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ส�าเร็จด้วยดี

		 	 	 	 	 	 	 กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

	 	 	 	 	 	 	 	 กองบริการการศึกษา
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ที่	รล	0002/2259							 		 ส�านักราชเลขาธิการ

                                              

  28 พฤษภาคม 2513

เรื่อง		 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้นาม	“พระจอมเกล้า”	เป็นชื่อของสถาบันเทคโนโลยี

เรียน		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง		หนังสือลงวันที่	15	พฤษภาคม	2513

	 ตามที่ขอให้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณา	 ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้นาม											 

“พระจอมเกล้า”	 เป็นชื่อของสถาบันเทคโนโลยี	 ซึ่งทรงมีพระราชด�าริจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 

พระราชทานว่า	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	นามภาษาอังกฤษ	ว่า	(King	Mongkut’s	Institute	 

of	Technology)	ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว	นั้น

ได้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

พระราชทานพระบรมราชานุญาต	ตามที่ขอพระมหากรุณา

  ทวีสันต์ ลดาวัลย์

		 	 (หม่อมหลวงทวีสันต์	ลดาวัลย์)	

		 	 ราชเลขาธิการ

กองการในพระองค์
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ที่	รล	0002/6719		 			 	 ส�านักราชเลขาธิการ

    

  24 ธันวาคม 2514

เรื่อง	 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราเครื่องหมายรัชกาลที่	4

	 เป็นตราประจ�าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เรียน		 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง		หนังสือที่	ศธ	1101/22164	ลงวันที่	2	ธันวาคม	2514

	 ตามที่ท่านขอให้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณา	 เรื่อง	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 

ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตเชญิ	“พระมหามงกฎุ”	เป็นตราสญัลกัษณ์ประจ�าสถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า	ตามแบบตวัอย่างตราเครือ่งหมายทีโ่ปรดเกล้าฯ	ให้ออกแบบใหม่โดยใช้ตราเคร่ืองหมาย			

รัชกาลที่	4	เป็นหลัก	ความแจ้งอยู่แล้ว	นั้น

ได้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

พระราชทานพระบรมราชานุญาต

  ทวีสันต์ ลดาวัลย์

	 	 (หม่อมหลวงทวีสันต์	ลดาวัลย์)

	 	 ราชเลขาธิการ

กองการในพระองค์
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ที่	รล	0003/5660		 	 ส�านักราชเลขาธิการ	

	 	 	 พระบรมมหาราชวงั	กทม.10200

  25 เมษายน 2530

เรื่อง	 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แก้ไขตราสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เรียน	 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

อ้างถึง	 หนังสือที	่ทม	1701/2734	ลงวันที่	4	กุมภาพันธ์	2530

	 ตามที่ขอให้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณา	 เรื่อง	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ	 ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตแก้ไขตราสถาบัน	 จาก	 “สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า”	มาเป็น	“สถาบันเทคโนโลย	ีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”	ส่วนรปูสญัลกัษณ์คงแบบเดมิ	 

ตามตัวอย่างที่แนบไป	ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย	นั้น

ได้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

พระราชทานพระบรมราชานุญาต	ตามที่ขอพระมหากรุณา

  ทวีสันต์ ลดาวัลย์

	 	 (หม่อมหลวงทวีสันต์	ลดาวัลย์)

																																																																			 ราชเลขาธิการ

กองการในพระองค์

โทร.	2211151-5	ต่อ	65
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ปรัชญามหาวิทยาลัย
	 “พัฒนาคน	พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ปณิธาน
	 มุ ่งม่ันที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน 
	 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและวชิาการข้ันสูงทีเ่กีย่วข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม	 
	 เพือ่เป็นผู้พฒันาและสร้างสรรค์เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมอนัก่อให้เกดิการพฒันา	 
	 เศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์
	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	เป็นที่ยอมรับ 
	 ในระดับนานาชาติ

พันธกิจ
	 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์	วิจัยและพัฒนา	บริการวิชาการแก่สังคม	ท�านุบ�ารุง 
	 ศิลปะและวัฒนธรรม

อัตลักษณ์
	 “บัณฑิตที่คิดเป็น	ท�าเป็น”

เอกลักษณ์
	 “มจพ.	คือ	มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”
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สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ตราประจ�ามหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้   

อัญเชิญ “พระมหามงกุฎ” ซ่ึงเป็นพระบรมราชลัญจกรประจ�าพระองค์ใน 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่4 ให้เป็นตราประจ�ามหาวทิยาลยั

สีประจ�ามหาวิทยาลัย

“สแีดงหมากสกุ” เป็นสปีระจ�าพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

รัชกาลที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเป็นสีประจ�ามหาวิทยาลัย

 

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย

“ต้นประดู่แดง” เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแกร่ง แสดงถึงความแข็งแกร่ง 

ของมหาวิทยาลัย มีดอกสีแดงเข้มเหมือนหมากสุก ซึ่งมีสีสันพ้องกับสีประจ�า 

มหาวิทยาลัยและจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซ่ึงตรงกับวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัย คือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

สิ่งสักการะคู่มหาวิทยาลัย

หลวงพ่อสิงห์

ประดิษฐานอยู่ ณ หอพระ ด้านหลังอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
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ประวัติมหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2502 กระทรวงศกึษาธกิารประกาศจดัตัง้โรงเรยีนเทคนคิพระนครเหนอื วนัที ่19 กมุภาพนัธ์  

 2502 ต่อมาได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับ 

 รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ฉบับแรก วันที่ 16 มีนาคม 2502

ปี พ.ศ. 2507 วนัที ่1 ตลุาคม 2507 ประกาศยกฐานะโรงเรียนพระนครเหนอืขึน้เป็น “วทิยาลัยเทคนคิ 

 พระนครเหนือ” 

ปี พ.ศ. 2514 23 เมษายน 2514 มปีระกาศพระราชบญัญติัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า พ.ศ.2514  

 ให้รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคม 

 นนทบุร ีเข้าด้วยกนั ได้รบัพระราชทานนามว่า “สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า” โดย 

 แบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือใช้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ”

ปี พ.ศ. 2517 ก�าหนดให้สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า เป็นส่วนราชการในสงักัดทบวงมหาวทิยาลยั  

 และจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2524 สถาบันได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าแยกออกเป็นสถาบันอุดมศึกษาสามแห่ง ได้แก่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปี พ.ศ. 2531 สถาบันมีการยกฐานะหน่วยงานเพื่อรองรับการขยายการจัดการศึกษา ดังนี้

 เปลี่ยนจากส�านักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตพระนครเหนือ เป็นส�านักงาน 

   อธิการบดี

 ยกฐานะภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์  

   เป็นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 เปลี่ยนชื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ เป็นคณะครุศาสตร ์

   อุตสาหกรรม

 ยกฐานะงานห้องสมุด กองบริการการการศึกษา เป็นส�านักหอสมุดกลาง

ปี พ.ศ. 2534 สถาบันได้จัดตั้งส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ปี พ.ศ. 2536 สถาบันได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

ปี พ.ศ. 2538 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ขยายเขตการศึกษาไปท่ีจังหวัด 

 ปราจีนบุรี ในนามของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
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ปี พ.ศ. 2539 สถาบันได้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี และ 

 จัดตั้งส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2544 สถาบันได้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ. 2545 สถาบันได้จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปี พ.ศ. 2546 สถาบันได้จัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปี พ.ศ. 2548 สถาบันได้จดัตัง้บัณฑิตวทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสรินิธร ไทย-เยอรมนั (TGGS)

ปี พ.ศ. 2550 สถาบันมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหน่วยงาน

ยกฐานะศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และ

   เทคโนโลยี

 สถาบันได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐและใช้ชื่อ 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 2550 

ปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยยกฐานะศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็น สถาบันนวัตกรรม 

 เทคโนโลยี   ไทย-ฝรั่งเศส

ปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดระยอง ใช้ชื่อว่า  

 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง”

ปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ได้แก่

 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

 คณะบริหารธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และคณะบริหารธุกิจและ 

 อุตสาหกรรมบริการ
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ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการจัดการศึกษาในเขตการศึกษา  

3 แห่ง ได้แก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื กรงุเทพมหานคร วทิยาเขตปราจีนบรุี 

และวิทยาเขตระยอง  ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 

   ตั้งอยู่เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

10800  มพีืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 88 ไร่ 59.77 ตารางวา มอีาคารรวมทัง้สิน้ จ�านวน 47 หลงั (ไม่รวมอาคารย่อย)  

ประกอบด้วย อาคารเรยีน จ�านวน 19 หลงั  อาคารปฏบิตักิาร จ�านวน 9 หลงั  อาคารส�านักงาน จ�านวน 

7 หลัง  และอาคารอื่น ๆ จ�านวน 12 หลัง  มีการใช้พื้นที่ภายในอาคารที่เปิดใช้งานแล้วจ�าแนกตาม

ประเภทการใช้งาน  ดังนี้

แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมนานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน 

อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องจักรกลหนัก 

สถานที่ไฟฟ้าย่อย 

อาคารอเนกประสงค ์

อาคารนวมินทรราชิน ี

อาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 

อาคารปฏบิตักิารและประลองรวม คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม 

อาคารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ และโรงอาหาร 

อาคารส�านักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

อาคารยิมเนเซี่ยม 

อาคารสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน 

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

อาคารส�านักงานพัฒนาเทคนิคศึกษา 

อาคาร 40 ปี มจพ. และโรงอาหารกลาง 

อาคารสโมสรบุคลากร มจพ. 

อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร ์

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 

อาคารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ 

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามกีฬา) 

อาคารวิทยาลัยนานาชาต ิ

อาคารคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

อาคารโรงอาหารกลาง 

อาคารเก็บเอกสาร

11
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41
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44 52
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คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

   ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ 21 ต�าบลเนินหอม อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230   

มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 1,809 ไร่ 59 ตารางวา โดยมีอาคารรวมทั้งสิ้น จ�านวน 22 หลัง (ไม่รวมอาคารย่อย) 

ประกอบด้วย อาคารเรยีน จ�านวน 3 หลงั อาคารโรงปฏบิติัการ จ�านวน 5 หลงั อาคารส�านกังาน จ�านวน      

4 หลัง อาคารหอพักนักศึกษา จ�านวน 3 หลัง บ้านพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ จ�านวน  

4 หลงั อาคารศนูย์กฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ จ�านวน 1 หลงั อาคารปฏิบติัการท่องเทีย่วและโรงแรม จ�านวน 

1 หลัง  และอาคารยิมเนเซียม2 จ�านวน 1 หลัง  มีการใช้พื้นที่ภายในอาคารที่เปิดใช้งานแล้วจ�าแนก

ตามประเภทการใช้งาน  ดังนี้ 

แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

1. อาคารบริหาร 11. อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม (โรงแรมวิลล่าวิชาลัย)

2. อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง 12. อาคารยิมเนเซียม 2

3.  อาคารคณะเทคในโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 13. อาคารคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

4.  อาคารบ้านพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ 4 หลัง 14. ศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป

5.  อาคารหอพักนักศึกษา 3 หลัง 15. แปลงทดลองปลูกต้นยางพารา

6. อาคารสิรินธร (ส�านักหอสมุดกลาง) A บริเวณเก็บกักน�้าและอนุรักษ์

7. อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร B สถานีไฟฟ้าย่อย

8. โรงปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร ์ C พระบรมราชาอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 4

9. โรงปฏิบัติการกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร D สนามบินขนาดเล็กและสนามทดสอบยานยนต์

10. อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรต ิ E หอพระ
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 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  

   ตั้งอยู่ต�าบลหนองละลอก อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น  

98 ไร่ 2 งาน 17.40 ตารางวา โดยมีอาคารรวมทั้งสิ้น จ�านวน 11 หลัง ประกอบด้วย  อาคารเรียน/

อาคารปฏิบัติการ จ�านวน 7 หลัง อาคารส�านักงาน 1 หลัง  อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ 

จ�านวน 2 หลัง และอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง จ�านวน 1 หลัง  ส�าหรับอาคาร

ศนูย์วจิยัและฝึกอบรมทรพัยากรมนษุย์เพือ่อตุสาหกรรม ต้ังอยูอ่�าเภอมาบตาพุด จ�านวน 1 หลัง  มีการ

ใช้พื้นที่ภายในอาคารที่เปิดใช้งานแล้วจ�าแนกตามประเภทการใช้งาน ดังนี้

1. อาคารอเนกประสงค์

2.  อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 -  อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

3.  อาคารเรียนรวม

4.  คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

5.  อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.  คณะบริหารธุรกิจ (อาคารสหวิทยาการ)

7. อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง

8. อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ 1

9. อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ 2

10. อาคารปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์

G ป้อมรักษาการณ์

K ป้ายมหาวิทยาลัย

M อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

Z  สถานีไฟฟ้าย่อย

แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
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การจัดการศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็น 4 ระดับ คือ

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร 3 ปี

 2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/5 ปี  

          ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตร 2 - 3 ปี  

  ระดับปริญญาตรี  เทียบโอน 3 ปี

 3. ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

 4. ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 - 5 ปี 
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การให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ที่ควรรู้

1. กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา

 สถานที่ตั้ง   ชั้น 2 อาคาร TGGS

 โทรศัพท์   0 2555 2000 ต่อ 1628-1635 

 โทรสาร    0 2587 4341 

 การให้บริการ

  กลุม่งานทะเบียนและสถิตนิกัศกึษา กองบรกิารการศกึษา ให้บรกิารในด้านการรบัขึน้ทะเบยีน

นักศึกษาใหม่ การรับลงทะเบียนวิชาเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอน/ถอนวิชาเรียน การประมวลผลการศึกษา 

การให้บริการจัดท�าหนังสือส�าคัญทางการศึกษาเพ่ือแสดงสถานภาพหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของ

นักศึกษาปัจจุบันและผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกระดับ การท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา 

การขอจบการศกึษา การขึน้ทะเบียนเพือ่ขอรบัประกาศนยีบตัรหรือรับพระราชทานปริญญาบตัร ฯลฯ 

เป็นต้น

 เวลาให้บรกิาร เปิดให้บรกิารตัง้แต่วนัจนัทร์ถงึวนัเสาร์ ยกเว้นวนัอาทติย์และวนัหยดุนกัขัตฤกษ์ 

 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. (งดบรกิาร 12.00 น. - 13.00 น.) 

   2.2 นอกช่วงเวลารับลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา   

         วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 

 3. ให้ค�าปรกึษาด้านการลงทะเบยีนวชิาเรียน การวดัผลการศกึษา สถานภาพนกัศกึษาและแก้ไข

ข้อมูลประวัตินักศึกษา 

  วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

2. กลุ่มงานการเงิน กองคลัง

 สถานที่ตั้ง   ชั้นล่าง อาคาร TGGS

 โทรศัพท์   0 2555 2000 ต่อ 1601-1613, 0 2587 4343

 โทรสาร    0 2555 2094

 การให้บริการ
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   กลุม่งานการเงนิ กองคลงั ให้บริการในด้านการช�าระเงิน การเบกิจ่ายเงินกองทนุต่าง ๆ  การขอ 

รับใบเสร็จรับเงิน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกค่าเล่าเรียน ระเบียบการเงิน ฯลฯ 

3. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 สถานที่ตั้ง   ด้านหลังหอพระ

 โทรศัพท์   0 2555 2000 ต่อ 1415, 0 2555 2098 และ 0 2555 2099

 การให้บริการ

  กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ให้บริการในด้านเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค 

และยานพาหนะ เช่น การใช้ห้องประชุมประดู่แดง และการขออนุญาตน�ารถเข้ามาจอดภายใน 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�าหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ให้บริการ 

ได้แก่ กองงาน มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ซึ่งท�าหน้าที่หลาย ๆ ด้าน ได้แก่ 

  1. ให้บริการทะเบียนนักศึกษา ประสานงานกับกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มจพ.

กรุงเทพมหานคร อาทิ เอกสารทางการศึกษา ได้แก่ Transcript ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ขอท�า

บัตรประจ�าตัวนักศึกษา ขอ Password ส�าหรับลงทะเบียน การลงทะเบียน เช่น ลงทะเบียนรายวิชา 

เพิ่ม, ถอน และเปลี่ยนตอนรายวิชา 

 2. ด�าเนินการเกี่ยวกับการช�าระเงิน ได้แก่ ค่าหอพัก ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าลงทะเบียน รับใบเสร็จ

ค่าลงทะเบียน การรับเงินทุนต่าง ๆ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนผ่าน web ต้องน�าใบจองวิชาเรียนมา

แสดงเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน 

 3. เป็นร้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัย จ�าหน่ายสินค้า ได้แก่ กระดุม เข็มขัด หัวเข็มขัด  

เข็มตุ้งติ้ง และสินค้าอื่น ๆ 

 4. มบีรกิารรบัฝากไปรษณย์ี ได้แก่ รบัฝากส่งจดหมาย ไปรษณย์ี และพสัด ุรบัฝากส่งธนาณติั ฯลฯ 

 5. มีบริการรถโดยสาร รับ-ส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

 6.  บริการด้านหอพักนักศึกษา 

 7.  มีศูนย์กีฬา และอุปกรณ์กีฬา 
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5. กองงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง 

 สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์

 โทรศัพท์ 0 3862 7000 

 การให้บริการ

   ส�าหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ให้บริการ  

ได้แก่ กองงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง ซึ่งท�าหน้าที่หลาย ๆ ด้าน ได้แก่ 

  1. ให้บริการทะเบียนนักศึกษา ประสานงานกับกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มจพ.

กรุงเทพมหานคร อาทิ เอกสารทางการศึกษา ได้แก่ Transcript ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ขอท�า

บัตรประจ�าตัวนักศึกษา ขอ Password ส�าหรับลงทะเบียน การลงทะเบียน เช่น ลงทะเบียนรายวิชา 

เพิ่ม, ถอน และเปลี่ยนตอนรายวิชา 

 2. ด�าเนินการเกี่ยวกับการช�าระเงิน ได้แก่ ค่าหอพัก ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าลงทะเบียน รับใบเสร็จ

ค่าลงทะเบียน การรับเงินทุนต่าง ๆ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนผ่าน web ต้องน�าใบจองวิชาเรียนมา

แสดงเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน 

  3. เป็นร้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัย จ�าหน่ายสินค้า ได้แก่ กระดุม เข็มขัด หัวเข็มขัด เข็ม 

ตุ้งติ้ง และสินค้าอื่น ๆ 

 4. มีบรกิารรบัฝากไปรษณย์ี ได้แก่ รบัฝากส่งจดหมาย ไปรษณย์ี และพสัด ุรบัฝากส่งธนาณติั ฯลฯ 

 5. บริการด้านหอพักนักศึกษา 

 6. มีศูนย์กีฬา และอุปกรณ์กีฬา 

6. กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา

 สถานที่ตั้ง   อาคาร 40 ปี มจพ. ศูนย์บริการนักศึกษา (ชั้น 1) และห้องแนะแนว (ชั้น 8) 

  โทรศัพท์   0 2555 2000 ต่อ 1314 (ชั้น 1) และ ต่อ 1131, 1169 (ชั้น 8)

  E-mail   jameekorn.p@op.kmutnb.ac.th

 การให้บริการ

  1. ให้ค�าปรึกษาเชิงจิตวิทยา ด้านสุขภาพจิต บุคลิกภาพ การศึกษา อาชีพ กิจกรรมนักศึกษา 

และวิชาทหาร 

 2. สายด่วนใกล้ใจ มจพ. โทร. 0 2555 2197

 3. ห้องสมุดอาชีพ ห้องอ่านหนังสือ ห้องติวสอบ

 4. ข้อมูลข่าวสารการท�างาน/ฝึกงาน การเตรียมความพร้อมท�างาน งานนัดพบแหล่งงาน และ

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

 5. รับยื่นเอกสารยืนยันสถานภาพนักศึกษา กยศ./กรอ. และเอกสารอื่นๆ ตามประกาศ

 6. ให้ยืมชุดกาแฟและอุปกรณ์ส�าหรับนักศึกษากิจกรรม
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 7. บริการทั่วไป ได้แก่ ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม รับแจ้งของหาย-ส่งมอบของคืน รับแจ้งเหตุ ฯลฯ  

7. กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

 สถานที่ตั้ง   ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มจพ. 

 โทรศัพท์   0 2555 2000 ต่อ 1150

 โทรสาร    0 2555 2162

 การให้บริการ

 1. ประชาสมัพนัธ์ ประสานงานและด�าเนนิการเกีย่วกบัทนุการศกึษาทกุประเภท เช่น ทุนอดุหนนุ

การศึกษา ทุนการศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุน สวทช. ทุนเฉลิมราชกุมารี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ฯลฯ

 2.  ด�าเนนิการประสานงาน รวบรวม น�าเสนอโครงการทีเ่สนอขอรบัเงนิสนบัสนนุจากเงนิกจิกรรม

พัฒนานักศึกษา จัดท�าประกาศ การเสนอขออนุมัติโครงการพร้อมงบประมาณ 

8. ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สถานที่ตั้ง   มจพ.กรุงเทพฯ ชั้น 3,4 และ 5 อาคารอเนกประสงค์

       มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ชั้น 6 อาคารสิรินธร

      มจพ.วิทยาเขตระยอง ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์

 โทรศัพท์   0 2555 2000 ต่อ 2205

 โทรสาร   0 2587 7945

 การให้บริการ

  ให้บรกิารเกีย่วกบัการใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์เพือ่ประกอบการศกึษา การขอใช้ระบบเครอืข่าย 

โดยผ่าน User Account การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Modem ฯลฯ

9. ส�านักหอสมุดกลาง

 มจพ.กรุงเทพฯ

 สถานที่ตั้ง   อาคารนวมินทรราชินี

 โทรศัพท์   0 2555 2000 ต่อ 2147 

 โทรสาร   0 2586 8861

 E-mail   info@lib.kmutnb.ac.th

 มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

 สถานที่ตั้ง   อาคารสิรินธร

  โทรศัพท์   0 3721 7300
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 โทรสาร   0 3721 7333

 E-mail   info@lib.kmutnb.ac.th

    มจพ.วิทยาเขตระยอง

 โทรศัพท์   0 2555 2000 ต่อ 5140, 54141 

 E-mail   info@lib.kmutnb.ac.th

 การให้บริการ

 1. บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

 2. บริการตอบค�าถามและช่วยการค้นคว้า

 3. บริการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

 4. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ต่างปประเทศ

 5. บริการเอกสารฉบับเต็ม

 6. บริการส�าเนา CD-ROM ที่มากับหนังสือ

 7. บริการยืมระหว่างห้องสมุด

 8. บริการเสนอแนะรายการทรัพยากร

 9. บริการจองห้องติวเตอร์
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ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ

ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พ.ศ. ๒๕๕๒

  เพื่อให้การด�าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและเหมาะสม จึงเห็นสมควรก�าหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ในการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงก�าหนดระเบียบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒

 ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนีก้บันกัศกึษาทีเ่ข้าศกึษาระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพีต้ังแต่ปีการศกึษา 

๒๕๕๒ เป็นต้นไป

 ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๒ ให้ใช้ระเบียบสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลมไปจนกว่าจะส�าเร็จ 

การศึกษา

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การวัดผล

การศึกษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีและระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบบั

ที่แก้ไขเพิ่มเติม

  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธกิารบด”ี หมายความว่า อธกิารบดขีองมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “คณะ/วิทยาลัย” หมายความว่า หน่วยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย

 “ภาควิชา” หมายความว่า หน่วยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
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 “คณบดี/ผู้อ�านวยการ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 “นักศกึษา” หมายความว่า ผูเ้ข้ารบัการศกึษาในมหาวทิยาลัยระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพีที่

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 “ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตร” หมายความว่า การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหน่วยกิต

และสอบผ่านทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ  

 ข้อ ๕  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ค�าสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นๆ ของคณะ/

วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

 ข้อ ๖  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศ 

หรือค�าสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 

หมวดที่ ๑

การรับเข้าศึกษา
  

 ข้อ ๗  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 (๑) ต้องเป็นผู ้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็น 

พระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ

 (๒) เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีคะแนนตามที่สภาวิชาการให้ความ

เห็นชอบและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 (๓) จะต้องเป็นโสด เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่ทุพพลภาพจนเป็นอุปสรรคต่อ 

การเรียน

 (๔) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีวัฒนธรรม สุภาพอ่อนโยน สนใจในการเรียนและการ

ฝึกอาชีพอย่างจริงจัง ต้องไม่เคยเป็นผู้มีประวัติความประพฤติเสียหาย หรือเคยถูกคัดชื่อออกเพราะ

ประพฤติผิดวินัยหรือผิดศีลธรรม และจะต้องมีผู้ปกครองควบคุมความประพฤติทางบ้านที่เชื่อถือ  

และไว้วางใจได้ 

 (๕) ผู้สมัครสอบที่สอบคัดเลือกได้จะต้องไม่มีชื่อเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถาบันอื่น ซึ่ง

มีก�าหนดเวลาเรียนตามวันและเวลาราชการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้

 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท

 (๗) ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคส�าคัญที่จะ

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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 (๘) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุง และค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

 (๙) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  (๑๐) หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดหรือขาดคุณสมบัติ 

ข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนท�าการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้ง 

นั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพ 

จากการเป็นนักศึกษาทันที

 ข้อ ๘  การรับเข้าเป็นนักศึกษา

 ผูส้มคัรเข้าเป็นนกัศกึษา จะต้องผ่านการสอบคดัเลอืกตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด รายละเอยีด

ต่างๆ จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ในกรณทีีม่เีหตผุลความจ�าเป็นเป็นกรณพีเิศษเพือ่ประโยชน์

ของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ ๗ เข้าเป็นนักศึกษา

พิเศษตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได้ นักศึกษาพิเศษอาจจะเป็นผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาโดยไม่

ขอรับประกาศนียบัตรหรือต้องการศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยัสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ทั้งนี้ 

ให้มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับไว้เพื่อการนี้

 ข้อ ๙  การช�าระเงินและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ต้องช�าระเงินค่า

ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัย

ประกาศ ให้ด�าเนินการและต้องน�าหลักฐานการช�าระเงินพร้อมหลักฐานอื่นๆ ส�าหรับการขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้วยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ 

และปฏิบัติ 

หมวดที่ ๒

ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน

 ข้อ ๑๐  ระบบการศึกษา

 (๑) มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาค

การศกึษาปกต ิคอื ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย มรีะยะเวลาการศกึษาในแต่ละภาคเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ 

ภาคก็ได้ มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีช่ัวโมงเรียน ในแต่ละรายวิชาเท่ากับ

ชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

 (๒) “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงภาวะการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑ์

ดังนี้
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  ก. รายวิชาท่ีใช้เวลาบรรยาย (ภาคทฤษฎ)ี ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ตลอด หนึง่ภาคการศึกษา

ปกติ ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

  ข. รายวิชาที่ใช้เวลาฝึกหรือทดสอบ (ภาคปฏิบัติ) ๒ หรือ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด

หนึ่งภาคการศึกษาปกติ ระหว่าง ๓๒ ถึง ๔๘ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

  ค. การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ที่ใช้เวลาฝึก ๓ ถึง ๖ ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ระหว่าง ๔๘ ถึง ๙๖ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

 ข้อ ๑๑  การลงทะเบียนเรียน

 (๑)  ก�าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามก�าหนด นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ (กลางภาคและ

ปลายภาค) ในภาคเรียนนั้น

 (๒)  นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

  ก. วิชาที่นับหน่วยกิตและน�ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

   ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต แต่เป็นวิชาที่บังคับในหลักสูตร

  ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยก�าหนดให้เรียนหรือฝึกโดยไม่นับหน่วยกิตให้

   ง. วชิาท่ีมหีน่วยกติ แต่ไม่ให้ค่าระดบัคะแนน ถ้าหากผลการเรยีนหรอืการฝึก เป็นทีพ่อใจ

จะได้ S หากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่ไม่พอใจจะได้ U และนับหน่วยกิตส�าหรับการจบหลักสูตร 

แต่ไม่น�าหน่วยกิตไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

 (๓)  ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้

   ก. วิชาปฏิบัติต้องลงทะเบียนวิชาเรียนให้ครบตามจ�านวนหน่วยกิตท่ีเปิดสอนในภาค

การศึกษานั้น

  ข. การลงทะเบยีนวชิาเรยีนทัง้วชิาทฤษฎแีละวชิาปฏบิติัเมือ่รวมกนัแล้ว ต้องไม่ต�า่กว่า 

๑๒ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต

  ค. กรณีจ�านวนหน่วยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจ�านวนต�่ากว่าที่ก�าหนดในข้อ ๑๑ (๓) ข. 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนต�า่กว่าที่ก�าหนดได้

 (๔)  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา 

 กรณีท่ีนักศึกษาไม่มีรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ต้องด�าเนินการขอ

รักษาสถานภาพนักศึกษา และช�าระเงินค่ารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการ

ศึกษา มิฉะน้ันจะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาตามข้อ ๒๔ (๘) และให้นบัระยะเวลาทีข่อรกัษาสถานภาพ

รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา

 (๕)  ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
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 ข้อ ๑๒  การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน

 (๑) นักศกึษาซึง่ลงทะเบียนเรยีนวชิาทฤษฎใีดไว้ หากจะขอเปลีย่นหรอืเพ่ิมวิชาเรยีน ให้ท�าได้

ภายใน ๓ สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา ส�าหรับวิชาปฏิบัติหากจะขอเปลี่ยนหรือขอเพิ่มวิชา

เรียนให้ท�าได้ภายใน ๑ สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดแต่

เฉพาะหน่วยกิตของวิชาที่เลือกเรียนใหม่

 (๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนวิชาใดไว้ หากต้องการถอนวิชานั้นให้ถอนได้ภายใน ๑๒ สัปดาห์ 

นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาส�าหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาค

การศึกษาส�าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน กรณีนักศึกษาถอนวิชาเรียนเม่ือพ้นก�าหนดดังกล่าวให้ได้รับ

เกรด W 

 ข้อ ๑๓  การโอนรายวิชา

 (๑) นักศึกษาซ่ึงเคยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง แล้วขอลาออกหรือ

พ้นสภาพ การเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๔ (๓) - ๒๔ (๘) และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ได้ใหม่ อาจขอโอนรายวิชาที่เคยได้คะแนนไม่ต�่ากว่า C หรือ ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ/

วิทยาลัย และให้ระบุคะแนนรายวิชาต่างๆ ท่ีได้รับอนุมัติให้โอนในใบรายงานผลการศึกษาด้วย  

แต่มิให้น�าค่าระดับคะแนนดังกล่าวมาคิดระดับคะแนนเฉลี่ย 

  (๒) นกัศกึษาสามารถโอนรายวชิาได้ไม่เกนิ ๑ ใน ๓ ของจ�านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร

  (๓) ผลการเรียนของรายวิชาท่ีต้องการโอนต้องมีอายุไม่เกิน ๓ ปีนับจากวันส้ินสุดภาคการ

ศึกษาของรายวิชาที่ขอโอน

 (๔) การด�าเนินการขอโอนรายวิชา ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิด

ภาคการศึกษาที่ประสงค์จะยื่นค�าร้องขอโอน

  (๕) นักศึกษาจะต้องช�าระเงินค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกิต และรายวิชาที่ได้รับเทียบโอน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๔  เวลาเรียน

 (๑) นกัศกึษาซึง่มเีวลาเรยีนวชิาทฤษฎหีรอืวชิาประลองใดต�า่กว่าร้อยละ ๘๐ หรอืวชิาปฏบัิติ

งานใดต�่ากว่าร้อยละ ๙๐ ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและตกในวิชานั้น [Fa] การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้

น�าหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย

  (๒)  นกัศกึษาซ่ึงขาดสอบวชิาใดโดยไม่มเีหตุผลสมควร ให้ถอืว่าตกในวชิานัน้ [Fe] ในการคดิ

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้น�าหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย
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หมวดที่ ๓

การวัดผลการศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๑๕  ระบบการวัดผลการศึกษา 

  (๑)  ให้ก�าหนดค่าระดับคะแนนเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร และในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

ให้เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้มดังต่อไปนี้ 

 สัญลักษณ์  แต้ม  ความหมาย

  A  ๔.๐  ดีเลิศ (Excellent)

  B+  ๓.๕  ดีมาก (Very Good)

  B   ๓.๐  ดี (Good)

  C+  ๒.๕  ค่อนข้างดี (Above Average)

  C   ๒.๐  พอใช้ (Average)

  D+  ๑.๕  เกือบพอใช้ (Below Average)

  D   ๑.๐  อ่อน (Poor)

  F   ๐  ตก (Failure)

  Fa   ๐  ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ

        (Failed, Insufficient Attendance)

  Fe   ๐  ตกเนื่องจากขาดสอบ

        (Failed, Absent from Examination)

  I   -  ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

  S   -  พอใจ (Satisfactory)

  U   -  ไม่พอใจ (Unsatisfactory)

  W   -  ขอถอนวิชาเรียนหลังก�าหนด (Withdrawal)     

 (๒) ให้มีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง และควรมีการสอบกลางภาค 

การศึกษาครั้งหนึ่งด้วย 

  (๓) ให้กรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัย พิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการ

ศกึษา โดยมคีณบด/ีผูอ้�านวยการเป็นผูล้งนามอนมุติัผลการวดัผลการศึกษาและพิจารณาเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติประกาศนียบัตร 

 (๔)  ให้คณะ/วิทยาลยัเกบ็กระดาษค�าตอบในการวดัผลการศกึษาไว้อย่างน้อย ๑ ภาคการศกึษา  

นับตั้งแต่วันประกาศผลการศึกษา เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้ว ให้คณบดี/ผู้อ�านวยการสั่งท�าลายได้
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 ข้อ ๑๖  การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
 (๑)  ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชา แล้วรวมกันเข้าด้วยกันหาร
ด้วยจ�านวนหน่วยกิต รวมทุกวิชา ให้มีทศนิยม ๒ ต�าแหน่งไม่ปัดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ�้าหรือ
เรียนแทน ให้น�าหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วยทุกครั้ง
 (๒)  ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
  ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคการศึกษา คือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผล
การศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
  ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าระดับคะแนนเฉล่ียท่ีคิดจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก�าลังคิดค่าระดับคะแนน

 ข้อ ๑๗  การเปลี่ยนผลการศึกษาและการเรียนซ�้าวิชาเรียน
  (๑)  นักศึกษาท่ีมีค่าระดับคะแนนตก (F) ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ต้องการสอบแก้ตัวเพื่อเปลี่ยน
ผลการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้
  ก. ยื่นค�าร้องและลงทะเบียนสอบแก้ตัวที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ตามวัน เวลา  
และสถานที่ที่คณะ/วิทยาลัยก�าหนด ให้สอบแก้ตัวได้ ๑ ครั้ง ค่าลงทะเบียนสอบแก้ตัวเท่ากับค่า
ลงทะเบียนรายวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ถ้านักศึกษาไม่มาด�าเนินการต้องเรียนซ�้าวิชานั้น  
หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่คณะ/วิทยาลัยอนุมัติ
  ข. น�าใบเสรจ็รบัเงนิไปยืน่ต่ออาจารย์ผูส้อนรายวชิานัน้เพ่ืออาจารย์จะได้นดัหมายเกีย่ว
กับการสอน ซ่อมเสริมหรือมอบหมายงานให้ท�า ส�าหรับนักศึกษาท่ีไม่น�าใบเสร็จรับเงินไปยื่นก่อนวัน
สอบแก้ตัวนักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบแก้ตัวในครั้งนั้น นอกจากจะมีเหตุจ�าเป็น เช่น เจ็บป่วย
จะต้องรีบแจ้งให้อาจารย์ประจ�าวิชาให้ทราบก่อนล่วงหน้า เป็นต้น
   ค.  การสอบแก้ตวั นกัศกึษาต้องมาสอบ ตามวนั เวลา และสถานที ่ทีอ่าจารย์ประจ�าวชิา 
ก�าหนดหรือตามตารางสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบแก้ตัวในครั้งนั้น 
   ง. การให้ค่าระดับคะแนนในการสอบแก้ตัว ให้ได้ไม่เกินค่าระดับคะแนนอ่อน (D) ถ้า
สอบแก้ตัวแล้วยังได้รับค่าระดับคะแนนตก (F) ต้องเรียนซ�า้ในวิชานั้น
 (๒) นกัศกึษาทีม่รีะดบัคะแนนอ่อน (D) วชิาใดวชิาหนึง่ ไม่สามารถขอสอบแก้ตวั เพือ่เปลีย่น
ผลการศึกษา
  (๓) นักศึกษาท่ีมีค่าระดับคะแนนตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอไม่มีสิทธิ์สอบ (Fa) หรือตก
เนื่องจากขาดสอบ (Fe) ต้องเรียนซ�้าในวิชานั้น 

  ข้อ ๑๘  การให้ค่าระดับคะแนน I (Incomplete)
 (๑) การให้ค่าระดับคะแนน I จะกระท�าได้ในกรณีต่อไปนี้
   ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑ์ในข้อ ๑๔ (๑) แต่ไม่ได้เข้าสอบในบางรายวิชาหรือ
ทั้งหมดได้เพราะป่วยก่อนสอบ โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๖ (๑) และคณบดี/ผู้อ�านวยการ พิจารณา
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ประกอบความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัติเพราะการศึกษาของนักศึกษา

ผู้นั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กน้อย

  ข. นกัศกึษาป่วยระหว่างสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวชิาหรอืทัง้หมด

ได้ โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๖ (๒) และได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อ�านวยการ

   ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และคณบดี/ผู้อ�านวยการอนุมัติ

   ง. นักศึกษาท�างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็น

สมควรให้รอผลการศกึษา ให้แจ้งการให้คะแนน I มาพร้อมกบัผลการศกึษาของนกัศกึษาอืน่ทีล่งทะเบยีน

เรียนรายวิชานั้น

 (๒)  นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนน I จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับ

จากวันอนุมัติผลการศึกษาประจ�าภาค ถ้าหากพ้นก�าหนดเวลาแล้วนักศึกษาผู้ใดยังมีค่าระดับคะแนน  

I อยู่ ให้นายทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U โดยอัตโนมัติ

 ข้อ ๑๙  การฝึกงาน

 (๑)  นักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพมสีทิธิร้์องขอออกฝึกงานภายนอกมหาวทิยาลยัได้  

ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ/วิทยาลัย

 (๒)  การให้คะแนนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน ให้เป็น S หรือ U

 ข้อ ๒๐  การจ�าแนกสภาพของนักศึกษา 

 สภาพนักศึกษามี ๒ สภาพ คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์

 (๑)  นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนแรกหรือนักศึกษา

ที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐

 (๒)  นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไม่ถึง ๒.๐๐ 

  นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ให้ไปรับทราบสภาพวิทยาทัณฑ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาและให้ 

ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ/

วิทยาลัย นักศึกษาสภาพ วิทยาทัณฑ์ จะพ้นสภาพวิทยาทัณฑ์เมื่อได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐

 ข้อ ๒๑  ฐานะชั้นปีของนักศึกษา

 การก�าหนดฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบจากจ�านวนสัดส่วนระหว่างหน่วยกิตที่ได้กับ

หน่วยกิต  รวมของหลักสูตรทั้งหมดให้ถือเกณฑ์ดังนี้

 (๑) สอบไล่ได้ ๑ - ๔๐ หน่วยกิต  ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 

 (๒)  สอบไล่ได้ ๔๑ - ๘๑ หน่วยกิต  ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒

 (๓)  สอบไล่ได้ ๘๑ หน่วยกิตขึ้นไป  ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓
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 ข้อ ๒๒  ระยะเวลาท่ีใช้ส�าหรับหลักสูตร นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกินสองเท่า 

ของระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ 

 ข้อ ๒๓  การลงโทษนักศึกษาผู้กระท�าผิด

 (๑)  การทุจริตในการสอบ 

 นกัศกึษาซึง่กระท�าผิดหรอืร่วมกระท�าผดิระเบยีบการสอบในการสอบประจ�าภาคหรอืการสอบ

ระหว่างภาคอย่างชดัแจ้ง ให้คณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลยัพจิารณาลงโทษสถานใดสถานหนึง่ดัง

ต่อไปนี้

  ก. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต

  ข. ให้ตกในรายวิชาท่ีทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้น้ันในภาคการศึกษาถัดไป

อย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา

      ค. ให้ตกในรายวชิาทีท่จุรติ รวมทัง้ไม่พจิารณาผลการศกึษาในภาคการศกึษาทีน่กัศกึษา

กระท�าการทุจริตและให้สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อย ๑ ภาค

การศึกษา

  ง. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 (๒) นักศึกษาที่กระท�าความผิดอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้รับโทษตามควรแก ่

ความผิดนั้น

 (๓)  ให้นับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย

 (๔) นกัศกึษาทีถ่กูสัง่พกัการศกึษา จะต้องช�าระค่ารกัษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษาทกุภาค

การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา 

 ข้อ ๒๔  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑)  ตาย

 (๒)  ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตร ตามข้อ ๓๐

 (๓)  ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อ�านวยการให้ลาออก

 (๔)  ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๓

 (๕)  ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

 (๖)  ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   ก.  มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๑.๕๐ ในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา 

   ข. นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคปกติถัดไป 

ต�่ากว่า ๒.๐๐
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  (๗) ศกึษาครบหน่วยกติตามหลกัสตูรแล้ว แต่ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต�า่กว่า ๒.๐๐ และ

ได้รับอนุมัติจากคณะ/วิทยาลัยให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้นเพื่อปรับค่าระดับคะแนน

เฉลีย่สะสมแต่ต้องไม่เกนิระยะเวลาการศกึษาของหลกัสตูร เมือ่สิน้สดุระยะเวลานีแ้ล้วค่าระดบัคะแนน

เฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๒.๐๐

 (๘)  นักศึกษาไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดท�าการสอน

และมิได้ด�าเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิด

ภาคการศึกษาตามข้อ ๑๑ (๔)  

 ข้อ ๒๕  การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

 (๑)  นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ ๒๔ (๘) สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ภายใน 

๑๕ วัน นับจากวันประกาศพ้นสภาพ

 (๒)  การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาคณบดี/ 

ผู้อ�านวยการ และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

 (๓)  นักศึกษาต้องช�าระเงินค่าคืนสภาพนักศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 (๔)  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเช่น

เดียวกับสภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๒

หมวดที่ ๔

การลาและการขอกลับเข้าศึกษาต่อ

 ข้อ ๒๖ การลาป่วย

 การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

 (๑)  การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นสิ้นสุด

และป่วยอยูก่ระทัง่ถงึวนัสอบ นกัศกึษาต้องยืน่ค�าร้องต่อคณบดี/ผู้อ�านวยการภายใน ๑ สัปดาห์ นบัจาก

วันที่เริ่มป่วยพร้อม ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือของสถานพยาบาลเอกชน

ที่ทางราชการรับรอง

 (๒)  การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้วแต่เกิด

ป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ นักศึกษาต้องย่ืนค�าร้องต่อคณบดี/ผู้อ�านวย

การทันทีและต้องน�าใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนทีท่างราชการ

รับรองมาให้โดยด่วน
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 ข้อ ๒๗  การลากิจ

 (๑)  นกัศกึษาท่ีจ�าเป็นต้องลาระหว่างชัว่โมงเรียน ต้องขออนญุาตจากอาจารย์ประจ�าวชิานัน้ 

 (๒)  นักศกึษาที่จะต้องลากิจตั้งแต่ ๑ วันขึน้ไป ต้องยื่นใบลากอ่นวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและ

ค�ารับรองของผู้ปกครอง

 ข้อ ๒๘  การลาพักการศึกษา

 (๑)  นกัศกึษาอาจยืน่ค�าร้องต่อคณบด/ีผูอ้�านวยการ เพือ่ขออนมุตัลิาพกัการศกึษาได้ในกรณี

ต่อไปนี้

   ก.  ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ

   ข.  ได้รับทุนไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศ

  ค.  ป่วยซ่ึงต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานานตามค�าสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ ๒๐ 

ของเวลาเรยีนทัง้หมด โดยมีใบรบัรองแพทย์ทีถ่กูต้องจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชน

ที่ทางราชการรับรอง

   ง. มีความจ�าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 

๑ ภาคการศึกษา

 (๒)  นกัศกึษาลาพกัการศกึษาได้คร้ังละ ๑ ภาคการศกึษา ยกเว้นการลาพกัการศกึษาตามข้อ 

๒๘ (๑) ก. และ ๒๘ (๑) ข.

 (๓)  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นการลาพัก

การศึกษา ตามข้อ ๒๘ (๑) ก.

 (๔)  ระหว่างท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช�าระค่ารักษาสถานภาพการ

เป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่ภาคการศึกษา 

ที่นักศึกษาได้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสภาพ 

การเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๒๙  การกลับเข้าศึกษาต่อ

 (๑)  นกัศกึษาทีไ่ด้รบัอนมุติัให้ลาพักการศกึษาแล้ว เมือ่จะกลบัเข้าศกึษาต่อจะต้องยืน่ค�าร้อง

ขอกลับเข้าศึกษาต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี/ผู้อ�านวยการก่อนก�าหนดวันลง

ทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อน

ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

 (๒)  นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาแล้วให้มารายงานตัวท่ีแผนก

วิชาหรือภาควิชา และยื่นค�าร้องขอกลับเข้าศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี/ 

ผู้อ�านวยการก่อนก�าหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มี

สภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อนถูกสั่งพักการศึกษา
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หมวดที่ ๕

การส�าเร็จการศึกษา

 ข้อ ๓๐ นักศกึษาจะมสีทิธ์ิได้รบัการเสนอชือ่ให้ได้รบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี ต้องมคีณุสมบตัิ

ดังต่อไปนี้

 (๑)  ศกึษาครบหน่วยกิตและวชิาทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดไว้ในหลกัสตูรวชิาใดทีน่กัศกึษาเรยีน

ซ�้าหรือเรียนแทน ให้นับหน่วยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบได้เพียงครั้งเดียว

 (๒)  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐

 (๓)  เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามข้อ ๓๑

หมวดที่ ๖

การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา

 ข้อ ๓๑ นักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภาพมหาวิทยาลัย ให้ได้

รับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะต้องมีคุณสมบัติตาม

คณุลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ของมหาวทิยาลัย มวีฒันธรรม สุภาพเรียบร้อย รกัษาชือ่เสยีงเกยีรตคิณุ

และประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และค�าสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจน 

จะต้องมีพฤติการณ์ด้านความประพฤติ ดังนี้

 (๑)  ไม่เป็นผู้ซึ่งมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบโดยค�าวินิจฉัยของแพทย์ หรือเป็นผู้ที่ศาลสั่งให้

เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ

 (๒)   ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษา หรืออยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา เว้นแต่

ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท

 (๓)  ไม่เป็นผู้ซึ่งประพฤติชั่ว บกพร่องในศีลธรรม ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพเครื่องดอง

ของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินรุงรัง หมกมุ่นในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชู้สาว ซึ่งท�าให้

เสื่อมเสียชื่อเสียง

 (๔)  ไม่เป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือก่อการวิวาทในระหว่างนักศึกษา

ด้วยกัน หรือระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น

 (๕) ไม่เป็นผู้ซึ่งแสดงอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ดูหมิ่นคณาจารย์และบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย

 (๖)  ไม่เป็นผู้ซึ่งก้าวก่ายในอ�านาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

 (๗)  ไม่เป็นผู้ซึ่งจงใจ หรือกระท�าการอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย
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 (๘)  ไม่มีหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๓๒  นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๑ ได้ช่ือว่าเป็นผู้ซ่ึงไม่มี

เกียรติและศักดิ์ ไม่สมควรได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพของมหาวิทยาลัย อาจได้รับพิจารณาดังนี้

 (๑)  ไม่เสนอชื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพของมหาวิทยาลัย

 (๒)   ยับยั้งไม่เสนอชื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีก�าหนด ๑ ปี ถึง ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ 

ตามลักษณะความผิดที่ได้กระท�าขึ้น

 ข้อ ๓๓  เมื่อนักศึกษาสอบได้ครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแล้ว กรณีพบว่า

นักศึกษาขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัย

พิจารณาเกียรติและศักดิ์นักศึกษาเสนอความเห็น ต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไม่ชักช้า

 ข้อ ๓๔  การประชมุคณะกรรมการพจิารณาเกยีรตแิละศกัดิข์องนกัศกึษาต้องมคีณะกรรมการ

มาประชมุ ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด ประธานคณะกรรมการมอี�านาจเชญิบคุคล

ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีมาอธิบายชี้แจง มีอ�านาจขอส�าเนาเอกสารจากหน่วยงานใดๆ มาประกอบการ

พจิารณาได้ คณะกรรมการจะเรยีกนกัศกึษาผูน้ัน้มาให้ถ้อยค�าเพือ่ประโยชน์ในการพิจารณาหรอืไม่กไ็ด้ 

การวนิจิฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุให้ถอืเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมคีะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่

ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

 ข้อ ๓๕  การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผู้ใดซึ่งเห็นว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 

ตามความในข้อ ๓๑ และปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะอ่ืนมีส่วนร่วมในการประพฤติผิดอยู่ด้วย  

ให้ประธานกรรมการในคณะ/วิทยาลัย ที่ท�าการพิจารณาท�าบันทึกแจ้งไปยังคณบดี/ผู้อ�านวยการใน

คณะ/วิทยาลัยของนักศึกษาซึ่งร่วมประพฤติผิดด้วยโดยด่วน เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยนั้นๆ พิจารณา

ด�าเนินการต่อไป

 ข้อ ๓๖  นักศึกษาผู ้ใดถูกคณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไม่

เสนอชื่อ ให้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ

อธิการบดีโดยท�าเป็นหนังสือมีส�าเนาถูกต้องหนึ่งฉบับลงลายมือช่ือของผู้อุทธรณ์ ยื่นต่อคณบดี/ 

ผูอ้�านวยการซึง่ตนศกึษาในคณะ/วทิยาลยันัน้ภายใน ๑๕ วนั นบัต้ังแต่วนัทีท่ราบว่าตนเป็นผู้ไม่สมควร

ได้รบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ ให้ผูซ้ึง่รับอทุธรณ์ส่งอทุธรณ์นัน้พร้อมด้วยค�าชีแ้จงของตนถ้าพึงมต่ีอไปยงั

มหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ วันที่ได้รับอุทธรณ์อันถูกต้องตามข้อ ๓๖

 ข้อ ๓๗  เม่ือมหาวิทยาลัยได้รับอุทธรณ์ ให้อธิการบดีหรือผู้ซ่ึงอธิการบดีมอบหมายเป็น

ประธานกรรมการ คณบดี/ผู้อ�านวยการทุกคณะ และผู้อ�านวยการกองบริการการศึกษา เป็นกรรมการ

และเลขานุการ พิจารณาวินิจฉัยให้เสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เมื่อคณะกรรมการ

พิจารณาวินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัย ค�าวินิจฉัยชั้นนี้ให้ถือเป็นที่สุด แต่ถ้า
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วินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัย ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย

ชี้ขาดแล้วให้น�าเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทราบด้วย

 การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔  

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  

หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

                         (ลงชื่อ)  เกษม สุวรรณกุล

                        (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)

       นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

พ.ศ. ๒๕๕๒

  เพื่อให้การด�าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และเหมาะสม จึงเห็นสมควรก�าหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกบัมติสภาสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงก�าหนด

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  

พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่า

ด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒”

 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบยีบนีก้บันกัศึกษาทีเ่ข้าศึกษาระดบัปรญิญาบณัฑติตัง้แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

เป็นต้นไป

 ท้ังนี ้นกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาก่อนปีการศกึษา ๒๕๕๒ ให้ใช้ระเบยีบสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า   

พระนครเหนือ ว่าด้วย การศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบบัทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยอนโุลม     

ไปจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

    “มหาวทิยาลยั” หมายความว่า มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื

    “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

    “คณะ/วิทยาลัย” หมายความว่า หน่วยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย

    “ภาควิชา” หมายความว่า หน่วยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
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    “คณบดี/ผู้อ�านวยการ” หมายความว่า คณบดีหรือผู้อ�านวยการของคณะ/วิทยาลัย

ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

   “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาบัณฑิต

ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

     “ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตร” หมายความว่า การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ครบหน่วยกิตและสอบผ่านทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ รวมถึงการได้รับ 

ค่าระดับคะแนนการวัดผลโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ยังไม่สิ้นสุด 

(Ip) ด้วย (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

ปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑)

 ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ค�าสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นๆ ของคณะ/

วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ�านาจในการออกระเบียบ 

ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความ 

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�านาจในการวินิฉัยชี้ขาด 

หมวดที่ ๑

การรับเข้าศึกษา

 ข้อ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 (๑)  ต้องเป็นผู ้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็น 

พระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ

 (๒)  ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบ

เท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ในแต่ละสาขาวิชา

 (๓)  เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีเรยีบร้อย แต่งกายสภุาพ และรบัรองต่อมหาวทิยาลยัว่าจะปฏบิตัิ

ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค�าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

