สารบัญ
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ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก ค่านิยม ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
สิ่งสักการะคู่มหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
แผนภูมโิ ครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การจัดการศึกษา
การให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ควรรู้
สรุปการดาเนินการเกี่ยวกับคาร้องประเภทต่าง ๆ
ประเภทของเอกสารและกาหนดเวลาการดาเนินการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
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ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
- การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒
- การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
- การรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๓
- การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
- การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
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- การศึกษาระดับมหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

94

สิรินทร ไทย-เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๖๓
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
- การศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
122
สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ)
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินทร ไทย-เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๖๒
- การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
142
สิรินธร ไทย-เยอรมัน พ.ศ.๒๕๕๖
- สหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน พ.ศ. ๒๕๖๒
155
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนซ้าวิชาเรียนในรายวิชาที่สอบตก
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

165

- เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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- เรื่อง การขอผ่อนผันเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร

169

ระเบียบและประกาศทีเ่ กีย่ วกับการจัดเก็บเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
- การจัดเก็บเงินผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
- การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
- การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ไทย - เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๓
- การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๙
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาโครงการพิเศษ (สองภาษา)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๗
- การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ พ.ศ. ๒๕๕๓

172
174
180

183

185
187

หน้า

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร
190
ในวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
- ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี
192
พ.ศ. ๒๕๖๓
- ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
195
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓
- การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
198
หลักสูตรเทียบโอนสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
- การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอน
200
สาหรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง
ตามมาตรฐานเยอรมันหรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติขั้นสูง
ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
- การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอน
202
สาหรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง
ตามมาตรฐานเยอรมันหรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติขั้นสูง
ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
204
ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
- การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษา
206
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
- การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
210
- การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 215
ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖
- การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 220
ภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
- การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
222
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
- อัตราการเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม (หลักสูตรสาหรับผู้บริหารระดับต้น แผน ข)
สาหรับศูนย์การเรียนการสอนที่เปิดสอนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖
- ค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินอุดหนุนการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและ
โครงสร้างพื้นฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๒
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- เรื่อง การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา
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ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับวินัยและรูปถ่ายนักศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
- เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
- วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
- วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๔
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- เรื่อง กาหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา
- เรื่อง รูปถ่ายที่ใช้ในการติดเอกสารทางการศึกษา
- ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษาปัจจุบัน
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นักศึกษาโปรดทราบ
คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2565 จั ด ท าเป็ น รู ป เล่ ม รวบรวมเฉพาะเนื้ อ หาที่ จ าเป็ น ต่ อ
การศึกษา อาทิ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดเก็บเงิน วินั ย
นักศึกษา และรูปถ่ายนักศึกษา นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลนี้อย่างละเอียดและเก็บคู่มือ ไว้ใช้ตลอดอายุ
การเป็นนักศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อตั วนักศึกษาเองที่จะได้ทราบระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอันจะ
เป็นการวางแนวทางในการดาเนินการศึกษาให้ประสบผลสาเร็จด้วยดี

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
กองบริการการศึกษา

ที่ รล 0002/2259

สานักราชเลขาธิการ
28 พฤษภาคม 2513

เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้นาม “พระจอมเกล้า” เป็นชื่อของสถาบันเทคโนโลยี
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2513
ตามที่ ข อให้ น าความกราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณ า ขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตใช้ น าม
“พระจอมเกล้ า ” เป็ น ชื่ อ ของสถาบั น เทคโนโลยี ซึ่ ง ทรงมี พ ระราชด าริ จ ะทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นามภาษาอังกฤษ ว่า (King Mongkut’s Institute of
Technology) ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
ได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามที่ขอพระมหากรุณา

ทวีสันต์ ลดาวัลย์
(หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์)
ราชเลขาธิการ

กองการในพระองค์
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ที่ รล 0002/6719

สานักราชเลขาธิการ
24 ธันวาคม 2514

เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราเครื่องหมายรัชกาลที่ 4
เป็นตราประจาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือที่ ศธ 1101/22164 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2514
ตามที่ ท่ า นขอให้ น าความกราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณ า เรื่ อ ง สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญ “พระมหามงกุฎ ” เป็นตราสัญลั กษณ์ประจาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า ตามแบบตัว อย่ างตราเครื่ องหมายที่โ ปรดเกล้ าฯ ให้ ออกแบบใหม่โ ดยใช้ต ราเครื่ องหมาย
รัชกาลที่ 4 เป็นหลัก ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
ได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว
พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ทวีสันต์ ลดาวัลย์
(หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์)
ราชเลขาธิการ

กองการในพระองค์

2|Page

ที่ รล 0003/5660

สานักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวัง กทม.10200
25 เมษายน 2530

เรื่อง

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แก้ไขตราสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เรียน

ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

อ้างถึง หนังสือที่ ทม 1701/2734 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2530
ตามที่ขอให้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณา เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตแก้ไขตราสถาบั น จาก “สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ” มาเป็ น
“สถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ” ส่ ว นรูปสั ญลั กษณ์คงแบบเดิม ตามตัว อย่างที่แนบไป
ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย นั้น
ได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามที่ขอพระมหากรุณา

ทวีสันต์ ลดาวัลย์
(หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์)
ราชเลขาธิการ

กองการในพระองค์
โทร. 2211151-5 ต่อ 65
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วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สมรรถนะหลัก
มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
K-Knowledge-oriented approach ความใฝ่เรียนรู้
M-Morality and integrity คุณธรรมและความซื่อสัตย์
U-Ultimate determination ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสาเร็จของงาน
T-Teamwork การทางานเป็นทีม
N-Noble appreciation to organization จิตสานึกขององค์กร
B-Based on continuous improvement การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม
KMUTNB 4G
Good Governance – การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส มีส่วนร่วม
Green University – การปลูกจิตสานึกมหาวิทยาลัยสีเขียว ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Global Intergration – การพัฒนาองค์กรตามหลักปฏิบตั ิสากล ทั้งการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
Genius Culture – การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรม

ปรัชญามหาวิทยาลัย
“พัฒนาคน พัฒนานวัตกรรม พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

อัตลักษณ์
“บัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น”

เอกลักษณ์
“มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”
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สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ตราประจามหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
อัญเชิญ “พระมหามงกุฎ” ซึ่งเป็นพระบรมราชลัญจกรประจาพระองค์ใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราประจามหาวิทยาลัย
สีประจามหาวิทยาลัย
“สีแดงหมากสุก” เป็นสีประจาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเป็นสีประจามหาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
“ต้นประดู่แดง” เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแกร่ง แสดงถึงความแข็งแกร่งของ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ด อกสี แ ดงเข้ ม เหมื อ นหมากสุ ก ซึ่ ง มี สี สั น พ้ อ งกั บ สี ป ระจ า
มหาวิ ท ยาลั ย และจะออกดอกในช่ ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ซึ่ ง ตรงกั บ วั น สถาปนา
มหาวิทยาลัย คือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

สิ่งสักการะคู่มหาวิทยาลัย
หลวงพ่อสิงห์
ประดิ ษ ฐานอยู่ ณ หอพระ ด้ า นหลั ง อาคารบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย วิ ศ วกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
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ประวัติมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2502

กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2502
ต่อมาได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน ฉบับแรก วันที่ 16 มีนาคม 2502

ปี พ.ศ. 2507

วันที่ 1 ตุลาคม 2507 ประกาศยกฐานะโรงเรียนพระนครเหนือขึ้นเป็น
“วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ”

ปี พ.ศ. 2514

23 เมษายน 2514 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ.2514 ให้
รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี
เข้าด้วยกัน ได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า” โดยแบ่งออกเป็น
3 วิทยาเขต วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือใช้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วิทยาเขตพระนครเหนือ”

ปี พ.ศ. 2517

กาหนดให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เป็นส่วนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และ
จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2524

สถาบันได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2529

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าแยกออกเป็นสถาบันอุดมศึกษาสามแห่ง ได้แก่
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปี พ.ศ. 2531

สถาบันมีการยกฐานะหน่วยงานเพื่อรองรับการขยายการจัดการศึกษา ดังนี้
 เปลี่ยนจากสานักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตพระนครเหนือ
เป็นสานักงานอธิการบดี
 ยกฐานะภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 เปลี่ยนชื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
เป็นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ยกฐานะงานห้องสมุด กองบริการการการศึกษา เป็นสานักหอสมุดกลาง

ปี พ.ศ. 2534 สถาบันได้จัดตั้งสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2536 สถาบันได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
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ปี พ.ศ. 2538

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ขยายเขตการศึกษาไปที่จังหวัดปราจีนบุรี
ในนามของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

ปี พ.ศ. 2539

สถาบันได้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี
และจัดตัง้ สานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2544

สถาบันได้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ. 2545

สถาบันได้จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปี พ.ศ. 2546

สถาบันได้จัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปี พ.ศ. 2548

สถาบันได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)

ปี พ.ศ. 2550

สถาบันมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหน่วยงาน
 ยกฐานะศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
 สถาบันได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐและใช้ชื่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550

ปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยยกฐานะศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็น
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส
ปี พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัด
ระยอง 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
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มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
และคณะบริหารธุกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการจัดการศึกษาในเขตการศึกษา 3 แห่ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตปราจีนบุรี และ
วิทยาเขตระยอง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 88 ไร่ 59.77 ตารางวา มีอาคารรวมทั้งสิ้น จานวน 47 หลัง (ไม่รวมอาคารย่อย)
ประกอบด้วย อาคารเรียน จานวน 19 หลัง อาคารปฏิบัติการ จานวน 9 หลัง อาคารสานักงาน จานวน 7
หลัง และอาคารอื่น ๆ จานวน 12 หลัง มีการใช้พื้นที่ภายในอาคารที่เปิดใช้งานแล้วจาแนกตามประเภท
การใช้งาน ดังนี้
แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ 21 ตาบลเนินหอม อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 มีพื้นที่
รวมทั้งสิ้น 1,809 ไร่ 59 ตารางวา โดยมีอาคารรวมทั้งสิ้น จานวน 22 หลัง (ไม่รวมอาคารย่อย)
ประกอบด้ว ย อาคารเรีย น จานวน 3 หลัง อาคารโรงปฏิบัติการ จานวน 5 หลัง อาคารสานักงาน จานวน
4 หลัง อาคารหอพักนักศึกษา จานวน 3 หลัง บ้านพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ จานวน 4 หลัง
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ จานวน 1 หลัง อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม จานวน 1 หลัง และ
อาคารยิมเนเซียม2 จานวน 1 หลัง มีการใช้พื้นที่ภายในอาคารที่เปิดใช้งานแล้วจาแนกตามประเภทการใช้งาน
ดังนี้
แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
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3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ตั้งอยู่ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 98 ไร่ 2
งาน 17.40 ตารางวา โดยมีอาคารรวมทั้งสิ้น จานวน 11 หลัง ประกอบด้วย อาคารเรียน/อาคารปฏิบัติการ
จานวน 7 หลัง อาคารสานักงาน 1 หลัง อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ จานวน 2 หลัง และอาคาร
วิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง จานวน 1 หลัง สาหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากร
มนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตั้งอยู่อาเภอมาบตาพุด จานวน 1 หลัง มีการใช้พื้นที่ภายในอาคารที่เปิดใช้งานแล้ว
จาแนกตามประเภทการใช้งาน ดังนี้
แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

1. อาคารอเนกประสงค์
2. อาคารปฏิบัตกิ ารรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
-อาคารปฏิบัตกิ ารพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
3. อาคารเรียนรวม
4. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
5. อาคารปฏิบัตกิ ารรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. คณะบริหารธุรกิจ )อาคารสหวิทยาการ(
7. อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง
8. อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ1
9. อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ2
10. อาคารปฏิบัตกิ ารชุมชนสัมพันธ์
G ป้อมรักษาการณ์
K ป้ายมหาวิทยาลัย
M อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
Z สถานีไฟฟ้าย่อย
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แผนภูมิโครงสร้างองค์กรตามการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

11 | P a g e

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตามเขตการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
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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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การให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ควรรู้
1. กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา
สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคาร TGGS
โทรศัพท์
0 2555 2000 ต่อ 1628-1635
โทรสาร
0 2587 4341
การให้บริการ
กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ให้บริการในด้านการรับขึ้นทะเบียน
นั กศึกษาใหม่ การรั บ ลงทะเบี ย นวิช าเรี ย น /เพิ่ ม /เปลี่ ยนตอน /ถอนวิช าเรียน การประมวลผลการศึกษา
การให้บริการจัดทาหนังสือสาคัญทางการศึกษาเพื่อแสดงสถานภาพหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของนักศึกษา
ปัจจุบันและผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกระดับ การทาบัตรประจาตัวนักศึกษา การขอจบการศึกษา
การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประกาศนียบัตรหรือรับพระราชทานปริญญาบัตร ฯลฯ เป็นต้น
เวลาให้บริการ เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 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. ให้คาปรึกษาด้านการลงทะเบียนวิชาเรียน 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
กลุ่ มงานการเงิน กองคลั ง ให้บ ริ การในด้านการช าระเงิน การเบิกจ่ายเงินกองทุนต่าง ๆ การขอรับ
ใบเสร็จรับเงิน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกค่าเล่าเรียน ระเบียบการเงิน ฯลฯ
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3. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
สถานที่ตั้ง
ด้านหลังหอพระ
โทรศัพท์
0 2555 2000 ต่อ 1415, 0 2555 2098 และ 0 2555 2099
การให้บริการ
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ให้บริการในด้านเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และ
ยานพาหนะ เช่น การใช้ห้องประชุมประดู่แดง และการขออนุญาตนารถเข้ามาจอดภายใน 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 าหรั บ นั กศึ กษาที่ ศึกษา ณ มจพ.วิท ยาเขตปราจีนบุ รี มหาวิทยาลั ยมี ห น่ว ยงานที่ ให้ บริ การ ได้แ ก่
กองงาน มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ซึ่งทาหน้าที่หลาย ๆ ด้าน ได้แก่
1. ให้ บ ริ ก ารทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา ประสานงานกั บ กลุ่ ม งานทะเบี ย นและสถิ ติ นั ก ศึ ก ษา มจพ .
กรุงเทพมหานคร อาทิ เอกสารทางการศึกษา ได้แก่ Transcript ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ขอทาบัตร
ประจาตัวนักศึกษา ขอ Password สาหรับลงทะเบียน การลงทะเบียน เช่น ลงทะเบียนรายวิชา เพิ่ม , ถอน
และเปลี่ยนตอนรายวิชา
2. ดาเนิ น การเกี่ย วกับ การช าระเงิน ได้แก่ ค่าหอพัก ค่าคอมพิว เตอร์ ค่าลงทะเบียน รับใบเสร็ จ
ค่าลงทะเบียน การรับเงินทุนต่าง ๆ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนผ่าน web ต้องนาใบจองวิชาเรียนมาแสดง
เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน
3. เป็นร้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัย จาหน่ายสินค้า ได้แก่ กระดุม เข็มขัด หัวเข็มขัด เข็ม ตุ้งติ้ง และ
สินค้าอื่น 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
สาหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ให้บริการ ได้แก่ กองงาน
มจพ. วิทยาเขตระยอง ซึ่งทาหน้าที่หลาย ๆ ด้าน ได้แก่
1. ให้ บ ริ ก ารทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา ประสานงานกั บ กลุ่ ม งานทะเบี ย นและสถิ ติ นั ก ศึ ก ษา มจพ.
กรุงเทพมหานคร อาทิ เอกสารทางการศึกษา ได้แก่ Transcript ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ขอทาบัตร
ประจาตัวนักศึกษา ขอ Password สาหรับลงทะเบียน การลงทะเบียน เช่น ลงทะเบียนรายวิชา เพิ่ม , ถอน
และเปลี่ยนตอนรายวิชา
2. ดาเนิ น การเกี่ย วกับ การช าระเงิน ได้แก่ ค่าหอพัก ค่ าคอมพิว เตอร์ ค่าลงทะเบียน รับใบเสร็ จ
ค่าลงทะเบียน การรับเงินทุนต่าง ๆ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนผ่าน web ต้องนาใบจองวิชาเรียนมาแสดง
เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน
3. เป็นร้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัย จาหน่ายสินค้า ได้แก่ กระดุม เข็มขัด หัวเข็มขัด เข็ม ตุ้งติ้ง และ
สินค้าอื่น ๆ
4. มีบริการรับฝากไปรษณีย์ ได้แก่ รับฝากส่งจดหมาย ไปรษณีย์ และพัสดุ รับฝากส่งธนาณัติ ฯลฯ
5. บริการด้านหอพักนักศึกษา
6. มีศูนย์กีฬา และอุปกรณ์กีฬา

6. กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
การให้บริการ

อาคาร 40 ปี มจพ. ศูนย์บริการนักศึกษา (ชั้น 1) และห้องแนะแนว (ชั้น 8)
0 2555 2000 ต่อ 1314 (ชั้น 1) และ ต่อ 1131, 1169 (ชั้น 8)

1. ให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา ด้านสุขภาพจิต บุคลิกภาพ การศึกษา อาชีพ กิจกรรมนักศึกษา และวิชา
ทหาร
2. สายด่วนใกล้ใจ มจพ. โทร. 0 2555 2197
3. ห้องสมุดอาชีพ ห้องอ่านหนังสือ ห้องติวสอบ
4. ข้อมูลข่าวสารการทางาน/ฝึกงาน การเตรียมความพร้อมทางาน งานนัดพบแหล่งงาน และข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
5. รับยื่นเอกสารยืนยันสถานภาพนักศึกษา กยศ./กรอ. และเอกสารอื่นๆ ตามประกาศ
6. ให้ยืมชุดกาแฟและอุปกรณ์สาหรับนักศึกษากิจกรรม
7. บริการทั่วไป ได้แก่ ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม รับแจ้งของหาย-ส่งมอบของคืน รับแจ้งเหตุ ฯลฯ
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7. กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
เว็บไซต์
Facebook

ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มจพ.
0 2555 2000 ต่อ 1150, 1161
www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/stu16.html
www.facebook.com/กยศ_kmutnb-218517321538340

การให้บริการ
1. ประชาสัมพันธ์ ประสานงานและดาเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาทุกประเภท เช่น ทุนอุดหนุน
การศึกษา ทุนการศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทุน สวทช. ทุนเฉลิมราชกุมารี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ฯลฯ
2. ดาเนินการประสานงาน รวบรวม นาเสนอโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากเงินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา จัดทาประกาศ การเสนอขออนุมัติโครงการพร้อมงบประมาณ

8. สานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
Facebook

มจพ.กรุงเทพฯ ชั้น 3,4 และ 5 อาคารอเนกประสงค์
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ชั้น 6 อาคารสิรินธร
มจพ.วิทยาเขตระยอง ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์
0 2555 2000 ต่อ 2205
0 2587 7945
icit.kmutnb.ac.th
www.facebook.com/ICIT.KMUTNB.FAN

การให้บริการ
ให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ประกอบการศึ ก ษา การขอใช้ ร ะบบเครื อ ข่ า ย
โดยผ่ าน User Account การให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบงานต่า ง ๆ ผ่ า นเครื อ ข่ ายคอมพิว เตอร์
Modem ฯลฯ

9. สานักหอสมุดกลาง
มจพ.กรุงเทพฯ
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
เว็บไซต์
Facebook
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ชั้น 2-8 อาคารนวมินทรราชินี
0 2555 2000 ต่อ 2147
library.kmutnb.ac.th
www.facebook.com/Central.Library.Kmutnb

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
สถานที่ตั้ง
สานักหอสมุดกลาง มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
โทรศัพท์
0 3721 7300 ต่อ 7801
เว็บไซต์
library.kmutnb.ac.th
Facebook
www.facebook.com/library.kmutnbprachin
มจพ.วิทยาเขตระยอง
สถานที่ตั้ง
สานักหอสมุดกลาง มจพ. วิทยาเขตระยอง
โทรศัพท์
0 3862 7000 ต่อ 5140, 54141
Facebook
www.facebook.com/library.kmutnb.rayong
การให้บริการ
1. บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
2. บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
3. บริการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ
4. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ต่างปประเทศ
5. บริการเอกสารฉบับเต็ม
6. บริการสาเนา CD-ROM ที่มากับหนังสือ
7. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
8. บริการเสนอแนะรายการทรัพยากร
9. บริการจองห้องติวเตอร์
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สรุปการดาเนินการเกี่ยวกับคาร้องประเภทต่างๆ
ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
ลาดับ

ประเภทคาร้อง

อาจารย์
ที่ปรึกษา

หัวหน้า
สาขา/
ภาควิชา

ขอลาพักการศึกษา

X

X

X

ขอลาพักการศึกษา (ตั้งแต่วันแรกของสอบปลายภาคเรียน)

X

X

X

คณบดี

รอง
อธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

คาร้อง /
แบบฟอร์ม
ที่ใช้

หมายเหตุ

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
1

คาร้องทั่วไป
X

ขอรักษาสภาพนักศึกษา (กรณีถูกสั่งพักการศึกษา)

คาร้องทั่วไป

กรณีไม่มีวิชาเรียน / อื่น ๆ ต้องระบุเหตุผล / แนบเอกสารสาเหตุที่ลาพักการศึกษา
ต้องระบุเหตุผล / แนบเอกสารสาเหตุทลี่ าพักการศึกษา เช่น เจ็บป่วย/อุบัติเหตุฉุกเฉิน
โดยมีใบรับรองแพทย์

คาสั่งพักการศึกษา นาคาสั่งพักการศึกษามาดาเนินการที่กลุม่ งานทะเบียนฯ

2

ขอกลับเข้าศึกษาต่อ

X

X

X

3

ขอคืนสภาพนักศึกษากรณีไม่ลงทะเบียน

X

X

X

X

คาร้องทั่วไป

ต้องยื่นคาร้องขออนุมัติคณบดี ก่อนกาหนดวันลงทะเบียน

คาร้องทั่วไป

พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
และยังไม่หมดระยะเวลาการศึกษา

4

ขอเป็นนักศึกษาพิเศษ
- นักศึกษาพิเศษภายในมหาวิทยาลัย

X

- นักศึกษาพิเศษข้ามมหาวิทยาลัย/บุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาบางรายวิชา
5

ขอเปลี่ยนสาขาวิชา / รอบการเรียน

X

X

X

X

X

X

X

คาร้องทั่วไป
X

ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต กรณีลงข้ามมหาวิทยาลัยต้องมีหนังสือรับรอง
ของสถานศึกษาต้นสังกัด

คาร้องทั่วไป

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชา นาคาร้องที่อนุมัติแล้วมาดาเนินการ
ที่กลุ่มงานทะเบียนฯ

6

ขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล เปลี่ยนแปลงคานาหน้าชื่อ เปลี่ยนแปลงที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
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X

คาร้องทั่วไป

นาคาร้องมาดาเนินการทีก่ ลุ่มงานทะเบียนฯ พร้อมเอกสารการเปลีย่ นชื่อ-สกุล /
ใบแต่งตั้งยศ/สาเนาบัตรประชาชน/ สาเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
ลาดับ

ประเภทคาร้อง

อาจารย์
ที่ปรึกษา

หัวหน้า
สาขา/
ภาควิชา

คณบดี

รอง
อธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

คาร้อง /
แบบฟอร์ม
ที่ใช้

หมายเหตุ

การลงทะเบียนวิชาเรียน
1

ขอรักษาสภาพนักศึกษา Project กรณีเลยกาหนดเวลาตามปฏิทินการศึกษา

X

X

2

ขอเพิ่มวิชาเรียน เปลี่ยนตอนล่าช้ากว่ากาหนดเวลาตามปฏิทินการศึกษา

X

X

แบบฟอร์มคาร้อง
รักษาสภาพ
Project
X

คาร้องทั่วไป

(ก่อนสอบปลายภาค)

3

นาแบบฟอร์มคาร้องมาดาเนินการทีก่ ลุม่ งานทะเบียนฯ

ต้องระบุเหตุผล / แนบเอกสารสาเหตุทดี่ าเนินการล่าช้า และแนบใบเพิ่มวิชาเรียน
ใบเปลี่ยนตอนวิชาเรียน

ขอเพิ่มวิชาเรียน เปลี่ยนตอน (ตั้งแต่วันแรกของการสอบปลายภาคเรียน)

X

X

X

ขอถอนล่าช้ากว่ากาหนดเวลาตามปฏิทนิ การศึกษา (ก่อนสอบปลายภาค)

X

X

X

ขอถอนล่าช้า (ตั้งแต่วันแรกของการสอบปลายภาคเรียน)

X

X

X

X
ใบถอนวิชาเรียน
X

คาร้องทั่วไป

นาใบถอนวิชาเรียนมาส่งมอบทีว่ ิชาการคณะ และคณะสรุปขออนุมัติ
ต้องระบุเหตุผล / แนบเอกสารสาเหตุทดี่ าเนินการล่าช้า เช่น ใบรับรองแพทย์
และใบถอนวิชาเรียน
(ทั้ง 2 กรณี ต้องไม่เข้าสอบวิชาทีจ่ ะถอน และเกรดจะเป็น W)

4

ขอลงทะเบียน สูง/ต่า กว่าเกณฑ์กาหนด ตามระเบียบการศึกษา

X

X

X

คาร้องทั่วไป

- ป.ตรี : รอบเช้า 9-22 หน่วยกิต / รอบบ่าย 6-18 หน่วยกิต
- ปวช. 12-24 หน่วยกิต

ขอลงทะเบียน สูง/ต่า กว่าเกณฑ์กาหนด (กรณีวิทยาทัณฑ์)

X

X

X

คาร้องทั่วไป

- ป.ตรี หน่วยกิตเกิน 3 ใน 4 ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนนั้น ๆ
- ปวช. หน่วยกิตเกิน 2 ใน 3 ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนนั้น ๆ
และผ่าน ร.ร.เตรียมวิศวฯ
ให้นักศึกษานาคาร้องมาลงทะเบียนที่กลุ่มงานทะเบียนฯ
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ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
ลาดับ

ประเภทคาร้อง

อาจารย์
ที่ปรึกษา

หัวหน้า
สาขา/
ภาควิชา

คณบดี

รอง
อธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

คาร้อง /
แบบฟอร์ม
ที่ใช้

หมายเหตุ

การลงทะเบียนวิชาเรียน
5

ขอลงทะเบียนข้ามคณะ /การลงทะเบียนวิชาเรียนข้ามชั้นปี / ข้ามภาควิชา /

X

ใบเพิ่มวิชาเรียน

นาใบเพิ่มวิชาเรียนมาดาเนินการทีก่ ลุ่มงานทะเบียนฯ/วิชาการคณะ

ข้ามกลุ่ม
6

ขอลงทะเบียนวิชาที่มีวัน- เวลาเรียน เวลาสอบซ้าซ้อนกัน

X

X

X

7

ขอผ่อนผันการลงทะเบียนและชาระเงินล่าช้ากรณีพิเศษ

X

X

X

X

คาร้องทั่วไป

นาคาร้องมาลงทะเบียนที่กลุ่มงานทะเบียนฯ/วิชาการคณะ

คาร้องทั่วไป

นาหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง/แนบรายวิชาทีจ่ ะลงทะเบียน โดยมีลายเซ็น
อ.ผู้สอนกากับทุกวิชา (ต้องลงทะเบียนพร้อมชาระเงินก่อนสอบกลางภาค
/ก่อนสอบปลายภาคแล้วแต่กรณี) โดยขอให้ภาควิชาตรวจสอบและกลั่นกรอง
เรื่องที่เสนอพร้อมทั้งระบุเหตุผลรายละเอียดให้ชัดเจน

8

กรณีพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลลงทะเบียน

X

X

X

คาร้องทั่วไป

- แก้ไขรหัสวิชาที่ผิดพลาด / เปลีย่ นวิชาเรียน / ถอนวิชาเรียนผิดพลาด

ใช้หลักการเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน แนบใบเพิ่มวิชาเรียน/ใบถอนวิชาเรียน
หากดาเนินการในช่วงสอบปลายภาค ต้องเสนอขอความเห็นชอบ

และต้องการนาวิชานั้นกลับมาใหม่

ต่อรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ

9

ขอเปิดวิชาเรียนกรณีพิเศษ

X

X

X

คาร้องทั่วไป

คณะรวบรวมคาร้องของนักศึกษาแจ้งกลุ่มงานทะเบียนฯ

10

ขอลงทะเบียนซ้าวิชาเรียน (REGRADE)

X

X

X

คาร้องทั่วไป

รายวิชาที่ได้เกรดต่ากว่า C

11

ขอลงทะเบียนปรับค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม (กรณีจะจบการศึกษา)

X

X

X

คาร้องทั่วไป

ลงทะเบียนรายวิชาที่ภาควิชาเห็นสมควร
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ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
ลาดับ

ประเภทคาร้อง

อาจารย์
ที่ปรึกษา

หัวหน้า
สาขา/
ภาควิชา

X

X

คณบดี

รอง
อธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

คาร้อง /
แบบฟอร์ม
ที่ใช้

หมายเหตุ

การวัดผลการศึกษา
1

ขอเทียบโอนวิชาเรียน

X

คาร้องเทียบโอน

รายวิชาที่ขอโอนเกรดไม่ต่ากว่า C แนบสาเนา Transcript และแจ้งความจานง
ถึงกลุ่มงานทะเบียนฯภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

2

ขอเทียบวิชาเรียน / แทนวิชาเรียน

X

X

3

ขอดูคะแนน / เปิดข้อสอบ

X

X

4

ขอจบล่าช้ากรณีพิเศษ

5

ขอจบการศึกษาก่อนเวลาทีก่ าหนดของหลักสูตร

X

คาร้องทั่วไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้น ก่อนที่จะลงทะเบียนวิชานั้น

คาร้องทั่วไป

ดาเนินการที่ภาควิชาหลังการอนุมัติผลไม่เกิน 2 สัปดาห์
ดาเนินการที่กลุ่มงานทะเบียนฯ

คาร้องทั่วไป

ดาเนินการที่กลุ่มงานทะเบียนฯ

คาร้องทั่วไป

ดาเนินการที่ภาควิชาฯ และคณบดีลงนามรับรอง

การขอเอกสารการศึกษา
1

ขอหนังสือรับรองความประพฤติ

2

ขอเอกสารรับรองทางการศึกษา

X

X

X

คาร้องขอเอกสาร
การศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
หมายเหตุ คาร้องมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย)
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ดาเนินการที่กลุ่มงานทะเบียนฯ

ประเภทของเอกสารและกาหนดเวลาการดาเนินการ
ลาดับที่

ประเภทของเอกสาร

เครื่องแบบ

ค่าธรรมเนียม

กาหนดเวลาการขอรับ

ช่วงระยะเวลาที่

ผู้สาเร็จการศึกษา

บาท/ฉบับ

เอกสาร(นับจากวันที่

จะขอได้

จานวน

หมายเหตุ

ยื่นคาร้องขอ)
1

Transcript ฉบับสาเร็จการศึกษา

รูปสวมครุย ขนาด 1 นิ้ว

40

3-5 วันทาการ

ตลอดเวลา

ไม่จากัด

ดูคาชี้แจงเพิ่มเติม

รูปนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว
1 รูป/ฉบับ

40
40

3 วันทาการ
3 - 5 วันทาการ

ตลอดเวลา
ตลอดเวลา

ไม่จากัด
ไม่จากัด

รูปสวมครุย

40

7-10 วันทาการ

หลังวันอนุมัติผล

1 ฉบับ

เฉพาะนักศึกษาที่จบการศึกษาเท่านั้น

ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
-

40

1 วันทาการ

วันสอบปลายภาควัน
สุดท้าย

ไม่จากัด

เฉพาะนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบครบหลักสูตรและคาดว่า
จะสาเร็จการศึกษาในภาคนั้น

1 รูป/ฉบับ
Transcript ฉบับที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
Transcript ฉบับลาออก/พ้นสภาพ
2

หนังสือรับรองสภาอนุมัติ (ภาษาไทย)

3

หนังสือรับรองรอผลสอบ

4

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาทุกคนสามารถขอได้ ยกเว้น

- ภาษาไทย

-

40

1 วันทาการ

ตลอดเวลา

ไม่จากัด

นักศึกษาที่คาดว่าจะจบภายหลังสอบภาค

- ภาษาอังกฤษ

-

40

5 วันทาการ

ตลอดเวลา

ไม่จากัด

เรียนสุดท้ายให้ขอเอกสารตามข้อ 3 แทน

40

5 วันทาการ

ตลอดเวลา

ไม่จากัด

นักศึกษาต้องแนบแบบฟอร์มของนักศึกษามาด้วย

-

40

5 วันทาการ

ตลอดเวลา

1 ฉบับ/ครั้ง

เฉพาะนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ระบุภาค
การศึกษาที่ต้องการ

รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

40

5 วันทาการ

ตลอดเวลา

1 ฉบับ/ครั้ง

สาหรับนักศึกษาภาคค่า

รูปนักศึกษา

40

7-10 วันทาการ

ดูหมายเหตุ

1 ฉบับ

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาตามแบบฟอร์ม
5

หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อขอรับทุนการศึกษา

6

หนังสือรับรองเวลาเรียนนอกเวลาราชการ

7

หนังสือรับรองการลาออก/พ้นสภาพ

ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
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กรณีพ้นสภาพจากการสอบต้องรอให้อนุมัติผลการศึกษา
ก่อน

ลาดับที่

ประเภทของเอกสาร

เครื่องแบบ

ค่าธรรมเนียม

กาหนดเวลาการขอรับ

ช่วงระยะเวลาที่

ผู้สาเร็จการศึกษา

บาท/ฉบับ

เอกสาร(นับจากวันที่

จะขอได้

จานวน

หมายเหตุ

ยื่นคาร้องขอ)
8

หนังสือรับรองคะแนนรายวิชา

รูปนักศึกษา/รูปสวมครุย

40 บาท

7-10 วันทาการ

ตลอดเวลา

1 ฉบับ

กรณีต้องการขอ ก.ว. หรือกรณีอื่น ๆ

ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
-

200

3-5 วันทาการ

ตลอดเวลา

ไม่จากัด

เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
แล้ว
(ถ่ายสาเนาใบประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรและ
สาเนา Transcript แนบคาร้อง)

