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ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ

01 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

   
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ และเพื่อให้การบริหารงาน
ด้านวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ออกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2548” ดังต่อไปนี้ 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” 
2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี) ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา 
สำหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

3. ให้ยกเลิก 
 3.1 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2533”   

  ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 
 3.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542” ลงวันที่   

  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ  

  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน  
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  อุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความ  
  ชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และควรเป็น  
  หลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

    อนึ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขา  
  วิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้า  
  ศึกษา 

 4.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ  
  อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการ  
  และวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงใน  
  สาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมี  
  ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน  
  เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

5. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค  
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะ
เวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียงเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้ 
  ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะ  

 เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
  ระบบจุตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะ  

 เวลาศึกษาไม่น้อยว่า 10 สัปดาห์ 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นรวมทั้งรายละเอียด

การเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
6. การคิดหน่วยกิต  
 6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ   

  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ   
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  1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 6.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า  

  เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 6.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรม  

  นั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 6.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ   

  1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 6.6 วิทยานิพนธ์ ที่ ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว้า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ   

  1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
7. โครงสร้างหลักสูตร 
 7.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   

  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 7.2 ปริญญาโท ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น   

  2 แผนคือ 
    แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
     แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษา  

    อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต   
    แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด 

     แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก  
    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

    แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการ  
  ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

 7.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ  
    แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สถาบัน  
  อุดมศึกษาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ  
  หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด ดังนี้ 
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     แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
     แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
     ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
    แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด  

  ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
     แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต   

        และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
     แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต   

         และศึกษางานรายงานวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
     ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
8. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์

จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ   
ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การเทียบโอนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9. จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้อาจารย์
ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเท่านั้น และ
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 9.1 ปริญญาโท 
  9.1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ  

     เทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ  
     สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จำนวนอย่างน้อย 3 คน   

  9.1.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
      1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ  

     เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ  
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     สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ  
     รับปริญญา 

       2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  
     ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
     ไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์  
     ในการทำวิจัยที่มิใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  9.1.3  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน   
     อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   
     หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา  
     ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ  
     ปริญญา 

  9.1.4  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า  
     ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน  
     สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัยที่  
     มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 9.2 ปริญญาเอก 
  9.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ  

     เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขา  
     วิชาที่สัมพันธ์กัน จำนวนอย่างน้อย 3 คน 

  9.2.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
       1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ  

     เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ  
     สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ  
     รับปริญญา 

       2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  
     ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
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     ไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์  
     ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  9.2.3  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน   
     อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ  
     เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่  
     สมัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการทำวจิยัทีม่ใิชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

  9.2.4  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญา  
     เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา  
     วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัยที่มิใช่  
     ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 9.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 9.1.1 และ 9.1.4 โดยอนุโลม 

10. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 10.1 อาจารย์ประจำ 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้  

  ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจำที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน   
  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน  

 10.2 อาจารยป์ระจำ 1 คน ใหเ้ปน็อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระของนกัศกึษาปรญิญาโทได้ไมเ่กนิ 15 คน 
    หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ทำ  

  วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่  
  สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

 10.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอบ  
  วิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 11.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 11.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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 11.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือ  
  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

12. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการ
ศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

 12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
 12.2 ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 12.3 ปริญญาเอก ผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี   

  การศึกษา ส่วนผู้ที่สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน   
  6 ปีการศึกษา 

 การลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดจำนวนหน่วยกิตที่ให้  
ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตแตกต่างไป
จากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

13. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
 13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้  

  ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 13.2 ปริญญาโท 
  13.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะ  

     กรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ  
     อย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร  
     หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

  13.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน  
     เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ  
     สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และ  
     ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง  
     ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่  
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     ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
  13.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  

     ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล  
     ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

 13.3 ปริญญาเอก 
  13.3.1 แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบัน  

     อุดมศึกษากำหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มี  
     สิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะ  
     กรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน  
     วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ  
     ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมา  
     ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

