ต่างหูสำ� หรับนักเรียนหญิงให้สวมใส่ได้เฉพาะแบบที่มีขนาดเล็กและสุภาพเท่านั้น
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หมวดที่ ๓
โทษฐานผิดวินัยนักเรียน
ข้อ ๓๖ นักเรียนผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยนักเรียน ตามที่
บัญญัติไว้ในหมวด ๑ นักเรียนผู้นั้นถือว่าเป็นผู้กระท�ำผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัยนักเรียนตามที่
ก�ำหนดไว้ เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ
			 โทษวินัยนักเรียนนักศึกษามี ๕ สถาน ดังนี้
				 (๑) ว่ากล่าวตักเตือน
				 (๒) ท�ำทัณฑ์บน
				 (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
				 (๔) ท�ำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
				 (๕) โทษอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยก�ำหนดแต่ไม่เกินโทษที่กฎหมายก�ำหนด

หมวดที่ ๔
การปกครองและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

		
ข้อ ๓๗ ให้วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการปกครองไม่เกิน ๑๓ คน
(๑) ผู้อำ� นวยการวิทยาลัยหรือผู้ที่ผู้อำ� นวยการวิทยาลัยมอบหมาย
(๒) ผู้อำ� นวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
(๓) ผู้แทนจากภาควิชาที่เปิดสอนภาควิชาละ ๑ คน
(๔) ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง ๑ คน			
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา สังคม ศาสนา กฎหมายหรือ
		 ด้านอื่น ๆ ไม่เกิน ๕ คน
(๖) ผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลปกครองนักเรียน ๑ คน 		
							

ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการปกครองมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้คณะกรรมการปกครองมีหน้าที่ดูแล ป้องกัน กวดขัน ระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตลอดถึงกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักเรียน หรือเสนอการลงโทษให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ หรือตาม
ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยและให้ค�ำปรึกษาเสนอแนะด้านความ
ประพฤติ ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมต่อผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
(๒) ให้คณะกรรมการปกครองก�ำหนดพิจารณาและจัดท�ำหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้
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(๓) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน ลักษณะ และกิจกรรม การเพิ่ม
คะแนน และจ�ำนวนคะแนนให้เป็นไปตามประกาศวิทยาลัย
(๔) ด�ำเนินการสอบสวนนักเรียนทีก่ ระท�ำผิด หรือแต่งตัง้ อนุกรรมการเพือ่ พิจารณาสอบสวน
ข้อเท็จจริงแล้วเสนอให้โรงเรียนหรือวิทยาลัยพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๓๙ ให้นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ คนละ ๑๐๐ คะแนน ตลอดการเป็น
นักเรียนของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
ข้อ ๔๐ นักเรียนทีไ่ ด้กระท�ำความผิดตามระเบียบ ประกาศ ค�ำสัง่ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
วิทยาลัย คณะ โรงเรียน หรือกฎหมายบ้านเมืองต้องถูกพิจารณาให้โรงเรียนลงโทษให้ตัดคะแนน
ความประพฤติและให้ได้รับโทษทางวินัยตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยก�ำหนด ดังนี้
(๑) ตัดคะแนนความประพฤติ ๒๑ - ๓๐ คะแนน ให้ลงโทษตักเตือน และแจ้งผู้ปกครองให้
มารับทราบพฤติกรรมเพื่อปรับปรุงความประพฤติ
(๒) ตัดคะแนนความประพฤติ ๓๑ - ๕๐ คะแนน ให้ลงโทษท�ำทัณฑ์บนครั้งที่หนึ่ง โดยให้
ผู้ปกครองเซ็นรับทราบ และท�ำกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมหรือบ�ำเพ็ญประโยชน์ไม่เกิน ๑ เดือน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ ๕๑ - ๗๐ คะแนน ให้ลงโทษท�ำทัณฑ์บนครั้งที่สอง โดยให้
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน จัดท�ำกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมมีก�ำหนดเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ เดือน
(๔) ตัดคะแนนความประพฤติ ๗๑ - ๑๐๐ คะแนน ให้ลงโทษท�ำทัณฑ์บนครั้งที่สามโดย
ให้โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน จัดท�ำกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมมีก�ำหนดเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
ข้อ ๔๑ เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๕๑ คะแนนขึ้นไปให้วิทยาลัยระงับ
การออกหนังสือรับรองความประพฤติและเสนอตัดสิทธิเข้าศึกษาต่อในระบบโควต้าของมหาวิทยาลัย
ในระดับปริญญาตรี
ข้อ ๔๒ คะแนน หลักเกณฑ์และแนวทางการตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียนให้เป็นไปตาม
ประกาศของวิทยาลัย
ความผิด

ข้อ ๔๓ ให้ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยมีอ�ำนาจลงโทษวินัยนักเรียนตามข้อบังคับนี้ได้ทุกระดับ