9

ใบแปลประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร

10

Transcript ภาษาไทย

-

200

14 วันทาการ

ตลอดเวลา

ไม่จากัด

ถ่ายสาเนา Transcript (ภาษาอังกฤษ) แนบคาร้อง

11

ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ/วิชาชีพชั้นสูง
ใบปริญญาบัตร (กรณีสูญหาย)

-

150
1,300

15 วันทาการ
30 วันทาการ

ตลอดเวลา
ตลอดเวลา

1 ฉบับ
1 ฉบับ

เฉพาะนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น
เฉพาะนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
(แนบใบแจ้งความ)

12

Transcript เพื่อตรวจสอบ

-

20

3 วันทาการ

ตลอดเวลา

ไม่จากัด

13

ใบเกรด (KMUT-48) เพิ่มเติม

-

5

1 วันทาการ

ตลอดเวลา

ไม่จากัด

ระบุภาคการศึกษาที่ต้องการ

คาชี้แจงเพิ่มเติม
1. เอกสารตามข้อ 1 สาหรับนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา/ลาออก/พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
- สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป/ฉบับ
- สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 - 2542 ถ้าเคยขอหลักฐานแล้วไม่ต้องแนบรูปถ่ายอีก
- สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 ย้อนหลังไป แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาสวมครุยวิทยฐานะ)
- สาหรับนักศึกษาทีย่ ังไม่สาเร็จการศึกษา ไม่ต้องใช้รูปถ่าย
2. เอกสารตามข้อ 2,7 นักศึกษาจะขอได้เพียงครั้งเดียวและฉบับเดียวเท่านั้น
3. เอกสารที่กาหนดเวลาไว้เกินกว่า 3 วัน เป็นเอกสารที่ต้องเสนอคณบดีลงนาม
4. ถ้าคะแนนในภาคการศึกษานั้นยังไม่สมบูรณ์ทุกวิชาและหรือยังไม่มีการอนุมตั ิผล กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะไม่ออก Transcript ในภาคการศึกษานั้นให้ นักศึกษาจะได้รับ Transcript ถึงภาคการศึกษาที่ผ่านมา
ซึ่งได้รับอนุมัติผลโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
5. เอกสารทุกประเภท เมื่อยื่นคาร้องขอแล้วต้องมาขอรับคืนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ยื่นคาร้อง มิฉะนั้นกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินกั ศึกษาจะไม่เก็บรักษาไว้ให้ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอเอกสารใหม่ซึ่งจะเป็นการเสียเวลาของนักศึกษาเอง
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หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

ทะเบียนประวัติ

ลงทะเบียน

กานต์กมล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วัดผลการศึกษา

เอกสารรับรองทางการศึกษา

ปวช./ป.ตรี

บัณฑิต

พุทธิพันธ์

จิตสุภา

สุณัฐชกานต์

กุลธิดา

ณวลี

วราพร

วราพร

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิภาพร

ศิลสิริ

กันยรัตน์/อโนทัย

กันยรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กุลธิดา

ณวลี

จารุวรรณ

จารุวรรณ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กุลธิดา

ศิลสิริ

สุณัฐชกานต์

สุณัฐชกานต์

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

กุลธิดา

ศิลสิริ

สุณัฐชกานต์

สุณัฐชกานต์

วิไลพร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

กุลธิดา

ณวลี

สุณัฐชกานต์

จิตสุภา

ลลิตา

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

วิภาพร

ณวลี

สุณัฐชกานต์

กานต์กมล

ศิลสิริ

จารุวรรณ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

วิภาพร

ศิลสิริ

กันยรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กานต์กมล

พุทธิพันธ์

สุณัฐชกานต์

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กานต์กมล

พุทธิพันธ์

สุณัฐชกานต์

สุณัฐชกานต์

คณะบริหารธุรกิจ

กานต์กมล

พุทธิพันธ์

วราพร

จารุวรรณ

วิทยาลัยนานาชาติ

กานต์กมล

ณวลี

กันยรัตน์

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

กุลธิดา

ณวลี

กันยรัตน์

กันยรัตน์

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

กุลธิดา

ศิลสิริ

สุณัฐชกานต์

สุณัฐชกานต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรฯ

โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ งานทะเบียนประวัติ 1628, 1629, 1631
งานวัดผลการศึกษา 1629, 1630, 1632, 1633
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งานลงทะเบียน

1634, 1635

งานเอกสารรับรองฯ 1630

กันยรัตน์

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ที่เกีย่ วกับการเรียนการสอน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๒

เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เหมาะสม จึ ง เห็ น สมควรก าหนดระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงกาหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้เ รี ย กว่ า ระเบีย บมหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒
เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๒ ให้ ใช้ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลมไปจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา

ข้อ ๓

ให้ ย กเลิ กระเบี ย บสถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ว ย การวั ด ผล
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ/วิทยาลัย” หมายความว่า หน่วยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“ภาควิชา” หมายความว่า หน่วยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
“คณบดี /ผู้อานวยการ” หมายความว่า หัว หน้าหน่ว ยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
“ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตร” หมายความว่า การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหน่วยกิตและสอบ
ผ่านทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ

ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คาสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นๆ ของคณะ/วิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด

หมวดที่ ๑
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
(๑) ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่าง
บริสุทธิ์ใจ
(๒) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีคะแนนตามที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบ
และออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
(๓) จะต้องเป็นโสด เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่ทุพพลภาพจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
(๔) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีวัฒนธรรม สุภาพอ่อนโยน สนใจในการเรียนและการฝึกอาชีพ
อย่างจริงจัง ต้องไม่เคยเป็นผู้มีประวัติความประพฤติเสียหาย หรือเคยถูกคัดชื่อออกเพราะประพฤติผิดวินัย
หรือผิดศีลธรรม และจะต้องมีผู้ปกครองควบคุมความประพฤติทางบ้านที่เชื่อถือ และไว้วางใจได้
(๕) ผู้ ส มั ค รสอบที่ ส อบคั ด เลื อ กได้ จ ะต้ อ งไม่ มี ชื่ อ เป็ น นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น อื่ น ซึ่ ง มี
กาหนดเวลาเรียนตามวันและเวลาราชการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาท
(๗) ไม่ เ ป็ น โรคติ ดต่ อ อย่ า งร้ า ยแรง โรคจิ ต ฟั่น เฟื อน โรคที่สั ง คมรั งเกี ย จหรื อโรคส าคัญ ที่ จะเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
(๘) มีผู้ปกครองหรือผู้ อุปการะรับ รองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบารุง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
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เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
(๙) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(๑๐) หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กาหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทาการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

ข้อ ๘ การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด รายละเอียดต่างๆ
จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ ๗ เข้าเป็นนักศึกษาพิเศษตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยก็ได้ นักศึกษาพิเศษอาจจะเป็นผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาโดยไม่ขอรับประกาศนียบัตรหรือ
ต้องการศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยัสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับไว้เพื่อ
การนี้

ข้อ ๙ การชาระเงินและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศ ให้ดาเนินการ
และต้องนาหลักฐานการชาระเงินพร้อมหลักฐานอื่นๆ สาหรับการขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้วย
ตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบและปฏิบัติ

หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๐ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑๖ สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ได้ มีระยะเวลา
การศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียน ในแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษา
ปกติ
(๒) “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงภาวะการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
ก. รายวิชาที่ใช้เวลาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอด หนึ่งภาคการศึกษาปกติ ไม่
น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
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ข. รายวิชาที่ใช้เวลาฝึกหรือทดสอบ (ภาคปฏิบัติ) ๒ หรือ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ ระหว่าง ๓๒ ถึง ๔๘ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ค. การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ที่ใช้เวลาฝึก ๓ ถึง ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ระหว่าง ๔๘ ถึง ๙๖ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียน
(๑) กาหนดวันและวิธีการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย หาก
นักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกาหนด นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ (กลางภาคและปลายภาค) ในภาคเรียนนั้น
(๒) นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังต่อไปนี้
ก. วิชาที่นับหน่วยกิตและนามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต แต่เป็นวิชาที่บังคับในหลักสูตร
ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนหรือฝึกโดยไม่นับหน่วยกิตให้
ง. วิชาที่มีหน่วยกิต แต่ไม่ให้ค่าระดับคะแนน ถ้าหากผลการเรียนหรือการฝึก เป็นที่พอใจจะได้ S
หากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่ไม่พอใจจะได้ U และนับหน่วยกิตสาหรับการจบหลักสูต ร แต่ไม่นาหน่วยกิต
ไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(๓) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้
ก. วิชาปฏิบัติต้องลงทะเบียนวิชาเรียนให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติเมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่ต่ากว่า ๑๒ หน่วย
กิต และไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
ค. กรณีจานวนหน่วยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจานวนต่ากว่า ที่กาหนดในข้อ ๑๑ (๓) ข. นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนต่ากว่าที่กาหนดได้
(๔) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
กรณีที่นั กศึกษาไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ต้องดาเนินการขอรักษา
สถานภาพนักศึกษา และชาระเงินค่ารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น
จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๔ (๘) และให้นับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษา
(๕) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต

ข้อ ๑๒ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎีใดไว้ หากจะขอเปลี่ยนหรือเพิ่มวิชาเรียน ให้ทาได้ภายใน
๓ สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา สาหรับวิชาปฏิบัติหากจะขอเปลี่ยนหรือขอเพิ่มวิชาเรียนให้ทาได้
ภายใน ๑ สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ คิดแต่เฉพาะหน่วยกิตของ
วิชาที่เลือกเรียนใหม่
(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนวิชาใดไว้ หากต้องการถอนวิชานั้นให้ถอนได้ภายใน ๑๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่
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วันเปิดภาคการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสาหรับ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน กรณีนักศึกษาถอนวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนดดังกล่าวให้ได้รับเกรด W

ข้อ ๑๓ การโอนรายวิชา
(๑) นักศึกษาซึ่งเคยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง แล้วขอลาออกหรือพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๔ (๓) - ๒๔ (๘) และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ใหม่ อาจขอโอน
รายวิชาที่เคยได้คะแนนไม่ต่ากว่า C หรือ ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ/วิทยาลัย และให้ระบุคะแนน
รายวิชาต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้โอนในใบรายงานผลการศึกษาด้วย แต่มิให้นาค่าระดับคะแนนดังกล่าวมาคิด
ระดับคะแนนเฉลี่ย
(๒) นักศึกษาสามารถโอนรายวิชาได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
(๓) ผลการเรียนของรายวิชาที่ต้องการโอนต้องมีอายุไม่เกิน ๓ ปีนับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษาของ
รายวิชาที่ขอโอน
(๔) การดาเนิ นการขอโอนรายวิช า ให้ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคาร้องขอโอน
(๕) นักศึกษาจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมโอนหน่ วยกิต และรายวิชาที่ได้รับเทียบโอนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๔ เวลาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งมีเวลาเรียนวิชาทฤษฎีหรือวิชาประลองใดต่ากว่าร้อยละ ๘๐ หรือวิชาปฏิบัติงานใดต่า
กว่าร้อยละ ๙๐ ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและตกในวิชานั้น [Fa] การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นาหน่วยกิ ตของ
วิชานั้นไปคิดด้วย
(๒) นักศึกษาซึ่งขาดสอบวิชาใดโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ถื อว่าตกในวิชานั้น [Fe] ในการคิดค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยให้นาหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย

หมวดที่ ๓
การวัดผลการศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๕ ระบบการวัดผลการศึกษา
(๑) ให้กาหนดค่าระดับคะแนนเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร และในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้เทียบค่า
ตัวอักษรเป็นแต้มดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
A
B+
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แต้ม
๔.๐
๓.๕

ความหมาย
ดีเลิศ (Excellent)
ดีมาก (Very Good)

B
C+
C
D+
D
F
Fa

๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐
๐

Fe

๐

I
S
U
W

-

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)
ขอถอนวิชาเรียนหลังกาหนด (Withdrawal)

(๒) ให้มีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง และควรมีการสอบกลางภาคการศึกษา
ครั้งหนึ่งด้วย
(๓) ให้กรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย พิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยมี
คณบดี/ผู้อานวยการเป็นผู้ลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
อนุมัติประกาศนียบัตร
(๔) ให้คณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษคาตอบในการวัดผลการศึกษาไว้อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
นับตั้งแต่วันประกาศผลการศึกษา เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้ว ให้คณบดี/ผู้อานวยการสั่งทาลายได้

ข้อ ๑๖ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชา แล้วรวมกันเข้าด้วยกันหารด้วยจานวน
หน่วยกิต รวมทุกวิชา ให้มีทศนิยม ๒ ตาแหน่งไม่ปัดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้าหรือเรียนแทน ให้นาหน่วย
กิตของวิชานั้นไปคิดด้วยทุกครั้ง
(๒) ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา คือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการศึกษา
ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กาลังคิดค่าระดับคะแนน

ข้อ ๑๗ การเปลี่ยนผลการศึกษาและการเรียนซ้าวิชาเรียน
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(๑) นักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตก (F) ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ต้องการสอบแก้ตัวเพื่อเปลี่ยนผล
การศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้
ก. ยื่นคาร้องและลงทะเบียนสอบแก้ตัวที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่คณะ/วิทยาลัยกาหนด ให้สอบแก้ตัวได้ ๑ ครั้ง ค่าลงทะเบียนสอบแก้ตัวเท่ากับค่าลงทะเบียนรายวิชา
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ถ้านักศึกษาไม่มาดาเนินการต้องเรียนซ้าวิชานั้น หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ที่คณะ/วิทยาลัยอนุมัติ
ข. นาใบเสร็จรับเงินไปยื่นต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นเพื่ออาจารย์จะได้นัดหมายเกี่ยวกับการ
สอน ซ่อมเสริ มหรื อมอบหมายงานให้ ทา ส าหรับนักศึกษาที่ไม่นาใบเสร็จรับเงินไปยื่นก่อนวันสอบแก้ตัว
นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบแก้ตัวในครั้งนั้น นอกจากจะมีเหตุจาเป็น เช่น เจ็บป่ วยจะต้องรีบแจ้งให้
อาจารย์ประจาวิชาให้ทราบก่อนล่วงหน้า เป็นต้น
ค. การสอบแก้ตัว นักศึกษาต้องมาสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่อาจารย์ประจาวิชากาหนด
หรือตามตารางสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบแก้ตัวในครั้งนั้น
ง. การให้ค่าระดับคะแนนในการสอบแก้ตัว ให้ไ ด้ไม่เกินค่าระดับคะแนนอ่อน (D) ถ้าสอบแก้ตัว
แล้วยังได้รับค่าระดับคะแนนตก (F) ต้องเรียนซ้าในวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่มีระดับคะแนนอ่อน (D) วิชาใดวิชาหนึ่ง ไม่สามารถขอสอบแก้ตัว เพื่อเปลี่ยนผล
การศึกษา
(๓) นักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอไม่มีสิทธิ์สอบ (Fa) หรือตกเนื่องจากขาด
สอบ (Fe) ต้องเรียนซ้าในวิชานั้น

ข้อ ๑๘ การให้ค่าระดับคะแนน I (Incomplete)
(๑) การให้ค่าระดับคะแนน I จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑ์ในข้อ ๑๔ (๑) แต่ไม่ได้เข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
เพราะป่วยก่อนสอบ โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๖ (๑) และคณบดี/ผู้อานวยการ พิจารณาประกอบความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัติเพราะการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นขาดเนื้อหาเพียง
เล็กน้อย
ข. นักศึกษาป่วยระหว่างสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ โดย
ปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๖ (๒) และได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อานวยการ
ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และคณบดี/ผู้อานวยการอนุมัติ
ง. นักศึกษาทางานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้
รอผลการศึกษา ให้แจ้งการให้คะแนน I มาพร้อมกับผลการศึกษาของนักศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้น
(๒) นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนน I จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวัน
อนุมัติผลการศึกษาประจ าภาค ถ้าหากพ้นกาหนดเวลาแล้ว นักศึกษาผู้ ใดยังมีค่าระดับคะแนน I อยู่ ให้
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นายทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U โดยอัตโนมัติ

ข้อ ๑๙ การฝึกงาน
(๑) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีสิทธิ์ร้องขอออกฝึกงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ/วิทยาลัย
(๒) การให้คะแนนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน ให้เป็น S หรือ U

ข้อ ๒๐ การจาแนกสภาพของนักศึกษา
สภาพนักศึกษามี ๒ สภาพ คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนแรกหรือนักศึกษาที่สอบได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ให้ไปรับทราบสภาพวิทยาทัณฑ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาและให้ลงทะเบียนได้ไม่
เกิน ๒ ใน ๓ ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ/วิทยาลัย นักศึกษาสภาพ
วิทยาทัณฑ์ จะพ้นสภาพวิทยาทัณฑ์เมื่อได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐

ข้อ ๒๑ ฐานะชั้นปีของนักศึกษา
การกาหนดฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบจากจานวนสัดส่วนระหว่างหน่วยกิตที่ได้กับหน่วยกิต
รวมของหลักสูตรทั้งหมดให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(๑) สอบไล่ได้ ๑ - ๔๐ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
(๒) สอบไล่ได้ ๔๑ - ๘๑ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒
(๓) สอบไล่ได้ ๘๑ หน่วยกิตขึ้นไป ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓

ข้อ ๒๒ ระยะเวลาที่ใช้สาหรับหลักสูตร นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลา
ตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ

ข้อ ๒๓ การลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิด
(๑) การทุจริตในการสอบ
นักศึกษาซึ่งกระทาผิดหรือร่วมกระทาผิดระเบียบการสอบในการสอบประจาภาคหรือการสอบระหว่าง
ภาคอย่างชัดแจ้ง ให้คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้
ก. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต
ข. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาถัดไปอย่างน้อย
อีก ๑ ภาคการศึกษา
ค. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไม่พิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษากระทา
การทุจริตและให้สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
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ง. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) นักศึกษาที่กระทาความผิดอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้รับโทษตามควรแก่ความผิดนั้น
(๓) ให้นับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย
(๔) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๒๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตร ตามข้อ ๓๐
(๓) ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อานวยการให้ลาออก
(๔) ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๓
(๕) ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๖) ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
ก. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐ ในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
ข. นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคปกติถัดไปต่ากว่า ๒.๐๐
(๗) ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว แต่ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ และได้รับ
อนุมัติจากคณะ/วิทยาลัยให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้นเพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมแต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดระยะเวลานี้แล้วค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
๒.๐๐
(๘) นักศึกษาไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดทาการสอนและมิได้
ดาเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาตาม
ข้อ ๑๑ (๔)

ข้อ ๒๕ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ ๒๔ (๘) สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ภายใน ๑๕ วัน นับ
จากวันประกาศพ้นสภาพ
(๒) การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาคณบดี /ผู้อานวยการ
และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
(๓) นักศึกษาต้องชาระเงินค่าคืนสภาพนักศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับ
สภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๒
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หมวดที่ ๔
การลาและการขอกลับเข้าศึกษาต่อ
ข้อ ๒๖ การลาป่วย
การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นสิ้นสุดและป่วย
อยู่กระทั่งถึงวันสอบ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อคณบดี /ผู้อานวยการภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันที่เริ่มป่วย
พร้อม ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือของสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรอง
(๒) การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้วแต่เกิดป่วยจนไม่
สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อคณบดี/ผู้อานวยการทันทีและต้องนา
ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนที่ทางราชการรับรองมาให้โดยด่วน

ข้อ ๒๗ การลากิจ
(๑) นักศึกษาที่จาเป็นต้องลาระหว่างชั่วโมงเรียน ต้องขออนุญาตจากอาจารย์ประจาวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่จะต้องลากิจตั้งแต่ ๑ วันขึ้นไป ต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและคารับรอง
ของผู้ปกครอง

ข้อ ๒๘ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อคณบดี/ผู้อานวยการ เพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้
ก. ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
ข. ได้รับทุนไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศ
ค. ป่วยซึ่งต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานานตามคาสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนที่ทางราชการ
รับรอง
ง. มีความจาเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษา
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ ๒๘ (๑)
ก. และ ๒๘ (๑) ข.
(๓) ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นการลาพักการศึกษา
ตามข้อ ๒๘ (๑) ก.
(๔) ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้
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ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๒๙ การกลับเข้าศึกษาต่อ
(๑) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อจะต้องยื่นคาร้องขอกลับ
เข้า ศึก ษาต่อ ผ่ า นอาจารย์ ที่ ป รึ กษาเพื่อ ขออนุ มัติ ต่อคณบดี /ผู้ อานวยการก่อ นก าหนดวัน ลงทะเบี ยนของ
มหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา
(๒) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบกาหนดระยะเวลาแล้วให้มารายงานตัวที่แผนกวิชาหรือ
ภาควิชา และยื่นคาร้องขอกลับเข้าศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี /ผู้อานวยการก่อน
กาหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็น นักศึกษาเหมือน
ก่อนถูกสั่งพักการศึกษา

หมวดที่ ๕
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๐ นักศึกษาจะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาครบหน่วยกิตและวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสูตรวิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้าหรือ
เรียนแทน ให้นับหน่วยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบได้เพียงครั้งเดียว
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
(๓) เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามข้อ ๓๑

หมวดที่ ๖
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ข้อ ๓๑ นักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภาพมหาวิทยาลัย ให้ได้รับ
ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะต้องมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรม สุภาพเรียบร้อย รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะต้องมีพฤติการณ์ด้าน
ความประพฤติ ดังนี้
(๑) ไม่เป็นผู้ซึ่งมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบโดยคาวินิจฉัยของแพทย์ หรือเป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคน
เสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ
(๒) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษา หรืออยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่
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เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
(๓) ไม่เป็นผู้ซึ่งประพฤติชั่ว บกพร่องในศีลธรรม ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพเครื่องดองของเมาจน
ไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินรุงรัง หมกมุ่นในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชู้สาว ซึ่งทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
(๔) ไม่เป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือก่อการวิวาทในระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือ
ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น
(๕) ไม่เป็นผู้ซึ่งแสดงอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ดูหมิ่นคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
(๖) ไม่เป็นผู้ซึ่งก้าวก่ายในอานาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(๗) ไม่ เ ป็ น ผู้ ซึ่ งจงใจ หรื อ กระท าการอั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรงแก่ ท รัพ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย
(๘) ไม่มีหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๒ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๑ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ซึ่งไม่มีเกียรติและ
ศักดิ์ ไม่สมควรได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพของมหาวิทยาลัย อาจได้รับพิจารณาดังนี้
(๑) ไม่เสนอชื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพของมหาวิทยาลัย
(๒) ยับยั้งไม่เสนอชื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีกาหนด ๑ ปี ถึง ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ตาม
ลักษณะความผิดที่ได้กระทาขึ้น

ข้อ ๓๓ เมื่อนักศึกษาสอบได้ครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแล้ว กรณีพบว่านักศึกษาขาด
คุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์
นักศึกษาเสนอความเห็น ต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๓๔ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาต้องมีคณะกรรมการมา
ประชุม ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวนกรรมการทั้งหมด ประธานคณะกรรมการมีอานาจเชิญบุคคลใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกรณีมาอธิบายชี้แจง มีอานาจขอสาเนาเอกสารจากหน่วยงานใดๆ มาประกอบการพิจารณาได้
คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาให้ถ้อยคาเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือไม่ก็ได้ การวินิจฉัยชี้ขาด
ของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๓๕ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผู้ใดซึ่งเห็นว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความ
ในข้อ ๓๑ และปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะอื่นมีส่วนร่วมในการประพฤติผิดอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการใน
คณะ/วิทยาลัย ที่ทาการพิจารณาทาบันทึกแจ้งไปยังคณบดี/ผู้อานวยการในคณะ/วิทยาลัยของนักศึกษาซึ่งร่วม
ประพฤติผิดด้วยโดยด่วน เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยนั้นๆ พิจารณาดาเนินการต่อไป

ข้อ ๓๖ นักศึกษาผู้ใดถูกคณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไม่เสนอชื่อ ให้ได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีโดยทาเป็นหนังสือมี
สาเนาถูกต้องหนึ่งฉบับลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ ยื่นต่อคณบดี/ผู้อานวยการซึ่งตนศึกษาในคณะ/วิทยาลัยนั้น
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ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบว่าตนเป็นผู้ไม่สมควรได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้ผู้ซึ่งรับอุทธรณ์ส่ง
อุทธรณ์นั้นพร้อมด้วยคาชี้แจงของตนถ้าพึงมีต่อไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ วันที่ได้รับอุทธรณ์
อันถูกต้องตามข้อ ๓๖

ข้อ ๓๗ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอุทธรณ์ ให้อธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ คณบดี/ผู้อานวยการทุกคณะ และผู้อานวยการกองบริการการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
พิจารณาวินิจฉัยให้เสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยยืนตาม
มติ ค ณะกรรมการประจ าคณะ/วิ ท ยาลั ย ค าวิ นิ จ ฉั ย ชั้ น นี้ ใ ห้ ถื อ เป็ น ที่ สุ ด แต่ ถ้ า วิ นิ จ ฉั ย เปลี่ ย นแปลงมติ
คณะกรรมการประจ าคณะ/วิ ทยาลั ย ให้ เ สนอนายกสภามหาวิ ทยาลั ยวินิ จฉั ยชี้ ขาดแล้ ว ให้ นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทราบด้วย
การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๒

เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและ
เหมาะสม จึ ง เห็ น สมควรก าหนดระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราว
ประชุ มครั้ งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อ วัน ที่ ๒๕ พฤศจิก ายน ๒๕๕๒ จึ งก าหนดระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือว่าด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้น
ไป
ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๒ ให้ ใช้ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม
ไปจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ/วิทยาลัย” หมายความว่า หน่วยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“ภาควิชา” หมายความว่า หน่วยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
“คณบดี/ผู้อานวยการ” หมายความว่า คณบดีหรือผู้อานวยการของคณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาบัณฑิตที่ได้ขึ้นทะเบี ยน
เป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
“ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตร” หมายความว่า การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหน่วยกิตและสอบ
ผ่านทุกรายวิช าตามโครงสร้างของหลักสูตรในสาขาวิช านั้นๆ รวมถึงการได้รับค่าระดับคะแนนการวัดผล
โครงงานพิเศษ ปริ ญญานิ พนธ์ หรือรายวิช าสหกิจศึกษา ยังไม่สิ้นสุ ด (Ip) ด้ว ย (ระเบียบมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561)

ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คาสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นๆ ของคณะ/วิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอานาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คาสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจในการวินิฉัยชี้ขาด

หมวดที่ ๑
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
(๑) ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่าง
บริสุทธิ์ใจ
(๒) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่า หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละสาขาวิชา
(๓) เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
(๔) ไม่มีชื่อในทะเบี ย นเป็ น นิ สิ ตหรื อนักศึกษาของมหาวิทยาลั ยหรือสถาบัน การศึกษาชั้นสู งอื่น ๆ
ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาท
(๖) ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสาคัญที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
(๗) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบารุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
(๘) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(๙) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) - ๗ (๙) ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทาการ
สมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็น
นักศึกษาทันที

ข้อ ๘ การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดรายละเอีย ดต่างๆ จะ
ประกาศให้ ทราบเป็ นคราวๆ ไป แต่ในกรณีที่มีเหตุผ ลความจาเป็นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ เข้าเป็นนักศึกษาพิเศษตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยก็ได้ นักศึกษาพิเศษอาจจะเป็นผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญา หรือต้องการ
ศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๙ การชาระเงินและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเป็นนั กศึกษา ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ดาเนินการ
และต้องนาหลักฐานการชาระเงินพร้อมหลักฐานอื่นๆ สาหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้วย
ตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบและปฏิบัติ

ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจะอนุมัติให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาในอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีวิชาพื้นฐานคล้ายคลึงกันได้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจาคณะที่นักศึกษาผู้ นั้นประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ มีมติเห็นชอบให้รับเข้าศึกษาตาม
เงื่อนไขโดยให้ภาควิชานั้นๆ เป็นผู้กาหนดจานวนวิชาและระยะเวลาที่นักศึกษานั้นต้องเรียนเพิ่มเติม

ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ
นั ก ศึ ก ษาอาจลงทะเบี ย นเรี ย นระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ปิ ด ของรั ฐ ได้ เ มื่ อ ร้ อ งขอให้ มี ก ารพิ จ ารณา
รายละเอียดในหลักสูตร ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัยและอธิการบดี
ของทั้งสองสถาบันการศึกษาเป็นผู้อนุมัติ โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
(๑) รายวิชาที่หลักสูตรกาหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปีการศึกษานั้นด้วย
เหตุผลต่างๆ
(๒) รายวิชาที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้ หรือมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
(๓) ให้นาหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนข้ามสถาบันหรือมหาวิทยาลัย
ไปเป็น ส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่
(๔) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ลงทะเบี ย นและค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ตามที่ ส ถาบั น หรื อ
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มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไปเรียนนั้นกาหนด
(๕) นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษากรณีไม่มีรายวิชาลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัย

หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๒ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ได้ มีระยะเวลา
การศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
(๒) การคิดหน่วยกิต
“หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงภาระการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติรวมถึงรายวิชาโครงงานหรือรายวิชาโครงงานพิเศษที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ง. การทากิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทากิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน
(๑) กาหนดวันและวิธีการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย หาก
นั ก ศึ ก ษาไม่ ล งทะเบี ย นตามก าหนด นั ก ศึ ก ษาจะไม่ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบ (กลางภาคและปลายภาค)
ในภาคเรียนนั้น
(๒) นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังต่อไปนี้
ก. วิชาที่นับหน่วยกิตและนามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต แต่เป็นวิชาที่บังคับในหลักสูตร
ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนหรือฝึกโดยไม่นับหน่วยกิตให้
ง. วิชาที่มีหน่วยกิต แต่ไม่ให้ค่าระดับคะแนน ถ้าหากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่พอใจจะได้ S
หากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่ไม่พอใจจะได้ U และนับหน่วยกิตสาหรับการจบหลักสูตร แต่ไม่นาหน่วยกิต
ไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
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(๓) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้
ก. วิชาปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
ข. การลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย นทั้ งวิ ช าทฤษฎี แ ละวิ ช าปฏิ บั ติ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลั กสู ตรระดับ ปริญญาตรี นั กศึกษาภาคปกติล งทะเบียนไม่ต่ากว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต
นักศึกษาภาคค่าลงทะเบียน ไม่ต่ากว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต
ค. กรณีจานวนหน่วยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจานวนต่ากว่าที่กาหนดในข้อ ๑๓ (๓) ข. นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนต่ากว่าที่กาหนดได้
(๔) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษาไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติต้องดาเนินการขอรักษา
สถานภาพนักศึกษาและชาระเงินค่ารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษามิฉะนั้นจะ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตาม ข้อ ๒๖ (๙) และให้นับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษา
(๕) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา แต่ไม่สามารถ
ประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ต้องปฏิบัติดังนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561)
ก. ให้งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชา
สหกิจศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-progress) ต่อท้ายวิชาและดาเนินการประเมินผลการศึกษาประจาภาค แล้ว
จาแนกสภาพนักศึกษาได้ตามปกติ โดยไม่นาหน่วยกิตของวิชาที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์
หรือรายวิชาสหกิจศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-progress) มาคิดค่าระดับคะแนนประจาภาค
ข. การประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษาที่บันทึกการวัดผล
โครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-progress) ต่อท้ายวิชาไว้ ให้ทาการ
ประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ส่งคะแนน
ค. กรณีลงทะเบียนวิชาเรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ
โครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคฤดูร้อนที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา

ข้อ ๑๔ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว้ หากจะขอเปลี่ยนหรือเพิ่มวิชาเรียนให้ทาได้ภายใน ๓
สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดแต่เฉพาะหน่วยกิตของวิชาที่เลือก
เรียนใหม่
(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิช าใดไว้ หากต้องการถอนวิชานั้นให้ถอนได้ภายใน ๑๒ สัปดาห์
นับ ตั้งแต่ วันเปิ ดภาคการศึกษาส าหรั บ ภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สั ปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาค
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การศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน กรณีนักศึกษาถอนวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนดดังกล่าว ให้ได้รับเกรด W