  13.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  
     ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านภาษาต่างประเทศ  
     อย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด สอบผ่านการ  
     สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอ  
     วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้อง  
     ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้  
     รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ  
     ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer   
     Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

14. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)” อักษรย่อ   

  “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
 14.2 ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู ให้ใชช้ือ่วา่ “ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู (Higher Graduate Diploma)”   

  อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
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 14.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา   
  และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่  
  ปริญญาใดยังมิได้กำหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตาม  
  หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด 

15. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน   
ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 

 15.1 การบริหารหลักสูตร 
 15.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
 15.3 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา 
 15.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
16. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
17. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน

ประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
 ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 
 
 
             (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก  
             (อดิศัย โพธารามิก)  
             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
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ระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ

02 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2547 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2534 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 จึงให้
วางระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด 1  
บททั่วไป 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 พ.ศ. 2547” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2534  
 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538   
 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540  
 บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้  
 ระเบียบนี้แทน 
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ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 มหาวิทยาลัย     หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 สภามหาวิทยาลัย    หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 นายกสภามหาวิทยาลัย  หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 อธิการบดี      หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 บัณฑิตศึกษา     หมายความว่า การจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท  
            และประกาศนียบัตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย 
            เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี          
 คณะ        หมายความว่า คณะ สำนัก สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่าที่   
            เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสังกัด 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ภาควิชา       หมายความว่า ภาควิชา สายวิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ 
            อย่างอื่นที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน 
            สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
             ทั้งนี้ให้หมายความถึงคณะกรรมการประจำหลักสูตรด้วย 
 คณบดี       หมายความว่า คณบดีของคณะ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน หรือ 
            หน่วยงานเทียบเท่าที่เปิดสอนหลักสูตรระดับ 
            บัณฑิตศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
            พระจอมเกล้าธนบุรี 
 หลักสูตร                หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่      
            สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ให้อธิการบดีเป็น  
 ผู้วินิจฉัยชี้ขาดโดยคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
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หมวด 2  
ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ 6 การจัดการศึกษา  
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นระบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษาให้แบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ   
 และหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้  
 ตามความจำเป็นของแต่ละคณะ และให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต ที่มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ  
 การศึกษาภาคปกติ 
ข้อ 7 การคิดหน่วยกิต   
 “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่ ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การกำหนดหน่วยกิตสำหรับแต่ละรายวิชามี  
 หลักเกณฑ์ดังนี้ 
 7.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมความเข้าใจ  
  หลักสูตรได้เป็นอย่างดีไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ   
  1 หน่วยกิต 
 7.3 รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี  
  ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 7.4 รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค  
  การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ข้อ 8 โครงสร้างหลักสูตร 
 8.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 8.2 ระดับปริญญาโท ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา  
  เป็น 2 แผน คือ 
  8.2.1  แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามแผน ก มี 2   
     แบบ คือ 
       แบบ ก(1) ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจ  
     กำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต     
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     แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำหนด 
      แบบ ก(2) ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษา  
     รายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  8.2.2  แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องทำการ  
     ศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  การเลือกใช้แผน ก หรือ แผน ข หรือทั้งสองแผนอยู่ในดุลพินิจของภาควิชาและคณะ และจำนวน  
  หน่วยกิตในข้อ 8.2.1 และ 8.2.2 ไม่รวมหน่วยกิตของวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาบังคับพื้นฐาน 
 8.3 ปรญิญาเอก แบง่การศกึษาเปน็ 2 แบบ โดยเนน้การวจิยัเพือ่พฒันานกัวชิาการและนกัวชิาชพีชัน้สงู คอื 
  8.3.1  แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด ความรู้ ใหม่   
     หลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทาง วิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่  
     นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำหนดดังนี้ 
     (1) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
     (2) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
     ทั้งนี้ผู้เข้าศึกษาตาม (1) และ (2) ต้องสำเร็จการศึกษาด้วยคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
  8.3.2  แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด  
     ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมดังนี้  
     (1) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และ  
      ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
     (2) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ  
      ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
     ทั้งนี้ผู้เข้าศึกษาตาม (1) และ (2) ต้องสำเร็จการศึกษาด้วยคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
     ในกรณีที่ผู้เข้าศึกษามีประสบการณ์วิจัยทางวิชาการ เช่น มีผลงานวิจัยที่ลงพิมพ์ในวารสารที่มี  
     ผู้ตรวจวิจารณ์ จะอนุญาตให้เรียนวิชาการศึกษาพิเศษ (Special Study) หรือวิชาอื่นที่มี  
     ลักษณะคล้ายกันได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต แทนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาบรรยาย 
ข้อ 9 การเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ 
 9.1 หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ  
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  ปริญญาเอก หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขา  
  วิชาที่สัมพันธ์กัน จำนวนอย่างน้อย 2 คน 
 9.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง  
  วิชาการไม่ต่ำกว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จำนวนอย่างน้อย 3 คน 
 