ข้อ ๔๔ ให้ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมีอ�ำนาจสั่งลงโทษวินัยนักเรียนตามหมวด ๓ ข้อ ๓๖
ได้ ทุ ก สถานความผิดและให้มีอ� ำนาจลงโทษตามผลของการตั ดคะแนนความประพฤติ ข้ อ ๔๐
ส่วนการลงโทษ ตามข้อ ๔๑ ให้เป็นอ�ำนาจของผู้อำ� นวยการวิทยาลัย
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ข้อ ๔๕ ให้นักเรียนมีสิทธิขออุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษข้อ ๔๐ ต่อผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม กรณีถูกลงโทษตามข้อ ๔๑ ให้อุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบ
ค�ำสั่ง ผลการพิจารณาของผู้อำ� นวยการวิทยาลัยหรืออธิการบดีแล้วแต่กรณีถือเป็นที่สุด
			 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ก�ำหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา
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๑๙
(ลงชื่อ)

ธีรวุฒิ บุญยโสภณ
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ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง รูปถ่ายที่ใช้ในการติดเอกสารทางการศึกษา
สถาบันเห็นสมควรปรับปรุงประกาศ เรื่อง รูปถ่ายที่ใช้ในการติดเอกสารทางการศึกษา เพื่อ
ความเป็นระเบียบและสอดคล้องกับข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่ง
กายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นไปดังนี้
๑. รูปถ่ายที่ใช้เป็นรูปถ่ายสี หรือขาว-ด�ำ ขนาด ๓ x ๔ ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวก และ
แว่นตาสีด�ำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และห้ามสวมเครื่องประดับใด ๆ
๒. นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. การแต่งกายถ่ายรูปของนักศึกษาปัจจุบันให้ถือปฏิบัติดังนี้
		 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
			 นักศึกษาชาย
			 ๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
			 ๒. เสือ้ แบบเชิต้ คอตัง้ สีขาวเกลีย้ ง ตามข้อบังคับสถาบัน ทีข่ อบกระเป๋าเสือ้ ด้านซ้าย
ปักรูปคัทเตอร์ด้วยไหมสีแดงสด
			 ๓. ผูกเนคไทสีด�ำ หรือสีกรมท่า มีเครื่องหมายสถาบันตามแบบที่สถาบันก�ำหนด
			 นักศึกษาหญิง
			 ๑. ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย
			 ๒. เสือ้ แบบคอเชิต้ สีขาวเกลีย้ ง แบบและกระดุมเสือ้ ทีใ่ ช้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน
และติดเครื่องหมายสถาบันที่หน้าอกข้างซ้าย
			 ระดับปริญญาบัณฑิต
			 นักศึกษาชาย
			 ๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
			 ๒. เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้งสีขาวเกลี้ยง ตามข้อบังคับสถาบัน
			 ๓. ผูกเนคไทสีด�ำ หรือสีกรมท่า มีเครื่องหมายสถาบันตามแบบที่สถาบันก�ำหนด
และสวมสูทสีกรมท่า หรือสีดำ� ไม่มีลวดลาย
			 ๔. นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งชุดข้าราชการปกติขาว
			 นักศึกษาหญิง
			 ๑. ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย
			 ๒. เสือ้ แบบคอเชิต้ สีขาวเกลีย้ ง แบบและกระดุมเสือ้ ทีใ่ ช้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน
และติดเครื่องหมายสถาบันที่หน้าอกข้างซ้าย
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			 ๓. นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งชุดข้าราชการปกติขาว
			 ระดับบัณฑิตศึกษา
				 นักศึกษาชาย
				 ๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
				 ๒. เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้งสีขาวเกลี้ยง ตามข้อบังคับสถาบัน
				 ๓. ผูกเนคไทสีดำ� หรือสีกรมท่า มีเครือ่ งหมายสถาบันตามแบบทีส่ ถาบันก�ำหนด
และสวมสูทสีกรมท่า หรือสีด�ำ ไม่มีลวดลาย
				 ๔. นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งชุดข้าราชการปกติขาว
				 นักศึกษาหญิง
				 ๑. ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย
				 ๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง แบบและกระดุมเสื้อที่ใช้เป็นไปตามข้อบังคับ
สถาบัน และติดเครื่องหมายสถาบันที่หน้าอกข้างซ้าย หรือเสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง และสวมสูท
ชุดท�ำงานสีกรมท่า หรือสีด�ำ ไม่มีลวดลาย
				 ๓. นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งชุดข้าราชการปกติขาว
		 ๔. การแต่งกายถ่ายรูปของผู้ที่สำ� เร็จการศึกษาให้ปฏิบัติดังนี้
			 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
				 นักศึกษาชาย
				 ๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
				 ๒. เสือ้ แบบเชิต้ คอตัง้ สีขาวเกลีย้ ง ตามข้อบังคับสถาบัน ทีข่ อบกระเป๋าเสือ้ ด้าน
ซ้าย ปักรูปคัทเตอร์ด้วยไหมสีแดงสด
				 ๓. ผูกเนคไทสีดำ� หรือสีกรมท่า มีเครือ่ งหมายสถาบันตามแบบทีส่ ถาบันก�ำหนด
				 นักศึกษาหญิง
				 ๑. ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย
				 ๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง แบบและกระดุมเสื้อที่ใช้เป็นไปตามข้อบังคับ
สถาบัน และติดเครื่องหมายสถาบันที่หน้าอกข้างซ้าย
			 ระดับปริญญาบัณฑิต
				 นักศึกษาชาย
				 ๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
				 ๒. เสือ้ ให้ใช้เสือ้ นอกแบบราชการสีขาว ตามข้อบังคับสถาบัน สวมครุยวิทยฐานะ
				 ๓. ผู้ที่เป็นข้าราชการแต่งชุดข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ

251

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

				 นักศึกษาหญิง
				 ๑. ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย
				 ๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง ติดกระดุมคอ แบบและกระดุมเสื้อที่ใช้เป็นไป
ตามข้อบังคับสถาบัน และติดเครื่องหมายสถาบันที่หน้าอกข้างซ้าย สวมครุยวิทยฐานะ		
				 ๓. ผู้ที่เป็นข้าราชการแต่งชุดข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
			 ระดับบัณฑิตศึกษา
				 นักศึกษาชาย
				 ๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
				 ๒. เสือ้ ให้ใช้เสือ้ นอกแบบราชการสีขาว ตามข้อบังคับสถาบัน สวมครุยวิทยฐานะ
				 ๓. ผู้ที่เป็นข้าราชการแต่งชุดข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
				 นักศึกษาหญิง
				 ๑. ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย
				 ๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง ติดกระดุมคอ แบบและกระดุมเสื้อที่ใช้เป็นไป
ตามข้อบังคับสถาบัน สวมครุยวิทยฐานะ
				 ๓. ผู้ที่เป็นข้าราชการแต่งชุดข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
			 ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่อ)
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
อธิการบดี
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ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษาปัจจุบัน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

แบบปักคัทเตอร์
รูปคัทเตอร์ปักด้วยไหมสีแดงสด

หมายเหตุ ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด
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ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษาปัจจุบัน
ระดับปริญญาบัณฑิต
นักศึกษาหญิง

นักศึกษาชาย

หรือเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว
นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

หมายเหตุ ๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว สี หรือ ขาว-ด�ำ
		 ๒. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด
		 ๓. ทรงผม : ทรงสุภาพ ถ้าผมยาว ให้รวบหรือเกล้าไว้ด้านหลัง
		 ๔. นักศึกษาชายและหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีให้สวมเครือ่ งแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายตามระดับชั้น ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษาปัจจุบัน
ระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาหญิง

นักศึกษาชาย

หรือเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว
นักศึกษาชาย

หมายเหตุ ๑.
		 ๒.
		 ๓.
		 ๔.
			
			

นักศึกษาหญิง

รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว สี หรือ ขาว-ด�ำ
ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด
ทรงผม : ทรงสุภาพ ถ้าผมยาว ให้รวบหรือเกล้าไว้ด้านหลัง
ระดับบัณฑิตศึกษา
ชาย :		 เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทและเสื้อสูทกรมท่าหรือสีด�ำเท่านั้น (ไม่มีลวดลาย)
หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาว เสื้อสูทกรมท่าหรือสีด�ำเท่านั้น (ไม่มีลวดลาย)
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		 ตัวอย่างรูปถ่ายผู้ส�ำเร็จการศึกษา
		
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นักศึกษาชาย		
นักศึกษาหญิง

		
ระดับปริญญาบัณฑิต
นักศึกษาชาย		

นักศึกษาหญิง

		 หรือเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว
นักศึกษาชาย		
นักศึกษาหญิง

หมายเหตุ ๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว สี หรือ ขาว-ด�ำ
๒. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด
๓. ทรงผม : ทรงสุภาพ ถ้าผมยาว ให้รวบหรือเกล้าไว้ด้านหลัง
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ตัวอย่างรูปถ่ายผู้สำ� เร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาหญิง

นักศึกษาชาย

หรือเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว
นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

หมายเหตุ ๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว สี หรือ ขาว-ด�ำ
		 ๒. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด
๓. ทรงผม : ทรงสุภาพ ถ้าผมยาว ให้รวบหรือเกล้าไว้ด้านหลัง
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ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
จันทร์ที่ ๖ – ศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาศึกษาทั่วไป
จันทร์ที่ ๓ - ศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาร่วมของภาควิชา
จันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาของวิทยาลัย
จันทร์ที่ ๑๖ - จันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
- บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน-ตารางสอบ
		 พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

มิถุนายน ๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๑ – ศุกร์ที่ ๕
- วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์ก�ำหนดและลงทะเบียนวิชาเรียน
		 พร้อมช�ำระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย
- กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.
จันทร์ที่ ๘
- วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน
- วันแรกของการลงทะเบียนช้ากว่าก�ำหนด ต้องช�ำระค่าปรับ
- วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวิชาเรียน
- วันแรกของการรักษาสภาพ กรณีขอลาพักการศึกษาเมื่อมิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน
- วันแรกของการขอโอนรายวิชา ระดับ ปวช.
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จันทร์ที่ ๒๒
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่าก�ำหนด ต้องช�ำระค่าปรับ
- วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียนประเภทวิชาปฏิบัติ
- วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา กรณีขอลาพักการศึกษาเมือ่ มิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน
		 หากพ้นก�ำหนดนี้จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
- วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชา ระดับ ปวช.
พฤหัสบดีที่ ๒๕
- พิธีไหว้ครู มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ. วิทยาเขตระยอง
จันทร์ที่ ๒๙
- วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียนประเภทวิชาทฤษฎี

กรกฎาคม ๒๕๖๒

เสาร์ที่ ๑๑
- งานสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขต
		 ปราจีนบุรี และมจพ. วิทยาเขตระยอง
พุธที่ ๒๒ - พฤหัสบดีที่ ๒๓
- เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
		 และมจพ. วิทยาเขตระยอง