ข้อ ๑๕ การโอนผลการเรียน
(๑) คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอน
มหาวิทยาลั ยจะอนุ มัติให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ก. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
ข. ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด และขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ค. รายวิชาที่นามาขอเทียบโอน ต้องมีคะแนนหรือผลการประเมินไม่ต่ากว่า C หรือ ๒.๐๐ หรือ
เทียบเท่า
ง. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบหรือหลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์จากการศึกษา
นอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยต้องมีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษาของรายวิชา
ที่ขอเทียบโอน หรือวันสุดท้ายของประสบการณ์ที่ยื่นขอรับการประเมิน
จ. ได้รับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชาก่อนการอนุมัติผลการศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบโอน
(๒) การดาเนินการขอเทียบโอน
นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ให้ดาเนินการดังนี้
ก. แจ้งความจานงถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคาร้องขอเทียบโอน
ข. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ อาทิ ระเบียนผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียด
เนื้อหาวิชาที่ได้เรียนไปแล้วให้ติดต่อสถาบันเดิมจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
ค. หลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย นักศึกษาเป็นผู้นาส่งด้วยตนเองที่ภาควิชา
(๓) การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560)
ก. การเทียบโอนของนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย
๑. รายวิชาเดิมที่ขออนุ มัติเทียบโอนต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกัน และมีปริมาณ
เท่ากันหรือไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรใหม่และต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
๒. นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร
ข. การเทียบโอนของนักศึกษาที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือต่างสถาบัน
๑. ต้องศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยไม่นับ
ภาคการศึกษาที่ลาพัก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
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๒. มีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิมเทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัยตามแผน
กาหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่รับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และจะต้องโอนมา
ศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมหรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย
๓. รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอ
เทียบโอน
๔. รายวิช าเดิมที่จ ะพิจ ารณาเทียบโอนหน่ว ยกิตจะกระทาได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยกิตรวม ของหลักสูตรที่รับโอน
๕. ให้คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้กาหนดเวลาการประเมิน ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน และแจ้ง
ผลการประเมินให้นักศึกษาทราบโดยจัดทาเป็นประกาศคณะ/วิทยาลัย
(๔) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ก. ต้องผ่านการทดสอบในรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยคณะ/วิทยาลัยจัดให้มีการทดสอบ หรือผ่าน
การทดสอบจากหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ หรือประเมินจากแฟ้มสะสมผลการเรีย นรู้ โดยพิจารณาจาก
ความรู้ และจากประสบการณ์ที่เสนอให้ประเมิน รวมทั้งการประเมินจากการสัมภาษณ์
ข. การบั น ทึกผลการเรี ย นให้ บั นทึ กการได้ หน่ วยกิตตามวิ ธีการประเมินดังนี้ จากการทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized tests) ให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized test) จากการทดสอบที่
ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (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/วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาขอ
เทียบโอน ผลการเรียนเป็นผู้พิจารณา แล้วเสนอผลการพิจารณาเป็นค่าระดับคะแนนให้คณะกรรมการประจา
คณะ/วิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ
ง. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน โดยให้เทียบโอนเข้า
ศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว
จ. การเทียบโอนรายวิชาให้นับหน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินครึ่งหนึ่ งของจานวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรที่รับโอน เว้นแต่ หลักสูตรดังต่อไปนี้ ให้เทียบโอนได้ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่
6 พ.ศ.2562)
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ซึ่ง ผ่ า นการทางานในสถานประกอบการมาแล้ ว ไม่น้ อยกว่ า 2 ปี และผ่ า นหลั ก สู ต รฝึ กอบรมนั ก
เทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติการขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรฝึกอบรมเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัย
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รับรอง
2. หลั กสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด ซึ่งมีประสบการณ์การทางานในภาคอุตสาหกรรม
และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกาหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาส่วนงาน
3. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 ในสาขาวิชาตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด
หรือในสาขาวิชาอื่นตามที่คณะกรรมการประจาส่วนงานเห็นชอบ และผ่านหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูช่าง
เทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรฝึกอบรมเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง
(๕) การนับระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน สามารถศึกษาได้ไม่ เกินระยะเวลาสองเท่าของหลักสูตร กรณีโอน
มาจากสถาบันเดิมให้นับระยะเวลาการศึกษาจากสถาบันเดิมรวมด้วย
(๖) การนับหน่วยกิตและการคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้นับหน่วยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตร แต่ไม่นามาคานวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม
(๗) การให้ปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาที่เทียบโอนไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม
(๘) การชาระเงิน
นักศึกษาจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการโอนหน่ว ยกิตและรายวิชาที่ได้รับอนุมัติเทียบโอนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ เวลาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งมีเวลาเรียนวิชาใดต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและตกในวิชานั้น [Fa] (ตก
เนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นาหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย
(๒) นักศึกษาซึ่งขาดสอบวิชาใดโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ถือว่าตกในวิชานั้น [Fe] (ตกเนื่องจากขาด
สอบ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นาหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย

หมวดที่ ๓
การวัดผลการศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๗ ระบบการวัดผลการศึกษา
(๑) ให้กาหนดค่าระดับคะแนนเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร และในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้เทียบค่า
ตัวอักษรเป็นแต้มดังต่อไปนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึ กษา
ระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561)
สัญลักษณ์
แต้ม
ความหมาย
A
๔.๐
ดีเลิศ (Excellent)
47 | P a g e

B+
B
C+
C
D+
D
F
Fa

๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐
๐

ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Above Average)
พอใช้ (Average)
เกือบพอใช้ (Below Average)
อ่อน (Poor)
ตก (Failure)
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ
(Failed, Insufficient Attendance)
Fe
๐
ตกเนื่องจากขาดสอบ
(Failed, Absent from Examination)
Ip
การวัดผลโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา
ยังไม่สิ้นสุด (In-progress)
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกาหนด
(Withdrawal)
(๒) ให้มีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา ๑ ครั้ง และควรมีการสอบกลางภาคการศึกษาครั้ง
หนึ่งด้วย
(๓) ให้คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัยพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา โดย
มีคณบดี/ผู้อานวยการเป็นผู้ลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ อ
อนุมัติปริญญา
(๔) ให้คณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษคาตอบในการวัดผลการศึกษาไว้อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษานับแต่
วันประกาศผลการศึกษา เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้คณบดี/ผู้อานวยการสั่งทาลายได้

ข้อ ๑๘ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชาแล้วรวมกันเข้าด้วยกัน หารด้วยจานวน
หน่วยกิต รวมทุกวิชา ให้มีทศนิยม ๒ ตาแหน่งไม่ปัดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้าหรือเรียนแทน ให้นาหน่วย
กิตของวิชานั้นไปคิดด้วยทุกครั้ง
(๒) ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา คือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการศึกษา
ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
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ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กาลังคิดค่าระดับคะแนน

ข้อ ๑๙ การเรียนซ้าวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งต้องเรียนซ้าวิชานั้น หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่ภาควิชา
อนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(๒) นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาต่ากว่าพอใช้ (C หรือ ๒.๐๐) อาจขอเรียนซ้าในรายวิชานั้นได้
โดยได้รับอนุมัติจากภาควิชาก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน ในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นาหน่วยกิตและ
ค่าระดับคะแนนที่ได้มารวมด้วยทุกครั้ง

ข้อ ๒๐ การให้ค่าระดับคะแนน I (Incomplete)
(๑) การให้ค่าระดับคะแนน I จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑ์ในข้อ ๑๖ (๑) แต่ไม่ได้เข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
เพราะป่วยก่อนสอบ โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๘ (๑) ก. และคณบดี/ผู้อานวยการพิจารณาประกอบความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัติเพราะการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้ นขาดเนื้อหาเพียง
เล็กน้อย
ข. นักศึกษาป่วยระหว่างสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได้ โดยปฏิบัติ
ถูกต้องตามข้อ ๒๘ (๑) ข. และได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อานวยการ
ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และคณบดี/ผู้อานวยการอนุมัติ
ง. นักศึกษาทางานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้
รอผลการศึกษา ให้แจ้งการให้คะแนน I (ไม่สมบูรณ์) มาพร้อมกับผลการศึกษาของนักศึกษาอื่นที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันอนุมัติผลการศึกษาประจาภาค ถ้าหากพ้นกาหนดเวลาแล้วนักศึกษาผู้ใดยังมีค่าระดับคะแนน I (ไม่
สมบูรณ์) อยู่ให้นายทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) เป็น F (ตก) หรือ U (ไม่พอใจ) โดย
อัตโนมัติ

ข้อ ๒๑ การศึกษาโดยไม่วัดผล
(๑) นักศึกษาอาจขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนวิชาเรียนเป็นพิเศษโดยไม่ขอ
วัดผล [Audit] รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยู่นอกหลักสูตรเพื่อเป็นการเสริมความรู้ได้โดยได้รับอนุญาตจากอาจารย์
ผู้สอนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาจะต้องชาระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและจะต้องระบุในคาร้องลงทะเบียนวิชา
เรียนด้วยว่าเรียนวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่ขอวัดผล [Audit] และเมื่อลงทะเบียนแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงเป็น
การศึกษาโดยวัดผลในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนโอนสาขาวิชา และลักษณะวิชานั้นเป็น
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วิชา ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรให้มีการวัดผล
(๓) การขอลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไม่วัดผล ให้กระทาในช่วงกาหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน และ
นับหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาโดยไม่วัดผล [Audit] รวมกับหน่วยกิตรายวิชาอื่นๆ ในการคิดจานวนหน่วย
กิตสูงสุดที่นักศึกษาลงทะเบียนด้วย แต่ไม่นับรวมเป็นจานวนหน่วยกิตต่าสุดที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา
(๔) การเรียนวิชาเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตนี้ ไม่มีการวัดผลและให้มหาวิทยาลัยบันทึกอักษร
AU ในระเบียนการศึกษาได้เมื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาวินิจฉัยว่านักศึกษาได้เรีย นด้วยความตั้งใจและมีเวลา
เรียนครบตามข้อ ๑๖ และอาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการเรียน AU ในการส่งคะแนนของวิชานั้นด้วย

ข้อ ๒๒ การจาแนกสภาพของนักศึกษา
สภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนแรกหรือนักศึกษาที่สอบได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ต้องไปรับทราบวิทยาทัณฑ์ที่ภาควิชา และให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔
ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ จะพ้นสภาพ
วิทยาทัณฑ์ เมื่อได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐

ข้อ ๒๓ ฐานะชั้นปีของนักศึกษา
การกาหนดฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบจากจานวนสัดส่วนระหว่างหน่วยกิต ที่สอบได้กับหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรทั้งหมดให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(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 ระยะเวลาที่ใช้สาหรับหลักสูตร
นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สาขาวิชานั้นๆ การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่การเข้าศึกษา โดยให้นับรวมระยะเวลาการศึกษาภาค
ฤดูร้อน การลาพักการศึกษา หรือการถูกสั่งพักการศึกษาด้วย

ข้อ ๒๕ การลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิด
(๑) การทุจริตในการสอบ
นักศึกษาซึ่งกระทาผิด หรือร่วมกระทาผิดระเบียบการสอบในการสอบประจาภาคหรือการสอบ
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ระหว่างภาคอย่างชัดแจ้ง ให้คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้
ก. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต
ข. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่าง
น้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา
ค. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไม่พิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษากระทา
การทุจริตและให้สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
ง. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) นักศึกษาที่กระทาความผิดอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้รับโทษตามควรแก่ความผิดนั้น
(๓) ให้ นับ ระยะเวลาที่นั กศึกษาถูกสั่ งพักการศึกษา เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาสาหรับหลั กสู ตร
สาขาวิชานั้นด้วย
(๔) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๒๖ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)
(๑) ตาย
(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญาบัตร ตามข้อ ๓๔
(๓) ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อานวยการให้ลาออก
(๔) ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๕
(๕) ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๖) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี
ก. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการศึกษา
ข. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน
ค. มีค่ าระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ากว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึ ก ษาต่ อเนื่ องกั นนั บ ตั้ง แต่ภ าค
การศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน
ง. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุมัติให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
(๗) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง และปริญญาตรีเทียบโอน
ก. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการศึกษา
ข. มีค่ าระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ากว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึ ก ษาต่ อเนื่ องกั นนั บ ตั้ง แต่ภ าค
การศึกษาแรก ที่ได้ลงทะเบียนเรียน
ค. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษา
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แรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
๑.๘๐ จะได้รับการอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไปแต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
(๘) ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐
(๙) ไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดทาการสอน และมิได้ดาเนิน
การขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาตาม
ข้อ ๑๓ (๔)

ข้อ ๒๗ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ ๒๖ (๙) สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ภายใน ๑๕ วัน นับ
จากวันประกาศพ้นสภาพ
(๒) การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาคณบดี /ผู้อานวยการ
และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
(๓) นักศึกษาต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับ
สภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๔

หมวดที่ ๔
การลาและการขอกลับเข้าศึกษาต่อ
ข้อ ๒๘ การลาป่วย
(๑) การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
ก. การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นสิ้นสุดและ
ป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่นัก ศึกษาเริ่มป่วยพร้อม
ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
ข. การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้วแต่เกิดป่วย
จน ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อคณบดี/ผู้อานวยการทันที และ
ต้องนาใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรองมา
ให้โดยด่วน

ข้อ ๒๙ การลากิจ
(๑) นักศึกษาที่จาเป็นต้องลาระหว่างชั่วโมงเรียน ต้องขออนุญาตจากอาจารย์ประจาวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่จะต้องลากิจตั้งแต่ ๑ วันขึ้นไป ต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและคารับรอง
ของผู้ปกครอง
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ข้อ ๓๐ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อคณบดี/ผู้อานวยการเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี้
ก. ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
ข. ได้รับทุนไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศ
ค. ป่วยซึ่งต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานานตามคาสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนที่ทางราชการ
รับรอง
ง. มีความจ าเป็น ส่ วนตัวโดยนักศึกษาผู้ นั้นได้ศึกษาในสถาบันมาแล้ ว ไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษา
(๒) นั ก ศึ ก ษาลาพั ก การศึ ก ษาได้ ค รั้ ง ละ ๑ ภาคการศึ ก ษา ยกเว้ น การลาพั ก การศึ ก ษา
ตามข้อ ๓๐ (๑) ก. และ ๓๐ (๑) ข.
(๓) ให้ นั บ ระยะเวลาที่ ล าพั ก การศึ ก ษารวมอยู่ ใ นระยะเวลาการศึ ก ษาด้ ว ย ยกเว้ น การลาพั ก
การศึกษาตามข้อ ๓๐ (๑) ก.
(๔) ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชาระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๓๑ การกลับเข้าศึกษาต่อ
(๑) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อจะต้องยื่นคาร้องขอกลับ
เข้า ศึก ษาต่อ ผ่ า นอาจารย์ ที่ ป รึ กษาเพื่อ ขออนุ มัติ ต่อคณบดี /ผู้ อานวยการก่อ นก าหนดวัน ลงทะเบี ยนของ
มหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา
(๒) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบกาหนดระยะเวลาแล้ว ให้มารายงานตัวที่ภาควิชา และยื่ น
คาร้องขอกลับเข้าศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติคณบดี/ผู้อานวยการก่อนกาหนดวันลงทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อนถูกสั่งพักการศึกษา

หมวดที่ ๕
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๒ นักศึกษาจะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาบัตร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาครบหน่วยกิตและวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสูตร วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้าชั้นหรือ
เรียนแทน ให้นับหน่วยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบได้เพียงครั้งเดียว
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
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(๓) เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามข้อบังคับ ๓๔

ข้อ ๓๓ การได้เกียรตินิยมสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
(๑)
ส าเร็ จ การศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาปกติ แ ละมี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาไม่ เ กิ น ที่ ก าหนดไว้
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
(๒) ไม่เคยสอบตก (F, Fe, Fa) หรือได้รับผลการศึกษาไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด
(๓) ไม่เคยเรียนซ้ารายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๔) นักศึกษาซึ่งได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป จะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
(๕) นักศึกษาซึ่งได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป จะได้เกียรตินิยมอันดับสอง

หมวดที่ ๖
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ข้อ ๓๔ นักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ได้รับปริญญา
ของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ จะต้องมีคุณสมบัติตามคุณลั กษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มี วั ฒ นธรรม สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย รั ก ษาชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุ ณ และประโยชน์ ข อง
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะต้องมีพฤติการณ์ด้าน
ความประพฤติ ดังนี้
(๑) ไม่เป็นผู้ซึ่งมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบโดยคาวินิจฉัยของแพทย์ หรือเป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคน
เสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ
(๒) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษา หรืออยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่
เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
(๓) ไม่เป็นผู้ซึ่งประพฤติชั่ว บกพร่องในศีลธรรม ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพเครื่องดองของเมาจน
ไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินรุงรัง หมกมุ่นในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชู้สาว ซึ่งทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
(๔) ไม่เป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือก่อการวิวาทในระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือ
ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น
(๕) ไม่เป็นผู้ซึ่งแสดงอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ดูหมิ่นคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
(๖) ไม่เป็นผู้ซึ่งก้าวก่ายในอานาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(๗) ไม่เป็ นผู้ ซึ่งจงใจ หรื อกระทาการอันก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
(๘) ไม่มีหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๕ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ซึ่งไม่มีเกียรติและ
ศักดิ์ ไม่สมควรได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจได้รับพิจารณาดังนี้
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(๑) ไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(๒) ยับยั้งไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา มีกาหนด ๑ ปี ถึง ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ตามลักษณะความผิดที่
ได้กระทาขึน้

ข้อ ๓๖ เมื่อนักศึกษาสอบได้ครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแล้ว กรณีพบว่านักศึกษาขาด
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์
นักศึกษาเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาต้องมี
คณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวนกรรมการทั้งหมด ประธานคณะกรรมการมีอานาจ
เชิ ญ บุ ค คลใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กรณี ม าอธิ บ ายชี้ แ จง มี อ านาจขอส าเนาเอกสารจากหน่ ว ยงานใดๆ มา
ประกอบการพิจารณาได้ คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาให้ถ้อยคาเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
หรือไม่ก็ได้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๓๘ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผู้ใดซึ่งเห็นว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความ
ในข้อ ๓๔ และปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะอื่นมีส่วนร่วมในการประพฤติผิดอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการใน
คณะ/วิทยาลัย ที่ทาการพิจารณาทาบันทึกแจ้งไปยังคณบดี/ผู้อานวยการในคณะ/วิทยาลัยของนักศึกษาซึ่งร่วม
ประพฤติผิดด้วยโดยด่วน เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยนั้นๆ พิจารณาดาเนินการต่อไป

ข้อ ๓๙ นักศึกษาผู้ใดถูกคณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไม่เสนอชื่อให้ได้รับ
ปริญญา ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีโดยทาเป็นหนังสือมีสาเนาถูกต้อง
หนึ่งฉบับลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ยื่นต่อคณบดี/ผู้อานวยการซึ่งตนศึกษาในคณะ/วิทยาลัยนั้นภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่ทราบว่าตนเป็นผู้ไม่สมควรได้รับปริญญา
ให้ผู้ซึ่งรับอุทธรณ์ส่งอุทธรณ์นั้นพร้อมด้วยคาชี้แจงของตนถ้าพึงมีต่อไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์อันถูกต้องตามข้อ ๓๙

ข้อ ๔๐ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอุทธรณ์ ให้อธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ คณบดี/ผู้อานวยการทุกคณะ และผู้อานวยการกองบริการการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
พิจารณาวินิจฉัยให้เสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยยืนตาม
มติ ค ณะกรรมการประจ าคณะ/วิ ท ยาลั ย ค าวิ นิ จ ฉั ย ชั้ น นี้ ใ ห้ เ ป็ น ที่ สุ ด แต่ ถ้ า วิ นิ จ ฉั ย เปลี่ ย นแปลงมติ
คณะกรรมการประจ าคณะ/วิ ทยาลั ย ให้ เ สนอนายกสภามหาวิ ทยาลั ยวินิ จฉั ยชี้ ขาดแล้ ว ให้ นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทราบด้วย
การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิ จฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียง
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เท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ เข้ า ศึ ก ษาเป็ น นั ก ศึ ก ษาพิ เ ศษระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงให้กาหนดระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาพิเศษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาเป็น
นักศึกษาพิเศษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๓๔
บรรดา ระเบียบ กฎ ประกาศและคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษาพิเศษ” หมายความว่า บุคคลที่สนใจศึกษาวิชาบางวิชา เพื่อเสริมสร้างระดับความรู้ของ
ตนเองให้สูงขึ้น หรือนักศึกษาของสถาบัน/มหาวิทยาลัยอื่นที่ขอลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๕ นักศึกษาพิเศษต้องได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณบดีหรือผู้อานวยการ
วิ ท ยาลั ย โดยให้ ล งทะเบี ย นได้ ไ ม่ เ กิ น ๑๕ หน่ ว ยกิ ต (ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ย การรั บ เข้ า ศึ ก ษาเป็ น นั ก ศึ ก ษาพิ เ ศษ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)
ข้อ ๖ นักศึกษาพิเศษต้องชาระค่าบารุงการศึกษา ดังนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)
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(๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(๒) ระดับปริญญาบัณฑิต

รายวิชาละ ๒,๐๐๐ บาท
รายวิชาละ ๓,๐๐๐ บาท

ข้อ ๗ สถานภาพการเป็นนักศึกษาพิเศษ ให้เป็นไปได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษาติดต่อกัน ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน

ข้อ ๘ นักศึกษาพิเศษในภาคการศึกษาใด จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า
๒.๐๐ จึงจะมีสิทธิเป็นนักศึกษาพิเศษในภาคการศึกษาที่สองได้

ข้อ ๙ นักศึกษาพิเศษที่จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปกติหรือนักศึกษาสามัญได้นั้นจะต้องผ่าน
การสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะหรือวิทยาลัย

ข้อ ๑๐ ในกรณีนักศึกษาพิเศษสอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาปกติหรือนักศึกษา
สามัญ หากปรากฏว่าคะแนนรายวิช าใดในระดับการศึกษานั้นๆ ที่ได้ศึกษาไว้ขณะเป็นนักศึกษาพิเศษ มี
คะแนนไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนได้ ทั้งนี้ นักศึกษาพิเศษ
ต้องดาเนินการขอเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๑ นักศึกษาพิเศษไม่มีสิทธิดังต่อไปนี้
(๑) เรียกให้นับคะแนนวิชาซึ่งตนได้รับเป็นคะแนนวิชาส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือ
ปริญญาบัตรใด
(๒) ได้รับยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร และเข้าศึกษาวิชารักษาดินแดน

ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความ เพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2561
โดยที่เปนนการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าของคณะ
วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมนักศึกษาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษให้มีโอกาสศึกษาหา
ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ตามศักยภาพและความสามารถของตนโดยใช้ช่วงระยะเวลาในการศึกษาน้อยลง ตาม
โครงสร้างของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนือ ในคราวประชุ ม ที่ 10/2556 เมื่ อ วั น ที่ 27
พฤศจิกายน2556 และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบแล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ระเบี ยบนี้ ให้ ใช้บั งคับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ” หมายความว่า คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร พ.ศ. 2557
และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ พ.ศ. 2557
“นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ” หมายความว่า นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
“หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ” หมายความว่ า หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ากระบวน
อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 2557 หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ หลักสูตร
พ.ศ. 2557
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“หลักสูตรปริญญาโท” หมายความว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการ
อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
“การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ” หมายความว่า การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าบางรายวิชา
ในระดับปริญญาโททีเ่ ปิดสอนอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเปนนผู้รักษาตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเปนนที่สุด

หมวด ๑
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๕ นักศึกษาผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ของหลักสูตรปริญญาตรี
(2) สอบผ่านการเรียนในกลุ่มวิชาแกนของหลักสูตรปริญญาตรีแล้วไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
(3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ากว่า 2.75
ข้อ 6 การพิจารณารับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าแยก
แต่ละสาขาวิชา โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) คณบดี
เปนนประธานกรรมการ
(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เปนนกรรมการ
(3) อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี จานวนหนึ่งคน เปนนกรรมการ
(4) อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาโท จานวนหนึ่งคน เปนนกรรมการ
(5) นักวิชาการศึกษา
จานวนหนึ่งคน เปนนกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตามข้อ 5 และความเหมาะสมของนักศึกษา
ที่สมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

หมวด ๒
การจัดการศึกษา
ข้อ 7 การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ต้องลงทะเบียนเรียน
ดังนี้
(1) ลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามแผนการเรียนที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรของแต่ละภาคการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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(2) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ตามแผนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ที่คณะกาหนด
กรณีที่มีเหตุจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาโทเกินภาคการศึกษาละ 6 หน่วย
กิต ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี
ข้อ 8 การชาระเงิน
นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าต้องชาระค่าธรรมเนียมและ
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี โดยได้รับยกเว้น
ค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทที่ได้ลงทะเบียนเรียน
เมื่อนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท การชาระค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาให้
เปนนไปตามระเบีย บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่ าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ข้อ 9 การศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท
นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า จะต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทในปีการศึกษา
ถัดไปหลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
หากไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง และภายหลังเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท จะไม่สามารถนา
รายวิชาของหลั กสูตรปริญญาโทที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า มาใช้เปนนส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโทตามเกณฑ์ข้อ 14 วรรคสอง แต่สามารถนามาเทียบโอนรายวิชาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ในข้อ 12
ข้อ 10 นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ้นจากการเปนนนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบ
ก้าวหน้า เมื่อ
(1) พ้นสภาพการเปนนนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(2) ได้รับการอนุมัติให้ลาออก
(3) ใช้ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีเกิน 4 ปีการศึกษา
(4) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาใดการศึกษาหนึ่งในชั้นปีที่ 4 ต่ากว่า 2.75
(5) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสาเร็จการศึกษาในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ต่ากว่า
2.75
ข้อ 11 การลาออก จากการเปนนนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการเปนนนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ให้ยื่นคา
ร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ การลาออกจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
ข้อ 12 นักศึกษาที่พ้นสภาพจากการเปนนนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ให้บันทึก
รายวิชาระดับปริญญาโทไว้ในใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่นามาคานวณเปนนแต้มระดับ
คณะแนนเฉลี่ยสะสมและจานวนหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี หากภายหลังนักศึกษาผู้นั้นได้รับคัดเลือกเข้า
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สามารถโอนรายวิชาที่ได้ศึกษาไว้แล้วและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า B
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หรือ S มาเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ โดยไม่นามาคานวณเปนนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

หมวด ๓
การวัดผลการศึกษา การประเมินผล และการสาเร็จการศึกษา
ข้อ 13 การวัดผลการศึกษาและการประเมินผลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ให้
เปนนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
และข้องบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 14 ให้บันทึกรายวิชาและผลการศึกษารายวิชาของหลักสูตรปริญญาโทในใบรายงานผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่นามาคานวณเปนนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและจานวนหน่วยกิตที่ได้ใน
ระดับปริญญาตรี
เมื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโทในปีการศึกษาถัดไปตามข้อ 9 ให้นารายวิชาหลักสูตรปริญญาโทที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน
เรียนล่วงหน้าซึ่งมีค่าระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B หรือ S โดยถือว่าได้ผ่านการศึกษาในรายวิชานั้นแล้วตามที่
หลักสูตรกาหนดและจะถูกนาไปบันทึกในใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท และนาไปคานวณเปนนแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและจานวนหน่วยกิจที่ได้ในหลักสูตรระดับปริญญาโท
ข้อ 15 นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าสามารถสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
ได้ภายใน 1 ปีการศึกษา โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)

ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนนการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เปนนไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 22 (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่ปรับปรุงใหม่
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562)
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
(4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
(5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
(6) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบัง คับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ความในข้อบังคับนี้แทน
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ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“สภาวิ ช าการ” หมายความว่ า สภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
“คณะ” หมายความว่ า คณะ วิ ท ยาลั ย ในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แต่ไม่รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย – เยอรมัน
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“หั ว หน้ า ภาควิ ช า” หมายความว่ า หั ว หน้ า ภาควิ ช า หรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา
“บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาบัณฑิตขึ้นไปของมหาวิทยาลัย
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสู ตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่ส ภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนืออนุมัติ แต่ไม่รวมถึงหลั กสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย – เยอรมัน
“อาจารย์ ป ระจ า” หมายความว่ า บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สาหรับอาจารย์ประจาที่มหาวิทยาลัย รับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
“อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ ตรงหรือสั มพันธ์กั บ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเปนนอาจารย์
ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเปนนหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร
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“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริ ห ารและพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน ตั้ ง แต่ ก ารวางแผน การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลัก สูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเปนนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ ให้เปนนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“รายวิชาไม่นับหน่วยกิต” หมายความว่า รายวิชาที่กาหนดในหลักสูตร หรือรายวิชาที่ภาควิชา
กาหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม โดยนักศึกษาต้องศึกษาและสอบผ่านได้ระดับคะแนนเปนน S ทั้งนี้ ไม่นับหน่วยกิต
ในการสาเร็จการศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความ
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจในการตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเปนนที่สุด
ในกรณี มี เ หตุ ผ ลและเปน น การสมควรที่ จ ะขอผ่ อ นผั น การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี้ ไ ด้
ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผ่อนผันเปนนกรณีไป เว้นแต่กรณี
การผ่อนผันขยายระยะเวลาการศึกษาให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๒ วรรคสอง
การดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ให้บัณฑิตวิทยาลัยนาเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 6 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุนการดาเนินการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนคณะและภาควิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ 7 ให้ อธิ การบดี แต่ งตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรบั ณฑิ ตศึ กษา สหวิ ทยาการ
(Interdisciplinary) หรือพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่มิได้สังกัดภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง โดยอยู่ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ระหว่า งคณะและหรื อมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ บริ ห ารและจัด การศึก ษาในหลั ก สู ต รที่
เกี่ยวข้องกับหลายภาควิชา

หมวด 2
การจัดการศึกษา
ข้อ 8 การจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดยจัดการศึกษาเปนน 2 ประเภท ดังนี้
(1) การศึกษาภาคปกติ โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเปนน 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ ซึ่งมี
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ระยะ เวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ โดยมีจานวนชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ ใน
กรณีที่มกี ารเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ถือว่าเปนนส่วนหนึ่งของปีการศึกษาเดียวกัน
(2) การศึกษาภาคพิเศษ เปนนการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายและแผน กรณีจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย
ข้ อ 9 การศึ กษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเปน นแบบสะสมหน่ ว ยกิ ต การก าหนดหน่ ว ยกิ ต
แต่ละรายวิชา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) รายวิ ชาทฤษฎี ที่ ใช้ เวลาบรรยายหรื ออภิ ปรายปั ญหา ไม่ น้ อยกว่ า 15 ชั่ วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(2) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(3) การฝึ กงานหรื อ การฝึ กภาคสนามที่ใ ช้เวลาฝึ ก ไม่น้อ ยกว่ า 45 ชั่ว โมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(4) การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ทาโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(5) วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

หมวด 3
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 10 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชานาญใน
สาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเปนนหลักสูตรการศึกษาที่มี
ลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
(2) หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย มาตรฐานวิชาการ
และวิช าชีพที่ เปน น สากล เน้ น การพัฒ นานัก วิ ช าการและนัก วิช าชีพ ที่มีค วามรู้ค วามสามารถระดั บสู ง
ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ในระดับ
ปริญญาโทมุ่งให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม
ในขณะที่ ระดั บปริ ญ ญาเอก มุ่ ง ให้ มีค วามสามารถในการค้น คว้ า วิ จั ย เพื่ อ สรรค์ ส ร้า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ห รื อ
นวัตกรรม ซึ่งเปนนประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ

66 | P a g e

ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรบัณฑิตและหลั กสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งประกอบด้ วย
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกรวมกัน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
(2) หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเปนน 2 แผน คือ
ก. แผน ก เปน น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ดั ง นี้
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561)
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
อาจกาหนดให้เรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดในไว้หลักสูตร
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ข. แผน ข เปน น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การศึ ก ษางานรายวิ ช าโดยไม่ ต้ อ งท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
หลักสูตรใดที่เปิดสอนแผน ก ไม่จาเปนนต้องเปิดสอนแผน ข แต่ถ้าเปิดสอนแผน ข
จะต้องเปิดสอนแผน ก ด้วย
(3) หลั ก สู ต รปริ ญญาเอก เปน นการศึ กษาที่ เ น้ นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นานั ก วิ ช าการ และ
นักวิชาชีพชั้นสูง โดยแบ่งการศึกษาเปนน 2 แบบ คือ
ก. แบบ 1 มีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ อาจกาหนดให้เรียนรายวิชา
เพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้ เข้ าศึ กษาส าเร็ จปริ ญญาโท จะต้ องท าวิ ทยานิ พนธ์ ไม่ น้ อยกว่ า
48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้ เข้ าศึ กษาส าเร็ จปริ ญญาตรี จะต้ องท าวิ ทยานิ พนธ์ ไม่ น้ อยกว่ า
72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข. แบบ 2 มีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาสาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้อ 12 ระยะเวลาการศึกษา
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน 3 ปีการศึกษา
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(2) หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
(3) หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
ส่วนผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
(4) การนั บ ระยะเวลาการศึ ก ษา ให้ นั บ ตั้ ง แต่ วั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษาแรกที่ นั ก ศึ ก ษา
เข้าศึกษาในหลักสูตร โดยที่มีสภาพนักศึกษาตามข้อ 16 (2) ก. และ ข.
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถศึ ก ษาให้ ส าเร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดตามวรรคหนึ่ ง
อันเนื่องมาจากวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์รอตีพิมพ์หรือรอหนังสือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน นักศึกษา
ประสบปัญหาสุขภาพ หรือมีเหตุอันสุดวิสัย เช่น น้าท่วมในพื้นที่ ประสบอุบัติภัย หรือเหตุอื่นอัน มิใช่ความผิด
ของนั กศึกษา ให้ นักศึกษายื่นคาขอขยายระยะเวลาการศึกษา พร้อมหลั กฐานประกอบการพิจารณาด้วย เช่น
หลักฐานการตีพิมพ์ ใบรับรองแพทย์ หรือเขียนรายงานสรุปเหตุการณ์น้าท่วม เปนนต้น ล่วงหน้าก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อนาเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ขอขยายระยะเวลา
การศึกษาต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรายงานสภามหาวิทยาลั ยทราบ (ข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562)