หมวด 3  
อาจารย์ 

ข้อ 10  อาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
 10.1 อาจารยป์ระจำ หมายถงึ บคุลากรทีอ่ยู่ในระบบบรหิารงานบคุคลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้  
  ธนบุรีและได้รับมอบหมายจากคณะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในกระบวนการการจัดการเรียน การสอนและ  
  การศึกษาวิจัยของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้เป็นคณะ  
  กรรมการวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้เป็นคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ อาจารย์ผู้เป็นคณะกรรมการ  
  สอบวัดคุณสมบัติ อาจารย์ผู้เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน 
 10.2 ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคลากรที่อยู่ในระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
  ธนบุรีและได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งได้รับการ  
  แต่งตั้งจากคณะให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ หรือเป็นคณะกรรมการสอบประเภทต่างๆ   
  ของหลักสูตรระดับปริญญาโท 
 10.3 พนักงานสมทบ หมายถึง บุคลากรตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยพนักงานสมทบ (Adjunct Staff)   
  ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2547 และได้รับการแต่งตั้งจากคณะ  
  ให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ หรือเป็นคณะกรรมการสอบประเภทต่างๆ หรือเป็นผู้สอน  
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
 10.4 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำและได้รับความเห็นชอบจากคณะให้ทำหน้าที่สอน            
  นักศึกษาในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชาตามความเชี่ยวชาญของตน 
  10.4.1 คุณสมบัติอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท 
     (1) ต้องได้รับปริญญาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
      มีประสบการณ์ด้านการสอน รวมทั้งผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ  
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      การศกึษาเพือ่รบัปรญิญา หรอืเปน็ผูด้ำรงตำแหนง่ทางวชิาการไมต่ำ่กวา่ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 
     (2) กรณีเป็นผู้ไม่ได้สังกัดสถาบันอุดมศึกษาและไม่มีคุณวุฒิหรือตำแหน่งทางวิชาการตาม  
      ข้อ (1) ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่สอน 
  10.4.2 คุณสมบัติอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาเอก 
     (1) ต้องได้รับปริญญาไม่ต่ำกว่าปริญญาเอกในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน   
      และมีประสบการณ์ด้านการสอน รวมทั้งผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่ง  
      ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาหรอืเปน็ผูด้ำรงตำแหนง่ทางวชิาการไมต่ำ่กวา่รองศาตราจารย์ 
     (2) กรณีเป็นผู้ไม่ได้สังกัดสถาบันอุดมศึกษาและไม่มีคุณวุฒิหรือตำแหน่งทางวิชาการตาม  
      ข้อ (1) ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่สอน 
 10.5 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และได้  
  รับการแต่งตั้งจากคณะให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ หรือเป็นคณะกรรมการสอบประเภท  
  ต่างๆ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1) ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์   
    ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
  (2) กรณีเป็นผู้ไม่ได้สังกัดสถาบันอุดมศึกษา และไม่มีคุณวุฒิหรือตำแหน่งทางวิชาการตามข้อ (1)   
    ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น 
ข้อ 11 คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท 
 11.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท 
  11.1.1 คุณสมบัติ 
     (1) ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบใน  
      หลักสูตรที่เปิดสอน 
     (2) ต้องได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า  
      รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
  11.1.2  หน้าที่ 
     (1) รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตร และให้มีหน้าที่  
      ตามที่ระบุในข้อ (2) ถึง (5) อย่างน้อย 1 หน้าที่ 
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     (2) เป็นอาจารย์ผู้สอน 
     (3) เป็นคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 
     (4) เป็นคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
     (5) เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 11.2  คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 
  11.2.1 คุณสมบัติของกรรมการวิทยานิพนธ์ 
     (1) ต้องได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารอง  
      ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ 
     (2) เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือพนักงานสมทบของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่  
      สัมพันธ์กัน หรือ 
     (3) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
  11.2.2 องค์ประกอบ 
     คณะกรรมการวทิยานพินธป์ระกอบดว้ยประธานกรรมการวทิยานพินธแ์ละกรรมการวิทยานิพนธ์   
     ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะ ทั้งนี้  
     (1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ต้องได้รับปริญญาเอก  
      หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา  
      วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
     (2) อาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญหรือพนักงานสมทบของมหาวิทยาลัยให้  
      ทำหน้าที่เป็นกรรมการหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ 
     (3) กรณีที่มีบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีบุคลากร  
      ภายในมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย 
     (4) คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ต้องมีกรรมการวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
      อย่างน้อย 2 คน  
  11.2.3 หน้าที่ 
     (1) ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิดและวิธีการ  
      ศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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     (2) ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิดการเขียน 
      วิทยานิพนธ์ และการใช้ภาษา 
     (3) สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
     (4) ประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาจนกว่าการทำวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
 11.3 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
  11.3.1 คุณสมบัติของกรรมการสอบประมวลความรู้ 
     (1) ต้องได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารอง        
      ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ 
     (2) เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือพนักงานสมทบของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่  
      สัมพันธ์กัน หรือ 
     (3) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
  11.3.2 องค์ประกอบ 
     คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ประกอบด้วยประธานกรรมการสอบประมวลความรู้และ  
     กรรมการสอบประมวลความรู้ ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะ และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า   
     3 คน ทั้งนี้  
     (1) ประธานกรรมการสอบประมวลความรู้ ต้องได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็น  
      ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่  
      สัมพันธ์กัน 
     (2) อาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญหรือพนักงานสมทบของมหาวิทยาลัย ให้  
      ทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการสอบประมวลความรู้ได้ 
  11.3.3 หน้าที่ 
     สอบข้อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่าในเนื้อหาหรือรายวิชาที่กำหนดสำหรับนักศึกษาเพื่อ  
     ประเมินผลความรอบรู้ทางด้านวิชาการของนักศึกษาปริญญาโทที่ศึกษาตามแผน ข  
 11.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
  11.4.1 คุณสมบัติของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
     (1) ต้องได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารอง   
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      ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ 
     (2) เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือพนักงานสมทบของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่  
      สัมพันธ์กัน หรือ 
     (3) เป็นผู้ที่มีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์ 
  11.4.2 องค์ประกอบ 
     คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะ โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า  
     คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้  
     (1) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจประกอบด้วยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งหมดหรือ  
      บางส่วน  
     (2) ในการสอบวทิยานพินธต์อ้งมผีูท้รงคณุวฒุจิากภายนอกมหาวทิยาลยั (External Examiner)   
      อย่างน้อย 1 คน  
     (3) กรณีที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ อาจจะอนุโลมให้ส่งวิทยานิพนธ์ไปให้กรรมการ  
      ผู้นั้นอ่านและให้ความเห็น 
  11.4.3 หน้าที่ 
     พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ความรอบรู้ใน  
     เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่ทำวิจัย ความสามารถในการนำเสนอผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน   
     ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคำถาม 
 11.5 อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท 
  11.5.1 คุณสมบัติ 
     ต้องได้รับปริญญาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมี           
     ประสบการณ์ด้านการสอน รวมทั้งผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการ  
     ศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  11.5.2 หน้าที่ 
     รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร  
     ปริญญาโท 
ข้อ 12 คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก 
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 12.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  12.1.1 คุณสมบัติ 
     (1) ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบใน  
      หลักสูตรที่เปิดสอน 
     (2) ต้องได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า  
      ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
  12.1.2 หน้าที่ 
     (1) รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตร และให้มีหน้าที่  
      ตามที่ ระบุในข้อ (2) ถึง (5) อย่างน้อย 1 หน้าที่ 
     (2) เป็นอาจารย์ผู้สอน 
     (3) เป็นคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 
     (4) เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
     (5) เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 12.2 คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 
  12.2.1 คุณสมบัติของกรรมการวิทยานิพนธ์ 
     (1) ต้องได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารอง  
      ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ 
     (2) เป็นพนักงานสมทบของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ 