สิงหาคม ๒๕๖๓

สิงหาคม
- งานกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน (ประดู่แดงเกมส์) มจพ.กรุงเทพมหานคร
จันทร์ที่ ๑๐
- วันแรกของการสอบกลางภาคเรียน
อาทิตย์ที่ ๑๖
- วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคเรียน
พุธที่ ๒๖
- วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน
จันทร์ที่ ๓๑
- วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่น�ำหน่วยกิตมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
- วันแรกของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษา
		 ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑
- วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
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กันยายน ๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๒๘
- วันสุดท้ายของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษา
		 ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑

ตุลาคม ๒๕๖๓

อาทิตย์ที่ ๔
- วันสุดท้ายของการเรียน
จันทร์ที่ ๕
- วันแรกของการสอบประจ�ำภาคเรียน
ศุกร์ที่ ๑๖
- วันสุดท้ายของการสอบประจ�ำภาคเรียน
- วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
- วันพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๔ (ในโอกาสคล้ายวันสวรรคต)
เสาร์ที่ ๑๗
- วันปิดภาคการศึกษา
จันทร์ที่ ๒๖
- วันสุดท้ายของการส่งคะแนน
พุธที่ ๒๘
- วันสุดท้ายของวิทยาลัยประเมินผลคะแนน
ศุกร์ที่ ๓๐
- วันอนุมัติผลการศึกษา

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๒
- วันแจ้งผลการศึกษาของวิทยาลัย
จันทร์ที่ ๒๓
- วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๑)
จันทร์ที่ ๓๐
- วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U
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ธันวาคม ๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๑๔
- วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๒)

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
จันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน – ศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาศึกษาทั่วไป
พุธที่ ๘ - ศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาร่วมของภาควิชา
จันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม - ศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาของวิทยาลัย
จันทร์ที่ ๑๗ - จันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
- บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน-ตารางสอบ
		 พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๒ – ศุกร์ที่ ๖
- วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์ก�ำหนดและลงทะเบียนวิชาเรียน
		 พร้อมช�ำระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย
จันทร์ที่ ๙
- วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน
- วันแรกของการลงทะเบียนช้ากว่าก�ำหนด ต้องช�ำระค่าปรับ
- วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวิชาเรียน
- วันแรกของการรักษาสภาพนักศึกษา กรณีขอลาพักการศึกษาเมื่อมิได้ลงทะเบียนเรียน
- วันแรกของการขอโอนรายวิชา ระดับ ปวช.
จันทร์ที่ ๒๓
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่าก�ำหนด ต้องช�ำระค่าปรับ
- วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียนประเภทวิชาปฏิบัติ
- วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา กรณีขอลาพักการศึกษาเมือ่ มิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน
		 หากพ้นก�ำหนดนี้จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
- วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชา ระดับ ปวช.
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จันทร์ที่ ๓๐
- วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียนประเภทวิชาทฤษฎี

ธันวาคม ๒๕๖๓

ธันวาคม
- เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
		 ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มกราคม ๒๕๖๔

อาทิตย์ที่ ๑๐ - พุธที่ ๒๐
- ช่วงเวลาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๘
		 (มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามปกติ)
จันทร์ที่ ๒๕
- วันแรกของการสอบกลางภาคเรียน
อาทิตย์ที่ ๓๑
- วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคเรียน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

พุธที่ ๑๐
- วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน
จันทร์ที่ ๑๕
- วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียน โดยไม่นำ� หน่วยกิตมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
- วันแรกของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษา
		 ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒
- วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
ศุกร์ที่ ๑๙
- วันที่ระลึกแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยและวันรวมน�ำ้ ใจชาว มจพ.

มีนาคม ๒๕๖๔

ช่วงเดือนมีนาคม
- ช่วงเวลาการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (โครงการรับตรง)
จันทร์ที่ ๑
- วันสุดท้ายของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษา
		 ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒
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อาทิตย์ที่ ๗
- วันสุดท้ายของการเรียน
จันทร์ที่ ๘
- วันแรกของการสอบประจ�ำภาคเรียน
ศุกร์ที่ ๑๙
- วันสุดท้ายของการสอบประจ�ำภาคเรียน
- วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
เสาร์ที่ ๒๐
- วันปิดภาคการศึกษา
จันทร์ที่ ๒๙
- วันสุดท้ายของการส่งคะแนน
พุธที่ ๓๑
- วันสุดท้ายของวิทยาลัยประเมินผลคะแนน
ศุกร์ที่ ๒

เมษายน ๒๕๖๔

- วันอนุมัติผลการศึกษา
จันทร์ที่ ๕
- วันแจ้งผลการศึกษาของวิทยาลัย
จันทร์ที่ ๒๖
- วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๑)

พฤษภาคม ๒๕๖๔

จันทร์ที่ ๓
- วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U
จันทร์ที่ ๑๗
- วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๒)
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ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชาภาคฤดูร้อน
จันทร์ที่ ๘ – ศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
- บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน – ตารางสอบ
		 พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ศุกร์ที่ ๒