หมวด 4
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับเข้าศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา
ข้อ 13 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(3) หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
ก. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนที่มีแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.50 หรือได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
ข. มีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ค. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ง. ไม่ เคยพ้น สภาพจากการเปนน นัก ศึก ษาเนื่อ งจากการสอบวัดคุ ณสมบัติ ไม่ ผ่ า น
ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
ข้อ 14 การรับเข้าศึกษา
(1) วิธีการสมัครให้ใช้วิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยอาจมีการสอบคัดเลือกหรือโดย
วิธีอื่นใดที่ภาควิชา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร และคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ
(2) กรณีที่ผู้สมัครกาลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งอยู่ การรับเข้าศึกษาจะมี
ผลสมบู รณ์ เมื่ อผู้ สมั ครได้ แสดงหลั กฐานว่ าส าเร็ จการศึ กษาแล้ ว ก่อ นวั น เปิด ภาคการศึ ก ษาตามวัน เวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
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(3) บั ณฑิตวิ ทยาลั ย อาจพิจารณาอนุ มัติให้ รับนิสิ ตหรือนักศึก ษาระดับบัณ ฑิตศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา และ
ต้องชาระเงินตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
(4) บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าเปนนนักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของภาควิชา แต่บุคคลนั้นต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 13
และต้องชาระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 การขึ้นทะเบียนเปนนนักศึกษา
(1) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเปนนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเปนน
นักศึกษาแล้ว
(2) ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า เปน น นั ก ศึ ก ษาต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง
โดยนาหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดมาขึ้นทะเบียนต่องานทะเบียนและสถิตินักศึกษาของมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งชาระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(3) ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเปนนนักศึกษาที่ไม่อาจมาขึ้นทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ให้หมดสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องเปนนลายลักษณ์อักษรให้
มหาวิทยาลัยทราบภายในวันที่กาหนดให้มาขึ้นทะเบียน และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ วต้องมาขึ้นทะเบียนภายใน 7
วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ
(4) ผู้ ที่ได้รับ การคัดเลือกให้เข้าเปนนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จะขึ้น
ทะเบียนเปนนนักศึกษาเกินกว่า 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้
ข้อ 16 ประเภทนักศึกษา สภาพการเปนนนักศึกษา การเปลี่ยนประเภทและสภาพการเปนน
นักศึกษา
(1) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี 2 ประเภท ดังนี้
ก. นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาภาคปกติตามข้อ 8 (1)
ข. นักศึกษาภาคพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาภาคพิเศษตามข้อ 8 (2)
(2) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสภาพการเปนนนักศึกษา ดังนี้
ก. นักศึกษาสามัญ หมายความว่า ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเปนนนักศึกษาโดยสมบูรณ์
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
ข. นั กศึ กษาทดลองเรี ยน หมายความว่า ผู้ ที่ บัณฑิ ตวิ ทยาลั ย รับเข้าเปนน นักศึ กษา
ทดลองเรียนในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กาหนด ในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข
หรือหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2
ค. นักศึกษาพิเศษ หมายความว่า ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าร่วมศึกษาและหรือทาวิจัย
โดยไม่ขอรับปริญญาของมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลเข้าเปนนนักศึกษาพิเศษได้ โดย
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(3) การเปลี่ยนประเภท และสภาพการเปนนนักศึกษา
ก. กรณีที่มีเหตุผลและความจาเปนนอย่างยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ นักศึกษา
ภาคปกติเปลี่ยนเปนนนักศึกษาภาคพิเศษได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย
รวมทั้ ง ช าระค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษครบตามจ านวนที่ ก าหนดไว้
ในแต่ละหลักสูตร
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ข. นั กศึกษาทดลองเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิช าในระดับบั ณฑิตศึกษาตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 ในภาคการศึกษาแรก และต้องปฏิบัติตามท้าย
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะได้รับการเปลี่ยนสภาพเปนน
นักศึกษาสามัญได้
ค. นักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนเปนนนักศึกษาภาคปกติไม่ได้

หมวด 5
จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
ข้อ 17 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับ
จากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปนนผลงานวิจัย
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ
เปนนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรื อ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ และมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไ ม่ ใ ช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจาก
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปนนผลงานวิจัย
กรณีที่ มี ความจ าเปน น อย่ า งยิ่ ง ส าหรับ สาขาวิช าที่ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอจานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนนรายกรณี
(3) อาจารย์ผู้สอน ต้องเปนนอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทีย บเท่าในสาขาวิช านั้น หรื อสาขาวิชาที่สั มพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิช าที่ส อน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนนผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รั บการเผยแพร่ ตามหลั กเกณฑ์ที่ กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเปนนผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเปนนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
ข้อ 18 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
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เปนนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปนนผลงานวิจัย
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเปนนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรื อ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ต าแหน่ ง ศาสตราจารย์
และมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไ ม่ ใ ช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจาก
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปนนผลงานวิจัย
กรณีที่ มี ความจ าเปน น อย่ า งยิ่ ง ส าหรับ สาขาวิช าที่ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอจานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนนรายกรณี
(3) อาจารย์ผู้สอน ต้องเปนนอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริ ญ ญาโ ทหรื อเที ย บเ ท่ า และมี ป ระสบการ ณ์ ก ารท างานที่ เ กี่ ย ว ข้ องกั บ วิ ช าที่ ส อนมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเปนน
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเปนนไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
ข้อ 19 หลักสูตรปริญญาโท
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปนนผลงานวิจัย
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับ
จากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปนนผลงานวิจัย
กรณีที่ มี ความจ าเปน น อย่ า งยิ่ ง ส าหรับ สาขาวิช าที่ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอจานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนนรายกรณี
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(3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเปนน 2 ประเภท คือ
ก. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเปนนอาจารย์ประจา
หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ต าแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนนผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเปนนผลงานวิจัย
ข. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เปนนอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เปนนผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เปนนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนดข้างต้น
จะต้องเปน น ผู้ มีความรู้ ความเชี่ย วชาญและประสบการณ์สู งเปนนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสั มพันธ์กับหั ว ข้อ
วิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
(4) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีรายละเอียด ดังนี้
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
ผลงานทางวิชาการ ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเปนนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปนนผลงานวิจัย
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เปนนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์ กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิช าการตามที่ กาหนดข้างต้น
จะต้องเปนนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเปนนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรื อการค้ นคว้ าอิ สระโดยผ่ านความเห็ นชอบจากสภามหาวิ ทยาลั ย และแจ้ งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ
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(5) อาจารย์ผู้สอน ต้องเปนนอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนน
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเปนน
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ 20 หลักสูตรปริญญาเอก
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เปน นผลงานทางวิชาการที่ ได้ รั บการเผยแพร่ตามหลั กเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิ จารณาแต่ งตั้ง ให้ บุคคลด ารง
ตาแหน่ง ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปนนผลงานวิจัย
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจากวันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปนนผลงานวิจัย
กรณีที่ มี ความจ าเปน น อย่ า งยิ่ ง ส าหรับ สาขาวิช าที่ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอจานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนนรายกรณี
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเปนน 2 ประเภท คือ
ก. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเปนนอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปนนผลงานวิจัย
ข. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เปนนอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรั บอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เปนนผู้ ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ต้องมีคุณวุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เปนนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนดข้างต้น
จะต้องเปนนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเปนนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
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(4) อาจารย์ ผู้ สอบวิทยานิ พนธ์ ต้องประกอบด้ว ยอาจารย์ประจาหลั กสู ตร ผู้ ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงาน
ทางวิชาการ ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเปนนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปนนผลงานวิจัย
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เปนนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนดข้างต้น
จะต้องเปนนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเปนนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
(5) อาจารย์ผู้สอน ต้องเปนนอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5
ปีย้อนหลัง นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่ารองศาสตราจารย์ทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเปนน
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ 21 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ให้เปนนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เปนนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เปนนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้
ไม่เกิน 10 คน
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ และมีความจาเปนนต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่า 10 คน ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน 15 คน หากมีความจ าเปนนต้องดูแลนักศึ กษามากกว่า 15 คน ให้ ขอความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนนรายกรณี
74 | P a g e

(2) อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ให้เปนนอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
หากเปนนอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษา
ที่ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ 1 คน เที ย บได้ กั บ จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ค้ น คว้ า อิ ส ระ 3 คน แต่ ทั้ ง นี้ ร วมแล้ ว
ต้องไม่เกิน 15 คน
ข้อ 22 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
และหรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และหรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย

หมวด 6
การลงทะเบียน
ข้อ 23 แผนการเรียน หมายถึง รายวิชา และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาจะต้อง
เรียนหรือดาเนินการให้แล้วเสร็จและครบตามที่กาหนดในหลักสูตร
ข้อ 24 การลงทะเบียนเรียน
(1) ให้ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาตามปฏิ ทิ น การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
(2) ภาคการศึ ก ษาปกติ นั กศึ ก ษาต้ องลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าในระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษามีหน่วยกิตคงเหลือตามหลักสูตรน้อยกว่า
3 หน่วยกิต
(3) ภาคการศึกษาฤดูร้อนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
(4) การลงทะเบี ยนเรียนที่มีจานวนหน่ วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดใน (2)
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(5) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย
ก. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย หมายถึง การลงทะเบียน
รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในการสาเร็จศึกษา
ข. ให้บันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเปนน AUD เฉพาะ
ผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
(6) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิต
ก. นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานพอเพียงสาหรับการศึกษาในหลักสูตรที่เข้าศึกษา หัวหน้า
ภาควิชาอาจกาหนดให้เรียนรายวิชานอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหลักสูตรเพื่อเปนนพื้นฐานและจะต้องสอบผ่าน
โดยได้ผลการประเมินระดับคะแนนเปนน S
ข. ให้ บั น ทึ ก เฉพาะผลการประเมิ นรายวิ ช าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาลงในใบแสดง
ผลการศึกษาเปนน S/U
(7) นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ล งทะเบี ย นภ ายใน 15 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น เปิ ด ภ าคการศึ ก ษา
จะพ้นสภาพการเปนนนักศึกษา
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(8) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนนักศึกษา
ก. นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
สาเร็จ การศึกษาได้ตามเกณฑ์ ให้ ช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพและค่าบารุงการศึกษาตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเปนนนักศึกษา
ข. การลงทะเบี ยนเพื่อรักษาสภาพการเปนนนักศึกษาให้ดาเนินการให้แล้ วเสร็จ
ภายใน 15 วันนับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเปนนนักศึกษา
ข้อ 25 การขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา
(1) การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทาได้ภายใน 3 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสาหรับภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
(2) ก ารข อถ อน ราย วิช า จะก ระ ท า ได้ภ าย ใน 12 สัป ดา ห์น ับ ตั ้ง แต่ว ัน เปิด
ภาคการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสาหรับ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
(3) การขอเพิ่มและถอนรายวิชาตาม (1) และ (2) ต้องไม่ขัดต่อการลงทะเบียนเรียนในข้อ
24 (2) และ (3)
(4) การขอเพิ่ ม และถอนรายวิ ช าที่ ไม่ สามารถด าเนิ นการตาม (1) (2) และ (3) ให้ อ ยู่
ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 26 การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังเรียนไม่ครบตามแผนการเรียน แต่มีความ
ประสงค์ขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยต้องยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาและลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนนักศึกษา
ไว้เปนนคราวๆ ไป
(1) นักศึกษาจะมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวหน้าภาควิช าและได้รับ อนุ มัติจ ากคณบดีบัณฑิตวิทยาลั ย โดยต้องยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาภายใน
ช่วงเวลาถอนวิชาเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้
ก. ถูก เกณฑ์ ห รื อระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ระยะเวลาการลาพั ก
การศึกษาให้เปนนไปตามความต้องการของราชการทหาร
ข. ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่เปนนประโยชน์ต่อ
การศึกษาหรือการวิจัยในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน ระยะเวลาการลาพักการศึกษาให้เปนน
ไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ
ค. เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเปนนเวลานานเกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด
โดยมีใบรับรองแพทย์
ง. มีความจาเปนนส่วนตัว ทั้งนี้ ต้องศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และมี
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
การลาพักการศึกษาเนื่องจากเจ็บป่วยหรือมีความจาเปนนส่วนตัว นักศึกษาสามารถ
ยื่ น คาร้ อ งขอลาพัก การศึก ษาได้ค รั้ ง ละไม่เ กิน 2 ภาคการศึ กษาติ ด ต่อ กัน หากมี ความจ าเปนน ต้ องลาพั ก
การศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาได้อีกไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
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(2) การลาพักการศึกษาตาม (1) ข. ค. และ ง. ให้นับระยะเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลาของ
การศึกษาด้วย
(3) นักศึกษาต้องรักษาสภาพการเปนนนักศึกษาในระหว่างที่ได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการศึกษา โดย
ชาระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนนักศึกษาและค่าบารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้อง
ดาเนินการรักษาสภาพการเปนนนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ
มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเปนนนักศึกษา
(4) นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก การศึ ก ษา เมื่ อ จะกลั บ เข้ า ศึ ก ษาต้ อ งยื่ น ค าร้ อ ง
ขอกลั บ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ หั ว หน้ า ภาควิ ช า และต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ก่ อ นก าหนด
การลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
(5) การลาพักการศึกษาที่ไม่เปนนตาม (1) ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี
ข้อ 27 การพ้นสภาพการเปนนนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเปนนนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ได้รับอนุมัติให้ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเข้าเปนนนักศึกษามหาวิทยาลัยข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 13 (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561)
(4) เปนนนักศึกษาทดลองเรียนที่ไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเปนนนักศึกษาสามัญได้
(5) ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาในข้อ 12
(6) ไม่ลงทะเบียนเรียน และหรือไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุงการศึกษาหรือ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่กาหนด
(7) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา
(8) ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวดที่ 7
(9) มีความผิดทางวินัยตามข้อ 41
การพ้นสภาพการเปนนนักศึกษาตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
พ้นสภาพการเปนนนักศึกษา และแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ข้อ 28 การคืนสภาพการเปนนนักศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเปนน นักศึกษาตามข้อ 27 (6) สามารถขอคืนสภาพการเปนนนักศึกษา
ได้ภายใน 15 วันนับถัดจากวันประกาศพ้นสภาพ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(1) ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(2) ได้ ช าระค่า ธรรมเนี ย มการคืน สภาพการเปนน นั ก ศึก ษา ค่ า บารุ งการศึ ก ษา และหรื อ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศคืนสภาพการเปนนนักศึกษา และให้นักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้คืน
สภาพการเปนนนักศึกษามีสภาพการเปนนนักศึกษาต่อเนื่องจากสภาพเดิม โดยนับระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 12
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ข้อ 29 การลาออก
นั กศึ กษาที่ ป ระสงค์ จ ะลาออกจากการเปน นนั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย ให้ ยื่ นค าร้ องต่ อ
บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยผ่ า นอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และหั ว หน้ า ภาควิช า การลาออกจะมี ผ ลสมบูร ณ์ เมื่ อ ได้ รั บอนุ มั ติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาออก
ข้อ 30 การเปลี่ยนแผนการศึกษา สาขาวิชา หรือแขนงวิชา
(1) นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษา สาขาวิชา หรือแขนงวิชา ในภาควิชาเดียวกัน
โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากหั ว หน้ า ภาควิ ช า คณบดี คณะที่ ภ าควิ ช านั้ น สั ง กั ด อยู่ และได้ รั บ อนุ มั ติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(2) นั กศึกษาอาจขอเปลี่ย นสาขาวิช าต่างภาควิช าได้ เมื่อได้ศึกษาในภาควิชาเดิม มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาเดิม หัวหน้าภาควิชาใหม่ คณบดี
คณะที่ทั้งสองภาควิชานั้นสังกัดอยู่ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(3) การเปลี ่ย นสาขาวิช าหรือ แขนงวิช า ต้อ งช าระค่า ธรรมเนีย มตามระเบีย บ
มหาวิทยาลั ย
(4) นักศึกษาทดลองเรียนไม่มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนแผนการศึกษา สาขาวิชา หรือแขนงวิชา
ข้อ 31 การลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยอื่น
(1) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและหั ว หน้ า ภาควิ ช า และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย โดยถื อ เกณฑ์
การพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
ก. รายวิชาที่กาหนดในหลักสูตร มิ ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษา
นั้นด้วยเหตุผลต่างๆ โดยรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า สามในสี่
ของรายวิชาในหลักสูตร
ข. รายวิชาที่ เปนนประโยชน์ต่อการศึกษา หรือการทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษา
(2) ให้นาหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยไป
เปนนส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ ยกเว้น รายวิชาที่กาหนดไว้
ตามข้อ 24 (5) และ (6)
(3) นักศึกษาต้องเปนน ผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยที่
นักศึกษาไปเรียนนั้นกาหนด

หมวด 7
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 32 การสอบรายวิชา เปนนการสอบเพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้ในวิชานั้นๆ ซึ่งอาจเปนน
การสอบข้อเขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ ต้องประกาศวิธีการสอบและเกณฑ์การพิจารณา
ผลการสอบให้ นั กศึก ษาทราบล่ ว งหน้ าตั้ งแต่ต้ นภาคการศึก ษา การวัดและประเมิน ผลรายวิช าให้ ค ณบดี
เปนนผู้อนุมัติ
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ข้อ 33 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
(1) การสอบประมวลความรู้ เปนนการสอบเพื่อวัดความสามารถและศักยภาพในการนาหลั ก
วิชาการและประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ใช้ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข
(2) การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้ ว ย การสอบข้ อ เขี ย นและการสอบปากเปล่ า
โดยให้จัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน
(3) ให้ภาควิชารับผิดชอบการจัดสอบประมวลความรู้อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อมี
นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา
(4) ให้หัวหน้าภาควิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้จากอาจารย์ประจา
หลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 3 คนต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยให้กรรมการคนหนึ่งเปนนประธาน
กรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเปนนผู้รับผิดชอบการดาเนินการสอบ และให้รายงานผลการสอบต่อบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาภายใน 2 สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ
(5) นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ เมื่อสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(6) นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะขอสอบประมวลความรู้ ต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งผ่ า นอาจารย์
ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(7) ผู้ ที่ ไ ด้ ผ ลสอบประมวลความรู้ เปน น U มี สิ ทธิ์ ขอสอบแก้ ตั ว ได้ อี ก 1 ครั้ ง นั บตั้ งแต่
วันสอบข้อเขียนไปแล้ว 60 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเปนนนักศึกษา หากการสอบครั้งที่สอง
ยังได้ผลสอบเปนน U ให้พ้นสภาพการเปนนนักศึกษา
ข้อ 34 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(1) การสอบวัด คุณสมบั ติ เปนนการสอบเพื่ อประเมินความพร้อมและความสามารถของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก เพื่อวัดว่านักศึกษา
มีความรู้พื้นฐานและมีความพร้อมในการทาวิทยานิพนธ์ และเพื่อมีสิทธิ์ในการเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่
2) พ.ศ.2561)
(2) การสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า โดยให้จัด
สอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน
(3) ให้ภาควิชารับผิดชอบการจัดสอบวัดคุณสมบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อมี
นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา
(4) ให้ หั วหน้ าภาควิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติจากอาจารย์ประจา
หลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 3 คนต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยให้กรรมการคนหนึ่งเปนนประธาน
กรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเปนนผู้รับผิดชอบการดาเนินการสอบ และให้รายงานผลการสอบต่อบัณฑิต
วิทยาลัยโดยผ่านหัวหน้าภาควิชาภายใน 2 สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ
(5) นั ก ศึ ก ษาจะมี สิ ท ธิ์ ส อบวั ด คุ ณ สมบั ติ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา เว้นแต่นักศึกษาระดับปริ ญญาเอกแบบ 2 ต้องศึกษารายวิชาตามแผนการเรียน
มาแล้วด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่นับหน่วยกิตในการสาเร็จการศึกษา
และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
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(6) นั กศึกษาที่ป ระสงค์จ ะขอสอบวัดคุณสมบัติต้องยื่นคาร้องผ่านอาจารย์ ที่ปรึกษาและ
หัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(7) ผู้ที่ได้ผลการสอบวัดคุณสมบัติเปนน U มีสิทธิ์ขอสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันสอบ
ข้อเขียนไปแล้ว 60 วัน โดยต้องไม่เกินระยะเวลาตาม (8) หากการสอบครั้งที่สองยังได้ผลสอบเปนน U ให้พ้น
สภาพการเปนนนักศึกษา
(8) นั กศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติใ ห้ ผ่ านภายในระยะเวลาตามที่กาหนดนับตั้งแต่ภ าค
การศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเปนนนักศึกษา โดยมีรายละเอียดในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
ก. หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 ภายใน 4 ภาคการศึกษา
ข. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษา
ค. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษา
ง. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษา
จ. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 6 ภาคการศึกษา
ข้อ 35 การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระทาเมื่อสิ้ นแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ ผ ล
การประเมินเปนนระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน และผลการศึกษาเปนนดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
Fa

แต้มระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
0

Fe

0

S
U
I
Ip

-

W
AUD

-
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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/เปนนที่พอใจ (Satisfactory)
สอบไม่ผ่าน/ไม่เปนนที่พอใจ (Unsatisfactory)
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระยังไม่สิ้นสุด
(In-progress)
ขอถอนวิชาเรียนหลังกาหนด (Withdrawal)
เข้าร่วมฟังการบรรยาย (Audit)

นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนน I จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับถัดจากวัน
อนุมัติผลประจาภาคการศึกษา หากพ้นกาหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเปนน F หรือ U แล้วแต่
กรณี
ข้ อ 36 การประเมิ น ผลสอบประมวลความรู้ สอบวั ดคุ ณสมบั ติ สอบภาษาอั งกฤษ
สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้ผลการประเมินระดับคะแนนเปนน S U หรือ Ip
การให้ระดับคะแนน Ip อาจแบ่งจานวนหน่วยกิตตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
หรื อการค้น คว้าอิส ระ หากนั กศึกษายั งไม่ได้รับอนุมัติโ ครงการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิส ระ ให้ หั ว หน้า
ภาควิชาประเมินผลให้ระดับคะแนน Ip ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้ นคว้า
อิสระตามหลักสูตร ทั้งนี้ จะประเมินผลระดับคะแนนเปนน S เมื่อสอบผ่านและส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์แล้ว
ข้อ 37 การคานวณหน่วยกิตสะสมและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(1) หน่ ว ยกิ ต สะสม คื อ จ านว นหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช าในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดที่ได้รับแต้มระดับคะแนนตามข้อ 35
(2) การค านวณหน่ ว ยกิ ต สะสมและแต้ ม ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมให้ ก ระท าเมื่ อ สิ้ น
แต่ละภาคการศึกษา
(3) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภทคือ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยให้คานวณ ดังนี้
ก. แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคให้คานวณจากผลการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาในระดับ บัณฑิต
ศึกษาที่ได้รับเปนนตัวตั้งหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ
ข. แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณจากผลการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนน
ของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้รับเปนนตัวตั้งหารด้วยหน่วยกิตสะสม
ข้อ 38 สภาพการเปนนนักศึกษา
(1) นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 ให้พ้นสภาพการเปนนนักศึกษา
(2) นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป แต่ต่ากว่า 3.00 ให้มี
สภาพเปนน “นักศึกษารอพินิจ”
(3) นักศึกษารอพินิจจะต้องทาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้นให้ได้ไม่ต่ากว่า 3.00
ภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเปนนนักศึกษา
ข้อ 39 การเรียนซ้า
(1) นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ระดั บ คะแนนต่ ากว่ า C หรื อ ได้ รั บ ผลการประเมิ น การศึ ก ษา
เปนนระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้า
(2) นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ระดั บ คะแนนต่ ากว่ า C หรื อ ได้ รั บ ผลการประเมิ น การศึ ก ษา
เปนนระดับคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนได้
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา
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(3) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนไปแล้วมิได้ เว้นแต่การเรียน
ซ้าใน (1) หรือ (2)
ข้อ 40 การเทียบโอนหน่วยกิต
(1) การเทียบโอนหน่ วยกิตรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา กระทาได้โดยความเห็นชอบของ
หัว หน้ าภาควิช าและได้รั บอนุ มัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยรายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องได้แต้มระดับ
คะแนนไม่ต่ากว่า 3.00 และมีหลักเกณฑ์ดังนี้
ก. รายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือต่างมหาวิทยาลัย เทียบโอนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยกิตรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่รับโอน
ข. รายวิชาที่ศึกษาขณะเปนนนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัยหรือต่างมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ค. รายวิชาที่ศึกษาขณะเปนน นักศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี
การศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ง. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนหน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
(2) รายวิชาที่เทียบและโอนย้ายหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษาของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา โดยไม่นามาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใน
กรณีที่เปนนรายวิชาที่ศึกษาต่างมหาวิทยาลัยให้ระบุชื่อสถานศึกษาด้วย
ข้อ ๔๑ การลงโทษนั กศึก ษาที่ทุ จริ ตในการสอบรายวิช า หรือ การคั ดลอกวิ ทยานิ พนธ์
การค้น คว้าอิส ระ หรื อผลงานทางวิชาการของผู้ อื่น หรือให้ ผู้อื่นจัดทา (ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
(๑) กรณีพบหรือมีเหตุอันควรน่าเชื่อว่านักศึกษาทุจริตในการสอบรายวิชา ให้คณบดีพิจารณา
แต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็ จจริ ง และรายงานผลการตรวจสอบต่ อคณะกรรมการประจ าส่ วนงาน
หากปรากฏว่านักศึกษากระทาการทุจริต ให้คณะกรรมการประจาส่วนงาน พิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง
ดังนี้
ก. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต
ข. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษา
ปกติถัดไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา
ค. ให้ ตกในรายวิช าที่ทุจ ริต รวมทั้งไม่พิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษา
ที่นั กศึกษากระทาการทุจ ริต และให้ พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อยอีก
๑ ภาคการศึกษา
ง. ให้พ้นสภาพการเปนนนักศึกษา
(๒) กรณีพบหรือมีเหตุอันควรน่าเชื่อว่านักศึกษาคัดลอกวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือ
ผลงานทางวิชาการของผู้ อื่น หรือให้ผู้ อื่นจั ดทา ให้คณบดี บัณฑิตวิทยาลั ย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย หากปรากฏว่า
นักศึกษากระทาการคัดลอกวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือผลงานทางวิชาการของผู้ อื่นหรือให้ผู้อื่นจัดทา
ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
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ก. กรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ให้พิจารณาไม่อนุมัติหรือเพิกถอนวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระนั้นและลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้
๑. ให้พักการศึกษาสูงสุด ๑ ปีการศึกษา
๒. ให้พ้นสภาพการเปนนนักศึกษา
ข. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแล้ว ให้ คณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยรายงานมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนการให้ปริญญา

หมวด 8
การทาวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ 42 วิทยานิพนธ์ หมายความว่า เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย หรือสารวจ อันเปนนส่วนหนึ่งของงานที่ นักศึกษาทา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อสิทธิในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนด
ข้อ 43 อาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ (ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
ให้หัวหน้าภาควิชา เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) องค์ประกอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ก. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน และ
อาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีก 1 คน
ข. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน
และอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกิน 2 คน
(2) การเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลั ก สามารถกระทาได้ โดยอาจารย์ ที่
ปรึกษาขอยกเลิกการเปนนอาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักศึกษาทาคาร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อ
หัวหน้าภาควิชา และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้วให้มีผลดังนี้
ก. กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักคนเดิมอนุญาตให้ทาวิทยานิพนธ์ใน
หั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ แ ล้ ว นั ก ศึ ก ษาสามารถด าเนิ น การต่ อ ไปได้ แต่ ต้ อ งเสนอแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลักคนใหม่ภายใน 3 สัปดาห์นับ แต่วันที่นักศึกษาทราบการยกเลิกอาจารย์ที่ปรึกษา มิฉะนั้นให้
บัณฑิตวิทยาลัยปรับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ทั้งหมดเปนน U นักศึกษาต้องเริ่มดาเนินการตามขั้นตอนการทา
วิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
ข. กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักคนเดิมไม่อนุญาตให้ทาวิทยานิพนธ์ใน
หัวข้อที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัยปรับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ทั้งหมดเปนน U นักศึกษาต้องเริ่ม
ดาเนินการตามขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
(3) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมเพิ่ม ให้ดาเนินการก่อนการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ข้อ 44 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้งขึ้น เพื่อทาการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้
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(1) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จานวน 3 - 4 คน ประธานกรรมการต้องไม่เปนนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(2) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จานวน 5 - 6 คน ประธานกรรมการต้องเปนนผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และต้องไม่เปนนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ข้อ 45 การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
นักศึกษาจะเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้ ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษานั้น และดาเนินการ ดังนี้
(1) หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเปนนที่พอใจแล้ว
(2) หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแล้ว ไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(3) หลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเปนนที่พอใจแล้ว
(4) การพิจารณาโครงการวิทยานิพนธ์ให้เปนนไปตามขั้นตอนที่แต่ละภาควิชากาหนด
(5) โครงการวิทยานิพนธ์ที่จะเสนอขออนุมัติต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิ พนธ์และหั ว หน้ าภาควิช าก่อนแล้ว จึงเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ ตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ เสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มาในคราวเดียวกัน
(6) การเปลี่ย นแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ ว หากเปนนการ
เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสาระสาคัญของวิทยานิพนธ์ ให้การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียน
ผ่านมาทั้งหมดเปนนระดับคะแนน U นักศึกษาต้องลงทะเบียนและยื่นเสนอขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ใหม่
โดยให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ครั้งหลังสุด
ข้อ 46 การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
(1) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ที่เสนอและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้นจะต้องเสนอ
โครงการวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหม่ นักศึกษาต้องสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยมี
อาจารย์ ที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ์ทุกคนเข้าร่ วมและเปิดโอกาสให้ ผู้ส นใจเข้าร่ว มฟัง (ข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านหัวหน้าภาควิชาไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ ดังนี้
ก. “ผ่าน” ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” ให้นักศึกษาแก้ไขโครงการวิทยานิพนธ์โดยเสนอ
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสอบเพื่อ
ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
ค. “ไม่ผ่าน” ให้นักศึกษาเสนอโครงการ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และสอบหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ใหม่
(2) การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการทา
วิทยานิพนธ์ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอันจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์
มากขึ้ น นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสอบความก้ า วหน้ า วิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดยมี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ทุ ก คน
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เข้าร่วมและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การสอบในครั้งนี้ต้องห่างจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาตามที่กาหนดในข้อ 47 (1)
ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ายงานผลการสอบความก้ า วหน้ า วิ ท ยานิ พ นธ์
ผ่านหัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 สัปดาห์นับถัดจากวันสอบดังนี้
ก. “ผ่ า น” นั กศึ กษาสามารถยื่ นค าร้ องขอสอบป้ องกั นวิ ทยานิ พนธ์ ได้ ทั น ที โดย
ระยะเวลาต้องเปนนไปตามข้อ 47 (1)
ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” ให้นักศึกษาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยให้ยื่นคาร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาข้อ 47 (1)
ค. “ไม่ผ่าน” ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้งภายในระยะเวลาที่อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กาหนด ผู้ที่สอบครั้งที่สองไม่ผ่านให้ผลประเมินวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเปนน U และ
ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และจัดทาวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อใหม่ พร้อมทั้งเริ่มขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์
ใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเปนนไปตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา
(3) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องยื่นคา
ร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมสาเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดจานวน 1 ชุด ก่อนวัน
สอบเปน น เวลาอย่ า งน้ อ ย 1 วั น ท าการ และเมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารสอบ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะประกาศ
วัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน
(4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องแจ้งผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ไป
ยังบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาก่อนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
ข้อ 47 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(1) นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ข อสอบป้ องกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชาให้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ และเปนนไปตามเงื่อนไขดังนี้
ก. ผ่านการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข. หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 ต้องได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว
ไม่น้อยกว่า 240 วัน
ค.หลั ก สู ตรปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ต้องเรี ยนรายวิชาครบตามที่ กาหนด
ในหลักสูตร โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อย
กว่า 120 วัน
ง.หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก แบบ 1 ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
จ. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2 ต้องเรียนรายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร
โดยได้ แ ต้ ม ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ ากว่ า 3.00 และได้ รั บ อนุ มั ติ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ฉ. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตรงตามข้อกาหนดในหลักสูตร
(2) การยื่นคาร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ก. การยื่นคาร้องขอสอบให้เปนนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ข. ยื่ น ค าร้ องขอสอบต่ อบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยพร้ อมส าเนาบทคั ดย่ อตามรู ปแบบที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดจานวน 1 ชุด พร้อมวิทยานิพนธ์ฉบับสอบจานวนเท่ากับกรรมการสอบ โดยรูปแบบ
การพิมพ์มีความถูกต้องตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่
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ปรึ กษาวิท ยานิ พนธ์ เพื่ อบั ณฑิ ตวิท ยาลั ย จะได้ด าเนิ นการจัดส่ งให้ กรรมการสอบที่มิใ ช่อาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์
ค. เมื่อได้รับอนุมัติให้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศกาหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน
(ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ว่าด้ว ย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
(3) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้เปนนการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผย นัก ศึกษาและ
ผู้สนใจอื่นๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุในคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังไม่มีสิทธิ์ในการสอบถามเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(4) ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จะต้องมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบทุกคน
ข้อ 48 การตั ด สิ น ผลการสอบป้ องกัน วิ ทยานิพ นธ์ (ข้ อ บัง คั บมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
(1) เมื่อการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น ให้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ ดังนี้
ก.“ผ่าน” หมายความว่า การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ และตอบข้อซักถาม
ได้เปนนที่พอใจ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญ
นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มและจัดส่งวิทยานิพนธ์ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ลงนามครบถ้วนทุกคนให้บัณฑิตวิทยาลัยได้ทันที ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์
ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” หมายความว่า การที่นักศึกษายังไม่สามารถ
แสดงผลงานวิทยานิ พนธ์ห รื อตอบข้อซักถามให้เปนนที่ พอใจได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
พิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญ หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามที่ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์เสนอแนะไว้เปนนลายลักษณ์อักษร
นั ก ศึก ษาต้ อ งแก้ ไขตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสอบวิ ทยานิพ นธ์พ ร้ อมทั้ ง
จัดพิมพ์รูปเล่มและจัดส่งวิทยานิพนธ์ที่มีลายมือชื่อ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลงนามครบถ้วนทุกคนให้
บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 วันนับตั้งแต่วันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ค. “ไม่ผ่าน” หมายความว่า การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ให้เปนน
ที่พอใจ หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์ที่ตนได้ทา
นักศึกษาที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถยื่นคาร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์กาหนด มิฉะนั้นผลการสอบจะถูกปรับเปนนระดับคะแนน U นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนและจัดทาวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อใหม่พร้อมทั้งเริ่มขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด โดย
การยื่ นค าร้ อ งขอสอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ ค รั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเปนนไปตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา
(2) ให้ป ระธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบผ่ านหัว หน้าภาควิช าไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ
ข้อ 49 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
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(1) ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ให้เปนนไปตามที่กาหนดในหลักสูตร ในกรณีที่ไม่ได้
กาหนดไว้ในหลักสูตรให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ในแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
(2) การจัดทารูปเล่มให้ เปนนไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่บังคับใช้ในขณะนั้น
ข้อ 50 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้าซ้อนกับ
งานของผู้อื่น หรือการจ้างทาวิทยานิพนธ์ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 51 นักศึกษาที่ได้รับผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ผ่านโดยมีการ
ปรับปรุงแก้ไข” ให้ดาเนินการส่งวิทยานิพนธ์ที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการพิมพ์ตามคู่มือการทา
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และมีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลงนามครบถ้วนทุกคน จานวน
2 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 48 (1) ก.
หรือ ข. มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและให้การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนผ่านมา
ทั้งหมดเปนนระดับคะแนน U หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้นอีกต้องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทา
วิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเปนนไปตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา หาก
นักศึกษาไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ภายในวันอนุมัติผลประจาภาคการศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาผู้
นั้นยังไม่สาเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเปนนนักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการ
เปน น นั ก ศึ ก ษา (ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ าด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
ข้อ 52 กรณีที่นักศึกษามีข้อผูกพันต้องมอบวิทยานิพนธ์ให้แก่หน่วยงานใดให้นักศึกษาจัดส่ง
ไปยังหน่วยงานนั้นด้วย
ข้อ 53 วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าเปนนวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ และให้นับเปนนส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา

หมวด 9
การค้นคว้าอิสระ และการสอบการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 54 การค้นคว้าอิสระ หมายความว่า เรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าแบบ
อิสระหรือการทาสารนิพนธ์ อันเปนนส่วนหนึ่งของงานที่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ต้องทาเพื่อสิทธิ์ใน
การรั บ ปริ ญญาตามที่มหาวิทยาลัย กาหนด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิส ระเปนนผู้ ควบคุมและให้
คาปรึกษาในการดาเนินการ
ข้อ 55 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 19 (3) ที่คณะแต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่แนะนาและควบคุมการทาการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 56 คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ หมายถึง คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อ
ทาการสอบการค้นคว้าอิสระ จานวน 3 คน โดยให้กรรมการคนหนึ่งที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
เปนนประธานกรรมการสอบ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
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ข้อ 57 การเสนอโครงการค้นคว้าอิสระ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
นักศึกษาจะเสนอโครงการค้นคว้าอิสระได้ต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษานั้น และดาเนินการ ดังนี้
(1) ต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(2) การเสนอโครงการค้นคว้าอิสระให้เปนนไปตามหลักเกณฑ์ที่ภาควิชากาหนด
(3) การเสนอขออนุมัติโครงการการค้นคว้าอิสระให้เสนอพร้อมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นคว้าอิสระต่อหัวหน้าภาควิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและนาเสนอคณะเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ เมื่อคณะอนุมัติแต่งตั้งแล้วให้ประกาศให้นักศึกษาทราบ
(4) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติแล้ว หากเปนน
การเปลี่ยนแปลงหัวข้อการค้นคว้าอิสระ หรือสาระสาคัญของการค้นคว้าอิสระ ให้การประเมินผลการค้นคว้า
อิสระที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเปนนระดับคะแนน U นักศึกษาต้องลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติโครงการ
การค้นคว้าอิสระใหม่ โดยให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติโครงการค้นคว้าอิสระครั้งหลังสุด
ข้อ 58 การสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
(1) การสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่
ภาควิชาอนุมัติโครงการการค้นคว้าอิสระ และให้เสนอต่อคณะเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
เมื่อพ้นกาหนดแล้ว จะต้องเสนอโครงการการค้นคว้าอิสระและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระใหม่
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่
2) พ.ศ.2561)
(2) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รายงานผลการสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระผ่าน
หัวหน้าภาควิชาไปยังคณะภายใน 1 สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ ดังนี้
ก. “ผ่ าน” ให้ คณะประกาศอนุ มั ติ หั วข้ อ การค้ นคว้ าอิ สระ และแจ้ ง
บัณฑิตวิทยาลัยทันที
ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” ให้นักศึกษาแก้ไขโครงการการค้นคว้าอิสระ โดย
เสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และหัวหน้าภาควิชาไปยังคณะภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสอบ
เพื่อประกาศอนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระ และแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทันที
ค. “ไม่ผ่าน” ให้นักศึกษาเสนอโครงการ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และสอบหัวข้อ
การค้นคว้าอิสระใหม่
(3) อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาการค้ นคว้า อิส ระ ต้ องแจ้ งผลการประเมิน ความก้า วหน้า ในการ
ท าการค้ น คว้ า อิ ส ระต่ อ หั ว หน้ า ภาควิ ช าทุ ก ภาคการศึ ก ษาในระหว่ า งที่ นั ก ศึ ก ษายั ง ท าการค้ น คว้ า อิ ส ระ
ไม่เสร็จสิ้น
ข้อ 59 การเรี ยบเรี ยงการค้นคว้ าอิสระ ให้ เปน นไปตามคู่มือการทาวิทยานิ พนธ์ของบัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่บังคับใช้ในขณะนั้นโดยอนุโลม
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ข้อ 60 การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
(1) นักศึกษามีสิทธิ์สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระได้ภายหลังจากการได้รับอนุมัติหัวข้อการ
ค้นคว้าอิสระมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน
( 2) ใ น ก า ร ส อ บ ป้ อ ง กั น ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง ยื่ น ค า ร้ อ ง ข อ ส อ บ
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา พร้อมสาเนา
บทคัดย่อตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดจานวน 1 ชุด เมื่อได้รับอนุมัติให้มีการสอบ บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ประกาศกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน
(ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ว่าด้ว ย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
(3)
การสอบป้ อ งกั น การค้ น คว้ า อิ ส ระ ให้ เปน นการสอบแบบปากเปล่ าอย่ างเปิ ดเผย
ซึ่งนักศึกษาและผู้สนใจอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยระบุ
ในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังไม่มีสิทธิ์ในการสอบถามเว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
(4) ในการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระจะต้องมีคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระครบทุก
คน
ข้อ 61 การตัดสินผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
(1) เมื่อการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระเสร็จสิ้น ให้ คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
อภิปรายแสดงความคิด เห็ น และลงมติ พร้อมตัด สิ น ผลการสอบป้ องกันการค้น คว้ าอิ ส ระตามเกณฑ์ ดัง นี้
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่
2) พ.ศ.2561)
ก.“ผ่าน” หมายความว่า การที่นักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ และตอบ
ข้อซักถามได้เปนนที่พอใจ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญ
นั กศึ ก ษาสามารถจั ด พิ ม พ์ รู ป เล่ ม และจั ด ส่ ง การค้ น คว้ า อิ ส ระที่ มี ล ายมื อ ชื่ อ
คณะกรรมการสอบการค้น คว้าอิส ระลงนามครบถ้ว นทุกคนให้ ภ าควิช าได้ทันที ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 15 วั น
นับตั้งแต่วันสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” หมายความว่า การที่นักศึกษายังไม่สามารถ
แสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ หรือตอบข้อซักถามให้เปนนที่พอใจได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบการค้นคว้า
อิส ระพิจ ารณาเห็น สมควรให้แ ก้ไ ขหรือ เพิ่ม เติม สาระส าคัญ และหรือ เรีย บเรีย งการค้น คว้ าอิส ระตามที่
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระเสนอแนะไว้เปนนลายลักษณ์อักษร
นักศึกษาต้องแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบการค้น คว้าอิสระพร้อมทั้ง
จัดพิมพ์รูปเล่มและจัดส่งการค้นคว้าอิสระที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระลงนามครบถ้วนทุก
คนให้ภาควิชา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 วันนับตั้งแต่วันสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
ค. “ไม่ผ่าน” หมายความว่า การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ
ให้เปนนที่พอใจ หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษา
ผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของการค้นคว้าอิสระที่ตนได้ทา
นักศึกษาที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถยื่นคาร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระกาหนด มิฉะนั้นผลการสอบจะถูกปรับเปนนระดับคะแนน U
นักศึกษาต้องลงทะเบียนและจัดทาการค้นคว้าอิสระภายใต้ หัวข้อใหม่พร้อมทั้งเริ่มขั้นตอนการทาค้นคว้าอิสระ
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ใหม่ทั้งหมด โดยการยื่นคาร้องขอสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 นักศึกษาต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเปนนไปตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา
(2) ให้ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ รายงานผลการสอบผ่านหัวหน้าภาควิชาไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ
ข้อ 62 นักศึกษาที่ได้รับผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ผ่าน
โดยมีการปรับปรุงแก้ไข” ให้ดาเนินการส่งการค้นคว้าอิสระที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ
การพิมพ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด และมีลายมือชื่อ คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระลงนามครบถ้วน
ทุกคน จานวน 1 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระให้ภาควิชาภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ
61 (1) ก. หรือ ข. มิฉะนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและให้ การประเมินผลการค้นคว้าอิสระที่
ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเปนน ระดับคะแนน U หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทาการค้นคว้าอิสระใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเปนนไปตาม
เงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา หากนักศึกษา ไม่สามารถส่งการค้นคว้าอิสระที่ถูกต้องสมบูรณ์ภายในวัน
อนุมัติผลประจาภาคการศึกษาให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่สาเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ
การเปนนนักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเปนนนักศึกษา
ข้อ 63 กรณีที่นักศึกษามีข้อผูกพันต้องมอบการค้นคว้าอิสระให้แก่หน่วยงานใดให้นักศึกษา
จัดส่งไปยังหน่วยงานนั้นด้วย
ข้อ 64 ให้ ภ าควิช ารายงานผลการส่ ง การค้นคว้าอิส ระไปยัง บัณฑิตวิท ยาลั ยภายใน 1
สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่นักศึกษาส่งเล่มการค้นคว้าอิสระ เพื่อเสนอขออนุมัติเปนนการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
และให้นับเปนนส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
ข้อ 65 ผลงานการค้นคว้าอิสระต้องผ่ านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้าซ้อน
กับงานของผู้อื่น หรือการจ้างทาการค้นคว้าอิสระตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

หมวด 10
การสาเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ข้อ 66 การสาเร็จการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจะส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ต้ อ งศึ ก ษาครบตามแผนการศึ ก ษา
ที่ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร และสอบผ่ า นตามเกณฑ์ ที่ กาหนดในหมวดการวั ด และประเมิน ผลการศึ ก ษา มี
คุณสมบัติทั่วไปและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
(1) หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
ก. สอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเปนนที่พอใจ
ข. สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเปนนที่พอใจ
ค. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
ง. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตี พิมพ์ หรือ
อย่ างน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพ
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ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
จ. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(2) หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
ก. มี แต้ มระดั บคะแนนเฉลี่ ยสะสมของรายวิ ช าที่ ก าหนดในหลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
ข. สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเปนนที่พอใจ
ค. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
ง. ผลงานวิ ทยานิ พนธ์ หรื อส่ วนหนึ่ งของวิ ทยานิพนธ์ต้ องได้ รั บการตี พิ มพ์ หรื อ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
จ. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(3) หลักสูตรปริญญาโท แผน ข
ก. มี แ ต้ ม ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมของรายวิ ช าที่ ก าหนดในหลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
ข. สอบประมวลความรู้ผ่านหรือเปนนที่พอใจ
ค. สอบการค้นคว้าอิสระผ่านหรือเปนนที่พอใจ และส่งรูปเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับ
สมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยฉบับที่บังคับใช้ในขณะนั้นโดยอนุโลม พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระ
ง. การค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
จ. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(4) หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1
ก. สอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเปนนที่พอใจ
ข. สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเปนนที่พอใจ
ค. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
ง. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง
91 | P a g e

(5) หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2
ก. สอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเปนนที่พอใจ
ข. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาไม่ต่ากว่า 3.00
ค. สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเปนนที่พอใจ
ง. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
จ. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่ างน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(6) ปฏิบัติตามข้อกาหนดอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(7) กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ 67 การขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตต่อ
สภามหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนนผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ 66
(2) ปฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยครบถ้วน
(3) ชาระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใดๆ ในมหาวิทยาลัย
(4) ไม่เปนนผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือระหว่างการพิจารณาความผิด
(5) มีความประพฤติเหมาะสม

หมวด 11
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ข้อ 68 ให้คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรให้ชัดเจน และต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖๙ ในระหว่างที่ยัง มิได้ออกระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้นาประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มี
การออกระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
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ข้อ ๗๐ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ าศึ กษาก่อ นภาคการศึก ษาที่ ๑/๒๕๖๐ ที่ ยัง ไม่ส าเร็จ การศึก ษา
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ออกตาม
ข้อบังคับดังกล่าว จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
เว้นแต่การดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อ ๔ วรรคสองของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒ ให้ดาเนินการตามข้อ ๕ วรรคสองและวรรคสามของข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

ศิริธัช โรจนพฤกษ์
(ดร.ศิริธชั โรจนพฤกษ์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
พ.ศ. 2563
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ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)

ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ)
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
พ.ศ. ๒๕62
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ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารศึ ก ษาระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และปรัชญาการศึกษาตามบันทึกความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยอาเค่น (RWTH Aachen University) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(King Mongkutís University of Technology North Bangkok) ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และลง
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในคราวประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึก ษาระดั บ ดุษ ฎี บั ณฑิ ต ของบั ณฑิ ต วิ ทยาลั ยวิ ศ วกรรมศาสตร์ น านาชาติสิ ริ นธร ไทย -เยอรมั น พ.ศ.
๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ทาขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความให้ถือตาม
ฉบับภาษาไทย

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้ว ในข้อบังคับนี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
การดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งข้อบังคับนี้มิได้กาหนดไว้ ให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป

ข้อ ๖ ในข้อบังคับนี้
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“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร
ไทย-เยอรมัน
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่จัดการเรียนการสอนในบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาที่เปิด
สอนหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
“หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ฐานะ
เทียบเท่าหัวหน้าภาควิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
“คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
“ผู้ ป ระสานงานหลั ก สู ต ร” หมายความว่ า หั ว หน้ า สาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ในสั ง กั ด บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์
“อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์ประจาในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
“ดุษฎีนิพนธ์ ”หมายความว่า เรื่ องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อ
พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นอิสระภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
ใช้วิธีการในการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคตามสาขาวิชาอันเป็น ส่วนหนึ่งของ
ผลงานที่นักศึกษาต้องจัดทาเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการสาเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

หมวดที่ ๑
ระบบการศึกษา
ข้อ ๗ ระบบการศึกษา
ระบบการศึ กษาระดั บ ดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต ของบั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย วิศ วกรรมศาสตร์ เป็ น รู ป แบบการศึ ก ษา
นานาชาติ ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

ข้อ ๘ การจัดการศึกษา
การจั ด การศึ ก ษาเป็ น แบบทวิ ภ าคี ปี ก ารศึ ก ษาหนึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น ๒ ภาคการศึ ก ษาบั ง คั บ ภาค
การศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
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ข้อ ๙ ระยะเวลาการศึกษา
(๑) ระยะเวลาการศึกษารวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๒
ภาคการศึกษาปกติ
(๒) การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเข้า
ศึกษาในหลักสูตร

ข้อ ๑๐ โครงสร้างหลักสูตรเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ หลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิตก็
ได้เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด นักศึกษาที่จะสาเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๕๔ หน่วยกิต

หมวดที่ ๒
การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(๑) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี
การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก) และมีผลการเรียนที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ จากคะแนน
เต็ม ๔.๐๐ หรือเทียบเท่า
ในกรณี ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ไม่ ถึ ง ๓.๕๐ จะต้ อ งมีป ระสบการณ์ ทางานในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การศึกษาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์
(๒) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
(๓) มีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรหรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

ข้อ ๑๒ การรับเข้าศึกษา
(๑) โดยการสอบคัดเลือกตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
(๒) ตามที่ ค ณะกรรมการภาควิ ช าเห็ น สมควรและคณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์ให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๑๓ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๑) ผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะมีส ภาพเป็ นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว
(๒) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาโดยวิธีการตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
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(๓) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า ๑ หลักสูตรใน
ขณะเดียวกันไม่ได้

หมวดที่ ๓
การจัดการศึกษา
ข้อ ๑๔ แผนการเรียน
แผนการเรียน หมายถึง ข้อกาหนดรายละเอียดการศึกษาที่นักศึกษาจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จใน
แต่ละภาคการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด

ข้อ ๑๕ การลงทะเบียนเรียน
(๑) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาตามปฏิ ทิ น การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน
๑๕ หน่วยกิต
(๓) การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ก. นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแล้ว แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ให้ลงทะเบี ยนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาโดยช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพทุกภาค
การศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข. การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕
วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกาหนดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังเรียนไม่ครบตามแผนการเรียน แต่มีความประสงค์
ขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้เป็นคราว ๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) นั ก ศึ ก ษาจะมี สิ ท ธิ์ ล าพั ก การศึ ก ษาได้ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดีภายในช่วงเวลาถอนวิชาเรียนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้
ก. ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
ข. ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
หรือการวิจัยในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นสมควรสนับสนุน
ค. เจ็ บ ป่ ว ยต้ อ งพั ก รั ก ษาตั ว เป็ น เวลานานเกิ น ร้ อ ยละ ๒๐ ของเวลาเรี ย นทั้ ง หมดโดยมี
ใบรับรองแพทย์
145 | P a g e

ง. มีความจาเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ ต้องศึกษามาแล้วอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษา
(๒) การลาพักการศึกษาตาม (๑) ก. ให้เป็นไปตามความต้องการของราชการทหาร และการลา
พักการศึกษาตาม (๑) ข. ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ การลาพักการศึกษาตาม (๑) ค. และ (๑) ง. จะ
กระทาได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน หากมีความจาเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคา
ร้อง ขอลาพักการศึกษาได้อีกไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา
(๓) กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาให้นับระยะเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลาของ
การศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักตาม (๑) ก.
(๔) นักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในระหว่างที่ได้รับอนุญ าตให้ลาพักการศึกษา โดย
ชาระค่าธรรมเนียมค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและให้นักศึกษามาดาเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้ นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณี การลาพัก
การศึกษาตามข้อ ๑๖ (๑) ก. ให้นักศึกษาดาเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในภาค
การศึกษาแรกที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๕) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นคาร้องขอกลับเข้า
ศึกษาต่อหัวหน้าภาควิชาและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีก่อนกาหนดการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
(๖) การลาพักการศึกษาที่ไม่เป็นไปตาม (๑) ถึง (๕) ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี

ข้อ ๑๗ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ได้รับอนุมัติให้ลาออก
(๓) ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
(๔) คณบดีสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
ก. ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๙
ข. ไม่ลงทะเบียนเรีย น หรือไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่า
บารุงการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ค. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา
ง. ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวดที่ ๕ การทาวิทยานิพนธ์และการสอบ
วิทยานิพนธ์
(๕) การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากความผิดทางวินัยตามข้อ ๓๖

ข้อ ๑๘ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๖ (๔) และข้อ ๑๗ (๔) ข. ต้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
ภายใน ๑๕ วันนับจากวันประกาศพ้นสภาพ
(๒) นักศึกษาที่ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาภายในกาหนด การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจะ
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กระทาได้ภายหลังจากที่นักศึกษาได้ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็น
นักศึกษาแล้ว
(๓) การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาและได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับ
สภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ

ข้อ ๑๙ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ยื่นคาร้องต่อคณบดีผ่านทาง
อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และหัวหน้าภาควิชา
การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออก

หมวดที่ ๔
อาจารย์ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
ข้อ ๒๐ อาจารย์ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(๑) อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้แก่ บุคลากรในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่
ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ซึ่งมี
ส่วนร่วมในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเต็มเวลา โดย
ปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
(๒) อาจารย์พิเศษ ได้แก่ บุคลากรนอกสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

ข้อ ๒๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
(๑) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ห ลั ก หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่ให้
คาแนะนาและควบคุมดูแลการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยจะต้องเป็นอาจารย์ในสังกัด บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น หรืออาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีรายชื่อตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่ให้
คาแนะนาและควบคุมดูแลการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะต้อง
เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรื อ
ศาสตราจารย์ และต้องมีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
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กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน
การวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๓) อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ หมายถึ ง อาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
กรรมการพิจารณาการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกซึ่งเป็นผู้ได้รับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น โดยมีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์

ข้อ ๒๒ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
คณบดี มีอานาจแต่งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

หมวดที่ ๕
การทาวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๓ การทาวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 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 ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
แต่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจะมีหรือไม่มีก็ได้
การเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นักศึกษาอาจยื่นคาร้องขอให้มีการเปลี่ยนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักคนเดิมและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลั กคนใหม่ต้องยินยอมรับนักศึกษาไว้เป็นที่ปรึกษาก่อนการอนุมัติให้ มีการ
เปลี่ยน ทั้งนี้ การยื่นคาร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

ข้อ ๒๕ การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์
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(๑) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถของนักศึกษาว่ามี
ความรู้พื้นฐาน และความก้าวหน้าของงานวิจัยในสาขาที่ศึกษาอยู่เพียงพอ ที่จะมีสิทธิ์เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
ก. การยื่นคาร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคการศึกษาที่ ๓ หากไม่ยื่นในระยะเวลา
ดังกล่าวจะถูกพิจารณาให้พ้นสภาพนักศึกษา
ข. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วย
๑. ประธานกรรมการ ๑ คน ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๑ (๓) และไม่ใช่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๒. กรรมการที่เหลือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ ทั้งนี้ อย่างน้อย
๑ คนจะต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อนึ่ง ในการนับคะแนนเสียงเพื่อประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติกรณีมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมพิจารณาการสอบ ให้นับคะแนนเสียงของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รวมกันเป็น ๑ คะแนน
ทั้ ง นี้ ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก มี ห น้ า ที่ เ สนอรายชื่ อ คณะกรรมการสอบวั ด
คุณสมบัติจานวน ๓ คนต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ค. กระบวนการสอบวัดคุณสมบัติ
๑. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบต้องยื่นคาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่าน
ทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชา
๒. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบต่อบัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านหัวหน้าภาควิชา และประกาศผลการสอบภายใน ๑ สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่มีการ
สอบ
วิธีการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ง. กรณีการสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน
นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอสอบวัดคุณสมบัติอีกครั้ง ภายใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการ
อนุมัติผลการสอบครั้งแรก และต้องดาเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่คาร้องขอสอบวัด
คุณสมบัติครั้งที่สองได้รับการอนุมัติ
จ. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่านและไม่ได้ยื่นคาร้องขอสอบแก้ตัวตามที่กาหนดไว้
ในข้อ ๒๕ (๑) ง. และนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองไม่ผ่าน จะถือว่าไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
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นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว สามารถยื่นคาร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชา วิธีการยื่นคาร้องขอเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ สามารถ
ยื่นคาร้องขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้เหมือนกับการยื่นคาร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ กรณีมีการเปลี่ยน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การนับระยะเวลาเพื่อขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้เริ่มต้นนับใหม่ในวันที่คาร้องขอ
เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติ
(๓) การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (Progress Examination)
การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ควบคู่
ไปกับการประเมินความเข้าใจของนักศึกษาในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาว่านักศึกษามีความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ์อย่างแท้จริงและมีความพร้อมเพียงพอที่จะสามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้
นักศึกษาที่ได้รั บการอนุมัติหัว ข้อวิทยานิพนธ์แล้วจะสามารถยื่นคาร้องขอสอบความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ได้ หลังจากหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติไปแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวันที่มีการลงนาม
อนุมัติ
ก. การยื่นคาร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ผ่านทาง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ข. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑. ประธานกรรมการ ๑ คน ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๑ (๓) และไม่ใช่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๒. กรรมการที่เหลือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ ทั้ ง นี้ อ ย่ า ง
น้อย ๑ คน จะต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ทั้งนี้ ให้อาจารย์ ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์หลั กมีห น้าที่เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ จานวน ๓ คนหรือ ๕ คน ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ค. กระบวนการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
๑. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบต้องยื่นคาร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชา
๒. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบต่อบัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านหัวหน้าภาควิชา และประกาศผลการสอบภายใน ๑ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่มีการ
สอบ
วิธี ก ารสอบความก้า วหน้ า วิท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็น ไปตามประกาศของบั ณ ฑิต วิ ทยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์
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ง. กรณีสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน
นักศึกษาที่สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านในครั้งแรก สามารถยื่นคาร้องขอสอบใหม่
ได้อีก ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์กาหนด
จ. นักศึกษาที่สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วจะสามารถยื่นคาร้องขอสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ได้ หลังจากผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้วไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับจาก
วันที่มีการลงนามอนุมัติ
(๔) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Defense Examination)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เป็นการประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาตลอดระยะเวลา
ที่ได้ดาเนินการวิจัยมา เพื่อพิจารณาว่านักศึกษามีความเข้าใจในสาขาวิชาดังกล่าวเพียงพอที่จะจบการศึกษาได้
ก. การยื่นคาร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อนักศึกษาทราบผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์แล้วไม่ น้อยกว่า ๑ เดือน นักศึกษา
ต้องยื่นคาร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา
ข. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑. ประธานกรรมการ ๑ คน ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๑ (๓) และไม่ใช่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๒. กรรมการที่ เ หลื อ ต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๒๐ หรื อ ข้ อ ๒๑ ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยอาจารย์ ที่ป รึ กษาวิทยานิ พ นธ์ห ลั กและกรรมการอย่ างน้ อย ๑ คน จะต้องมาจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ อาจารย์ ที่ป รึ กษาวิทยานิพนธ์หลั กมีหน้าที่เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์จานวน ๕ คนหรือ ๗ คน ต่อคณบดีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ค. กระบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
๑. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบต้องยื่นคาร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชา
๒. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบต่อบัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ผ่านหัวหน้าภาควิชา และประกาศผลการสอบภายใน ๑ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่มีการ
สอบ
วิธีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ง. กรณีสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน
นักศึกษาที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านในครั้งแรก สามารถยื่นคาร้องขอสอบใหม่ได้อีก ๑
ครั้ง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์กาหนด

ข้อ ๒๖ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
(๑) ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ให้จัดทาเป็นภาษาอังกฤษ
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(๒) รูปแบบการจัดทารูปเล่มให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

ข้อ ๒๗ การส่งวิทยานิพนธ์
นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ลงนามครบถ้วน
ทุ ก คน จ านวน ๒ เล่ ม พร้ อ มด้ ว ยแผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละบทคั ด ย่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์ ภายในกาหนดระยะเวลาของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม

ข้อ ๒๘ การไม่ส่งวิทยานิพนธ์
การไม่ส่งวิทยานิพนธ์ตามที่กาหนดในข้อ ๒๗ จะเป็นเงื่อนไขที่ทาให้นักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา ซึ่ง
จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนกว่าจะดาเนินการส่งวิทยานิพนธ์เรียบร้อยครบถ้วน หรือ
จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศ วกรรมศาสตร์แล้ว จึงจะถือว่า
เป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

หมวดที่ ๖
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๐ การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา พิจารณาจากความก้าวหน้าในการทาวิจัยและความสาเร็จในงานวิจัยที่ได้รับ
มอบหมายในแต่ละภาคการศึกษา ประกอบกับผลการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ข้อ ๓๑ การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
Ip
การทาวิทยานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress)

ข้อ ๓๒ การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์
ผ่าน (Pass) หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงความพร้อมและความสามารถของนักศึกษาว่ามีความรู้
พื้นฐาน และความก้าวหน้าของงานวิจัยในสาขาที่ศึกษาอยู่เพียงพอที่จะมีสิทธิ์เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ สอบ
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ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยสามารถตอบข้อซักถามที่แสดงถึงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาของงานวิจัยที่ได้ศึกษามาได้เป็นอย่างดี
ไม่ผ่าน (Fail) หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงความพร้อมและความสามารถของนักศึกษาถึง
ความรู้พื้นฐาน และความก้าวหน้าของงานวิจัยในสาขาที่ศึกษาอยู่เพียงพอที่จะมิสิทธิ์เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ซึ่งแสดงว่านักศึกษาไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในเนื้อหาสาระของงานวิจัยที่ได้ศึกษามาจึงจาเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นเพื่อขอสอบใหม่

ข้อ ๓๓ ผลการประเมิ น การสอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ จ ะถู ก บั น ทึ ก ในใบแสดงผลการศึ ก ษา
(Transcript) เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษา โดยกาหนดเป็นระดับคุณภาพดังนี้
ดีเลิศ Excellent (summa cum laude)
ดีมาก Very good (magna cum laude)
ดี
Good (cum laude)
ผ่าน Satisfactory (rite)

หมวดที่ 7
การสาเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาบัตร
ข้อ ๓๔ นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ต้องมีผลการศึกษาดังนี้
(๑) สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน
(๒) ส่ ง เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ตามก าหนดของการส่ ง เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นข้ อ ๒๗
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามอนุมัติแล้ว
(๓) มี ผ ลสอบภาษาอั ง กฤษตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก า หนดไว้ ใ นประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์
(๔) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ช าการในระดั บ นานาชาติ โดยมี เ นื้ อ หาของผลงานเป็ น ภาษาอั ง กฤษ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

ข้อ ๓๕ การขออนุมัติปริญญาบัตร
นั กศึกษาจะขออนุ มั ติป ริ ญญาบั ตรได้ ต้ องมีผ ลการศึ กษา ตามข้อ ๓๔ และไม่ติดค้า งค่าใช้จ่ายที่
เกี่ย วข้ องกับ การศึ กษาในหลั ก สู ตรต่อ มหาวิ ทยาลั ย หรื อไม่อ ยู่ในระหว่างการพิ จารณาความผิ ดทางวินั ย
นักศึกษาหรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ยกเว้นกรณีถูกสอบสวนหรือถูกพิจารณาวินัยนักศึกษา
อย่างไม่ร้ายแรง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา

ข้อ ๓๖ เมื่อมีกรณีนักศึกษาทุจริตคัดลอกวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิชาการของผู้อื่นหรือให้ผู้อื่ นจัดทา
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วิทยานิ พนธ์ ให้ อ าจารย์ ที่ป รึ กษาวิทยานิ พนธ์ และหั ว หน้า ภาควิ ช า เสนอเรื่องต่อคณบดีบัณ ฑิตวิท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการประจา บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพิจารณา หากได้ค วามว่านักศึกษากระทาผิดให้
พิจารณาโทษดังนี้
(๑) กรณียังไม่สาเร็จการศึกษา ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) กรณีที่ได้มีการอนุมัติปริญญาบัตรไปแล้ว ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เพิกถอน
ปริญญาบัตร

หมวดที่ ๘
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ข้อ ๓๗ ทุก หลั กสูต รวิ ศวกรรมศาสตรดุษ ฎีบั ณฑิต มี การกาหนดระบบการประกัน คุณภาพตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และจัดให้มี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี

หมวดที่ ๙
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๘ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาให้ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ เว้นแต่ข้อบังคับเดิมเป็นคุณกับนักศึกษา ให้ใช้ข้อบังคับเดิมในส่วนที่เป็นคุณนั้นกับนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย สหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน
พ.ศ. 2562
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ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

164 | P a g e

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนซ้าวิชาเรียนในรายวิชาที่สอบตกของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
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ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เปนนต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

สุชาติ เซี่ยงฉิน
(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)
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สุชาติ เซี่ยงฉิน
(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน)
อธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การขอผ่อนผันเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
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สุชาติ เซี่ยงฉิน
(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน)
อธิการบดี

ระเบียบ และประกาศ
ทีเ่ กี่ยวกับการจัดเก็บเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดการจัดเก็บเงินผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และปริญญาตรี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การ
จัดเก็บเงินผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“ผู้ผ่านการคัดเลือก” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย
ว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรี
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินจากผู้ผ่านการคัดเลือก ในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมและค่าบารุง
การศึกษาตามที่ประกาศไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการจัดเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งหมดครั้งเดียวภายในระยะเวลาที่กาหนดตามท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข้อ ๖ เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ถือว่าเงินที่ได้ชาระ
ไว้ตามข้อ ๕ เป็นเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาตามระเบีย บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่มาทาการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ผู้ผ่านการคัดเลือกยินยอมให้เงินที่ชาระไว้ตามข้อ ๕ ตกเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการ
คั ด เลื อ กไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม ซึ่ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาได้
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชาระไว้ตามข้อ ๕ เป็นกรณีไป
ข้อ ๗ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานจัดการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติ ส ภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงให้กาหนดระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการ
จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็น
ต้นไป นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้คงจัดเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นั กศึกษา” หมายความว่า ผู้ ที่เข้ารับการศึกษาระดับประกาศนีย บัตรในวิทยาลั ยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือ การตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจใน
การวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
การจัดเก็บเงินรายได้กรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใด
ในระเบียบนี้ ให้นาเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิ จารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดทาเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๑
ค่าธรรมเนียมทั่วไปหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
ข้อ ๖ อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เรียกเก็บดังนี้
(๑) ค่าใบสมัครและระเบียบการรับสมัครทุกระดับ ชุดละ ๒๐๐ บาท
(๒) ค่ารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ก. ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) เก็บค่าสมัครสอบเริ่มต้นสาหรับการเลือกสาขาอันดับ ๑
เป็นเงิน ๓๐๐ บาท และอันดับถัดไป สาขาละ ๑๐๐ บาท
ข. ระดับปริญญาตรี เก็บค่าสมัครสอบเริ่มต้นสาหรับการเลือกสาขาอันดับ 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) ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๘) ค่าประกันอุบัติเหตุ
ปีละ ๓๕๐ บาท
(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุง
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔)
(๙) ค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
ก. ประกาศนียบัตร
๑๕๐ บาท
ข. ปริญญา
๑,๓๐๐ บาท
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กรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ ปริ ญ ญาบั ต รไปแล้ ว เกิ ด สู ญ หาย และมี ค วามประสงค์ จ ะให้
มหาวิทยาลัยออกให้ใหม่ ให้เสียค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันนี้ และหากประสงค์จะขอรับเข็มวิทยฐานะ และ
ปกปริญญาบัตรด้วยต้องชาระเงินในส่วนนี้เพิ่มเติม
(๑๐) ค่าธรรมเนียมการขอปริญญาบัตรภาษาอังกฤษ
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๑๑) ค่าเปลี่ยนสาขาวิชา
ครั้งละ ๕๐๐ บาท
(๑๒) ค่าโอนหน่วยกิต
รายวิชาละ ๓๐๐ บาท
(๑๓) ค่าคืนสภาพนักศึกษา
ครั้งละ ๘๐๐ บาท