     (3) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
     (4) ควรมีประสบการณ์ในการควบคุมวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโทมาก่อน 
  12.2.2 องค์ประกอบ 
     คณะกรรมการวทิยานพินธป์ระกอบดว้ยประธานกรรมการวทิยานพินธแ์ละกรรมการวทิยานพินธ์   
     ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะ ทั้งนี้ 
     (1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ต้องได้รับปริญญาเอก  
      หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา  
      วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
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     (2) อาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือพนักงานสมทบของมหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่เป็น  
      กรรมการหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ 
     (3) กรณีที่มีบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีบุคลากร  
      ภายในมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย 
     (4) คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ต้องมีกรรมการวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
      อยา่งน้อย 2 คน  
  12.2.3 หน้าที่ 
     (1) ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิดและวิธีการ  
      ศึกษาวิจัยรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
     (2) ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิดการเขียน          
      วิทยานิพนธ์และการใช้ภาษา 
     (3) สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
     (4) ประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาจนกว่าการทำวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
 12.3 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
  12.3.1 คุณสมบัติของกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
     (1) ต้องได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า  
      รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ 
     (2) เป็นพนักงานสมทบของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ 
     (3) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
  12.3.2 องค์ประกอบ 
     คณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตัปิระกอบดว้ยประธานกรรมการสอบวดัคณุสมบตัแิละกรรมการ  
     สอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะ และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ 
     (1) ประธานกรรมการสอบวัดคุณสมบัติต้องได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรง   
      ตำแหนง่ทางวชิาการไมต่ำ่กวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั 
     (2) อาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือพนักงานสมทบของมหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่เป็น  
      กรรมการหรือประธานกรรมการสอบวัดคุณสมบัติได้ 
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  12.3.3 หน้าที่ 
     สอบข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่าในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยวัดความ  
     แน่นของพื้นความรู้ในกลุ่มวิชาที่ภาควิชากำหนดและวัดความสามารถในการใช้ความรู้เพื่อแก้  
     ปัญหา 
 12.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
  12.4.1 คุณสมบัติของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
     (1) ต้องได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารอง  
      ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ 
     (2) เป็นพนักงานสมทบของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ 
     (3) เป็นผู้มีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์ 
  12.4.2 องค์ประกอบ 
     คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะ โดยต้องมีจำนวนมากกว่า  
     คณะกรรมการวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ 
     (1) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจประกอบด้วยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งหมดหรือ  
      บางส่วน 
     (2) ในการสอบวทิยานพินธต์อ้งมผีูท้รงคณุวฒุจิากภายนอกมหาวทิยาลยั (External Examiner)   
      อย่างน้อย 1 คน ซึ่งไม่ได้เป็นคณะกรรมการวิทยานิพนธ์รวมอยู่ในคณะกรรมการสอบ  
      วิทยานิพนธ์ด้วย 
     (3) กรณีที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ อาจจะอนุโลมให้ส่งวิทยานิพนธ์ไปให้กรรมการ  
      ผู้นั้นอ่านและให้ความเห็น 
  12.4.3 หน้าที่ 
     พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ความรอบรู้ใน  
     เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่ทำวิจัย ความสามารถในการนำเสนอผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน   
     ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคำถาม 
 12.5 อาจารย์ผู้สอน 
  12.5.1 คุณสมบัติ 
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     ต้องได้รับปริญญาไม่ต่ำกว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์  
     กัน และมีประสบการณ์ด้านการสอน รวมทั้งผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่ง  
     ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ 
  12.5.2 หน้าที่    
     รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอก 
ข้อ 13 ภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ประจำหนึ่งคนให้ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไม่  
 ควรเกิน 5 คน ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการประจำคณะจะยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษเป็นรายๆ ไป โดยคำนึงถึง  
 ขีดความสามารถของอาจารย์แต่ละคนและคุณภาพของบัณฑิตประกอบกัน 
 