เมษายน ๒๕๖๔

- วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์ก�ำหนดและลงทะเบียนวิชาเรียน
พร้อมช�ำระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย
จันทร์ที่ ๕
- วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน
- วันแรกของการถอนวิชาเรียน
- วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียน
- วันแรกของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษา
		 ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน
- วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

พฤษภาคม ๒๕๖๔

จันทร์ที่ ๑๗
- วันสุดท้ายของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษา
		 ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน
ศุกร์ที่ ๒๑
- วันสุดท้ายของการเรียน
- ช่วงเวลาการสอบประจ�ำภาคฤดูร้อนตามแต่ละวิชาก�ำหนด
- วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
เสาร์ที่ ๒๒
- วันปิดภาคการศึกษา
จันทร์ที่ ๒๔
- วันสุดท้ายของการส่งคะแนน
พฤหัสบดีที่ ๒๗
- วันสุดท้ายของวิทยาลัยประเมินผลคะแนน
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ศุกร์ที่ ๒๘
- วันอนุมัติผลการศึกษา
จันทร์ที่ ๓๑
- วันแจ้งผลการศึกษาของวิทยาลัย

มิถุนายน ๒๕๖๔

จันทร์ที่ ๒๑
- วันประกาศผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๑)
จันทร์ที่ ๒๘
- วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U

กรกฎาคม ๒๕๖๔

จันทร์ที่ ๑๒
- วันประกาศผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๒)

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
จันทร์ที่ ๖ – ศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาศึกษาทั่วไป
จันทร์ที่ ๓ - ศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาร่วมของภาควิชา
จันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาของคณะ/วิทยาลัย
จันทร์ที่ ๑๖ - จันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
- บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน-ตารางสอบ
		 พร้อมทั้งส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

มิถุนายน ๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๑ - ศุกร์ที่ ๕
- วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์ก�ำหนด
- วันลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมช�ำระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย
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จันทร์ที่ ๘ - ศุกร์ที่ ๑๒
- กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
จันทร์ที่ ๑๕
- วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน
- วันแรกของการลงทะเบียนและรักษาสภาพช้ากว่าก�ำหนด ต้องช�ำระค่าปรับ
- วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวิชาเรียน
- วันแรกของการรักษาสภาพ กรณีขอลาพักการศึกษาเมื่อมิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน
- วันแรกของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
ศุกร์ที่ ๑๙
- พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง มจพ. กรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ ๒๐
- วันสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
- KMUTNB Freshmen ๒๐๒๐
พฤหัสบดีที่ ๒๕
- พิธีไหว้ครู มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ. วิทยาเขตระยอง
เสาร์ที่ ๒๗
- พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
จันทร์ที่ ๒๙
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่าก�ำหนด ต้องช�ำระค่าปรับ
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาและลาพักการศึกษา
		 กรณีมิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน หากพ้นก�ำหนดนี้จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
- วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
อังคารที่ ๓๐
		 - วันแรกของการคืนสภาพส�ำหรับผู้พ้นสภาพเนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพของ
		 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กรกฎาคม ๒๕๖๓

เสาร์ที่ ๔
- พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง มจพ.วิทยาเขตระยอง
พุธที่ ๘
- วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียน
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เสาร์ที่ ๑๑
- งานสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขต
		 ปราจีนบุรี และมจพ. วิทยาเขตระยอง
อังคารที่ ๑๔
- วันสุดท้ายของการคืนสภาพส�ำหรับผู้พ้นสภาพเนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พุธที่ ๒๒ - พฤหัสบดีที่ ๒๓
- เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
		 และมจพ. วิทยาเขตระยอง

สิงหาคม ๒๕๖๓

ช่วงเดือนสิงหาคม
- งานกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน (ประดู่แดงเกมส์) มจพ.กรุงเทพมหานคร
จันทร์ที่ ๑๐
- วันแรกของการสอบกลางภาคเรียน
อาทิตย์ที่ ๑๖
- วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคเรียน
พุธที่ ๒

กันยายน ๒๕๖๓

- วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน
จันทร์ที่ ๗
- วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่น�ำหน่วยกิตมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
- วันแรกของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
		 ศึกษา ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑
- วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
จันทร์ที่ ๒๘
- วันสุดท้ายของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
		 ศึกษา ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑
อาทิตย์ที่ ๔
- วันสุดท้ายของการเรียน
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จันทร์ที่ ๕
- วันแรกของการสอบประจ�ำภาคเรียน
ศุกร์ที่ ๑๖
- วันสุดท้ายของการสอบประจ�ำภาคเรียน
- วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
- วันพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๔ (ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ)
เสาร์ที่ ๑๗
- วันปิดภาคการศึกษา
จันทร์ที่ ๒๖
- วันสุดท้ายของการส่งคะแนน
พุธที่ ๒๘
- วันสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยประเมินผลคะแนน
ศุกร์ที่ ๓๐
- วันอนุมัติผลการศึกษา
- วันสุดท้ายของการเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์สำ� หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
		 ที่ต้องการส�ำเร็จการศึกษา

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ช่วงเดือนพฤศจิกายน
- ช่วงเวลาการรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๒
- วันแจ้งผลการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย
จันทร์ที่ ๒๓
- วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๑)
จันทร์ที่ ๓๐
- วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
- วันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์