ข้อ ๗ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บครั้งเดียวสาหรับนักศึกษาใหม่ เมื่อขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา มีดังนี้
(๑) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
(๒) ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย

๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๘ ค่าปรับ
(๑) ลงทะเบียนรายวิชาช้ากว่ากาหนดสัปดาห์ละ ๒๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๘๐๐ บาท
(๒) การรักษาสถานภาพนักศึกษา และรักษาสภาพโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ช้ากว่ากาหนด
ครั้งละ ๒๐๐ บาท

หมวด ๒
ค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ ๙ อัตราค่าบารุงการศึกษา ให้เรียกเก็บดังนี้
(๑) ค่าบารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ
ก. นักศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละ ๘,๕๐๐ บาท
ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ
ภาคการศึกษาละ ๑๘,๕๐๐ บาท
กรณีลงทะเบียนครบภาคการศึกษาตามจานวนภาคการศึกษาของหลักสูตรแต่ยังมีรายวิชาที่
ต้องลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ให้เก็บค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ ๔,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าบารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคฤดูร้อน
ก. นักศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท
ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ
ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท
(๓) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษากรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่
กาหนดในหลักสูตรสาหรับภาคการศึกษาปกติ
ก. นักศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละ
๕๐๐ บาท
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ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ

ภาคการศึกษาละ

๕๐๐ บาท

หมวด ๓
ค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ข้อ ๑๐ อัตราค่าบารุงการศึกษา ให้เรียกเก็บดังนี้
(๑) ค่าบารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ
ก. นักศึกษาปกติให้เรียกเก็บในอัตราที่กาหนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบารุง
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2558)
ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ
ภาคการศึกษาละ ๒๙,๐๐๐ บาท
กรณีลงทะเบียนครบภาคการศึกษาตามจานวนภาคการศึกษาของหลักสูตร แต่ยังมีรายวิชาที่
ต้องลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ให้เก็บค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าบารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคฤดูร้อน
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) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษากรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่
กาหนดในหลักสูตรสาหรับภาคการศึกษาปกติ
ก. นักศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท
ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ
ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท
(๕) ค่ารักษาสภาพโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน
ก. นักศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ
ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท

หมวด ๔
การชาระเงินและการคืนเงิน
ข้อ ๑๑ นักศึกษาต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม และค่าบารุงการศึกษาต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อชาระแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
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(๑) เงิ น ค่ า ประกั น ทรั พ ย์ สิ น เสี ยหายตามความในข้ อ ๗ (๒) มหาวิ ท ยาลั ย จะคื น ให้ เ มื่ อ
นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วภายหลังการหักชดใช้หนี้สินหรือภาระที่ต้องรับผิดชอบชดใช้แล้ว หาก
นักศึกษาไม่ได้แสดงความประสงค์ขอรับคืนภายใน ๖ เดือน นับจากวันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เงินค่า
ประกันทรัพย์สินเสียหายตกเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
และค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2561)
(3) นักศึกษาที่มีเหตุให้พ้นสภาพการเปนนนักศึกษาอยู่ก่อนภาคการศึกษาที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมและ
ค่าบารุงการศึกษา
(4) นักศึกษาที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาซ้าในภาคการศึกษาเดียวกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
8. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
9. คณะบริหารธุรกิจ

ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ

19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่า
บารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558)
10. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
11. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
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ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและบารุงการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ า พระนครเหนือ เพื่ อให้ การบริ ห ารจัดการภายในเป็น ไปด้ วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๘.๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึง
กาหนดระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การ
จั ด เก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ โรงเรี ย นเตรี ย ม
วิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็น
ต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมทั่วไปจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียน
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย ตามอัตราการ
จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมทั่วไปที่กาหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและ
ค่าบารุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี

ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บค่าบารุงการศึกษาจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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(๑) ค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ ๑๘,๐๐๐ บาท
กรณีลงทะเบียนครบภาคการศึกษาตามจานวนภาคการศึกษาของหลักสูตร แต่ยังมีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ให้เก็บค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าบารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท
(๓) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา กรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาและไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่
กาหนดในหลักสูตรสาหรับภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

ข้อ ๖ นั ก ศึ ก ษาต้อ งช าระเงิ น ค่ าธรรมเนี ย ม และค่ า บ ารุ ง การศึก ษาต่ า ง ๆ ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อชาระแล้วมหาวิทยาลัยจะมีคืนเงินให้ เว้นแต่กรณีดังนี้
(๑) เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตามความในข้อ ๗ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การ
จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
จะคืนให้เมื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วภายหลังจากหักชดใช้หนี้สินหรือภาระที่ต้องรับผิดชดใช้
แล้ว หากนักศึกษาไม่แสดงความประสงค์ขอรับคืนภายใน ๖ เดือนนับจากวันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้
เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตกเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั่วไปและหรือค่าบารุงการศึกษาตามประกาศการให้
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๗ การจัดเก็บเงินรายได้กรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ
หนึ่งข้อใดในระเบียบนี้ ให้นาเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
จัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๘ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพและปริญญาตรี
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจใน
การวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๕๑๘ ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

ที่ ศธ ๐๕๒๕/๐๙๘๐

หนังสือรับรอง
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เรียกเก็บเงิน
ค่าบ ารุ งการศึกษา หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (หลั กสู ตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ตามระเบียบ
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่าด้ ว ย การจัดเก็บเงินค่ าธรรมเนี ยมและค่าบ ารุ ง
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานจัดการงานด้านวิชาการสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคการศึกษาละ ๑๘,๐๐๐.- บาท
รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประกอบด้วย
๑. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
๖,๔๐๐ บาท
๒. ค่าวัสดุ
๕,๙๐๐ บาท
๓. ทุนเรียนดี
๕๐๐ บาท
๔. ค่าครุภัณฑ์และสิ่งอานวยความสะดวก
๕,๒๐๐ บาท
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

กองคลัง
โทร. (๐๒) ๕๘๗-๔๓๔๓
โทรสาร (๐๒) ๙๑๒-๒๐๔๗
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ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
(ศาสตราจารย์ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
อธิการบดี

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การ
เก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (English Program) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นระเบียบมหาวิทยาลัย เพื่อให้ เป็นไปตาม
กฎหมายจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ และเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ไทย-เยอรมัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในคราว
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การเก็ บ เงิน อุด หนุ น การศึ กษาและค่า ธรรมเนีย มการสมั คร หลั กสู ตรประกาศนีย บัตรวิช าชี พ โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงิน
อุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (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 และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เรียกเก็บตามอัตราที่กาหนดไว้ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุง
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี

ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักเรียน ในอัตราภาคการศึก ษาละ
๕๕,๐๐๐ บาท โดยเรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ภาคการศึกษาที่ ๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
หรือสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ในอัตราภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๗ เงิ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาตามระเบี ย บนี้ ถื อ เป็ น เงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และให้
มหาวิทยาลัยมีอานาจในการบริหารจัดการ และจัดสรรเงินรายได้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และอานวย
ความสะดวกในการให้บริการแก่นักเรียน ทั้งในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ และเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ)
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เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาโครงการพิเศษ (สองภาษา)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นสมควรกาหนดระเบียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาโครงการพิเศษ
(สองภาษา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาโครงการพิเศษ (สองภาษา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“โครงการพิเศษ” หมายความว่า โครงการพิเศษ (สองภาษา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยกาหนดสัดส่วนการ
สอนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาตามโครงการพิเศษ

ข้อ ๔ ค่าธรรมเนี ยมการสมัคร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ เรียกเก็บ ตามระเบี ยบมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม และค่าบารุงการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี

ข้อ ๕ เงินอุดหนุนการศึกษาโครงการพิเศษให้เรียกเก็บจากนักศึกษา ดังนี้
(๑) ภาคการศึกษาปกติ (๘ ภาคการศึกษา) ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐
บาท
(๒) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา ให้
เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
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(๓) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
โดยจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ข้อ ๖ เงินอุดหนุนการศึกษาที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ ให้ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยและให้
มหาวิทยาลัยมีอานาจในการบริหารจัดการและจัดสรรเงินรายได้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและอานวยความ
สะดวกในด้ า นการให้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษา ทั้ ง ในด้ า นวิ ช าการและด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา ตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการบริหารจัดการโครงการพิเศษ
และการจัดสรรเงินรายได้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหรือเพื่อกิจกรรมอื่นตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา หลักสูตรปริญญาบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและบารุงการศึกษาหลักสูตร
ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต คณะสถาปั ต ยกรรมและการออกแบบ สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ซึ่งได้รับอนุมัติการจัดตั้งเป็นส่วนงานใหม่ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เพื่อให้การบริหารจัดการภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๘.๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงให้
กาหนดระเบียบ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การ
จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมทั่วไปจากนักศึกษา ตามอัตราการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมทั่วไปที่
ก าหนดไว้ ต ามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ย การจั ด เก็ บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บค่าบารุงการศึกษาจากนักศึกษาปกติ หลักสูต รปริญญาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ สังกัดมหาวิทยาลัย ดังนี้
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(๑) ค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาปกติ ให้เรียกเก็บดังนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557)
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. สาขาวิชาการออกแบบสานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
ภาคการศึกษาละ ๒๒,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าบารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าลงทะเบียนฝึกงานภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท
(๔) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา กรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาและไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่
กาหนดในหลักสูตรสาหรับภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละ
๕๐๐ บาท
(๕) ค่ารักษาสภาพโครงการพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท

ข้อ ๖ นั ก ศึ ก ษาต้อ งช าระเงิ น ค่ าธรรมเนี ย ม และค่ า บ ารุ ง การศึก ษาต่ า ง ๆ ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อชาระแล้วมหาวิทยาลัยจะมีคืนเงินให้ เว้นแต่กรณีดังนี้
(๑) เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตามความในข้อ ๗ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพและปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วภายหลังจากหัก
ชดใช้หนี้สินหรือภาระที่ต้องรับผิดชดใช้แล้ว หากนักศึกษาไม่แสดงความประสงค์ขอรับคืนภายใน ๖ เดือนนับ
จากวันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ตกเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั่วไปและหรือค่าบารุงการศึกษาตามประกาศการให้
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๗ การจัดเก็บเงินรายได้กรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ
หนึ่งข้อใดในระเบียบนี้ ให้นาเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
จัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๘ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา
ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ย การจั ด เก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
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ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจใน
การวินิจฉัยชี้ขาด 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
โดยที่เป็น สมควรกาหนดระเบีย บการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสู ตรใน
วิทยาลัยนานาชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร ในวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรในสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิ สติกส์ หลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์และการบริหารการตลาดระหว่างประเทศ และหลักสูตร
สาขาวิชาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนานาชาติ

ข้อ ๔ ค่าธรรมเนีย มการสมัคร และค่า ธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เรียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม และค่าบารุงการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี

ข้อ ๕ เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร ให้เรียกเก็บจากนักศึกษา ดังนี้
(๑) ภาคการศึกษาปกติ (๘ ภาคการศึกษา) ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐
บาท (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงิน
อุดหนุนการศึกษา หลักสูตรในวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559)
(๒) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๙ เปนนต้นไปจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา ให้
เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๒๗,๐๐๐ บาท
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(๓) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราภาคการศึกษาละ ๑๘,๐๐๐ บาท
โดยจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บ
เงินค่าธรรมเนียม และค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี

ข้อ ๖ เงินอุด หนุนการศึกษาหลักสู ตรตามระเบี ยบนี้ ให้ถือเป็ นรายได้ของมหาวิท ยาลัย และให้
มหาวิทยาลัยมีอานาจในการบริหารจัดการและจัดสรรเงินรายได้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และอานวย
ความสะดวกในด้านการให้ บ ริ ก ารนั กศึ กษา ทั้ งในด้านวิช าการและอื่ น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การศึก ษา ตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการบริหารจัดการโครงการพิเศษ
และการจัดสรรเงินรายได้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหรือเพื่อกิจกรรมอื่นตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๙ นักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตร ในวิทยาลัยนานาชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และในปีการศึกษา
๒๕๕๘ ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาลดลงร้อยละ ๕๐ ของอัตราที่เรียกเก็บในข้อ ๕ (๑) (๒) และ (๓)
จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
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. ๒๕๖๓
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)

ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาสาหรับหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2563
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)

ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
หลักสูตรเทียบโอนสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2560
โดยที่เปนนการสมควรกาหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุง
การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอนสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 22 (2) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสู ตรเทียบโอนสาหรับ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาระดับ ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ ชั้น สู ง (ปวส.) คณะพัฒ นาธุ รกิ จและอุ ตสาหกรรม พ.ศ.
2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เปนนต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นั กศึ กษา” หมายความว่า นักศึ กษาหลั กสู ตรบริ ห ารธุรกิจ หลั ก สู ตรเทียบโอนส าหรั บ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ข้อ 4 ให้เรียกเก็บค่าบารุงการศึกษาจากนักศึกษา ในอัตราดังนี้
(1) ค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท
กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบภาคการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา การลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไป ให้เรียกเก็บค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
(2) ค่าบารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
(3) ค่าลงทะเบียนฝึกงานภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
(4) ค่ารั กษาสถานภาพกรณีที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และไม่ได้ล งทะเบียนเรียน
รายวิชาตามที่หลักสูตรกาหนด ภาคการศึกษา 500 บาท
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(5) ค่ารักษาสภาพโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติหรือภาค
ฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากที่เรียกเก็บตามข้อ 4 ให้เรียก
เก็บตามอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีโดยอนุโลม
ข้อ 6 การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ให้เปนน ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 7 ให้อธิการบดีเปนนผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเปนนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

ศิริธัช โรจนพฤกษ์
(ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนสาหรับนักศึกษา
ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน
หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบตั ขิ ั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2560
โดยที่เปนนการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนสาหรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม
ครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติการขั้นสูงตาม
มาตรฐานมหาวิทยาลัย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 (2) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า ด้วย
การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนสาหรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม
ครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติการขั้นสูงตาม
มาตรฐานมหาวิทยาลัย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เปนนต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ซึ่งผ่านการทางานในสถานประกอบการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านหลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิค
ขั้น สูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลั กสู ตรฝึ กอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติการขั้นสู งตามมาตรฐาน
มหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เรียกเก็บตามอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบ
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่าด้ ว ย การจัดเก็บเงินค่ าธรรมเนียมและค่าบ ารุ ง
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี โดยอนุโลม
ข้อ 5 ให้เรียกเก็บค่าบารุงการศึกษาจากนักศึกษา ดังนี้
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(1) ค่ าบ ารุ ง การศึก ษาที่เรี ยกเก็ บจากนั กศึ กษา ภาคการศึก ษา 29,000 บาท (3 ภาค
การศึกษา)
กรณีลงทะเบียนครบภาคการศึกษาตามจานวนภาคการศึกษาของหลักสูตร แต่ยังมีรายวิชาที่
ต้องลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร ให้เรียกเก็บค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
(2) ค่าบารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
(3) ค่าลงทะเบียนฝึกงานภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
(4) ค่ารักษาสถานภาพกรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่
หลักสูตรกาหนด ภาคการศึกษาละ 500 บาท
(5) ค่ารักษาสภาพโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
ข้อ 6 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาให้เปนนไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 7 ให้อธิการบดีเปนนผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด และให้ถือเปนนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอน
สาหรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคตามมาตรฐานเยอรมัน
หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบตั กิ ารขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2562
โดยที่เปนนการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนสาหรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนั กปฏิบัติการ
ขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อรองรับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 22 (2) และ (14) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนสาหรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติการ
ขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เปนนต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นั กศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาหลั กสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรเทียบโอนสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามข้อ 15 (4) จ.3. ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
ข้อ 4 ค่าธรรมเนี ย มการสมัคร ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เรียกเก็บตามอัตราที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบารุง
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
ข้อ 5 ให้เรียกเก็บค่าบารุงการศึกษาจากนักศึกษา ดังนี้
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(1) ค่าบารุงการศึกษา 4 ภาค ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท
กรณีลงทะเบียนครบภาคการศึกษาตามจานวนภาคการศึกษาของหลักสูตร แต่ยังมี
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ให้เรียกเก็บค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ
5,000 บาท
(2) ค่าบารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
(3) ค่าลงทะเบียนฝึกงานภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
(4) ค่ารักษาสถานภาพกรณียังไม่สาเร็จการศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียน
รายวิชาตามที่หลักสูตรกาหนด ภาคการศึกษาละ 500 บาท
(5) ค่ารักษาสถานภาพโครงงานพิเศษในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน ภาค
การศึกษาละ 3,000 บาท
ข้อ 6 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ให้
เปนนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 ให้อธิการบดีเปนนผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเปนนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)
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ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2562
โดยที่เปนนการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการ
จั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มและเงิ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาหลั ก สู ต รนานาชาติ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 (2) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การจั ดเก็บ ค่าธรรมเนี ยมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลั กสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562 เปนนต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ในสังกัด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้มี
การจัดการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เรียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บ เงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี
ข้อ 5 ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษา ดังนี้
(1) ภาคการศึกษาปกติ (8 ภาคการศึกษา) ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
45,000 บาท
(2) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 9 เปนนต้นไปจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลา
การศึกษาให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
(3) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
โดยจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้เปนนไปตามระเบียบมหาวิ ทยาลัย ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
ข้อ 6 เงิน ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาของหลักสู ตรตามระเบียบนี้ ให้ ถือเปนนเงิน
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รายได้ของมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยมีอานาจในการบริหารจัดการและจัดสรรเงินรายได้เพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา และอานวยความสะดวกในด้านการให้บริการแก่นักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมและเงินอุดหนุนการศึกษาของหลักสูตร
ให้เปนนไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยจัดทาเปนนประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 8 ให้อธิการบดีรักษาตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือตีความเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด และให้ถือเปนนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

ธีรวุฒิ บุญยโสภณ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เปนนฉบับเดียวเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 22 (2) และ (14) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2560”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเปนนต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(3) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(4) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
(5) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ”มหาวิทยาลัย“
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ”อธิการบดี“
“บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประเภทสามัญและทดลองเรียน
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“นักศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้า
ศึกษาหรือทาการวิจัย โดยไม่ขอรับปริญญา
“การคื น สภาพนั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า การที่ นั ก ศึ ก ษาพ้ น สภาพนั ก ศึ ก ษาเนื่ อ งจาก
ไม่ ล งทะเบี ย นเรี ย น และหรื อ ไม่ ข อรั ก ษาสถานภาพนั ก ศึ ก ษาภายใน 15 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น เปิ ด ภาคเรี ย น
และนักศึกษาขออนุมัติคืนสภาพนักศึกษาภายใน 15 วันนับจากวันพ้นสภาพนักศึกษา
“การลาพักการศึกษา” หมายความว่า การที่นักศึกษายังเรียนไม่ครบรายวิชาตามหลักสูตรแต่
มีความประสงค์ขอหยุดเรียนชั่วคราว นักศึกษาจะขอหยุดเรียนได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา โดยขอรักษาสภาพ
นั กศึกษาไว้เปน น คราวๆไป อย่ างช้าภายใน 15 วันนับจากวันเปิดภาคเรียน มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเปน น
นักศึกษา
“การรักษาสภาพนักศึกษา” หมายความว่า การที่นักศึกษาเรียนครบตามแผนการเรียนแล้ว
แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ให้ลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาไว้อย่างช้าภายใน 15 วันนับจากวันเปิดภาคเรียน
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเปนนนักศึกษา
“แผนการเรียน” หมายความว่า รายวิชาและวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่นักศึกษา
จะต้องเรียนหรือดาเนินการให้แล้วเสร็จ และครบตามหลักสู ตรของแต่ละสาขาวิชา โดยได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจาตัวนักศึกษา และหัวหน้าภาควิชา
ข้อ 5 อัตราค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บ ดังนี้
(1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียว
ก. ค่าขึ้นทะเบียนเปนนนักศึกษาใหม่
1,000 บาท
ข. ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
1,000 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมทั่วไปที่เรียกเก็บตามรายการ
ก. ค่าระเบียบการรับสมัคร
ชุดละ 100 บาท
ข. ค่าระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์
ชุดละ 130 บาท
ค. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
สาขาวิชาละ 500 บาท
ง. ค่าส่งเอกสารสาคัญในประเทศ
ครั้งละ 100 บาท
จ. ค่าส่งเอกสารสาคัญไปต่างประเทศ
ครั้งละ 1,500 บาท
ฉ. ค่าส่งพัสดุไปต่างประเทศ
ครั้งละ 3,000 บาท
ช. ค่าเอกสารรายงานตัวเปนนนักศึกษา
ชุดละ
200 บาท
ซ. ค่าใบรับรอง
1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
ฉบับละ
40 บาท
2. ใบรับรองสถานภาพทางการศึกษา
ฉบับละ
40 บาท
และใบรับรองอื่นๆ
ฌ. ค่าแปลปริญญาบัตร
ฉบับละ 200 บาท
ญ. ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษาแทนฉบับเดิม
ฉบับละ 200 บาท
ที่ชารุด/เสียหาย
ฎ. ค่าเปลี่ยนสาขาวิชา/แขนงวิชา/ภาควิชา/โอนหน่วยกิต
ครั้งละ 500 บาท
ฏ. ค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
1,300 บาท
ฐ. ค่าปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแทนฉบับเดิม
ฉบับละ 500 บาท
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ที่ชารุด/เสียหาย
(3) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ
ก. ค่าคืนสภาพการเปนนนักศึกษา
ครั้งละ 1,500 บาท
ข. ค่ารักษาสภาพนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
พร้อมทั้งชาระค่าบารุงตามอัตราในข้อ 7
(4) ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้ากว่ากาหนด
ก. สัปดาห์ที่ 1
ครั้งละ
200 บาท
ข. สัปดาห์ที่ 2
ครั้งละ
400 บาท
(5) ค่าสอบ
ก. สอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ
ครั้งละ
600 บาท
ข. สอบวิทยานิพนธ์ (เฉพาะครั้งที่ 2)
1. ระดับปริญญาโท
ครั้งละ 5,000 บาท
2. ระดับปริญญาเอก
ครั้งละ 10,000 บาท
ค. สอบสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ (เฉพาะครั้งที่ 2)
ครั้งละ 2,500 บาท
(ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ย การจั ด เก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
(6) ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ
ก. ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
ข. ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
ข้อ 6 ค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปกติ ให้เรียกเก็บดังนี้
(1) ประเภทบรรยาย
หน่วยกิตละ 300 บาท
(2) ประเภทปฏิบัติการ
หน่วยกิตละ 500 บาท
(3) ประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
หน่วยกิตละ 900 บาท
(ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ย การจั ด เก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)
ข้อ 7 ค่าบารุงภาคการศึกษาปกติ ให้เรียกเก็บดังนี้
(1) ค่าบารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 1,400 บาท
(2) ค่าบารุงห้องสมุด
ภาคการศึกษาละ 500 บาท
(3) ค่าบารุงสุขภาพ
ภาคการศึกษาละ 200 บาท
(4) ค่าบริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาละ 900 บาท
(5) ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ 450 บาท
ข้อ 8 ค่าประกันอุบัติเหตุ
ปีละ 350 บาท
(ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ย การจั ด เก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564)
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ข้อ 9 ค่าพัฒนาวิชาการ ให้เรียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ข้ อ 10 ส าหรั บ ภาคฤดู ร้ อ นให้ เ รี ย กเก็ บ ค่ า รั ก ษาสภาพนั ก ศึ ก ษา ค่ า ลงทะเบี ย นและ
ค่าบารุงในอัตราเดียวกับภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นค่าบารุงห้องสมุด ให้เรียกเก็บในอัตราภาคการศึกษาละ
300 บาท
ข้อ 11 อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับนักศึกษาพิเศษ
(1) ผู้ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ เ ข้ า เปน น นั ก ศึ ก ษาพิ เ ศษ ให้ ช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงตามระเบียบนี้
( 2 ) นั ก ศึ ก ษ า ที่ ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า อื่ น ข อ ง รั ฐ
และมหาวิทยาลั ย อนุ มัติให้นั กศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลั ยหรือสถาบันอื่นได้ ให้ช าระเฉพาะ
ค่าลงทะเบียนตามข้อ 6 และค่าบารุงตามข้อ 7
ข้อ 12 นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบารุงการศึกษาและค่าพัฒนา
วิชาการ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลั ยกาหนด เมื่อชาระแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้
(1) เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายเต็มจานวน หรื อจานวนคงเหลือเมื่อได้หักหนี้ที่ต้องชาระ
แล้ ว มหาวิทยาลัย จะคืนเงิน ให้ห ลังจากนักศึกษาพ้นสภาพการเปนนนักศึกษา หากนักศึกษาไม่แสดงความ
ประสงค์ขอรับคืนภายใน 6 เดือนนับจากวันพ้นสภาพการเปนนนักศึกษา ให้ถือว่านักศึกษายินยอมให้นาเงินค่า
ประกันทรัพย์สินเสียหายส่งเปนนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(2) มหาวิทยาลัยประกาศปิดทาการสอนรายวิชานั้นๆ
ข้อ 13 นั กศึ กษาที่เ รี ย นครบตามแผนการเรีย นแล้ ว แต่ยังไม่ ส าเร็ จการศึ กษา ให้ ช าระ
ค่าธรรมเนี ย มรั กษาสถานภาพนั กศึกษา ค่าบารุงตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ในข้อ 7 และค่าประกัน
อุบัติเหตุตามข้อ 8 จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ข้อ 14 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเปนนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

ศิริธชั โรจนพฤกษ์
(ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย การ
เก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศฯกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัย
อานาจตามความในข้อ ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ มติคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่
๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การ
เก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่า
พัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
บรรดาระเบียบ คาสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อ ๕ ให้ มหาวิท ยาลัย เรี ยกเก็บ เงิ นค่ าพัฒ นาวิช าการหลัก สูต รบั ณฑิต ศึก ษา เท่ากั บระยะเวลา
การศึกษาตามที่กาหนดในหลักสู ตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะต่างๆ ตามอัตราที่กาหนดในบัญชีแนบท้าย
ระเบียบนี้
นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ให้คงเรียกเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนา
วิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร ะยุกต์ สาขาวิชา
วิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ และสาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุต สาหกรรมชี ว ภาพ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก ตั้ง แต่ ภ าค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ ให้เรียกเก็บค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตามอัตราที่กาหนดในบัญชีแนบ
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ท้ายระเบียบนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนา
วิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖)
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเปนนผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความ เพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเปนนผู้มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเปนนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕5
(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) ให้เรียกเก็บเงินค่าพัฒนา
วิชาการ ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (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 (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การ
เก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๓)
(1) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน
ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ
๒๐,๐๐๐ บาท
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ระดับปริญญาโท
(2) สาขาวิชาอื่น
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท

ภาคการศึกษาละ

๗,๕๐๐ บาท

ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ

๑๐,๐๐๐ บาท
๗,๕๐๐ บาท

(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (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 การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕60)
10. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
(๑) ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ
1๐,๐๐๐ บาท
(๒) ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
7,5๐๐ บาท
(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕61)
11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
(๑) ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ
1๐,๐๐๐ บาท
(๒) ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
7,5๐๐ บาท
12. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
(๑) ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ
1๐,๐๐๐ บาท
(๒) ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ
7,5๐๐ บาท

214 | P a g e

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
พ.ศ. 2556
โดยที่เปนนการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บ
เงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนนระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนสถานะจากสถาบัน
เปนนมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้ วย การ
เก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ เปนนต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุน
การศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาหรือทาการวิจัยในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาค
พิเศษโดยไม่ขอรับปริญญา
“ค่าลงทะเบียนลาพักการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนลาพักการศึกษา
โดยจ่ายค่าลงทะเบียนในอัตราตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษแบ่งออกเปนน ๕ ประเภทได้แก่
(๑) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาหรับผู้บริหาร
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ก. ระดับปริญญาเอก
ข. ระดับปริญญาโท
(๒) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาหรับบุคคลทั่วไป
ก. ระดับปริญญาเอก
ข. ระดับปริญญาโท
(๓) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษนานาชาติ
ก. ระดับปริญญาเอก
ข. ระดับปริญญาโท
(๔) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
ก. ระดับปริญญาเอก
ข. ระดับปริญญาโท
(๕) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาหรับผู้บริหารระดับต้น
ก. ระดับปริญญาโท
(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗)
(๖) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษภาษาต่างประเทศ
ก. ระดับปริญญาเอก
ข. ระดับปริญญาโท
ข้อ ๖ ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษา ในอัตราดังนี้
(1) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาหรับผู้บริหาร
ก. ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
โดยให้เรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๖ แล้ว แต่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการศึกษาละ
๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียกเก็บรายวิชาละ
๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ข. ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท
กรณีศูนย์การเรียนนอกเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
ภาคการศึกษาละ ๕๕,๐๐๐ บาท
โดยให้เรียกเก็บ ๔ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๔ แล้ว แต่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการศึกษาละ
๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียกเก็บรายวิชาละ
๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
(2) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาหรับบุคคลทั่วไป
ก. ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
โดยให้เรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๖ แล้ว แต่ยังไม่สาเร็จ
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การศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการศึกษาละ
๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียกเก็บรายวิชาละ
๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ข. ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ ๓๕,๐๐๐ บาท
เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐ บาท
โดยให้เรียกเก็บ ๔ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๔ แล้ว แต่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการศึกษาละ
๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียกเก็บรายวิชาละ
๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
(3) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษนานาชาติ
ก. ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๗๕,๐๐๐ บาท
โดยให้เรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๖ แล้ว แต่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการศึกษาละ
๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียกเก็บรายวิชาละ
๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ข. ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท
โดยให้เรียกเก็บ ๔ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๔ แล้ว แต่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลัก สูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการศึกษาละ
๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียกเก็บรายวิชาละ
๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
(4) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
ก. ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
โดยให้เรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๖ แล้ว แต่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้ เรียกเก็บภาคการศึกษาละ
๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียกเก็บรายวิชาละ
๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ข. ระดับปริญญาโท
เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1. 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 แต่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการศึกษาละ
๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียกเก็บรายวิชาละ
๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
(5) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาหรับผู้บริหารระดับต้น
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ก. ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท
โดยให้เรียกเก็บ ๔ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๔ แล้ว แต่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการศึกษาละ
๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียกเก็บรายวิชาละ
๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
(6) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษภาษาต่างประเทศ
ก. ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาละ ๗๕,๐๐๐ บาท
โดยให้เรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๖ แล้ว แต่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการศึกษาละ
๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียกเก็บรายวิชาละ
๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ข. ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท
โดยให้เรียกเก็บ ๔ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๔ แล้ว แต่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการศึกษาละ
๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียกเก็บรายวิชาละ
๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๗ ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษาพิเศษของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษใน
อัตราดังนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙)
(๑) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาหรับผู้บริหาร
- ระดับปริญญาเอก
รายวิชาละ
๑๕,๐๐๐ บาท
- ระดับปริญญาโท
รายวิชาละ
๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาหรับบุคคลทั่วไป
- 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) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาหรับผู้บริหารระดับต้น
- ระดับปริญญาโท
รายวิชาละ
๑๐,๐๐๐ บาท
(๖) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษภาษาต่างประเทศ
- ระดับปริญญาเอก
รายวิชาละ
๑๕,๐๐๐ บาท
- ระดับปริญญาโท
รายวิชาละ
๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ 8 ให้เรียกเก็บเงินค่ารักษาสภาพ กรณีมีการลาพักการศึกษา หรือมีการลงทะเบียนในภาคฤดู
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ร้อนก่อนครบระยะเวลาตามหลักสูตร โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมของภาคปกติ
ข้ อ 9 ให้ เ รี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ นอกจากค่ า ใบสมั ค รและค่ า สมั ค ร จากภาควิ ช าที่ จั ด
การศึ ก ษาหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษตามอั ต ราที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ว่าด้ว ย ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบารุงการศึกษาหลั กสู ตร
บัณฑิตศึกษา
ข้อ ๑๐ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครจากนักศึกษาหลัก สูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ในอัตรา
ดังนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙)
(๑) ค่าใบสมัคร ตามอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ค่าสมัคร
ก. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาหรับผู้บริหาร
๑,๕๐๐ บาท
ข. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาหรับผู้บริหารระดับต้น
๑,๕๐๐ บาท
ค. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาหรับบุคคลทั่วไป
๑,๐๐๐ บาท
ง. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ๑,๐๐๐ บาท
จ. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษนานาชาติ
๑,๐๐๐ บาท
ฉ. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษภาษาต่างประเทศ
๑,๐๐๐ บาท
ข้อ 11 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายรายได้สาหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษเพื่อเปนน
ค่าใช้จ่ายสาหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษตามระเบียบนี้ ให้เปนนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 12 ให้อธิการบดีเปนนผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีเปนนผู้มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเปนนที่สุด

บทเฉพาะกาล
ข้อ 13 สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1/2556 ให้คงใช้บังคั บตามระเบียบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการ
สมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาม
ความร่วมมือทางวิชาการเฉพาะกิจกับภาครัฐและเอกชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึง
เห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การเก็บ เงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร สาหรับหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๑๕ (๓) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี และสถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงมีมติให้กาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการเก็บเงิน
อุดหนุน การศึกษาและค่าธรรมเนี ยมการสมัคร หลั กสู ตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ” หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษระดับดุษฎีบัณฑิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ” หมายถึง หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิ เศษระดับดุษฎี บัณฑิตที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่สถาบัน หรือ หลักสูตรที่สถาบันกาหนด โดย
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ข้อ ๔ ให้สถาบันเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ในอัตราดังนี้
๔.๑ ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เรียกเก็บต่อภาคการศึกษา รวม ๖ ภาคการศึกษา
220 | P a g e