 (๔) ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

ชั้นสูงอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

 (๕)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท
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 (๖)  ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคส�าคัญ 

ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 (๗)  มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุงและค่าใช้จ่าย 

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

 (๘)  ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 (๙)  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) - ๗ (๙) ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อน

ท�าการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และไม่ได้เปล่ียนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูก

ถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

 ข้อ ๘  การรับเข้าเป็นนักศึกษา 

 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดรายละเอียด

ต่างๆ จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ในกรณทีีม่เีหตผุลความจ�าเป็นเป็นกรณพีเิศษ เพือ่ประโยชน์

ของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ เข้าเป็นนักศึกษา

พเิศษตามนโยบายมหาวทิยาลยักไ็ด้ นกัศกึษาพเิศษอาจจะเป็นผูม้คีวามประสงค์เข้าศกึษาโดยไม่ขอรับ

ปริญญา หรือต้องการศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีตนสังกัด 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๙  การช�าระเงินและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ต้องช�าระเงินค่า

ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัย

ประกาศให้ด�าเนินการและต้องน�าหลักฐานการช�าระเงินพร้อมหลักฐานอื่นๆ ส�าหรับการขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้วยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ 

และปฏิบัติ

  ข้อ ๑๐  มหาวิทยาลัยอาจจะอนุมัติให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชา

หน่ึงของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาในอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีวิชาพื้นฐานคล้ายคลึงกันได้  

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ�าคณะทีน่กัศกึษาผูน้ัน้ประสงค์จะเข้าศกึษาต่อ มมีตเิหน็ชอบ

ให้รับเข้าศึกษาตามเงื่อนไขโดยให้ภาควิชานั้นๆ เป็นผู้ก�าหนดจ�านวนวิชาและระยะเวลาที่นักศึกษานั้น

ต้องเรียนเพิ่มเติม

 ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ

           นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนระหว่างมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้เมื่อร้องขอให้มีการพิจารณา

รายละเอียดในหลักสูตร ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา คณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัยและ
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อธิการบดีของทั้งสองสถาบันการศึกษาเป็นผู้อนุมัติ โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

 (๑)  รายวชิาท่ีหลกัสตูรก�าหนด มไิด้เปิดสอนในมหาวทิยาลยัในภาคการศกึษาและปีการศกึษา

นั้นด้วยเหตุผลต่างๆ

 (๒) รายวิชาที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือมี

เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร

 (๓) ให้น�าหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนข้ามสถาบันหรือ

มหาวิทยาลัยไปเป็น ส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาก�าลังศึกษาอยู่

 (๔) นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามท่ีสถาบันหรือ

มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไปเรียนนั้นก�าหนด

 (๕)  นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษากรณีไม่มีรายวิชาลงทะเบียน ณ 

มหาวิทยาลัย

หมวดที่ ๒

ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน

 ข้อ ๑๒  ระบบการศึกษา

 (๑)  มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาค

การศกึษาปกต ิคอื ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย มรีะยะเวลาการศกึษาในแต่ละภาคเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ 

ภาคก็ได้ มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับ

ชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

 (๒)  การคิดหน่วยกิต 

  “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงภาระการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑ์

ดังนี้

  ก.  รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

  ข. รายวิชาภาคปฏิบัติรวมถึงรายวิชาโครงงานหรือรายวิชาโครงงานพิเศษที่ใช้เวลาฝึก

หรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

  ค.  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค 

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

  ง.  การท�ากิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท�ากิจกรรมนั้นๆ  

ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
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 ข้อ ๑๓  การลงทะเบียนเรียน

 (๑)  ก�าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามก�าหนด นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ (กลางภาคและ

ปลายภาค) ในภาคเรียนนั้น

 (๒)  นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

  ก. วิชาที่นับหน่วยกิตและน�ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

   ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต แต่เป็นวิชาที่บังคับในหลักสูตร

   ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยก�าหนดให้เรียนหรือฝึกโดยไม่นับหน่วยกิตให้   

   ง. วชิาทีม่หีน่วยกติ แต่ไม่ให้ค่าระดบัคะแนน ถ้าหากผลการเรยีนหรือการฝึกเป็นทีพ่อใจ

จะได้ S หากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่ไม่พอใจจะได้ U และนับหน่วยกิตส�าหรับการจบหลักสูตร 

แต่ไม่น�าหน่วยกิตไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

 (๓)  ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้

   ก. วิชาปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนให้ครบตามจ�านวนหน่วยกิตท่ีเปิดสอนในภาค

การศึกษานั้น

  ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ ให้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนไม่ต�่ากว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 

๒๒ หน่วยกิต นักศึกษาภาคค�่าลงทะเบียน ไม่ต�่ากว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต

  ค. กรณีจ�านวนหน่วยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจ�านวนต�่ากว่าที่ก�าหนดในข้อ ๑๓ (๓) ข. 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนต�่ากว่าที่ก�าหนดได้

 (๔)  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา 

  กรณีท่ีนักศึกษาไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติต้องด�าเนินการ

ขอรักษาสถานภาพนักศึกษาและช�าระเงินค่ารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค 

การศึกษามิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตาม ข้อ ๒๖ (๙) และให้นับระยะเวลาที่ขอรักษา

สถานภาพรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา

 (๕)  ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

 (๖)  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา แต่ไม่

สามารถประเมนิผลภายในภาคการศกึษาทีล่งทะเบยีน ต้องปฏบิติัดังนี ้(ระเบยีบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑)

    ก. ให้งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ 

หรือรายวิชาสหกิจศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-progress) ต่อท้ายวิชาและด�าเนินการประเมินผลการศึกษา

ประจ�าภาค แล้วจ�าแนกสภาพนักศึกษาได้ตามปกติ โดยไม่น�าหน่วยกิตของวิชาที่บันทึกการวัดผลโครง

งานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-progress) มาคิดค่าระดับคะแนน
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ประจ�าภาค  

  ข. การประเมนิผลวชิาโครงงานพเิศษ ปรญิญานพินธ์ หรอืรายวชิาสหกจิศกึษาทีบ่นัทกึ

การวัดผลโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-progress) ต่อท้าย

วิชาไว้ ให้ท�าการประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ส่งคะแนน

   ค.  กรณีลงทะเบียนวิชาเรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียน

รักษาสภาพโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป  

หรือภาคฤดูร้อนที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา

 ข้อ ๑๔  การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน

 (๑)  นกัศกึษาซึง่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาใดไว้ หากจะขอเปล่ียนหรือเพ่ิมวชิาเรียนให้ท�าได้ภายใน 

๓ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดแต่เฉพาะหน่วยกิตของ

วิชาที่เลือกเรียนใหม่

 (๒)  นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว้ หากต้องการถอนวิชานั้นให้ถอนได้ภายใน ๑๒ 

สัปดาห์ นับตั้งแต่ วันเปิดภาคการศึกษาส�าหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่

วนัเปิดภาคการศกึษาส�าหรบัภาคการศกึษาฤดรู้อน กรณนีกัศกึษาถอนวชิาเรียนเมือ่พ้นก�าหนดดังกล่าว 

ให้ได้รับเกรด W 

 ข้อ ๑๕  การโอนผลการเรียน 

  (๑)  คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอน

  มหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอก

ระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  ก. มคีณุวฒุแิละคณุสมบตัติามข้อ ๗ แห่งระเบยีบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒

  ข. ผ่านการสอบคดัเลอืกตามทีม่หาวทิยาลัยก�าหนด และขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาของ

มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

  ค. รายวิชาที่น�ามาขอเทียบโอน ต้องมีคะแนนหรือผลการประเมินไม่ต�่ากว่า C หรือ 

๒.๐๐ หรือเทียบเท่า

  ง.  ผลการเรยีนจากการศกึษาในระบบหรอืหลกัฐานแสดงความรูแ้ละประสบการณ์จาก

การศกึษานอกระบบ และ/หรอืการศกึษาตามอธัยาศยัต้องมอีายไุม่เกนิ ๓ ปี นบัจากวนัส้ินสุดภาคการ

ศึกษาของรายวิชาที่ขอเทียบโอน หรือวันสุดท้ายของประสบการณ์ที่ยื่นขอรับการประเมิน 

  จ. ได้รับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชาก่อนการอนุมัติผลการศึกษาในรายวิชาที่ขอ 

เทียบโอน 
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 (๒)  การด�าเนินการขอเทียบโอน 

  นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ให้ด�าเนินการดังนี้

  ก.  แจ้งความจ�านงถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ภายใน  

๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะยื่นค�าร้องขอเทียบโอน

   ข.  ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ อาทิ ระเบียนผลการเรียน (Transcript) และ 

รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนไปแล้วให้ติดต่อสถาบันเดิมจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง

  ค.  หลกัฐานแสดงความรูแ้ละประสบการณ์จากการศกึษานอกระบบ และ/หรอืการศกึษา

ตามอัธยาศัย นักศึกษาเป็นผู้น�าส่งด้วยตนเองที่ภาควิชา 

 (๓) การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๐)

   ก.  การเทียบโอนของนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย

   ๑. รายวิชาเดิมที่ขออนุมัติเทียบโอนต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกัน และมี

ปริมาณเท่ากันหรือไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรใหม่และต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา

   ๒. นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของจ�านวนหน่วยกิตรวม

ตลอดหลักสูตร 

   ข. การเทียบโอนของนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือต่างสถาบัน

    ๑. ต้องศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ

โดยไม่นับ ภาคการศึกษาที่ลาพัก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐

    ๒. มีรายวิชาท่ีได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิมเทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย 

ตามแผนก�าหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่รับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

และจะต้องโอนมาศกึษาในสาขาวชิาเดยีวกนักบัสาขาวชิาทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษาเดมิหรอื

สาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัย

    ๓. รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

รายวิชาที่ขอเทียบโอน

    ๔. รายวิชาเดิมท่ีจะพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจะกระท�าได้ไม่เกินคร่ึงหนึ่งของ

จ�านวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรที่รับโอน 

    ๕. ให้คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้ก�าหนดเวลาการประเมิน ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน  

และแจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบโดยจัดท�าเป็นประกาศคณะ/วิทยาลัย 

 (๔)  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ

   ก. ต้องผ่านการทดสอบในรายวชิาทีข่อเทยีบโอน โดยคณะ/วิทยาลยัจดัให้มกีารทดสอบ 

หรือผ่านการทดสอบจากหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ หรือประเมินจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
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โดยพจิารณาจากความรู ้และจากประสบการณ์ท่ีเสนอให้ประเมนิ รวมทัง้การประเมนิจากการสัมภาษณ์

  ข. การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกการได้หน่วยกิตตามวิธีการประเมินดังนี้ จากการ

ทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) ให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized test)  

จากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized test) ให้บันทึก “CE” (Cred-

its from exam) การศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of  

Nonsponsored training) ให้บันทึก “CT” (Credits from training) จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 

(Portfolio) ให้บันทึก “CP” (Credits from portfolio)

  ค. ให้คณะ/วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่

นักศึกษาขอเทียบโอน ผลการเรียนเป็นผู้พิจารณา แล้วเสนอผลการพิจารณาเป็นค่าระดับคะแนนให้

คณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ 

   ง. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน โดยให้เทียบ

โอนเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตร

ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

  จ. การเทียบโอนรายวิชาให้นับหน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยกิต

รวมของหลกัสตูรทีร่บัโอน เว้นแต่ หลกัสตูรดงัต่อไปนี ้ให้เทยีบโอนได้ไม่เกนิสามในสีข่องหน่วยกติรวม

ตลอดหลักสูตร (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๒)

     ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพช้ันสงู (ปวส.) ซึง่ผ่านการท�างานในสถานประกอบการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และผ่านหลกัสตูร

ฝึกอบรมนกัเทคโนโลยหีรอืนกัปฏบิตักิารขัน้สงูตามมาตรฐานมหาวทิยาลัยหรือหลักสูตรฝึกอบรมเทียบ

เท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

   ๒. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ส�าหรับผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาตามที่แต่ละหลักสูตรก�าหนด ซึ่งมีประสบการณ์การ

ท�างานในภาคอุตสาหกรรมและมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรก�าหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา

ของคณะกรรมการประจ�าส่วนงาน 

   ๓. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ส�าหรับผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ ในสาขาวิชาตาม

ที่แต่ละหลักสูตรก�าหนดหรือในสาขาวิชาอ่ืนตามที่คณะกรรมการประจ�าส่วนงานเห็นชอบ และผ่าน

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรฝึกอบรม

เทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

 (๕)  การนับระยะเวลาการศึกษา

 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอน สามารถศึกษาได้ไม่เกินระยะเวลาสองเท่าของหลักสูตร 
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กรณีโอนมาจากสถาบันเดิมให้นับระยะเวลาการศึกษาจากสถาบันเดิมรวมด้วย
 (๖)  การนับหน่วยกิตและการคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
 ให้นับหน่วยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตร แต่ไม่น�ามา
ค�านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม
 (๗)  การให้ปริญญาเกียรตินิยม
 นักศึกษาที่เทียบโอนไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม 
 (๘)  การช�าระเงิน
  นักศึกษาจะต้องช�าระเงินค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตและรายวิชาที่ได้รับอนุมัติเทียบโอน
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๖ เวลาเรียน
 (๑) นกัศกึษาซึง่มเีวลาเรยีนวชิาใดต�า่กว่าร้อยละ ๘๐ ให้ถอืว่าไม่มสิีทธิส์อบและตกในวิชาน้ัน 
[Fa] (ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้น�าหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย
 (๒) นักศึกษาซึ่งขาดสอบวิชาใดโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ถือว่าตกในวิชานั้น [Fe]  
(ตกเนื่องจากขาดสอบ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้น�าหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย

หมวดที่ ๓

การวัดผลการศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๑๗  ระบบการวัดผลการศึกษา
 (๑)  ให้ก�าหนดค่าระดับคะแนนเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร และในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ให้เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้มดังต่อไปนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑)
  สัญลักษณ์  แต้ม ความหมาย
   A   ๔.๐ ดีเลิศ (Excellent)
   B+   ๓.๕ ดีมาก (Very Good)
   B   ๓.๐ ดี (Good)
   C+   ๒.๕ ค่อนข้างดี (Above Average)
   C   ๒.๐ พอใช้ (Average)
   D+   ๑.๕ เกือบพอใช้ (Below Average)
   D   ๑.๐ อ่อน (Poor)
   F   ๐ ตก (Failure)
   Fa   ๐ ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ

       (Failed, Insufficient Attendance)
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   Fe   ๐ ตกเนื่องจากขาดสอบ    

        (Failed, Absent from Examination)

   Ip   - การวัดผลโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือ 

       รายวิชาสหกิจศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-progress)

   I   - ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

   S   - พอใจ (Satisfactory)

   U   - ไม่พอใจ (Unsatisfactory)

   W   - ขอถอนวิชาเรียนหลังก�าหนด (Withdrawal) 

 (๒) ให้มีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา ๑ คร้ัง และควรมีการสอบกลางภาค 

การศึกษาครั้งหนึ่งด้วย

 (๓)  ให้คณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัยพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาค 

การศึกษา โดยมีคณบดี/ผู้อ�านวยการเป็นผู้ลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา

 (๔)  ให้คณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษค�าตอบในการวัดผลการศึกษาไว้อย่างน้อย ๑ ภาค 

การศึกษานับแต่วันประกาศผลการศึกษา เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้วให้คณบดี/ผู้อ�านวยการสั่งท�าลายได้

 ข้อ ๑๘  การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

 (๑)  ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชาแล้วรวมกันเข้าด้วยกัน  

หารด้วยจ�านวนหน่วยกติ รวมทกุวชิา ให้มทีศนยิม ๒ ต�าแหน่งไม่ปัดเศษ วชิาใดทีน่กัศึกษาเรยีนซ�า้หรอื

เรียนแทน ให้น�าหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วยทุกครั้ง

 (๒)  ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

  ก.  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคการศึกษา คือค่าระดับคะแนนเฉล่ียที่คิดจากผล

การศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา

  ข.  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือค่าระดับคะแนนเฉล่ียที่คิดจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก�าลังคิดค่าระดับคะแนน

 ข้อ ๑๙  การเรียนซ�้าวิชาเรียน 

 (๑)  นักศึกษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งต้องเรียนซ�้าวิชานั้น หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ที่ภาควิชาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 

  (๒)  นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนในรายวชิาต�า่กว่าพอใช้ (C หรอื ๒.๐๐) อาจขอเรยีนซ�า้ในรายวชิา

นั้นได้โดยได้รับอนุมัติจากภาควิชาก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน ในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้น�า

หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่ได้มารวมด้วยทุกครั้ง
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  ข้อ ๒๐ การให้ค่าระดับคะแนน I (Incomplete)

 (๑)  การให้ค่าระดับคะแนน I จะกระท�าได้ในกรณีต่อไปนี้

  ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑ์ในข้อ ๑๖ (๑) แต่ไม่ได้เข้าสอบในบางรายวิชาหรือ

ทัง้หมดได้เพราะป่วยก่อนสอบ โดยปฏบิตัถิกูต้องตามข้อ ๒๘ (๑) ก. และคณบด/ีผูอ้�านวยการพจิารณา

ประกอบความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัติเพราะการศึกษาของนักศึกษา 

ผู้นั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กน้อย

  ข. นักศึกษาป่วยระหว่างสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได้ 

โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๘ (๑) ข. และได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อ�านวยการ

  ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และคณบดี/ผู้อ�านวยการอนุมัติ 

  ง. นักศึกษาท�างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็น

สมควรให้รอผลการศึกษา ให้แจ้งการให้คะแนน I (ไม่สมบูรณ์) มาพร้อมกับผลการศึกษาของนักศึกษา

อื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

 (๒)  นกัศกึษาทีไ่ด้ค่าระดบัคะแนน I (ไม่สมบรูณ์) จะต้องแก้ไขเปลีย่นแปลงให้เสรจ็สิน้ภายใน 

๓๐ วนั นับจากวันอนุมตัผิลการศึกษาประจ�าภาค ถ้าหากพ้นก�าหนดเวลาแล้วนกัศกึษาผูใ้ดยงัมค่ีาระดบั

คะแนน I (ไม่สมบูรณ์) อยู่ให้นายทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) เป็น F (ตก) หรือ U 

(ไม่พอใจ) โดยอัตโนมัติ

 ข้อ ๒๑ การศึกษาโดยไม่วัดผล

 (๑) นกัศกึษาอาจขอค�าแนะน�าจากอาจารย์ที่ปรกึษาเพือ่ลงทะเบียนวิชาเรียนเป็นพเิศษโดย

ไม่ขอวัดผล [Audit] รายวชิาใดวชิาหนึง่ทีอ่ยูน่อกหลกัสตูรเพือ่เป็นการเสรมิความรู้ได้โดยได้รบัอนญุาต

จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น

 (๒) นักศึกษาจะต้องช�าระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและจะต้องระบุในค�าร้องลง

ทะเบียนวิชาเรียนด้วยว่าเรียนวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่ขอวัดผล [Audit] และเมื่อลงทะเบียนแล้วจะขอ

เปลี่ยนแปลงเป็นการศึกษาโดยวัดผลในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีนักศึกษาเปล่ียนโอนสาขาวิชา 

และลักษณะวิชานั้นเป็นวิชา ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรให้มีการวัดผล

 (๓)  การขอลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไม่วัดผล ให้กระท�าในช่วงก�าหนดเวลาของการเพิ่มวิชา

เรียน และนับหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาโดยไม่วัดผล [Audit] รวมกับหน่วยกิตรายวิชาอื่นๆ ในการ

คิดจ�านวนหน่วย กิตสูงสุดท่ีนักศึกษาลงทะเบียนด้วย แต่ไม่นับรวมเป็นจ�านวนหน่วยกิตต�่าสุดที่ลง

ทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

 (๔) การเรียนวิชาเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตนี้ ไม่มีการวัดผลและให้มหาวิทยาลัย

บันทึกอักษร AU ในระเบียนการศึกษาได้เมื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาวินิจฉัยว่านักศึกษาได้เรียนด้วย

ความตั้งใจและมีเวลาเรียนครบตามข้อ ๑๖ และอาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการเรียน AU ในการส่งคะแนน
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ของวิชานั้นด้วย 

 ข้อ ๒๒  การจ�าแนกสภาพของนักศึกษา

 สภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์

 (๑) นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนแรกหรือนักศึกษา

ที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐

 (๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไม่ถึง ๒.๐๐

 นกัศกึษาสภาพวทิยาทณัฑ์ ต้องไปรบัทราบวทิยาทณัฑ์ทีภ่าควชิา และให้ลงทะเบยีนได้ไม่เกนิ  

๓ ใน ๔ ของหน่วยกติรวมในภาคเรยีนถดัไป หรอือยูใ่นดุลยพินจิของภาควชิา นกัศกึษาสภาพวทิยาทณัฑ์  

จะพ้นสภาพวิทยาทัณฑ์ เมื่อได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�า่กว่า ๒.๐๐

 ข้อ ๒๓ ฐานะชั้นปีของนักศึกษา

 การก�าหนดฐานะชัน้ปีของนกัศกึษา ให้เทยีบจากจ�านวนสดัส่วนระหว่างหน่วยกติทีส่อบได้กบั

หน่วยกิตรวมของหลักสูตรทั้งหมดให้ถือเกณฑ์ดังนี้

 (๑)  สอบไล่ได้ ๑ - ๓๔ หน่วยกิต  ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

 (๒)  สอบไล่ได้ ๓๕ - ๖๘ หน่วยกิต  ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒

 (๓)  สอบไล่ได้ ๖๙ - ๑๐๒ หน่วยกิต  ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓

 (๔)  สอบไล่ได้ ๑๐๓ - ๑๓๖ หน่วยกิต  ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔

 (๕)  สอบไล่ได้ ๑๓๗ หน่วยกิตขึ้นไป  ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๕

 ข้อ ๒๔ ระยะเวลาที่ใช้ส�าหรับหลักสูตร 

 นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาตามแผนการศึกษาท่ีระบุไว้ใน

หลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่การเข้าศึกษา โดยให้นับรวมระยะ

เวลาการศึกษาภาคฤดูร้อน การลาพักการศึกษา หรือการถูกสั่งพักการศึกษาด้วย 

 ข้อ ๒๕ การลงโทษนักศึกษาผู้กระท�าผิด

 (๑)  การทุจริตในการสอบ

   นักศึกษาซึ่งกระท�าผิด หรือร่วมกระท�าผิดระเบียบการสอบในการสอบประจ�าภาคหรือ

การสอบระหว่างภาคอย่างชัดแจ้ง ให้คณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใด

สถานหนึ่งดังต่อไปนี้

  ก. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต

  ข. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติ 

ถัดไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา
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  ค. ให้ตกในรายวชิาทีท่จุรติ รวมทัง้ไม่พจิารณาผลการศกึษาในภาคการศกึษาทีน่กัศกึษา
กระท�าการทุจริตและให้สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อย ๑ ภาค
การศึกษา
  ง. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 (๒) นักศึกษาที่กระท�าความผิดอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้รับโทษตามควรแก ่
ความผิดนั้น
  (๓) ให้นับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษา เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาส�าหรับ
หลักสูตรสาขาวิชานั้นด้วย
 (๔) นกัศกึษาทีถ่กูสัง่พกัการศกึษา จะต้องช�าระค่ารกัษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษาทกุภาค
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา

 ข้อ ๒๖ การพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา เมือ่ (ระเบยีบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)
 (๑)  ตาย
 (๒)  ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญาบัตร ตามข้อ ๓๔
 (๓)  ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อ�านวยการให้ลาออก
 (๔)  ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๕
 (๕)  ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
 (๖)  หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี
   ก. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับ 
การศึกษา
  ข. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๑.๕๐ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ที่ได้ลง
ทะเบียนเรียน
   ค. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน
   ง. มค่ีาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต�า่กว่า ๒.๐๐ สีภ่าคการศกึษาต่อเนือ่งกนันบัตัง้แต่ภาค
การศกึษาที ่๓ ทีไ่ด้ลงทะเบยีนเรียน ยกเว้นศกึษาครบหน่วยกติตามหลักสูตรแล้ว ได้รับค่าระดับคะแนน 
เฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุมัติให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการ
ศึกษาของหลักสูตร
 (๗)  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง และปริญญาตรีเทียบโอน 
   ก. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับ 
การศึกษา
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   ข. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่

ภาคการศึกษาแรก ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

  ค. มค่ีาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต�า่กว่า ๒.๐๐ สีภ่าคการศกึษาต่อเนือ่งกนันบัตัง้แต่ภาค

การศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนน

เฉลีย่สะสมไม่ต�า่กว่า ๑.๘๐ จะได้รบัการอนญุาตให้เรียนวชิาทีอ่ยูใ่นหลกัสตูรต่อไปแต่ไม่เกนิระยะเวลา

การศึกษาของหลักสูตร

 (๘)  ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๑.๘๐

 (๙)  ไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดท�าการสอน และมิได้

ด�าเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค

การศึกษาตามข้อ ๑๓ (๔)

 ข้อ ๒๗ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

 (๑)  นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ ๒๖ (๙) สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ภายใน 

๑๕ วัน นับจากวันประกาศพ้นสภาพ

 (๒)  การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาคณบดี/ 

ผู้อ�านวยการ และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

 (๓)  นกัศกึษาต้องช�าระเงนิค่าธรรมเนยีมการคนืสภาพนกัศกึษาตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั

 (๔)  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเช่น

เดียวกับสภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๔ 

หมวดที่ ๔

การลาและการขอกลับเข้าศึกษาต่อ

 ข้อ ๒๘ การลาป่วย

 (๑)  การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

  ก.  การลาป่วยก่อนสอบ หมายถงึ นกัศกึษาป่วยก่อนทีก่ารเรยีนในภาคการศกึษานัน้สิน้

สุดและป่วยอยู่จนกระท่ังถึงวันสอบ นักศึกษาต้องยื่นค�าร้องภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันท่ีนักศึกษา

เริม่ป่วยพร้อมใบรบัรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนทีท่าง

ราชการรับรอง

  ข.  การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว

แต่เกิดป่วยจน ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ นักศึกษาต้องยื่นค�าร้องต่อคณบดี/ 

ผู้อ�านวยการทันที และต้องน�าใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล

เอกชนที่ทางราชการรับรองมาให้โดยด่วน
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 ข้อ ๒๙  การลากิจ

 (๑)  นกัศกึษาท่ีจ�าเป็นต้องลาระหว่างชัว่โมงเรียน ต้องขออนญุาตจากอาจารย์ประจ�าวชิานัน้

 (๒)  นักศกึษาที่จะต้องลากิจตั้งแต่ ๑ วันขึน้ไป ต้องยื่นใบลากอ่นวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและ

ค�ารับรองของผู้ปกครอง

 ข้อ ๓๐ การลาพักการศึกษา

 (๑)  นกัศกึษาอาจยืน่ค�าร้องต่อคณบด/ีผูอ้�านวยการเพือ่ขออนมุตัลิาพกัการศกึษาได้ ในกรณี

ต่อไปนี้

  ก.  ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ

  ข.  ได้รับทุนไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศ

  ค.  ป่วยซ่ึงต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานานตามค�าสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ ๒๐ 

ของเวลาเรยีนทัง้หมด โดยมีใบรบัรองแพทย์ทีถ่กูต้องจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชน

ที่ทางราชการรับรอง

  ง.  มีความจ�าเป็นส่วนตัวโดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในสถาบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑  

ภาคการศึกษา

 (๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นการลาพักการศึกษาตาม 

ข้อ ๓๐ (๑) ก. และ ๓๐ (๑) ข.

 (๓) ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นการลาพัก 

การศึกษาตามข้อ ๓๐ (๑) ก.

 (๔) ระหว่างท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช�าระเงินค่ารักษาสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาทุกภาคการศกึษาภายใน ๑๕ วนั นบัตัง้แต่วนัเปิดภาคการศกึษา เว้นแต่ภาคการศกึษา 

ที่นักศึกษาได้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการ

เป็นนักศึกษา

 ข้อ ๓๑  การกลับเข้าศึกษาต่อ

 (๑) นกัศกึษาทีไ่ด้รบัอนมุติัให้ลาพักการศกึษาแล้ว เมือ่จะกลบัเข้าศกึษาต่อจะต้องยืน่ค�าร้อง

ขอกลับเข้าศึกษาต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี/ผู้อ�านวยการก่อนก�าหนดวันลง

ทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อน

ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

 (๒)  นกัศกึษาทีถ่กูสัง่พกัการศกึษา เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลาแล้วให้มารายงานตัวท่ีภาควชิา 

และยืน่ค�าร้องขอกลบัเข้าศกึษาผ่านอาจารย์ทีป่รกึษาเพ่ือขออนมุติัคณบดี/ผู้อ�านวยการก่อนก�าหนดวนั

ลงทะเบยีนของมหาวทิยาลยั เมือ่ได้รบัอนมุตัใิห้กลบัเข้าศกึษาแล้วให้มสีภาพเป็นนกัศกึษาเหมอืนก่อน

ถูกสั่งพักการศึกษา
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หมวดที่ ๕

การส�าเร็จการศึกษา

 ข้อ ๓๒ นกัศกึษาจะมสีทิธิไ์ด้รบัการเสนอชือ่ให้ได้รบัปรญิญาบตัร ต้องมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี้

 (๑)  ศกึษาครบหน่วยกติและวชิาท่ีมหาวทิยาลยัก�าหนดไว้ในหลกัสตูร วชิาใดทีน่กัศึกษาเรียน

ซ�้าชั้นหรือเรียนแทน ให้นับหน่วยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบได้เพียงครั้งเดียว

 (๒)  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐

 (๓)  เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามข้อบังคับ ๓๔

  ข้อ ๓๓ การได้เกียรตินิยมส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษา 

 (๑)  ส�าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติและมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่ก�าหนดไว้

ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

 (๒) ไม่เคยสอบตก (F, Fe, Fa) หรือได้รับผลการศึกษาไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด

 (๓)  ไม่เคยเรียนซ�้ารายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม

  (๔)  นกัศกึษาซ่ึงได้ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๓.๖๐ ขึน้ไป จะได้เกยีรตินยิมอนัดับหนึง่ 

  (๕)  นกัศกึษาซึง่ได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต่ ๓.๒๕ ขึน้ไป จะได้เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง 

หมวดที่ ๖

การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา

 ข้อ ๓๔  นกัศกึษาซึง่เป็นผูม้เีกยีรตแิละศกัดิ ์สมควรพจิารณาเสนอสภามหาวทิยาลยั ให้ได้รบั

ปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะต้องมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรม สุภาพเรียบร้อย รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและ

ประโยชน์ของมหาวทิยาลยั ปฏบิตัติามระเบยีบ ข้อบงัคบั และค�าส่ังของมหาวทิยาลัย ตลอดจนจะต้อง

มีพฤติการณ์ด้านความประพฤติ ดังนี้

 (๑)  ไม่เป็นผู้ซึ่งมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบโดยค�าวินิจฉัยของแพทย์ หรือเป็นผู้ที่ศาลสั่งให้

เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ

 (๒) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษา หรืออยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา เว้นแต่

ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท

 (๓) ไม่เป็นผู้ซึ่งประพฤติชั่ว บกพร่องในศีลธรรม ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพเครื่องดอง

ของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินรุงรัง หมกมุ่นในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชู้สาว ซึ่งท�าให้

เสื่อมเสียชื่อเสียง
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 (๔)  ไม่เป็นผูซ้ึง่ก่อให้เกดิการแตกแยกความสามคัคี หรอืก่อการววิาทในระหว่างนกัศกึษาด้วย

กัน หรือระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น

 (๕) ไม่เป็นผู้ซึ่งแสดงอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ดูหมิ่นคณาจารย์และบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย

 (๖)  ไม่เป็นผู้ซึ่งก้าวก่ายในอ�านาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

 (๗)  ไม่เป็นผู้ซึ่งจงใจ หรือกระท�าการอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สิน 

ของมหาวิทยาลัย

 (๘) ไม่มีหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๓๕ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ซึ่งไม่มี

เกียรติและศักดิ์ ไม่สมควรได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

อาจได้รับพิจารณาดังนี้

 (๑)  ไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 (๒)  ยับยั้งไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา มีก�าหนด ๑ ปี ถึง ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ตามลักษณะ

ความผิดที่ได้กระท�าขึ้น 

 ข้อ ๓๖ เมื่อนักศึกษาสอบได้ครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแล้ว กรณีพบว่า

นักศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัย

พิจารณาเกียรติและศักดิ์นักศึกษาเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไม่ชักช้า

 ข้อ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของ

นักศึกษาต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ประธาน

คณะกรรมการมีอ�านาจเชิญบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีมาอธิบายชี้แจง มีอ�านาจขอส�าเนาเอกสาร

จากหน่วยงานใดๆ มาประกอบการพิจารณาได้ คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาให้ถ้อยค�าเพื่อ

ประโยชน์ในการพิจารณาหรือไม่ก็ได้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  

หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

 ข้อ ๓๘ การพิจารณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาผู้ใดซ่ึงเห็นว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อ

หนึ่งตามความในข้อ ๓๔ และปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะอื่นมีส่วนร่วมในการประพฤติผิดอยู่ด้วย  

ให้ประธานกรรมการในคณะ/วิทยาลยั ท่ีท�าการพจิารณาท�าบนัทกึแจ้งไปยงัคณบด/ีผูอ้�านวยการในคณะ/ 

วิทยาลัยของนักศึกษาซึ่งร่วมประพฤติผิดด้วยโดยด่วน เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัยนั้นๆ พิจารณา 

ด�าเนินการต่อไป

 ข้อ ๓๙ นกัศกึษาผู้ใดถกูคณะกรรมการประจ�าคณะ/วทิยาลยัพจิารณาเห็นสมควรไม่เสนอชือ่

ให้ได้รับปริญญา ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีโดยท�าเป็นหนังสือ
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มีส�าเนาถูกต้องหนึ่งฉบับลงลายมือช่ือของผู้อุทธรณ์ยื่นต่อคณบดี/ผู้อ�านวยการซ่ึงตนศึกษาในคณะ/

วิทยาลัยนั้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบว่าตนเป็นผู้ไม่สมควรได้รับปริญญา

 ให้ผูซ้ึง่รบัอทุธรณ์ส่งอทุธรณ์นัน้พร้อมด้วยค�าชีแ้จงของตนถ้าพงึมต่ีอไปยงัมหาวทิยาลยัภายใน 

๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์อันถูกต้องตามข้อ ๓๙

 ข้อ ๔๐  เม่ือมหาวิทยาลัยได้รับอุทธรณ์ ให้อธิการบดีหรือผู้ซ่ึงอธิการบดีมอบหมายเป็น

ประธานกรรมการ คณบดี/ผู้อ�านวยการทุกคณะ และผู้อ�านวยการกองบริการการศึกษา เป็นกรรมการ

และเลขานุการ พิจารณาวินิจฉัยให้เสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เมื่อคณะกรรมการ

พิจารณาวินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัย ค�าวินิจฉัยชั้นนี้ให้เป็นที่สุด แต่ถ้า

วินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัย ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย

ชี้ขาดแล้วให้น�าเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทราบด้วย

 การประชุมพจิารณาตามความในวรรคแรก ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของ

จ�านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมี

คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

                                               (ลงชื่อ)  เกษม สุวรรณกุล

                                       (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)

      นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ว่าด้วย การรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

และระดับปริญญาบัณฑิต 

พ.ศ. ๒๕๕๓

  โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาพิเศษระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงให้ก�าหนดระเบียบ 

ไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาพิเศษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาบัณฑิต 

พ.ศ. ๒๕๕๓”

 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๓ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการรับเข้า

ศกึษาเป็นนกัศกึษาพเิศษระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพ ระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง และระดับ

ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 บรรดา ระเบยีบ กฎ ประกาศและค�าสัง่อ่ืนใดทีข่ดัหรอืแย้งกบัความในระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบยีบ

นี้แทน

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

   “มหาวทิยาลยั” หมายความว่า มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

   “นักศึกษาพิเศษ” หมายความว่า บุคคลที่สนใจศึกษาวิชาบางวิชา เพื่อเสริมสร้าง

ระดบัความรูข้องตนเองให้สงูข้ึน หรอืนกัศกึษาของสถาบนั/มหาวทิยาลยัอืน่ทีข่อลงทะเบยีนในรายวชิา

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๕ นักศึกษาพิเศษต้องได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณบดีหรือ

ผู้อ�านวยการวิทยาลัย โดยให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การรบัเข้าศึกษาเป็นนกัศกึษาพเิศษ ระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพ 
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และระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)

 ข้อ ๖ นักศึกษาพิเศษต้องช�าระค่าบ�ารุงการศึกษา ดังนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การรบัเข้าศึกษาเป็นนกัศกึษาพเิศษ ระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพ 

และระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)

   (๑)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  รายวิชาละ ๒,๐๐๐ บาท

   (๒)  ระดับปริญญาบัณฑิต   รายวิชาละ ๓,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๗ สถานภาพการเป็นนักศึกษาพิเศษ ให้เป็นไปได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 

๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน

 ข้อ ๘ นักศึกษาพิเศษในภาคการศึกษาใด จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคการศึกษา 

ไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ จึงจะมีสิทธิเป็นนักศึกษาพิเศษในภาคการศึกษาที่สองได้

 ข้อ ๙ นักศึกษาพิเศษที่จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปกติหรือนักศึกษาสามัญได้

นั้นจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะ 

หรือวิทยาลัย

 ข้อ ๑๐ ในกรณีนักศึกษาพเิศษสอบคดัเลอืกหรอืได้รบัการคดัเลอืกเข้าเป็นนกัศกึษาปกตหิรอื

นักศึกษาสามัญ หากปรากฏว่าคะแนนรายวชิาใดในระดบัการศกึษานัน้ๆ ทีไ่ด้ศกึษาไว้ขณะเป็นนกัศกึษา

พิเศษ มีคะแนนไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนได้  

ทั้งนี้ นักศึกษาพิเศษต้องด�าเนินการขอเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๑ นักศึกษาพิเศษไม่มีสิทธิดังต่อไปนี้

   (๑)  เรียกให้นับคะแนนวิชาซึ่งตนได้รับเป็นคะแนนวิชาส่วนหนึ่งของหลักสูตร

ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรใด 

   (๒)  ได้รบัยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร และเข้าศกึษาวชิารกัษาดนิแดน 

 ข้อ ๑๒  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการ

ตีความ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

      (ลงชื่อ)  เกษม สุวรรณกุล

       (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)

      นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๖๑

 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าของ

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมนักศึกษาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษให้มี

โอกาสศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ตามศักยภาพและความสามารถของตนโดยใช้ช่วงระยะเวลา

ในการศึกษาน้อยลง ตามโครงสร้างของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ 

สิง่แวดล้อม ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ในคราว

ประชุมที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ได้รับทราบแล้ว

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๑”

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิากระบวนการอตุสาหกรรมเคมีและสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗ และสาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน

และการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้

   “มหาวทิยาลยั” หมายความว่า มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ

   “คณะ” หมายความว่า คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

   “คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

   “นกัศกึษา” หมายความว่า นกัศึกษาของคณะวทิยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗ และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๗
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   “นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบก้าวหน้า” หมายความว่า นกัศกึษาทีไ่ด้รับคดัเลือก

ให้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

   “หลักสูตรปริญญาตรี” หมายความว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร ๒๕๕๗ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและ

การจัดการ หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗

   “หลักสูตรปริญญาโท” หมายความว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

   “การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า” หมายความว่า การศึกษาในหลักสูตร

ระดบัปรญิญาตรทีีเ่ปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีมศีกัยภาพและความสามารถพิเศษ สามารถลงทะเบยีนเรียน

ล่วงหน้าบางรายวิชาในระดับปริญญาโทที่เปิดสอนอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 ข้อ ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจ 

ในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

หมวด ๑

การรับเข้าศึกษา

 ข้อ ๕  นักศึกษาผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 (๑) ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ ของหลักสูตรปริญญาตรี

 (๒) สอบผ่านการเรยีนในกลุม่วชิาแกนของหลักสูตรปริญญาตรีแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกติ

 (๓)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ไม่ต�่ากว่า ๒.๗๕

 ข้อ ๖ การพิจารณารับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

 ให้คณบดแีต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาคัดเลอืกนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบก้าวหน้าแยก

แต่ละสาขาวิชา โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

 (๑)  คณบด ี    เป็นประธานกรรมการ

 (๒)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ

 (๓)  อาจารย์ประจ�าหลักสูตรปริญญาตรี จ�านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

 (๔)  อาจารย์ประจ�าหลักสูตรปริญญาโท จ�านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

 (๕)  นักวิชาการศึกษาจ�านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการและเลขานุการ

 ให้คณะกรรมการมีอ�านวจหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตามข้อ ๕ และความเหมาะสมของ 

นักศึกษาที่สมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
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หมวด ๒

การจัดการศึกษา

 ข้อ ๗  การลงทะเบียนเรียน

 นกัศกึษาผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกให้เข้าศกึษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ต้องลงทะเบยีนเรียน 

ดังนี้

 (๑) ลงทะเบียนวชิาเรยีนรายวชิาของหลักสตูรระดบัปริญญาตรตีามแผนการเรยีนทีก่�าหนดไว้

ในหลกัสตูรของแต่ละภาคการศึกษาตามระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

 (๒) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาโท ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

ตามแผนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ที่คณะก�าหนด

 กรณีที่มีเหตุจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาโทเกินภาคการศึกษาละ  

๖ หน่วยกิต ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี

 ข้อ ๘ การช�าระเงิน

 นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าต้องช�าระค่าธรรมเนียม

และค่าบ�ารงุการศกึษาแบบเหมาจ่ายตามระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

ว่าด้วยการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารงุการศึกษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีและปรญิญาตรี 

โดยได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทที่ได้ลงทะเบียนเรียน

 เมือ่นักศกึษาเข้าศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาโท การช�าระค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารงุการศกึษาให้

เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอืว่าด้วยการจัดเกบ็ค่าธรรมเนยีม 

ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ข้อ ๙ การศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท

 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบก้าวหน้า จะต้องเข้าศกึษาในหลกัสูตรปริญญาโทในปีการศกึษา

ถัดไปหลังจากส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

 หากไม่ปฏบิตัติามวรรคหนึง่ และภายหลังเข้าศกึษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท จะไม่สามารถน�า

รายวิชาของหลักสูตรปริญญาโทที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

ในหลักสูตรปรญิญาโทตามเกณฑ์ข้อ ๑๔ วรรคสอง แต่สามารถน�ามาเทียบโอนรายวชิาตามหลกัเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๒

 ข้อ ๑๐ นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ้นจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แบบก้าวหน้า เมื่อ
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 (๑) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

 (๒)  ได้รับการอนุมัติให้ลาออก

 (๓)  ใช้ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีเกิน ๔ ปีการศึกษา

 (๔)  ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่ในภาคการศกึษาใดภาคการศกึษาหนึง่ในชัน้ปีที ่๔ ต�า่กว่า ๒.๗๕ 

 (๕) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อส�าเร็จการศึกษาในระดับหลักสูตรปริญญาตรี 

ต�่ากว่า ๒.๗๕

 ข้อ ๑๑ การลาออก จากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

 นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ให้ยื่น

ค�าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ การลาออกจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว

 ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ให้บันทึก

รายวิชาระดับปริญญาโทไว้ในใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่น�ามาค�านวณเป็นแต้ม

ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมและจ�านวนหน่วยกติในระดบัปริญญาตร ีหากภายหลงันกัศกึษาผูน้ัน้ได้รบัคดั

เลอืกเข้าศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาโท สามารถโอนรายวชิาท่ีได้ศกึษาไว้แล้วและมค่ีาระดับคะแนนเฉล่ีย

ไม่ต�่ากว่า B หรือ S มาเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ โดยไม่น�ามาค�านวณเป็นแต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

หมวด ๓

การวัดผลการศึกษา การประเมินผล และการส�าเร็จการศึกษา

 ข้อ ๑๓  การวัดผลการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แบบก้าวหน้า ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการ

ศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ข้อ ๑๔ ให้บันทกึรายวชิาและผลการศกึษารายวชิาของหลักสตูรปรญิญาโทในใบรายงานผล

การศกึษาระดบัปรญิญาตรี โดยไม่น�ามาค�านวณเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลีย่สะสมและจ�านวนหน่วยกติ

ที่ได้ในระดับปริญญาตรี

 เม่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษา 

ในหลกัสตูรปริญญาโทในปีการศกึษาถดัไปตามข้อ ๙ ให้น�ารายวิชาของหลักสูตรปริญญาโททีน่กัศกึษา 

ได้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าซึ่งมีค่าระดับคะแนนไม่ต�่ากว่า B หรือ S โดยถือว่าได้ผ่านการศึกษา 
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ในรายวิชานั้นแล้วตามท่ีหลักสูตรก�าหนดและจะถูกน�าไปบันทึกในใบรายงานผลการศึกษาระดับ

ปริญญาโท และน�าไปค�านวณเป็นแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมและจ�านวนหน่วยกิตที่ได้ในหลักสูตร

ระดับปริญญาโท

 ข้อ ๑๕  นักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบก้าวหน้าสามารถส�าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรปรญิญา

โทได้ภายใน ๑ ปีการศึกษา โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส�าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

      (ลงชื่อ)  ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ

       (ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)

       นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย การศกึษาระดับบณัฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ เพือ่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐”

 ข้อ ๒ ข้อบังคบันีใ้ห้ใช้บังคบักบันกัศกึษาทีเ่ข้าศกึษาตัง้แต่ภาคการศกึษาที ่๑/๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

   (๑) ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   (๒)  ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   (๓)  ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   (๔)  ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   (๕)  ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   (๖)  ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙

 บรรดาระเบียบ ค�าสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนท่ีก�าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซ่ึงขัด 

หรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ความในข้อบังคับนี้แทน 
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 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 “สภามหาวทิยาลยั”   หมายความว่า   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื
 “สภาวชิาการ” หมายความว่า สภาวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
 “อธกิารบด”ี   หมายความว่า   อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื
 “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
 “คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 “คณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวทิยาลยั” หมายความว่า คณะกรรมการประจ�าบณัฑติวทิยาลยั
ตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย คณะกรรมการประจ�าบณัฑติ
วิทยาลัย 
 “คณะ” หมายความว่า คณะ วทิยาลัย ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื
ทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา แต่ไม่รวมถงึบณัฑิตวทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 
ไทย – เยอรมัน 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาค
วิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 “หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา
 “บัณฑิตศกึษา” หมายความว่า การศึกษาระดบัสงูกว่าปรญิญาบณัฑติขึน้ไปของมหาวทิยาลยั
 “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอือนมุติั แต่ไม่รวมถงึหลกัสตูรของบณัฑติวทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย – เยอรมัน
 “อาจารย์ประจ�า” หมายความว่า บุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
 ส�าหรับอาจารย์ประจ�าที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เร่ิมบังคับใช้ ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ�า
 “อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร” หมายความว่า อาจารย์ประจ�าทีม่คีณุวฒุติรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขา
วิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็น
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อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรหลายหลกัสตูรได้ในเวลาเดยีวกนั แต่ต้องเป็นหลกัสตูรทีอ่าจารย์ผูน้ัน้มคีณุวฒุิ

ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร

  “อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร” หมายความว่า อาจารย์ประจ�าหลักสูตรทีม่ภีาระหน้าท่ีในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ�าหลักสูตรนั้นตลอด

ระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษา โดยจะเป็นอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรเกินกว่า ๑ หลกัสตูรในเวลาเดยีวกนั 

ไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ�้าได้ไม่เกิน ๒ คน

 “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ�า 

 “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “รายวิชาไม่นับหน่วยกิต” หมายความว่า รายวิชาท่ีก�าหนดในหลักสูตร หรือรายวิชาท่ีภาค

วิชา ก�าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม โดยนักศึกษาต้องศึกษาและสอบผ่านได้ระดับคะแนนเป็น S ทั้งนี้ ไม่นับ

หน่วยกิตในการส�าเร็จการศึกษา

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความ 

เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจในการตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

 ในกรณีมีเหตุผลและเป็นการสมควรที่จะขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้ให้บัณฑิต

วิทยาลัยเสนอคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาผ่อนผันเป็นกรณีไป เว้นแต่กรณี 

การผ่อนผันขยายระยะเวลาการศึกษาให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๒ วรรคสอง

 การด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้

บัณฑิตวิทยาลัยน�าเสนอคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย

หมวด ๑

บททั่วไป

 ข้อ ๖ บัณฑิตวทิยาลยัมหีน้าท่ีในการประสานงานและสนบัสนนุการด�าเนนิการจดัการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนคณะและภาควิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สหวิทยาการ  

(Interdisciplinary) หรือพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่มิได้สังกัดภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง  

โดยอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะและหรือมหาวิทยาลัย เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลายภาควิชา 
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หมวด ๒
การจัดการศึกษา

 ข้อ ๘ การจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดยจัดการศึกษาเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
 (๑) การศึกษาภาคปกติ  โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ ซ่ึงมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ สปัดาห์ โดยมจี�านวนช่ัวโมงการเรียนแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาคการศกึษาปกติ   
ในกรณีที่มีการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปีการศึกษาเดียวกัน
 (๒) การศึกษาภาคพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
อย่างใดอย่างหนึ่งและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายและแผน กรณีจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย

 ข้อ ๙ การศกึษาในระดบับณัฑติศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกติ การก�าหนดหน่วยกติแต่ละ
รายวิชา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 (๑)  รายวิชาทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕  ช่ัวโมงต่อภาค 
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
 (๒)  รายวชิาปฏบิตัทิีใ่ช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 (๓)  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 (๔)  การท�าโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนอืน่ใดตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย ทีใ่ช้เวลาท�าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 (๕)  วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

หมวด ๓
หลักสูตรการศึกษา

 ข้อ ๑๐ หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
 (๑)  หลกัสตูรประกาศนยีบัตรบณัฑติและประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู มุง่ให้มคีวามสมัพนัธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความ
ช�านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็น

หลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
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 (๒) หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ

ศกึษาระดบัอดุมศกึษาของชาติ ปรชัญาของการอดุมศกึษา ปรชัญาของมหาวทิยาลยั  มาตรฐานวชิาการ

และวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง 

ในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยกระบวนการวจิยัเพือ่ให้สามารถบกุเบกิ แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมอีสิระ รวมท้ัง 

มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ 

ทีต่นเช่ียวชาญกบัศาสตร์อืน่ได้อย่างต่อเนือ่ง มคีณุธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี ทัง้นี้ 

ในระดับปริญญาโทมุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการ

พัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์

สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 

 ข้อ ๑๑ โครงสร้างหลักสูตร

 (๑)  หลักสตูรประกาศนยีบตัรบัณฑติและหลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑิตชัน้สูงประกอบด้วย 

รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต

 (๒)  หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ

  ก. แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท�าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ (ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๖๑) 

   แบบ ก ๑ ท�าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต  

อาจก�าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท�ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  

แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�าหนดในไว้หลักสูตร

   แบบ ก ๒ ท�าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษางาน

รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

  ข.  แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท�าวิทยานิพนธ์   

แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต

  หลักสูตรใดที่เปิดสอนแผน ก ไม่จ�าเป็นต้องเปิดสอนแผน ข แต่ถ้าเปิดสอนแผน ข จะ

ต้องเปิดสอนแผน ก ด้วย

 (๓)  หลกัสตูรปรญิญาเอก  เป็นการศกึษาทีเ่น้นการวจัิยเพือ่พฒันานกัวชิาการ และนกัวชิาชพี

ชั้นสูง โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ คือ

  ก. แบบ ๑ มกีารท�าวทิยานพินธ์ทีก่่อให้เกดิความรู้ใหม่ อาจก�าหนดให้เรียนรายวชิาเพ่ิมเติม  

หรือท�ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�าหนดไว้

ในหลักสูตร ดังนี้
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   แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาส�าเร็จปริญญาโท จะต้องท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘  

หน่วยกิต

   แบบ  ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาส�าเร็จปริญญาตรี จะต้องท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒  

หน่วยกิต

  ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน

  ข. แบบ ๒ มกีารท�าวทิยานพินธ์ทีมี่คณุภาพสงูและก่อให้เกดิความก้าวหน้าทางวชิาการ

และวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้

   แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาส�าเร็จปริญญาโท จะต้องท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ 

หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

   แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาส�าเร็จปริญญาตรี จะต้องท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ 

หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต

  ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน

 ข้อ ๑๒  ระยะเวลาการศึกษา

 (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่

เกิน ๓ ปีการศึกษา

 (๒)  หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา   

 (๓)  หลกัสตูรปรญิญาเอก ผูเ้ข้าศกึษาทีส่�าเรจ็ปรญิญาตรี ให้ใช้เวลาศกึษาไม่เกนิ ๘ ปีการศกึษา  

ส่วนผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 

 (๔) การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาเข้าศึกษา

ในหลักสูตร โดยที่มีสภาพนักศึกษาตามข้อ ๑๖ (๒) ก. และ ข. 

 กรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถศึกษาให้ส�าเร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง อันเนื่อง

มาจากมิใช่ความผิดของนักศึกษา ให้นักศึกษายื่นค�าขอขยายระยะเวลาการศึกษาพร้อมเหตุผลและ 

หลักฐานต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาขออนุมัต ิ

ต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป 

หมวด ๔

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับเข้าศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา

 ข้อ ๑๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท  ผู้เข้าศึกษาต้องส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร
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 (๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู ้ เข ้าศึกษาต้องส�าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร

 (๓)  หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

  ก. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนท่ีมีแต้มระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต�่ากว่า ๓.๕๐ หรือได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือส�าเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาโท 

  ข.  มีคุณสมบัติอื่นตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร 

  ค.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด 

  ง.  ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเน่ืองจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน 

ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

 ข้อ ๑๔ การรับเข้าศึกษา

 (๑) วิธีการสมัครให้ใช้วิธีการตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยอาจมีการสอบคัดเลือกหรือ 

โดยวธิอ่ืีนใดทีภ่าควชิา หรอืคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเหน็สมควร และคณะกรรมการประจ�าบณัฑติ

วิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 

 (๒)  กรณทีีผู่ส้มคัรก�าลงัรอผลการศึกษาระดบัปรญิญาขัน้ใดขัน้หนึง่อยู ่การรบัเข้าศกึษาจะมี

ผลสมบรูณ์ เมือ่ผูส้มคัรได้แสดงหลกัฐานว่าส�าเรจ็การศกึษาแล้ว ก่อนวนัเปิดภาคการศกึษาตามวนัเวลา

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด  

 (๓)  บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนิสิตหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเห็นชอบของหัวหน้าภาค

วิชา และต้องช�าระเงินตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

 (๔)  บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาระดับบัณฑิต

ศกึษา เข้าเปน็นกัศึกษาพเิศษตามความเหน็ชอบของภาควชิา แตบ่คุคลนัน้ตอ้งมคีุณวฒุิและคณุสมบตัิ

ตามข้อ ๑๓ และต้องช�าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๕ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 (๑)  ผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเข้าเป็นนกัศกึษาจะมสีภาพเป็นนกัศกึษาต่อเมือ่ได้ขึน้ทะเบยีนเป็น

นักศึกษาแล้ว

 (๒)  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเอง โดยน�า 

หลักฐานตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดมาขึน้ทะเบยีนต่องานทะเบยีนและสถตินิกัศกึษาของมหาวทิยาลยั  

พร้อมทั้งช�าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย

 (๓)  ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจมาขึ้นทะเบียนตามวัน เวลา และสถาน

ที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ให้หมดสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นลาย
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ลกัษณ์อกัษรให้มหาวทิยาลยัทราบภายในวนัทีก่�าหนดให้มาขึน้ทะเบยีน และเมือ่ได้รบัอนมุตัแิล้วต้องมา 

ขึ้นทะเบียนภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ 

 (๔)  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จะขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้

 ข้อ ๑๖ ประเภทนักศึกษา สภาพการเป็นนักศึกษา การเปล่ียนประเภทและสภาพการเป็น

นักศึกษา

 (๑)  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี ๒ ประเภท ดังนี้

  ก. นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาภาคปกติตามข้อ ๘ (๑) 

  ข.  นักศึกษาภาคพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาภาคพิเศษตามข้อ ๘ (๒) 

 (๒)  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้

  ก. นักศึกษาสามัญ หมายความว่า ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ 

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

  ข. นกัศกึษาทดลองเรยีน หมายความว่า ผูท้ีบ่ณัฑติวทิยาลยัรบัเข้าเป็นนกัศกึษาทดลอง

เรียนในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่ก�าหนด ในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ หรือแผน ข 

หรือหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒ 

  ค. นักศึกษาพิเศษ หมายความว่า ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าร่วมศึกษาและหรือท�าวิจัย

โดยไม่ขอรบัปรญิญาของมหาวทิยาลยั บณัฑติวิทยาลยัอาจพจิารณารบับคุคลเข้าเป็นนกัศกึษาพเิศษได้   

โดยอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 (๓)  การเปลี่ยนประเภท และสภาพการเป็นนักศึกษา

  ก. กรณีที่มีเหตุผลและความจ�าเป็นอย่างยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษา   

ภาคปกติเปลี่ยนเป็นนักศึกษาภาคพิเศษได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบ

มหาวทิยาลยั รวมท้ังช�าระค่าธรรมเนยีมการศึกษาส�าหรับนกัศกึษาภาคพเิศษครบตามจ�านวนทีก่�าหนด

ไว้ในแต่ละหลักสูตร

  ข.  นักศึกษาทดลองเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาตาม 

ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉล่ียไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐ ในภาคการศึกษาแรก และต้องปฏิบัติ

ตามท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะได้รับการ

เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ 

  ค.  นักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนเป็นนักศึกษาภาคปกติไม่ได้

 



 80

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

หมวด ๕

จ�านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์

 ข้อ ๑๗ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 (๑)  อาจารย์ประจ�าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บคุคลด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ 

ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย

 ส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ

 (๒)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ�านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบ

เท่า  หรอืขัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่

ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพือ่รับปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์

ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี

ย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

 กรณีทีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ครบตามจ�านวน หรือมีจ�านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอจ�านวนและคุณวุฒิ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

 (๓)  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโท

หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพันธ์กนั หรือในสาขาวชิาของรายวชิาท่ีสอน และต้องมี

ประสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล

ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  

๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ส�าหรับหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติทางวชิาชพี อาจารย์ผูส้อนต้องมคีณุสมบตัเิป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
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 ข้อ ๑๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

 (๑)  อาจารย์ประจ�าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 ส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรต้องมี

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 (๒)  อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร จ�านวนอย่างน้อย ๕ คน มคีณุวฒุปิริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  

หรอืขัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าท่ีมตี�าแหน่งศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ 

ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด

ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง

นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

 กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรับสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ครบตามจ�านวน หรือมีจ�านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอจ�านวนและคุณวุฒิ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 (๓)  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขา

วิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผล

งานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 

๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร

 ในกรณขีองอาจารย์พิเศษ อาจได้รบัการยกเว้นคณุวฒุปิรญิญาเอก แต่ทัง้นีต้้องมคีณุวฒุขิัน้ต�า่ 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  

๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�าเป็น 

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็น

ไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ

 ข้อ ๑๙ หลักสูตรปริญญาโท

 (๑)  อาจารย์ประจ�าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
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ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บคุคลด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ 

ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย

 (๒) อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร จ�านวนอย่างน้อย ๓ คน มคีณุวฒุปิริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  

หรอืขัน้ต�า่ปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วน

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่

ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี

ย้อนหลังนับจากวันที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 กรณีทีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ครบตามจ�านวน หรือมีจ�านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอจ�านวนและคุณวุฒิ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  (๓)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ   

  ก. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ�า

หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต�าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น 

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารง

ต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ข.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 

  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นอาจารย์ประจ�า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

  ส�าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

  กรณผีูท้รงคณุวฒุภิายนอกทีไ่ม่มคุีณวฒุแิละผลงานทางวชิาการตามท่ีก�าหนดข้างต้น จะต้อง

เป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์สงูเป็นทีย่อมรบั ซ่ึงตรงหรอืสมัพนัธ์กบัหัวข้อวทิยานพินธ์ 

โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 (๔)  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีรายละเอียด ดังนี้

  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  อาจารย์ผูส้อบการค้นคว้าอสิระ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร ผูท้รงคณุวฒุิ

ภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 83

  โดยอาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์และการค้นคว้าอสิระต้องมคีณุวฒุ ิคณุสมบตั ิและผลงาน
ทางวิชาการ ดังนี้
  กรณอีาจารย์ประจ�าหลกัสตูร ต้องมคีณุวฒุปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต�า่ปริญญา
โทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษา
เพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ชีือ่อยูใ่นฐานข้อมลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดับชาต ิซึง่ตรง
หรือสัมพันธ์ กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�าหนดข้างต้น 
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าอสิระโดยผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 
  (๕) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิข้ันต�า่ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้อง
มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บคุคล
ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร 
  ทัง้นี ้อาจารย์พเิศษต้องมชีัว่โมงสอนไม่เกนิร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมอีาจารย์ประจ�า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

 ข้อ ๒๐ หลักสูตรปริญญาเอก
 (๑)  อาจารย์ประจ�าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือ
เทยีบเท่าทีม่ตี�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบั
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่ง
ตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่ง ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
 (๒)  อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร จ�านวนอย่างน้อย ๓ คน มคีณุวฒุปิริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  
หรอืขัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าท่ีมตี�าแหน่งศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ 
ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
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นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  กรณีที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลกัสตูรครบตามจ�านวน หรอืมจี�านวนนกัศกึษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้บัณฑิตวทิยาลัยเสนอจ�านวนและ

คณุวฒุขิองอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรทีม่นีัน้ให้คณะกรรมการการอดุมศกึษาพิจารณาเป็นรายกรณี

 (๓)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

  ก.  อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกั ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร มคีณุวฒุปิรญิญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บคุคลด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ 

ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย 

  ข.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้

  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นอาจารย์ประจ�า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

  ส�าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน

ฐานข้อมลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิซึง่ตรงหรือสัมพันธ์กับหวัข้อวทิยานพินธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เร่ือง 

  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�าหนดข้างต้น  

จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับ

หวัข้อวทิยานพินธ์ โดยผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยั และแจ้งคณะกรรมการการอดุมศกึษา

รับทราบ

  (๔)  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 

และผลงานทางวิชาการ ดังนี้

  กรณอีาจารย์ประจ�าหลกัสตูร ต้องมคีณุวฒุปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต�า่ปริญญา

โทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษา

เพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีได้รบัการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
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  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�าหนดข้างต้น  
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับ
หวัข้อวทิยานพินธ์ โดยผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยั และแจ้งคณะกรรมการการอดุมศกึษา
รับทราบ
 (๕)  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขา
วิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผล
งานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
 ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต�าแหน่งทางวิชาการต�่ากว่ารองศาสตราจารย์ท�าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนได ้
  ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

 ข้อ ๒๑ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 (๑)  อาจารย์ประจ�าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  กรณีอาจารย์ประจ�าหลกัสูตรมีคณุวฒุปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมผีลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ์ของนกัศกึษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกนิ ๕ คน      
  กรณอีาจารย์ประจ�าหลกัสตูรมคีณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า และด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ์ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ของนกัศกึษาระดับปริญญาโทและ
เอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คน 
  กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด�ารงต�าแหน่ง
ศาสตราจารย์ และมีความจ�าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คน หากมีความจ�าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
 (๒)  อาจารย์ประจ�าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 
 หากเป็นอาจารย์ทีป่รกึษาทัง้วทิยานพินธ์และการค้นคว้าอสิระ ให้คดิสัดส่วนจ�านวนนกัศกึษา    
ที่ท�าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ�านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 
๑๕ คน 
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คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 ข้อ ๒๒ อาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสตูร ต้องท�าหน้าทีอ่าจารย์ทีป่รกึษาวิทยานพินธ์/การค้นคว้า

อสิระ และหรอือาจารย์ผูส้อบวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ และหรืออาจารย์ผูส้อนในหลกัสตูรนัน้ด้วย 

หมวด ๖

การลงทะเบียน

 ข้อ ๒๓ แผนการเรียน หมายถึง รายวิชา และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาจะ

ต้องเรียนหรือด�าเนินการให้แล้วเสร็จและครบตามที่ก�าหนดในหลักสูตร

 ข้อ ๒๔ การลงทะเบียนเรียน

 (๑)  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย

 (๒)  ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีท่ีนักศึกษามีหน่วยกิตคงเหลือตาม

หลักสูตรน้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 

 (๓)  ภาคการศึกษาฤดูร้อนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต

 (๔)  การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจ�านวนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดใน (๒) 

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 (๕)  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย

  ก. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ือเข้าร่วมฟังการบรรยาย หมายถึง การลงทะเบียน

รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในการส�าเร็จศึกษา

  ข. ให้บันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเป็น AUD เฉพาะผู้ที่มี

เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น

 (๖)  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิต

  ก.  นกัศกึษาทีไ่ม่มพีืน้ฐานพอเพยีงส�าหรับการศกึษาในหลักสูตรท่ีเข้าศกึษา หวัหน้าภาค

วชิาอาจก�าหนดให้เรยีนรายวิชานอกเหนอืจากทีก่�าหนดไว้ในหลักสูตรเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและจะต้องสอบ

ผ่านโดยได้ผลการประเมินระดับคะแนนเป็น S

  ข.  ให้บนัทกึเฉพาะผลการประเมนิรายวชิาระดบับณัฑติศกึษาลงในใบแสดงผลการศกึษา

เป็น S/U 

 (๗)  นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาจะพ้นสภาพการ

เป็นนักศึกษา
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 (๘)  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

  ก.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแล้ว แต่ยังไม่สามารถ

ส�าเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ ให้ช�าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพและค่าบ�ารุงการศึกษาตามระเบียบ

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา

  ข.  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 

๑๕ วันนับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๒๕   การขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา

 (๑)  การขอเพิม่รายวชิา จะกระท�าได้ภายใน ๓ สัปดาห์นบัต้ังแต่วนัเปิดภาคการศกึษาส�าหรับ

ภาคการศกึษาปกต ิหรอืภายในสปัดาห์แรกนบัตัง้แต่วนัเปิดภาคการศกึษาส�าหรบัภาคการศึกษาฤดรู้อน

 (๒)  การขอถอนรายวิชา จะกระท�าได้ภายใน ๑๒ สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา

ส�าหรบัภาคการศึกษาปกต ิหรอืภายใน ๒ สปัดาห์นบัต้ังแต่วนัเปิดภาคการศกึษาส�าหรบัภาคการศกึษา

ฤดูร้อน

 (๓)  การขอเพิ่มและถอนรายวิชาตาม (๑) และ (๒) ต้องไม่ขัดต่อการลงทะเบียนเรียนในข้อ 

๒๔ (๒) และ (๓)

 (๔)  การขอเพิ่มและถอนรายวิชาที่ไม่สามารถด�าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 ข้อ ๒๖  การลาพักการศึกษา

 การลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังเรียนไม่ครบตามแผนการเรียน แต่มีความ

ประสงค์ขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยต้องยื่นค�าร้องขอลาพักการศึกษาและลงทะเบียนรักษาสภาพการ

เป็นนักศึกษา ไว้เป็นคราวๆ ไป

 (๑)  นักศึกษาจะมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

และหวัหน้าภาควชิาและได้รบัอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวทิยาลัย โดยต้องยืน่ค�าร้องขอลาพักการศกึษา

ภายในช่วงเวลาถอนวชิาเรยีนตามปฏทินิการศึกษาของมหาวทิยาลัย โดยถอืเกณฑ์การพิจารณาอนมุติั

ดังต่อไปนี้

  ก.  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ ระยะเวลาการลาพักการ

ศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของราชการทหาร

  ข.  ได้รบัทนุแลกเปลีย่นนกัศกึษาระหว่างประเทศ หรือทุนอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ

ศกึษาหรอืการวจิยัในหลกัสตูร ซึง่มหาวทิยาลัยเหน็สมควรสนบัสนนุ ระยะเวลาการลาพักการศกึษาให้

เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ
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  ค.  เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมี

ใบรับรองแพทย์ 

  ง.  มคีวามจ�าเป็นส่วนตวั ท้ังนี ้ต้องศกึษามาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศกึษา และมแีต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๗๕ 

   การลาพักการศึกษาเน่ืองจากเจ็บป่วยหรือมีความจ�าเป็นส่วนตัว นักศึกษาสามารถ   

ยื่นค�าร้องขอลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน หากมีความจ�าเป็นต้องลาพัก

การศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค�าร้องขอลาพักการศึกษาได้อีกไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา

  (๒)  การลาพักการศึกษาตาม (๑) ข. ค. และ ง. ให้นับระยะเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลาของ

การศึกษาด้วย  

 (๓)  นักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  

โดยช�าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและค่าบ�ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ต้องด�าเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการ

ศึกษาปกติ มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 (๔)  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เม่ือจะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นค�าร้องขอกลับ 

เข้าศึกษาต่อหัวหน้าภาควิชา และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนก�าหนดการ 

ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์

 (๕)  การลาพักการศึกษาที่ไม่เป็นตาม (๑) ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี

 ข้อ ๒๗   การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑)  ตาย

 (๒)  ได้รับอนุมัติให้ลาออก

 (๓)  ขาดคณุสมบตัขิองการเข้าเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัข้อหนึง่ข้อใดตามข้อ ๑๓ (ข้อบงัคบั

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๖๑)

 (๔)  เป็นนักศึกษาทดลองเรียนที่ไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้

 (๕)  ไม่สามารถส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาในข้อ ๑๒

 (๖)  ไม่ลงทะเบียนเรียน และหรือไม่ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ�ารุงการศึกษาหรือค่า

ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่ก�าหนด

 (๗)  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา

 (๘)  ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในหมวดที่ ๗

 (๙)  มีความผิดทางวินัยตามข้อ ๔๑ 
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 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้บัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และแจ้งให้นักศึกษาทราบ

 ข้อ ๒๘ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
 นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๗ (๖) สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
ได้ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันประกาศพ้นสภาพ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
 (๑)  ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 (๒)  ได้ช�าระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ค่าบ�ารุงการศึกษา และหรือค่าลง
ทะเบียนเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
 ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืน
สภาพการเป็นนักศึกษามีสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเนื่องจากสภาพเดิม โดยนับระยะเวลาการศึกษา
ตามข้อ ๑๒ 

 ข้อ ๒๙ การลาออก
 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นค�าร้องต่อบัณฑิต
วิทยาลัยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาออก 

 ข้อ ๓๐  การเปลี่ยนแผนการศึกษา สาขาวิชา หรือแขนงวิชา  
 (๑)  นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษา สาขาวิชา หรือแขนงวิชา ในภาควิชาเดียวกัน    
โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา คณบดีคณะที่ภาควิชานั้นสังกัดอยู่ และได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 (๒)  นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาต่างภาควิชาได้ เมื่อได้ศึกษาในภาควิชาเดิมมาแล้ว       
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาเดิม หัวหน้าภาควิชา
ใหม่ คณบดีคณะที่ทั้งสองภาควิชานั้นสังกัดอยู่ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 (๓)  การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือแขนงวิชา ต้องช�าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
 (๔)  นักศึกษาทดลองเรียนไม่มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนแผนการศึกษา สาขาวิชา หรือแขนงวิชา

 ข้อ ๓๑ การลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยอื่น
 (๑)  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือเกณฑ์การ
พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
  ก.  รายวชิาทีก่�าหนดในหลักสูตร มไิด้เปิดสอนในมหาวทิยาลัยในภาคการศกึษานัน้ด้วย
เหตุผลต่างๆ โดยรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาในหลักสูตร
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  ข.  รายวชิาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศกึษา หรอืการท�าวทิยานพินธ์ หรอืการค้นคว้าอสิระ

ของนักศึกษา

 (๒)  ให้น�าหน่วยกติและผลการศกึษาของรายวชิาทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนข้ามมหาวิทยาลยั

ไปเป็นส่วนหนึง่ของการประเมนิผลการศกึษาตามหลกัสตูรทีน่กัศกึษาก�าลงัศกึษาอยู ่ยกเว้น รายวชิาที่

ก�าหนดไว้ตามข้อ ๒๔ (๕) และ (๖)

 (๓)  นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย

ที่นักศึกษาไปเรียนนั้นก�าหนด

หมวด ๗

การวัดและประเมินผลการศึกษา

 ข้อ ๓๒ การสอบรายวชิา เป็นการสอบเพ่ือวดัว่านกัศกึษามคีวามรู้ในวิชานัน้ๆ ซ่ึงอาจเป็นการ

สอบข้อเขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ท้ังนี้ ต้องประกาศวิธีการสอบและเกณฑ์การ

พจิารณาผลการสอบให้นกัศกึษาทราบล่วงหน้าตัง้แต่ต้นภาคการศกึษา การวดัและประเมนิผลรายวชิา

ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ 

 ข้อ ๓๓ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

 (๑)  การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถและศักยภาพในการน�าหลัก

วิชาการและประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ใช้ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข

 (๒)  การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า

โดยให้จัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน 

 (๓)  ให้ภาควิชารับผดิชอบการจดัสอบประมวลความรูอ้ย่างน้อยภาคการศกึษาละ ๑ คร้ัง เมือ่

มีนักศึกษายื่นค�าร้องขอสอบ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา

 (๔)  ให้หัวหน้าภาควิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้จากอาจารย์ประจ�า

หลกัสตูรจ�านวนไม่น้อยกว่า ๓ คนต่อบณัฑติวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง โดยให้กรรมการคนหนึง่เป็น

ประธานกรรมการสอบ

 คณะกรรมการสอบเป็นผูร้บัผดิชอบการด�าเนนิการสอบ และให้รายงานผลการสอบต่อบณัฑติ

วิทยาลัย โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาภายใน ๒ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ

 (๕)  นกัศกึษาจะมีสทิธิข์อสอบประมวลความรูไ้ด้ เมือ่สอบผ่านรายวชิาครบถ้วนตามทีก่�าหนด

ไว้ในหลักสูตร โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐

 (๖)  นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอสอบประมวลความรู้ต้องยื่นค�าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและ

หัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และช�าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
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 (๗)  ผู้ที่ได้ผลสอบประมวลความรู้เป็น U มีสิทธิ์ขอสอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครั้ง นับตั้งแต่วันสอบ

ข้อเขียนไปแล้ว ๖๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑ ปี มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หากการสอบครั้งที่สอง

ยังได้ผลสอบเป็น U ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๓๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

 (๑)  การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถของ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก เพื่อวัดว่านักศึกษา

มีความรูพ้ืน้ฐานและมคีวามพร้อมในการท�าวทิยานพินธ์ และเพือ่มสีทิธิใ์นการเสนอโครงการวทิยานพินธ์ 

(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)

 (๒)  การสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า โดยให้จัด

สอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน

 (๓)  ให้ภาควิชารับผิดชอบการจัดสอบวัดคุณสมบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง  

เมื่อมีนักศึกษายื่นค�าร้องขอสอบ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา

 (๔)  ให้หัวหน้าภาควิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติจากอาจารย์ประจ�า

หลกัสตูรจ�านวนไม่น้อยกว่า ๓ คนต่อบณัฑติวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง โดยให้กรรมการคนหนึง่เป็น

ประธานกรรมการสอบ

 คณะกรรมการสอบเป็นผูร้บัผดิชอบการด�าเนนิการสอบ และให้รายงานผลการสอบต่อบณัฑติ

วิทยาลัยโดยผ่านหัวหน้าภาควิชาภายใน ๒ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ

 (๕)  นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ

หัวหน้าภาควชิา เว้นแต่นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอกแบบ ๒ ต้องศกึษารายวชิาตามแผนการเรยีนมาแล้ว

ด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่นับหน่วยกิตในการส�าเร็จการศึกษา 

และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐

 (๖)  นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอสอบวัดคุณสมบัติต้องยื่นค�าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและ

หัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และช�าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย

 (๗)  ผูท้ีไ่ด้ผลการสอบวดัคณุสมบติัเป็น U มสิีทธิข์อสอบแก้ตัวได้อกี ๑ คร้ัง นบัต้ังแต่วนัสอบ

ข้อเขียนไปแล้ว ๖๐ วัน โดยต้องไม่เกินระยะเวลาตาม (๘) หากการสอบครั้งที่สองยังได้ผลสอบเป็น U 

ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 (๘)  นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านภายในระยะเวลาตามที่ก�าหนดนับตั้งแต่ภาคการ

ศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยมีรายละเอียดในแต่ละหลักสูตร ดังนี้

  ก.  หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ ภายใน ๔ ภาคการศึกษา

  ข.  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑.๑ ภายใน ๔ ภาคการศึกษา
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  ค.  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑.๒ ภายใน ๔ ภาคการศึกษา

  ง.  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒.๑ ภายใน ๔ ภาคการศึกษา

  จ.  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒.๒ ภายใน ๖ ภาคการศึกษา

 ข้อ ๓๕   การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระท�าเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผลการ

ประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน และผลการศึกษาเป็นดังนี้

 ระดับคะแนน  แต้มระดับคะแนน ผลการศึกษา

  A    ๔.๐ ดีเลิศ (Excellent)

  B+    ๓.๕ ดีมาก (Very Good)

  B    ๓.๐ ดี  (Good)

  C+    ๒.๕ ค่อนข้างดี (Above Average)

  C    ๒.๐ พอใช้ (Average)

  D+    ๑.๕ ค่อนข้างพอใช้ (Below Average)

  D    ๑.๐ อ่อน (Poor)

  F    ๐ ตก  (Fail)

  Fa    ๐ ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ 

       (Fail, Insufficient Attendance)

  Fe    ๐ ตกเนื่องจากขาดสอบ

       (Fail, Absent from Examination)

  S    - สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)

  U    - สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)

  I    - การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

  Ip    - การท�าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระยังไม่สิ้นสุด

       (In-progress)

  W    - ขอถอนวิชาเรียนหลังก�าหนด (Withdrawal)

  AUD   - เข้าร่วมฟังการบรรยาย (Audit)

 นักศึกษาทีไ่ด้ค่าระดบัคะแนน I จะต้องแก้ไขเปลีย่นแปลงให้เสรจ็สิน้ภายใน ๓๐ วนันบัถดัจาก

วันอนุมัติผลประจ�าภาคการศึกษา หากพ้นก�าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็น F หรือ 

U แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๓๖ การประเมินผลสอบประมวลความรู ้ สอบวัดคุณสมบัติ สอบภาษาอังกฤษ  

สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้ผลการประเมินระดับคะแนนเป็น S U หรือ Ip
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 การให้ระดบัคะแนน Ip อาจแบ่งจ�านวนหน่วยกติตามความก้าวหน้าในการท�าวทิยานพินธ์หรือ

การค้นคว้าอสิระ หากนกัศกึษายงัไม่ได้รบัอนมุติัโครงการวิทยานพินธ์/การค้นคว้าอสิระ ให้หวัหน้าภาค

วชิาประเมนิผลให้ระดับคะแนน Ip ได้ไม่เกนิหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยกติวทิยานพินธ์หรอืการค้นคว้า

อิสระตามหลักสูตร ทั้งนี้ จะประเมินผลระดับคะแนนเป็น S เมื่อสอบผ่านและส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือ

การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์แล้ว

 ข้อ ๓๗ การค�านวณหน่วยกิตสะสมและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

 (๑)  หน่วยกติสะสม คอื จ�านวนหน่วยกติของรายวชิาในระดบับณัฑติศกึษาท่ีลงทะเบยีนเรยีน

ทั้งหมดที่ได้รับแต้มระดับคะแนนตามข้อ ๓๕

 (๒)  การค�านวณหน่วยกติสะสมและแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมให้กระท�าเมือ่สิน้แต่ละภาค

การศึกษา

 (๓)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภทคือ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาค และแต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การค�านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยให้ค�านวณ ดังนี้

  ก.  แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่ประจ�าภาคให้ค�านวณจากผลการศกึษาในภาคการศกึษานัน้

โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาในระดับ

บัณฑิต ศึกษาที่ได้รับเป็นตัวตั้งหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการ

ศึกษานั้น ๆ

  ข.  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค�านวณจากผลการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับ

คะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้รับเป็นตัวตั้งหารด้วยหน่วยกิตสะสม

 ข้อ ๓๘ สภาพการเป็นนักศึกษา 

 (๑)  นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�า่กว่า ๒.๕๐ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 (๒)  นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป แต่ต�า่กว่า ๓.๐๐ ให้มี

สภาพเป็น “นักศึกษารอพินิจ”

 (๓)  นักศึกษารอพินิจจะต้องท�าแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้นให้ได้ไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐ 

ภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   

 ข้อ ๓๙   การเรียนซ�้า

 (๑)  นักศึกษาท่ีได้รับระดับคะแนนต�่ากว่า C หรือได้รับผลการประเมินการศึกษาเป็นระดับ

คะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ�้า

 (๒)  นักศึกษาท่ีได้รับระดับคะแนนต�่ากว่า C หรือได้รับผลการประเมินการศึกษาเป็นระดับ

คะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน

ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา
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 (๓)  นกัศึกษาจะลงทะเบยีนเรยีนซ�า้รายวชิาทีเ่คยลงทะเบยีนเรียนไปแล้วมิได้ เว้นแต่การเรียน

ซ�้าใน (๑) หรือ (๒)  

 ข้อ ๔๐ การเทียบโอนหน่วยกิต

 (๑)  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา กระท�าได้โดยความเห็นชอบของ

หัวหน้าภาควิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยรายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องได้แต้ม

ระดับคะแนนไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐ และมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  ก.  รายวชิาทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัหรือต่างมหาวทิยาลัย เทียบโอนได้ไม่เกนิหนึง่ในสาม

ของจ�านวนหน่วยกิตรายวิชาที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรที่รับโอน 

  ข.  รายวิชาท่ีศึกษาขณะเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัยหรือต่างมหาวิทยาลัย  

ซึ่งได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปีการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

  ค.  รายวิชาทีศ่ึกษาขณะเป็นนักศึกษาพเิศษของมหาวิทยาลัย ซึง่ได้ศกึษามาแลว้ไม่เกิน 

๒ ปีการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

  ง.  ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

ในสาขาวิชาเดยีวกนัหรอืสาขาวิชาทีส่มัพนัธ์กนั ให้เทยีบโอนหน่วยกติได้ไม่เกนิร้อยละ ๔๐ ของจ�านวน

หน่วยกิต รายวิชาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

 (๒)  รายวิชาที่เทียบและโอนย้ายหน่วยกิต  ให้แสดงชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต และระดับ

คะแนนในใบแสดงผลการศึกษาของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา โดยไม่น�ามาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม ในกรณีที่เป็นรายวิชาที่ศึกษาต่างมหาวิทยาลัยให้ระบุชื่อสถานศึกษาด้วย

 ข้อ ๔๑ การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบรายวิชา หรือการคัดลอกวิทยานิพนธ์ การ

ค้นคว้าอิสระ หรือผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นจัดท�า (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)

 (๑)  กรณพีบหรอืมเีหตุอนัควรน่าเชือ่ว่านกัศกึษาทจุริตในการสอบรายวชิา ให้คณบดีพิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการประจ�า 

ส่วนงาน หากปรากฏว่านักศึกษากระท�าการทุจริต ให้คณะกรรมการประจ�าส่วนงาน พิจารณาลงโทษ

สถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้

  ก.  ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต

  ข.  ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติ 

ถัดไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา

  ค.  ให้ตกในรายวชิาทีท่จุรติ รวมทัง้ไม่พจิารณาผลการศกึษาในภาคการศกึษาทีน่กัศกึษา

กระท�าการทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาค

การศึกษา
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  ง.  ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 (๒)  กรณีพบหรือมีเหตุอันควรน่าเชื่อว่านักศึกษาคัดลอกวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

หรือผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นจัดท�า ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะ

กรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการประจ�าบณัฑติวทิยาลยั  

หากปรากฏว่านักศึกษากระท�าการคัดลอกวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือผลงานทางวิชาการของ

ผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นจัดท�า ให้คณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาด�าเนินการ ดังนี้

   ก.  กรณทีีย่งัไม่ส�าเรจ็การศกึษา ให้พิจารณาไม่อนมุติัหรือเพิกถอนวิทยานพินธ์หรือการ

ค้นคว้าอิสระนั้นและลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้

   ๑. ให้พักการศึกษาสูงสุด ๑ ปีการศึกษา

   ๒. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

  ข.  กรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแล้ว ให้คณะกรรมการประจ�าบัณฑิต

วิทยาลัยรายงานมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนการให้ปริญญา

หมวด ๘

การท�าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์

 ข้อ ๔๒   วทิยานพินธ์ หมายความว่า เรือ่งทีเ่ขยีนเรยีบเรยีงขึน้จากผลทีไ่ด้จากการศกึษาค้นคว้า

วิจัย หรือส�ารวจ อันเป็นส่วนหน่ึงของงานที่นักศึกษาท�า และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

เพื่อสิทธิในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยได้ก�าหนด

 ข้อ ๔๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   

พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)

 ให้หัวหน้าภาควิชา เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 (๑)  องค์ประกอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  ก.  วทิยานพินธ์ระดบัปริญญาโท ให้มอีาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์หลกั ๑ คน และอาจ

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีก ๑ คน

  ข.  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ๑ คน  

และอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกิน ๒ คน

 (๒)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สามารถกระท�าได้โดยอาจารย์ 

ทีป่รกึษาขอยกเลกิการเป็นอาจารย์ทีป่รกึษา หรอืนกัศกึษาท�าค�าร้องขอเปลีย่นแปลงอาจารย์ท่ีปรกึษา 

เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้วให้มีผลดังนี้
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  ก. กรณทีีอ่าจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลักคนเดิมอนญุาตให้ท�าวทิยานพินธ์ในหวัข้อท่ี

ได้รบัอนุมตัแิล้ว นักศกึษาสามารถด�าเนินการต่อไปได้ แต่ต้องเสนอแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานพินธ์

หลกัคนใหม่ภายใน ๓ สปัดาห์นบัแต่วนัท่ีนกัศกึษาทราบการยกเลกิอาจารย์ท่ีปรกึษา มฉิะน้ันให้บัณฑติ

วิทยาลัยปรับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ทั้งหมดเป็น U นักศึกษาต้องเริ่มด�าเนินการตามขั้นตอนการ

ท�าวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด

  ข.  กรณทีีอ่าจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลักคนเดิมไม่อนญุาตให้ท�าวทิยานพินธ์ในหวัข้อ

ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัยปรับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ทั้งหมดเป็น U นักศึกษาต้องเริ่ม

ด�าเนินการตามขั้นตอนการท�าวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด

  (๓)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วมเพิ่ม ให้ด�าเนินการก่อนการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ ๔๔   คณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ หมายถึง อาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลัย

แต่งตั้งขึ้น เพื่อท�าการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้

 (๑)  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จ�านวน ๓ - ๔ คน ประธานกรรมการต้องไม่เป็นอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 (๒)  วทิยานพินธ์ระดบัปรญิญาเอก จ�านวน ๕ - ๖ คน ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ

ภายนอก และต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 ข้อ ๔๕ การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 นักศึกษาจะเสนอโครงการวิทยานพินธ์ได้ ต้องลงทะเบียนวทิยานพินธ์ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกติ 

ในภาคการศึกษานั้น และด�าเนินการ ดังนี้

 (๑)  หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเป็นที่พอใจแล้ว

 (๒)  หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ต้องศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแล้ว  

ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�า่กว่า ๓.๐๐

 (๓)  หลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเป็นที่พอใจแล้ว

 (๔)  การพิจารณาโครงการวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่แต่ละภาควิชาก�าหนด

 (๕)  โครงการวิทยานิพนธ์ที่จะเสนอขออนุมัติต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชาก่อนแล้ว จึงเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้เสนอ 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มาในคราวเดียวกัน

 (๖)  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว หากเป็นการ

เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสาระส�าคัญของวิทยานิพนธ์ ให้การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ลง

ทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน U นักศึกษาต้องลงทะเบียนและยื่นเสนอขออนุมัติโครงการ

วิทยานิพนธ์ใหม่ โดยให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ครั้งหลังสุด
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 ข้อ ๔๖ การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

 (๑) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ที่เสนอและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้น

จะต้องเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหม่ นักศึกษาต้องสอบ

หวัข้อวทิยานพินธ์โดยมอีาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์ทกุคนเข้าร่วมและเปิดโอกาสให้ผูส้นใจเข้าร่วมฟัง  

(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)

 ให้อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์รายงานผลการสอบหวัข้อวทิยานพินธ์ผ่านหวัหน้าภาควชิาไป

ยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ ดังนี้ 

  ก. “ผ่าน” ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

  ข.  “ผ่านโดยมกีารปรบัปรงุแก้ไข” ให้นกัศกึษาแก้ไขโครงการวิทยานพินธ์โดยเสนอผ่าน

อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์และหวัหน้าภาควชิาไปยงับณัฑิตวทิยาลัยภายใน ๓๐ วนันับตัง้แต่วนัสอบ

เพื่อประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

  ค. “ไม่ผ่าน” ให้นักศึกษาเสนอโครงการ แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา และสอบหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ใหม่ 

 (๒)  การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการท�า

วิทยานิพนธ์ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอันจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความส�าเร็จในการท�า

วิทยานิพนธ์มากขึ้น นักศึกษาต้องสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ทกุคนเข้าร่วมและเปิดโอกาสให้ผูส้นใจเข้าร่วมฟัง การสอบในครัง้นีต้้องห่างจากวนัทีไ่ด้รบัอนมุตัหิวัข้อ

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาตามที่ก�าหนดในข้อ ๔๗ (๑)

 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ผ่านหัวหน้า

ภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบดังนี้

  ก.  “ผ่าน” นักศึกษาสามารถยื่นค�าร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ทันที โดยระยะ

เวลาต้องเป็นไปตามข้อ ๔๗ (๑) 

   ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” ให้นักศึกษาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยให้ยื่นค�าร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาข้อ ๔๗ (๑)

  ค. “ไม่ผ่าน” ให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องขอสอบใหม่ได้อกี ๑ คร้ังภายในระยะเวลาทีอ่าจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก�าหนด ผู้ที่สอบครั้งที่สองไม่ผ่านให้ผลประเมินวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็น 

U และต้องลงทะเบยีนวทิยานพินธ์และจดัท�าวทิยานพินธ์ภายใต้หัวข้อใหม่ พร้อมทัง้เริม่ขัน้ตอนการท�า

วิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา

 (๓)  การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องยื่น

ค�าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมส�าเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก�าหนดจ�านวน 
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๑ ชุด ก่อนวันสอบเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ วันท�าการ และเมื่อได้รับอนุมัติให้มีการสอบ บัณฑิตวิทยาลัย

จะประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน

 (๔)  อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ต้องแจ้งผลการประเมนิความก้าวหน้าในการท�าวทิยานพินธ์

ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาก่อนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา

 ข้อ ๔๗ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

 (๑)  นักศกึษามสีทิธ์ิขอสอบป้องกนัวิทยานพินธ์เมือ่ได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษา

วิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชาให้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ และเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

  ก.  ผ่านการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

  ข.  หลกัสตูรปรญิญาโท แผน ก แบบ ก ๑ ต้องได้รบัอนมุตัหิวัข้อวทิยานิพนธ์แล้วไม่น้อย

กว่า ๒๔๐ วัน

  ค. หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ต้องเรียนรายวิชาครบตามที่ก�าหนดใน 

หลักสูตร โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐ และได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว

ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน

  ง. หลกัสตูรปรญิญาเอก แบบ ๑ ต้องได้รบัอนมุติัหวัข้อวทิยานพินธ์แล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

  จ.  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒ ต้องเรียนรายวิชาครบตามที่ก�าหนดในหลักสูตร  

โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐ และได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว 

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

  ฉ.  มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตรงตามข้อก�าหนดในหลักสูตร

 (๒)  การยื่นค�าร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

  ก.  การยื่นค�าร้องขอสอบให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

  ข.  ยื่นค�าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมส�าเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่บัณฑิต

วิทยาลัยก�าหนดจ�านวน ๑ ชุด พร้อมวิทยานิพนธ์ฉบับสอบจ�านวนเท่ากับกรรมการสอบ โดยรูปแบบ 

การพิมพ์มีความถูกต้องตามคู่มือการท�าวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และผ่านการรับรองจาก

อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ เพือ่บณัฑติวทิยาลยัจะได้ด�าเนนิการจัดส่งให้กรรมการสอบท่ีมใิช่อาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  ค. เมื่อได้รับอนุมัติให้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศก�าหนด 

วัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน

   (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑) 

 (๓)  การสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผย นกัศกึษาและผู้

สนใจอืน่ๆ สามารถเข้าร่วมรบัฟังได้ตามก�าหนดวนั เวลา และสถานทีท่ีร่ะบใุนค�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
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สอบวิทยานิพนธ์ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังไม่มีสิทธิ์ในการสอบถามเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ 

 (๔)  ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จะต้องมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบทุกคน 

 ข้อ ๔๘ การตัดสินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)

 (๑)  เมื่อการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อภิปราย

แสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ ดังนี้

  ก. “ผ่าน” หมายความว่า การทีน่กัศกึษาแสดงผลงานวทิยานพินธ์  และตอบข้อซกัถาม

ได้เป็นที่พอใจ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระส�าคัญ 

  นกัศึกษาสามารถจดัพมิพ์รปูเล่มและจดัส่งวทิยานิพนธ์ท่ีมลีายมือชือ่คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ลงนามครบถ้วนทกุคนให้บณัฑติวทิยาลยัได้ทนัท ี ทัง้นี ้ต้องไม่เกนิ ๑๕ วนันบัตัง้แต่วนัสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์ 

  ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” หมายความว่า การที่นักศึกษายังไม่สามารถแสดง

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือตอบข้อซักถามให้เป็นที่พอใจได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

พิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระส�าคัญ หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์เสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

  นกัศกึษาต้องแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์พร้อมทัง้จดัพมิพ์รปู

เล่มและจดัส่งวทิยานพินธ์ทีม่ลีายมือช่ือคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ลงนามครบถ้วนทกุคนให้บณัฑิต

วิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

  ค. “ไม่ผ่าน” หมายความว่า การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็น

ทีพ่อใจ หรอืไม่สามารถตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ได้ ซึง่แสดงว่านกัศกึษาผูน้ัน้

ไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์ที่ตนได้ท�า   

  นกัศกึษาทีส่อบครัง้แรกไม่ผ่าน สามารถยืน่ค�าร้องขอสอบใหม่ได้อกี ๑ คร้ัง ภายในระยะ

เวลาท่ีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก�าหนด มิฉะนั้นผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน U 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนและจดัท�าวทิยานพินธ์ภายใต้หัวข้อใหม่พร้อมทัง้เริม่ขัน้ตอนการท�าวทิยานพินธ์

ใหม่ทัง้หมด  โดยการยืน่ค�าร้องขอสอบป้องกนัวิทยานพินธ์ครัง้ที ่๒ นกัศกึษาต้องช�าระเงนิค่าธรรมเนยีม

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา 

 (๒)  ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบผ่านหัวหน้าภาควิชาไปยัง

บัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ

 ข้อ ๔๙   การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์

 (๑)  ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในหลักสูตร ในกรณีที่ไม่ได้
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ก�าหนดไว้ในหลักสูตรให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ในแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
 (๒)  การจดัท�ารปูเล่มให้เป็นไปตามคู่มอืการท�าวทิยานพินธ์ของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่บังคับใช้ในขณะนั้น 
 ข้อ ๕๐ ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ�้าซ้อนกับ
งานของผู้อื่น หรือการจ้างท�าวิทยานิพนธ์ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

 ข้อ ๕๑   นกัศกึษาทีไ่ด้รบัผลการสอบป้องกนัวทิยานพินธ์เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ผ่านโดยมกีาร
ปรับปรุงแก้ไข” ให้ด�าเนินการส่งวิทยานิพนธ์ที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ท้ังเนื้อหาและรูปแบบการพิมพ์
ตามคู่มือการท�าวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และมีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลง
นามครบถ้วนทุกคน จ�านวน ๒ เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยภายใน
เวลาที่ก�าหนดตามข้อ ๔๘ (๑) ก. หรือ ข. มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและให้การ
ประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน U หากนักศึกษายังต้องการรับ
ปริญญาน้ันอีกต้องลงทะเบียนและเริ่มข้ันตอนการท�าวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ระยะเวลาการ
ศกึษาต้องเป็นไปตามเงือ่นไขสถานภาพของนกัศกึษา หากนกัศกึษาไม่สามารถส่งวทิยานพินธ์ทีถ่กูต้อง
สมบรูณ์ภายในวนัอนุมัตผิลประจ�าภาคการศกึษา ให้ถอืว่านกัศกึษาผูน้ัน้ยงัไม่ส�าเรจ็การศกึษา นักศกึษา
ต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๑)

 ข้อ ๕๒ กรณีท่ีนกัศกึษามข้ีอผกูพันต้องมอบวทิยานพินธ์ให้แก่หน่วยงานใดให้นกัศกึษาจดัส่ง
ไปยังหน่วยงานนั้นด้วย

 ข้อ ๕๓ วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ และให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา

หมวด ๙
การค้นคว้าอิสระ และการสอบการค้นคว้าอิสระ

 ขอ้ ๕๔  การค้นคว้าอิสระ หมายความว่า เรื่องที่เรยีบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ
หรอืการท�าสารนพินธ์ อนัเป็นส่วนหนึง่ของงานทีน่กัศกึษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ต้องท�าเพ่ือสทิธิ์
ในการรบัปรญิญาตามท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด โดยมอีาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอิสระเป็นผูค้วบคมุและ
ให้ค�าปรึกษาในการด�าเนินการ

 ข้อ ๕๕ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ๑ คน 
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๙ (๓) ที่คณะแต่งตั้งเพื่อท�าหน้าที่แนะน�าและควบคุมการท�าการค้นคว้าอิสระ 
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 ข้อ ๕๖   คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอสิระ หมายถงึ คณะกรรมการทีบ่ณัฑิตวทิยาลัยแต่ง
ตัง้เพือ่ท�าการสอบการค้นคว้าอสิระ จ�านวน ๓ คน โดยให้กรรมการคนหนึง่ทีไ่ม่ใช่อาจารย์ทีป่รกึษาการ
ค้นคว้าอสิระเป็นประธานกรรมการสอบ (ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑) 
 ข้อ ๕๗ การเสนอโครงการค้นคว้าอิสระ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)
 นักศึกษาจะเสนอโครงการค้นคว้าอิสระได้ต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า  
๓ หน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น และด�าเนินการ ดังนี้ 
 (๑)  ต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต มีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
ไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐
 (๒)  การเสนอโครงการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ภาควิชาก�าหนด
 (๓)  การเสนอขออนุมัติโครงการการค้นคว้าอิสระให้เสนอพร้อมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้า
อสิระต่อหวัหน้าภาควชิาเพือ่พจิารณาอนมุติัโครงการและน�าเสนอคณะเพ่ือแต่งต้ังอาจารย์ทีป่รึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ เมื่อคณะอนุมัติแต่งตั้งแล้วให้ประกาศให้นักศึกษาทราบ 
 (๔)  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติแล้ว หากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงหัวข้อการค้นคว้าอิสระ หรือสาระส�าคัญของการค้นคว้าอิสระ ให้การประเมินผลการ
ค้นคว้าอสิระทีล่งทะเบียนผ่านมาทัง้หมดเป็นระดบัคะแนน U นกัศกึษาต้องลงทะเบียนและยืน่ขออนมุตัิ
โครงการการค้นคว้าอิสระใหม่ โดยให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติโครงการค้นคว้าอิสระครั้งหลังสุด

 ข้อ ๕๘   การสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
 (๑)  การสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่
วันท่ีภาควิชาอนุมัติโครงการการค้นคว้าอิสระ และให้เสนอต่อคณะเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ เมื่อพ้นก�าหนดแล้วจะต้องเสนอโครงการการค้นคว้าอิสระและแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา
การค้นคว้าอสิระใหม่ (ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การศกึษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)
 (๒)  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รายงานผลการสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระผ่าน
หัวหน้าภาควิชาไปยังคณะภายใน ๑ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ ดังนี้ 
  ก.  “ผ่าน” ให้คณะประกาศอนมุติัหวัข้อการค้นคว้าอสิระ และแจ้งบณัฑติวทิยาลยัทนัที
  ข.  “ผ่านโดยมกีารปรับปรุงแก้ไข” ให้นกัศกึษาแก้ไขโครงการการค้นคว้าอสิระ โดยเสนอ
ผ่านอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอสิระ และหวัหน้าภาควชิาไปยงัคณะภายใน ๓๐ วนันบัตัง้แต่วนัสอบ
เพื่อประกาศอนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระ และแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทันท ี
  ค. “ไม่ผ่าน” ให้นักศึกษาเสนอโครงการ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และสอบหัวข้อการ
ค้นคว้าอิสระใหม่ 
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 (๓)  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ต้องแจ้งผลการประเมินความก้าวหน้าในการ

ท�าการค้นคว้าอิสระต่อหัวหน้าภาควิชาทุกภาคการศึกษาในระหว่างที่นักศึกษายังท�าการค้นคว้าอิสระ 

ไม่เสร็จสิ้น

 ข้อ ๕๙ การเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามคู่มือการท�าวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่บังคับใช้ในขณะนั้นโดยอนุโลม 

 ข้อ ๖๐ การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

 (๑)  นักศึกษามีสิทธิ์สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระได้ภายหลังจากการได้รับอนุมัติหัวข้อการ

ค้นคว้าอิสระมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

 (๒)  ในการสอบป้องกนัการค้นคว้าอสิระ นกัศกึษาต้องยืน่ค�าร้องขอสอบตามประกาศบณัฑติ

วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา พร้อมส�าเนาบทคัดย่อตาม

รปูแบบทีบ่ณัฑติวทิยาลยัก�าหนดจ�านวน ๑ ชดุ เมือ่ได้รับอนมุติัให้มกีารสอบ บณัฑิตวทิยาลัยจะประกาศ

ก�าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน

 (ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศกึษาระดับบณัฑติ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)

 (๓)  การสอบป้องกนัการค้นคว้าอสิระ ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผย ซ่ึงนกัศกึษา

และผู้สนใจอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยระบ ุ

ในค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยผูเ้ข้าร่วมรบัฟังไม่มสีทิธิใ์นการสอบถามเว้นแต่

ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ

 (๔)  ในการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระจะต้องมีคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระครบ

ทุกคน 

 ข้อ ๖๑   การตัดสินผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ 

 (๑)  เมื่อการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ

อภปิรายแสดงความคดิเหน็และลงมติ พร้อมตัดสนิผลการสอบป้องกนัการค้นคว้าอสิระตามเกณฑ์ ดังนี้ 

(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)

  ก. “ผ่าน” หมายความว่า การท่ีนักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ และตอบข้อ 

ซักถามได้เป็นที่พอใจ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระส�าคัญ 

  นกัศกึษาสามารถจดัพมิพ์รปูเล่มและจัดส่งการค้นคว้าอสิระท่ีมลีายมอืชือ่คณะกรรมการ

สอบการค้นคว้าอิสระลงนามครบถ้วนทุกคนให้ภาควิชาได้ทันที ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๕ วันนับตั้งแต่วัน

สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ 
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  ข.  “ผ่านโดยมกีารปรบัปรงุแก้ไข” หมายความว่า การทีน่กัศกึษายงัไม่สามารถแสดงผล

งานการค้นคว้าอสิระ หรอืตอบข้อซกัถามให้เป็นท่ีพอใจได้อย่างสมบรูณ์ คณะกรรมการสอบการค้นคว้า

อิสระพิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระส�าคัญ และหรือเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระตามที่

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระเสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

  นักศึกษาต้องแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระพร้อมทั้งจัด

พิมพ์รูปเล่มและจัดส่งการค้นคว้าอิสระที่มีลายมือช่ือคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระลงนามครบ

ถ้วนทุกคนให้ภาควิชา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ 

  ค. “ไม่ผ่าน” หมายความว่า การท่ีนักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ

ให้เป็นที่พอใจ หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระได้ ซึ่งแสดงว่า

นักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของการค้นคว้าอิสระที่ตนได้ท�า   

  นกัศกึษาทีส่อบครัง้แรกไม่ผ่าน สามารถยืน่ค�าร้องขอสอบใหม่ได้อกี ๑ คร้ัง ภายในระยะ

เวลาทีค่ณะกรรมการสอบการค้นคว้าอสิระก�าหนด มฉิะนัน้ผลการสอบจะถกูปรับเป็นระดับคะแนน U 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนและจดัท�าการค้นคว้าอสิระภายใต้หวัข้อใหม่พร้อมทัง้เริม่ขัน้ตอนการท�าค้นคว้า

อิสระใหม่ทั้งหมด โดยการยื่นค�าร้องขอสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ ๒ นักศึกษาต้องช�าระเงิน

ค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นไปตามเง่ือนไขสถานภาพ

ของนักศึกษา 

 (๒)  ให้ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ รายงานผลการสอบผ่านหัวหน้าภาควิชาไป

ยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ

 ข้อ ๖๒ นกัศกึษาทีไ่ด้รบัผลการสอบป้องกนัการค้นคว้าอสิระ เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ผ่านโดย

มกีารปรบัปรงุแก้ไข” ให้ด�าเนนิการส่งการค้นคว้าอสิระทีม่คีวามถกูต้องสมบรูณ์ทัง้เนือ้หาและรปูแบบ