ธันวาคม ๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๑๔
- วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๒)
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ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
จันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน – ศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาศึกษาทั่วไป
พุธที่ ๘ - ศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาร่วมของภาควิชา
จันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม - ศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาของคณะ/วิทยาลัย
จันทร์ที่ ๑๗ – จันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
- บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน-ตารางสอบ
		 พร้อมทั้งส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๒ - ศุกร์ที่ ๖
- วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์กำ� หนด
- วันลงทะเบียนของนักศึกษา พร้อมช�ำระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย
จันทร์ที่ ๑๖
- วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน
- วันแรกของการลงทะเบียนและรักษาสภาพล่าช้ากว่าก�ำหนด ต้องช�ำระค่าปรับ
- วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวิชาเรียน
- วันแรกของการรักษาสภาพนักศึกษา และขอลาพักการศึกษาเมื่อมิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน
- วันแรกของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
จันทร์ที่ ๓๐
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่าก�ำหนด ต้องช�ำระค่าปรับ
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา
- วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีมิได้ลงทะเบียน
		 หากพ้นก�ำหนดนี้จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
- วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี

ธันวาคม ๒๕๖๓

ธันวาคม
- เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
		 ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๔
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อังคารที่ ๑
- วันแรกของการคืนสภาพนักศึกษาส�ำหรับผู้พ้นสภาพเนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพ
		 และลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อังคารที่ ๘
- วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียน
อังคารที่ ๒๒
- วันสุดท้ายของการคืนสภาพส�ำหรับผู้พ้นสภาพของนักศึกษา เนื่องจากมิได้ลงทะเบียน
รักษาสภาพและลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มกราคม ๒๕๖๔

อาทิตย์ที่ ๑๐ - พุธที่ ๒๐
- ช่วงเวลาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๘
		 (มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามปกติ)
จันทร์ที่ ๒๕
- วันแรกของการสอบกลางภาคเรียน
อาทิตย์ที่ ๓๑
- วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคเรียน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
พุธที่ ๑๐
- วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน
จันทร์ที่ ๑๕
- วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่นำ� หน่วยกิตมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
- วันแรกของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
		 ศึกษา ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒
- วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
ศุกร์ที่ ๑๙
- วันที่ระลึกแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยและวันรวมน�ำ้ ใจชาว มจพ.

มีนาคม ๒๕๖๔

ช่วงเดือนมีนาคม
- ช่วงเวลาการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (โครงการรับตรง)
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จันทร์ที่ ๑
- วันสุดท้ายของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
		 ศึกษา ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒
อาทิตย์ที่ ๗
- วันสุดท้ายของการเรียน
จันทร์ที่ ๘
- วันแรกของการสอบประจ�ำภาคเรียน
ศุกร์ที่ ๑๙
- วันสุดท้ายของการสอบประจ�ำภาคเรียน
- วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
เสาร์ที่ ๒๐
- วันปิดภาคการศึกษา
จันทร์ที่ ๒๙
- วันสุดท้ายของการส่งคะแนน
พุธที่ ๓๑
- วันสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยประเมินผลคะแนน
ศุกร์ที่ ๒

เมษายน ๒๕๖๔

- วันอนุมัติผลการศึกษา
- วันสุดท้ายของการเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ส�ำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
		 ที่ต้องการส�ำเร็จการศึกษา
จันทร์ที่ ๕
- วันแจ้งผลการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย
จันทร์ที่ ๒๖
- วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๑)

พฤษภาคม ๒๕๖๔

จันทร์ที่ ๓
- วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
- วันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์
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จันทร์ที่ ๑๗
- วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๒)

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชาภาคฤดูร้อน
จันทร์ที่ ๘ – ศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
- บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน – ตารางสอบ
		 พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ศุกร์ที่ ๒

เมษายน ๒๕๖๔

- วันพบอาจารย์ทปี่ รึกษา ตามเวลาทีอ่ าจารย์กำ� หนดและลงทะเบียนวิชาเรียน ของนักศึกษา
		 มจพ.กรุงเทพฯ มจพ.ปราจีนบุรี มจพ.ระยอง ทุกระดับ พร้อมช�ำระเงินตามประกาศ
		 มหาวิทยาลัย
จันทร์ที่ ๕
- วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน
- วันแรกของการถอนวิชาเรียน
จันทร์ที่ ๒๖
- วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียน
- วันแรกของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
		 ศึกษา ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน
- วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

พฤษภาคม ๒๕๖๔

จันทร์ที่ ๑๗
- วันสุดท้ายของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
		 ศึกษา ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน
ศุกร์ที่ ๒๑
- วันสุดท้ายของการเรียน
- ช่วงเวลาการสอบประจ�ำภาคฤดูร้อนตามแต่ละวิชาก�ำหนด
- วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
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เสาร์ที่ ๒๒
- วันปิดภาคการศึกษา
จันทร์ที่ ๒๔
- วันสุดท้ายของการส่งคะแนน
พฤหัสบดีที่ ๒๗
- วันสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยประเมินผลคะแนน
ศุกร์ที่ ๒๘
- วันอนุมัติผลการศึกษา
- วันสุดท้ายของการเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์สำ� หรับนักศึกษา
		 ระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการส�ำเร็จการศึกษา
จันทร์ที่ ๓๑
- วันแจ้งผลการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย

มิถุนายน ๒๕๖๔

จันทร์ที่ ๒๑
- วันประกาศผลการศึกษาภาคฤดูรอ้ น ๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพือ่ งานทะเบียนนักศึกษา
		 (ครั้งที่ ๑)
จันทร์ที่ ๒๘
- วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
- วันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์

กรกฎาคม ๒๕๖๔

จันทร์ที่ ๑๒
- วันประกาศผลการศึกษาภาคฤดูรอ้ น ๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพือ่ งานทะเบียนนักศึกษา
		 (ครั้งที่ ๒)
		
			 ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงนาม)
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ
และระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
จันทร์ที่ ๒๐ เมษายน – ศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาศึกษาทั่วไป
จันทร์ที่ ๑๘ - ศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาร่วมของภาควิชา
จันทร์ที่ ๑ - ศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาของคณะ/วิทยาลัย
จันทร์ที่ ๑๕ - จันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
- บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน-ตารางสอบ
		 พร้อมทั้งส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

มิถุนายน ๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๘ - ศุกร์ที่ ๑๒
- กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
ศุกร์ที่ ๑๙
- พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง มจพ. กรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ ๒๐
- สอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ๔ - ๕ ปี
- KMUTNB Freshmen ๒๐๒๐
พฤหัสบดีที่ ๒๕
- พิธีไหว้ครู มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ. วิทยาเขตระยอง
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กรกฎาคม ๒๕๖๓

เสาร์ที่ ๑๑
- งานสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขต
		 ปราจีนบุรี และมจพ. วิทยาเขตระยอง
พุธที่ ๒๒ - พฤหัสบดีที่ ๒๓
- เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
		 และมจพ. วิทยาเขตระยอง
ศุกร์ที่ ๓๑
- วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์ก�ำหนด
- วันลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมช�ำระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย

สิงหาคม ๒๕๖๓

ช่วงเดือนสิงหาคม
- งานกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน (ประดู่แดงเกมส์) มจพ.กรุงเทพมหานคร
จันทร์ที่ ๓
- วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนของนักศึกษา
- วันแรกของการลงทะเบียนและรักษาสภาพช้ากว่าก�ำหนด ต้องช�ำระค่าปรับ
- วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวิชาเรียน
- วันแรกของการรักษาสภาพ กรณีขอลาพักการศึกษาเมื่อมิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน
- วันแรกของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
จันทร์ที่ ๑๗
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่าก�ำหนด ต้องช�ำระค่าปรับ
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาและลาพักการศึกษา
		 กรณีมิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน หากพ้นก�ำหนดนี้จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
- วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
อังคารที่ ๑๘
- วันแรกของการคืนสภาพส�ำหรับผู้พ้นสภาพเนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพของ
		 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จันทร์ที่ ๒๔
- วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียน
อังคารที่ ๒๕
- วันสุดท้ายของการคืนสภาพส�ำหรับผู้พ้นสภาพเนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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กันยายน ๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๒๘
- วันแรกของการสอบกลางภาคเรียน
ศุกร์ที่ ๒

ตุลาคม ๒๕๖๓

- วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคเรียน
ศุกร์ที่ ๑๖
- วันพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๔ (ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ)
พุธที่ ๒๑
- วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน
จันทร์ที่ ๒๖
- วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่นำ� หน่วยกิตมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
- วันแรกของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติระดับ
		 ปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ที่คาดว่า
		 จะส�ำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑
- วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ช่วงเดือนพฤศจิกายน
- ช่วงเวลาการรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒
จันทร์ที่ ๑๖
- วันสุดท้ายของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติระดับ
		 ปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ที่คาดว่า
		 จะส�ำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑
เสาร์ที่ ๒๑
- วันสุดท้ายของการเรียน
จันทร์ที่ ๒๓
- วันแรกของการสอบประจ�ำภาคเรียน
ศุกร์ที่ ๔

ธันวาคม ๒๕๖๓
- วันสุดท้ายของการสอบประจ�ำภาคเรียน
- วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
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เสาร์ที่ ๕
- วันปิดภาคการศึกษา
จันทร์ที่ ๑๔
- วันสุดท้ายของการส่งคะแนน
พุธที่ ๑๖
- วันสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยประเมินผลคะแนน
ศุกร์ที่ ๑๘
- วันอนุมัติผลการศึกษา
- วันสุดท้ายของการเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์สำ� หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
		 ที่ต้องการส�ำเร็จการศึกษา
จันทร์ที่ ๒๑
- วันแจ้งผลการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย
ศุกร์ที่ ๘

มกราคม ๒๕๖๔

- วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๑)
จันทร์ที่ ๑๘
- วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
- วันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์		
ศุกร์ที่ ๒๙
- วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๒)

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
จันทร์ที่ ๑๔ กันยายน – ศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาศึกษาทั่วไป
จันทร์ที่ ๑๒ - ศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาร่วมของภาควิชา
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จันทร์ที่ ๒ - ศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาของคณะ/วิทยาลัย
จันทร์ที่ ๑๖ – ศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน-ตารางสอบ
		 พร้อมทั้งส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ธันวาคม ๒๕๖๓