๔.๒ ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท เรียกเก็บตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะ
สาเร็จการศึกษา หรือสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมอื่นที่สถาบันเรียกเก็บเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาเป็นครั้งคราวให้เป็นไปตาม
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
เรียน และค่าบารุง หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ข้อ ๖ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครจากนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ให้เป็นไป
ตามประกาศสถาบัน

ข้ อ ๗ การเปลี่ ย นแปลงอั ต ราเงิ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาและค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รให้ อ ธิ ก ารบดี
อนุมัติโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และเสนอสภาสถาบันทราบก่อนจัดทาประกาศบังคับใช้

ข้อ ๘ เงินอุดหนุนการศึกษา และค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามข้อ ๔ และข้อ ๖ ตามระเบียบนี้ถือเป็น
เงินรายได้ของสถาบัน และให้สถาบันมีอานาจในการบริหารจัดการ จัดสรรเงินรายได้ของสถาบันตามระเบียบนี้
โดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการศึกษาเป็นสาคัญ และอานวยความสะดวกในด้านการให้บริการแก่ นักศึกษาทั้งใน
ด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

ข้อ ๙ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สาหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สาหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจในการจัดทาประกาศสถาบันเพื่อ
ปฏิบัติห รือดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบี ยบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลงชื่อ)
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เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครและ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา ส าหรั บ หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ ตามโครงการความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาบุค ลากรทางการศึ กษาภายใน มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๘.๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงให้
กาหนดระเบียบ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การ
เก็บเงิน อุดหนุน การศึกษาและค่าธรรมเนีย มการสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“โครงการความร่วมมือ” หมายความว่า โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๒.๑
“คณะ” หมายความว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“ภาควิชา” หมายความว่า หน่วยงานภายในคณะ มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน
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“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตามโครงการความ
ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(๑) เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๒) มีประสบการณ์ทางานสอนในตาแหน่งอาจารย์ หรืองานวิชาการในด้านอาชีวะ หรือทาง
เทคนิคศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๓) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก) หรือหากจบแผน ข ต้องมีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในประเทศที่ได้รับการยอมรับจากภาควิชาการพิจารณาเข้าศึกษาในหลักสูตร
ตามแผนการเรียนแบบต่างๆ ของผู้เข้าศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๔) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา

ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ตามอัตราที่กาหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การ
จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ข้อ ๖ ให้ เ รี ย กเก็ บเงิ น อุ ด หนุ นการศึ ก ษาจากนั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๗๕,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา ให้เรียกเก็บเงิน
อุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๗ นัก ศึ ก ษาต้ อ งช าระเงิ น ค่า ธรรมเนี ยม เงิน อุ ด หนุน การศึ ก ษา และค่ า ใช้จ่ า ยต่า งๆ ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อชาระแล้วมหาวิทยาลัยจะมีคืนเงินให้ เว้นแต่กรณีดังนี้
(๑) เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตามความในข้อ ๕ (๑) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การ
จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจะ
คืนให้เมื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วภายหลังการหักชดใช้หนี้สินหรือ ภาระที่ต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ หากนักศึกษาไม่ได้แสดงความประสงค์ขอรับคืนภายใน ๖ เดือนนับจากวันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ให้เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตกเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั่วไปและหรือค่าบารุงการศึกษาตามประกาศการให้
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมอื่นที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาเป็นครั้ง
คราว ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ย การเก็ บ
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ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจในการจัดทาประกาศมหาวิทยาลัย
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดี
เป็นผู้มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 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
(หลักสูตรสาหรับผู้บริหารระดับต้น แผน ข) สาหรับศูนย์การเรียนการสอนที่เปิดสอน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรสาหรับ
ผู้บริหารระดับต้น แผน ข) สาหรับศูนย์การเรียนการสอนที่เปิดสอนในเขตกรุงเทพมหานคร ตามความร่วมมือ
ทางวิชาการเฉพาะกิจกับภาครัฐและเอกชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วย การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน ประกอบมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การ
เก็ บ เงิ น อุ ดหนุ น การศึ กษาและค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค ร โครงการหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรสาหรับผู้บริหารระดับต้น แผน ข) สาหรับศูนย์การเรียน
การสอนที่เปิดสอนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
“หลั กสูตรบั ณฑิตศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า หลักสู ตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษระดับ
มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรสาหรับผู้บริหารระดับต้น แผน ข) สาหรับศูนย์การเรียนการสอนที่เปิดสอนใน
เขตกรุงเทพมหานคร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ

ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษา ในอัตราดังนี้
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(๑) สี่ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท
(๒) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ห้า เป็นต้นไปจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่น ตามอัตราที่กาหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุง
การศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการสมัครของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบสถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๗ เงินอุดหนุนการศึกษาตามระเบียบนี้ถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยมี
อานาจในการบริหารจัดการ จัดสรรเงินรายได้ตามระเบียบนี้โดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญ
และอานวยความสะดวกในด้านการให้บริการแก่นักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๘ นักศึกษาต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม เงินอุดหนุนการศึกษา และค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อชาระแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่กรณีดังนี้
(๑) เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตามความในข้อ ๕ (๑) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การ
จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจะ
คืนให้เมื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วภายหลังการหักชดใช้หนี้สินหรือภาระที่ต้องรับผิดชอบชดใช้
แล้ว หากนักศึกษาไม่ได้แสดงความประสงค์ขอรับคืนภายใน ๖ เดือน นับจากวันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้
เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตกเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั่วไปและหรือค่าบารุงการศึกษาตามประกาศการให้
ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมอื่นที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาเป็น
ครั้ งคราว ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ว่า ด้ ว ย การเก็ บ
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุง หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ข้อ ๙ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้สาหรับหลั กสูตรบัณฑิตศึกษาตามระเบียบนี้ ให้เป็นตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจในการจัดทาประกาศมหาวิทยาลัย
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดี
เป็นผู้มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
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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.2562
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินอุดหนุนการศึกษา
สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง
(หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้ว ย
ค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินอุดหนุนการศึกษา สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและ
โครงสร้ างพื้น ฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลั กสูตรร่วม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูต รวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้ างพื้น ฐานระบบราง (หลั กสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครจากนักศึกษา ในอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาท
และค่าธรรมเนียมอื่นตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ จนจบหลักสูตรใน
อัตราเหมาจ่ายดังนี้
(๑) นักศึกษาชาวไทย ภาคการศึกษาละ
๖๐,๐๐๐ บาท
(๒) นักศึกษาชาวต่างชาติ ภาคการศึกษาละ
๘๕,๐๐๐ บาท
ในภาคการศึกษาหลังจากนักศึกษาได้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว และอยู่ในระหว่างรอการดาเนินการอื่น
เพื่อจบการศึกษา ให้ถือเป็นการรักษาสภาพ และให้เรียกเก็บค่ารักษาสภาพนักศึกษาเพียงอย่างเดียว ในอัตรา
ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖ ให้เรียกเก็บเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษากรณีการลาพักการศึกษาหรือมีการลงทะเบียนในภาค
ฤดูร้อนก่อนครบระยะเวลาจามหลักสูตร จากนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ หลั กเกณฑ์การจั ดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้สาหรับหลั กสูตร ให้ เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)
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ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา
เพื่อให้ การจั ดการศึกษาในหลั กสู ตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษาเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย
ตามวัตถุประสงค์และข้อกาหนดให้เก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา นั้น จึง
เห็ น สมคว รก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารเก็ บ เงิ น ค่ า พั ฒ นาวิ ช าการหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษารู ป แบบ
สหกิจศึกษา
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๓๑ (๓) และมาตรา ๘๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยอนุโลม ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายและแผน ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อ
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงให้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินค่า พัฒนาวิชาการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการเก็บ
เงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา ให้เรียกเก็บเท่ากับระยะเวลา
การศึกษาตามกาหนดในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนของคณะ ดังนี้
๓.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๒๒,๐๐๐.- บาท
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ)
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ปรีชา อ่องอารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี)
อธิการบดี

ข้อบังคับ และประกาศทีเ่ กี่ยวกับเครือ่ งแบบ เครื่องหมาย
วินยั นักศึกษา และตัวอย่างรูปถ่าย
สาหรับติดเอกสารทางการศึกษา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่ อ แสดงเอกลั ก ษณ์ ความภาคภู มิ แ ละเกี ย รติ ศั ก ดิ์ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบันพระราชทาน
พระปรมาภิไธยและพระบรมราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชื่อและตราสัญลักษณ์
ของมหาวิท ยาลั ย กอปรกับ มี การเปลี่ ย นสถานภาพของมหาวิท ยาลั ย เป็น สถาบั นอุดมศึกษาของรั ฐ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่
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 คาสั่ง หรือมติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ” หมายความว่า ส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่มีการจัดการเรียนการสอน
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“หลักสูตรในเวลา” หมายความว่า หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการจัดการเรียนการ
สอนในเวลาราชการ ในระดับปริญญาบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตร โดยมีกาหนดเวลาการศึกษาที่แน่นอน
“หลักสูตรนอกเวลา” หมายความว่า หลักสู ตรที่สภามหาวิทยาลั ยกาหนดให้มีการจัดการเรียน
การสอนนอกเวลาราชการ (ภาคค่า) ในระดับปริญญาบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรโดยมีกาหนดเวลา
232 | P a g e

การศึกษาที่แน่นอน
“งานพิธี” หมายความว่า งานที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นใดจัดขึ้นตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีการปฏิบัติ หรือประเพณีที่สาคัญ แต่มิได้กาหนดให้เป็นงานรัฐพิธีหรือราชพิธี
“งานราชพิธี” หมายความว่า งานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกาหนดไว้เป็นประจา
ตามราชประเพณี
“รัฐพิธี” หมายความว่า งานที่รัฐจัดขึ้นเป็นธรรมเนียม มีหมายกาหนดการที่กาหนดไว้เป็นประจา
“สุภาพ” หมายความว่า เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือเรียบร้อย ถูก
กาลเทศะ ขนบธรรมเนียมประเพณี

ข้อ ๕ ให้อ ธิก ารบดี เป็น ผู้รั กษาการตามข้อ บัง คับ นี้ และให้ มีอ านาจในการกาหนดระเบี ยบหรื อ
ประกาศเพื่ อปฏิบั ติให้ เ ป็ น ไปตามข้อบั ง คับนี้ กรณีมี ปัญหาในการวินิ จฉั ยหรือการตีความเพื่ อปฏิบั ติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

หมวดที่ ๑
หมวดทัว่ ไป
ข้อ ๖ เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา ตามข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่
กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรในเวลา ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนอกเวลา (ภาคค่า)
หรือนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะใช้เครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแต่ งกายตามข้อบังคับนี้ หรือแต่ง
กายแบบสุภาพ ก็ได้

ข้อ ๗ การกาหนดให้ใช้เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษาที่นอกเหนือจากที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย หรือประกาศคณะ แล้วแต่กรณีตามความ
เหมาะสม

หมวดที่ ๒
การแต่งกายนักศึกษา
ข้อ ๘ ให้มีการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในโอกาส
ต่างๆ ดังนี้
(๑) การแต่งกายนักศึกษาในเวลาเรียน ใช้สาหรับแต่งในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ เวลา ทาการและการ
ติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
(๒) การแต่งกายนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือเรียนวิชาพลศึกษา ใช้สาหรับการศึกษาภาคปฏิบัติ ใช้
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สาหรับแต่งในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลองหรือโรงประลองหรือการปฏิบัติการภาคสนามหรือในสนามกีฬา
(๓) การแต่งกายนักศึกษาสาหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี ใช้สาหรับแต่งในเวลาเข้าร่วมงานพิธี ราชพิธี
หรือรัฐพิธีหรือตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การแต่งกายของนักศึกษาชาย ประกอบด้วย
(๑) ทรงผม เป็นทรงสุภาพ ผมยาวไม่เกินปกคอเสื้อและห้ามทาสีผมผิดจากธรรมชาติ ห้ามไว้หนวดและ
เครา (ยกเว้นนักศึกษาที่มีข้อบังคับทางศาสนาหรือจารีตประเพณี)
(๒) เสื้อ ให้ใช้คอปกเชิ้ตปลายแหลม แขนสั้นเพียงเหนือศอก (ไม่ผ่าปลายแขน) หรือ แขนยาวถึงข้อมือ
ทาจากผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม ๖ เม็ด ความยาวของเสื้อ
ต่ากว่าสะเอว เวลาสวมใส่เก็บปลายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
(๓) เนคไท มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย รูปแบบ สีและขนาดเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๔) กางเกง สีดา หรือสีกรมท่า แบบทรงสากล ไม่รัดรูป ผ่าใส่ซิบด้านหน้า ไม่มีจีบ ขายาวถึงหลังเท้า
ของผู้สวมใส่ไม่พับปลายขา มีหูทาจากผ้าชนิดและสีเดียวกันสาหรับสอดคาดเข็มขัด เวลาสวมใส่ให้ทับชายเสื้อ
ไว้ให้เรียบร้อย (ห้ามใช้ผ้ายีนส์)
(๕) เข็มขัด สีดาใช้กับหัวเข็มขัดทาด้วยโลหะ รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๖) รองเท้า สีดาหรือสีน้าตาลเข้มหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย
(๗) ถุงเท้า แบบสุภาพสีดา สีน้าตาลเข้ม หรือสีขาว

ข้อ ๑๐ การแต่งกายของนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย
(๑) ทรงผม เป็นทรงสุภาพและห้ามทาสีผมผิดจากธรรมชาติ
(๒) ผ้าคลุมศีรษะ สีขาวเกลี้ยง เนื้อผ้าไม่บาง ไม่มีลวดลาย กลัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยบนผ้าคลุม
ด้านซ้าย
(๓) เสื้อ ให้ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร คอปกเชิ้ตปลายแหลมแขนสั้นเพียง
เหนือศอก (ไม่ผ่าปลายแขน) ปลายแขนทาเป็นสาบตลบขึ้น มีสาบด้านหลังพอเหมาะกับรูปร่างและไม่รัดรูป
ผ่าหน้าตลอดทาสาบตลบเข้าข้างในกว้าง ๓๐ มิลลิเมตร ติดกระดุม ๕ เม็ด ความยาวของเสื้ อต่ากว่าสะเอว
เวลาสวมใส่เก็บปลายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
(๔) กระโปรง สีดาหรือสีกรมท่า แบบทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ความยาวเสมอเข่า (ห้ามใช้ผ้ายีนส์)
(๕) กระดุม ทาด้วยโลหะสีเงินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๗ มิลลิเมตร รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
(๖) เข็มเครื่องหมาย ให้มีเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนมหามงกุฎ ทาด้วยโลหะสีเงิน
กว้าง ๒๓ มิลลิเมตร สูง ๓๐ มิลลิเมตร ประดับหน้าอกด้านซ้าย รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๗) เข็มขัด สีดาใช้กับหัวเข็มขัดทาด้วยโลหะ รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๘) รองเท้า หุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น สีดา สีน้าตาล หรือสีขาว แบบสุภาพ
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หมวดที่ ๓
การแต่งกายนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัตงิ าน หรือเรียนวิชาพลศึกษา
ข้อ ๑๑ การแต่งกายของนักศึกษาชายในเวลาฝึกปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
(๑) ทรงผม ตามข้อ ๙ (๑)
(๒) เสื้อ ให้ใช้คอปกฮาวาย แขนสั้นยาวเพียงศอกไม่ผ่าปลายแขนความยาวของเสื้อถึงบริเวณสะโพก
ทาจากผ้าชนิดหนา ที่หน้าอกด้านขวาปักเครื่องหมายมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนมหามงกุฎด้วยด้ายที่ทาจาก
ไหมสีแสด และด้านล่างเครื่ องหมายมีชื่อมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และใต้ชื่อ
มหาวิทยาลัยปักคณะที่นักศึกษาสังกัด มีกระเป๋าแบบจีบแตก ๓ ใบด้านบนซ้าย ๑ ใบ และด้านล่าง ๒ ใบ
ด้านหลังเสื้อจับจีบคู่มีสายคาดยาวตลอด (ห้ามมิให้ปักสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
การสวมใส่ติดกระดุมเรียบร้อย หากสวมทับ เสื้อยืดต้องเป็นสีขาวล้วนไม่มีลวดลาย
(๓) กางเกง ให้ใช้ตามข้อ ๙ (๔) การสวมใส่ให้เรียบร้อย
(๔) เข็มขัด ให้ใช้ตามข้อ ๙ (๕)
(๕) รองเท้า หนังหรือผ้าใบ แบบสุภาพใช้กับถุงเท้าสีสุภาพ

ข้อ ๑๒ การแต่งกายของนักศึกษาหญิงในเวลาฝึกปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
(๑) ทรงผม ตามข้อ ๑๐ (๑)
(๒) เสื้อตามลักษณะและแบบข้อ ๑๑ (๒) การสวมใส่ติดกระดุมให้เรียบร้อย
(๓) กระโปรงหรือกางเกง เป็นไปตามลักษณะการฝึกปฏิบัติงานที่คณะกาหนดไว้ตามความเหมาะสม
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 ให้ใช้คอปกแขนสั้นยาวเพียงเหนือศอกทาจากผ้ายืดชนิดหนาพอสมควร แบบและสีเป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เวลาสวมใส่เอาชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
(๓) กางเกง ขายาวทาจากผ้ายืดหรือผ้าร่มสีสุภาพ แบบและสีตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๔) รองเท้า ผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาแบบและสีสุภาพ ใช้กับถุงเท้าสีสุภาพ
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หมวดที่ ๔
การแต่งกายนักศึกษาสาหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี
ข้อ ๑๔

ให้ นั ก ศึ กษาชาย และนั ก ศึก ษาหญิ งของมหาวิ ท ยาลั ยแต่ งกายในงานพิธี ต่ างๆ ของ
มหาวิทยาลัยหรือตามคาสั่งมหาวิทยาลัยตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ ๙ หรือ ข้อ ๑๐ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๕ การแต่งกายของนักศึกษาในงานราชพิธีหรือรัฐพิธีประกอบด้วย
(๑) นักศึกษาชาย
ก. ทรงผม ตามข้อ ๙ (๑)
ข. เสื้อ ให้ใช้เสื้อนอกแขนยาวแบบราชการสีขาว
ค. เข็มเครื่ องหมาย ทาด้วยโลหะสีทอง แบบเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเฉพาะส่ ว นมหามงกุฎ
ขนาดกว้าง ๑๘ มิลลิเมตร สูง ๒๕ มิลลิเมตร ใช้ติดคอเสื้อทั้งสองด้าน
ง. กระดุ ม ท าด้ ว ยโลหะสี ท อง เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง ๒๑ มิ ล ลิ เ มตร มี ล ายดุ น นู น เครื่ อ งหมาย
มหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนมหามงกุฎ จานวน ๕ เม็ด
จ. กางเกง ทรงสากลสีขาว ผ้าชนิดเดียวกันกับเสื้อ ไม่รัดรูป ขายาวถึงหลังเท้า ไม่พับปลายขา ผ่า
ตรงส่วนหน้า มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง
ฉ. รองเท้าหนังสีดาหุ้มส้น ชนิดผูก ไม่มีลวดลาย ไม่ติดโลหะใช้กับถุงเท้าสีดา
(๒) นักศึกษาหญิง
ก. ทรงผม ตามข้อ ๑๐ (๑)
ข. เสื้อ ให้ใช้เสื้อแบบนักศึกษาตามลักษณะและแบบข้อ ๑๐ (๓) และติดกระดุมที่คอเสื้อ
ค. กระโปรง สีกรมท่า ทรงกว้างหรือทรงแคบไม่อัดจีบ (พลีท) แบบสุภาพยาวคลุมเข่า
ง. กระดุม ให้ใช้ตามข้อ ๑๐ (๕)
จ. เข็มเครื่องหมาย ให้ใช้ตามข้อ ๑๐ (๖)
ฉ. เข็มขัด ให้ใช้ตามข้อ ๑๐ (๗)
ช. รองเท้าหนังสีดา ส้นสูงหรือส้นเตี้ย แบบหุ้มส้นปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลายใช้กับถุงน่องสีเนื้อ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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การแต่งกายนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ
เวลาทาการและการติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ระดับ ปวช. และปริญญาตรี

การแต่งกายนักศึกษา
สาหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย วินัย
นักศึกษา เพื่อเป็นการดารงไว้ซึ่งเกียรติของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักสิทธิ และหน้าที่ความ
รับผิ ดชอบ มีระเบี ยบวินัย ในตนเอง การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ฐานะประชากรของ
มหาวิทยาลัยและพลเมืองของสังคม การมีมารยาทและความประพฤติที่ดีงามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
สังคม ประเพณี วัฒนธรรม จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 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 วินัยนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗
บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อบังคับนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ” หมายความว่า ส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วย การจัดตั้งส่วนงานใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีการจัดการ
เรียนการสอน
“หอพักนักศึกษา” หมายความว่า หอพั ก นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโ นโ ลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“รองอธิ การบดี ” หมายความว่ า รองอธิการบดี ฝ่ ายกิจการนั กศึก ษาหรือผู้ ที่ได้ รับมอบหมาย
จากอธิการบดีให้กากับดูแลฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
238 | P a g e

“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าของคณะ
“รองคณบดี” หมายความว่า รองคณบดี รองผู้อานวยการวิทยาลัยฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้กากับดูแลฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ
“อาจารย์” หมายความว่า ผู้สอนหรือผู้บรรยายประจารายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และรวมถึง
อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการหรือกิจกรรมด้วย
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานพิเศษ และลูกจ้างประจาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาพิเศษที่ลงทะเบียนเรีย นเฉพาะ
รายวิชาด้วย ยกเว้น นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
“คณะกรรมการวินัยนักศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการวินัยนักศึกษาของ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาของคณะ หรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของหอพักนักศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการสอบข้อเท็จ จริ ง ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ไ ด้รับ การแต่ งตั้ง จากคณะ
หรือหอพัก หรือมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับนี้เพื่อสอบข้อเท็จจริง หรือรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ และเสนอ
ความเห็นต่อผู้มีอานาจสั่งการ
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ช่ว งเวลาที่ส ถานศึกษาเปิดสอนตามปกติติดต่อ กัน ซึ่ง ในหนึ่ง ปี
การศึกษาจะมีสองภาคการศึกษา
“ตักเตือน” หมายความว่า สั่งสอนให้รู้สานึก
“ภาคทัณฑ์” หมายความว่า การตาหนิโทษหรือคาดโทษ
“ทัณฑ์บน” หมายความว่า ถ้อยคาหรือหนังสือสัญญาว่าจะไม่ประพฤติละเมิดตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้
“พั กการศึ กษา” หมายความว่า ให้ ห ยุ ด การเรี ยนในมหาวิ ทยาลั ย ชั่ว คราวในระยะเวลาหนึ่ ง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
“ให้ออก” หมายความว่า การให้พ้นจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้วยกรณีใด กรณีหนึ่งตาม
คาสั่งของมหาวิทยาลัย
“ไล่ อ อก”
หมายความว่ า การสั่ ง ให้ คั ด ชื่ อ ออกจากทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย และ
สงวนสิทธิ์ในการไม่รับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา ๑ ปี
“โทษอื่นๆ” หมายความว่า ความผิดที่ต้องรับโทษด้วยวิธีอื่น ตามความเหมาะสมนอกเหนือจากโทษที่
มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้ตามข้อบังคับนี้

ข้อ ๕ นักศึกษาที่ได้กระทาผิดวินัยนักศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ถ้ายังไม่ได้รับโทษฐาน
กระทาความผิดวินัยตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.
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๒๕๔๗ หากข้อบังคับใดเป็นคุณแก่นักศึกษายิ่งกว่าให้นาข้อบังคับนั้นมาใช้บังคับ

ข้อ ๖ ให้อ าจารย์ และเจ้าหน้า ที่ข องมหาวิท ยาลั ยมี หน้า ที่ส่ งเสริม สนั บสนุนให้นั กศึ กษาเป็ นผู้ มี
ระเบียบวินัยตามข้อบังคับนี้

ข้อ ๗ ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ แ ละให้ มี อ านาจออกประกาศ หรื อ ก าหนด
หลักเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

หมวดที่ ๑
วินัยนักศึกษา
ข้อ ๘ นักศึกษาต้องรักษาวินัยตามที่กาหนดเป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โ ดยเคร่งครัดอยู่
เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้

ข้อ ๙ นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาในฐานะของผู้ที่
ได้รั บ โอกาสทางการศึกษาที่รั ฐ จั ดให้ จ ากภาษีของประชาชน จึงไม่ควรกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่
เหมาะสมกับสภาวะความเป็นนักศึกษา

ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องเคารพสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของอาจารย์เจ้าหน้าที่หรือของผู้อื่ นประพฤติตน
ให้อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยในทุก
โอกาส ไม่กระทาการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพหน้าที่ เชื้อชาติ ศาสนา หรือการคุกคาม
ทางเพศ

ข้อ ๑๑ นักศึกษาต้องไม่ละเมิดกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายอื่นใดที่รัฐกาหนดไว้
หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งของมหาวิทยาลัย หรือของคณะ หรือของหอพักนักศึกษา

ข้อ ๑๒ นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ ให้สะอาดเรียบร้อย ในลักษณะสุภาพชนให้ถูกกาลเทศะ หรือ
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย และ
ต้องไม่แสดงกิริยาอาการใดๆ อันไม่สมควรเมื่ออยู่ภายในมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๓ นักศึกษาต้องมีความซื่อตรง ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่แสดงอาการดูหมิ่น เหยียดหยาม
ผู้อื่น มีมารยาทอันดีงาม ไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางที่นามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อชื่อเสียง
และเกียรติคุณของตน หมู่คณะ ผู้ปกครอง หรือของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๔ นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ไม่ทาการก่อกวน รบกวนความสงบเรียบร้อยปกติสุข
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ของผู้อื่น หรือทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขัดขวางอันเป็นอุปสรรคต่ อการเรียนการสอน หรือกระทาการใดๆ
อันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๕ นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้ก่อการ หรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายระหว่าง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลอื่น

ข้อ ๑๖ นักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตนต่ออาจารย์เจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีสัมมาคารวะไม่
แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูถูก ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทาร้ายร่างกายและต้องปฏิบัติตาม
คาสั่งหรือ คาตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ

ข้อ ๑๗ นักศึกษาต้องไม่มีไว้ในครอบครองหรือเพื่อจาหน่ายจ่ายแจกซึ่งบุหรี่ สุราเมรัย ของมึนเมา สิ่ง
เสพติด หรือสารควบคุมใดๆ รวมถึงการห้ามไว้ในครอบครองซึ่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สาหรับการเสพสิ่งเสพติด
หรือสารควบคุมใดๆ หรือสูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติดนั้นๆ ในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๘ นัก ศึก ษาต้อ งไม่ท าผิ ดระเบีย บการใช้ย านพาหนะ การใช้ อาคารสถานที่ หรือ พื้น ที่ข อง
มหาวิทยาลัย หรือเข้าพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกินกาหนดเวลา ตามประกาศที่มหาวิทยาลัย
กาหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๑๙ นักศึกษาต้องไม่ใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อการกระทาผิดทางสื่อหรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสื่อ ภาพ สิ่ งพิมพ์ สิ่ งวาด สิ่ งเขียน หรือสื่ออื่นใดที่ส่อไปในทางที่ทาให้ เกิดความเสี ยหายต่อ
ชื่อเสียงของผู้อื่น สังคม หรือของมหาวิทยาลัย หรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

ข้อ ๒๐ นักศึกษามีข้อกล่าวหาว่าได้กระทาการละเมิดวินัยนักศึกษา ต้องแสดงตนให้ความร่วมมือไม่
ขัดขืน แสดงพยานหลักฐานต่ออาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ไม่แสดงหรือกล่าวข้อความอันเป็นเท็จ
เพื่อปกปิดข้อเท็จจริงที่จะทาให้ตนหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์

ข้อ ๒๑ นักศึกษาต้องไม่ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกงทรัพย์ หรือทาลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของ
มหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๒ กรณีมีเหตุอันสมควรนักศึกษาต้องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาได้ทันที เมื่ออาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ

ข้อ ๒๓ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งรั ก ษาชื่ อ เสี ย งของตนเองและมหาวิ ท ยาลั ย โดยมิ ใ ห้ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบใดๆ หรือพยายามกระทาการนั้น

ข้อ ๒๔ นักศึกษาต้องไม่ประพฤติผิดทางศีลธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม หรือกระทาการ
ใดๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในทางชู้สาว
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ข้อ ๒๕ นักศึกษาต้องไม่มีไว้ในครอบครองซึ่งอุปกรณ์การเล่นพนัน หรือเล่นการพนัน หรือสนับสนุน
ให้มีการเล่นการพนัน

ข้อ ๒๖ นัก ศึ ก ษาต้ อ งไม่ เ สพสุ ร าเมรั ย ของมึน เมา หรื อ สิ่ง เสพติ ด ใดๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเอง ผู้อื่น หรือส่วนรวมของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๗ นักศึกษาต้องไม่ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัย หรือเอกสารอื่นใด หรือกระทาการ
ใดๆ อัน เป็ น การฝ่ าฝื น โดยจงใจเป็ น เหตุให้ ทรัพย์สิ นผลประโยชน์ของมหาวิทยาลั ย หรือปกติสุขส่ วนรวม
เสียหาย หรือถูกทาลาย

ข้อ ๒๘ นักศึกษาต้องไม่มีไว้ในครอบครองหรือพกพาซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่สามารถใช้เป็น
อาวุธ หรือสิ่งใช้แทนอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดเมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๙ นักศึกษาต้องไม่ประพฤติละเมิดกฎหมายบ้านเมืองจนต้องโทษในคดีอาญา โดยคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งลักษณะความผิดต้องไม่เป็นที่
เสื่อมเสียแก่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๐ นัก ศึก ษาต้อ งไม่ก ระทาการอื่ นใดในลั กษณะที่ไ ม่ส มควร รวมทั้ง ต้อ งไม่ก ระทาการใดที่
คณะกรรมการวินัยนักศึกษามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่าการกระทานั้นเป็นการกระทาที่ผิดวินัยนักศึกษา

หมวดที่ ๒
โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา
ข้อ ๓๑ นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยนักศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ใน
หมวด ๑ ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัยนักศึกษา จักต้องได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โทษวินัยนักศึกษามี ๖ สถาน ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ์และทาทัณฑ์บน
(๓) พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ปีการศึกษา
(๔) ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรอง ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร มีกาหนดไม่
เกิน ๓ ปีการศึกษา
(๕) ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดย
ก. ให้ออก
ข. ไล่ออก
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(๖) โทษอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษากาหนด

หมวดที่ ๓
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ข้อ ๓๒ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ประกอบด้วย
(๑) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดี/รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือรองคณบดี รองผู้อานวยการที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา การปกครอง กฎหมาย) จานวนไม่เกิน ๔ คน เป็น
กรรมการ
(๔) ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการ
(๕) หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) เจ้าหน้าที่งานวินัยและพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๓๒ มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัย
(๒) เสนอปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัย
(๓) ออกระเบียบ ประกาศ คาสั่ง โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้
(๔) กาหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาด้านระเบียบวินัย และส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
(๕) กาหนดบทลงโทษ และวิธีการลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษาการพิจารณาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ให้ถือตามเสียงข้างมาก กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียงเพื่อชี้ขาด โดยให้บันทึกความเห็นแย้งของกรรมการไว้ในรายงานการประชุมด้วย
(๖) หน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อ ๓๔ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ หรือหอพักนักศึกษา ดังนี้
(๑) คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ ประกอบด้วย
ก. รองคณบดี หรื อ รองผู้ อ านวยการฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ
ข. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ผู้ แ ทนภาควิ ช าต่ า งๆ ภายในคณะ หรื อ วิ ท ยาลั ย ตามที่ ค ณบดี
เห็นสมควร เป็นกรรมการ
ค. หัวหน้างานกิจการนักศึกษาของคณะ หรือวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
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(๒) คณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจาหอพักนักศึกษา ประกอบด้วย
ก. ประธานกรรมการหอพักนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ
ข . อ า จ า ร ย์ ห รื อ เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ล ห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า จ า น ว น ต า ม ที่ ป ร ะ ธ า น
หอพักเห็นสมควร เป็นกรรมการ
ค. ผู้ ทรง คุ ณ วุ ฒิ ด้ านต่ างๆ ตา มที่ ประ ธ าน กรร มก ารห อพั ก นั ก ศึ กษ าเห็ นสม คว ร
เป็นกรรมการ
ง. เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๓๕ ให้มีคณะกรรมการตาม ข้อ ๓๔ มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) เสนอวิธีการ และส่งเสริมความประพฤตินักศึกษาของคณะหรือหอพักนักศึกษา ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา หรือระเบียบข้อบังคับอื่น
(๒) พิจารณาแนวทางดาเนินการพัฒนานักศึกษาในด้านจริยธรรมและส่งเสริมคุณธรรมในคณะหรือ
หอพักนักศึกษา
(๓) เสนอให้ มหาวิ ทยาลั ย คณะ หรือหอพักนักศึ กษา ออกระเบียบ ค าสั่ ง ประกาศ เพื่อส่ งเสริ ม
ระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในคณะหรือหอพัก
(๔) เสนอให้ผู้มีอานาจสั่งการสั่งลงโทษ หรือดาเนินการกับนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษาในคณะ
หรือหอพักนักศึกษา กรณีเป็นความผิดร้ายแรงให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการเสนอบทลงโทษให้ถือตาม
เสียงข้างมากของคณะกรรมการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง
เพื่อชี้ขาด โดยให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมด้วย
(๕) หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะ หอพักนักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