การพมิพ์ตามท่ีบัณฑิตวทิยาลยัก�าหนด และมลีายมอืชือ่คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอสิระลงนามครบ

ถ้วนทกุคน จ�านวน ๑ เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบนัทกึข้อมลูการค้นคว้าอสิระให้ภาควชิาภายในเวลาทีก่�าหนด

ตามข้อ ๖๑ (๑) ก. หรือ ข.  มิฉะนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและให้การประเมินผลการ

ค้นคว้าอิสระที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน U หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้น

อีก นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการท�าการค้นคว้าอิสระใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ระยะเวลาการ

ศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา หากนักศึกษา  ไม่สามารถส่งการค้นคว้าอิสระที่

ถูกต้องสมบูรณ์ภายในวันอนุมัติผลประจ�าภาคการศึกษาให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่ส�าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๖๓ กรณทีีน่กัศกึษามข้ีอผกูพันต้องมอบการค้นคว้าอสิระให้แก่หน่วยงานใดให้นกัศกึษา

จัดส่งไปยังหน่วยงานนั้นด้วย
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 ข้อ ๖๔ ให้ภาควชิารายงานผลการส่งการค้นคว้าอสิระไปยงับณัฑิตวทิยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์

นับต้ังแต่วันที่นักศึกษาส่งเล่มการค้นคว้าอิสระ เพื่อเสนอขออนุมัติเป็นการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 

และให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา

 ข้อ ๖๕ ผลงานการค้นคว้าอิสระต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ�้าซ้อน

กับงานของผู้อื่น หรือการจ้างท�าการค้นคว้าอิสระตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

หมวด ๑๐

การส�าเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

 ข้อ ๖๖ การส�าเร็จการศึกษา 

 นกัศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาจะส�าเรจ็การศกึษาได้ ต้องศกึษาครบตามแผนการศกึษา ทีก่�าหนด

ไว้ในหลกัสตูร และสอบผ่านตามเกณฑ์ทีก่�าหนดในหมวดการวดัและประเมนิผลการศกึษา มคีณุสมบติั

ทั่วไปและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้

 (๑)  หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑

  ก.  สอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเป็นที่พอใจ

  ข.  สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเป็นที่พอใจ

  ค.  ส่งรปูเล่มวทิยานพินธ์ฉบบัสมบรูณ์ท่ีจัดพิมพ์ตามคูม่อืการท�าวทิยานพินธ์ของบณัฑิต

วิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์

  ง.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์ต้องได้รบัการตพีมิพ์ หรอือย่างน้อย 

ได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิีม่คีณุภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ

  จ.  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษา

อังกฤษส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 (๒)  หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒

  ก.  มแีต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมของรายวชิาทีก่�าหนดในหลกัสตูรระดบับณัฑติศึกษา 

ไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐

  ข.  สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเป็นที่พอใจ

  ค.  ส่งรปูเล่มวทิยานพินธ์ฉบบัสมบรูณ์ท่ีจัดพิมพ์ตามคูม่อืการท�าวทิยานพินธ์ของบณัฑิต

วิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์

  ง.  ผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึง่ของวทิยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพมิพ์หรอือย่างน้อย

ได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิีม่คีณุภาพตามประกาศ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ 

ผลงานทางวิชาการ หรอืน�าเสนอต่อท่ีประชมุวชิาการโดยบทความทีน่�าเสนอฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) 

ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

  จ.  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษา

อังกฤษส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 (๓)  หลักสูตรปริญญาโท แผน ข

  ก.  มแีต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมของรายวชิาทีก่�าหนดในหลกัสตูรระดบับณัฑติศึกษา 

ไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐

  ข.  สอบประมวลความรู้ผ่านหรือเป็นที่พอใจ

  ค.  สอบการค้นคว้าอิสระผ่านหรือเป็นท่ีพอใจ และส่งรูปเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับ

สมบรูณ์ทีจ่ดัพมิพ์ตามคูม่อืการท�าวทิยานพินธ์ของบณัฑติวทิยาลยัฉบบัทีบั่งคบัใช้ในขณะนัน้โดยอนโุลม 

พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระ 

  ง.  การค้นคว้าอสิระ หรอืส่วนหนึง่ของการค้นคว้าอสิระต้องได้รบัการเผยแพร่ในลกัษณะ

ใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

  จ.  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษา

อังกฤษส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 (๔)  หลักสูตรปริญญาเอก  แบบ  ๑

  ก.  สอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเป็นที่พอใจ

  ข.  สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเป็นที่พอใจ

  ค.  ส่งรปูเล่มวทิยานพินธ์ฉบบัสมบรูณ์ท่ีจัดพิมพ์ตามคูม่อืการท�าวทิยานพินธ์ของบณัฑิต

วิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์

  ง.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์ต้องได้รบัการตพีมิพ์ หรอือย่างน้อย 

ได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิีม่คีณุภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ 

ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๒ เรื่อง

 (๕)  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒

  ก.  สอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเป็นที่พอใจ

  ข.  มแีต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวชิาท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษา

ไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐

  ค.  สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเป็นที่พอใจ

  ง.  ส่งรปูเล่มวทิยานพินธ์ฉบบัสมบรูณ์ท่ีจัดพิมพ์ตามคูม่อืการท�าวทิยานพินธ์ของบณัฑิต

วิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
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  จ.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง 

น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 (๖)  ปฏิบัติตามข้อก�าหนดอื่นๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร

 (๗)  กรณีท่ีเรียนรายวิชาหรือท�ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องมีผล

สัมฤทธิ์ตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร

 ข้อ ๖๗   การขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตต่อ 

สภามหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 (๑)  เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาตามข้อ ๖๖

 (๒)  ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยครบถ้วน

 (๓)  ช�าระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใดๆ ในมหาวิทยาลัย

 (๔)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือระหว่างการพิจารณาความผิด

 (๕)  มีความประพฤติเหมาะสม

หมวด ๑๑

การประกันคุณภาพของหลักสูตร

 ข้อ ๖๘ ให้คณะ ภาควิชา สาขาวิชา ก�าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรแต่ละ

หลักสูตรให้ชัดเจน และต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยทุก ๕ ปี

บทเฉพาะกาล

 ข้อ ๖๙ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติตาม

ข้อบังคับนี้ ให้น�าประกาศหรือหลักเกณฑ์ท่ีออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับไป

พลางก่อนจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 ข้อ ๗๐ นกัศกึษาทีเ่ข้าศกึษาก่อนภาคการศกึษาท่ี ๑/๒๕๖๐ ทีย่งัไม่ส�าเร็จการศกึษา ให้ปฏิบัติ

ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติท่ีออกตามข้อบังคับ 

ดังกล่าว จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา 
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 เว้นแต่การด�าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อ ๔ วรรคสองของ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ด�าเนินการตามข้อ ๕ วรรคสองและวรรคสามของข้อบังคับนี้

  ประกาศ ณ วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

      (ลงชื่อ) ศิริธัช  โรจนพฤกษ์

       (ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์)

     อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    ท�าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การศึกษาระดับมหาบัณฑิต

ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน

พ.ศ. ๒๕๖๐

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร  

ไทย – เยอรมัน ว่าด้วย การศึกษาระดับมหาบัณฑิต ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้เป็น

ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และปรัชญาการศึกษาตามบันทึกความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’s University of  

Technology North Bangkok) และมหาวิทยาลัยอาเค่น (RWTH Aachen University) ฉบับลงวันที่ 

๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) และ (๙) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนอื พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกบัมตสิภาวชิาการ ในคราวประชมุครัง้ที ่๔/๒๕๖๐  

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย การศกึษาระดบัมหาบณัฑติของบัณฑติวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์นานาชาติสริินธร ไทย - เยอรมนั 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ”

 ข้อ ๒   ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐  

เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการ

ศึกษาระดับมหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน ลงวันที่ 

๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 บรรดาระเบียบ หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้ก�าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย้ง

กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

 ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้ได้ท�าขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ 

ให้ถือตามภาษาไทย 
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 ข้อ ๕ ให้อธกิารบดรีกัษาการตามข้อบงัคบันี ้และให้มอี�านาจออกระเบยีบหรือประกาศเพ่ือ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

 กรณีมปัีญหาในการวนิจิฉยัหรอืตีความเพือ่ปฏบิติัตามข้อบงัคบันี ้ให้อธกิารบดีมอี�านาจในการ

ตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

 การด�าเนนิการใดๆทีเ่กีย่วกบัการศกึษาระดับมหาบณัฑิตของบณัฑติวทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์

นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน ซึ่งมิได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้น�าเสนอสภาวิชาการ เพื่อพิจารณา 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๖ ในข้อบังคับนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “สภามหาวิทยาลยั” หมายความว่า สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 “สภาวชิาการ” หมายความว่า สภาวชิาการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “บัณฑิตวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์” หมายความว่า บณัฑติวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์นานาชาติ

สิรินธร ไทย - เยอรมัน 

 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีบณัฑิตวทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมนั 

 “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ ที่จัดการเรียนการสอนในบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ 

สิรินธร ไทย - เยอรมัน

 “ภาควชิา” หมายความว่า หน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับมหาบณัฑิตในสังกดั

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน

 “หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาที่เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน

 “อาจารย์”   หมายความว่า   อาจารย์ประจ�าในสงักดับณัฑติวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์นานาชาติ

สิรินธร ไทย - เยอรมัน

 “คณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์” หมายความว่า คณะกรรมการประจ�า

ส่วนงานวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน

 “ผู้ประสานงานหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ผู้ท�าหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มทางวิชาการ

ของแต่ละสาขา และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในต�าแหน่งผู้ประสานงานหลักสูตรโดยผ่าน

กระบวนการคดัเลอืกทางวชิาการของบณัฑิตวทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมนั 

 “ผูท้รงคุณวุฒ”ิ หมายความว่า บคุคลภายในหรอืบคุคลภายนอกมหาวทิยาลยัทีม่คีวามรูค้วาม

สามารถจนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
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 “คณะกรรมการสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน ให้ท�าหน้าท่ีจัดการสอบและหน้าที่อื่นที่

เกี่ยวข้องกับการสอบตามที่ก�าหนดในข้อบังคับนี้   

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน

 “วิทยานิพนธ์” หมายความว่า เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

เพื่อพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นอิสระภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย ์

ที่ปรึกษา โดยใช้วิธีการในการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึง

ทางเทคนิคตามสาขาวชิาอนัเป็นส่วนหนึง่ของผลงานทีน่กัศกึษาต้องจดัท�าขึน้เพ่ือให้ผ่านเงือ่นไขในการ

ส�าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

หมวด ๑

ระบบการศึกษา

 ข้อ ๗ ระบบการศึกษา

 การศึกษาระดับมหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรูปแบบการศึกษา

นานาชาติ ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

 ข้อ ๘ การจัดการศึกษา

 ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา

ปกติ  ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ แต่ไม่เกิน ๑๘ สัปดาห์ 

 ข้อ ๙ ระยะเวลาการศึกษา

 (๑)  ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษารวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ  

แต่ไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 

 (๒)  การนบัระยะเวลาการศกึษา ให้นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาแรกทีน่กัศกึษาขึน้ทะเบยีน

เข้าศึกษาในหลักสูตร

 ข้อ ๑๐ โครงสร้างหลักสูตรเน้นการวิจัย โดยเป็นหลักสูตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒ 

นกัศกึษาจะส�าเรจ็การศกึษาได้ต้องท�าวทิยานพินธ์ซ่ึงมค่ีาเทยีบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษา

รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีก ๓๔ หน่วยกิต
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หมวด ๒

การรับเข้าศึกษา

 ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 (๑) เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา หรือมีผลการศึกษาในรายวิชาความรู้ตามมาตรฐานของกลุ่ม

มหาวิทยาลัยเทคนิคของประเทศเยอรมันนี (The Alliance of Leading Institutes of Technology 

in Germany 9: TU 9) และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔.๐๐ หรือเทียบเท่า

 ในกรณีที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๗๕ แต่ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ จะต้องมีประสบการณ์ท�างาน

เพียงพอในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา และได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ให้เข้ารับการศึกษา

 (๒)  มคีวามสามารถในการใช้ภาษาองักฤษตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในประกาศของบณัฑติ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 (๓) มีคุณสมบัติอื่นตามที่ก�าหนดไว ้ในหลักสูตรหรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์

 ข้อ ๑๒ การรับเข้าศึกษา

 (๑)  โดยการสอบคัดเลือกตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

 (๒)  โดยการคัดเลอืกด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการภาควชิาและคณะกรรมการประจ�า

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ก�าหนด

 ข้อ ๑๓ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 (๑)  ผูท้ีไ่ด้รับการคดัเลอืกเข้าศกึษา มสีถานภาพเป็นนกัศกึษาเมือ่ได้ขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาแล้ว 

 (๒)  ผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเข้าศกึษา ต้องขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษาโดยวธิกีารตามประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

 (๓)  ผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเข้าศกึษา จะขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาเกนิกว่า ๑ หลกัสตูร ในขณะ

เดียวกันไม่ได้

หมวด ๓

การจัดการศึกษา
 

 ข้อ ๑๔  แผนการเรียน 

 แผนการเรียน  หมายความว่า  รายวิชา การฝึกงานอุตสาหกรรม และวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษา

จะต้องเรียนหรือด�าเนินการให้แล้วเสร็จครบตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
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 ข้อ ๑๕ การลงทะเบียนเรียน

 (๑)  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา ให้พ้นสภาพการ

เป็นนักศึกษา

 (๒)  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 

๑๕ หน่วยกิต เว้นแต่ กรณีที่นักศึกษามีหน่วยกิตคงเหลือตามหลักสูตรน้อยกว่า ๓ หน่วยกิต หรือเหลือ

เฉพาะวิชาวิทยานิพนธ์

 การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจ�านวนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดใน (๒) ต้อง 

ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 (๓)  นักศึกษาลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนได้เฉพาะใน

กรณีที่เหลือวิชาวิทยานิพนธ์เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อส�าเร็จการศึกษา

 (๔)  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย

  ก.  การลงทะเบียนเรยีนรายวชิาเพือ่เข้าร่วมฟังการบรรยาย หมายความว่าการลงทะเบยีน

รายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของแต่ละภาคการศึกษาตามหลักสูตร

  ข.  การประเมินผลการศึกษารายวิชาให้บันทึกลงในระเบียนเป็น AUD เฉพาะผู้ที่มีเวลา

เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น

 (๕)  การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

  ก.  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแล้ว แต่ยังไม่สามารถส�าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร จะต้องช�าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ ค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงตาม

ระเบียบที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา 

  ข. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน  

๑๕ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นก�าหนดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๑๖ การขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา

 (๑)  การขอเพิม่รายวชิา จะต้องกระท�าภายใน ๓ สปัดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาส�าหรับ

ภาคการศกึษาปกต ิหรอืภายในสปัดาห์แรกนบัตัง้แต่วนัเปิดภาคการศกึษาส�าหรบัภาคการศึกษาฤดรู้อน

 (๒)  การขอถอนรายวชิา จะกระท�าได้ภายใน ๑๒ สปัดาห์ นบัจากวันเปิดภาคการศกึษาส�าหรบั

ภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาส�าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน

 (๓)  การขอเพิ่มและถอนรายวิชาใน (๑) และ (๒) ต้องไม่ขัดต่อการลงทะเบียนเรียนในข้อ  

๑๕ (๒) และ (๓)

 (๔)  การขอเพ่ิมและถอนรายวิชาท่ีไม่สามารถด�าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
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 ข้อ ๑๗ การลาพักการศึกษา

 การลาพักการศึกษา  หมายความว่า  นักศึกษาที่ยังเรียนไม่ครบตามแผนการเรียน แต่มีความ

ประสงค์จะหยดุการเรยีนชัว่คราว โดยขอรกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษาไว้เป็นคราวๆ จะต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ ดังนี้

 (๑)  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า

ภาควิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดีภายในช่วงเวลาถอนวิชาเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

  ก.  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ

  ข.  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ศึกษาหรือการวิจัยในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน

  ค.  เจ็บป่วยพักรักษาตัวเป็นเวลาเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบ 

รับรองแพทย์

  ง.  มคีวามจ�าเป็นส่วนตวั ทัง้นี ้ต้องศกึษามาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศกึษา และมแีต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๗๕ 

 (๒)  การลาพกัการศกึษาตาม (๑) ก. ให้เป็นไปตามความต้องการของราชการทหารการลาพกั

การศึกษาตาม (๑) ข. ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ การลาพักการศึกษาตาม (๑) ค. และ ง. จะ

กระท�าได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน หากมีความจ�าเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้

ยื่นค�าร้องขอลาพักการศึกษาได้อีกไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา

 (๓)  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักเป็นระยะ

เวลาของการศึกษาด้วย เว้นแต่นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักตาม (๑) ก.

 (๔)  นกัศกึษาต้องรกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษาในระหว่างทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ลาพกัการศกึษา 

โดยช�าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ โดยต้องรักษาสภาพการ

เป็นนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นก�าหนด ให้พ้นสภาพ

การเป็นนักศึกษา เว้นแต่การลาพักการศึกษาตาม (๑) ก.

 (๕)  นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นค�าร้องขอกลับ 

เข้าศึกษาต่อหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีก่อนก�าหนดการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า  

๑ สัปดาห์

 (๖)  การลาพักการศึกษาที่ไม่เป็นไปตาม (๑) ถึง (๕) ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี

 ข้อ ๑๘ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑)  ตาย
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 (๒)  ได้รับอนุมัติให้ลาออก

 (๓)  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ ๑๑ 

 (๔)  คณบดีสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้

  ก. ไม่สามารถส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๙ 

  ข. ไม่ลงทะเบยีนเรยีน หรอืไม่ช�าระค่าธรรมเนยีมการศกึษา ค่าลงทะเบยีน หรอืค่าบ�ารงุ

การศึกษาภายในเวลาที่ก�าหนด

  ค.  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา

  ง.  ไม่สามารถปฏบิตัติามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ใน หมวด ๗ การวดัและประเมนิผลการศกึษา

 (๕)  ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๘

 ข้อ ๑๙ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

 (๑)  นกัศกึษาทีพ้่นสภาพตามข้อ ๑๘ (๔) ข. สามารถขอคนืสภาพการเป็นนกัศกึษาได้ภายใน 

๑๕ วันนับจากวันประกาศพ้นสภาพ

 (๒)  การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาและได้รับ

อนุมัติจากคณบดี

 (๓)  นักศึกษาต้องช�าระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ค่าบ�ารุงและค่าลง

ทะเบียนเรียนตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้

 (๔)  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา ให้กลับคืนเป็นนักศึกษา 

ในสภาพเดิม ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๙ 

 ข้อ ๒๐ การลาออก

 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  

ให้ยื่นค�าร้องต่อคณบดีผ่านผู้ประสานงานหลักสูตรหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้า

ภาควิชา การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออก 

 ข้อ ๒๑ การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือแขนงวิชา

 (๑)  นักศึกษาอาจยื่นค�าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา เปลี่ยนสาขาวิชาหรือแขนงวิชาในภาค

วิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 (๒)  นักศึกษาอาจยื่นค�าร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาไปต่างภาควิชา เมื่อได้ศึกษาในภาควิชาเดิม

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศกึษา ทัง้นี ้โดยได้รบัความเหน็ชอบจากหวัหน้าภาควชิาเดมิและหวัหน้า

ภาควิชาใหม่ และได้รับอนุมัติจากคณบดี

 (๓)  การเปลีย่นสาขาวชิาหรอืแขนงวชิา หรือภาควชิา ต้องช�าระค่าธรรมเนยีมตามระเบยีบที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด
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หมวด ๔

อาจารย์ในหลักสูตรมหาบัณฑิต

 ข้อ ๒๒ อาจารย์ในหลักสูตรมหาบัณฑิต

 (๑)  อาจารย์ประจ�าหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต�่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บคุคลด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการ อย่างน้อย ๓ รายการ 

ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

 (๒)  อาจารย์ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตร จ�านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวชิาการท่ีได้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลด�ารงต�าแหน่ง

ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

 กรณีท่ีมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ 

หลักสูตรครบตามจ�านวน หรือมีจ�านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอจ�านวนและคุณวุฒิของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้น ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 (๓)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

  ก.  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตร มีคุณวุฒ ิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ 

ต้องเป็นผลงานวิจัย

  ข.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้

   อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ร่วมทีเ่ป็นอาจารย์ประจ�า ต้องมคีณุวฒุแิละผลงานทาง

วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

   ส�าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง

   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบุคคลภายนอกไม่มีผลงานทางวิชาการตามที่ก�าหนด ผู้ทรง

คุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สมัพนัธ์กบัหวัข้อวทิยานพินธ์ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั และแจ้งคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับทราบ
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 (๔)  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ�าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวทิยาลยั รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทัง้น้ี ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ 

คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้

  ก.  กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ 

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 

๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

  ข.  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  

ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง

   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบุคคลภายนอกไม่มีผลงานทางวิชาการตามที่ก�าหนด ผู้ทรง

คุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สมัพนัธ์กบัหวัข้อวทิยานพินธ์ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั และแจ้งคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับทราบ

 (๕)  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาเอก

หรอืเทยีบเท่า ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีสั่มพันธ์กนั หรือในสาขาวชิาของรายวชิาทีส่อน และต้อง

มปีระสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รับปรญิญาและ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล

ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง

 ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

 ข้อ ๒๓ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 (๑)  อาจารย์ประจ�าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วชิาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์ของนกัศกึษาระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอก

รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา

            กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา
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 กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด�ารงต�าแหน่ง

ศาสตราจารย์และมีความจ�าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ�านวนที่ก�าหนด ให้เสนอต่อสภา

มหาวทิยาลยัพจิารณา แต่ทัง้น้ีต้องไม่เกนิ ๑๕ คนต่อภาคการศกึษา หากมคีวามจ�าเป็นต้องดูแลนกัศกึษา

มากกว่า ๑๕ คน ให้เสนอต่อสภามหาวทิยาลัย เพือ่ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอดุมศกึษา

พิจารณาเป็นรายกรณี 

 (๒)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท�าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหรือ

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และหรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย

 ข้อ ๒๔ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

 คณบด ีมอี�านาจแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์และอาจารย์ผูส้อบวิทยานพินธ์มหาบณัฑติ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

หมวด ๕

กระบวนการสอบหลักสูตรมหาบัณฑิต

 ข้อ ๒๕ ขอบข่ายและลักษณะในการสอบหลักสูตรมหาบัณฑิต

 (๑)  กระบวนการสอบหลักสูตรมหาบัณฑิตประกอบด้วย

  ก.  จ�านวนครั้งของการสอบตามรายวิชาในหลักสูตร 

  ข.  การฝึกงานอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลา ๑๘ สัปดาห์หรือมากกว่า

  ค.  วิทยานิพนธ์ดังระบุในหมวดที่ ๖ 

 ทั้งนี้ จะต้องมีการด�าเนินการสอบในวันสอบในช่วงการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น  

และตามที่ก�าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 (๒)  การสอบในหลกัสตูรประกอบไปด้วยการสอบข้อเขยีนหรือการสอบปากเปล่าตามรายวชิา

ที่ปรากฏในแต่ละหลักสูตร 

 (๓)  หัวข้อในการสอบจะถูกก�าหนดจากเนื้อหาในการเรียนที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายวิชา

 (๔)  รูปแบบของการสอบ มีสองประเภท คือ แบบข้อเขียนตามข้อ ๒๘ และแบบปากเปล่า

ตามข้อ ๒๙ ซึ่งได้ก�าหนดไว้ในวันลงทะเบียนตามข้อ ๑๕ และมีการแจ้งให้ทราบระหว่างการเรียน 

การสอน 

 ข้อ ๒๖  การเข้าสู่กระบวนการสอบในหลักสูตรมหาบัณฑิต

 บุคคลที่สามารถเข้าสอบในหลักสูตรมหาบัณฑิตได้ คือ บุคคลที่ได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ในหลักสูตรมหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
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 ข้อ ๒๗ กระบวนการรับเข้าสู่การสอบ

 (๑)  ประธานของคณะกรรมการสอบ เป็นผู้อนมุติัการรับเข้าสู่การสอบในหลักสูตรมหาบณัฑิต 

 (๒)  การรับเข้าสู่การสอบจะไม่เป็นผลหาก 

  ก.  มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ ๒๖ หรือ

  ข.  เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่สมบูรณ์ หรือ 

  ค.  ผูเ้ข้าสอบได้เคยเข้าสูก่ารกระบวนการสอบอืน่ใดในบณัฑติวทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์

หรือในหลักสูตรเทียบเคียงอื่นๆ 

 ข้อ ๒๘ การสอบข้อเขียน

 (๑)  ในการสอบข้อเขียน ผูเ้ข้าสอบต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถเข้าใจปัญหาและค้นหาหนทาง

ในการแก้ปัญหาได้ โดยการใช้วธิกีารทีเ่กีย่วกบัรายวชิาภายใต้ระยะเวลาทีก่�าหนดและเอกสาร อปุกรณ์

ที่ก�าหนด 

 (๒)  ผู้เข้าสอบอาจขอดูผลการท�าสอบข้อเขียนของตนเอง ภายในระยะเวลาไม่เกินสี่สัปดาห์

หลังจากวันประกาศผลสอบ 

 (๓)  ระยะเวลาในการสอบข้อเขียน ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่ง และไม่เกินสามชั่วโมง  

ทั้งนี้ เป็นไปตามบริบทของรายวิชาที่มีการบรรยายหรือการปฏิบัติสามชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 ข้อ ๒๙ การสอบปากเปล่า 

 (๑)  ในการสอบปากเปล่า ผูเ้ข้าสอบต้องแสดงให้เหน็ถงึองค์ความรูแ้ละแนวทางการแก้ปัญหา

ในบริบทของรายวิชา และเพื่อแสดงว่าผู้เข้าสอบมีความรอบรู้ในรายวิชาที่ท�าการสอบ

 (๒)  การจัดสอบปากเปล่า ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอบอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ช่วยสอบที่มี

ความสามารถหนึ่งคน

  ก.  การสอบแบบรายกลุม่ มจี�านวนผูเ้ข้าสอบกลุม่ละไม่เกนิสีค่น ผูเ้ข้าสอบจะได้รบัหวัข้อ

ค�าถามพร้อมกันทั้งกลุ่ม 

  ข.  การสอบแบบรายบคุคล ผูเ้ข้าสอบจะได้รับหวัข้อค�าถามจากอาจารย์ผู้สอบแต่ละคน 

ซึ่งถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งค�าถาม

 (๓)  การวินิจฉัยผลการสอบ อาจารย์ผู้สอบต้องน�าความเห็นของอาจารย์ผู้สอบคนอื่นและ 

ผู้ช่วยสอบมาประกอบการพิจารณา

 (๔)  ต้องมีการบันทึกสาระส�าคัญและผลการสอบในแต่ละรายวิชาในเอกสารการสอบ 

 (๔)  ต้องมีการท�าเอกสารประกอบการสอบ ประกอบไปด้วยค�าถาม ค�าตอบและสาระส�าคัญ

อื่นในระหว่างการสอบ 

 (๕)  การสอบปากเปล่ามีระยะเวลาตั้งแต่ ๒๐ ถึง ๓๐ นาทีต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน 
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หมวด ๖

การท�าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์

 ข้อ ๓๐ การท�าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ มีกระบวนการดังนี้

 (๑)  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

 (๒)  การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์

  ก.  การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

  ข.  การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

  ค.  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

 ข้อ ๓๑ การแต่งตั้งและการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

 นักศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอย่างน้อยหนึ่งคน ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษา แต่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจะมีหรือไม่มีก็ได้

 การเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นักศึกษาอาจยื่นค�าร้องขอให้มีการเปล่ียน

อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานพินธ์หลกัได้ โดยต้องได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานพินธ์หลัก 

คนเดิม และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักคนใหม่ต้องยินยอมรับนักศึกษาไว้เป็นท่ีปรึกษาก่อน 

การอนุมัติให้มีการเปลี่ยน ทั้งนี้ การยื่นค�าร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ให้ยื่น

ค�าร้องต่อหัวหน้าภาควิชา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์

 ข้อ ๓๒ การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์

 (๑)  การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination)

 นักศึกษาสามารถย่ืนค�าร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้าภาควิชา  

วิธีการยื่นค�าร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

 นกัศกึษาทีไ่ด้รบัการอนมุตัหิวัข้อวิทยานพินธ์แล้ว แต่ต้องการเปลีย่นหวัข้อวทิยานพินธ์ สามารถ

ยื่นค�าร้องขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ โดยด�าเนินการเช่นเดียวกับการยื่นค�าร้องขอเสนอหัวข้อ

วทิยานพินธ์ และให้นบัระยะเวลาการขอสอบความก้าวหน้าวทิยานพินธ์ นบัจากวนัทีค่�าร้องขอเปล่ียน

หัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติ

 (๒)  การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (Progress Examination)

 การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์

ควบคู่ไปกับการประเมินความเข้าใจของนักศึกษาในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาว่านักศึกษา

มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ์อย่างแท้จริงและมีความพร้อมเพียงพอที่จะสามารถ 
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สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้

 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว สามารถยื่นค�าร้องขอสอบความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์ได้ หลังจากวันที่หัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

 ก. การยื่นค�าร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

  นักศึกษาต้องยื่นค�าร ้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์ต ่อบัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้าภาควิชา

 ข.  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

  ให้คณบดพีจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวทิยานพินธ์โดยการเสนอของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ประกอบด้วย 

  ๑. ประธานกรรมการ ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒๒ (๔) และไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

  ๒.  กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

   ทั้งนี้ อาจเสนอแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมได้อีกไม่เกิน ๑ คน โดยต้องมีคุณสมบัติตาม 

ข้อ ๒๒ และไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 ค. กระบวนการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

  ๑. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบต้องยื่นค�าร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้าภาควิชา

  ๒. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รายงานผลการสอบต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านหัวหน้าภาควิชา และประกาศผลการสอบภายใน ๑ สัปดาห์  

นับตั้งแต่วันที่มีการสอบ

 กรณีสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถยื่นค�าร้องขอสอบใหม่

ได้อีก ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ก�าหนด

 นักศึกษาท่ีสอบผ่านความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์แล้ว สามารถยื่นค�าร้องขอสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์ได้ หลังจากวันที่อนุมัติผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 วิธีการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์

 (๓) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Defense Examination) 

 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เป็นการประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาตลอดระยะ

เวลาที่ได้ด�าเนินการวิจัยมา เพื่อพิจารณาว่านักศึกษามีความเข้าใจในสาขาวิชาดังกล่าวเพียงพอที่จะ

จบการศึกษาได้

 ก.  การยื่นค�าร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

 เมื่อนักศึกษาทราบผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นักศึกษา
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ต้องยืน่ค�าร้องขอสอบป้องกนัวทิยานพินธ์ต่อบณัฑติวิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ผ่านทางอาจารย์ทีป่รกึษา

วิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้าภาควิชา

 ข.  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   

 ให้คณบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยการเสนอของอาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ประกอบด้วย

  ๑. ประธานกรรมการ ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒๒(๔) และไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

  ๒.  กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

  ๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ�านวน ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒๒(๔) 

 ทั้งนี้ อาจเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มได้อีกไม่เกิน ๒ คน โดยต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒๒ และ

ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 ค.  กระบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

  ๑.  นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอสอบต้องยื่นค�าร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้าภาควิชา

  ๒. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รายงานผลการสอบต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ผ่านหัวหน้าภาควิชา และประกาศผลการสอบภายใน ๑ สัปดาห์  

นับตั้งแต่วันที่มีการสอบ

 กรณีสอบป้องกันวิทยานิพนธ์คร้ังแรกไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถยื่นค�าร้องขอสอบใหม่ได้อีก  

๑ ครั้ง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ก�าหนด

 วิธีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 ข้อ ๓๓ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์

 (๑)  ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ให้จัดท�าเป็นภาษาอังกฤษ

 (๒)  รูปแบบการจัดท�ารูปเล่มให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
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หมวด ๗

การวัดและประเมินผลการศึกษา

 ข้อ ๓๔ การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระท�าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 

โดยค่าผลการศึกษาเป็นดังนี้

 ระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน  ผลการศึกษา

  A    ๔.๐  ดีเลิศ  (Excellent)

  B+    ๓.๕  ดีมาก  (Very Good)

  B    ๓.๐  ดี   (Good)

  C+    ๒.๕  ค่อนข้างดี  (Above Average)

  C    ๒.๐  พอใช้  (Average)

  D+    ๑.๕  ค่อนข้างพอใช้ (Below Average)

  D    ๑.๐  อ่อน  (Poor)

  F    ๐   ตก   (Fail)

  Fa    ๐   ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ 

         (Fail,Insufficient Attendance)

  Fe       ตกเนื่องจากขาดสอบ

         (Fail,Absent from Examination)

  S       สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)

  U       สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)

  I       การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

  Ip       การท�าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระยังไม่สิ้นสุด

         (In-progress)

  W       ขอถอนวิชาเรียนหลังก�าหนด (Withdrawal)

  AUD      เข้าร่วมฟังการบรรยาย (Audit)

 ข้อ ๓๕ การค�านวณหน่วยกิตสะสมและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

 (๑)  การค�านวณหน่วยกิตสะสมและแต้มระดับคะแนนเฉล่ีย ให้กระท�าเมื่อส้ินแต่ละภาค 

การศึกษา

 (๒)  หน่วยกติสะสมคอื จ�านวนหน่วยกติของรายวชิาในระดบับณัฑติศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน

ทั้งหมดที่ได้รับแต้มคะแนนตามข้อ ๓๔
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 (๓)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภทคือ แต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจ�าภาคและแต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การค�านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยให้ท�าดังนี้

  ก. แต้มระดบัคะแนนเฉล่ียประจ�าภาคให้ค�านวณจากผลการศกึษาของนกัศกึษาในภาค

การศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละ

รายวิชาในระดบับณัฑติศกึษาทีน่กัศกึษาได้รบัเป็นตวัตัง้ หารด้วยผลรวมของหน่วยกติรายวชิาในระดบั

บัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ

  ข. แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม ให้ค�านวณจากผลการศกึษาของนกัศกึษาต้ังแต่เริม่เข้า

การศกึษาในมหาวทิยาลยัจนถงึการประเมนิคร้ังสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคณูของหน่วยกิตกับแต้ม

ระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้รับเป็นตัวตั้ง หารด้วยหน่วยกิตสะสม

 ข้อ ๓๖ การเทียบโอนหน่วยกิต

 (๑)  การเทียบโอนหน่วยกติท่ีได้จากรายวชิาในระดับบณัฑติศึกษา ให้กระท�าได้โดยความเหน็

ชอบจากหัวหน้าภาควชิาและคณบดี โดยแต่ละรายวชิาทีข่อเทยีบโอนต้องได้แต้มระดับคะแนนไม่ต�า่กว่า 

๓.๐๐ และเป็นรายวิชาที่ศึกษาขณะเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัยหรือต่างมหาวิทยาลัย ซึ่งได้

ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปีการศึกษานับจากปีการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และให้เทียบโอน

หน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา

 (๒)  รายวิชาที่เทียบและโอนย้ายหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต และระดับ

คะแนนในใบแสดงผลการศึกษาที่หลักสูตรรับโอน โดยไม่น�ามาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ในกรณีที่

เป็นรายวิชาที่ศึกษาต่างมหาวิทยาลัยให้ระบุชื่อสถาบันการศึกษา

 ข้อ ๓๗ สภาพการเป็นนักศึกษา และการเรียนซ�า้

 (๑)  นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�า่กว่า ๒.๕๐ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 (๒)  ในกรณีที่นักศึกษาได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐ แต่ไม่ต�่ากว่า ๒.๕๐  

ให้เรียกว่า “รอพินิจ”

 (๓)  นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไม่ถึง ๓.๐๐  แต่ไม่ต�่ากว่า ๒.๙๐ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจาก

รายวิชาที่เคยลงทะเบียนแล้ว โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา เพ่ือเพ่ิม

ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ได้ถึง ๓.๐๐ ภายใน ๑ ภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นให้พ้นสภาพการ

เป็นนักศึกษา

 (๔)  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ�า้ในรายวิชาที่สอบผ่านไปแล้วมิได้ เว้นแต่การลงทะเบียน

เรียนซ�้าตามข้อ ๓๗ (๓)  

 ข้อ ๓๘ การลงโทษนกัศกึษาทีท่จุรติในการสอบรายวชิา หรอืการคดัลอกวทิยานพินธ์หรอืผล

งานทางวิชาการของผู้อื่น 
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 (๑)  กรณีพบหรือมเีหตอุนัควรน่าเชือ่ว่านกัศกึษาทจุรติในการสอบรายวชิา  ให้คณบดีพิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการประจ�า

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หากปรากฏว่านักศึกษากระท�าการทุจริต ให้คณะกรรมการประจ�า

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้

  ก.  ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต

  ข.  ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติ 

ถัดไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา

  ค.  ให้ตกในรายวิชาท่ีทุจรติ รวมทัง้ไม่พจิารณาผลการศกึษาในภาคการศกึษาทีนั่กศกึษา

กระท�าการทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาค

การศึกษา

  ง. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 (๒) กรณีพบหรอืมเีหตอัุนควรน่าเช่ือว่านกัศกึษาคัดลอกวทิยานพินธ์ หรือผลงานทางวชิาการ

ของผูอ้ืน่หรอืให้ผูอ้ืน่จดัท�า ให้คณบดพีจิารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จริง และรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หากปรากฏว่านักศึกษา

กระท�าการคัดลอกวิทยานิพนธ์ หรือผลงานทางวิชาการของผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นจัดท�า ให้คณะกรรมการ

ประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาด�าเนินการ ดังนี้

  ก. กรณีที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา ให้พิจารณาไม่อนุมัติหรือเพิกถอนวิทยานิพนธ์นั้นและ

ลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้

   ๑. ให้พักการศึกษาสูงสุด ๑ ปีการศึกษา

   ๒.  ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

  ข.  กรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแล้ว ให้คณะกรรมการประจ�าบัณฑิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์รายงานมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนการให้

ปริญญา

หมวด ๘

การวัดผลและประเมินผลวิทยานิพนธ์

 ข้อ ๓๙  นกัศกึษาต้องส่งเล่มวทิยานพินธ์ท่ีมลีายมอืชือ่คณะกรรมการสอบป้องกนัวทิยานพินธ์

ลงนามครบถ้วนทุกคน จ�านวน ๒ เล่ม พร้อมด้วยไฟล์วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อต่อบัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ จ�านวน ๒ ชุด ภายในก�าหนดระยะเวลาของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ตามปฏิทินการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณบดีลงนาม
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 กรณีนักศึกษาไม่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ถือว่านักศึกษา

ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา และต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนกว่าจะด�าเนินการส่งเล่ม

วิทยานิพนธ์ครบถ้วน 

 ข้อ ๔๐ การวัดผลวิทยานิพนธ์ พิจารณาจากความก้าวหน้าและความส�าเร็จในงานวิจัยที่ได้

รับมอบหมายในแต่ละภาคการศึกษา ประกอบกับ การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และการสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์

 ข้อ ๔๑ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาให้ผลการประเมินเป็นระดับ

คะแนน ดังนี้

  ระดับคะแนน    ผลการศึกษา

    S              สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)

          U   สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)

    Ip  การท�าวิทยานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress)

 ข้อ ๔๒ การประเมนิผลการสอบความก้าวหน้าวทิยานพินธ์และการสอบป้องกนัวทิยานพินธ์ 

มีผลการสอบ ดังนี้

  (๑)  ผ่าน (Pass) หมายความว่า การที่นักศึกษาแสดงความพร้อมและความสามารถของ

นักศึกษาว่ามีความรู้พื้นฐาน และความก้าวหน้าของงานวิจัยในสาขาที่ศึกษาอยู่เพียงพอที่จะมีสิทธิ ์

เสนอหวัข้อวทิยานพินธ์ สอบความก้าวหน้าวทิยานพินธ์ หรอืสอบป้องกนัวทิยานพินธ์ โดยสามารถตอบ

ข้อซักถามที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของงานวิจัยที่ได้ศึกษามาได้เป็นอย่างดี

 (๒)  ไม่ผ่าน (Fail) หมายความว่า การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงความพร้อมและความ

สามารถของนักศึกษาถึงความรู้พื้นฐาน และความก้าวหน้าของงานวิจัยในสาขาที่ศึกษาอยู่เพียงพอที่

จะมีสทิธิเ์สนอหวัข้อวทิยานพินธ์ สอบความก้าวหน้าวทิยานพินธ์ หรอืสอบป้องกันวทิยานพินธ์ซึง่แสดง

ว่านักศึกษาไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของงานวิจัยที่ได้ศึกษามาจึงจ�าเป็นที่จะต้อง 

เตรียมความพร้อมให้มากขึ้นเพื่อขอสอบใหม่

 ข้อ ๔๓ ผลการสอบวิทยานิพนธ์จะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เมื่อ

นักศึกษาส�าเร็จการศึกษา โดยมีค่าผลการศึกษาตามข้อ ๓๔ 

 ข้อ ๔๔ วิทยานิพนธ์จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อคณบดีได้ลงนามอนุมัติแล้ว 
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หมวด ๙

การส�าเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาบัตร

 ข้อ ๔๕ นักศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษา ต้องมีผลการศึกษาดังนี้

 (๑)  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน

 (๒)  ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามก�าหนดของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ในข้อ ๓๙ และ

คณบดีได้ลงนามอนุมัติแล้ว

  (๓)  เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรและมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�า่กว่า ๓.๐๐ 

  (๔) มีผลสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว ้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์

 (๕)  ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ หรือน�าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ระดบันานาชาต ิโดยมเีน้ือหาของผลงานเป็นภาษาองักฤษตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในประกาศบณัฑติ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 ข้อ ๔๖ นกัศกึษาจะได้รบัการพจิารณาขออนมุตัปิริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั ต้องมคีณุสมบตัิ 

และเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

 (๑)  เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาตามข้อ ๔๕

 (๒)  ไม่มีหนี้สินค้างช�าระต่อมหาวิทยาลัย

 (๓)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษให้พักการศึกษา หรือระหว่างการสอบสวนความผิดวินัย

นักศึกษาร้ายแรง

  (๔)  ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

หมวด ๑๐

การประกันคุณภาพของหลักสูตร

 ข้อ ๔๗ ให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์

ทกุหลกัสตูรมรีะบบการประกนัคณุภาพตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิและจดัให้มกีารประเมนิเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือ่งอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี
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บทเฉพาะกาล

 ข้อ ๔๘ ในระหว่างทีย่ังมิไดอ้อกระเบียบ ประกาศ หรือหลกัเกณฑเ์พือ่ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบันี้ 

ให้น�าประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่ออกตามข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 

ไทย-เยอรมัน ว่าด้วย การศึกษาระดับมหาบัณฑิต ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใช้บังคับไป

พลางก่อนจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้

 ข้อ ๔๙ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา  

ให้ปฏบิติัตามข้อบังคบับัณฑิตวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์นานาชาติสริินธร ไทย-เยอรมนั ว่าด้วย การศกึษา

ระดบัมหาบณัฑติ ลงวนัที ่๑๖ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบยีบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ทีอ่อกตาม 

ข้อบังคับดังกล่าว จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

 (ลงชื่อ) ศิริธัช  โรจนพฤกษ์

 (ดร.ศิริธัช   โรจนพฤกษ์)

 อุปนายกนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ท�าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
 

 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และปรัชญาการศึกษาตามบันทึก

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอาเค่น (RWTH Aachen University) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkutís University of Technology North Bangkok)  

ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๙) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

พระจอมเกล้าพระนครเหนอื พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกบัมตสิภาวชิาการ ในคราวประชมุครัง้ที ่๒/๒๕๕๖ 

เมือ่วนัที ่๑๑ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืในคราว

ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย การศกึษาระดบัดุษฎบัีณฑติของบณัฑติวิทยาลัยวศิวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมนั 

พ.ศ. ๒๕๕๖”

 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖  

เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ท�าขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความให้

ถือตามฉบับภาษาไทย

 ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�าส่ัง หรือประกาศอื่นใดในส่วนท่ีได้ก�าหนดไว้แล้ว  

ในข้อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 การด�าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งข้อบังคับนี้มิได้ก�าหนดไว้  

ให้น�าเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป

 ข้อ ๖ ในข้อบังคับนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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 “สภามหาวิทยาลยั” หมายความว่า สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “สภาวชิาการ” หมายความว่า สภาวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

 “บัณฑิตวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์” หมายความว่า บณัฑติวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์นานาชาติ

สิรินธร ไทย-เยอรมัน 

 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

 “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ ที่จัดการเรียนการสอนในบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

 “ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาค

วิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 “หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ที่มี ฐานะเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 “คณะกรรมการประจ�าบณัฑติวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 “ผู้ประสานงานหลักสูตร” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์

 “อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์ประจ�าในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

 “ดุษฎีนิพนธ์”หมายความว่า เรื่องที่เขียนเรียบเรียงข้ึนจากผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย

เพื่อพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นอิสระภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์

ที่ปรึกษา โดยใช้วิธีการในการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคตามสาขาวิชา

อันเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่นักศึกษาต้องจัดท�าเพ่ือให้ผ่านเงื่อนไขในการส�าเร็จการศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด

หมวดที่ ๑

ระบบการศึกษา

 ข้อ ๗  ระบบการศึกษา

  ระบบการศกึษาระดบัดษุฎีบัณฑติของบณัฑติวิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ เป็นรปูแบบการศกึษา

นานาชาติ ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 ข้อ ๘  การจัดการศึกษา

 การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาคี ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาบังคับ  

ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
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 ข้อ ๙ ระยะเวลาการศึกษา

 (๑) ระยะเวลาการศึกษารวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 

๑๒ ภาคการศึกษาปกติ

 (๒) การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาขึ้นทะเบียน

เข้าศึกษาในหลักสูตร

 ข้อ ๑๐ โครงสร้างหลกัสตูรเน้นการวจัิยเพือ่พฒันานกัวชิาการและนกัวชิาชพีชัน้สงูทีก่่อให้เกิด

ความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจก�าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท�ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นโดย 

ไม่นับหน่วยกิตก็ได้เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก�าหนด นักศึกษาที่จะส�าเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

จะต้องท�าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต 

หมวดที่ ๒

การรับเข้าเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 (๑) ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑิตหรือเทยีบเท่าในแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจัิย

โดยมีการท�าวิทยานิพนธ์ (แผน ก) และมีผลการเรียนที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๕๐ 

จากคะแนนเต็ม ๔.๐๐ หรือเทียบเท่า

 ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง ๓.๕๐ จะต้องมีประสบการณ์ท�างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ

ศึกษาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์

 (๒) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศบัณฑิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 (๓)  มคีณุสมบัตอิืน่ตามทีก่�าหนดไว้ในหลกัสตูรหรือประกาศของบณัฑติวทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์

 ข้อ ๑๒ การรับเข้าศึกษา

 (๑) โดยการสอบคัดเลือกตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 

 (๒) ตามท่ีคณะกรรมการภาควิชาเห็นสมควรและคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ให้ความเห็นชอบ 

 ข้อ ๑๓ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 (๑) ผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเข้าเป็นนกัศกึษาจะมสีภาพเป็นนกัศกึษาต่อเมือ่ได้ขึน้ทะเบยีนเป็น

นักศึกษาแล้ว

 (๒) ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาโดยวิธีการตามประกาศ

ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
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 (๓) ผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้เข้าเป็นนกัศกึษา จะขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาเกนิกว่า ๑ หลกัสตูร

ในขณะเดียวกันไม่ได้

หมวดที่ ๓

การจัดการศึกษา

 ข้อ ๑๔ แผนการเรียน

 แผนการเรียน หมายถึง ข้อก�าหนดรายละเอียดการศึกษาที่นักศึกษาจะต้องด�าเนินการให้แล้ว

เสร็จในแต่ละภาคการศึกษาตามที่หลักสูตรก�าหนด 

 ข้อ ๑๕ การลงทะเบียนเรียน

 (๑) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน ให้พ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา

 (๒) นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรยีนในภาคการศกึษาปกตไิม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกติ และไม่เกนิ  

๑๕ หน่วยกิต

 (๓) การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

  ก. นกัศกึษาทีล่งทะเบียนและเรยีนครบตามแผนการเรยีนแล้ว แต่ยงัไม่ส�าเรจ็การศกึษา

ตามหลักสูตร ให้ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาโดยช�าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ 

ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

  ข. การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 

๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นก�าหนดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา

 การลาพกัการศกึษา หมายถงึ การทีน่กัศกึษายงัเรยีนไม่ครบตามแผนการเรยีน แต่มคีวามประสงค์    

ขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้เป็นคราว ๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 (๑) นักศึกษาจะมีสิทธ์ิลาพักการศึกษาได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

วทิยานพินธ์หลกั หวัหน้าภาควชิาและได้รับอนมัุติจากคณบดีภายในช่วงเวลาถอนวชิาเรียนตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

  ก. ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ 

  ข. ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อ 

การศึกษาหรือการวิจัยในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นสมควรสนับสนุน

  ค. เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดโดย 

มีใบรับรองแพทย์



 132

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

  ง. มีความจ�าเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ ต้องศึกษามาแล้วอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษา

 (๒) การลาพักการศึกษาตาม (๑) ก. ให้เป็นไปตามความต้องการของราชการทหาร และการ

ลาพักการศึกษาตาม (๑) ข. ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ การลาพักการศึกษาตาม (๑) ค. และ 

(๑) ง. จะกระท�าได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน หากมีความจ�าเป็นต้องลาพักการศึกษา

ต่อไปอีกให้ยื่นค�าร้อง ขอลาพักการศึกษาได้อีกไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา

 (๓) กรณทีีน่กัศกึษาได้รบัอนญุาตให้ลาพกัการศกึษาให้นบัระยะเวลาทีล่าพกัอยูใ่นระยะเวลา

ของการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักตาม (๑) ก.