ธันวาคม
- เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๔
จันทร์ที่ ๒๘
- วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์ก�ำหนด
- วันลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมช�ำระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย

มกราคม ๒๕๖๔

จันทร์ที่ ๔
- วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนของนักศึกษา
- วันแรกของการลงทะเบียนและรักษาสภาพล่าช้ากว่าก�ำหนด ต้องช�ำระค่าปรับ
- วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวิชาเรียน
- วันแรกของการรักษาสภาพนักศึกษา และขอลาพักการศึกษาเมื่อมิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน
- วันแรกของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
อาทิตย์ที่ ๑๐ - พุธที่ ๒๐
- ช่วงเวลาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๘
		 (มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามปกติ)
จันทร์ที่ ๑๘
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่าก�ำหนด ต้องช�ำระค่าปรับ
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา
- วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีมิได้ลงทะเบียน
		 หากพ้นก�ำหนดนี้จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
- วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
อังคารที่ ๑๙
- วันแรกของการคืนสภาพนักศึกษาส�ำหรับผู้พ้นสภาพเนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพ
		 และ ลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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จันทร์ที่ ๒๕
- วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียน
อังคารที่ ๒๖
- วันสุดท้ายของการคืนสภาพส�ำหรับผู้พ้นสภาพของนักศึกษา เนื่องจากมิได้ลงทะเบียน
		 รักษาสภาพและลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ศุกร์ที่ ๑๙
- วันที่ระลึกแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยและวันรวมน�้ำใจชาว มจพ.
มีนาคม ๒๕๖๔

ช่วงเดือนมีนาคม
- ช่วงเวลาการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (โครงการรับตรง)
จันทร์ที่ ๑
- วันแรกของการสอบกลางภาคเรียน
ศุกร์ที่ ๕
- วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคเรียน
พุธที่ ๒๔
- วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน
จันทร์ที่ ๒๙
- วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่นำ� หน่วยกิตมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
- วันแรกของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติระดับ
		 ปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
		 ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒
- วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
เมษายน ๒๕๖๔

จันทร์ที่ ๑๙
- วันสุดท้ายของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติระดับ
		 ปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒
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พฤษภาคม ๒๕๖๔

เสาร์ที่ ๑
- วันสุดท้ายของการเรียน
จันทร์ที่ ๓
- วันแรกของการสอบประจ�ำภาคเรียน
ศุกร์ที่ ๑๔
- วันสุดท้ายของการสอบประจ�ำภาคเรียน
- วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
เสาร์ที่ ๑๕
- วันปิดภาคการศึกษา
จันทร์ที่ ๒๔
- วันสุดท้ายของการส่งคะแนน
พฤหัสบดีที่ ๒๗
- วันสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยประเมินผลคะแนน
ศุกร์ที่ ๒๘
- วันอนุมัติผลการศึกษา
- วันสุดท้ายของการเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ส�ำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ต้องการส�ำเร็จการศึกษา
จันทร์ที่ ๓๑
- วันแจ้งผลการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย
มิถุนายน ๒๕๖๔

ศุกร์ที่ ๑๑
- วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๑)
จันทร์ที่ ๒๘
- วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
- วันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์
ศุกร์ที่ ๙

กรกฎาคม ๒๕๖๔

- วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๒)
281

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชาภาคฤดูร้อน
จันทร์ที่ ๓ – ศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน – ตารางสอบ
		 พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

มิถุนายน ๒๕๖๔

จันทร์ที่ ๗
- วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์ก�ำหนด
- วันลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมช�ำระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย
- วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนของนักศึกษา
- วันแรกของการถอนวิชาเรียน
พุธที่ ๑๖
- วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน
จันทร์ที่ ๒๑
- วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียน

กรกฎาคม ๒๕๖๔

จันทร์ที่ ๑๒
- วันสุดท้ายของการแจ้งความจ�ำนงขอจบการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติระดับ
		 ปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน		
		 ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน
เสาร์ที่ ๑๗
- วันสุดท้ายของการเรียน
- ช่วงเวลาการสอบประจ�ำภาคฤดูร้อนตามแต่ละวิชาก�ำหนด
- วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
อาทิตย์ที่ ๑๘
- วันปิดภาคการศึกษา
จันทร์ที่ ๑๙
- วันสุดท้ายของการส่งคะแนน
พุธที่ ๒๑
- วันสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยประเมินผลคะแนน
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ศุกร์ที่ ๒๓
- วันอนุมัติผลการศึกษา
- วันสุดท้ายของการเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์สำ� หรับนักศึกษา
		 ระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการส�ำเร็จการศึกษา
อังคารที่ ๒๗
- วันแจ้งผลการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย
ศุกร์ที่ ๖

สิงหาคม ๒๕๖๔

- วันประกาศผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๑)
จันทร์ที่ ๒๓
- วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
- วันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์

กันยายน ๒๕๖๔

ศุกร์ที่ ๑๐
- วันประกาศผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
		 นักศึกษา (ครั้งที่ ๒)
			

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงนาม)

สุชาติ เซี่ยงฉิน
(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน)
อธิการบดี
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