หมวดที่ ๔
การดาเนินการทางวินัยนักศึกษา
ข้อ ๓๖ เมื่อ ความปรากฏว่า นั ก ศึก ษาของมหาวิ ทยาลั ยประพฤติ ผิ ดวิ นั ย หรื อมี ก ารกล่ า วหาว่ า
นักศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยนักศึกษา นักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับการดาเนินการทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับนี้
โดยเท่าเทียมกัน ให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา แล้วแต่
กรณี แต่งตั้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่น้ อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และ
กรรมการและเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์และการกระทา
ความผิดวินัยนักศึกษาพร้อมให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการวินั ย นั ก ศึกษา โดยอาจพิจ ารณาแต่งตั้ งจาก อาจารย์ผู้ ส อน ข้ าราชการหรือ พนัก งาน
มหาวิทยาลัย หรือจะแต่งตั้งจากผู้ชานาญหรือบุคคลที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีการประพฤติผิดวินัย หรือการกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยของนักศึกษาเป็นการกระทาผิดชัดแจ้ง
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และลักษณะของการกระทาผิดไม่ซับซ้อนมีเงื่ อนงา และผู้กระทาผิดให้การยอมรับ หรือเป็นความผิดเล็กน้อย
ไม่ร้ ายแรง ให้ รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนั กศึกษา หรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีหรือคณบดี หรือ
ประธานกรรมการหอพักนักศึกษา หรื อบุ คคลที่รองอธิการบดี หรือคณบดี หรือประธานกรรมการหอพัก
นักศึกษามอบหมายแล้วแต่กรณี เรียกนักศึกษาผู้นั้นมาดาเนินการทางวินัย และให้ยุติ หรือระงับการกระทานั้น
เสียโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้

ข้อ ๓๗ ในการสอบข้อเท็จจริงต้องมีกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างน้อยเกินกึ่งหนึ่ง จึงเป็นองค์คณะ
ดาเนินการสอบข้อเท็จจริงได้ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ต้องประกอบด้วย คากล่าวหา คาแก้
ข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริง เหตุผลการพิจารณาผลการพิจารณาและการเสนอโทษ ในการทาความเห็นเพื่อเสนอ
ต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย หรือคณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษาแล้วแต่
กรณี ให้ ถื อ ตามเสี ย งข้ า งมากของคณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ถ้ า คะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง เพื่อชี้ขาด โดยให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงาน
การประชุมด้วย

ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดาเนินการสอบข้อเท็จจริงโดยมิชักช้า ให้แล้วเสร็จภายใน
๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้ง กรณีสอบข้อเท็จจริงไม่แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาให้คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงขอขยายเวลาการสอบข้อเท็จจริงจากผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้คราว
ละไม่เกิน ๓๐ วัน ไม่เกิน ๒ ครั้ง

ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง มีอานาจขอพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ข้อ ๔๐

นั กศึก ษาที่ถู กกล่ าวหาว่ากระทาผิ ดวินั ย มีสิ ทธินาพยานหลั ก ฐานต่ างๆ มาแสดงต่ อ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาก่อนเสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ข้อ ๔๑ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๓๖ จ่ายค่าเบี้ยประชุมด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย ให้แก่กรรมการสอบข้อเท็จจริง ในอัตราครั้งละสามร้อยบาทต่อคน

ข้อ ๔๒ ผู้มีอานาจสั่งลงโทษนักศึกษาได้แก่
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย มีอานาจลงโทษทุก
สถานความผิด
(๒) คณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา มีอานาจลงโทษเฉพาะสถานความผิดตามข้อ ๓๑
(๑) และข้อ ๓๑ (๒) โดยสั่งลงโทษได้แต่เฉพาะนักศึกษาในสังกัดคณะ หรือนักศึกษาที่ทาผิดวินัยนักศึกษาใน
บริเวณหอพักนักศึกษา แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๔๓ คาสั่งลงโทษให้ระบุลักษณะการกระทาผิด พร้อมทั้งโทษที่ได้รับโดยชัดแจ้ง และให้แจ้งสิทธิ
การอุทธรณ์ให้นักศึกษาผู้ถูกลงโทษทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง
หากผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งให้จัดหาพยานมาลงลายมือชื่อ เพื่อยืนยันว่าได้แจ้งคาสั่งให้ผู้
ถูกลงโทษทราบแล้วเมื่อวัน เวลาใด หรือในกรณีแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบทางไปรษณีย์ให้มีใบตอบรับยืนยัน
การรับทราบคาสั่งลงโทษ

ข้อ ๔๔ เมื่อมหาวิทยาลัยมีคาสั่งลงโทษแล้ว ให้งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) แจ้งนักศึกษาผู้ถูกลงโทษและผู้ปกครอง
(๒) แจ้งงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) แจ้งคณะ หรือหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัด
(๔) บันทึกข้อมูล

ข้อ ๔๕ ให้คณะหรือหอพักนักศึกษาแล้วแต่กรณี เมื่อได้มีการสั่งลงโทษนักศึกษาแล้วต้องดาเนินการ
ดังนี้
(๑) แจ้งนักศึกษาผู้ถูกลงโทษและผู้ปกครอง
(๒) แจ้งภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด
(๓) แจ้งมหาวิทยาลัย
(๔) บันทึกข้อมูล

หมวดที่ ๕
การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ข้อ ๔๖ การขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษต้องดาเนินการด้วยตนเองและเพื่อตนเองเท่านั้น
ข้อ ๔๗ ให้นักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัย คณะ หรือหอพักนักศึกษา สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงที่มีอัตรา
โทษต่ากว่าพักการศึกษา มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คาสั่งลงโทษต่ออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบคาสั่ง
ลงโทษ โดยยื่นเรื่องผ่านงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

ข้อ ๔๘ ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผู้ที่อธิการบดี มอบหมาย มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ตามข้อ ๔๗ เพื่อให้ยกอุทธรณ์ เพิ่มโทษ ลดโทษ บรรเทาโทษ ยกโทษ แล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รั บ เรื่ องอุทธรณ์คาสั่ งลงโทษ และคาวินิ จฉัยของรองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษา หรือผู้ ที่อธิการบดี
มอบหมายให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๔๙ ให้นักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงที่มีอัตราโทษตั้งแต่พักการศึกษา ๑ ภาค
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การศึกษาขึ้นไป มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คาสั่งลงโทษต่ออธิการบดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบคาสั่งลงโทษ โดย
ยื่นเรื่องผ่านงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

ข้อ ๕๐ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด หรือแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน เพื่อพิจารณา
เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีตามข้อ ๔๙ เพื่อสั่งให้ยกอุทธรณ์ เพิ่มโทษ ลด
โทษ บรรเทาโทษหรือยกโทษแล้วแต่กรณีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ และคา
วินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๕๑ ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์นักศึกษายังคงได้รับโทษตามคาสั่งนั้น เว้นแต่กรณีมีเหตุผลพิเศษอัน
ควรได้รั บการบรรเทาโทษไว้ก่อน (การยื่น อุทธรณ์ไม่ถือว่าเป็นเหตุผลพิเศษ) ให้ นักศึกษายื่นคาร้องต่อ
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายแล้วแต่ กรณี พร้อมเหตุผลพิเศษ
นั้น เพื่อขอบรรเทาโทษ โดยแสดงเหตุผลชี้แจงให้เห็นเป็นพฤติการณ์พิเศษเพื่อขอบรรเทาโทษไว้ก่อนจนกว่าจะ
มีคาวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อ ๔๘ หรือ ๕๐ แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)
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เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอบรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน วิทยาลัย
เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ให้ มีพั ฒ นาการที่ถู กต้ อ ง
เหมาะสมกับวัย ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วินัย คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างการรับรู้ เรียนรู้
ทักษะลักษณะนิสัย มีคุณภาพชีวิตและลักษณะที่เหมาะสมสามารถดารงตนอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาและใน
สังคมอย่างถูกต้อง เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จึงตราข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย วินัย
นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่มี
การจัดการเรียนการสอนและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานระดับคณะที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นโดยสภา
มหาวิทยาลัย
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“หอพัก” หมายความว่า หอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“สถานศึ ก ษา” หมายความว่ า โรงเรี ย น คณะ วิ ท ยาลั ย หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“ผู้อานวยการวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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“รอ งผู้ อ าน ว ยก าร วิ ท ย าลั ย ” หมา ยค ว าม ว่ า รอ งผู้ อ าน ว ยก ารวิ ทย าลั ย เท คโ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือรองผู้อานวยการที่ได้รับมอบหมาย
“ผู้อานวยการโรงเรียน” หมายความว่า ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
“คณะกรรมการปกครอง”
หมายความว่ า คณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
ผู้อานวยการให้เป็นกรรมการปกครองนักเรียนของโรงเรียนตามข้อบังคับนี้
“อาจารย์” หมายความว่า ผู้สอน ผู้บรรยายประจาวิชาต่างๆ รวมถึงอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา
ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและรวมถึงอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วย
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ ลูกจ้างประจา หรือ
ลูกจ้างอื่นๆที่จ้างด้วยเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน คณะ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้ให้กาเนิด หรือบิดามารดา บุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือบุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้อุปการะเลี้ยงดู
“วินัย” หมายความว่า วินัยนักเรียน
“นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อ ๕ กรณีนักเรียนได้กระทาความผิดวินัยก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับนี้และการพิจารณาดาเนินการ
ทางวินัยกับนักเรียนยังไม่แล้วเสร็จให้พิจารณาลงโทษส่วนที่เป็นคุณ

ข้อ ๖ ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย คณะ หรือโรงเรียน มีหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือน
ป้องกันมิให้นักเรียนกระทาผิดวินัยหรือแจ้งต่อโรงเรียนเมื่อพบว่ามีนักเรียนกระทาผิดวินัย

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอานาจในการวินิจฉัยหรือการตีความ เพื่อปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ และคาวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

หมวดที่ ๑
วินัยนักเรียน
ข้อ ๘ นักเรียนต้องรักษาวินัยตามที่กฎกระทรวงกาหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาความผิด และวินัยที่
มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามให้ถือว่า ผู้นั้นกระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้

ข้อ ๙ นักเรียนต้องเคารพสิทธิเสรีภาพ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายของอาจารย์
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เจ้าหน้าที่และของผู้อื่น ประพฤติตนให้ อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลั กศีล ธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยในทุกโอกาส ไม่กระทาการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพ
หน้าที่ เชื้อชาติ ศาสนา หรือการคุกคามทางเพศ

ข้อ ๑๐ นักเรียนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของนักเรียนและไม่ละเมิดกฎหมายอื่นใดที่รัฐกาหนดไว้ หรือ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย คณะ หรือโรงเรียน และหอพักนักศึกษา

ข้อ ๑๑ นักเรียนต้องแต่งกายสุภาพให้สะอาดเรียบร้อยในลักษณะสุภาพชนให้ถูกกาลเทศะ หรือตาม
แบบที่วิทยาลัยกาหนดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรัก ษาเกียรติของมหาวิทยาลัย และต้องไม่
แสดงกิริยาอาการใดๆ อันไม่สมควรทั้งเมื่ออยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๒ นักเรียนต้องมีความซื่อตรง ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่แสดงอาการดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่น
มีมารยาทอันดีงาม ไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางที่นามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อชื่อเสียง และ
เกียรติคุณของตน หมู่คณะ ผู้ปกครอง หรือของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๓ นักเรียนต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ไม่กระทาการก่อกวนหรือรบกวนความสงบเรียบร้อย
ปกติสุขของผู้ อื่น หรื อกระทาการอย่ างหนึ่งอย่างใดที่ขัดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน การสอน หรือ
กระทาการใดๆ อันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะของนักเรียนหรือของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๔ นักเรียนต้องไม่เป็นผู้ก่อการหรือมีส่วนร่วมก่อการทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายระหว่าง
นักเรียนด้วยกัน หรือนักเรียนของสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลอื่น

ข้อ ๑๕ นักเรียนต้องประพฤติและปฏิบัติตนต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีสัมมาคารวะ ไม่
แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูถูก ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทาร้ายร่างกายและต้องปฏิบัติตาม
คาสั่งหรือคาตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ

ข้อ ๑๖ นักเรียนต้องไม่มีไว้ในครอบครองหรือเพื่อจาหน่ายจ่ายแจก ซึ่งบุหรี่ สุราเมรัย ของมึนเมา สิ่ง
เสพติด อุปกรณ์การเสพสิ่งเสพติด หรือสารควบคุมใดๆ หรือสูบบุหรี่ และเสพสุราเมรัย ของมึนเมา หรือสิ่งเสพ
สิ่งเสพติดหรือสารต้องห้ามนั้นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเอง ผู้อื่น
หรือส่วนรวม

ข้อ ๑๗ นั ก เรี ย นต้ อ งไม่ ท าผิ ด ระเบี ย บการใช้ ย านพาหนะ การใช้ อ าคารสถานที่ พื้ น ที่ ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการเข้าพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกินเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ
ประกาศห้าม เว้นแต่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๑๘ นักเรียนต้องไม่ใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อการกระทาผิดทางสื่อหรือมีไว้ ใน
ครอบครองหรือเผยแพร่ซึ่งสื่อ ภาพ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่งเขียน หรือสื่ออื่นใดที่ส่อไปในทางที่ทาให้เกิดความ
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เสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่น สังคม หรือของมหาวิทยาลัย หรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม

ข้อ ๑๙ เมื่อนักเรียนถูกข้อกล่าวหาว่าได้กระทาการละเมิดวินัย นักเรียนต้องแสดงตนให้ความร่วมมือ
ไม่ขัดขืน แสดงพยานหลักฐานต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ และต้องไม่แสดงหรือกล่าวข้อความ อันเป็นเท็จเพื่อ
ปกปิดข้อเท็จจริงที่จะทาให้ตนหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์

ข้อ ๒๐ นัก เรี ยนต้อ งไม่ลั กทรัพ ย์ ยัก ยอก ฉ้ อโกงทรั พย์ หรือ ทาลายทรั พย์ สิน ของผู้ อื่น หรื อของ
มหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๑ นักเรียนต้องพกบัตรประจาตัวนักเรียนและแสดงบัตรได้ทั นที เมื่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ

ข้อ ๒๒ นักเรียนต้องรักษาชื่อเสียงของตนเอง และของมหาวิทยาลัย โดยมิให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทุจริต
ประพฤติมิชอบใดๆ หรือพยายามกระทาการนั้น

ข้อ ๒๓ นักเรียนต้องไม่ประพฤติผิดทางศีลธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม หรือ กระทาการ
ใดๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในทางชู้สาวหรือส่อไปในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ

ข้อ ๒๔ นักเรียนต้องไม่มีไว้ในครอบครองซึ่งอุปกรณ์การเล่นพนัน หรือเล่นการพนัน หรือสนับสนุนให้
มีการเล่นการพนัน

ข้อ ๒๕ นักเรียนต้องไม่ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยหรือเอกสารอื่นใด หรือ กระทาการใดๆ
อันเป็นการฝ่าฝืนโดยจงใจเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือปกติสุขส่วนรวมเสียหาย
หรือถูกทาลาย

ข้อ ๒๖ นักเรียนต้องไม่มีไว้ในครอบครอง หรือพกพาซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่สามารถใช้เป็น
อาวุธ หรือสิ่งใช้แทนอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดทั้งเมื่ออยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๗ ห้ามนักเรียนประพฤติตนเกเรหรือข่มเหงรังแกผู้อื่น หรือจับกลุ่มมั่วสุมในลักษณะที่ก่อความ
เดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น หรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนาไปในทางกระทาผิดกฎหมายหรือขัดต่อ
ศีลธรรมอันดี หรือประพฤติตนเพื่อการค้าประเวณี สิ่งเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทั้งเมื่ออยู่ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๘ ห้ามนักเรียนใช้บริการสถานบันเทิง หรือแหล่งอบายมุขทั้งหลาย หรือสถานที่ที่กฎหมาย
ประกาศห้ามไว้

ข้อ ๒๙ ห้ามนักเรียนออกไปภายนอกมหาวิทยาลัยในระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือได้รับ
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อนุญาตจากอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ข้อ ๓๐ ห้ า มนั ก เรี ย นจั ด กิ จ กรรมหรื อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมใดๆ ที่ ฝ่ า ฝื น กั บ ระเบี ย บ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๑ ห้ามนักเรียนเที่ยวเตร่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนหรือประพฤติตน ให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง บิดา มารดา หรือของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๒ นักเรียนต้องไม่ประพฤติละเมิดกฎหมายบ้านเมืองจนต้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ ซึ่ ง ลั ก ษณะความผิ ดต้ อ งไม่ เ ป็น ที่ เ สื่ อ มเสี ย แก่ เ กี ยรติ คุ ณ ของ
มหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๓ นักเรียนต้องไม่กระทาการอื่นใดในลักษณะที่ไม่สมควรแก่วัย ศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย แม้จะไม่ได้ตราไว้ในข้อบังคับนี้ หากฝ่าฝืนให้คณะกรรมการปกครองร่วมกัน
พิจารณาถึงการกระทานั้น และต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ให้การกระทาที่ไม่สมควรนั้นเป็นการกระทาที่ผิดวินัย
นักเรียน ให้แจ้งนักเรียน ผู้ปกครอง และวิทยาลัยทราบ

หมวดที่ ๒
การแต่งกายและบุคลิกภาพของนักเรียน
ข้อ ๓๔ ให้มีเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักเรียนชาย ดังนี้
(๑) ทรงผม ให้นักเรียนไว้ทรงผมแบบรองทรง ห้ามไว้หนวด เคราและจอน (ยกเว้นนักเรียนที่มี
ข้อบังคับทางศาสนาหรือจารีตประเพณี) หรือเปลี่ยนสีผมให้ผิดธรรมชาติ หรือดัดแปลงทรงผมให้เป็นแบบอื่น
(๒) เสื้อ ให้ใช้คอปกเชิ้ตปลายแหลม แขนสั้นเพียงเหนือศอก (ไม่ผ่าปลายแขน) ทาจากผ้าสีขาวเกลี้ยง
ไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ผ่าหน้าตลอดติดกระดุม ๖ เม็ด ความยาวของเสื้อต่ากว่าสะเอว เวลาสวม
ใส่เก็บปลายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย มีกระเป๋าบนด้านซ้ายที่กระเป๋าปักรูปคัตเตอร์ทาด้วยไหมสีแดง หรือ
ตามแบบที่วิทยาลัยกาหนด
(๓) กางเกง สีดา หรือสีกรมท่า แบบทรงสากล ไม่รัดรูป ผ่าใส่ซิบด้านหน้า ไม่มีจีบขายาวถึงหลังเท้า
ของผู้สวมใส่ ไม่พับปลายขา มีหูทาจากผ้าชนิดเดียวกันสาหรับสอดคาดเข็มขัด เวลาสวมใส่ ให้ทับชายเสื้อไว้ให้
เรียบร้อยให้เห็นหัวเข็มขัดทั้งเมื่ออยู่ภายใน หรือภายนอกสถานศึกษา (ห้ามใช้ผ้ายีนส์) หรือตามแบบที่วิทยาลัย
กาหนด
(๔) เข็มขัด หนังสีดาใช้กับหัวเข็มขัดทาด้วยโลหะ หรือตามแบบที่วิทยาลัยกาหนด
(๕) รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีดา ชนิดไม่มีลวดลาย หรือตามแบบที่วิทยาลัยกาหนด
(๖) ถุงเท้า แบบสุภาพสีดา หรือสีกรมท่า ไม่บางจนเกินไป เวลาสวมใส่ไม่พับหรือม้วนขอบ ถุงเท้า
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(๗) ชุดฝึกปฏิบัติงานหรือชุดพละ รูปแบบและการสวมใส่ให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยกาหนด
(๘) ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่มีสายสุภาพเท่านั้น
(๙) ห้ามเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อสวมใส่เครื่องประดับ หรือทาสีเล็บ หรือสักตามร่างกาย

ข้อ ๓๕ ให้มีเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง ดังนี้
(๑) ทรงผม ให้นักเรียนหญิงไว้ผมยาวได้ไม่เกินกลางหลัง โดยต้องเกล้าหรือเก็บรัดผมให้เรียบร้อยและ
ผูกโบว์สีดาหรือสีกรมท่า ห้ามเปลี่ยนสีผมให้ผิดจากธรรมชาติหรือดัดผม
(๒) เสื้อ ให้ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร คอปกเชิ้ตปลายแหลมแขนสั้นเพียง
เหนือศอก (ไม่ผ่าปลายแขน) ปลายแขนทาเป็นสาบตลบขึ้น ไม่มีสาบด้านหลัง ผ่าหน้าตลอดทาสาบตลบ
เข้าข้างในกว้าง ๓๐ มิลลิเมตร ติดกระดุม ๕ เม็ด ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวของเสื้อต่ากว่าสะเอว เวลา
สวมใส่เก็บปลายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย หรือตามแบบที่วิทยาลัยกาหนด
(๓) กระโปรง สีดา หรือสีกรมท่า ทรงสอบไม่อัดจีบแบบเอวสูง ความยาวเสมอเข่า เวลาสวมใส่ให้ทับ
ชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อยให้เห็นหัวเข็มขัดทั้งเมื่ออยู่ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย (ห้ามใช้ ผ้ายีนส์) หรือตาม
แบบที่วิทยาลัยกาหนด
(๔) กระดุม ทาด้วยโลหะสีเงินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๗ มิลลิเมตร รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัยกาหนด
(๕) เข็มขัด หนังสีดา หรือสีน้าตาลเข้ม หัวเข้มขัดเป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหรือรูปแบบตามที่
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยกาหนด
(๖) รองเท้า หนังหุ้มส้นสีดาหรือผ้าใบสีขาว ชนิดไม่มีลวดลาย หรือตามแบบที่วิทยาลัยกาหนด
(๗) ถุงเท้า แบบสุภาพสีขาว สั้น ไม่บางจนเกินไป
(๘) ชุดฝึกปฏิบัติงาน และชุดพละรูปแบบและการสวมใส่ให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยกาหนด
(๙) ห้ามแต่งหน้า ทาปาก เพื่อเสริมสวย เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย
(๑๐) ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด ตกแต่งทรงผม หรือร่างกาย ยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่มีสายสุภาพ
เท่านั้น
(๑๑) ห้ามเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย (ยกเว้นหู) เพื่อสวมใส่เครื่องประดับ หรือ ทาสีเล็บ หรือ
สักตามร่างกาย ต่างหูสาหรับนักเรียนหญิงให้สวมใส่ได้เฉพาะแบบที่มีขนาดเล็กและสุภาพเท่านั้น

หมวดที่ ๓
โทษฐานผิดวินัยนักเรียน
ข้อ ๓๖ นักเรียนผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยนักเรียน ตามที่บัญญัติไว้ใน
หมวด ๑ นักเรียนผู้นั้นถือว่าเป็นผู้กระทาผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัยนักเรียนตามที่กาหนดไว้ เว้นแต่มี
เหตุอันควรงดโทษ
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โทษวินัยนักเรียนนักศึกษามี ๕ สถาน ดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๕) โทษอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยกาหนดแต่ไม่เกินโทษที่กฎหมายกาหนด

หมวดที่ ๔
การปกครองและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ข้อ ๓๗ ให้วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการปกครองไม่เกิน ๑๓ คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการวิทยาลัยหรือผู้ที่ผู้อานวยการวิทยาลัยมอบหมาย
(๒) ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
(๓) ผู้แทนจากภาควิชาที่เปิดสอนภาควิชาละ ๑ คน
(๔) ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง ๑ คน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา สังคม ศาสนา กฎหมายหรือ
ด้านอื่น ๆ ไม่เกิน ๕ คน
(๖) ผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลปกครองนักเรียน ๑ คน

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการปกครองมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้คณะกรรมการปกครองมีหน้าที่ดูแล ป้องกัน กวดขัน ระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดถึงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน หรือเสนอการลงโทษให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ หรือตามระเบียบ ประกาศ
คาสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยและให้คาปรึกษาเสนอแนะด้านความประพฤติ ส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรมต่อผู้อานวยการวิทยาลัย
(๒) ให้คณะกรรมการปกครองกาหนดพิจารณาและจัดทาหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
(๓) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน ลักษณะ และกิจกรรม การเพิ่มคะแนน
และจานวนคะแนนให้เป็นไปตามประกาศวิทยาลัย
(๔) ด าเนิ น การสอบสวนนั ก เรี ย นที่ ก ระท าผิ ด หรื อ แต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาสอบสวน
ข้อเท็จจริงแล้วเสนอให้โรงเรียนหรือวิทยาลัยพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับนี้

ข้อ ๓๙ ให้นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ คนละ ๑๐๐ คะแนน ตลอดการเป็นนักเรียน
ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน

ข้อ ๔๐ นักเรียนที่ได้ กระทาความผิด ตามระเบียบ ประกาศ ค าสั่ ง ข้ อบัง คับ ของมหาวิทยาลั ย
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วิทยาลั ย คณะ โรงเรี ย น หรื อกฎหมายบ้ า นเมื องต้องถูก พิจารณาให้ โ รงเรี ยนลงโทษให้ ตั ดคะแนนความ
ประพฤติและให้ได้รับโทษทางวินัยตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกาหนด ดังนี้
(๑) ตัดคะแนนความประพฤติ ๒๑ - ๓๐ คะแนน ให้ลงโทษตักเตือน และแจ้งผู้ปกครองให้มารับทราบ
พฤติกรรมเพื่อปรับปรุงความประพฤติ
(๒) ตัดคะแนนความประพฤติ ๓๑ - ๕๐ คะแนน ให้ลงโทษทาทัณฑ์บนครั้งที่หนึ่ง โดยให้ผู้ปกครอง
เซ็นรับทราบ และทากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมหรือบาเพ็ญประโยชน์ไม่เกิน ๑ เดือน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ ๕๑ - ๗๐ คะแนน ให้ลงโทษทาทัณฑ์บนครั้งที่สอง โดยให้โรงเรียน
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน จัดทากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมมีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เดือน
(๔) ตัดคะแนนความประพฤติ ๗๑ - ๑๐๐ คะแนน ให้ลงโทษทาทัณฑ์บนครั้งที่สามโดยให้โรงเรียน
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน จัดทากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมมีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษา

ข้อ ๔๑ เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๕๑ คะแนนขึ้นไปให้วิทยาลัยระงับ การออก
หนังสือรับรองความประพฤติและเสนอตัดสิทธิเข้าศึกษาต่อในระบบโควต้าของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญา
ตรี

ข้อ ๔๒ คะแนน หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการตั ด คะแนนความประพฤติ นั ก เรี ย นให้ เ ป็ น ไปตาม
ประกาศของวิทยาลัย

ข้อ ๔๓ ให้ผู้อานวยการวิทยาลัยมีอานาจลงโทษวินัยนักเรียนตามข้อบังคับนี้ได้ทุกระดับความผิด
ข้อ ๔๔ ให้ผู้อานวยการโรงเรียนมีอานาจสั่งลงโทษวินัยนักเรียนตามหมวด ๓ ข้อ ๓๖ ได้ทุกสถาน
ความผิดและให้มีอานาจลงโทษตามผลของการตัดคะแนนความประพฤติ ข้อ ๔๐ ส่วนการลงโทษ ตามข้อ ๔๑
ให้เป็นอานาจของผู้อานวยการวิทยาลัย

ข้อ ๔๕ ให้ นั ก เรี ย นมี สิ ท ธิ ข ออุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ลงโทษข้ อ ๔๐ ต่ อ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม กรณีถูกลงโทษตามข้อ ๔๑ ให้อุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบคาสั่ง ผล
การพิจารณาของผู้อานวยการวิทยาลัยหรืออธิการบดีแล้วแต่กรณีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)
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เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง กาหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา
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ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ลงนาม
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ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
อธิการบดี

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง รูปถ่ายที่ใช้ในการติดเอกสารทางการศึกษา

สถาบันเห็นสมควรปรับปรุงประกาศ เรื่อง รูปถ่ายที่ใช้ในการติดเอกสารทางการศึกษา เพื่อความเป็น
ระเบียบและสอดคล้องกับข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นไปดังนี้
๑. รูปถ่ายที่ใช้เป็นรูปถ่ายสี หรือขาว-ดา ขนาด ๓ x ๔ ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาสี
ดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และห้ามสวมเครื่องประดับใด ๆ
๒. นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และ
เครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. การแต่งกายถ่ายรูปของนักศึกษาปัจจุบันให้ถือปฏิบัติดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นักศึกษาชาย
๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
๒. เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้งสีขาวเกลี้ยง ตามข้อบังคับสถาบัน ที่ขอบกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ปัก
รูปคัทเตอร์ด้วยไหมสีแดงสด
๓. ผูกเนคไทสีดา หรือสีกรมท่า มีเครื่องหมายสถาบันตามแบบที่สถาบันกาหนด
นักศึกษาหญิง
๑. ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย
๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง แบบและกระดุมเสื้อที่ใช้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน
และติดเครื่องหมายสถาบันที่หน้าอกข้างซ้าย
ระดับปริญญาบัณฑิต
นักศึกษาชาย
๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
๒. เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้งสีขาวเกลี้ยง ตามข้อบังคับสถาบัน
๓. ผูกเนคไทสีดา หรือสีกรมท่า มีเครื่องหมายสถาบันตามแบบที่สถาบันกาหนด และ
สวมสูทสีกรมท่า หรือสีดา ไม่มีลวดลาย
๔. นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งชุดข้าราชการปกติขาว
นักศึกษาหญิง
๑. ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย
๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง แบบและกระดุมเสื้อที่ใช้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน
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และติดเครื่องหมายสถาบันที่หน้าอกข้างซ้าย
๓. นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งชุดข้าราชการปกติขาว
ระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาชาย
๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
๒. เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้งสีขาวเกลี้ยง ตามข้อบังคับสถาบัน
๓. ผูกเนคไทสีดา หรือสีกรมท่า มีเครื่องหมายสถาบันตามแบบที่สถาบันกาหนด และ
สวมสูทสีกรมท่า หรือสีดา ไม่มีลวดลาย
๔. นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งชุดข้าราชการปกติขาว
นักศึกษาหญิง
๑. ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย
๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง แบบและกระดุมเสื้อที่ใช้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน
และติดเครื่องหมายสถาบันที่หน้าอกข้างซ้าย หรือเสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง และสวมสูทชุดทางานสีกรมท่า
หรือสีดา ไม่มีลวดลาย
๓. นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งชุดข้าราชการปกติขาว
๔. การแต่งกายถ่ายรูปของผู้ที่สาเร็จการศึกษาให้ปฏิบัติดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นักศึกษาชาย
๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
๒. เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้งสีขาวเกลี้ยง ตามข้อบังคับสถาบัน ที่ขอบกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ปัก
รูปคัทเตอร์ด้วยไหมสีแดงสด
๓. ผูกเนคไทสีดา หรือสีกรมท่า มีเครื่องหมายสถาบันตามแบบที่สถาบันกาหนด
นักศึกษาหญิง
๑. ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย
๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง แบบและกระดุมเสื้อที่ใช้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน
และติดเครื่องหมายสถาบันที่หน้าอกข้างซ้าย
ระดับปริญญาบัณฑิต
นักศึกษาชาย
๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
๒. เสื้อให้ใช้เสื้อนอกแบบราชการสีขาว ตามข้อบังคับสถาบัน สวมครุยวิทยฐานะ
๓. ผู้ที่เป็นข้าราชการแต่งชุดข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
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นักศึกษาหญิง
๑. ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย
๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง ติดกระดุมคอ แบบและกระดุมเสื้อที่ใช้เป็นไปตาม
ข้อบังคับสถาบัน และติดเครื่องหมายสถาบันที่หน้าอกข้างซ้าย สวมครุยวิทยฐานะ
๓. ผู้ที่เป็นข้าราชการแต่งชุดข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
ระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาชาย
๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
๒. เสื้อให้ใช้เสื้อนอกแบบราชการสีขาว ตามข้อบังคับสถาบัน สวมครุยวิทยฐานะ
๓. ผู้ที่เป็นข้าราชการแต่งชุดข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
นักศึกษาหญิง
๑. ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย
๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง ติดกระดุมคอ แบบและกระดุมเสื้อที่ใช้เป็นไปตาม
ข้อบังคับสถาบัน สวมครุยวิทยฐานะ
๓. ผู้ที่เป็นข้าราชการแต่งชุดข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่อ)
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ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
อธิการบดี

ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษาปัจจุบัน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

แบบปักคัทเตอร์
รูปคัทเตอร์ปักด้วยไหมสีแดงสด

หมายเหตุ ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด
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ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษาปัจจุบัน
ระดับปริญญาบัณฑิต
นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

หรือเครือ่ งแบบข้าราชการปกติขาว
นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

หมายเหตุ 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สี หรือ ขาว-ดา
2. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด
3. ทรงผม : ทรงสุภาพ ถ้าผมยาว ให้รวบหรือเกล้าไว้ด้านหลัง
4. นั กศึ ก ษาชายและหญิ ง ระดั บ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ และปริ ญญาตรี ใ ห้ ส วมเครื่ อ งแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายตามระดับชั้น ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษาปัจจุบัน
ระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

หรือเครือ่ งแบบข้าราชการปกติขาว
นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

หมายเหตุ 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สี หรือ ขาว-ดา
2. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด
3. ทรงผม : ทรงสุภาพ ถ้าผมยาว ให้รวบหรือเกล้าไว้ด้านหลัง
4. ระดับบัณฑิตศึกษา
ชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทและเสื้อสูทกรมท่าหรือสีดาเท่านั้น (ไม่มีลวดลาย)
หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาว เสื้อสูทกรมท่าหรือสีดาเท่านั้น (ไม่มีลวดลาย)
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ตัวอย่างรูปถ่ายผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

ระดับปริญญาบัณฑิต
นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

หรือเครือ่ งแบบข้าราชการปกติขาว
นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

หมายเหตุ 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สี หรือ ขาว-ดา
2. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด
3. ทรงผม : ทรงสุภาพ ถ้าผมยาว ให้รวบหรือเกล้าไว้ด้านหลัง
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ตัวอย่างรูปถ่ายผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

หรือเครือ่ งแบบข้าราชการปกติขาว
นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

หมายเหตุ 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สี หรือ ขาว-ดา
2. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด
3. ทรงผม : ทรงสุภาพ ถ้าผมยาว ให้รวบหรือเกล้าไว้ด้านหลัง
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