 (๔) นกัศกึษาต้องรกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษาในระหว่างทีไ่ด้รับอนญุาตให้ลาพักการศกึษา 

โดยช�าระค่าธรรมเนียมค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและให้นักศึกษามาด�าเนินการรักษาสภาพการ

เป็นนกัศึกษาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑๕ วนั หลงัเปิดภาคการศกึษา มฉิะนัน้จะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 

กรณีการลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๖ (๑) ก. ให้นักศึกษาด�าเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให ้

แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา

 (๕) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นค�าร้องขอกลับ

เข้าศึกษาต่อหัวหน้าภาควิชาและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีก่อนก�าหนดการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า  

๑ สัปดาห์

 (๖) การลาพักการศึกษาที่ไม่เป็นไปตาม (๑) ถึง (๕) ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี

 ข้อ ๑๗ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้

   (๑) ตาย

   (๒) ได้รับอนุมัติให้ลาออก

   (๓) ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้ส�าเร็จการศึกษา

   (๔) คณบดีสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้

    ก. ไม่สามารถส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๙

    ข. ไม่ลงทะเบยีนเรยีน หรอืไม่ช�าระค่าธรรมเนยีมการศกึษา ค่าลงทะเบยีนเรยีน

หรือค่าบ�ารุงการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

    ค. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา

    ง. ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในหมวดที่ ๕ การท�าวิทยานิพนธ์ 

และการสอบวิทยานิพนธ์

 (๕) การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากความผิดทางวินัยตามข้อ ๓๖
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 ข้อ ๑๘ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

 (๑) นกัศกึษาทีพ้่นสภาพตามข้อ ๑๖ (๔) และข้อ ๑๗ (๔) ข. ต้องขอคนืสภาพการเป็นนกัศกึษา

ภายใน ๑๕ วันนับจากวันประกาศพ้นสภาพ

 (๒) นักศึกษาที่ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาภายในก�าหนด การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

จะกระท�าได้ภายหลังจากที่นักศึกษาได้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการคืนสภาพ

การเป็นนักศึกษาแล้ว

 (๓) การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาและได้รับ

อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 (๔) นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเช่น

เดียวกับสภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ

 ข้อ ๑๙ การลาออก

 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ยื่นค�าร้องต่อคณบดี

ผ่านทางอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และหัวหน้าภาควิชา

 การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออก

หมวดที่ ๔

อาจารย์ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

 ข้อ ๒๐ อาจารย์ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

 (๑)  อาจารย์ประจ�าหลักสูตร ได้แก่ บุคลากรในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  

ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตท่ีด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ ซึง่มส่ีวนร่วมในกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนในหลกัสตูรและเป็นอาจารย์ประจ�า

หลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น

 (๒) อาจารย์พิเศษ ได้แก่ บุคลากรนอกสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้

รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

และมีประสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานการวจิยัเพิม่เตมิจากงานวจิยัทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของการศกึษา

เพื่อรับปริญญา

 ข้อ ๒๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

 (๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าหน้าที่ให้

ค�าแนะน�าและควบคุมดูแลการจัดท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยจะต้องเป็นอาจารย์ในสังกัดบัณฑิต

วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ซึง่เป็นผูไ้ด้รบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติและมีความเชีย่วชาญเฉพาะในสาขาวชิานัน้  
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หรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีรายชื่อตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

 (๒) อาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ์ร่วม หมายถงึ อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งต้ังขึน้เพือ่ท�าหน้าทีใ่ห้

ค�าแนะน�าและควบคมุดแูลการจดัท�าวทิยานพินธ์ของนกัศกึษาร่วมกบัอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกั

จะต้องเป็นผูไ้ด้รบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติ ทีด่�ารงต�าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

หรอืศาสตราจารย์ และต้องมคีวามรูใ้นเนือ้หาและวธิกีารสอบวทิยานพินธ์หรือเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง

วชิาการไม่ต�า่กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธ์กนั และมปีระสบการณ์ด้าน

การสอนและมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

 (๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อท�าหน้าที่เป็น

กรรมการพิจารณาการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ด�ารง

ต�าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ หรือผู้เช่ียวชาญภายนอกซ่ึง

เป็นผูไ้ด้รับปรญิญาดษุฎบีณัฑติและมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะในสาขาวชิานัน้ โดยมคีวามรูใ้นเนือ้หาและ

วิธีการสอบวิทยานิพนธ์

 ข้อ ๒๒ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

 คณบดี มีอ�านาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

หมวดที่ ๕

การท�าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์

 ข้อ ๒๓ การท�าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ มีกระบวนการดังนี้

 (๑) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 (๒) การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์

  ก. การสอบวัดคุณสมบัติ

  ข. การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

  ค. การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

  ง. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

  จ. การสอบอื่น ๆ นอกเหนือจาก (๒) ก-ง ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 

   วิทยานิพนธ์หลัก

 ข้อ ๒๔ การแต่งตั้งและการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

 นักศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอย่างน้อยหนึ่งคน ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษา แต่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจะมีหรือไม่มีก็ได้
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 การเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นักศึกษาอาจยื่นค�าร้องขอให้มีการเปล่ียน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักคนเดิมและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักคนใหม่ต้องยินยอมรับนักศึกษาไว้เป็นที่ปรึกษา

ก่อนการอนุมัติให้มีการเปลี่ยน ทั้งนี้ การยื่นค�าร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 ข้อ ๒๕ การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์

 (๑) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถของนักศึกษา

ว่ามีความรู้พื้นฐาน และความก้าวหน้าของงานวิจัยในสาขาที่ศึกษาอยู่เพียงพอ ที่จะมีสิทธิ์เสนอหัวข้อ

วิทยานิพนธ์

  ก. การยื่นค�าร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ

   นักศกึษาต้องยืน่ค�าร้องขอสอบวดัคณุสมบตั ิในภาคการศกึษาท่ี ๓ หากไม่ยืน่ในระยะ

เวลาดังกล่าวจะถูกพิจารณาให้พ้นสภาพนักศึกษา

  ข. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

   องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วย

   ๑. ประธานกรรมการ ๑ คน ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๑ (๓) และไม่ใช่

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

   ๒.  กรรมการที่เหลือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ ทั้งนี้  

อย่างน้อย ๑ คนจะต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

   อนึ่ง ในการนับคะแนนเสียงเพื่อประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติกรณีมีอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมพิจารณาการสอบ ให้นับคะแนนเสียงของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รวมกันเป็น ๑ คะแนน

   ทั้งนี้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมีหน้าที่เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ

วัดคุณสมบัติจ�านวน ๓ คนต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

  ค. กระบวนการสอบวัดคุณสมบัติ

   ๑. นกัศกึษาทีป่ระสงค์จะขอสอบต้องยืน่ค�าร้องต่อบณัฑิตวทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์

ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชา

   ๒. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านหัวหน้าภาควิชา และประกาศผลการสอบภายใน ๑ สัปดาห์นับ

ตั้งแต่วันที่มีการสอบ

   วิธีการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
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  ง. กรณีการสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน
   นักศึกษาต้องยื่นค�าร้องขอสอบวัดคุณสมบัติอีกครั้ง ภายใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ 
มีการอนุมัติผลการสอบครั้งแรก และต้องด�าเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่
ค�าร้องขอสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองได้รับการอนุมัติ
  จ. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
   นักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่านและไม่ได้ยื่นค�าร้องขอสอบแก้ตัวตามที่
ก�าหนดไว้ในข้อ ๒๕ (๑) ง. และนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองไม่ผ่าน จะถือว่าไม่ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 (๒) การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
 นักศึกษาทีส่อบวดัคณุสมบัตผ่ิานแล้ว สามารถยืน่ค�าร้องขอเสนอหวัข้อวทิยานพินธ์ต่อบณัฑติ
วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ผ่านทางอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์และหวัหน้าภาควชิา วธิกีารยืน่ค�าร้อง
ขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
 นกัศกึษาทีไ่ด้รบัการอนมุตัหิวัข้อวิทยานพินธ์แล้ว แต่ต้องการเปลีย่นหวัข้อวทิยานพินธ์ สามารถ
ยืน่ค�าร้องขอเปลีย่นหวัข้อวิทยานพินธ์ได้เหมอืนกบัการยืน่ค�าร้องขอเสนอหวัข้อวทิยานพินธ์ กรณมีกีาร
เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ การนับระยะเวลาเพ่ือขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้เร่ิมต้นนับใหม ่
ในวันที่ค�าร้องขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติ
 (๓) การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (Progress Examination)
 การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
ควบคู่ไปกับการประเมินความเข้าใจของนักศึกษาในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาว่านักศึกษา
มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ์อย่างแท้จริงและมีความพร้อมเพียงพอท่ีจะสามารถสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ได้
 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วจะสามารถยื่นค�าร้องขอสอบความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ได้ หลังจากหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติไปแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวันที่มี
การลงนามอนุมัติ
  ก. การยื่นค�าร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
   นักศกึษาต้องยืน่ค�าร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานพินธ์ต่อบณัฑติวศิวกรรมศาสตร์
ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  ข. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
   องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
   ๑.  ประธานกรรมการ ๑ คน ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๑ (๓) และไม่ใช่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
   ๒. กรรมการที่เหลือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ ทั้งนี ้
อย่างน้อย ๑ คน จะต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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   ทั้งนี้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมีหน้าที่เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ จ�านวน ๓ คนหรือ ๕ คน ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

  ค. กระบวนการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

   ๑. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบต้องยื่นค�าร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

ต่อบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชา

   ๒. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านหัวหน้าภาควิชา และประกาศผลการสอบภายใน ๑ สัปดาห์  

นับตั้งแต่วันที่มีการสอบ

  วิธีการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์

  ง. กรณีสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน

   นักศึกษาที่สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านในครั้งแรก สามารถยื่นค�าร้องขอ

สอบใหม่ได้อีก ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ก�าหนด

  จ. นักศึกษาที่สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วจะสามารถยื่นค�าร้องขอสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ หลังจากผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้วไม่น้อยกว่า 

๑ เดือน นับจากวันที่มีการลงนามอนุมัติ

  (๔)  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Defense Examination)

  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เป็นการประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาตลอด

ระยะเวลาทีไ่ด้ด�าเนนิการวจิยัมา เพือ่พจิารณาว่านกัศึกษามคีวามเข้าใจในสาขาวชิาดังกล่าวเพยีงพอที่

จะจบการศึกษาได้

  ก. การยื่นค�าร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

   เมื่อนักศึกษาทราบผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่า ๑ เดือน 

นกัศกึษาต้องยืน่ค�าร้องขอสอบป้องกนัวทิยานพินธ์ต่อบณัฑติวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ผ่านทางอาจารย์

ที่ปรึกษา

  ข. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

   องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย

   ๑. ประธานกรรมการ ๑ คน ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๑ (๓) และไม่ใช่

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

   ๒. กรรมการที่เหลือต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ ซึ่ง

ประกอบด้วยอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์หลกัและกรรมการอย่างน้อย ๑ คน จะต้องมาจากภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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   ทั้งนี้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมีหน้าที่เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์จ�านวน ๕ คนหรือ ๗ คน ต่อคณบดีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

  ค. กระบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

   ๑. นักศกึษาท่ีประสงค์จะขอสอบต้องยืน่ค�าร้องขอสอบป้องกนัวทิยานพินธ์ต่อบณัฑติ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชา

   ๒. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ผ่านหัวหน้าภาควิชา และประกาศผลการสอบภายใน ๑ สัปดาห์ นับ

ตั้งแต่วันที่มีการสอบ

  วิธีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

  ง. กรณีสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน

   นกัศกึษาทีส่อบป้องกนัวทิยานพินธ์ไม่ผ่านในครัง้แรก สามารถยืน่ค�าร้องขอสอบใหม่

ได้อีก ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ก�าหนด

 ข้อ ๒๖ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์

 (๑) ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ให้จัดท�าเป็นภาษาอังกฤษ

 (๒) รูปแบบการจัดท�ารูปเล่มให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

 ข้อ ๒๗ การส่งวิทยานิพนธ์

 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ลงนาม

ครบถ้วน ทุกคน จ�านวน ๒ เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อให้บัณฑิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ภายในก�าหนดระยะเวลาของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ตามปฏิทินการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม

 ข้อ ๒๘ การไม่ส่งวิทยานิพนธ์

 การไม่ส่งวิทยานิพนธ์ตามที่ก�าหนดในข้อ ๒๗ จะเป็นเงื่อนไขที่ท�าให้นักศึกษายังไม่ส�าเร็จการ

ศึกษา ซึง่จะต้องลงทะเบยีนรกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษาจนกว่าจะด�าเนนิการส่งวทิยานพินธ์เรยีบร้อย

ครบถ้วน หรือจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์แล้ว  

จึงจะถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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หมวดที่ ๖

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

 ข้อ ๓๐ การวัดผลการศึกษา

 การวัดผลการศึกษา พิจารณาจากความก้าวหน้าในการท�าวิจัยและความส�าเร็จในงานวิจัยที่

ได้รับมอบหมายในแต่ละภาคการศึกษา ประกอบกับผลการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

 ข้อ ๓๑ การประเมินผลการศึกษา

 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนดังนี้  

  ระดับคะแนน   ผลการศึกษา

   S    สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)

   U    สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)

   Ip    การท�าวิทยานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress)

 ข้อ ๓๒ การประเมนิผลการสอบวดัคุณสมบตักิารสอบความก้าวหน้าวทิยานพินธ์และการสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์

 ผ่าน (Pass) หมายถึง การท่ีนักศึกษาแสดงความพร้อมและความสามารถของนักศึกษาว่า

มีความรู้พื้นฐาน และความก้าวหน้าของงานวิจัยในสาขาท่ีศึกษาอยู่เพียงพอที่จะมีสิทธิ์เสนอหัวข้อ

วทิยานพินธ์ สอบความก้าวหน้าวทิยานิพนธ์ หรอืสอบปอ้งกนัวทิยานิพนธ์ โดยสามารถตอบข้อซกัถาม

ที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของงานวิจัยที่ได้ศึกษามาได้เป็นอย่างดี

 ไม่ผ่าน (Fail) หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงความพร้อมและความสามารถของ

นกัศึกษาถึงความรูพ้ื้นฐาน และความก้าวหน้าของงานวจิยัในสาขาทีศ่กึษาอยูเ่พยีงพอท่ีจะมสิทิธิเ์สนอ

หวัข้อวิทยานพินธ์ สอบความก้าวหน้าวทิยานพินธ์ หรือสอบป้องกนัวทิยานพินธ์ซ่ึงแสดงว่านกัศึกษาไม่มี

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของงานวิจัยที่ได้ศึกษามาจึงจ�าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อม

ให้มากขึ้นเพื่อขอสอบใหม่

 ข้อ ๓๓ ผลการประเมินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษา 

(Transcript) เมื่อนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา โดยก�าหนดเป็นระดับคุณภาพดังนี้

 ดีเลิศ Excellent (summa cum laude)

 ดีมาก Very good (magna cum laude)

 ดี  Good (cum laude)

 ผ่าน  Satisfactory (rite)
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หมวดที่ 7

การส�าเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาบัตร

 ข้อ ๓๔ นักศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษา ต้องมีผลการศึกษาดังนี้

 (๑) สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน

 (๒) ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามก�าหนดของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ในข้อ ๒๗ และ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามอนุมัติแล้ว

 (๓) มีผลสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว ้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์

 (๔) ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตี

พิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยมีเนื้อหาของผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 ข้อ ๓๕ การขออนุมัติปริญญาบัตร

 นักศึกษาจะขออนุมัติปริญญาบัตรได้ ต้องมีผลการศึกษา ตามข้อ ๓๔ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่าย

ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาความผิดทาง

วนิยันกัศกึษาหรอือยูร่ะหว่างถูกลงโทษทางวนิยันกัศึกษา ยกเว้นกรณถีกูสอบสวนหรอืถกูพจิารณาวนิยั

นักศึกษาอย่างไม่ร้ายแรง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา

 ข้อ ๓๖ เมื่อมีกรณีนักศึกษาทุจริตคัดลอกวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิชาการของผู้อื่นหรือให้ 

ผูอ่ื้นจัดท�าวทิยานพินธ์ ให้อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์และหวัหน้าภาควชิา เสนอเรือ่งต่อคณบดบีณัฑติ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการประจ�า บณัฑติวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์เพือ่พจิารณา หากได้ความ

ว่านักศึกษากระท�าผิดให้พิจารณาโทษดังนี้

 (๑) กรณียังไม่ส�าเร็จการศึกษา ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 (๒) กรณีที่ได้มีการอนุมัติปริญญาบัตรไปแล้ว ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

เพิกถอนปริญญาบัตร
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หมวดที่ ๘

การประกันคุณภาพของหลักสูตร

 ข้อ ๓๗ ทุกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีการก�าหนดระบบการประกันคุณภาพ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี

หมวดที่ ๙

บทเฉพาะกาล

 ข้อ ๓๘ นักศกึษาท่ีเข้าศกึษาก่อนภาคการศกึษาที ่๑/๒๕๕๖ ทีย่งัไม่ส�าเรจ็การศกึษาให้ปฏบิตัิ

ตามข้อบังคับน้ี เว้นแต่ข้อบังคับเดิมเป็นคุณกับนักศึกษา ให้ใช้ข้อบังคับเดิมในส่วนที่เป็นคุณนั้นกับ

นักศึกษา

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย  สหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน

พ.ศ.  ๒๕๖๒

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย สหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เหมาะสมกับการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา และการบูรณาการ

การเรียนรู้กับการท�างาน สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

เพือ่พฒันาบณัฑิตของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอืให้คดิเป็น ท�าเป็น และมคีวาม

เข้าใจในการน�าความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 

 อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุม

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย สหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน พ.ศ. ๒๕๖๒"

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย  

สหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “คณะ” หมายความว่า คณะ วทิยาลยั หรอืส่วนงานทีเ่รยีกช่ืออย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ

ซึ่งจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะต่างๆ และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี

ฐานะเทียบเท่าที่จัดการเรียนการสอน

 “ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาหรือสาขาวิชาท่ีเปิดการเรียนการสอนในโครงการสหกิจ

ศึกษา และโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน

 “สถาบันสหกิจศึกษา” หมายความว่า สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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 “สหกิจศึกษา” หมายความว่า  การศึกษาที่จัดและด�าเนินการตามมาตรฐานการด�าเนินงาน   

สหกิจศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 “การบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน” หมายความว่า เป็นระบบการศึกษาท่ีจัดให้มีการ  

บูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน หรือเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน ซึ่งด�าเนิน

การตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ในการบูรณาการ 

การเรียนรู้กับการท�างานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ 

(Work integrated Learning หรือ WiL)

 “คณะกรรมการส่งเสริม” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและ

บูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน

 “คณะกรรมการบริหารโครงการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโครงการสหกิจศึกษา

และบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างานประจ�าส่วนงาน

 “โครงการสหกิจศึกษา” หมายความว่า โครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน” หมายความว่า  โครงการบูรณาการการเรียน

รู้กับการท�างาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ท�าร่วมกับสถานประกอบ

การหรือภาครัฐเพ่ือส่งเสริมให้การศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการภาคการผลิต

และบริการ

 “เจ้าหน้าทีส่หกจิศกึษา” หมายความว่า เจ้าหน้าทีป่ระจ�าส่วนงานทีรั่บผิดชอบด้านสหกจิศึกษา

และการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างานในส่วนงาน

 “นักศึกษาสหกิจศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือที่อยู่ในโครงการสหกิจศึกษา หรือที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

 “นักศึกษา WiL” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือท่ีอยูใ่นโครงการบูรณาการการเรยีนรูก้บัการท�างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

 “พนักงานท่ีปรึกษา” หมายความว่า พนักงานของสถานประกอบการท่ีได้รับมอบหมาย 

ให้ท�าหน้าที่ดูแลและให้ค�าปรึกษาการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษา WiL ในสถาน

ประกอบการ

 “สถานประกอบการ” หมายความว่า หน่วยงานภาครัฐและหรือภาคเอกชน ทั้งในประเทศ

และหรือต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา หรือโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หรือปฏิบัติงานในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน

 “อาจารย์นเิทศ”  หมายความว่า อาจารย์ประจ�าภาควชิาหรือสาขาวชิาท่ีนกัศกึษาสหกจิศกึษา 

หรือนักศึกษา WiL สังกัด ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ
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 “ประธานอาจารย์นิเทศ” หมายความว่า  อาจารย์นเิทศทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ให้ท�าหน้าทีป่ระสาน
งานด้านสหกิจศึกษา และโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างานของภาควิชาหรือสาขาวิชา  
เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับการท�างานของอาจารย์นิเทศและดูแลนักศึกษา 
 “มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศกึษา” หมายความว่า เกณฑ์ตามมาตรฐานและการประกนั
คุณภาพการด�าเนินงานสหกิจศึกษาของส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมและสมาคมสหกิจศึกษาไทย

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม ประกอบด้วย
 (๑)  อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
 (๒)  รองคณบดีที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา
               และบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างานของส่วนงาน     
               จ�านวนส่วนงานละ ๑ คน  เป็นกรรมการ
 (๓) ผู้อ�านวยการสถาบันสหกิจศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ
  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน ๒ คน

 ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการส่งเสริม มีอ�านาจและหน้าที่ ดังนี้
 (๑)  ก�าหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานสหกิจศึกษา 
และบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างานให้มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในภาพรวม
 (๒)  เสนอการออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด�าเนินงาน 
สหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 (๓)  จัดท�าและเสนอแผนกลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนางานสหกิจศึกษาและบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท�างาน ต่อมหาวิทยาลัย 
 (๔) รับรองผลการประเมินผลการด�าเนินงานสหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ท�างานของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
และให้ค�าชีแ้นะเพือ่ปรบัปรงุให้การด�าเนนิงานด้านสหกจิศกึษาและบูรณาการการเรยีนรูก้บัการท�างาน
มีคุณภาพสูงขึ้นในระดับประเทศและระดับสากล

 ข้อ ๗ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย
 (๑)  คณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ
 (๒)  ประธานอาจารย์นิเทศ  เป็นกรรมการ
 (๓)  อาจารย์นิเทศ ภาควิชาละไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
 (๔)  เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ�าส่วนงาน         เป็นกรรมการและเลขานุการ
 และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน ๒ คน
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 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการ มีอ�านาจและหน้าที่ ดังนี้

 (๑)  จดัท�าแผนการด�าเนนิงานและก�าหนดเป้าประสงค์ด้านสหกจิศกึษาของคณะในการจดัส่ง

นักศึกษาและอาจารย์นิเทศ เพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน

ในสถานประกอบการ เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริม

 (๒) ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท�าหรือปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนการสอน และกิจกรรม

เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน 

ในสถานประกอบการ 

 (๓) เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับ

การท�างานของคณะ และรบัผดิชอบในการให้ค�าปรึกษาแก่นกัศกึษาเกีย่วกบัการเข้าร่วมโครงการสหกจิ

ศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน การเลือกสถานประกอบการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับสหกิจศกึษาและการบูรณาการการเรยีนรูก้บัการท�างาน ตลอดจนประสานงานอ�านวยความสะดวก

ให้กับอาจารย์นิเทศ และสถานประกอบการ

 (๔)  สรปุรวบรวมและรายงานข้อมลูผลการด�าเนนิงานสหกจิศกึษาและการบรูณาการการเรยีน

รู้กับการท�างานของคณะ ไปยังสถาบันสหกิจศึกษา

 ข้อ ๙ ให้สถาบันสหกิจศึกษา เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีสนับสนุนการด�าเนินงานทางด้าน

สหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน และมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  สนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านการเตรยีมความพร้อมนกัศกึษา จดัหางาน จดัส่งนกัศึกษาไป 

ปฏิบติังานในสถานประกอบการ และประสานงานระหว่างนกัศกึษา อาจารย์นิเทศ และสถานประกอบการ 

ทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกจิศกึษา และโครงการบรูณาการการเรยีนรูก้บัการท�างานในกรณทีีค่ณะกรรมการ

บริหารโครงการขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันสหกิจศึกษาเป็นผู้ด�าเนินการ 

 (๒) อ�านวยความสะดวกแก่อาจารย์นิเทศ ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและงานโครงการ 

บูรณาการการเรียนรู้กับการท�างานในสถานประกอบการที่เข้าร่วม

 (๓)  จัดกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้านพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น หรือเพื่อให้

บคุลากรมคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกับสหกจิศกึษาและการบรูณาการการเรียนรู้กบัการท�างานมาก

ยิ่งขึ้น รวมถึงด้านอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

 (๔) ให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โครงการบูรณาการ

การเรียนรู้กับการท�างาน และการเลือกสถานประกอบการ หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 

และการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน

 (๕)  จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

ได้แก่ นักศกึษาสหกจิศกึษา นกัศกึษา WiL อาจารย์นเิทศ ประธานอาจารย์นเิทศ เจ้าหน้าทีส่หกจิศกึษา  

และพนักงานที่ปรึกษา
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 (๖)  รวบรวมข้อมลูสหกิจศกึษา การฝึกงานวชิาชพี และการบรูณาการการเรยีนรูกั้บการท�างาน

ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั จดัท�าฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศเพ่ือการด�าเนนิงานและเพ่ือ

การรายงานผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการส่งเสริม

 (๗)  ด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการบูรณาการ 

การเรียนรู้กับการท�างานให้กับนักศึกษา บุคลากร สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง

 (๘) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนงานหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ

 ข้อ ๑๐ ระบบการศึกษาสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน

 (๑)  การศกึษาระบบสหกจิศกึษา เป็นระบบการศกึษาทีเ่น้นการปฏบิตังิานในสถานประกอบการ 

อย่างมรีะบบ โดยจดัให้มีการเรียนรูใ้นสถานศกึษาร่วมกบัการส่งนกัศกึษาออกไปปฏบิติังานจรงิในสถาน

ประกอบการท�าให้นกัศกึษาน�าความรูจ้ากสถานศึกษาไปปฏบิติังานในสถานประกอบการเพ่ือให้เกดิการ

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน และมคีวามพร้อมทีป่ฏบิตังิานตามวชิาชีพเมือ่ส�าเรจ็การศกึษา 

 (๒)  การศึกษาระบบสหกิจศึกษา ใช้หน่วยกิตเป็นหน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาและการ

ปฏบัิตงิานในสถานประกอบการ โดยนักศกึษาสหกจิศกึษาต้องปฏิบตังิานตามเวลาปฏบิตังิานของสถาน

ประกอบการเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ โดยคิดเป็นจ�านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  

๖ หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ ก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชา

เตรยีมสหกิจศกึษา ๑ หน่วยกติ หรอืผ่านโครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศกึษาไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่โมง 

 (๓) การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการ 

บรูณาการการเรยีนรูก้บัการท�างาน หรอืเป็นการจัดการศกึษาในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน ตามบนัทกึ

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ในการจัดให้มีการเรียนการสอนใน

สถานประกอบการ โดยคณาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการร่วมกันจัดการเรียนการ

สอนและร่วมกันบรูณาการความรูเ้ชงิทฤษฎกีบัการปฏบิตังิานในสถานประกอบการ เพือ่ให้นกัศกึษาได้

เรยีนรูท้ัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติจากสถานประกอบการ และสามารถน�าความรูไ้ปปฏบิตังิานได้จรงิ

ในสถานประกอบการและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตการบริการของประเทศ

 ข้อ ๑๑ นักศึกษาสหกิจศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนักศึกษา WiL ที่จะเข้าร่วม

โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการท�างาน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

 (๑)  คุณสมบัติ

  ก. นักศึกษาสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องสอบผ่าน

รายวชิาเตรยีมสหกจิศกึษา หรอืผ่านโครงการเตรยีมความพร้อมสหกจิศกึษาไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่โมง หรอื 

การเตรยีมความพร้อมในลกัษณะอืน่ๆทีค่ณะกรรมการส่งเสรมิก�าหนดไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่โมง และต้อง

มรีะดับคะแนนเฉลีย่สะสม ไม่ต�า่กว่า ๒.๐๐ นบัถงึภาคการศกึษาสดุท้ายก่อนไปปฏบิตังิานสหกจิศึกษา 
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  ข. นกัศกึษาสหกจิศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา ทีจ่ะไปปฏบิติังานสหกจิศกึษา ต้องมรีะดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐ นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  ค. นักศึกษา WiL ที่จะเข้าร่วมโครงการบูรณาการเรียนรู้กับการท�างาน ต้องผ่านการ 

คัดเลือกจากมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ

 (๒)  ลักษณะต้องห้าม

  ก. ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

  ข.  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือกระท�าผิดกฎหมายอาญาร้ายแรง

  ค. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

 ข้อ ๑๒ นักศกึษาทีป่ระสงค์จะเข้าร่วมโครงการสหกจิศกึษา และโครงการบรูณาการ  การเรยีนรู ้

กับการท�างาน ต้องปฏิบัติดังนี้

 (๑)  นกัศกึษาสหกจิศกึษา ต้องสอบผ่านทกุรายวชิาตามทีก่�าหนดไว้ในหลกัสตูรและลงทะเบยีน

เรียนรายวชิาสหกิจศกึษาภายในเวลาทีม่หาวิทยาลยัก�าหนด จงึจะได้รบัการพจิารณาให้เข้าร่วมโครงการ

สหกิจศึกษา

 (๒)  นกัศกึษา WiL ต้องขึน้ทะเบยีนการเป็นนกัศกึษาในโครงการบรูณาการการเรยีนรูก้บัการ

ท�างาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันสหกิจศึกษาก�าหนด และลงทะเบียนเรียนตามที่ก�าหนดไว้

ในหลักสูตร

 ข้อ ๑๓ ภาคการศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับ 

การท�างาน

 (๑)  หลักสูตรปริญญาบัณฑิต ต้องมีการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษา 

หรือตามประกาศของส่วนงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการ

 (๒) หลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดภาคการศึกษาใน

รายวิชาสหกิจศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาทฤษฎีที่ก�าหนดใน

หลกัสตูรทัง้หมดแล้ว หรอืตามประกาศของคณะโดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารโครงการ

 (๓) นกัศกึษาสหกจิศกึษาจะต้องไปปฏบิตังิานในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลาตดิต่อกนั

ไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ หากไม่สามารถปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก�าหนดดังกล่าวโดยมีเหตุจ�าเป็น  

ให้ยื่นค�าร้องเพื่อขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ

 (๔) นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการครบตามระยะ

เวลาใน (๓) จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา

 (๕)  ให้สถาบันสหกิจศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันก�าหนดแผนการศึกษาและระยะ

เวลาการปฏิบัติงานของโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน เพ่ือให้การจัดการศึกษา

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งนี้ ระยะเวลาการปฏิบัติงานต้องไม่เกิน ๔๐ 
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ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากจะก�าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเกินกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ต้องได้รับ

ความยินยอมจากนักศึกษาก่อน 

 ข้อ ๑๔ ลักษณะงานสหกิจศึกษาและโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน           

 (๑) การปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ ให้ถือเสมือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวของ

สถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการต้องจัดให้ปฏิบัติงานในต�าแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตร

โดยความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศ

 (๒) ระหว่างปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถาน

ประกอบการอย่างเคร่งครัด

 (๓) นักศึกษาต้องปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการด้วยความตั้งใจ 

และความรู้ความสามารถ

 ข้อ ๑๕ การเข้าร่วมโครงการสหกจิศกึษาและโครงการบรูณาการการเรียนรูก้บัการท�างานของ

นักศึกษา

 (๑) นกัศกึษาสหกิจศกึษาทีป่ระสงค์จะไปปฏบัิตงิานสหกจิศกึษา ต้องแจ้งความประสงค์ปฏบิติั

งานล่วงหน้าตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารโครงการก�าหนด

 (๒) นักศึกษาสหกิจศึกษา ต้องเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาตามที่ก�าหนดให้ครบถ้วน

 (๓) นกัศกึษาสหกจิศกึษาอาจแจ้งยกเลกิการไปปฏิบตังิานสหกจิศกึษา โดยแจ้งล่วงหน้าก่อน

ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารโครงการก�าหนด หากพ้นระยะเวลาทีก่�าหนด นกัศกึษาจะต้อง

ไปปฏิบตังิานตามทีแ่จ้งความประสงค์ไว้ หากไม่ไปตามทีแ่จ้งความประสงค์ไว้ จะถกูตัดสทิธิก์ารเข้าร่วม

โครงการสหกิจศกึษาในภาคการศกึษานัน้ เว้นแต่กรณเีจ็บป่วย หรือมเีหตุจ�าเป็นไม่สามารถไปปฏบิติังาน 

สหกิจศึกษาได้ 

 (๔) นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแล้ว จะลาออกจากโครงการ

หรือเลื่อนระยะเวลาการปฏิบัติงานตามท่ีก�าหนดไว้ไม่ได้ เว้นแต่กรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุจ�าเป็น                 

ไม่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้  โดยให้ยื่นค�าร้องต่องานวิชาการของส่วนงาน

 (๕)  นักศึกษา WiL เป็นนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการบูรณาการ การเรียนรู้กับ

การท�างานจะลาออกจากโครงการมิได้  มิฉะนั้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา         

 ข้อ ๑๖ หลกัเกณฑ์ วิธกีารแต่งตัง้ และภาระงานของประธานอาจารย์นเิทศ และอาจารย์นเิทศ

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๗ ให้อาจารย์นิเทศ และประธานอาจารย์นิเทศ มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (๑)  อาจารย์นิเทศ 

  ก. พิจารณาความเหมาะสมของสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  

หรือโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน 
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  ข. ให้การรับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการ และให้การ

รับรองพนักงานที่ปรึกษาประจ�าสถานประกอบการที่เข้าร่วม 

  ค. ประสานงานท่ีเกีย่วข้องกบังานสหกจิศึกษาภายในภาควชิาหรอืสาขาวิชากบัอาจารย์

นิเทศพนักงานที่ปรึกษา และสถาบันสหกิจศึกษา

  ง. ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา การนิเทศงานสหกิจ

ศกึษา และงานปฏิบัตใินสถานประกอบการของโครงการบรูณาการการเรยีนรูก้บัการท�างาน ตรวจเยีย่ม 

นักศึกษา ณ สถานประกอบการ ร่วมประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา และร่วมประเมินผลโครงการ 

บูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน

  จ. ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะในการจัดหางานทีม่คีณุภาพต่อคณะกรรมการบริหาร

ส่วนงานเพือ่พฒันาคณุภาพของการปฏบิตังิานในโครงการสหกิจศึกษาหรอืโครงการบรูณาการการเรยีน

รู้กับการท�างาน

 (๒)  ประธานอาจารย์นิเทศ มีอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับอาจารย์นิเทศตาม (๑) และมีอ�านาจ

หน้าที่เพิ่มเติมในการประสานงานด้านสหกิจศึกษา และโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน

ของภาควิชาหรือสาขาวิชา รวมถึงก�ากับการท�างานของอาจารย์นิเทศ

 ข้อ ๑๘ การประเมินผลและระดับคะแนนตัวอักษรของการประเมินผล

 (๑)  การประเมินผลการศึกษา ให้กระท�าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา

 (๒) การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาในหลักสูตรในโครงการ 

บูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน จะใช้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนสัญลักษณ์ตัวอักษร และใน

การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้มดังต่อไปนี้

  สัญลักษณ์  แต้ม ความหมาย

                     A   ๔.๐ ดีเลิศ (Excellent) 

   B+   ๓.๕ ดีมาก (Very Good)

   B   ๓.๐ ดี (Good)

   C+   ๒.๕ ค่อนข้างดี (Above Average)

   C   ๒.๐ พอใช้ (Average)

   D+   ๑.๕ เกือบพอใช้ (Below Average)

   D   ๑.๐ อ่อน (Poor)

   F   ๐ ตก (Failure)

   Fa   ๐        ตกเน่ืองจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มสิีทธิส์อบ หรือไม่พอ 

ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ (Failed, Insufficient Attendance)
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   Fe   ๐       ตกเนื่องจากขาดสอบ หรือไม่ส่งรายงานปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา ไม่ร่วมกิจกรรม ไม่น�าเสนองาน (Failed, Absent from Examination)

   Ip   - การวัดผลยังไม่สิ้นสุด (In-progress)

 (๓)  การประเมินผลเพื่อก�าหนดระดับคะแนนสัญลักษณ์ตัวอักษรให้พิจารณาจาก

  ก. การเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปน้ี ได้แก่ การปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมก่อนออก

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การสัมภาษณ์ การสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ และกิจกรรมต่างๆ 

ทีเ่กีย่วข้องซึง่ก�าหนดโดยภาควชิาหรือสาขาวชิา คณะ หรือสถาบนัสหกจิศกึษา หากนักศึกษาสหกจิศึกษา 

ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จะต้องยื่นค�าร้องขอลากิจกรรม และขอชดเชยกิจกรรมให้ครบถ้วน 

นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม และไม่ยื่นค�าร้องขอลากิจกรรมจะถูกรายงาน ให้ประธานอาจารย์นิเทศ

ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลรายวิชา

   ข. การปฏบิตังิานของนกัศกึษา ให้นกัศกึษาส่งรายงานผลการปฏบิตังิานและให้พนกังาน

ทีป่รกึษาร่วมกบัอาจารย์นิเทศท่ีปรกึษาตรวจสอบรายงานการปฏบิตังิานและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

และให้อาจารย์นิเทศที่ปรึกษาส่งผลการประเมินให้กับประธานอาจารย์นิเทศของแต่ละภาควิชาหรือ

สาขาวิชาเพื่อการพิจารณาผลการประเมินอีกครั้งก่อนรายงานผลการประเมินไปยังคณะ

 (๔)  ประธานอาจารย์นิเทศหรืออาจารย์นิเทศของแต่ละภาควิชาหรือสาขาวิชาและพนักงาน

ที่ปรึกษาร่วมกันพิจารณาให้ระดับคะแนน 

 ข้อ ๑๙ การกระท�าผิดระเบียบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ให้ถือ

เป็นการกระท�าผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย วินัยนักศึกษา และให้มหาวิทยาลัยด�าเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว

 ข้อ ๒๐ การให้นักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนส้ินสุดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษา ให้กระท�าได้ในกรณี ดังนี้

 (๑) นักศึกษากระท�าความผิดหรือร่วมกระท�าผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเส่ือมเสียต่อ

สถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

 (๒)  สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษายุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

โดยชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นให้คณะหรือสถาบันสหกิจศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

 (๓) นักศึกษาได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ท่ีอาจก่อให้เกิดการ 

บาดเจ็บ หรืออันตรายต่อร่างกายและจิตใจ

  (๔)  มีเหตุจ�าเป็นอื่น ที่ประธานอาจารย์นิเทศร่วมกับอาจารย์นิเทศหรือผู้อ�านวยการสถาบัน

สหกิจศึกษาเห็นสมควรให้นักศึกษากลับจากสถานประกอบการ 
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 ข้อ ๒๑ การสิ้นสุดการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือ นักศึกษา WiL

 (๑)  นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่ก�าหนดและได้รับการประเมินผล

ให้ผ่านในรายวิชาสหกิจศึกษา 

 (๒)  นักศึกษา WiL เรียนครบรายวิชาที่ก�าหนดในหลักสูตรในโครงการบูรณาการการเรียนรู้

กับการท�างาน

 (๓)  กรณีสิ้นสุดการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือ นักศึกษา WiLตามข้อ ๑๕ 

 (๔)  เมือ่ท�าผดิระเบียบของมหาวิทยาลยั หรอืระเบยีบของสถานประกอบการ และมหาวทิยาลยั

มีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๒๒ นักศึกษาสหกิจศึกษา หรือ นักศึกษา WiLขอรับใบรับรองการปฏิบัติงานโครงการ 

สหกิจศึกษาหรือโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน ต้องปฏิบัติงานครบถ้วนตามระยะเวลา 

ที่ก�าหนด และมีผลการศึกษาดังนี้ 

 (๑) กรณีนักศึกษาสหกิจศึกษา ต้องได้รับการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา ต้ังแต่ระดับ

คะแนน D ขึ้นไป 

 (๒) กรณีนักศึกษา WiL ต้องมีผลการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตลอดหลักสูตรการศึกษา

 ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับใบรับรองการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาหรือโครงการ 

บูรณาการการเรียนรู้กับการท�างานต้องยื่นค�าร้องแสดงความจ�านงขอรับใบรับรองการปฏิบัติงาน

โครงการสหกิจศึกษาหรือโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน ต่อสถาบันสหกิจศึกษา

 ข้อ ๒๓ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๒๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ�านาจก�าหนดหลักเกณฑ์และ                

วิธีปฏิบัติเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

 กรณมีปัีญหาในการวนิจิฉยัหรอืตคีวามเพือ่ปฏบิตั ิตามข้อบงัคบันี ้ให้อธิการบดเีป็นผูม้อี�านาจ

ในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (ลงชื่อ) ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ

 (ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)                                                                        

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนซ�า้วิชาเรียนในรายวิชาที่สอบตกของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนซ�้าวิชาเรียนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีซึ่งสอบตกวิชาเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  

 อาศยัอ�านาจตามความในข้อ ๖ และข้อ ๑๙ ของระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

พระนครเหนอื ว่าด้วย การศกึษาระดับปรญิญาบณัฑติ พ.ศ. ๒๕๕๒  สภาวิชาการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  

จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

 ข้อ ๑  ในประกาศนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัย ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

 “ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาค

วิชาที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

 “รายวิชาที่สอบตก” หมายความว่า รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F, Fa, Fe หรือ U

 ข้อ ๒ นักศึกษาจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนซ�้าวิชาเรียนได้ในกรณีมีรายวิชาที่สอบตก 

 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชาเรียนอื่นแทนรายวิชาที่สอบตกนั้น ให้นักศึกษา

ยื่นค�าร้องต่อภาควิชาและให้คณะพิจารณาอนุมัติก่อนการลงทะเบียนเรียนซ�า้วิชาเรียน

 ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนซ�้าวิชาเรียน ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

 (๑)  การลงทะเบียนเรียนซ�้าวิชาเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  ก.  วิชาบังคับ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชาที่สอบตก 

  ข. วิชาเลือก นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชาท่ีสอบตก หรือเลือกลง

ทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกอื่นที่อยู่ในกลุ่มวิชาเรียนเดียวกัน

 (๒)  การลงทะเบียนเรียนซ�้าวิชาเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ

  ก. วิชาแกนและวิชาชีพบังคับ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชาที่สอบตก

  ข.  วิชาชีพเลือก นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชาที่สอบตก หรือเลือก 

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีพเลือกอื่นที่อยู่ในกลุ่มวิชาเรียนเดียวกัน
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 (๓)  การลงทะเบียนเรยีนซ�า้วชิาเรยีนในหมวดวชิาเลือกเสรี นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีน

ซ�้าในรายวิชาที่สอบตก หรือเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรีอื่น

 ข้อ ๔ กรณีท่ีมกีารเปลีย่นแปลงรายวชิาในหลกัสตูร และรายวชิาเดมิทีนั่กศกึษาสอบตกมไิด้

มีการเปิดการเรียนการสอนแล้ว ให้ภาควิชาเจ้าของหลักสูตรเทียบแทนรายวิชากับหลักสูตรปรับปรุง

หรือหลักสูตรใหม่ โดยได้รับอนุมัติการเทียบแทนจากภาควิชาและคณะก่อนการลงทะเบียนเรียน

 ข้อ ๕ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี 

มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒

 (ลงชื่อ) สุชาติ เซี่ยงฉิน

   (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน)

  อธิการบดี
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เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 โดยทีเ่ป็นการสมควรก�าหนดเกณฑ์การทดสอบภาษาองักฤษส�าหรับนกัศกึษาระดับปริญญาตรี  

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถและมีความ

พร้อมทั้งทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพและทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้จริง 

ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษา

อังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนอื พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกบัมตสิภาวชิาการ ในคราวประชมุครัง้ที ่๗/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

 ข้อ ๑ ในประกาศนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะและจัดการเรียนการสอน

 “นกัศึกษา” หมายความว่า นกัศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ทัง้นี ้ไม่รวมถงึนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองวทิยาลยันานาชาต ิและนกัศกึษาหลกัสตูร

นานาชาต ิของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒))

 ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อวัดสมิทธิภาพทาง

ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทั้งการสอบแรกเข้าศึกษา และก่อนส�าเร็จการศึกษา โดยจะจัด

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในทุกภาคการศึกษาปกติ

 ข้อ ๓ นักศึกษาจะต้องทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์จ�านวน ๒ ครั้ง ดังนี้

 (๑)  การเข้ารบัการทดสอบความรูภ้าษาองักฤษแรกเข้ารบัการศกึษา (English Placement Test)  

 กรณทีีน่กัศกึษาทดสอบความรูภ้าษาองักฤษได้ระดับคะแนนต�า่กว่าร้อยละ ๒๐ หรือนกัศกึษา

มีเหตุผลและความจ�าเป็นที่ไม่สามารถเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษได้ นักศึกษาจะต้องเข้า

ร่วมโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด (ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ฉบับที่ ๒))
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 (๒)  การเข้ารับการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษก่อนส�าเร็จการศึกษา (English  

Proficiency Exam) โดยใช้การทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ (King Mongkut's Standardized  

English Proficiency Test) หรือ K-StEP Test ของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไข ดังนี้

  ก. นักศึกษาหลักสูตร ๒ ปี ให้เข้ารับการทดสอบหลังจากที่ศึกษาในหลักสูตรมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาโดยไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน

  ข. นักศึกษาหลักสูตร ๓ ปี ให้เข้ารับการทดสอบหลังจากที่ศึกษาในหลักสูตรมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาโดยไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน

  ค.  นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี ให้เข้ารับการทดสอบหลังจากที่ศึกษาในหลักสูตรมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาโดยไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน

  ง. นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปี ให้เข้ารับการทดสอบหลังจากที่ศึกษาในหลักสูตรมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาโดยไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน

 ข้อ ๔ มหาวทิยาลยัจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรูภ้าษาองักฤษแรกเข้ารบัการศกึษา 

(English Placement Test) ให้กับนักศึกษา และจ่ายค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษา

อังกฤษก่อนส�าเร็จการศึกษา (English Proficiency Exam) ให้กับนักศึกษาในการทดสอบครั้งแรก  

ทั้งนี้ หากนักศึกษามีความประสงค์เข้ารับการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษก่อนส�าเร็จ 

การศึกษา (English Proficiency Exam) เพิ่มเติมในครั้งถัดไป นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่า 

ใช้จ่ายในการทดสอบวดัสมทิธภิาพทางภาษาองักฤษก่อนส�าเร็จการศกึษา (English Proficiency Exam) 

ด้วยตนเอง

 ค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ข้อ ๕ นกัศึกษาท่ีจะเข้ารับการทดสอบวดัสมทิธภิาพทางภาษาองักฤษก่อนส�าเรจ็การศึกษา 

(English Proficiency Exam) สามารถน�าผลการวดัระดบัภาษาองักฤษจากสถาบนัทดสอบทางภาษาอืน่ 

เช่น TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่วันสอบได้จากสถาบันทดสอบจนถึง

วนัทีแ่สดงผลการวัดระดบัภาษาองักฤษดังกล่าวต่อมหาวทิยาลยั มาแสดงผลการวดัระดับภาษาองักฤษ 

แทนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยได้ โดยยื่นต่อกองบริการการศึกษาตามระยะ

เวลาที่ก�าหนด  

 ข้อ ๖ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัย

นานาชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรก�าหนด
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 ข้อ ๗ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี

มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

 ทั้งนี้ ให้บังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

 (ลงชื่อ) สุชาติ เซี่ยงฉิน

 (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน)

 อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง การขอผ่อนผันเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เรื่อง การขอผ่อนผัน

เลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

พ.ศ. ๒๕๕๐

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ มติคณะกรรมการนโยบายและแผน ในคราวประชุมครั้งที่  

๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เรื่อง การขอผ่อนผัน เลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ และออก

ประกาศไว้ ดังนี้

 ข้อ ๑ การขอผ่อนผันเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา

ด�าเนินการ ดังนี้

 (๑)  ขึ้นทะเบยีนรับพระราชทานปริญญาบัตรและช�าระเงินค่าขึน้ทะเบียนพร้อมกบันักศึกษา

ที่ส�าเร็จการศึกษาในปีที่ส�าเร็จการศึกษา และ

  (๒) ยื่นค�าร้องขอผ่อนผันเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรท่ีกลุ ่มงานทะเบียนและ 

สถตินัิกศกึษา กองบรกิารการศกึษา ส�านกังานอธกิารบด ีพร้อมเหตผุลและหลกัฐานประกอบการชีแ้จง

โดยให้ระบุปีการศึกษาที่จะขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษาโดยนับ 

รวมปีที่ส�าเร็จการศึกษา

 ข้อ ๒ นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา ที่ประสงค์จะยื่นค�าร้องขอผ่อนผันเลื่อนรับพระราชทาน

ปรญิญาบตัร จะต้องยืน่ค�าร้องขอผ่อนผนัในช่วงเวลาของการขึน้ทะเบยีนรับพระราชทานปริญญาบตัร

หรือก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตรอย่างน้อย ๑ สัปดาห์

 ข้อ ๓ กรณีที่มีความจ�าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยท�าให้นักศึกษาไม่อาจทราบได้ล่วงหน้าว่า 

ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีที่ส�าเร็จการศึกษา เช่น ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บ

ป่วยกะทันหัน เป็นต้น ให้ยื่นค�าร้องขอผ่อนผันตามวิธีการในข้อ ๑ (๒) หลังจากเสร็จพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตรได้ ไม่เกิน ๑ สัปดาห์

 ข้อ ๔ นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษา หากไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีที่ส�าเร็จ

การศึกษา และมิได้ยื่นค�าร้องขอผ่อนผันการเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร จะไม่มีสิทธ์ิเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร
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 ข้อ ๕ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี 

มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. 2560 

        

 (ลงชื่อ) สุชาติ  เซี่ยงฉิน

    (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน)

 อธิการบดี
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ระเบียบ และประกาศ

ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเงิน

และค่าธรรมเนียมต่างๆ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การจัดเก็บเงินผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๖

 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดการจัดเก็บเงินผู ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย การจดัเกบ็เงนิผูผ่้านการคดัเลอืกเพือ่เข้าศกึษาต่อระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพี และปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๖”

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่ก�าหนดไว้แล้วใน

ระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “ผู้ผ่านการคัดเลือก” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการจาก

มหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรี

 ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินจากผู้ผ่านการคัดเลือก ในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียม

และค่าบ�ารงุการศึกษาตามท่ีประกาศไว้ในระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

ว่าด้วยการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ 

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งหมดคร้ังเดียวภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามท้าย

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

 ข้อ ๖ เมือ่ผูผ่้านการคดัเลอืกได้ขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัแล้ว ให้ถอืว่าเงนิ

ทีไ่ด้ช�าระไว้ตามข้อ ๕ เป็นเงนิค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารุงการศกึษาตามระเบยีบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 กรณผีูผ่้านการคดัเลอืก ไม่มาท�าการข้ึนทะเบยีนเป็นนกัศกึษาภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลัย

ก�าหนด ผู้ผ่านการคัดเลือกยินยอมให้เงินที่ช�าระไว้ตามข้อ ๕ ตกเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซ่ึงท�าให้ไม่สามารถ 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช�าระไว้ตามข้อ ๕ เป็นกรณีไป

 ข้อ ๗ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการ

ตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วยการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารงุการศึกษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีและปรญิญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานจัดการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 อาศัยอ�านาจตามความใน มาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงให้ก�าหนด

ระเบยีบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การจัดเกบ็เงินค่าธรรมเนยีมและ

ค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วยการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ 

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับส�าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 

๒๕๕๓ เป็นต้นไป นกัศกึษาทีเ่ข้าศกึษาก่อนปีการศกึษา ๒๕๕๓ ให้คงจัดเกบ็ตามระเบยีบมหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษา

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีและปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบบัท่ีแก้ไขเพิม่เติม จนกว่าจะส�าเร็จ

การศึกษา

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย  

การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรในวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม และปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ

ปฏบิตัติามระเบียบนี ้กรณีมีปัญหาในการวนิจิฉัยหรอืการตีความเพือ่ปฏบิติัตามระเบยีบนีใ้ห้อธกิารบดี

เป็นผู้มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

 การจัดเก็บเงินรายได้กรณีที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 

ข้อหนึ่งข้อใดในระเบียบนี้ ให้น�าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาให้ความ 

เห็นชอบก่อนจัดท�าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๑

ค่าธรรมเนียมทั่วไปหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี

 ข้อ ๖ อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เรียกเก็บดังนี้

 (๑)  ค่าใบสมัครและระเบียบการรับสมัครทุกระดับ ชุดละ ๒๐๐ บาท

 (๒)  ค่ารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

  ก. ระดบัประกาศนยีบตัร (ปวช.) เกบ็ค่าสมคัรสอบเร่ิมต้นส�าหรับการเลือกสาขาอนัดับ ๑  

เป็นเงิน ๓๐๐ บาท และอันดับถัดไป สาขาละ ๑๐๐ บาท

  ข. ระดับปริญญาตรี เก็บค่าสมัครสอบเริ่มต้นส�าหรับการเลือกสาขาอันดับ ๑ เป็นเงิน  

๔๐๐ บาท และอันดับถัดไป สาขาละ ๑๐๐ บาท

 (๓)  ค่าธรรมเนียมการส่งเอกสารงานทะเบียนทางไปรษณีย์  ครั้งละ     ๕๐  บาท

 (๔)  ค่าตรวจโรค และค่าเอกซ์เรย์นักศึกษาใหม่  คนละ  ๒๕๐  บาท

 (๕)  ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษา

  ก. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับละ    ๔๐  บาท

  ข.  ใบรับรองสถานภาพทางการศึกษา   ฉบับละ    ๔๐  บาท 

   และใบรับรองอื่น ๆ

  ค.  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทย  ฉบับละ  ๒๐๐  บาท

 (๖)  ค่าธรรมเนียมการแปลปริญญาบัตร   ฉบับละ  ๒๐๐  บาท

 (๗)  ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา   ฉบับละ  ๒๐๐  บาท

 (๘)  ค่าประกันอุบัติเหตุ       ปีละ  ๒๕๐  บาท

 (๙)  ค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ

  ก. ประกาศนียบัตร        ๑๕๐  บาท

  ข. ปริญญา     ๑,๓๐๐  บาท
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 กรณีท่ีผู้ได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรไปแล้วเกิดสูญหาย และมีความประสงค ์

จะให้มหาวิทยาลัยออกให้ใหม่ ให้เสียค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันน้ี และหากประสงค์จะขอรับเข็ม

วิทยฐานะ และปกปริญญาบัตรด้วยต้องช�าระเงินในส่วนนี้เพิ่มเติม

 (๑๐)  ค่าธรรมเนียมการขอปริญญาบัตรภาษาอังกฤษ  ฉบับละ ๕๐๐  บาท

 (๑๑)  ค่าเปลี่ยนสาขาวิชา    ครั้งละ ๕๐๐  บาท

 (๑๒)  ค่าโอนหน่วยกิต             รายวิชาละ ๓๐๐  บาท

 (๑๓)  ค่าคืนสภาพนักศึกษา     ครั้งละ ๘๐๐  บาท

 ข้อ ๗  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บคร้ังเดียวส�าหรับนักศึกษาใหม่ เมื่อขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษา มีดังนี้

 (๑)  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่     ๑,๐๐๐  บาท

 (๒)  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย     ๑,๐๐๐  บาท

 ข้อ ๘ ค่าปรับ

 (๑)  ลงทะเบียนรายวิชาช้ากว่าก�าหนดสัปดาห์ละ ๒๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๘๐๐ บาท

 (๒)  การรกัษาสถานภาพนักศกึษา และรกัษาสภาพโครงงานพเิศษหรอืปรญิญานพินธ์ช้ากว่า

ก�าหนด ครั้งละ ๒๐๐ บาท

หมวด ๒

ค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 ข้อ ๙  อัตราค่าบ�ารุงการศึกษา ให้เรียกเก็บดังนี้

 (๑)  ค่าบ�ารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ

  ก. นักศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ ๘,๕๐๐  บาท

  ข.  นักศึกษาสมทบพิเศษ  ภาคการศึกษาละ  ๑๘,๕๐๐  บาท

  กรณีลงทะเบียนครบภาคการศึกษาตามจ�านวนภาคการศึกษาของหลักสูตรแต่ยังมี

รายวชิาทีต้่องลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างของหลกัสตูร ให้เกบ็ค่าบ�ารงุการศึกษาภาคการศึกษาละ  

๔,๐๐๐ บาท

 (๒)  ค่าบ�ารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคฤดูร้อน

  ก. นักศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ  ๒,๐๐๐  บาท

  ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ  ภาคการศึกษาละ  ๒,๐๐๐  บาท
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 (๓) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษากรณีท่ียังไม่ส�าเร็จการศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาตามที่ก�าหนดในหลักสูตรส�าหรับภาคการศึกษาปกติ

  ก. นักศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ  ๕๐๐ บาท

  ข.  นักศึกษาสมทบพิเศษ  ภาคการศึกษาละ  ๕๐๐ บาท

หมวด ๓

ค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

 ข้อ ๑๐ อัตราค่าบ�ารุงการศึกษา ให้เรียกเก็บดังนี้

 (๑)  ค่าบ�ารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ

  ก. นักศึกษาปกติให้เรียกเก็บในอัตราที่ก�าหนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้

(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ 

ค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘)

  ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ  ภาคการศึกษาละ  ๒๙,๐๐๐  บาท

 กรณีลงทะเบียนครบภาคการศึกษาตามจ�านวนภาคการศึกษาของหลักสูตร แต่ยังมีรายวิชา

ที่ต้องลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ให้เก็บค่าบ�ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ  

๕,๐๐๐ บาท

 (๒)  ค่าบ�ารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคฤดูร้อน

  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)  ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษากรณีท่ียังไม่ส�าเร็จการศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาตามที่ก�าหนดในหลักสูตรส�าหรับภาคการศึกษาปกติ

  ก. นักศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ  ๕๐๐  บาท

  ข. นักศึกษาสมทบพิเศษ  ภาคการศึกษาละ  ๕๐๐  บาท

 (๕) ค่ารักษาสภาพโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน

  ก.  นักศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ  ๓,๐๐๐  บาท

  ข.  นักศึกษาสมทบพิเศษ  ภาคการศึกษาละ  ๓,๐๐๐  บาท
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หมวด ๔

การช�าระเงินและการคืนเงิน

 ข้อ ๑๑  นกัศกึษาต้องช�าระเงนิค่าธรรมเนยีม และค่าบ�ารุงการศึกษาต่าง ๆ  ภายในระยะเวลา

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด เมื่อช�าระแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

 (๑)  เงนิค่าประกนัทรพัย์สนิเสยีหายตามความในข้อ ๗ (๒) มหาวทิยาลยัจะคนืให้เมือ่นกัศกึษา

พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วภายหลังการหักชดใช้หนี้สินหรือภาระที่ต้องรับผิดชอบชดใช้แล้ว  

หากนกัศกึษาไม่ได้แสดงความประสงค์ขอรบัคนืภายใน ๖ เดือน นบัจากวนัพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 

ให้เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตกเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

 (๒)  นักศึกษาที่ได้รับพิจารณาจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 (ระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีม

และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 (๓)  ท่ีมีเหตุให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ก่อนภาคการศึกษาที่ได้ช�าระค่าธรรมเนียมและ

ค่าบ�ารุงการศึกษา

 (๔)  นักศึกษาที่ได้ช�าระค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษาซ�้าในภาคการศึกษาเดียวกัน

   ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี

(ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๑.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   ภาคการศึกษาละ ๑๙,๐๐๐ บาท

 ๒.  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ ๑๙,๐๐๐   บาท

 ๓.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาคการศึกษาละ   ๑๙,๐๐๐   บาท

 ๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์   ภาคการศึกษาละ ๑๙,๐๐๐   บาท

 ๕.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   ภาคการศึกษาละ ๑๙,๐๐๐   บาท

 ๖. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ภาคการศึกษาละ ๑๙,๐๐๐   บาท

 ๗.  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   ภาคการศึกษาละ ๑๙,๐๐๐   บาท

 ๘.  คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาละ   ๑๙,๐๐๐   บาท

 ๙.  คณะบริหารธุรกิจ    ภาคการศึกษาละ   ๑๙,๐๐๐   บาท

 (ระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืว่าด้วย การจัดเกบ็ค่าธรรมเนยีม

และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘)

 ๑๐.  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐   บาท

 ๑๑.  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ภาคการศึกษาละ   ๑๙,๐๐๐   บาท
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คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 

พ.ศ. ๒๕๕๓

 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและบ�ารุงการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน สังกัดวิทยาลัย

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื เพือ่ให้การบรหิารจัดการ

ภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลย ีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๘.๔ แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ

กับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓  

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงก�าหนดระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียน

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๓”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 

๒๕๕๔ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมทั่วไปจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

โรงเรยีนเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั สงักดัวิทยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ของมหาวทิยาลยั 

ตามอัตราการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมทั่วไปที่ก�าหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บ

เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี

 ข้อ ๕ ให้เรยีกเกบ็ค่าบ�ารงุการศึกษาจากนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี โรงเรียน

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 (๑)  ค่าบ�ารุงการศึกษาภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ ๑๘,๐๐๐ บาท

  กรณีลงทะเบียนครบภาคการศึกษาตามจ�านวนภาคการศึกษาของหลักสูตร แต่ยังมี
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รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ให้เก็บค่าบ�ารุงการศึกษาภาคการศึกษา

ละ ๕,๐๐๐ บาท

 (๒)  ค่าบ�ารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท

 (๓)  ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา กรณีท่ียังไม่ส�าเร็จการศึกษาและไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาตามที่ก�าหนดในหลักสูตรส�าหรับภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

 ข้อ ๖ นกัศกึษาต้องช�าระเงนิค่าธรรมเนยีม และค่าบ�ารุงการศกึษาต่าง ๆ  ภายในระยะเวลา

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด เมื่อช�าระแล้วมหาวิทยาลัยจะมีคืนเงินให้ เว้นแต่กรณีดังนี้

 (๑)  เงนิค่าประกนัทรพัย์สนิเสยีหายตามความในข้อ ๗ (๒) แห่งระเบยีบมหาวทิยาลัย ว่าด้วย 

การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วภายหลังจากหักชดใช้หนี้สินหรือ

ภาระที่ต้องรับผิดชดใช้แล้ว หากนักศึกษาไม่แสดงความประสงค์ขอรับคืนภายใน ๖ เดือนนับจากวัน

พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตกเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย

 (๒) นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมท่ัวไปและหรือค่าบ�ารุงการศึกษาตามประกาศ

การให้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๗ การจดัเกบ็เงนิรายได้กรณทีีไ่ม่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบนี ้หรอืกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิติั

ตามข้อหนึง่ข้อใดในระเบียบนี ้ให้น�าเสนอคณะกรรมการการเงนิและทรพัย์สนิเพือ่พจิารณาให้ความเหน็

ชอบก่อนจัดท�าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๘ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่า

บ�ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี

 ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ

ปฏิบตัติามระเบยีบนี ้กรณมีปัีญหาในการวนิจิฉัย หรือการตีความเพ่ือปฏิบติัตามระเบยีบน้ี ให้อธิการบดี

เป็นผู้มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

   ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๑๕๑๘ ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

ที่ ศธ ๐๕๒๕/๐๙๘๐ 

กองคลัง

โทร. (๐๒) ๕๘๗-๔๓๔๓

โทรสาร (๐๒) ๙๑๒-๒๐๔๗

 

 
 
 

หนังสือรับรอง 
 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เรียกเก็บเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนี ยมและค่าบ ารุง
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานจัดการงานด้านวิชาการส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคการศึกษาละ ๑๘,๐๐๐.- บาท  
 รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประกอบด้วย 
 ๑. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ         ๖,๔๐๐ บาท 
 ๒. ค่าวัสดุ       ๕,๙๐๐ บาท 
 ๓. ทุนเรียนดี         ๕๐๐ บาท 
 ๔. ค่าครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวก    ๕,๒๐๐ บาท 
  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ 
 
 

 
                                                         (ศาสตราจารย์ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ) 

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

ที่ ศธ ๐๕๒๕/๐๙๘๐  

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
๑๕๑๘ ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ 

หนังสือรับรอง

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ได้เรียกเก็บเงินค่าบ�ารุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์) 

ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การจัดเกบ็เงินค่าธรรมเนยีม

และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานจัดการงานด้านวิชาการ

ส�าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคการศึกษาละ ๑๘,๐๐๐.- บาท 

 รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประกอบด้วย

 ๑. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  ๖,๔๐๐ บาท

 ๒. ค่าวัสดุ       ๕,๙๐๐  บาท

 ๓. ทุนเรียนดี     ๕๐๐ บาท

 ๔. ค่าครุภัณฑ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก    ๕,๒๐๐  บาท

 

    ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔

 (ศาสตราจารย์ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)

 อธิการบดี
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ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย 

การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (English Program) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นระเบียบมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเพ่ือให้

ครอบคลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติของโรงเรียน

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๙”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้ยกเลกิระเบียบสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การเก็บเงิน

อุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (English Program) พ.ศ. ๒๕๕๐

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “นักเรียน” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรม

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

 “หลกัสตูรประกาศนียบัตรวิชาชพี” หมายความว่า หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชีพ โปรแกรม

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
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 ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เรียกเก็บตามอัตราที่ก�าหนดไว้

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม

และค่าบ�ารุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี

 ข้อ ๖ ให้มหาวทิยาลยัเรียกเกบ็เงนิอดุหนนุการศกึษาจากนกัเรยีน ในอตัราภาคการศกึษาละ  

๕๕,๐๐๐ บาท โดยเรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ภาคการศึกษาท่ี ๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะส�าเร็จ

การศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ในอัตราภาคการศึกษา

ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๗ เงินอุดหนุนการศึกษาตามระเบียบนี้ถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และให้

มหาวิทยาลัยมีอ�านาจในการบริหารจัดการ และจัดสรรเงินรายได้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และ

อ�านวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักเรียน ทั้งในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ 

ของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเพ่ือประโยชน์อื่นๆ ให้เป็น

ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�านาจออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจ

วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

   ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาโครงการพิเศษ (สองภาษา)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๗

 โดยทีเ่ป็นสมควรก�าหนดระเบียบการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมและเงนิอุดหนุนการศึกษาโครงการ

พิเศษ (สองภาษา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาโครงการพิเศษ (สองภาษา) หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๗”

 ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคบักบันกัศกึษาทีเ่ข้าศกึษาต้ังแต่ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “โครงการพิเศษ” หมายความว่า โครงการพิเศษ (สองภาษา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยก�าหนด

สัดส่วนการสอนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

 “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาตามโครงการพิเศษ

 ข้อ ๔ ค่าธรรมเนยีมการสมคัร และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ให้เรยีกเกบ็ตามระเบียบมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม และค่าบ�ารุงการศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี

 ข้อ ๕ เงินอุดหนุนการศึกษาโครงการพิเศษให้เรียกเก็บจากนักศึกษา ดังนี้

 (๑)  ภาคการศึกษาปกติ (๘ ภาคการศึกษา) ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 

๔๕,๐๐๐ บาท

 (๒)  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการ

ศึกษา ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 (๓)  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราภาคการศึกษาละ 



 174

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

๑๕,๐๐๐ บาท โดยจ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

 ข้อ ๖ เงินอุดหนุนการศึกษาที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ ให้ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย

และให้มหาวิทยาลัยมีอ�านาจในการบริหารจัดการและจัดสรรเงินรายได้ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา

และอ�านวยความสะดวกในด้านการให้บริการนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๗ หลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายเงนิรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับการบริหารจัดการโครงการ

พิเศษ และการจัดสรรเงินรายได้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหรือเพื่อกิจกรรมอื่นตามข้อ ๖ ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๘  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�านาจออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อ

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 กรณมีปัีญหาในการวินิจฉยัหรอืการตีความเพือ่ปฏบิตักิารตามระเบยีบนี ้ให้อธกิารบดมีอี�านาจ

วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

  ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 175

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษา หลักสูตรปริญญาบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

พ.ศ. ๒๕๕๓

 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและบ�ารุงการศึกษา

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้รับอนุมัติการจัดตั้งเป็นส่วนงานใหม่ตามมติสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื เพือ่ให้การบรหิารจดัการภายในเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและ

มีประสิทธิภาพ

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๘.๔ แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ 

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๓  

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงให้ก�าหนดระเบียบ ไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย การจดัเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารุงการศกึษาหลกัสตูรปริญญาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรม

และการออกแบบ พ.ศ. ๒๕๕๓”

 ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ข้อ ๔  ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมทั่วไปจากนักศึกษา ตามอัตราการจัดเก็บเงินค่า

ธรรมเนียมทั่วไปที่ก�าหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย 

การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี

 ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บค่าบ�ารุงการศึกษาจากนักศึกษาปกติ หลักสูตรปริญญาบัณฑิต  

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สังกัดมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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 (๑) ค่าบ�ารงุการศกึษาภาคการศกึษาปกติ ให้เรียกเกบ็ดังนี ้(ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตร

ปริญญาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗)

  ก. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาคการศึกษาละ  ๒๘,๐๐๐ บาท

  ข.  สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาคการศึกษาละ ๒๘,๐๐๐ บาท

  ค.  สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์

       ภาคการศึกษาละ  ๒๘,๐๐๐ บาท

  ง. สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาคการศึกษาละ  ๒๒,๐๐๐  บาท

  จ. สาขาวิชาการออกแบบส�านักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ

       ภาคการศึกษาละ  ๒๒,๐๐๐ บาท

 (๒) ค่าบ�ารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน  ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท

 (๓) ค่าลงทะเบียนฝึกงานภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท

 (๔) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา กรณีท่ียังไม่ส�าเร็จการศึกษาและไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาตามที่ก�าหนดในหลักสูตรส�าหรับภาคการศึกษาปกติ  

       ภาคการศึกษาละ   ๕๐๐ บาท

 (๕) ค่ารักษาสภาพโครงการพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน 

                                                ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๖ นักศึกษาต้องช�าระเงินค่าธรรมเนียม และค่าบ�ารุงการศึกษาต่างๆ ภายในระยะเวลา

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด เมื่อช�าระแล้วมหาวิทยาลัยจะมีคืนเงินให้ เว้นแต่กรณีดังนี้

 (๑) เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตามความในข้อ ๗ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษา

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชีพและปรญิญาตรี มหาวทิยาลัยจะคนืให้เมือ่นกัศกึษาพ้นสภาพการเป็น

นกัศกึษาแล้วภายหลงัจากหกัชดใช้หนีส้นิหรอืภาระทีต้่องรบัผดิชดใช้แล้ว หากนกัศกึษาไม่แสดงความ

ประสงค์ขอรับคืนภายใน ๖ เดือนนับจากวันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เงินค่าประกันทรัพย์สิน 

เสียหาย ตกเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย

 (๒) นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมท่ัวไปและหรือค่าบ�ารุงการศึกษาตามประกาศ

การให้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๗ การจดัเกบ็เงนิรายได้กรณีท่ีไม่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบนี ้หรอืกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิติั

ตามข้อหน่ึงข้อใดในระเบียบนี้ ให้น�าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพ่ือพิจารณาให้ความ 

เห็นชอบก่อนจัดท�าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
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 ข้อ ๘  นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและ 

ค่าบ�ารุงการศกึษาตามระเบียบมหาวทิยาลยั ว่าด้วย การจดัเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารงุการศกึษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี

 ข้อ ๙  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ

ปฏบิตัติามระเบียบน้ี กรณีมปัีญหาในการวนิจิฉยัหรอืการตคีวามเพือ่ปฏบิตัติามระเบยีบนี ้ให้อธกิารบดี

เป็นผู้มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 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

 โดยทีเ่ป็นสมควรก�าหนดระเบียบการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมและเงนิอดุหนนุการศกึษาหลกัสตูร

ในวิทยาลัยนานาชาติ

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย การจดัเก็บค่าธรรมเนียมและเงนิอุดหนุนการศึกษาหลกัสตูร ในวทิยาลยันานาชาต ิพ.ศ.๒๕๕๗”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรในสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

 “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ 

หลกัสตูรสาขาวชิาการบัญช ีหลกัสตูรสาขาวชิานเิทศศาสตร์และการบริหารการตลาดระหว่างประเทศ 

และหลกัสตูรสาขาวชิาอืน่ท่ีสภามหาวทิยาลยัอนมัุติให้มกีารจดัการเรยีนการสอนในวิทยาลยันานาชาติ

 ข้อ ๔  ค่าธรรมเนยีมการสมคัร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ให้เรียกเกบ็ตามระเบยีบมหาวทิยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม และค่าบ�ารุงการศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี

 ข้อ ๕  เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร ให้เรียกเก็บจากนักศึกษา ดังนี้

 (๑)  ภาคการศึกษาปกติ (๘ ภาคการศึกษา) ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 

๖๐,๐๐๐ บาท (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่า

ธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรในวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙)

 (๒) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการ

ศึกษา ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๒๗,๐๐๐ บาท
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 (๓)  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราภาคการศึกษาละ  

๑๘,๐๐๐ บาท โดยจ�านวนหน่วยกติท่ีลงทะเบยีนเรยีนในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยั  

ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

และปริญญาตรี

 ข้อ ๖ เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรตามระเบียบนี้ ให้ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย  

และให้มหาวิทยาลัยมีอ�านาจในการบริหารจัดการและจัดสรรเงินรายได้ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 

และอ�านวยความสะดวกในด้านการให้บริการนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๗ หลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับการบริหารจัดการโครงการ

พิเศษและการจัดสรรเงินรายได้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหรือเพื่อกิจกรรมอื่นตามข้อ ๖ ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�านาจออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อ

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 กรณีมปัีญหาในการวินิจฉยัหรอืการตีความเพือ่ปฏบิตักิารตามระเบยีบนี ้ให้อธกิารบดมีอี�านาจ

วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

บทเฉพาะกาล

 ข้อ ๙ นักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตร ในวิทยาลัยนานาชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาลดลงร้อยละ ๕๐ ของอัตราที่เรียกเก็บใน 

ข้อ ๕ (๑) (๒) และ (๓) จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๘

 โดยทีเ่ป็นการสมควรมรีะเบยีบ ก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมและเงินอดุหนนุการศกึษาหลกัสูตร

พิเศษ ระดับปริญญาตรี

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและเงนิอดุหนนุการศกึษาหลกัสตูรพเิศษ ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๘” (ระเบยีบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา

หลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558)

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  

เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “หลักสูตรพิเศษ” หมายความว่า หลักสูตรพิเศษนานาชาติ หลักสูตรพิเศษภาษาอังกฤษ

หลักสูตรพิเศษสองภาษา หลักสูตรพิเศษเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

 “หลกัสตูรพเิศษนานาชาต”ิ หมายความว่า หลกัสตูรหรอืโครงการทีม่กีารจัดการเรยีนการสอน

แบบนานาชาติตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด ยกเว้นหลักสูตรที่มี 

การจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนานาชาติ

 “หลักสูตรพิเศษภาษาอังกฤษ” หมายความว่า หลักสูตรหรือโครงการที่มีการจัดการเรียนการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร

 “หลกัสตูรพเิศษสองภาษา” หมายความว่า หลกัสตูรหรอืโครงการทีม่กีารจัดการเรยีนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

 “หลกัสตูรพเิศษเสรมิทกัษะภาษาองักฤษ” หมายความว่า หลกัสตูรหรอืโครงการทีม่กีารจดัการ

เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

 “นกัศกึษา” หมายความว่า ผูเ้ข้ารบัการศกึษาในมหาวทิยาลยัตามหลักสตูรพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี 
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 ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เรียกเก็บตามอัตราท่ีก�าหนด 

ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม  

และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี โดยอนุโลม

 ข้อ ๕ เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษให้เรียกเก็บจากนักศึกษา ในอัตราที่ก�าหนดไว้

ในตารางแนบท้ายระเบียบนี้

 ข้อ ๖ เงนิอดุหนนุการศกึษาทีเ่รยีกเก็บตามข้อ ๕ ให้ถอืเป็นรายได้ของมหาวทิยาลยั และให้ 

มหาวทิยาลยัมีอ�านาจในการบรหิารจดัการและจัดสรรเงินรายได้เพ่ือประโยชน์ทางการศกึษา และการ

อ�านวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักศึกษา ท้ังในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ตามวัตถุประสงค ์

ของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๗ หลกัเกณฑ์การจดัสรรและการเบกิจ่ายเงนิอดุหนนุการศกึษา เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับ

การบริหารจัดการหลักสูตรพิเศษ และเพื่อประโยชน์อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�านาจออกประกาศมหาวิทยาลัย 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจ

วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

บทเฉพาะกาล

 ข้อ ๙ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรพิเศษก่อนภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ ให้เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ตามระเบียบเดิมจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา เว้นแต่เงิน 

อุดหนุนการศึกษาที่เรียกเก็บในภาคการศึกษาฤดูร้อน (ฝึกงาน) ให้เรียกเก็บตามระเบียบนี้

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย  การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

หลกัสตูรเทียบโอนส�าหรับผูส้�าเรจ็การศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.)

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

 โดยทีเ่ป็นการสมควรก�าหนดให้มีระเบยีบเกีย่วกบัการจัดเกบ็เงินค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารุงการ

ศึกษาหลกัสูตรบรหิารธรุกิจ หลกัสตูรเทยีบโอนส�าหรบัผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี

ชั้นสูง (ปวส.) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี ้

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย  การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอน

ส�าหรบัผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) คณะพฒันาธรุกจิและอตุสาหกรรม  

พ.ศ. ๒๕๖๐”

 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บงัคบักบันกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ื ๑/๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “นกัศกึษา” หมายความว่า นกัศกึษาหลกัสูตรบริหารธุรกจิ หลกัสตูรเทยีบโอนส�าหรบัผูส้�าเรจ็

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  

 ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บค่าบ�ารุงการศึกษาจากนักศึกษา ในอัตราดังนี้

 (๑)  ค่าบ�ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๒๗,๐๐๐ บาท 

 กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบภาคการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา        

การลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไป ให้เรียกเก็บค่าบ�ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท

 (๒)  ค่าบ�ารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน  ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท

 (๓)  ค่าลงทะเบียนฝึกงานภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท

 (๔)  ค่ารักษาสถานภาพกรณีที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาม

ที่หลักสูตรก�าหนด ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท
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 (๕)  ค่ารักษาสภาพโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน 

ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากท่ีเรียกเก็บตามข้อ ๔  

ให้เรยีกเก็บตามอตัราทีก่�าหนดไว้ในระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย 

การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตร ี

โดยอนุโลม

 ข้อ ๖ การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษา ให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจ

วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 (ลงชื่อ) ศิริธัช  โรจนพฤกษ์

 (ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์)

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ท�าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนส�าหรับนักศึกษา

ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน 

หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มรีะเบียนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย 

การจดัเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารงุการศกึษาหลกัสตูรเทยีบโอนส�าหรับนกัศกึษาทีผ่่านหลักสูตร

ฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือ 

นักปฏิบัติการขั้นสูงตามมารตฐานมหาวิทยาลัย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนส�าหรับนักศึกษาท่ีผ่าน

หลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคข้ันสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยี

หรือนักปฏิบัติการขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ซ่ึงผ่านการท�างานในสถานประกอบการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และผ่านหลักสูตรฝึกอบรม

ครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติการ

ขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพัฒนาธุรกิจและ

อุตสาหกรรม

 ข้อ ๔ ค่าธรรมเนยีมการสมคัร ค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ ให้เรยีกเกบ็ตามอตัราทีก่�าหนดในระเบยีบ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การจัดเกบ็เงินค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารุง

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี โดยอนุโลม
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 ข้อ ๕  ให้เรียกเก็บค่าบ�ารุงการศึกษาจากนักศึกษา ดังนี้

 (๑)  ค่าบ�ารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๒๙,๐๐๐ บาท (๓ ภาค 

การศึกษา)

 กรณีลงทะเบียนครบภาคการศึกษาตามจ�านวนภาคการศึกษาของหลักสูตร แต่ยังมีรายวิชา

ที่ต้องลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ให้เรียกเก็บค่าบ�ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 

๕,๐๐๐ บาท

 (๒)  ค่าบ�ารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท

 (๓)  ค่าลงทะเบียนฝึกงานภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท

 (๔)  ค่ารักษาสถานภาพกรณีท่ียังไม่ส�าเร็จการศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชา

ตามหลักสูตรก�าหนด ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

 (๕)  ค่ารักษาสภาพโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน 

ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๖ หลกัเกณฑ์การจดัสรรและการเบกิจ่ายเงนิค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารงุการศกึษาให้เป็น

ไปตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจ

วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 (ลงชื่อ)  ดร.เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล)   

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอน

ส�าหรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคตามมาตรฐานเยอรมัน

หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติการขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๒

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มรีะเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย  

การจดัเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารงุการศกึษาหลกัสตูรเทยีบโอนส�าหรับนกัศกึษาทีผ่่านหลักสูตร

ฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือ

นักปฏิบัติการขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับระเบียบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนส�าหรับนักศึกษาท่ีผ่าน

หลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคข้ันสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยี

หรือนักปฏิบัติการขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรเทียบโอนส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามข้อ ๑๕ (๕) จ. ๓. ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 ข้อ ๔ ค่าธรรมเนยีมการสมคัร ค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ ให้เรยีกเกบ็ตามอตัราทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุง 

การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี 

 ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บค่าบ�ารุงการศึกษาจากนักศึกษา ดังนี้

 (๑)  ค่าบ�ารุงการศึกษา ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๒๙,๐๐๐ บาท 

 กรณีลงทะเบียนครบภาคการศึกษาตามจ�านวนภาคการศึกษาของหลักสูตร แต่ยังมีรายวิชา

ที่ต้องลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ให้เรียกเก็บค่าบ�ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 

๕,๐๐๐ บาท

 (๒)  ค่าบ�ารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน  ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท

 (๓)  ค่าลงทะเบียนฝึกงานภาคฤดูร้อน  ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท

 (๔)  ค่ารักษาสถานภาพกรณียังไม่ส�าเร็จการศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามท่ี

หลักสูตรก�าหนด ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

 (๕)  ค่ารักษาสถานภาพโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติหรือ 

ภาคฤดูร้อน  ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษาให้ 

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย           

 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจ

วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 (ลงชื่อ) ธีรวุฒิ บุญยโสภณ

  (ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ)

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 191

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ.๒๕๖๒

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มรีะเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนยีมและเงนิอดุหนนุการศกึษาหลักสตูรนานาชาต ิระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนอืในคราวประชมุครัง้ที ่๒/๒๕๖๒ เมือ่วันที ่๒๗ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกระเบยีบไว้  

ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “นักศึกษา” หมายความว่า  ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ในสังกัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้

มีการจัดการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ข้อ ๔ ค่าธรรมเนยีมการสมคัร และค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ ให้เรยีกเกบ็ตามระเบยีบมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี

 ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษา ดังนี้

 (๑) ภาคการศึกษาปกติ (๘ ภาคการศึกษา) ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 

๔๕,๐๐๐ บาท
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 (๒) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการ

ศึกษาให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 (๓) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

โดยจ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย  

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

 ข้อ ๖ เงนิค่าธรรมเนียมและเงนิอดุหนนุการศกึษาของหลกัสตูรตามระเบยีบนี ้ให้ถอืเป็นเงนิ

รายได้ของมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยมีอ�านาจในการบริหารจัดการและจัดสรรเงินรายได้เพ่ือ

ประโยชน์ทางการศึกษา และอ�านวยความสะดวกในด้านการให้บริการแก่นักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ

และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมและเงินอุดหนุนการศึกษาของ

หลักสูตร ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยจัดท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาตามระเบียบนี้

 กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือตีความเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจ

วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

       

 (ลงชื่อ) ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ

 (ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุงการศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๐

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นฉบับเดียวเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

 (๑)  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่า

ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

 (๒)  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่า

ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

 (๓)  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่า

ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

 (๔)  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่า

ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

 (๕)  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่า

ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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 “บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประเภทสามัญและทดลองเรียน

 “นักศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้า

ศึกษาหรือท�าการวิจัย โดยไม่ขอรับปริญญา

 “การคืนสภาพนักศึกษา” หมายความว่า การที่นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่ลง

ทะเบียนเรียน และหรือไม่ขอรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน และ

นักศึกษาขออนุมัติคืนสภาพนักศึกษาภายใน ๑๕ วันนับจากวันพ้นสภาพนักศึกษา

 “การลาพักการศึกษา” หมายความว่า การที่นักศึกษายังเรียนไม่ครบรายวิชาตามหลักสูตร

แต่มีความประสงค์ขอหยุดเรียนชั่วคราว นักศึกษาจะขอหยุดเรียนได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา โดยขอ

รักษาสภาพนักศึกษาไว้เป็นคราวๆไป อย่างช้าภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปิดภาคเรียน มิฉะนั้นจะพ้น

สภาพการเป็นนักศึกษา 

 “การรักษาสภาพนักศึกษา” หมายความว่า การท่ีนักศึกษาเรียนครบตามแผนการเรียนแล้ว

แต่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา ให้ลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาไว้อย่างช้าภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปิด

ภาคเรียน มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 “แผนการเรียน” หมายความว่า รายวิชาและวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่นักศึกษา 

จะต้องเรียนหรือด�าเนินการให้แล้วเสร็จ และครบตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา โดยได้รับความ 

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าตัวนักศึกษา และหัวหน้าภาควิชา

 ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บ ดังนี้

 (๑)  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียว

  ก. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  ๑,๐๐๐ บาท

  ข. ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย  ๑,๐๐๐ บาท

 (๒)  ค่าธรรมเนียมทั่วไปที่เรียกเก็บตามรายการ

  ก. ค่าระเบียบการรับสมัคร ชุดละ ๑๐๐ บาท

  ข. ค่าระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ชุดละ ๑๓๐ บาท

  ค. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ       สาขาวิชาละ    ๕๐๐ บาท

  ง. ค่าส่งเอกสารส�าคัญในประเทศ ครั้งละ ๑๐๐ บาท

  จ. ค่าส่งเอกสารส�าคัญไปต่างประเทศ ครั้งละ ๑,๕๐๐  บาท

  ฉ. ค่าส่งพัสดุไปต่างประเทศ ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท 

  ช. ค่าเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา ชุดละ ๒๐๐ บาท

  ซ. ค่าใบรับรอง     

   ๑. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับละ ๔๐ บาท
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   ๒. ใบรับรองสถานภาพทางการศึกษา ฉบับละ ๔๐  บาท

    และใบรับรองอื่นๆ 

   ฌ. ค่าแปลปริญญาบัตร ฉบับละ ๒๐๐ บาท

       ญ. ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาแทนฉบับเดิม ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

   ที่ช�ารุด/เสียหาย  

  ฎ. ค่าเปลี่ยนสาขาวิชา/แขนงวิชา/ภาควิชา/โอนหน่วยกิต  ครั้งละ ๕๐๐ บาท

  ฏ. ค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  ๑,๓๐๐ บาท

  ฐ. ค่าปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแทนฉบับเดิม ฉบับละ  ๕๐๐  บาท    

    ที่ช�ารุด/เสียหาย

 (๓) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ

  ก. ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท

  ข. ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท

   พร้อมทั้งช�าระค่าบ�ารุงตามอัตราในข้อ ๗

 (๔)  ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้ากว่าก�าหนด  

  ก. สัปดาห์ที่ ๑  ครั้งละ ๒๐๐ บาท

  ข. สัปดาห์ที่ ๒  รั้งละ ๔๐๐ บาท

 (๕)  ค่าสอบ

  ก. สอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งละ ๖๐๐ บาท

  ข.  สอบวิทยานิพนธ์ (เฉพาะครั้งที่ ๒) 

   ๑. ระดับปริญญาโท ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท

   ๒. ระดับปริญญาเอก ครั้งละ  ๑๐,๐๐๐ บาท

  ค. สอบสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ (เฉพาะครั้งที่ ๒)  ครั้งละ ๒,๕๐๐ บาท

(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม  

ค่าลงทะเบียน และค่าบ�ารุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)

 (๖) ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ

  ก. ระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท

  ข. ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ  ๑๐,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๖ ค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปกติ ให้เรียกเก็บดังนี้

 (๑) ประเภทบรรยาย  หน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท

 (๒)  ประเภทปฏิบัติการ  หน่วยกิตละ ๕๐๐ บาท

 (๓)  ประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  หน่วยกิตละ ๙๐๐ บาท 
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(ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม  

ค่าลงทะเบียน และค่าบ�ารุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑)

 ข้อ ๗ ค่าบ�ารุงภาคการศึกษาปกติ ให้เรียกเก็บดังนี้

 (๑)  ค่าบ�ารุงการศึกษา  ภาคการศึกษาละ ๑,๔๐๐ บาท

 (๒)  ค่าบ�ารุงห้องสมุด          ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

 (๓)  ค่าบ�ารุงสุขภาพ  ภาคการศึกษาละ ๒๐๐  บาท

 (๔)  ค่าบริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์         ภาคการศึกษาละ ๙๐๐  บาท

 (๕)  ค่าบ�ารุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๔๕๐  บาท

 ข้อ ๘ ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ ๒๕๐ บาท

 ข้อ ๙ ค่าพัฒนาวิชาการ ให้เรียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ข้อ ๑๐  ส�าหรับภาคฤดูร้อนให้เรียกเก็บค่ารักษาสภาพนักศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าบ�ารุง

ในอัตราเดียวกับภาคการศึกษาปกติ  ยกเว้นค่าบ�ารุงห้องสมุด ให้เรียกเก็บในอัตราภาคการศึกษาละ 

๓๐๐ บาท

 ข้อ ๑๑  อัตราค่าธรรมเนียมส�าหรับนักศึกษาพิเศษ

 (๑)  ผูท่ี้มหาวทิยาลยัอนุมตัใิห้เข้าเป็นนกัศกึษาพเิศษ ให้ช�าระเงนิค่าธรรมเนยีม ค่าลงทะเบยีน

เรียน และค่าบ�ารุงตามระเบียบนี้

 (๒)  นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นของรัฐ และมหาวิทยาลัย

อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นได้ ให้ช�าระเฉพาะค่าลงทะเบียน

ตามข้อ ๖ และค่าบ�ารุงตามข้อ ๗

 ข้อ ๑๒  นักศึกษาต้องช�าระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบ�ารุงการศึกษาและค่าพัฒนา

วิชาการ ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด เมื่อช�าระแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่

กรณีดังต่อไปนี้

 (๑)  เงนิค่าประกนัทรพัย์สนิเสยีหายเตม็จ�านวน หรอืจ�านวนคงเหลอืเมือ่ได้หกัหนีท้ีต้่องช�าระ

แล้ว มหาวทิยาลยัจะคนืเงนิให้หลงัจากนกัศกึษาพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา หากนกัศกึษาไม่แสดงความ

ประสงค์ขอรับคืนภายใน ๖ เดือนนับจากวันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้ถือว่านักศึกษายินยอมให้ 

น�าเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

 (๒) มหาวิทยาลัยประกาศปิดท�าการสอนรายวิชานั้นๆ
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 ข้อ ๑๓  นักศึกษาที่เรียนครบตามแผนการเรียนแล้วแต่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา ให้ช�าระค่า

ธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา ค่าบ�ารุงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในข้อ ๗ และค่าประกัน

อุบัติเหตุตามข้อ ๘  จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

 ข้อ ๑๔  ให้อธกิารบดรีกัษาการตามระเบยีบนี ้กรณมีปัีญหาในการวนิจิฉยัหรอืการตคีวามเพือ่

ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 (ลงชื่อ) ศิริธัช โรจนพฤกษ์

 (ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์)

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ท�าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศฯกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัย

 อ�านาจตามความในข้อ ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ มติคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่  

๙/๒๕๕๕ เมือ่วนัท่ี ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๕ และมตสิภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕”

 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖  

เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย  

การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

 บรรดาระเบียบ ค�าสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่ก�าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ข้อ ๕ ให้มหาวทิยาลยัเรยีกเกบ็เงนิค่าพฒันาวชิาการหลกัสตูรบณัฑติศกึษา เท่ากบัระยะเวลา

การศึกษาตามที่ก�าหนดในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะต่างๆ ตามอัตราที่ก�าหนดในบัญชี 

แนบท้ายระเบียบนี้ 

 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ให้คงเรียกเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย  

การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาคณะ 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ  

ในระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ ให้เรียกเก็บค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตร 
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บัณฑิตศึกษา ตามอัตราที่ก�าหนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทศโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๖)

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 (ลงชื่อ)  เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์

  (๑) ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

  (๒)  ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท

๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  (๑)  ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

   เว้นแต่ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสตูรภาษาองักฤษ) ให้เรียกเกบ็เงิน 

ค่าพัฒนาวิชาการ ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘) 

  (๒) ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท

๓.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

  (๑)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

   ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ   ๑๐,๐๐๐  บาท

   ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท

  (๒)  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

   ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

   ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท

  (๓)  สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์

   ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

   ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท

  (๔) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท

   ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

  (๕)  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

   ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

   ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท

  (๖) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

   ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

   ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ   ๗,๕๐๐ บาท
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  (๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

   ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

   ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ   ๗,๕๐๐ บาท

  (๘) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

   ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

   ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ   ๗,๕๐๐ บาท

  (๙)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

   ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

   ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ   ๗,๕๐๐ บาท

  (๑๐) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

   ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

   ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ   ๗,๕๐๐ บาท

  (๑๑) สาขาวิชาฟิสกิส์ประยกุต์ (ระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗) 

   ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

   ระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท

๔. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

  (๑) ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

  (๒) ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ   ๗,๕๐๐ บาท

๕. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  (๑) ระดับปริญญาเอก (ภาษาไทย)   ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท

  (๒) ระดับปริญญาโท (ภาษาไทย) ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๖. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  (๑) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

   ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท  

   ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ   ๗,๕๐๐ บาท

  (๒)  สาขาวิชาอื่น

   ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

   ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ   ๗,๕๐๐ บาท

๗.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  (๑) ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐  บาท

  (๒) ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐  บาท
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 (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนา

วิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗)

๘. คณะบริหารธุรกิจ

  (๑)  ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

  (๒)  ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐   บาท

๙.  คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  (๑)  ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท

  (๒)  ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท

 (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนา

วิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๐. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

  (๑)  ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

  (๒)  ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท

 (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนา

วิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑)

๑๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  (๑) ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

  (๒)  ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท

๑๒. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

  (๑)  ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

  (๒)  ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 203

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา

 เพื่อให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์และข้อก�าหนดให้เก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบ

สหกิจศึกษา นั้น จึงเห็นสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รูปแบบสหกิจศึกษา

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๓๑ (๓) และมาตรา ๘๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และ 

ค่าบ�ารุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยอนุโลม ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายและ

แผน ในคราวประชมุคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑ เมือ่วนัที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงให้จดัท�าประกาศมหาวทิยาลยั 

เรื่องการเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา ไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

เรื่องการเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา”

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๑ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ค่าพฒันาวชิาการหลกัสตูรบณัฑติศกึษา รปูแบบสหกจิศกึษา ให้เรยีกเกบ็เท่ากบัระยะ

เวลาการศึกษาตามก�าหนดในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนของคณะ ดังนี้

   ๓.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์

     -  ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๒๒,๐๐๐.- บาท

 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการ

ตีความเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 (ลงชื่อ) ปรีชา อ่องอารี

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี)

 อธิการบดี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๕๖

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ  

พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนสถานะจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราว

ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๕๖”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖  

เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงิน

อุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่

แก้ไขเพิ่มเติม

 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่ก�าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป

 “นกัศกึษา” หมายความว่า ผูเ้ข้ารบัการศึกษาหลกัสตูรบณัฑติศกึษาภาคพเิศษของมหาวิทยาลยั



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 205

 “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาหรือท�าการวิจัยในหลักสูตรบัณฑิต

ศึกษาภาคพิเศษโดยไม่ขอรับปริญญา

 “ค่าลงทะเบียนลาพักการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน

ลาพักการศึกษาโดยจ่ายค่าลงทะเบียนในอัตราตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

 ข้อ ๕ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษแบ่งออกเป็น ๕ ประเภทได้แก่

 (๑) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�าหรับผู้บริหาร

  ก. ระดับปริญญาเอก

  ข. ระดับปริญญาโท

 (๒) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�าหรับบุคคลทั่วไป

  ก. ระดับปริญญาเอก

  ข. ระดับปริญญาโท

 (๓) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษนานาชาติ

  ก. ระดับปริญญาเอก

  ข. ระดับปริญญาโท

 (๔) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ

  ก. ระดับปริญญาเอก

  ข. ระดับปริญญาโท

 (๕) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�าหรับผู้บริหารระดับต้น

  ก. ระดับปริญญาโท

 (ระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การเกบ็เงนิอดุหนนุการ

ศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗)

 (๖) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษภาษาต่างประเทศ

  ก. ระดับปริญญาเอก

  ข. ระดับปริญญาโท 

 ข้อ ๖ ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษา ในอัตราดังนี้

 (๑) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�าหรับผู้บริหาร

  ก. ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
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 โดยให้เรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๖ แล้ว แต่ยังไม่ส�าเร็จการ

ศกึษา ในกรณีท่ีได้ลงทะเบยีนรายวชิาครบตามทีก่�าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเกบ็ภาคการศึกษาละ  

๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีท่ียังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร ให้เรียกเก็บ

รายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

  ข. ระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท

  กรณีศูนย์การเรียนนอกเขตกรุงเทพมหานคร

  และปริมณฑล   ภาคการศึกษาละ ๕๕,๐๐๐ บาท

  โดยให้เรียกเก็บ ๔ ภาคการศึกษา ท้ังนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๔ แล้ว แต่ยังไม่

ส�าเร็จการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาค

การศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตร  

ให้เรียกเก็บรายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

 (๒) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�าหรับบุคคลทั่วไป

  ก. ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

  โดยให้เรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ท้ังนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๖ แล้ว แต่ยังไม่

ส�าเร็จการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาค

การศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตร  

ให้เรียกเก็บรายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

  ข. ระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาละ ๓๕,๐๐๐ บาท

  เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐ บาท

  โดยให้เรียกเก็บ ๔ ภาคการศึกษา ท้ังนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๔ แล้ว แต่ยังไม่

ส�าเร็จการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาค

การศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตร  

ให้เรียกเก็บรายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

 (๓) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษนานาชาติ

  ก. ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๗๕,๐๐๐ บาท

  โดยให้เรยีกเกบ็ ๖ ภาคการศกึษา ทัง้นี ้เมือ่สิน้สดุภาคการศกึษาที ่๖ แล้ว แต่ยงัไม่ส�าเรจ็

การศึกษา ในกรณีท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการ

ศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในกรณทีีย่งัลงทะเบยีนรายวชิาไม่ครบตามท่ีก�าหนดไว้ในหลกัสตูร ให้เรยีก

เก็บรายวิชาละ ๑๕,๐๐๐  บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

  ข. ระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท
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  โดยให้เรียกเก็บ ๔ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๔ แล้ว แต่ยังไม่

ส�าเร็จการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาค

การศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตร  

ให้เรียกเก็บรายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

 (๔) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ

  ก. ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

  โดยให้เรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๖ แล้ว แต่ยังไม่

ส�าเร็จการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาค

การศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตร 

 ให้เรียกเก็บรายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

  ข. ระดับปริญญาโท

  เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

     ๑. ศูนย์การเรียนใน-นอกมหาวิทยาลัย

      ๑.๑ ไม่เกิน ๒๕๐ กิโลเมตร  ภาคการศึกษาละ ๓๗,๐๐๐ บาท 

      ๑.๒  เกิน ๒๕๐ กิโลเมตร  ภาคการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐ บาท

  โดยให้เรียกเก็บ ๔ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๔ แล้ว แต่ยังไม่

ส�าเร็จการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาค

การศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่ยังลงทะเบียนรายวิชาไม่ครบตามท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตร  

ให้เรียกเก็บรายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

 (๕) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�าหรับผู้บริหารระดับต้น

  ก. ระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท

  โดยให้เรยีกเกบ็ ๔ ภาคการศกึษา ทัง้นี ้เมือ่สิน้สดุภาคการศกึษาที ่๔ แล้ว แต่ยงัไม่ส�าเรจ็

การศึกษา ในกรณีท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการ

ศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณทีีย่งัลงทะเบยีนรายวชิาไม่ครบตามท่ีก�าหนดไว้ในหลกัสตูร ให้เรยีก

เก็บรายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

 (๖) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษภาษาต่างประเทศ

  ก. ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ๗๕,๐๐๐ บาท

  โดยให้เรยีกเกบ็ ๖ ภาคการศกึษา ทัง้นี ้เมือ่สิน้สดุภาคการศกึษาที ่๖ แล้ว แต่ยงัไม่ส�าเรจ็

การศึกษา ในกรณีท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการ

ศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในกรณทีีย่งัลงทะเบยีนรายวชิาไม่ครบตามท่ีก�าหนดไว้ในหลกัสตูร ให้เรยีก

เก็บรายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา
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  ข. ระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท

  โดยให้เรยีกเกบ็ ๔ ภาคการศกึษา ทัง้นี ้เมือ่สิน้สดุภาคการศกึษาที ่๔ แล้ว แต่ยงัไม่ส�าเรจ็

การศึกษา ในกรณีท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้เรียกเก็บภาคการ

ศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณทีีย่งัลงทะเบยีนรายวชิาไม่ครบตามท่ีก�าหนดไว้ในหลกัสตูร ให้เรยีก

เก็บรายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

 ข้อ ๗ ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษาพิเศษของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาค

พิเศษในอัตราดังนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงิน

อดุหนนุการศกึษาและค่าธรรมเนยีมการสมคัรหลักสตูรบณัฑิตศกึษาภาคพเิศษ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙)

 (๑) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�าหรับผู้บริหาร

   - ระดับปริญญาเอก  รายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาท

   - ระดับปริญญาโท  รายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 (๒)  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�าหรับบุคคลทั่วไป

   - ระดับปริญญาเอก  รายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาท

   - ระดับปริญญาโท  รายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 (๓)  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษนานาชาติ

   - ระดับปริญญาเอก  รายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาท

   - ระดับปริญญาโท  รายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 (๔)  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ

   - ระดับปริญญาเอก  รายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาท

   - ระดับปริญญาโท  รายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 (๕)  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�าหรับผู้บริหารระดับต้น

   - ระดับปริญญาโท  รายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 (๖)  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษภาษาต่างประเทศ

   - ระดับปริญญาเอก  รายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาท

   - ระดับปริญญาโท  รายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๘ ให้เรียกเก็บเงินค่ารักษาสภาพ กรณีมีการลาพักการศึกษา หรือมีการลงทะเบียนใน

ภาคฤดูร้อนก่อนครบระยะเวลาตามหลักสูตร โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียม 

ของภาคปกติ

 ข้อ ๙ ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากค่าใบสมัครและค่าสมัคร จากภาควิชาที่

จดัการศึกษาหลกัสตูรบัณฑิตศกึษาภาคพเิศษตามอตัราทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี           

พระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย ค่าธรรมเนยีม ค่าลงทะเบยีนเรยีนและค่าบ�ารงุการศกึษาหลกัสตูร
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บัณฑิตศึกษา  

 ข้อ ๑๐ ให้เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสมัครจากนกัศกึษาหลกัสตูรบณัฑติศึกษาภาคพเิศษ ใน

อัตราดังนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุน

การศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙)

 (๑) ค่าใบสมัคร ตามอัตราที่ก�าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 (๒) ค่าสมัคร

  ก. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�าหรับผู้บริหาร  ๑,๕๐๐ บาท

  ข. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�าหรับผู้บริหารระดับต้น  ๑,๕๐๐ บาท

  ค. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษส�าหรับบุคคลทั่วไป  ๑,๐๐๐ บาท

  ง. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ๑,๐๐๐ บาท

  จ. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษนานาชาติ   ๑,๐๐๐ บาท

  ฉ. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษภาษาต่างประเทศ  ๑,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายรายได้ส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาค

พิเศษเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการ

ตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

บทเฉพาะกาล

 ข้อ ๑๓ ส�าหรบันักศกึษาท่ีเข้าศกึษาก่อนภาคการศกึษาที ่๑/๒๕๕๖ ให้คงใช้บงัคบัตามระเบยีบ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การเก็บเงินอดุหนนุการศกึษาและค่าธรรมเนยีม

การสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล 

 (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

 เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิตคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ตามความร่วมมือทางวิชาการเฉพาะกิจกับภาครัฐและเอกชน เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงเห็นสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่า

ธรรมเนยีมการสมคัร ส�าหรบัหลกัสตูรบณัฑติศกึษาภาคพเิศษ ระดับดุษฎีบณัฑิต คณะวศิวกรรมศาสตร์

 อาศัยอ�านาจตามความใน มาตรา ๑๕ (๓) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี         

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี        

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงมีมติให้ก�าหนด

ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรยีกว่า “ระเบียบสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วยการ 

เก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎี

บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับส�าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ต้ังแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 

๒๕๔๙ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

 “สถาบัน” หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “คณะ” หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “นักศึกษา” หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษระดับดุษฎีบัณฑิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ” หมายถึง หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษระดับดุษฎี 

บณัฑติทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์ จดัให้มกีารเรยีนการสอนตามหลกัสตูรทีส่ถาบนั หรือ หลกัสตูรทีส่ถาบนั

ก�าหนด โดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

 ข้อ ๔ ให้สถาบนัเรยีกเกบ็เงนิอุดหนนุการศกึษาจากนกัศกึษาหลกัสตูรบณัฑติศกึษาภาคพเิศษ 

ระดับดุษฎีบัณฑิต ในอัตราดังนี้
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  ๔.๑  ภาคการศกึษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เรยีกเกบ็ต่อภาคการศึกษา รวม ๖ ภาคการศกึษา

  ๔.๒  ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท เรียกเก็บตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๗ เป็นต้นไป 

จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา หรือสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา 

 ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมอื่นที่สถาบันเรียกเก็บเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาเป็นคร้ังคราวให้เป็น

ไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม  

ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุง หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ข้อ ๖ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครจากนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ  

ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน

 ข้อ ๗ การเปลีย่นแปลงอตัราเงนิอดุหนนุการศกึษาและค่าธรรมเนยีมการสมคัรให้อธิการบดี

อนุมัติโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และเสนอสภาสถาบันทราบก่อนจัดท�าประกาศ

บังคับใช้

 ข้อ ๘ เงินอุดหนุนการศึกษา และค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามข้อ ๔ และข้อ ๖ ตามระเบียบ

นี้ถือเป็นเงินรายได้ของสถาบัน และให้สถาบันมีอ�านาจในการบริหารจัดการ จัดสรรเงินรายได้ของ

สถาบันตามระเบียบนี้ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการศึกษาเป็นส�าคัญ และอ�านวยความสะดวกในด้าน

การให้บริการแก่นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

 ข้อ ๙  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้ส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษเพ่ือเป็น 

ค่าใช้จ่ายส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน

 ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจในการจัดท�าประกาศ

สถาบันเพื่อปฏิบัติหรือด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความ

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด

   ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)

 นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

พ.ศ. ๒๕๕๔

 โดยทีเ่ห็นสมควรก�าหนดหลกัเกณฑ์การเก็บเงนิอดุหนนุการศกึษาและค่าธรรมเนยีมการสมคัร

และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ส�าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๘.๔ แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ 

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๔  

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงให้ก�าหนดระเบียบ ไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร 

ทางการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๔”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับส�าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๔  

เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “โครงการความร่วมมือ” หมายความว่า โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการ

ศกึษาภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ส�าหรับหลกัสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๒.๑

 “คณะ” หมายความว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ
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 “ภาควิชา” หมายความว่า หน่วยงานภายในคณะ มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน

 “นกัศกึษา” หมายความว่า ผูเ้ข้ารบัการศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรม       

อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตามโครงการ

ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

 ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 (๑) เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย

 (๒) มีประสบการณ์ท�างานสอนในต�าแหน่งอาจารย์ หรืองานวิชาการในด้านอาชีวะ หรือทาง

เทคนิคศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

 (๓)  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และได้ระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต�่ากว่า ๓.๒๕ โดยมีการท�าวิทยานิพนธ์ (แผน ก) หรือหากจบแผน ข ต้องม ี

ผลงานวจิยัทีตี่พมิพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการในประเทศทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากภาควชิาการพจิารณา

เข้าศึกษาในหลักสูตรตามแผนการเรียนแบบต่างๆ ของผู้เข้าศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการภาควิชาวศิวกรรม อตุสาหการหรอืเทยีบเท่าจากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่�านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับรอง

 (๔) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนกัศกึษาเนือ่งจากการสอบวดัคณุสมบติัไม่ผ่านในการศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา

 ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ตามอัตราท่ีก�าหนดไว้ตามระเบียบ

มหาวิทยาลยั ว่าด้วย การจดัเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีม ค่าลงทะเบียนเรยีน และค่าบ�ารุงการศึกษา หลกัสตูร

บัณฑิตศึกษา

 ข้อ ๖ ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเรียกเก็บ ๖ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 

๗๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลา 

การศึกษา ให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๗ นกัศกึษาต้องช�าระเงนิค่าธรรมเนยีม เงินอดุหนนุการศกึษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด เมื่อช�าระแล้วมหาวิทยาลัยจะมีคืนเงินให้ เว้นแต่กรณีดังนี้

 (๑) เงนิค่าประกนัทรพัย์สนิเสยีหายตามความในข้อ ๕ (๑) แห่งระเบยีบมหาวทิยาลัย ว่าด้วย  

การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยจะคืนให้เม่ือนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วภายหลังการหักชดใช้หนี้สินหรือ 
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ภาระที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ หากนักศึกษาไม่ได้แสดงความประสงค์ขอรับคืนภายใน ๖ เดือนนับจาก

วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตกเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย

 (๒) นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมท่ัวไปและหรือค่าบ�ารุงการศึกษาตามประกาศ

การให้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมอื่นที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเพื่อให้บริการแก่

นักศึกษาเป็นครั้งคราว ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าบ�ารุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้ส�าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจในการจัดท�าประกาศ

มหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

(หลักสูตรส�าหรับผู้บริหารระดับต้น แผน ข) ส�าหรับศูนย์การเรียนการสอนที่เปิดสอน

ในเขตกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๕๖

 โดยท่ีเป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการ

สมัครโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(หลักสูตรส�าหรับผู ้บริหารระดับต้น แผน ข) สาหรับศูนย์การเรียนการสอนที่เปิดสอนในเขต

กรุงเทพมหานคร ตามความร่วมมือทางวิชาการเฉพาะกิจกับภาครัฐและเอกชน

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนอื พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖.๑ แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน ประกอบมติคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ เมือ่วนัที ่๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

จึงออกระเบียบไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรส�าหรับผู้บริหารระดับต้น แผน ข) 

ส�าหรับศูนย์การเรียนการสอนที่เปิดสอนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖”

 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕  

เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

 “หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษระดับ

มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

การจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรสาหรับผู้บริหารระดับต้น แผน ข) ส�าหรับศูนย์การเรียนการสอนที่

เปิดสอนในเขตกรุงเทพมหานคร
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 “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ

 ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาจากนักศึกษา ในอัตราดังนี้

 (๑)  สี่ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท

 (๒)  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ห้า เป็นต้นไปจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการ

ศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่น ตามอัตราท่ีก�าหนดไว้ตามระเบียบ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การจัดเกบ็เงินค่าธรรมเนยีม ค่าลงทะเบยีน

เรียน และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

 ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการสมัครของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย การเก็บเงินอดุหนนุการศกึษาและค่าธรรมเนยีม

การสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๕

 ข้อ ๗ เงินอุดหนุนการศึกษาตามระเบียบนี้ถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และให้

มหาวทิยาลยัมอี�านาจในการบรหิารจดัการ จดัสรรเงินรายได้ตามระเบยีบนีโ้ดยมุง่เน้นประโยชน์ทางการ

ศึกษาเป็นสิ่งสาคัญและอ�านวยความสะดวกในด้านการให้บริการแก่นักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและ

ด้านอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๘ นกัศึกษาต้องช�าระเงนิค่าธรรมเนยีม เงินอดุหนนุการศกึษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อช�าระแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่กรณีดังนี้

 (๑) เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตามความในข้อ ๕ (๑) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย  

ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิต

ศึกษา มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วภายหลังการหักชดใช้หนี้สิน 

หรือภาระที่ต้องรับผิดชอบชดใช้แล้ว หากนักศึกษาไม่ได้แสดงความประสงค์ขอรับคืนภายใน  

๖ เดือน นับจากวันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายตกเป็นรายได้ของ 

มหาวิทยาลัย

 (๒) นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมท่ัวไปและหรือค่าบ�ารุงการศึกษาตามประกาศ

การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมอื่นที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเพื่อให้บริการ

แก่นักศึกษาเป็นครั้งคราว ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุง หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ข้อ ๙ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามระเบียบนี้ ให้เป็น

ตามประกาศมหาวิทยาลัย
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 ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอานาจในการจัดท�าประกาศ

มหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินอุดหนุนการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ)

พ.ศ. ๒๕๖๒

 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินอุดหนุน 

การศกึษา ส�าหรบัหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมยานพาหนะและโครงสร้าง

พืน้ฐานระบบราง (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ซึง่เป็นหลักสูตรร่วม ระหว่าง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

พระนครเหนือ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒   

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวทิยาลัยในคราวประชมุคร้ังที ่๑๐/๒๕๖๒  

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมคัรและเงนิอุดหนุนการศึกษา ส�าหรบัหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  

สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๒”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

ยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ) ซ่ึงเป็นหลักสูตรร่วม ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวชิาวศิวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพืน้ฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ) ซ่ึงเป็นหลักสูตรร่วม  

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครจากนักศึกษา ในอัตราคนละ  

๑,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมอื่นตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย การจดัเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีม ค่าลงทะเบยีนเรยีน และค่าบ�ารงุการศกึษา หลกัสตูรบณัฑติศกึษา 
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 ข้อ ๕ ให้มหาวทิยาลยัเรยีกเกบ็เงินอดุหนนุการศกึษา ต้ังแต่ภาคการศกึษาที ่๑ จนจบหลกัสตูร

ในอัตราเหมาจ่ายดังนี้ 

 (๑)  นักศึกษาชาวไทย ภาคการศึกษาละ          ๖๐,๐๐๐ บาท

 (๒)  นักศึกษาชาวต่างชาติ ภาคการศึกษาละ      ๘๕,๐๐๐ บาท

 ในภาคการศึกษาหลังจากนักศึกษาได้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว และอยู ่ในระหว่างรอ 

การด�าเนนิการอืน่เพือ่จบการศึกษา ให้ถือเป็นการรกัษาสภาพ และให้เรยีกเก็บค่ารกัษาสภาพนกัศกึษา

เพียงอย่างเดียว ในอัตราภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 ข้อ ๖ ให้เรียกเกบ็เงนิค่ารกัษาสภาพนกัศกึษากรณมีกีารลาพกัการศกึษาหรอืมกีารลงทะเบยีน

ในภาคฤดูร้อนก่อนครบระยะเวลาตามหลักสูตร จากนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าบ�ารุงการศึกษา 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ส�าหรับหลักสูตร ให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๘ ให้อธกิารบดรีกัษาการตามระเบยีบนี ้และมอี�านาจออกประกาศเพือ่ปฏบิตักิารให้เป็น

ไปตามระเบียบนี้ 

 กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจ 

ในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 (ลงชื่อ) ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

 (ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)                                                                        

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับ

เครื่องแบบ เครื่องหมาย 

วินัยนักศึกษา และตัวอย่างรูปถ่าย

ส�าหรับติดเอกสารทางการศึกษา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๔

 เพื่อแสดงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิและเกียรติศักดิ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน

พระราชทานพระปรมาภิไธยและพระบรมราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เป็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กอปรกับมีการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย  

เป็นสถาบันอดุมศกึษาของรัฐตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให้ตราข้อบังคับนี้ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย เครื่องแบบ 

เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔

 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ ประกาศ ค�าส่ัง หรอืมติอืน่ใดท่ีขดัหรอืแย้งกับข้อบงัคบั

นี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “คณะ” หมายความว่า ส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท่ีมี

การจัดการเรียนการสอน

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 “หลักสูตรในเวลา” หมายความว่า หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนดให้มีการจัดการเรียน

การสอนในเวลาราชการ ในระดับปริญญาบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตร โดยมีก�าหนดเวลาการศึกษา

ที่แน่นอน
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 “หลกัสตูรนอกเวลา” หมายความว่า หลกัสตูรทีส่ภามหาวทิยาลยัก�าหนดให้มกีารจดัการเรยีน 

การสอนนอกเวลาราชการ (ภาคค�่า) ในระดับปริญญาบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรโดยมีก�าหนดเวลา

การศึกษาที่แน่นอน

 “งานพิธี” หมายความว่า งานที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นใดจัดขึ้นตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีการปฏิบัติ หรือประเพณีที่ส�าคัญ แต่มิได้ก�าหนดให้เป็นงานรัฐพิธีหรือราชพิธี 

 “งานราชพิธี” หมายความว่า งานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก�าหนดไว้เป็น

ประจ�าตามราชประเพณี 

 “รฐัพธีิ” หมายความว่า งานท่ีรฐัจดัข้ึนเป็นธรรมเนยีม มหีมายก�าหนดการทีก่�าหนดไว้เป็นประจ�า  

 “สุภาพ” หมายความว่า เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือเรียบร้อย  

ถูกกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมประเพณี

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�านาจในการก�าหนดระเบียบ

หรอืประกาศเพือ่ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามข้อบงัคับนี ้กรณมีปัีญหาในการวนิจิฉัยหรือการตีความเพ่ือปฏบิติั 

ตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

หมวดที่ ๑

หมวดทั่วไป

 ข้อ ๖ เครื่องแบบ เคร่ืองหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา ตามข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับ

นักศึกษาทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูรในเวลา ส่วนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีหลกัสตูร

นอกเวลา (ภาคค�่า) หรือนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะใช้เครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแต่ง

กายตามข้อบังคับนี้ หรือแต่งกายแบบสุภาพ ก็ได้

 ข้อ ๗ การก�าหนดให้ใช้เครื่องแบบ เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแต่งกายนักศึกษาที่นอกเหนือ

จากที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้จัดท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย หรือประกาศคณะ แล้วแต่กรณ ี

ตามความเหมาะสม
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หมวดที่ ๒

การแต่งกายนักศึกษา

 ข้อ ๘ ให้มกีารแต่งกายของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืใน

โอกาสต่างๆ ดังนี้

 (๑)  การแต่งกายนักศกึษาในเวลาเรียน ใช้ส�าหรบัแต่งในเวลาเรยีนปกต ิเวลาสอบ เวลา ท�าการ

และการติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 (๒) การแต่งกายนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือเรียนวิชาพลศึกษา ใช้ส�าหรับการศึกษา 

ภาคปฏิบัติ ใช้ส�าหรับแต่งในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลองหรือโรงประลองหรือการปฏิบัติการ 

ภาคสนามหรือในสนามกีฬา

 (๓) การแต่งกายนักศึกษาส�าหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี ใช้ส�าหรับแต่งในเวลาเข้าร่วม 

งานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธีหรือตามค�าสั่งมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๙ การแต่งกายของนักศึกษาชาย ประกอบด้วย

 (๑)  ทรงผม เป็นทรงสุภาพ ผมยาวไม่เกินปกคอเสื้อและห้ามท�าสีผมผิดจากธรรมชาติ  

ห้ามไว้หนวดและเครา (ยกเว้นนักศึกษาที่มีข้อบังคับทางศาสนาหรือจารีตประเพณี)

 (๒)  เสื้อ ให้ใช้คอปกเชิ้ตปลายแหลม แขนสั้นเพียงเหนือศอก (ไม่ผ่าปลายแขน) หรือ แขนยาว

ถึงข้อมือ ท�าจากผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม ๖ เม็ด 

ความยาวของเสื้อ ต�่ากว่าสะเอว เวลาสวมใส่เก็บปลายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย

 (๓) เนคไท มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย รูปแบบ สีและขนาดเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด

 (๔) กางเกง สีด�า หรือสีกรมท่า แบบทรงสากล ไม่รัดรูป ผ่าใส่ซิบด้านหน้า ไม่มีจีบ ขายาว

ถึงหลังเท้าของผู้สวมใส่ไม่พับปลายขา มีหูท�าจากผ้าชนิดและสีเดียวกันส�าหรับสอดคาดเข็มขัด เวลา 

สวมใส่ให้ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย (ห้ามใช้ผ้ายีนส์)

 (๕) เข็มขัด สีด�าใช้กับหัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะ รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (๖) รองเท้า สีด�าหรือสีน�้าตาลเข้มหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย

 (๗) ถุงเท้า แบบสุภาพสีด�า สีน�้าตาลเข้ม หรือสีขาว

 ข้อ ๑๐ การแต่งกายของนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย

 (๑) ทรงผม เป็นทรงสุภาพและห้ามท�าสีผมผิดจากธรรมชาติ

 (๒) ผ้าคลุมศีรษะ สีขาวเกลี้ยง เนื้อผ้าไม่บาง ไม่มีลวดลาย กลัดเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย 

บนผ้าคลุมด้านซ้าย
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 (๓) เสื้อ ให้ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร คอปกเชิ้ตปลายแหลมแขน

ส้ันเพยีงเหนือศอก (ไม่ผ่าปลายแขน) ปลายแขนท�าเป็นสาบตลบขึน้ มสีาบด้านหลงัพอเหมาะกบัรปูร่าง

และไม่รัดรูป ผ่าหน้าตลอดท�าสาบตลบเข้าข้างในกว้าง ๓๐ มิลลิเมตร ติดกระดุม ๕ เม็ด ความยาวของ

เสื้อต�่ากว่าสะเอว เวลาสวมใส่เก็บปลายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย

 (๔) กระโปรง สดี�าหรอืสกีรมท่า แบบทรงสภุาพ ไม่มลีวดลาย ความยาวเสมอเข่า (ห้ามใช้ผ้ายนีส์) 

 (๕)  กระดุม ท�าด้วยโลหะสีเงินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๗ มิลลิเมตร รูปแบบตามท่ี

มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (๖)  เข็มเครื่องหมาย ให้มีเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนมหามงกุฎ ท�าด้วย

โลหะสีเงิน กว้าง ๒๓ มิลลิเมตร สูง ๓๐ มิลลิเมตร ประดับหน้าอกด้านซ้าย รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด

 (๗) เข็มขัด สีด�าใช้กับหัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะ รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (๘) รองเท้า หุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น สีด�า สีน�้าตาล หรือสีขาว แบบสุภาพ

หมวดที่ ๓

การแต่งกายนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือเรียนวิชาพลศึกษา

 ข้อ ๑๑ การแต่งกายของนักศึกษาชายในเวลาฝึกปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

 (๑) ทรงผม ตามข้อ ๙ (๑)

 (๒) เสือ้ ให้ใช้คอปกฮาวาย แขนสัน้ยาวเพยีงศอกไม่ผ่าปลายแขนความยาวของเสือ้ถงึบรเิวณ

สะโพก ท�าจากผ้าชนิดหนา ท่ีหน้าอกด้านขวาปักเครื่องหมายมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนมหามงกุฎ

ด้วยด้ายที่ท�าจากไหมสีแสด และด้านล่างเครื่องหมายมีชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ และใต้ชื่อมหาวิทยาลัยปักคณะที่นักศึกษาสังกัด มีกระเป๋าแบบจีบแตก ๓ ใบด้านบน

ซ้าย ๑ ใบ และด้านล่าง ๒ ใบ ด้านหลังเสื้อจับจีบคู่มีสายคาดยาวตลอด (ห้ามมิให้ปักสัญลักษณ์อื่นใด

นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยก�าหนด) การสวมใส่ติดกระดุมเรียบร้อย หากสวมทับ เส้ือยืดต้องเป็น 

สีขาวล้วนไม่มีลวดลาย

 (๓)  กางเกง ให้ใช้ตามข้อ ๙ (๔) การสวมใส่ให้เรียบร้อย

 (๔)  เข็มขัด ให้ใช้ตามข้อ ๙ (๕)

 (๕)  รองเท้า หนังหรือผ้าใบ แบบสุภาพใช้กับถุงเท้าสีสุภาพ
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 ข้อ ๑๒  การแต่งกายของนักศึกษาหญิงในเวลาฝึกปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

 (๑) ทรงผม ตามข้อ ๑๐ (๑)

 (๒) เสื้อตามลักษณะและแบบข้อ ๑๑ (๒) การสวมใส่ติดกระดุมให้เรียบร้อย

 (๓) กระโปรงหรือกางเกง เป็นไปตามลักษณะการฝึกปฏิบัติงานที่คณะก�าหนดไว้ตามความ

เหมาะสม การสวมใส่เรียบร้อย (ห้ามใช้ผ้ายีนส์)

 (๔) เข็มขัด ตามลักษณะและแบบข้อ ๑๐ (๗)

 (๕) รองเท้า หนังหรือผ้าใบ แบบสุภาพหรือตามข้อ ๑๐ (๘)

 ข้อ ๑๓  การแต่งกายของนักศึกษาชาย-หญิงในเวลาเรียนวิชาพลศึกษา ประกอบด้วย

 (๑) ทรงผม ตามข้อ ๙ (๑) และ ข้อ ๑๐ (๑)

 (๒) เสื้อ ให้ใช้คอปกแขนสั้นยาวเพียงเหนือศอกท�าจากผ้ายืดชนิดหนาพอสมควร แบบและสี

เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด เวลาสวมใส่เอาชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย

 (๓) กางเกง ขายาวท�าจากผ้ายืดหรือผ้าร่มสีสุภาพ แบบและสีตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (๔)  รองเท้า ผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาแบบและสีสุภาพ ใช้กับถุงเท้าสีสุภาพ

หมวดที่ ๔

การแต่งกายนักศึกษาส�าหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี

 ข้อ ๑๔  ให้นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยแต่งกายในงานพิธีต่างๆ  

ของมหาวิทยาลัยหรือตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อ ๙ หรือ ข้อ ๑๐ แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๑๕  การแต่งกายของนักศึกษาในงานราชพิธีหรือรัฐพิธีประกอบด้วย

 (๑) นักศึกษาชาย

  ก. ทรงผม ตามข้อ ๙ (๑)

  ข. เสื้อ ให้ใช้เสื้อนอกแขนยาวแบบราชการสีขาว

  ค. เข็มเครื่องหมาย ท�าด้วยโลหะสีทอง แบบเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยเฉพาะส่วน

มหามงกุฎ ขนาดกว้าง ๑๘ มิลลิเมตร สูง ๒๕ มิลลิเมตร ใช้ติดคอเสื้อทั้งสองด้าน

  ง. กระดมุ ท�าด้วยโลหะสทีอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๑ มลิลเิมตร มลีายดุนนนู เครือ่งหมาย

มหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนมหามงกุฎ จ�านวน ๕ เม็ด

  จ. กางเกง ทรงสากลสีขาว ผ้าชนิดเดียวกันกับเสื้อ ไม่รัดรูป ขายาวถึงหลังเท้า  

ไม่พับปลายขา ผ่าตรงส่วนหน้า มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง

  ฉ. รองเท้าหนังสีด�าหุ้มส้น ชนิดผูก ไม่มีลวดลาย ไม่ติดโลหะใช้กับถุงเท้าสีด�า
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 (๒) นักศึกษาหญิง

  ก. ทรงผม ตามข้อ ๑๐ (๑)

  ข. เสื้อ ให้ใช้เสื้อแบบนักศึกษาตามลักษณะและแบบข้อ ๑๐ (๓) และติดกระดุม 

ที่คอเสื้อ 

  ค.  กระโปรง สีกรมท่า ทรงกว้างหรือทรงแคบไม่อัดจีบ (พลีท) แบบสุภาพยาวคลุมเข่า

  ง.  กระดุม ให้ใช้ตามข้อ ๑๐ (๕)

  จ.  เข็มเครื่องหมาย ให้ใช้ตามข้อ ๑๐ (๖) 

  ฉ.  เข็มขัด ให้ใช้ตามข้อ ๑๐ (๗)

  ช.  รองเท้าหนังสีด�า ส้นสูงหรือส้นเต้ีย แบบหุ้มส้นปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลายใช้กับ 

ถุงน่องสีเนื้อ

 

  

   ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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การแต่งกายนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ

เวลาท�าการและการติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ระดับ ปวช. และปริญญาตรี

การแต่งกายนักศึกษา

ส�าหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย วินัยนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๔

 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุข้อบงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย  

วินัยนักศึกษา เพื่อเป็นการด�ารงไว้ซึ่งเกียรติของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักสิทธิ  

และหน้าที่ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตนเอง การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ 

ฐานะประชากรของมหาวทิยาลยัและพลเมอืงของสังคม การมีมารยาทและความประพฤติทีดี่งามเหมาะ

สมกับสภาพแวดล้อม สังคม ประเพณี วัฒนธรรม จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา และเพื่อ

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที ่

๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้ตราข้อบังคับนี้ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”

 ข้อ ๒ ให้ยกเลกิข้อบงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วย วนิยันกัศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗

 บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

 ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อบังคับนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “คณะ” หมายความว่า ส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีการจัดการเรียนการสอน

 “หอพักนักศึกษา” หมายความว่า หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

จากอธิการบดีให้ก�ากับดูแลฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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 “คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อ�านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง

อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าของคณะ

  “รองคณบดี”  หมายความว่า รองคณบดี รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ก�ากับดูแลฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ

 “อาจารย์” หมายความว่า ผู้สอนหรือผู้บรรยายประจ�ารายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ

รวมถึงอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการหรือกิจกรรมด้วย

 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ในสังกัดมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานพิเศษ และลูกจ้างประจ�าในสังกัดมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “นกัศกึษา” หมายความวา่ นกัศกึษาของมหาวทิยาลัย หรอืนกัศกึษาพิเศษที่ลงทะเบียนเรยีน

เฉพาะรายวิชาด้วย ยกเว้น นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

 “คณะกรรมการวนิยันกัศกึษา” หมายความว่า คณะกรรมการวนิยันกัศกึษาของมหาวทิยาลัย

หรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของคณะ หรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของหอพักนักศึกษา  

ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับนี้

 “คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ 

หรือหอพัก หรือมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับนี้เพื่อสอบข้อเท็จจริง หรือรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ 

และเสนอความเห็นต่อผู้มีอ�านาจสั่งการ

 “ภาคการศึกษา” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดสอนตามปกติติดต่อกัน ซ่ึงใน 

หนึ่งปีการศึกษาจะมีสองภาคการศึกษา

 “ตักเตือน” หมายความว่า สั่งสอนให้รู้ส�านึก

 “ภาคทัณฑ์” หมายความว่า การต�าหนิโทษหรือคาดโทษ

 “ทัณฑ์บน” หมายความว่า ถ้อยค�าหรือหนังสือสัญญาว่าจะไม่ประพฤติละเมิดตามเง่ือนไข 

ที่ได้ให้ไว้

 “พักการศึกษา” หมายความว่า ให้หยุดการเรียนในมหาวิทยาลัยชั่วคราวในระยะเวลาหนึ่ง 

ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัย

 “ให้ออก” หมายความว่า การให้พ้นจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้วยกรณีใด  

กรณีหนึ่งตามค�าสั่งของมหาวิทยาลัย

 “ไล่ออก” หมายความว่า การสั่งให้คัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยและ 

สงวนสิทธิ์ในการไม่รับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา ๑ ปี

 “โทษอื่นๆ” หมายความว่า ความผิดที่ต้องรับโทษด้วยวิธีอื่น ตามความเหมาะสมนอกเหนือ

จากโทษที่มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดไว้ตามข้อบังคับนี้
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 ข้อ ๕ นักศึกษาท่ีได้กระท�าผิดวินัยนักศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ถ้ายังไม่ได้รับ

โทษฐานกระท�าความผิดวินัยตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย  

วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หากข้อบังคับใดเป็นคุณแก่นักศึกษายิ่งกว่าให้น�าข้อบังคับนั้นมาใช้บังคับ

 ข้อ ๖ ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา 

เป็นผู้มีระเบียบวินัยตามข้อบังคับนี้

 ข้อ ๗ ให้อธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามข้อบงัคบันีแ้ละให้มอี�านาจออกประกาศ หรอืก�าหนด

หลักเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติ

ตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

หมวดที่ ๑

วินัยนักศึกษา

 ข้อ ๘ นักศึกษาต้องรักษาวินัยตามที่ก�าหนดเป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดย

เคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่

ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้

 ข้อ ๙ นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา 

ในฐานะของผูที้ไ่ด้รบัโอกาสทางการศกึษาทีร่ฐัจดัให้จากภาษขีองประชาชน จงึไม่ควรกระท�าการอย่างใด 

อย่างหนึ่งที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะความเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๑๐  นักศึกษาต้องเคารพสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของอาจารย์เจ้าหน้าที่หรือของผู้อื่น

ประพฤติตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 

ของสังคมไทยในทุกโอกาส ไม่กระท�าการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพหน้าที่  

เชื้อชาติ ศาสนา หรือการคุกคามทางเพศ

 ข้อ ๑๑  นักศกึษาต้องไม่ละเมดิกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง หรอืกฎหมายอืน่ใดทีร่ฐัก�าหนดไว้  

หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่งของมหาวิทยาลัย หรือของคณะ หรือของหอพักนักศึกษา

 ข้อ ๑๒  นกัศกึษาต้องแต่งกายสภุาพ ให้สะอาดเรียบร้อย ในลกัษณะสภุาพชนให้ถกูกาลเทศะ 

หรือตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาเกียรติของ

มหาวิทยาลัย และต้องไม่แสดงกิริยาอาการใดๆ อันไม่สมควรเมื่ออยู่ภายในมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๓  นักศึกษาต้องมีความซื่อตรง ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่แสดงอาการดูหมิ่น  

เหยียดหยามผู้อื่น มีมารยาทอันดีงาม ไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางที่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสีย  

หรือเสียหายต่อชื่อเสียง และเกียรติคุณของตน หมู่คณะ ผู้ปกครอง หรือของมหาวิทยาลัย
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 ข้อ ๑๔  นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ไม่ท�าการก่อกวน รบกวนความสงบเรียบร้อย

ปกติสุขของผู้อื่น หรือท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขัดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน  

หรือกระท�าการใดๆ   อันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๕  นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้ก่อการ หรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาท ท�าร้ายร่างกาย

ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลอื่น

 ข้อ ๑๖  นักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตนต่ออาจารย์เจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีสัมมา

คารวะไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูถูก ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือท�าร้ายร่างกายและ

ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งหรือ ค�าตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ

 ข้อ ๑๗  นักศึกษาต้องไม่มีไว้ในครอบครองหรือเพื่อจ�าหน่ายจ่ายแจกซึ่งบุหรี่ สุราเมรัย  

ของมึนเมา สิ่งเสพติด หรือสารควบคุมใดๆ รวมถึงการห้ามไว้ในครอบครองซึ่งวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช ้

ส�าหรับการเสพสิ่งเสพติด หรือสารควบคุมใดๆ หรือสูบบุหร่ี เสพสิ่งเสพติดนั้นๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๘  นักศึกษาต้องไม่ท�าผิดระเบียบการใช้ยานพาหนะ การใช้อาคารสถานที่ หรือพ้ืนที่

ของมหาวิทยาลัย หรือเข้าพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกินก�าหนดเวลา ตามประกาศที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาต 

 ข้อ ๑๙  นักศึกษาต้องไม่ใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพ่ือการกระท�าผิดทางส่ือหรือ

มีไว้ในครอบครองซึ่งสื่อ ภาพ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่งเขียน หรือสื่ออื่นใดที่ส่อไปในทางที่ท�าให้เกิดความ

เสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่น สังคม หรือของมหาวิทยาลัย หรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรม 

 ข้อ ๒๐ นกัศกึษามข้ีอกล่าวหาว่าได้กระท�าการละเมดิวินยันกัศกึษา ต้องแสดงตนให้ความร่วม

มือไม่ขัดขืน แสดงพยานหลักฐานต่ออาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ไม่แสดงหรือกล่าวข้อความ

อันเป็นเท็จ เพื่อปกปิดข้อเท็จจริงที่จะท�าให้ตนหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ 

 ข้อ ๒๑  นักศึกษาต้องไม่ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกงทรัพย์ หรือท�าลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือ

ของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๒๒  กรณีมเีหตอุนัสมควรนกัศกึษาต้องแสดงบัตรประจ�าตัวนกัศกึษาได้ทนัที เมือ่อาจารย์

หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ

 ข้อ ๒๓  นกัศกึษาต้องรกัษาชือ่เสยีงของตนเองและมหาวทิยาลยั โดยมใิห้ได้ช่ือว่าเป็นผูทุ้จรติ

ประพฤติมิชอบใดๆ หรือพยายามกระท�าการนั้น
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 ข้อ ๒๔  นักศึกษาต้องไม่ประพฤติผิดทางศีลธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม  

หรือกระท�าการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในทางชู้สาว

 ข้อ ๒๕  นักศึกษาต้องไม่มีไว้ในครอบครองซึ่งอุปกรณ์การเล่นพนัน หรือเล่นการพนัน  

หรือสนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน

 ข้อ ๒๖  นกัศกึษาต้องไม่เสพสรุาเมรยั ของมนึเมา หรอืสิง่เสพตดิใดๆ ทัง้ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยจนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเอง ผู้อื่น หรือส่วนรวมของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๒๗  นักศึกษาต้องไม่ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัย หรือเอกสารอื่นใด หรือ 

กระท�าการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนโดยจงใจเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  

หรือปกติสุขส่วนรวมเสียหาย หรือถูกท�าลาย

 ข้อ ๒๘  นักศึกษาต้องไม่มีไว้ในครอบครองหรือพกพาซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่สามารถ

ใช้เป็นอาวุธ หรือสิ่งใช้แทนอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดเมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๒๙  นักศึกษาต้องไม่ประพฤติละเมิดกฎหมายบ้านเมืองจนต้องโทษในคดีอาญา  

โดยค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก เว้นแต่ความผิดท่ีได้กระท�าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

ซึ่งลักษณะความผิดต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๓๐  นกัศกึษาต้องไม่กระท�าการอืน่ใดในลักษณะทีไ่ม่สมควร รวมทัง้ต้องไม่กระท�าการใด

ทีค่ณะกรรมการวนิยันกัศกึษามมีตเิป็นเอกฉนัท์เหน็ว่าการกระท�านัน้เป็นการกระท�าท่ีผิดวนิยันกัศกึษา

หมวดที่ ๒

โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา

 ข้อ ๓๑  นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยนักศึกษา ตามที่

บัญญัติไว้ในหมวด ๑ ผู้น้ันเป็นผู้กระท�าผิดวินัยนักศึกษา จักต้องได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา เว้นแต่ 

มีเหตุอันควรงดโทษตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

  โทษวินัยนักศึกษามี ๖ สถาน ดังนี้

  (๑)  ตักเตือน

  (๒)  ภาคทัณฑ์และท�าทัณฑ์บน

  (๓)  พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ปีการศึกษา

  (๔)  ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรอง ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร 

มีก�าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
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  (๕) ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดย

    ก.  ให้ออก

    ข.  ไล่ออก

  (๖) โทษอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาก�าหนด

หมวดที่ ๓

คณะกรรมการวินัยนักศึกษา

 ข้อ ๓๒  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย

 (๑) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

 (๒) รองคณบดี/รองผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือรองคณบดี รองผู้อ�านวยการที่ได้

รับมอบหมาย เป็นกรรมการ  

 (๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา การปกครอง กฎหมาย) จ�านวนไม่เกิน ๔ คน 

เป็นกรรมการ

 (๔)  ผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการ

 (๕)  หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

 (๖)  เจ้าหน้าที่งานวินัยและพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 ข้อ ๓๓  ให้คณะกรรมการวินยันกัศกึษาของมหาวทิยาลยั ตามข้อ ๓๒ มอี�านาจและหน้าที ่ดงันี ้

 (๑) ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาเสนอต่อมหา

วิทยาลัย

 (๒)  เสนอปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษาเสนอต่อ 

มหาวิทยาลัย

 (๓)  ออกระเบียบ ประกาศ ค�าสั่ง โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้

 (๔)  ก�าหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาด้านระเบียบวินัย และส่งเสริมจริยธรรมให้กับ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

 (๕) ก�าหนดบทลงโทษ และวิธีการลงโทษนักศึกษาที่กระท�าผิดวินัยนักศึกษาการพิจารณา

วนิจิฉยัของคณะกรรมการวนิยันกัศึกษา ให้ถอืตามเสยีงข้างมาก กรณมีคีะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธาน

คณะกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียงเพ่ือชี้ขาด โดยให้บันทึกความเห็นแย้งของกรรมการไว้ใน

รายงานการประชุมด้วย

 (๖)  หน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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 ข้อ ๓๔  ให้อธกิารบดแีต่งต้ังคณะกรรมการวินยันกัศกึษาระดับคณะ หรือหอพักนกัศกึษา ดังนี้

 (๑)  คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ ประกอบด้วย

  ก.  รองคณบดี หรือรองผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น 

    ประธานกรรมการ

  ข.  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนภาควิชาต่างๆ ภายในคณะหรือวิทยาลัย ตามที่คณบด ี

    เห็นสมควร เป็นกรรมการ 

  ค.  หัวหน้างานกิจการนักศึกษาของคณะ หรือวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ

 (๒)  คณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจ�าหอพักนักศึกษา ประกอบด้วย

  ก.  ประธานกรรมการหอพักนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ

  ข.  อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษาจ�านวนตามที่ประธานหอพัก 

    เห็นสมควร เป็นกรรมการ

  ค.  ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ตามท่ีประธานกรรมการหอพักนักศึกษาเห็นสมควร 

    เป็นกรรมการ

  ง.  เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

 ข้อ ๓๕  ให้มีคณะกรรมการตาม ข้อ ๓๔ มีอ�านาจและหน้าที่ดังนี้

 (๑) เสนอวิธีการ และส่งเสริมความประพฤตินักศึกษาของคณะหรือหอพักนักศึกษา ให้เป็น

ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา หรือระเบียบข้อบังคับอื่น

 (๒)  พิจารณาแนวทางด�าเนินการพัฒนานักศึกษาในด้านจริยธรรมและส่งเสริมคุณธรรม 

ในคณะหรือหอพักนักศึกษา

 (๓) เสนอให้มหาวิทยาลัย คณะ หรือหอพักนักศึกษา ออกระเบียบ ค�าส่ัง ประกาศ 

เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในคณะหรือหอพัก

 (๔) เสนอให้ผูม้อี�านาจสัง่การสัง่ลงโทษ หรอืด�าเนนิการกบันกัศกึษาทีก่ระท�าผดิวนิยันกัศกึษา

ในคณะ หรือหอพักนักศึกษา กรณีเป็นความผิดร้ายแรงให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการเสนอ 

บทลงโทษให้ถอืตามเสยีงข้างมากของคณะกรรมการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานคณะกรรมการ

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียงเพื่อชี้ขาด โดยให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมด้วย

 (๕)  หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะ หอพักนักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
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หมวดที่ ๔

การด�าเนินการทางวินัยนักศึกษา

 ข้อ ๓๖  เมื่อความปรากฏว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยประพฤติผิดวินัย หรือมีการกล่าวหา

ว่านักศึกษาผู้ใดกระท�าผิดวินัยนักศึกษา นักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับการด�าเนินการทางวินัยนักศึกษาตาม

ข้อบงัคบันีโ้ดยเท่าเทยีมกนั ให้อธิการบดี หรือรองอธกิารบดี หรือคณบดี หรือประธานกรรมการหอพัก

นักศึกษา แล้วแต่กรณี แต่งตั้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย ประธาน

กรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ เพื่อท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับพฤติการณ์และการกระท�าความผิดวินัยนักศึกษาพร้อมให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษ 

ทางวินัยนักศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา โดยอาจพิจารณา 

แต่งตั้งจาก อาจารย์ผู้สอน ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือจะแต่งตั้งจากผู้ช�านาญหรือ

บุคคลที่เห็นสมควรก็ได้

 ในกรณกีารประพฤตผิดิวนัิย หรอืการกล่าวหาว่ากระท�าผดิวนิยัของนักศกึษาเป็นการกระท�าผดิ 

ชดัแจ้งและลกัษณะของการกระท�าผดิไม่ซับซ้อนมเีงือ่นง�า และผูก้ระท�าผดิให้การยอมรบั หรอืเป็นความ

ผดิเลก็น้อย ไม่ร้ายแรง ให้รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนกัศกึษา หรือผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากอธกิารบดหีรอื

คณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา หรือบุคคลที่รองอธิการบดี หรือคณบดี หรือประธาน

กรรมการหอพักนักศึกษามอบหมายแล้วแต่กรณี เรียกนักศึกษาผู้นั้นมาด�าเนินการทางวินัย และให้ยุติ 

หรือระงับการกระท�านั้นเสียโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้

 ข้อ ๓๗  ในการสอบข้อเท็จจริงต้องมีกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างน้อยเกินกึ่งหนึ่ง จึงเป็น

องค์คณะด�าเนินการสอบข้อเท็จจริงได้ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ต้องประกอบด้วย 

ค�ากล่าวหา ค�าแก้ข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริง เหตุผลการพิจารณาผลการพิจารณาและการเสนอโทษ  

ในการท�าความเหน็เพือ่เสนอต่ออธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดทีีไ่ด้รบัมอบหมาย หรอืคณบดี หรอืประธาน

กรรมการหอพักนักศึกษาแล้วแต่กรณี ให้ถือตามเสียงข้างมากของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  

ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี ๑ เสยีง เพือ่ชีข้าด 

โดยให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมด้วย

 ข้อ ๓๘  ให้คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงด�าเนนิการสอบข้อเทจ็จริงโดยมชิกัช้า ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค�าสั่งแต่งตั้ง กรณีสอบข้อเท็จจริงไม่แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลา

ให้คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิขอขยายเวลาการสอบข้อเทจ็จรงิจากผูม้อี�านาจแต่งตัง้คณะกรรมการ

สอบข้อเท็จจริงได้คราวละไม่เกิน ๓๐ วัน ไม่เกิน ๒ ครั้ง
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 ข้อ ๓๙  ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง มีอ�านาจขอพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบ

ครองของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง หรือเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�าต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

 ข้อ ๔๐ นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัย มีสิทธิน�าพยานหลักฐานต่างๆ มาแสดงต่อ

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิเพือ่พจิารณาก่อนเสรจ็สิน้การพจิารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิ 

 ข้อ ๔๑ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๓๖ จ่ายค่าเบี้ยประชุมด้วย

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้แก่กรรมการสอบข้อเท็จจริง ในอัตราครั้งละสามร้อยบาทต่อคน 

 ข้อ ๔๒  ผู้มีอ�านาจสั่งลงโทษนักศึกษาได้แก่

 (๑) อธิการบด ีหรอืรองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศึกษาหรือผู้ทีอ่ธกิารบดีมอบหมาย มอี�านาจ

ลงโทษทุกสถานความผิด

 (๒) คณบด ีหรอืประธานกรรมการหอพกันกัศกึษา มอี�านาจลงโทษเฉพาะสถานความผดิตาม

ข้อ ๓๑ (๑) และข้อ ๓๑ (๒) โดยสั่งลงโทษได้แต่เฉพาะนักศึกษาในสังกัดคณะ หรือนักศึกษาที่ท�าผิด

วินัยนักศึกษาในบริเวณหอพักนักศึกษา แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๔๓  ค�าสั่งลงโทษให้ระบุลักษณะการกระท�าผิด พร้อมทั้งโทษที่ได้รับโดยชัดแจ้ง และให้

แจ้งสทิธกิารอทุธรณ์ให้นกัศกึษาผูถ้กูลงโทษทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร โดยให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมอืชือ่ 

รับทราบค�าส่ัง หากผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค�าสั่งให้จัดหาพยานมาลงลายมือชื่อ  

เพ่ือยนืยนัว่าได้แจ้งค�าสัง่ให้ผูถ้กูลงโทษทราบแล้วเมือ่วนั เวลาใด หรอืในกรณแีจ้งให้ผูถ้กูกล่าวหาทราบ

ทางไปรษณีย์ให้มีใบตอบรับยืนยันการรับทราบค�าสั่งลงโทษ

 ข้อ ๔๔  เมื่อมหาวิทยาลัยมีค�าสั่งลงโทษแล้ว ให้งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการ

นักศึกษาด�าเนินการ ดังนี้

 (๑)  แจ้งนักศึกษาผู้ถูกลงโทษและผู้ปกครอง

 (๒)  แจ้งงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 (๓)  แจ้งคณะ หรือหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัด

 (๔)  บันทึกข้อมูล

 ข้อ ๔๕  ให้คณะหรือหอพักนักศึกษาแล้วแต่กรณี เมื่อได้มีการส่ังลงโทษนักศึกษาแล้วต้อง

ด�าเนินการ ดังนี้

 (๑) แจ้งนักศึกษาผู้ถูกลงโทษและผู้ปกครอง

 (๒)  แจ้งภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด

 (๓)  แจ้งมหาวิทยาลัย

 (๔)  บันทึกข้อมูล
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หมวดที่ ๕

การอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษ

 ข้อ ๔๖  การขออุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษต้องด�าเนินการด้วยตนเองและเพื่อตนเองเท่านั้น

 ข้อ ๔๗  ให้นักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัย คณะ หรือหอพักนักศึกษา สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 

ที่มีอัตราโทษต�า่กว่าพักการศึกษา มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษต่ออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่

วันรับทราบค�าสั่งลงโทษ โดยยื่นเรื่องผ่านงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

 ข้อ ๔๘  ให้รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา หรอืผูท้ีอ่ธกิารบด ีมอบหมาย มอี�านาจวนิจิฉยั

ชีข้าดตามข้อ ๔๗ เพือ่ให้ยกอทุธรณ์ เพิม่โทษ ลดโทษ บรรเทาโทษ ยกโทษ แล้วแต่กรณ ีภายใน ๓๐ วนั  

นับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษ และค�าวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้ถือเป็นที่สุด

 ข้อ ๔๙  ให้นกัศกึษาท่ีถูกมหาวทิยาลยัสัง่ลงโทษวนิยัร้ายแรงทีมี่อตัราโทษต้ังแต่พกัการศกึษา 

๑ ภาคการศึกษาขึ้นไป มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษต่ออธิการบดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบ

ค�าสั่งลงโทษ โดยยื่นเรื่องผ่านงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

 ข้อ ๕๐  ให้อธกิารบดีมอี�านาจวนิจิฉยัชีข้าด หรอืแต่งตัง้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน เพือ่

พจิารณาเสนอข้อมลูประกอบการพจิารณาวนิจิฉัยชีข้าดของอธกิารบดีตามข้อ ๔๙ เพ่ือส่ังให้ยกอทุธรณ์ 

เพิ่มโทษ ลดโทษ บรรเทาโทษหรือยกโทษแล้วแต่กรณีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ ์

ค�าสั่งลงโทษ และค�าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

 ข้อ ๕๑  ในระหว่างการยืน่อทุธรณ์นกัศกึษายงัคงได้รับโทษตามค�าส่ังนัน้ เว้นแต่กรณมีเีหตุผล

พิเศษอันควรได้รับการบรรเทาโทษไว้ก่อน (การยื่นอุทธรณ์ไม่ถือว่าเป็นเหตุผลพิเศษ) ให้นักศึกษายื่น

ค�าร้องต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายแล้วแต่กรณี 

พร้อมเหตุผลพิเศษนั้น เพื่อขอบรรเทาโทษ โดยแสดงเหตุผลชี้แจงให้เห็นเป็นพฤติการณ์พิเศษเพื่อขอ

บรรเทาโทษไว้ก่อนจนกว่าจะมีค�าวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อ ๔๘ หรือ ๕๐ แล้วแต่กรณี

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว่าด้วย วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน

พ.ศ. ๒๕๕๔

 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอบรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้มีพัฒนาการ

ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วินัย คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้าง

การรับรู้ เรียนรู้ ทักษะลักษณะนิสัย มีคุณภาพชีวิตและลักษณะที่เหมาะสมสามารถด�ารงตนอยู่ร่วมกัน

ในสถานศึกษาและในสังคมอย่างถูกต้อง เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน หรือกฎหมายอื่นใด 

ที่เกี่ยวข้อง

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จึงตราข้อบังคับไว้  

ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วย วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๔”

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

คณะ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานระดับคณะที่ได้รับอนุมัติให้ 

จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย

 “วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน สังกัดวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “หอพัก” หมายความว่า หอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน คณะ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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 “ผู้อ�านวยการวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 “รองผูอ้�านวยการวทิยาลยั” หมายความว่า รองผูอ้�านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือรองผู้อ�านวยการที่ได้รับมอบหมาย

 “ผู้อ�านวยการโรงเรียน” หมายความว่า ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  

ไทย-เยอรมัน

 “คณะกรรมการปกครอง” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ�านวยการ

ให้เป็นกรรมการปกครองนักเรียนของโรงเรียนตามข้อบังคับนี้   

 “อาจารย์” หมายความว่า ผู้สอน ผู้บรรยายประจ�าวิชาต่างๆ รวมถึงอาจารย์พิเศษ อาจารย์

ที่ปรึกษาของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

รวมถึงอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วย

 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ ลูกจ้างประจ�า 

หรือลูกจ้างอื่นๆที่จ้างด้วยเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-

เยอรมัน คณะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย

 “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้ให้ก�าเนิด หรือบิดามารดา บุญธรรมที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย หรือบุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้อุปการะเลี้ยงดู

 “วินัย” หมายความว่า วินัยนักเรียน

 “นกัเรยีน” หมายความว่า นกัเรยีนของโรงเรยีนเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน วทิยาลยั

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ข้อ ๕ กรณีนักเรียนได้กระท�าความผิดวินัยก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับนี้และการพิจารณา

ด�าเนินการทางวินัยกับนักเรียนยังไม่แล้วเสร็จให้พิจารณาลงโทษส่วนที่เป็นคุณ

 ข้อ ๖ ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย คณะ หรือโรงเรียน มีหน้าที่ว่ากล่าว

ตักเตือน ป้องกันมิให้นักเรียนกระท�าผิดวินัยหรือแจ้งต่อโรงเรียนเมื่อพบว่ามีนักเรียนกระท�าผิดวินัย

 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอ�านาจในการวินิจฉัยหรือการตีความ 

เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ และค�าวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

หมวดที่ ๑

วินัยนักเรียน

 ข้อ ๘ นักเรียนต้องรักษาวินัยตามที่กฎกระทรวงก�าหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท�าความผิด 

และวินัยทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดเป็นข้อห้าม และข้อปฏบิตัไิว้ในหมวดนีโ้ดยเคร่งครดัอยูเ่สมอ ผูใ้ดฝ่าฝืน  

หรือไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่า ผู้นั้นกระท�าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้
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 ข้อ ๙ นักเรียนต้องเคารพสิทธิเสรีภาพ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายของ

อาจารย์ เจ้าหน้าที่และของผู้อื่น ประพฤติตนให้อยู่ในความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม 

จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยในทุกโอกาส ไม่กระท�าการใดๆ อันก่อให้เกิดความ 

เสียหายต่อสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ เชื้อชาติ ศาสนา หรือการคุกคามทางเพศ

 ข้อ ๑๐ นกัเรยีนต้องปฏบิตัติามหน้าทีข่องนกัเรียนและไม่ละเมดิกฎหมายอืน่ใดท่ีรัฐก�าหนดไว้ 

หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่งของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย คณะ หรือโรงเรียน และหอพัก

นักศึกษา

 ข้อ ๑๑ นักเรียนต้องแต่งกายสุภาพให้สะอาดเรียบร้อยในลักษณะสุภาพชนให้ถูกกาลเทศะ  

หรือตามแบบท่ีวิทยาลัยก�าหนดเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาเกียรติของ

มหาวทิยาลยั และต้อง ไม่แสดงกิรยิาอาการใดๆ อนัไม่สมควรท้ังเมือ่อยูภ่ายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

 ข้อ ๑๒ นักเรียนต้องมีความซื่อตรง ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่แสดงอาการดูหมิ่นเหยียด

หยามผู้อื่น มีมารยาทอันดีงาม ไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางที่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือเสีย

หายต่อชื่อเสียง และเกียรติคุณของตน หมู่คณะ ผู้ปกครอง หรือของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๓ นักเรียนต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ไม่กระท�าการก่อกวนหรือรบกวนความสงบ

เรียบร้อยปกติสุขของผู้อ่ืน หรือกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ขัดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน  

การสอน หรอื กระท�าการใดๆ อันก่อให้เกดิความแตกแยกในหมูค่ณะของนกัเรยีนหรอืของมหาวทิยาลยั

 ข้อ ๑๔. นกัเรยีนต้องไม่เป็นผูก่้อการหรอืมส่ีวนร่วมก่อการทะเลาะววิาท ท�าร้ายร่างกายระหว่าง

นักเรียนด้วยกัน หรือนักเรียนของสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลอื่น

 ข้อ ๑๕. นักเรียนต้องประพฤติและปฏิบัติตนต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีสัมมา

คารวะ ไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูถูก ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือท�าร้ายร่างกาย

และต้องปฏิบัติตามค�าสั่งหรือค�าตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ

 ข้อ ๑๖ นักเรียนต้องไม่มีไว้ในครอบครองหรือเพื่อจ�าหน่ายจ่ายแจก ซึ่งบุหรี่ สุราเมรัย  

ของมึนเมา สิ่งเสพติด อุปกรณ์การเสพสิ่งเสพติด หรือสารควบคุมใดๆ หรือสูบบุหรี่ และเสพสุราเมรัย 

ของมึนเมา หรือสิ่งเสพสิ่งเสพติดหรือสารต้องห้ามนั้นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อันเป็น

เหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเอง ผู้อื่น หรือส่วนรวม

 ข้อ ๑๗ นักเรียนต้องไม่ท�าผิดระเบียบการใช้ยานพาหนะ การใช้อาคารสถานที่ พื้นท่ี ของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงการเข้าพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกินเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

หรือประกาศห้าม เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
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 ข้อ ๑๘ นักเรียนต้องไม่ใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อการกระท�าผิดทางสื่อหรือ

มีไว้ ในครอบครองหรือเผยแพร่ซึ่งสื่อ ภาพ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่งเขียน หรือสื่ออื่นใดที่ส่อไปในทางที่

ท�าให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่น สังคม หรือของมหาวิทยาลัย หรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 

 ข้อ ๑๙ เมื่อนักเรียนถูกข้อกล่าวหาว่าได้กระท�าการละเมิดวินัย นักเรียนต้องแสดงตนให้

ความร่วมมือไม่ขัดขืน แสดงพยานหลักฐานต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ และต้องไม่แสดงหรือกล่าวข้อความ  

อันเป็นเท็จเพื่อปกปิดข้อเท็จจริงที่จะท�าให้ตนหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ 

 ข้อ ๒๐ นักเรียนต้องไม่ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกงทรัพย์ หรือท�าลายทรัพย์สินของผู้อื่น 

หรือของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๒๑ นกัเรยีนต้องพกบัตรประจ�าตวันกัเรยีนและแสดงบตัรได้ทนัท ีเมือ่อาจารย์ เจ้าหน้าที่

ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ

 ข้อ ๒๒ นักเรียนต้องรักษาชื่อเสียงของตนเอง และของมหาวิทยาลัย โดยมิให้ได้ชื่อว่าเป็น 

ผู้ทุจริตประพฤติมิชอบใดๆ หรือพยายามกระท�าการนั้น

 ข้อ ๒๓ นักเรียนต้องไม่ประพฤติผิดทางศีลธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม หรือ 

กระท�าการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในทางชู้สาวหรือส่อไปในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ

 ข้อ ๒๔ นักเรียนต้องไม่มีไว้ในครอบครองซึ่งอุปกรณ์การเล่นพนัน หรือเล่นการพนัน  

หรือสนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน

 ข้อ ๒๕ นักเรียนต้องไม่ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยหรือเอกสารอื่นใด หรือกระท�า

การใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนโดยจงใจเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือปกติสุข

ส่วนรวมเสียหาย หรือถูกท�าลาย

 ข้อ ๒๖ นักเรียนต้องไม่มีไว้ในครอบครอง หรือพกพาซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่สามารถ

ใช้เป็นอาวุธ หรือสิ่งใช้แทนอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดทั้งเมื่ออยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๒๗ ห้ามนักเรียนประพฤติตนเกเรหรือข่มเหงรังแกผู้อื่น หรือจับกลุ่มมั่วสุมในลักษณะท่ี 

ก่อความเดอืดร้อนร�าคาญแก่ผูอ้ืน่ หรอืคบหาสมาคมกบับคุคลทีน่่าจะชกัน�าไปในทางกระท�าผดิกฎหมาย

หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือประพฤติตนเพื่อการค้าประเวณี สิ่งเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด 

ทั้งเมื่ออยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๒๘ ห้ามนักเรียนใช้บริการสถานบันเทิง หรือแหล่งอบายมุขทั้งหลาย หรือสถานท่ี 

ที่กฎหมายประกาศห้ามไว้
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 ข้อ ๒๙ ห้ามนักเรียนออกไปภายนอกมหาวิทยาลัยในระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอน

หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่โรงเรียน

 ข้อ ๓๐ ห้ามนักเรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่ฝ่าฝืนกับระเบียบ ประกาศของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๓๑ ห้ามนักเรยีนเทีย่วเตร่ในสถานทีท่ีไ่ม่เหมาะสมกบัสภาพของนกัเรยีนหรอืประพฤติตน 

ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง บิดา มารดา หรือของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๓๒ นักเรียนต้องไม่ประพฤติละเมิดกฎหมายบ้านเมืองจนต้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิด

ที่ได้กระท�าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งลักษณะความผิดต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่เกียรติคุณ

ของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๓๓ นักเรียนต้องไม่กระท�าการอื่นใดในลักษณะที่ไม่สมควรแก่วัย ศีลธรรม วัฒนธรรม 

ประเพณี ระเบียบ ข้อบังคบั และกฎหมาย แม้จะไม่ได้ตราไว้ในข้อบังคับนี้ หากฝ่าฝืนให้คณะกรรมการ

ปกครองร่วมกันพิจารณาถึงการกระท�านั้น และต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ให้การกระท�าที่ไม่สมควรนั้น

เป็นการกระท�าที่ผิดวินัยนักเรียน ให้แจ้งนักเรียน ผู้ปกครอง และวิทยาลัยทราบ

หมวดที่ ๒

การแต่งกายและบุคลิกภาพของนักเรียน

 ข้อ ๓๔ ให้มีเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักเรียนชาย ดังนี้

 (๑) ทรงผม ให้นักเรียนไว้ทรงผมแบบรองทรง ห้ามไว้หนวด เคราและจอน (ยกเว้นนักเรียน 

ที่มีข้อบังคับทางศาสนาหรือจารีตประเพณี) หรือเปลี่ยนสีผมให้ผิดธรรมชาติ หรือดัดแปลงทรงผม 

ให้เป็นแบบอื่น 

 (๒) เสื้อ ให้ใช้คอปกเชิ้ตปลายแหลม แขนสั้นเพียงเหนือศอก (ไม่ผ่าปลายแขน) ท�าจากผ้า 

สีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ผ่าหน้าตลอดติดกระดุม ๖ เม็ด ความยาวของเส้ือ 

ต�า่กว่าสะเอว เวลาสวมใส่เกบ็ปลายเสือ้ไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย มกีระเป๋าบนด้านซ้ายทีก่ระเป๋าปักรูป

คัตเตอร์ท�าด้วยไหมสีแดง หรือตามแบบที่วิทยาลัยก�าหนด

 (๓) กางเกง สีด�า หรือสีกรมท่า แบบทรงสากล ไม่รัดรูป ผ่าใส่ซิบด้านหน้า ไม่มีจีบขายาว 

ถึงหลังเท้าของผู้สวมใส่ ไม่พับปลายขา มีหูท�าจากผ้าชนิดเดียวกันส�าหรับสอดคาดเข็มขัด เวลา

สวมใส่ ให้ทับชายเส้ือไว้ให้เรียบร้อยให้เห็นหัวเข็มขัดท้ังเมื่ออยู่ภายใน หรือภายนอกสถานศึกษา  

(ห้ามใช้ผ้ายีนส์) หรือตามแบบที่วิทยาลัยก�าหนด
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 (๔) เข็มขัด หนังสีด�าใช้กับหัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะ หรือตามแบบที่วิทยาลัยก�าหนด

 (๕) รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีด�า ชนิดไม่มีลวดลาย หรือตามแบบที่วิทยาลัยก�าหนด

 (๖) ถุงเท้า แบบสุภาพสีด�า หรือสีกรมท่า ไม่บางจนเกินไป เวลาสวมใส่ไม่พับหรือม้วน 

ขอบถุงเท้า

 (๗) ชุดฝึกปฏิบัติงานหรือชุดพละ รูปแบบและการสวมใส่ให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยก�าหนด

 (๘) ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่มีสายสุภาพเท่านั้น

 (๙) ห้ามเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อสวมใส่เครื่องประดับ หรือท�าสีเล็บ หรือสัก 

ตามร่างกาย

 ข้อ ๓๕ ให้มีเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง ดังนี้

 (๑) ทรงผม ให้นักเรียนหญิงไว้ผมยาวได้ไม่เกินกลางหลัง โดยต้องเกล้าหรือเก็บรัดผมให้

เรียบร้อยและผูกโบว์สีด�าหรือสีกรมท่า ห้ามเปลี่ยนสีผมให้ผิดจากธรรมชาติหรือดัดผม 

 (๒) เส้ือ ให้ใช้ผ้าสีขาวเกล้ียงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร คอปกเชิ้ตปลายแหลม 

แขนสัน้เพยีงเหนอืศอก (ไม่ผ่าปลายแขน) ปลายแขนท�าเป็นสาบตลบขึน้ ไม่มสีาบด้านหลงั ผ่าหน้าตลอด

ท�าสาบตลบเข้าข้างในกว้าง ๓๐ มิลลิเมตร ติดกระดุม ๕ เม็ด ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวของเสื้อ

ต�่ากว่าสะเอว เวลาสวมใส่เก็บปลายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย หรือตามแบบที่วิทยาลัยก�าหนด 

 (๓) กระโปรง สดี�า หรอืสกีรมท่า ทรงสอบไม่อดัจีบแบบเอวสูง ความยาวเสมอเข่า เวลาสวมใส่ 

ให้ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อยให้เห็นหัวเข็มขัดท้ังเมื่ออยู่ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย (ห้ามใช้  

ผ้ายีนส์) หรือตามแบบที่วิทยาลัยก�าหนด

 (๔) กระดุม ท�าด้วยโลหะสีเงินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๗ มิลลิเมตร รูปแบบตามที่

มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยก�าหนด

 (๕) เข็มขัด หนังสีด�า หรือสีน�้าตาลเข้ม หัวเข้มขัดเป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหรือรูปแบบ

ตามที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยก�าหนด

 (๖) รองเท้า หนงัหุ้มส้นสดี�าหรอืผ้าใบสขีาว ชนดิไม่มลีวดลาย หรอืตามแบบทีว่ทิยาลยัก�าหนด

 (๗)  ถุงเท้า แบบสุภาพสีขาว สั้น ไม่บางจนเกินไป 

 (๘)  ชุดฝึกปฏิบัติงาน และชุดพละรูปแบบและการสวมใส่ให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยก�าหนด 

 (๙) ห้ามแต่งหน้า ทาปาก เพื่อเสริมสวย เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย

 (๑๐) ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด ตกแต่งทรงผม หรือร่างกาย ยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่มีสาย

สุภาพเท่านั้น

 (๑๑) ห้ามเจาะส่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกาย (ยกเว้นห)ู เพือ่สวมใส่เครือ่งประดบั หรอื ท�าสเีลบ็ 

หรือสักตามร่างกาย ต่างหูส�าหรับนักเรียนหญิงให้สวมใส่ได้เฉพาะแบบที่มีขนาดเล็กและสุภาพเท่านั้น
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หมวดที่ ๓

โทษฐานผิดวินัยนักเรียน

 ข้อ ๓๖ นักเรียนผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยนักเรียน ตามที่ 

บัญญัติไว้ในหมวด ๑ นักเรียนผู้นั้นถือว่าเป็นผู้กระท�าผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัยนักเรียนตามที่

ก�าหนดไว้ เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ

   โทษวินัยนักเรียนนักศึกษามี ๕ สถาน ดังนี้

    (๑) ว่ากล่าวตักเตือน

    (๒) ท�าทัณฑ์บน

    (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ

    (๔) ท�ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

    (๕) โทษอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยก�าหนดแต่ไม่เกินโทษที่กฎหมายก�าหนด

หมวดที่ ๔

การปกครองและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
  

 ข้อ ๓๗ ให้วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการปกครองไม่เกิน ๑๓ คน  ประกอบด้วย

 (๑) ผู้อ�านวยการวิทยาลัยหรือผู้ที่ผู้อ�านวยการวิทยาลัยมอบหมาย ประธานกรรมการ

 (๒) ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน รองประธาน

 (๓)  ผู้แทนจากภาควิชาที่เปิดสอนภาควิชาละ ๑ คน  กรรมการ

 (๔)  ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง ๑ คน   กรรมการ

 (๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา สังคม ศาสนา กฎหมายหรือ กรรมการ

   ด้านอื่น ๆ ไม่เกิน ๕ คน  

 (๖)  ผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลปกครองนักเรียน ๑ คน   กรรมการและเลขานกุาร       

 ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการปกครองมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

 (๑) ให้คณะกรรมการปกครองมีหน้าที่ดูแล ป้องกัน กวดขัน ระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมตลอดถงึกจิกรรมเพือ่พฒันานกัเรยีน หรือเสนอการลงโทษให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้หรือตาม

ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยและให้ค�าปรึกษาเสนอแนะด้านความ

ประพฤติ ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมต่อผู้อ�านวยการวิทยาลัย 

 (๒) ให้คณะกรรมการปกครองก�าหนดพิจารณาและจัดท�าหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตาม 

ข้อบังคับนี้
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 (๓) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน ลักษณะ และกิจกรรม การเพิ่ม

คะแนน และจ�านวนคะแนนให้เป็นไปตามประกาศวิทยาลัย

 (๔) ด�าเนนิการสอบสวนนกัเรยีนทีก่ระท�าผิด หรือแต่งต้ังอนกุรรมการเพ่ือพิจารณาสอบสวน

ข้อเท็จจริงแล้วเสนอให้โรงเรียนหรือวิทยาลัยพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับนี้

 ข้อ ๓๙ ให้นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ คนละ ๑๐๐ คะแนน ตลอดการเป็น

นักเรียนของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน

 ข้อ ๔๐ นกัเรยีนทีไ่ด้กระท�าความผดิตามระเบยีบ ประกาศ ค�าสัง่ ข้อบงัคบั ของมหาวิทยาลยั 

วิทยาลัย คณะ โรงเรียน หรือกฎหมายบ้านเมืองต้องถูกพิจารณาให้โรงเรียนลงโทษให้ตัดคะแนน 

ความประพฤติและให้ได้รับโทษทางวินัยตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยก�าหนด ดังนี้

 (๑) ตัดคะแนนความประพฤติ ๒๑ - ๓๐ คะแนน ให้ลงโทษตักเตือน และแจ้งผู้ปกครองให้

มารับทราบพฤติกรรมเพื่อปรับปรุงความประพฤติ

 (๒)  ตัดคะแนนความประพฤติ ๓๑ - ๕๐ คะแนน ให้ลงโทษท�าทัณฑ์บนครั้งที่หนึ่ง โดยให้ 

ผู้ปกครองเซ็นรับทราบ และท�ากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมหรือบ�าเพ็ญประโยชน์ไม่เกิน ๑ เดือน

 (๓)  ตัดคะแนนความประพฤติ ๕๑ - ๗๐ คะแนน ให้ลงโทษท�าทัณฑ์บนครั้งที่สอง โดยให้

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน จัดท�ากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมมีก�าหนดเวลาไม่น้อย

กว่า ๒ เดือน

 (๔) ตัดคะแนนความประพฤติ ๗๑ - ๑๐๐ คะแนน ให้ลงโทษท�าทัณฑ์บนคร้ังท่ีสามโดย 

ให้โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน จัดท�ากิจกรรมเพ่ือปรับพฤติกรรมมีก�าหนดเวลา 

ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา

 ข้อ ๔๑ เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๕๑ คะแนนขึ้นไปให้วิทยาลัยระงับ 

การออกหนังสือรับรองความประพฤติและเสนอตัดสิทธิเข้าศึกษาต่อในระบบโควต้าของมหาวิทยาลัย

ในระดับปริญญาตรี

 ข้อ ๔๒ คะแนน หลกัเกณฑ์และแนวทางการตดัคะแนนความประพฤตนิกัเรยีนให้เป็นไปตาม

ประกาศของวิทยาลัย

 ข้อ ๔๓ ให้ผู้อ�านวยการวิทยาลัยมีอ�านาจลงโทษวินัยนักเรียนตามข้อบังคับนี้ได้ทุกระดับ 

ความผิด

 ข้อ ๔๔ ให้ผู ้อ�านวยการโรงเรียนมีอ�านาจสั่งลงโทษวินัยนักเรียนตามหมวด ๓ ข้อ ๓๖  

ได้ทุกสถานความผิดและให้มีอ�านาจลงโทษตามผลของการตัดคะแนนความประพฤติ ข้อ ๔๐  

ส่วนการลงโทษ ตามข้อ ๔๑ ให้เป็นอ�านาจของผู้อ�านวยการวิทยาลัย
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 ข้อ ๔๕ ให้นักเรียนมีสิทธิขออุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษข้อ ๔๐ ต่อผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม กรณีถูกลงโทษตามข้อ ๔๑ ให้อุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบ

ค�าสั่ง ผลการพิจารณาของผู้อ�านวยการวิทยาลัยหรืออธิการบดีแล้วแต่กรณีถือเป็นที่สุด

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

 (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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เรื่อง ก�าหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา
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(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ บุญยโสภณ

๑๙
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ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง รูปถ่ายที่ใช้ในการติดเอกสารทางการศึกษา

 สถาบันเห็นสมควรปรับปรุงประกาศ เรื่อง รูปถ่ายที่ใช้ในการติดเอกสารทางการศึกษา เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและสอดคล้องกับข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่ง

กายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นไปดังนี้ 

 ๑.  รูปถ่ายที่ใช้เป็นรูปถ่ายสี  หรือขาว-ด�า ขนาด ๓ x ๔ ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวก และ

แว่นตาสีด�า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และห้ามสวมเครื่องประดับใด ๆ

 ๒.  นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย 

และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔

 ๓.  การแต่งกายถ่ายรูปของนักศึกษาปัจจุบันให้ถือปฏิบัติดังนี้

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

   นักศึกษาชาย

   ๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา

   ๒.  เสือ้แบบเชิต้คอตัง้สขีาวเกลีย้ง ตามข้อบงัคบัสถาบนั ทีข่อบกระเป๋าเสือ้ด้านซ้าย 

ปักรูปคัทเตอร์ด้วยไหมสีแดงสด

   ๓.  ผูกเนคไทสีด�า หรือสีกรมท่า มีเครื่องหมายสถาบันตามแบบที่สถาบันก�าหนด

   นักศึกษาหญิง

   ๑.  ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย

   ๒.  เสือ้แบบคอเชิต้ สขีาวเกลีย้ง แบบและกระดมุเสือ้ทีใ่ช้เป็นไปตามข้อบงัคบัสถาบนั 

และติดเครื่องหมายสถาบันที่หน้าอกข้างซ้าย

   ระดับปริญญาบัณฑิต

   นักศึกษาชาย

   ๑.  ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา

   ๒.  เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้งสีขาวเกลี้ยง ตามข้อบังคับสถาบัน

   ๓.  ผูกเนคไทสีด�า หรือสีกรมท่า มีเครื่องหมายสถาบันตามแบบที่สถาบันก�าหนด 

และสวมสูทสีกรมท่า หรือสีด�า ไม่มีลวดลาย 

   ๔.  นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งชุดข้าราชการปกติขาว  

   นักศึกษาหญิง

   ๑.  ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย

   ๒.  เสือ้แบบคอเชิต้ สขีาวเกลีย้ง แบบและกระดมุเสือ้ทีใ่ช้เป็นไปตามข้อบงัคบัสถาบนั 

และติดเครื่องหมายสถาบันที่หน้าอกข้างซ้าย



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 251

   ๓.  นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งชุดข้าราชการปกติขาว

   ระดับบัณฑิตศึกษา

    นักศึกษาชาย

    ๑.  ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา

    ๒.  เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้งสีขาวเกลี้ยง ตามข้อบังคับสถาบัน

    ๓. ผกูเนคไทสีด�า หรือสีกรมท่า มเีคร่ืองหมายสถาบนัตามแบบทีส่ถาบนัก�าหนด 

และสวมสูทสีกรมท่า หรือสีด�า ไม่มีลวดลาย 

    ๔. นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งชุดข้าราชการปกติขาว

    นักศึกษาหญิง

    ๑. ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย

    ๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง แบบและกระดุมเสื้อที่ใช้เป็นไปตามข้อบังคับ

สถาบัน และติดเครื่องหมายสถาบันที่หน้าอกข้างซ้าย หรือเสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง และสวมสูท

ชุดท�างานสีกรมท่า หรือสีด�า ไม่มีลวดลาย

    ๓. นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งชุดข้าราชการปกติขาว

  ๔. การแต่งกายถ่ายรูปของผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาให้ปฏิบัติดังนี้

   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

    นักศึกษาชาย

    ๑.  ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา

    ๒. เสือ้แบบเชิต้คอตัง้สขีาวเกลีย้ง ตามข้อบงัคบัสถาบนั ทีข่อบกระเป๋าเส้ือด้าน

ซ้าย ปักรูปคัทเตอร์ด้วยไหมสีแดงสด

    ๓.  ผกูเนคไทสีด�า หรือสีกรมท่า มเีคร่ืองหมายสถาบนัตามแบบทีส่ถาบนัก�าหนด

    นักศึกษาหญิง

    ๑.  ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย

    ๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง แบบและกระดุมเสื้อที่ใช้เป็นไปตามข้อบังคับ

สถาบัน และติดเครื่องหมายสถาบันที่หน้าอกข้างซ้าย

   ระดับปริญญาบัณฑิต

    นักศึกษาชาย

    ๑.  ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา

    ๒. เสือ้ให้ใช้เสือ้นอกแบบราชการสขีาว ตามข้อบงัคบัสถาบนั สวมครยุวทิยฐานะ

    ๓.  ผู้ที่เป็นข้าราชการแต่งชุดข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
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    นักศึกษาหญิง

    ๑.  ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย

    ๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง ติดกระดุมคอ แบบและกระดุมเสื้อที่ใช้เป็นไป

ตามข้อบังคับสถาบัน และติดเครื่องหมายสถาบันที่หน้าอกข้างซ้าย สวมครุยวิทยฐานะ  

    ๓. ผู้ที่เป็นข้าราชการแต่งชุดข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ

   ระดับบัณฑิตศึกษา

    นักศึกษาชาย

    ๑.  ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา

    ๒. เสือ้ให้ใช้เสือ้นอกแบบราชการสขีาว ตามข้อบงัคบัสถาบนั สวมครยุวทิยฐานะ

    ๓.  ผู้ที่เป็นข้าราชการแต่งชุดข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ

    นักศึกษาหญิง

    ๑.  ผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวรวบให้เรียบร้อย

    ๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง ติดกระดุมคอ แบบและกระดุมเสื้อที่ใช้เป็นไป

ตามข้อบังคับสถาบัน สวมครุยวิทยฐานะ

    ๓. ผู้ที่เป็นข้าราชการแต่งชุดข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ

   ประกาศ ณ วันที่  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 (ลงชื่อ) ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

 (ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)

 อธิการบดี
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หมายเหต ุ ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด 

ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษาปัจจุบัน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง

แบบปักคัทเตอร์

รูปคัทเตอร์ปักด้วยไหมสีแดงสด
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ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษาปัจจุบัน

ระดับปริญญาบัณฑิต

 นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง

หรือเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว

 นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง

หมายเหต ุ ๑. รูปถ่ายขนาด  ๑ นิ้ว สี หรือ ขาว-ด�า

   ๒. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด

   ๓. ทรงผม : ทรงสุภาพ ถ้าผมยาว ให้รวบหรือเกล้าไว้ด้านหลัง 

   ๔. นกัศกึษาชายและหญงิ ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีและปรญิญาตรใีห้สวมเครือ่งแบบ 

เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายตามระดับชั้น ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด  
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ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษาปัจจุบัน

ระดับบัณฑิตศึกษา

 นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง

หรือเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว

หมายเหต ุ ๑. รูปถ่ายขนาด  ๑ นิ้ว สี หรือ ขาว-ด�า

   ๒. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด

   ๓. ทรงผม : ทรงสุภาพ ถ้าผมยาว ให้รวบหรือเกล้าไว้ด้านหลัง 

   ๔. ระดับบัณฑิตศึกษา

    ชาย :  เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทและเสื้อสูทกรมท่าหรือสีด�าเท่านั้น (ไม่มีลวดลาย)

    หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาว เสื้อสูทกรมท่าหรือสีด�าเท่านั้น (ไม่มีลวดลาย)  

 นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
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  ตัวอย่างรูปถ่ายผู้ส�าเร็จการศึกษา

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 นักศึกษาชาย  นักศึกษาหญิง

 

  ระดับปริญญาบัณฑิต

 นักศึกษาชาย  นักศึกษาหญิง

 

  หรือเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว                                     

 นักศึกษาชาย  นักศึกษาหญิง

 

 

 

หมายเหต ุ ๑. รูปถ่ายขนาด  ๑ นิ้ว สี หรือ ขาว-ด�า

  ๒. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด

  ๓. ทรงผม : ทรงสุภาพ ถ้าผมยาว ให้รวบหรือเกล้าไว้ด้านหลัง
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ตัวอย่างรูปถ่ายผู้ส�าเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

 นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง

หรือเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว

 นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง

หมายเหต ุ ๑. รูปถ่ายขนาด  ๑ นิ้ว สี หรือ ขาว-ด�า

   ๒. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด

        ๓. ทรงผม : ทรงสุภาพ ถ้าผมยาว ให้รวบหรือเกล้าไว้ด้านหลัง
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ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2563
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๖ – ศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาศึกษาทั่วไป

จันทร์ที่ ๓ - ศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาร่วมของภาควิชา

จันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาของวิทยาลัย

จันทร์ที่ ๑๖ - จันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

 - บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน-ตารางสอบ 

  พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

มิถุนายน ๒๕๖๓
จันทร์ที่ ๑ – ศุกร์ที่ ๕ 

 - วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ตามเวลาที่อาจารย์ก�าหนดและลงทะเบียนวิชาเรียน

    พร้อมช�าระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย

 -  กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.

จันทร์ที่ ๘  

 -  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน

 -  วันแรกของการลงทะเบียนช้ากว่าก�าหนด ต้องช�าระค่าปรับ

 -  วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวิชาเรียน

 -  วันแรกของการรักษาสภาพ กรณีขอลาพักการศึกษาเมื่อมิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน  

 -  วันแรกของการขอโอนรายวิชา ระดับ ปวช.
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จันทร์ที่ ๒๒

 -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่าก�าหนด ต้องช�าระค่าปรับ

 -  วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียนประเภทวิชาปฏิบัติ

 -  วนัสดุท้ายของการรกัษาสภาพนกัศกึษา กรณขีอลาพักการศกึษาเมือ่มไิด้ลงทะเบยีนวชิาเรียน 

  หากพ้นก�าหนดนี้จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 -  วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชา ระดับ ปวช.

พฤหัสบดีที่ ๒๕

 - พิธีไหว้ครู มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ. วิทยาเขตระยอง 

จันทร์ที่ ๒๙

 -  วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียนประเภทวิชาทฤษฎี

กรกฎาคม ๒๕๖๒
เสาร์ที่ ๑๑

 -  งานสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขต 

  ปราจีนบุรี  และมจพ. วิทยาเขตระยอง 

พุธที่ ๒๒ - พฤหัสบดีที่ ๒๓ 

 -  เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 

    และมจพ. วิทยาเขตระยอง

สิงหาคม ๒๕๖๓
สิงหาคม

 -  งานกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน (ประดู่แดงเกมส์) มจพ.กรุงเทพมหานคร

จันทร์ที่ ๑๐

 -  วันแรกของการสอบกลางภาคเรียน

อาทิตย์ที่ ๑๖

 -  วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคเรียน 

พุธที่ ๒๖

 -  วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน

จันทร์ที่ ๓๑

 -  วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่น�าหน่วยกิตมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

 -  วันแรกของการแจ้งความจ�านงขอจบการศึกษาของนักศึกษา

    ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ 

 -  วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
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กันยายน ๒๕๖๓
จันทร์ที่ ๒๘

 - วันสุดท้ายของการแจ้งความจ�านงขอจบการศึกษาของนักศึกษา

    ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๓
อาทิตย์ที่ ๔

 -  วันสุดท้ายของการเรียน

จันทร์ที่ ๕

 -  วันแรกของการสอบประจ�าภาคเรียน 

ศุกร์ที่ ๑๖ 

 -  วันสุดท้ายของการสอบประจ�าภาคเรียน

 -  วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

 -  วันพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๔ (ในโอกาสคล้ายวันสวรรคต)

เสาร์ที่ ๑๗ 

 -  วันปิดภาคการศึกษา

จันทร์ที่ ๒๖

 -  วันสุดท้ายของการส่งคะแนน

พุธที่ ๒๘

 -  วันสุดท้ายของวิทยาลัยประเมินผลคะแนน

ศุกร์ที่ ๓๐

 -  วันอนุมัติผลการศึกษา

พฤศจิกายน ๒๕๖๓
จันทร์ที่ ๒

 -  วันแจ้งผลการศึกษาของวิทยาลัย

จันทร์ที่ ๒๓

 -  วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน 

  นักศึกษา (ครั้งที่ ๑)

จันทร์ที่ ๓๐ 

 -  วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U



 262

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ธันวาคม ๒๕๖๓
จันทร์ที่ ๑๔

 - วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน 

  นักศึกษา (ครั้งที่ ๒) 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน – ศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาศึกษาทั่วไป

พุธที่ ๘ - ศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาร่วมของภาควิชา

จันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม - ศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาของวิทยาลัย

จันทร์ที่ ๑๗ - จันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

 - บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน-ตารางสอบ 

  พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

จันทร์ที่ ๒ – ศุกร์ที่ ๖

 -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์ก�าหนดและลงทะเบียนวิชาเรียน 

    พร้อมช�าระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย 

จันทร์ที่ ๙ 

 -  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน

 -  วันแรกของการลงทะเบียนช้ากว่าก�าหนด ต้องช�าระค่าปรับ

 -  วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวิชาเรียน

 -  วันแรกของการรักษาสภาพนักศึกษา กรณีขอลาพักการศึกษาเมื่อมิได้ลงทะเบียนเรียน

 -  วันแรกของการขอโอนรายวิชา ระดับ ปวช.

จันทร์ที่ ๒๓

 -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่าก�าหนด ต้องช�าระค่าปรับ

 -  วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียนประเภทวิชาปฏิบัติ

 -  วนัสดุท้ายของการรกัษาสภาพนกัศกึษา กรณขีอลาพักการศกึษาเม่ือมไิด้ลงทะเบยีนวชิาเรียน

    หากพ้นก�าหนดนี้จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 -  วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชา ระดับ ปวช.
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จันทร์ที่ ๓๐

 -  วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียนประเภทวิชาทฤษฎี

ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ธันวาคม

 -  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 

    ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๔

มกราคม ๒๕๖๔
อาทิตย์ที่ ๑๐ - พุธที่ ๒๐

 -  ช่วงเวลาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๘

  (มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามปกติ)

จันทร์ที่ ๒๕

 -  วันแรกของการสอบกลางภาคเรียน

อาทิตย์ที่ ๓๑

 -  วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคเรียน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
พุธที่ ๑๐

 -  วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน

จันทร์ที่ ๑๕

 -  วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียน โดยไม่น�าหน่วยกิตมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

 -  วันแรกของการแจ้งความจ�านงขอจบการศึกษาของนักศึกษา

    ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒

 -  วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 

ศุกร์ที่ ๑๙ 

 -  วันที่ระลึกแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยและวันรวมน�้าใจชาว มจพ.

มีนาคม ๒๕๖๔
ช่วงเดือนมีนาคม

 -  ช่วงเวลาการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (โครงการรับตรง) 

จันทร์ที่ ๑

 -  วันสุดท้ายของการแจ้งความจ�านงขอจบการศึกษาของนักศึกษา

    ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒
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อาทิตย์ที่ ๗

 -  วันสุดท้ายของการเรียน 

จันทร์ที่ ๘

 -  วันแรกของการสอบประจ�าภาคเรียน

ศุกร์ที่ ๑๙

 -  วันสุดท้ายของการสอบประจ�าภาคเรียน

 -  วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

เสาร์ที่ ๒๐

 -  วันปิดภาคการศึกษา

จันทร์ที่ ๒๙

 -  วันสุดท้ายของการส่งคะแนน

พุธที่ ๓๑

 -  วันสุดท้ายของวิทยาลัยประเมินผลคะแนน

เมษายน ๒๕๖๔
ศุกร์ที่ ๒

 -  วันอนุมัติผลการศึกษา

จันทร์ที่ ๕

 -  วันแจ้งผลการศึกษาของวิทยาลัย

จันทร์ที่ ๒๖

 - วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน 

  นักศึกษา (ครั้งที่ ๑) 

พฤษภาคม ๒๕๖๔
จันทร์ที่ ๓

 -  วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U

จันทร์ที่ ๑๗

 -  วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน 

  นักศึกษา (ครั้งที่ ๒)  
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ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชาภาคฤดูร้อน

จันทร์ที่ ๘ – ศุกร์ที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๔

 - บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน – ตารางสอบ

  พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

เมษายน ๒๕๖๔
ศุกร์ที่ ๒

 -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์ก�าหนดและลงทะเบียนวิชาเรียน 

   พร้อมช�าระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย

จันทร์ที่ ๕

 -  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน

 -  วันแรกของการถอนวิชาเรียน

 -  วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียน

 -  วันแรกของการแจ้งความจ�านงขอจบการศึกษาของนักศึกษา

    ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน

 -  วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

พฤษภาคม ๒๕๖๔
จันทร์ที่ ๑๗

 -  วันสุดท้ายของการแจ้งความจ�านงขอจบการศึกษาของนักศึกษา

    ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน

ศุกร์ที่ ๒๑

 -  วันสุดท้ายของการเรียน

 -  ช่วงเวลาการสอบประจ�าภาคฤดูร้อนตามแต่ละวิชาก�าหนด 

  -  วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

เสาร์ที่ ๒๒

 -  วันปิดภาคการศึกษา

จันทร์ที่ ๒๔

 -  วันสุดท้ายของการส่งคะแนน

พฤหัสบดีที่ ๒๗

 -  วันสุดท้ายของวิทยาลัยประเมินผลคะแนน
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ศุกร์ที่ ๒๘

 -  วันอนุมัติผลการศึกษา

จันทร์ที่ ๓๑

 -  วันแจ้งผลการศึกษาของวิทยาลัย

มิถุนายน ๒๕๖๔
จันทร์ที่ ๒๑

 -  วันประกาศผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียน 

  นักศึกษา  (ครั้งที่ ๑)

จันทร์ที่ ๒๘

     -  วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U

กรกฎาคม ๒๕๖๔
จันทร์ที่ ๑๒

 -  วันประกาศผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียน 

  นักศึกษา (ครั้งที่ ๒)

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๖ – ศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาศึกษาทั่วไป

จันทร์ที่ ๓ - ศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาร่วมของภาควิชา

จันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาของคณะ/วิทยาลัย

จันทร์ที่ ๑๖ - จันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

 - บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน-ตารางสอบ

  พร้อมทั้งส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

มิถุนายน ๒๕๖๓
จันทร์ที่ ๑ - ศุกร์ที่ ๕

 -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์ก�าหนด

 -  วันลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมช�าระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย
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จันทร์ที่ ๘ - ศุกร์ที่ ๑๒

 -  กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

จันทร์ที่ ๑๕

 -  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน

 -  วันแรกของการลงทะเบียนและรักษาสภาพช้ากว่าก�าหนด ต้องช�าระค่าปรับ

 -  วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวิชาเรียน

 -  วันแรกของการรักษาสภาพ กรณีขอลาพักการศึกษาเมื่อมิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน

 -  วันแรกของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี

ศุกร์ที่ ๑๙

 - พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง มจพ. กรุงเทพมหานคร

เสาร์ที่ ๒๐

 -  วันสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 

 -   KMUTNB Freshmen ๒๐๒๐

พฤหัสบดีที่ ๒๕

 - พิธีไหว้ครู มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ. วิทยาเขตระยอง 

เสาร์ที่ ๒๗

 -  พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

จันทร์ที่ ๒๙

 -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่าก�าหนด ต้องช�าระค่าปรับ

 -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาและลาพักการศึกษา

    กรณีมิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน หากพ้นก�าหนดนี้จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 -  วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี

อังคารที่ ๓๐

  - วันแรกของการคืนสภาพส�าหรับผู้พ้นสภาพเนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพของ

    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กรกฎาคม ๒๕๖๓
เสาร์ที่ ๔

 -  พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง มจพ.วิทยาเขตระยอง

พุธที่ ๘

 -  วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียน
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เสาร์ที่ ๑๑

 -  งานสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขต 

  ปราจีนบุรี และมจพ. วิทยาเขตระยอง 

อังคารที่ ๑๔

 -  วันสุดท้ายของการคืนสภาพส�าหรับผู้พ้นสภาพเนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพของ

    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พุธที่ ๒๒ - พฤหัสบดีที่ ๒๓ 

 -  เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 

    และมจพ. วิทยาเขตระยอง

สิงหาคม ๒๕๖๓
ช่วงเดือนสิงหาคม

 -  งานกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน (ประดู่แดงเกมส์) มจพ.กรุงเทพมหานคร

จันทร์ที่ ๑๐

 -  วันแรกของการสอบกลางภาคเรียน

อาทิตย์ที่ ๑๖

 -  วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคเรียน

กันยายน ๒๕๖๓
พุธที่ ๒

 -  วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน

จันทร์ที่ ๗

 -  วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่น�าหน่วยกิตมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

 -  วันแรกของการแจ้งความจ�านงขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต 

  ศึกษา ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ 

 -  วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

จันทร์ที่ ๒๘

 -  วนัสดุท้ายของการแจ้งความจ�านงขอจบการศกึษาของนกัศกึษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต 

  ศึกษา ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑

ตุลาคม ๒๕๖๓
อาทิตย์ที่ ๔

 -  วันสุดท้ายของการเรียน
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จันทร์ที่ ๕

 -  วันแรกของการสอบประจ�าภาคเรียน

ศุกร์ที่ ๑๖

 -  วันสุดท้ายของการสอบประจ�าภาคเรียน

 -  วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

 -  วันพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๔ (ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ)

เสาร์ที่ ๑๗

 -  วันปิดภาคการศึกษา

จันทร์ที่ ๒๖

 -  วันสุดท้ายของการส่งคะแนน

พุธที่ ๒๘

 -  วันสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยประเมินผลคะแนน

ศุกร์ที่ ๓๐

 -  วันอนุมัติผลการศึกษา

 -  วันสุดท้ายของการเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

    ที่ต้องการส�าเร็จการศึกษา

พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ช่วงเดือนพฤศจิกายน

 -  ช่วงเวลาการรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา  ๒๕๖๑

จันทร์ที่ ๒

 -  วันแจ้งผลการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย

จันทร์ที่ ๒๓ 

 -  วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน 

  นักศึกษา (ครั้งที่ ๑)

จันทร์ที่ ๓๐

 -  วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

 -  วันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์

ธันวาคม ๒๕๖๓
จันทร์ที่ ๑๔

 -  วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน 

  นักศึกษา (ครั้งที่ ๒)
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ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน – ศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาศึกษาทั่วไป

พุธที่ ๘ - ศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาร่วมของภาควิชา

จันทร์ที่ ๒๗  กรกฎาคม - ศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาของคณะ/วิทยาลัย

จันทร์ที่ ๑๗ – จันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

 - บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน-ตารางสอบ

  พร้อมทั้งส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

พฤศจิกายน ๒๕๖๓
จันทร์ที่ ๒ - ศุกร์ที่ ๖ 

 -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์ก�าหนด

 -  วันลงทะเบียนของนักศึกษา พร้อมช�าระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย  

จันทร์ที่ ๑๖

 -  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน

 -  วันแรกของการลงทะเบียนและรักษาสภาพล่าช้ากว่าก�าหนด ต้องช�าระค่าปรับ

 -  วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวิชาเรียน 

 -  วันแรกของการรักษาสภาพนักศึกษา และขอลาพักการศึกษาเมื่อมิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน

 -  วันแรกของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี

จันทร์ที่ ๓๐

 -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่าก�าหนด ต้องช�าระค่าปรับ

 -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา

 -  วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีมิได้ลงทะเบียน

    หากพ้นก�าหนดนี้จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 -  วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี

ธันวาคม ๒๕๖๓
ธันวาคม

 -  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 

    ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๔
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อังคารที่ ๑

 - วันแรกของการคืนสภาพนักศึกษาส�าหรับผู้พ้นสภาพเนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพ 

  และลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อังคารที่ ๘

 -  วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียน

อังคารที่ ๒๒

 - วันสุดท้ายของการคืนสภาพส�าหรับผู้พ้นสภาพของนักศึกษา เนื่องจากมิได้ลงทะเบียน

    รักษาสภาพและลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มกราคม ๒๕๖๔
อาทิตย์ที่ ๑๐ - พุธที่ ๒๐

 -  ช่วงเวลาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๘

  (มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามปกติ)

จันทร์ที่ ๒๕

 -  วันแรกของการสอบกลางภาคเรียน

อาทิตย์ที่ ๓๑

 -  วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคเรียน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์

 -  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

พุธที่ ๑๐

 -  วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน

จันทร์ที่ ๑๕

 -  วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่น�าหน่วยกิตมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

 -  วันแรกของการแจ้งความจ�านงขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต 

  ศึกษา ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ 

 -  วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

ศุกร์ที่ ๑๙ 

 -  วันที่ระลึกแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยและวันรวมน�้าใจชาว มจพ.

มีนาคม ๒๕๖๔
ช่วงเดือนมีนาคม

 -  ช่วงเวลาการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (โครงการรับตรง)
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จันทร์ที่ ๑

 -  วนัสดุท้ายของการแจ้งความจ�านงขอจบการศกึษาของนกัศกึษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต 

  ศึกษา ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ 

อาทิตย์ที่ ๗

 -  วันสุดท้ายของการเรียน

จันทร์ที่ ๘

 -  วันแรกของการสอบประจ�าภาคเรียน

ศุกร์ที่ ๑๙

 -  วันสุดท้ายของการสอบประจ�าภาคเรียน

 -  วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

เสาร์ที่ ๒๐

 -  วันปิดภาคการศึกษา

จันทร์ที่ ๒๙

 -  วันสุดท้ายของการส่งคะแนน

พุธที่ ๓๑

 -  วันสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยประเมินผลคะแนน

เมษายน ๒๕๖๔
ศุกร์ที่ ๒

 -  วันอนุมัติผลการศึกษา

 -  วันสุดท้ายของการเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ที่ต้องการส�าเร็จการศึกษา

จันทร์ที่ ๕

 -  วันแจ้งผลการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย

จันทร์ที่ ๒๖

 -  วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน 

  นักศึกษา  (ครั้งที่ ๑)

พฤษภาคม ๒๕๖๔
จันทร์ที่ ๓

 -  วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

 -  วันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์
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จันทร์ที่ ๑๗

 - วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน 

  นักศึกษา (ครั้งที่ ๒)

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชาภาคฤดูร้อน

จันทร์ที่ ๘ – ศุกร์ที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๔

 - บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน – ตารางสอบ

  พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

เมษายน ๒๕๖๔
ศุกร์ที่ ๒

 -  วนัพบอาจารย์ท่ีปรกึษา ตามเวลาทีอ่าจารย์ก�าหนดและลงทะเบยีนวชิาเรียน ของนกัศกึษา 

   มจพ.กรุงเทพฯ มจพ.ปราจีนบุรี มจพ.ระยอง ทุกระดับ พร้อมช�าระเงินตามประกาศ 

  มหาวิทยาลัย

จันทร์ที่ ๕

 -  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน

 -  วันแรกของการถอนวิชาเรียน

จันทร์ที่ ๒๖

 -  วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียน

 - วันแรกของการแจ้งความจ�านงขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต 

  ศึกษา ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

 -  วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

พฤษภาคม ๒๕๖๔
จันทร์ที่ ๑๗

     -  วนัสดุท้ายของการแจ้งความจ�านงขอจบการศกึษาของนกัศกึษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต 

  ศึกษา ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน

ศุกร์ที่ ๒๑

 -  วันสุดท้ายของการเรียน

 -  ช่วงเวลาการสอบประจ�าภาคฤดูร้อนตามแต่ละวิชาก�าหนด

 -  วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
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เสาร์ที่ ๒๒

 -  วันปิดภาคการศึกษา

จันทร์ที่ ๒๔

 -  วันสุดท้ายของการส่งคะแนน

พฤหัสบดีที่ ๒๗

 -  วันสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยประเมินผลคะแนน

ศุกร์ที่ ๒๘

 -  วันอนุมัติผลการศึกษา

 -  วันสุดท้ายของการเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส�าหรับนักศึกษา

    ระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการส�าเร็จการศึกษา

จันทร์ที่ ๓๑

 -  วันแจ้งผลการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย

มิถุนายน ๒๕๖๔
จันทร์ที่ ๒๑

 -  วนัประกาศผลการศกึษาภาคฤดรู้อน ๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบยีนนกัศกึษา  

  (ครั้งที่ ๑)

จันทร์ที่ ๒๘

 -  วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

 -  วันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์

กรกฎาคม ๒๕๖๔
จันทร์ที่ ๑๒

 -  วนัประกาศผลการศกึษาภาคฤดรู้อน ๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบยีนนกัศกึษา

  (ครั้งที่ ๒)

  

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

 (ลงนาม) สุชาติ เซี่ยงฉิน

  (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน)

 อธิการบดี
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เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ 

และระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๒๐ เมษายน – ศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาศึกษาทั่วไป

จันทร์ที่ ๑๘ - ศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาร่วมของภาควิชา

จันทร์ที่ ๑ - ศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาของคณะ/วิทยาลัย

จันทร์ที่ ๑๕ - จันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

 - บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน-ตารางสอบ

  พร้อมทั้งส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

มิถุนายน ๒๕๖๓
จันทร์ที่ ๘ - ศุกร์ที่ ๑๒ 

 - กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ศุกร์ที่ ๑๙

 - พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง มจพ. กรุงเทพมหานคร

เสาร์ที่ ๒๐

 - สอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ๔ - ๕ ปี

 -   KMUTNB Freshmen ๒๐๒๐

พฤหัสบดีที่ ๒๕

 - พิธีไหว้ครู มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ. วิทยาเขตระยอง 



 276

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

กรกฎาคม ๒๕๖๓
เสาร์ที่ ๑๑

 -  งานสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขต 

  ปราจีนบุรี  และมจพ. วิทยาเขตระยอง 

พุธที่ ๒๒ - พฤหัสบดีที่ ๒๓ 

 -  เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 

    และมจพ. วิทยาเขตระยอง

ศุกร์ที่ ๓๑

 -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์ก�าหนด

 -  วันลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมช�าระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย

สิงหาคม ๒๕๖๓
ช่วงเดือนสิงหาคม

 -  งานกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน (ประดู่แดงเกมส์) มจพ.กรุงเทพมหานคร

จันทร์ที่ ๓

 -  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนของนักศึกษา

 -  วันแรกของการลงทะเบียนและรักษาสภาพช้ากว่าก�าหนด ต้องช�าระค่าปรับ

 -  วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวิชาเรียน

 -  วันแรกของการรักษาสภาพ กรณีขอลาพักการศึกษาเมื่อมิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน

 -  วันแรกของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี

จันทร์ที่ ๑๗

 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่าก�าหนด ต้องช�าระค่าปรับ

 -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาและลาพักการศึกษา

    กรณีมิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน หากพ้นก�าหนดนี้จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 -  วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี

อังคารที่ ๑๘

 - วันแรกของการคืนสภาพส�าหรับผู้พ้นสภาพเนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพของ

  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จันทร์ที่ ๒๔

 -  วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียน

อังคารที่ ๒๕

 -  วันสุดท้ายของการคืนสภาพส�าหรับผู้พ้นสภาพเน่ืองจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพของ 

    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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กันยายน ๒๕๖๓
จันทร์ที่ ๒๘

 -  วันแรกของการสอบกลางภาคเรียน

ตุลาคม ๒๕๖๓
ศุกร์ที่ ๒ 

 -  วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคเรียน

ศุกร์ที่ ๑๖ 

 -  วันพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๔ (ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ)

พุธที่ ๒๑

 -  วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน

จันทร์ที่ ๒๖

 -  วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่น�าหน่วยกิตมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

 -  วันแรกของการแจ้งความจ�านงขอจบการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติระดับ 

  ปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ที่คาดว่า 

  จะส�าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑

 -  วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ช่วงเดือนพฤศจิกายน

 -  ช่วงเวลาการรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา  ๒๕๖๒

จันทร์ที่ ๑๖

 -  วันสุดท้ายของการแจ้งความจ�านงขอจบการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติระดับ 

  ปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ที่คาดว่า 

  จะส�าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑

เสาร์ที่ ๒๑

 -  วันสุดท้ายของการเรียน

จันทร์ที่ ๒๓

 -  วันแรกของการสอบประจ�าภาคเรียน

ธันวาคม ๒๕๖๓
ศุกร์ที่ ๔

 -  วันสุดท้ายของการสอบประจ�าภาคเรียน

 -  วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
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เสาร์ที่ ๕

 -  วันปิดภาคการศึกษา

จันทร์ที่ ๑๔

 -  วันสุดท้ายของการส่งคะแนน

 พุธที่ ๑๖

 -  วันสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยประเมินผลคะแนน

 ศุกร์ที่ ๑๘

 -  วันอนุมัติผลการศึกษา

 -  วันสุดท้ายของการเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

    ที่ต้องการส�าเร็จการศึกษา

จันทร์ที่ ๒๑

 -  วันแจ้งผลการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย

มกราคม ๒๕๖๔
ศุกร์ที่ ๘ 

 - วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน 

  นักศึกษา (ครั้งที่ ๑)

จันทร์ที่ ๑๘

 - วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

 - วันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์  

ศุกร์ที่ ๒๙

 - วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน 

  นักศึกษา  (ครั้งที่ ๒)

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

จันทร์ที่ ๑๔ กันยายน – ศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาศึกษาทั่วไป

จันทร์ที่ ๑๒ - ศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาร่วมของภาควิชา
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จันทร์ที่ ๒ - ศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 - ช่วงการจัดขบวนวิชารายวิชาของคณะ/วิทยาลัย

จันทร์ที่ ๑๖ – ศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 - บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน-ตารางสอบ

  พร้อมทั้งส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ธันวาคม ๒๕๖๓
ธันวาคม

 - เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 

      ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๔

จันทร์ที่ ๒๘

 -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์ก�าหนด

 -  วันลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมช�าระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย  

มกราคม ๒๕๖๔
จันทร์ที่ ๔

 -  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนของนักศึกษา

 -  วันแรกของการลงทะเบียนและรักษาสภาพล่าช้ากว่าก�าหนด ต้องช�าระค่าปรับ

 -  วันแรกของการเพิ่ม เปลี่ยนตอน และถอนวิชาเรียน

 -  วันแรกของการรักษาสภาพนักศึกษา และขอลาพักการศึกษาเมื่อมิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน

 -  วันแรกของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี

อาทิตย์ที่ ๑๐ - พุธที่ ๒๐

 -  ช่วงเวลาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๘

  (มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามปกติ)

จันทร์ที่ ๑๘

 -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่าก�าหนด ต้องช�าระค่าปรับ

 -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา

 -  วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีมิได้ลงทะเบียน

    หากพ้นก�าหนดนี้จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 -  วันสุดท้ายของการขอโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี

อังคารที่ ๑๙

 - วันแรกของการคืนสภาพนักศึกษาส�าหรับผู้พ้นสภาพเนื่องจากมิได้ลงทะเบียนรักษาสภาพ 

  และ ลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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จันทร์ที่ ๒๕

 -  วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยนตอนวิชาเรียน

อังคารที่ ๒๖

 -  วันสุดท้ายของการคืนสภาพส�าหรับผู้พ้นสภาพของนักศึกษา เนื่องจากมิได้ลงทะเบียน

  รักษาสภาพและลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ศุกร์ที่ ๑๙

 -  วันที่ระลึกแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยและวันรวมน�้าใจชาว มจพ.

มีนาคม ๒๕๖๔

ช่วงเดือนมีนาคม

 -  ช่วงเวลาการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (โครงการรับตรง)

จันทร์ที่ ๑

 -  วันแรกของการสอบกลางภาคเรียน

ศุกร์ที่ ๕

 -  วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคเรียน

พุธที่ ๒๔

 -  วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน

จันทร์ที่ ๒๙ 

 -  วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่น�าหน่วยกิตมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

 -  วันแรกของการแจ้งความจ�านงขอจบการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติระดับ 

  ปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 

  ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ 

 -  วันแรกของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

เมษายน ๒๕๖๔

จันทร์ที่ ๑๙

 - วันสุดท้ายของการแจ้งความจ�านงขอจบการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติระดับ 

  ปริญญาตรี  และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

    ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ 
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พฤษภาคม ๒๕๖๔

เสาร์ที่ ๑

 -  วันสุดท้ายของการเรียน

จันทร์ที่ ๓

 -  วันแรกของการสอบประจ�าภาคเรียน

ศุกร์ที่ ๑๔

 -  วันสุดท้ายของการสอบประจ�าภาคเรียน

 -  วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

เสาร์ที่ ๑๕

 -  วันปิดภาคการศึกษา

จันทร์ที่ ๒๔

 -  วันสุดท้ายของการส่งคะแนน

พฤหัสบดีที่ ๒๗

 -  วันสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยประเมินผลคะแนน

ศุกร์ที่ ๒๘

 -  วันอนุมัติผลการศึกษา

 -  วันสุดท้ายของการเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

    ที่ต้องการส�าเร็จการศึกษา

จันทร์ที่ ๓๑

 -  วันแจ้งผลการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย

มิถุนายน ๒๕๖๔

ศุกร์ที่ ๑๑

 - วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน 

  นักศึกษา (ครั้งที่ ๑)

จันทร์ที่ ๒๘

 -  วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

 -  วันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์

กรกฎาคม ๒๕๖๔

ศุกร์ที่ ๙

 - วันประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน 

  นักศึกษา (ครั้งที่ ๒)
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คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ช่วงกิจกรรมการจัดขบวนวิชาภาคฤดูร้อน

จันทร์ที่ ๓ – ศุกร์ที่ ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๔

 - บันทึกข้อมูลขบวนวิชาที่เปิดสอนในระบบงานตารางสอน – ตารางสอบ

  พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูลที่พิมพ์จากระบบงานให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

 มิถุนายน ๒๕๖๔
จันทร์ที่ ๗

 -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามเวลาที่อาจารย์ก�าหนด

 -  วันลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมช�าระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย

 -  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนของนักศึกษา

 -  วันแรกของการถอนวิชาเรียน

พุธที่ ๑๖

 - วันสุดท้ายของการประกาศผลสอบกลางภาคเรียน

จันทร์ที่ ๒๑

 -  วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียน 

กรกฎาคม ๒๕๖๔
จันทร์ที่ ๑๒

     - วันสุดท้ายของการแจ้งความจ�านงขอจบการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติระดับ 

  ปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน  

    ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน

เสาร์ที่ ๑๗

 - วันสุดท้ายของการเรียน

 - ช่วงเวลาการสอบประจ�าภาคฤดูร้อนตามแต่ละวิชาก�าหนด

 - วันสุดท้ายของการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

อาทิตย์ที่ ๑๘

 -  วันปิดภาคการศึกษา

จันทร์ที่ ๑๙

 -  วันสุดท้ายของการส่งคะแนน

พุธที่ ๒๑

 -  วันสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยประเมินผลคะแนน
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ศุกร์ที่ ๒๓

 -  วันอนุมัติผลการศึกษา

 -  วันสุดท้ายของการเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส�าหรับนักศึกษา

    ระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการส�าเร็จการศึกษา

อังคารที่ ๒๗

 -  วันแจ้งผลการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย

สิงหาคม ๒๕๖๔
ศุกร์ที่ ๖

 -  วันประกาศผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียน 

  นักศึกษา  (ครั้งที่ ๑)

จันทร์ที่ ๒๓

 -  วันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

 -  วันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์

กันยายน ๒๕๖๔
ศุกร์ที่ ๑๐

 -  วันประกาศผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ๒๕๖๓ ของระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียน 

  นักศึกษา  (ครั้งที่ ๒)

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

 (ลงนาม) สุชาติ เซี่ยงฉิน

 (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน)

 อธิการบดี