หมวด 4  
การรับเข้าศึกษา 

ข้อ 14 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 14.1 หลักสูตรปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร  
  ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรองหลักสูตรและมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะ  
  กำหนด 
 14.2 หลักสูตรปริญญาเอก 
  14.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรองหลักสูตร ด้วย  
     แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า หรือคณาจารย์ประจำหลักสูตร  
     ปริญญาเอกพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ เช่น มีผลงานวิจัยและ/หรือพัฒนาที่ได้  
     มาตรฐาน 
  14.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรองหลักสูตร ด้วย  
     ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า B+ หรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50   
     หรือเทียบเท่า หรือคณาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา  
     ได้ เช่น มีผลงานวิจัย และ/หรือพัฒนาที่ได้มาตรฐาน 
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  14.2.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่คณะกำหนด 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาดังกล่าวก่อนการรับเข้าศึกษาเพื่อทดสอบ  
 มาตรฐานวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ 
ข้อ 15 การรับเข้าศึกษา 
 15.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครโดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ หรือ  
  วิธีการอื่นใดที่ภาควิชาเห็นสมควรและคณะให้ความเห็นชอบ 
 15.2 ในกรณีที่ผู้สมัครกำลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี การรับเข้าศึกษาจะมีผล  
  สมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครให้แก่  
  มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 15.3 สำหรับหลักสูตรเต็มเวลา ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ การรับเข้าศึกษาจะ  
  มีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาจากต้นสังกัด 
 15.4 ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกินหนึ่งสาขาวิชาในเวลาเดียวกันไม่ได้  
ข้อ 16 สถานภาพนักศึกษา 
 16.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว 
 16.2 นักศึกษาทดลองศึกษา ระดับปริญญาโท หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไขว่า  
  ภาคการศึกษาแรกจะต้องสอบให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะเปลี่ยน  
  สถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ หรือมีเงื่อนไขอื่นตามที่ภาควิชาและ/หรือคณะกำหนด 
 16.3 นักศึกษาทดลองศึกษา ระดับปริญญาเอก หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไข  
  ว่านักศึกษาต้องศึกษาวิชาพื้นฐานบางวิชาเพิ่มเติมตามที่ภาควิชากำหนด หรือภาควิชาพิจารณาแล้วเห็น  
  ว่านักศึกษาผู้นั้นมีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ดีพอที่จะเป็นนักศึกษาสามัญ หรือมีเงื่อนไขอื่นตามที่  
  ภาควิชาและ/หรือคณะกำหนด 
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หมวด 5  
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 17 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อม  
 หลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วน ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียน 
 18.1 การลงทะเบียนรายวิชาและระยะเวลาการศึกษา 
  18.1.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  18.1.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและ/หรือวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการ  
     ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ยกเว้นกรณีที่นักศึกษามีหน่วยกิตเหลือ  
     สำหรับลงทะเบียนตามหลักสูตรน้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนน้อยกว่า 6 หน่วยกิตได้   
     และในภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาและ/หรือวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน   
     6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตรดังนี้ 
     (1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
     (2) ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
     (3) ปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา  
      ระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
      สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก 
  18.1.3 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ข้างต้นจะกระทำได้  
     ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา 
  18.1.4 นักศึกษาที่ ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะไม่มีสิทธิ์  
     ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุจำเป็นและได้รับอนุมัติจากคณะให้  
     ลงทะเบียนรายวิชาหรือลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ 
  18.1.5 กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เป็นรายปี 
 18.2 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
  18.2.1 นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันการศึกษาอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก  
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     ภาควิชา และต้องได้รับอนุมัติจากคณะ โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้ 
     (1) รายวิชาที่หลักสูตรกำหนดไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปีการศึกษา  
      นั้นด้วยเหตุผลต่างๆ  
     (2) รายวิชาที่สถาบันอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้กับรายวิชาในหลักสูตร 
     (3) รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
      ของนักศึกษา 
  18.2.2 ให้นำหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันไปเป็นส่วน                  
     หนึ่งของการประมวลผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่ 
  18.2.3 นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียนตามอัตราที่สถาบันนั้นๆ กำหนด 
ข้อ 19 การขอเพิ่ม ขอเปลี่ยน ขอลดและขอถอนรายวิชา 
 นักศึกษาจะขอเพิ่ม ขอเปลี่ยน หรือขอลดรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในกรณี  
 การขอถอนรายวชิาตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาและอาจารยผ์ูส้อน โดยถอืเกณฑก์ารปฏบิตัดิงันี้ 
 19.1 การขอเพิ่มหรือขอเปลี่ยนรายวิชา จะต้องกระทำภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
 19.2 การขอลดรายวิชา จะต้องกระทำภายใน 3 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
 19.3 การขอถอนรายวิชา จะต้องกระทำก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 3 สัปดาห์ และจะบันทึกรายวิชาที่  
  ขอถอนลงในใบแสดงผลการศึกษาด้วย 
 19.4 การขอเพิ่ม ขอเปลี่ยน ขอลด และขอถอนรายวิชาในข้อ 19.1-19.3 จะต้องไม่ขัดกับข้อ 18.1.2 แห่ง  
  ระเบียบนี้ 
 19.5 สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะขอเพิ่ม ขอเปลี่ยน ขอลด หรือขอถอนรายวิชาไม่ได้ 
ข้อ 20 เวลาเรียน 
 นักศึกษาจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาภาคทฤษฎี หรือรายวิชาภาคปฏิบัติ หรือรายวิชาที่มีการทดลอง การฝึก  
 ปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ต่อเมื่อมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา  
 เรียนทั้งหมดของการบรรยาย หรือการปฏิบัติการ การทดลอง การฝึกปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาค  
 สนาม 
ข้อ 21 การลาพักการศึกษา 
 21.1 นักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 



ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา 35

  21.1.1 ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือเข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร   
     หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
  21.1.2 มีเหตุจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับพิจารณาให้ลาพักการศึกษาตามแต่กรณี 
 21.2 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา และลาพักติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา    
  หรือ 1 ปีการศึกษา เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 
 21.3 กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับเวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย   
  ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 21.1.1 และกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย 
 21.4 การลาพักการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากคณะ 
 21.5 การชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  21.5.1 นกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษากอ่นการลงทะเบยีนวชิาเรยีน ไมต่อ้งชำระคา่บำรงุและค่าธรรมเนียม  
     การศึกษา แต่ต้องชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา 
  21.5.2 นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ต่อมามีความจำเป็นต้องลาพักการ  
     ศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ 
  21.5.3 ในกรณีที่นักศึกษาทำเรื่องลาพักการศึกษาภายหลังจากการลงทะเบียนวิชาเรียนโดยได้ขอ  
     ผ่อนผันชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา   
     นักศึกษาต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย 
ข้อ 22 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 
 22.1 สำเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาได้ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา 
 22.2 ลาออก 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคำร้องต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คณบดี  
  พิจารณาอนุมัติ หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออก ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังมีสภาพเป็นนักศึกษา 
 22.3 ขาดการลงทะเบียนเรียนและ/หรือการชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  นักศึกษาที่ขาดการลงทะเบียนเรียนและ/หรือการชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการ  
  ศกึษาใด เมือ่ครบกำหนด 6 สปัดาห ์นบัจากวนัเปดิภาคการศกึษาตามประกาศของมหาวทิยาลยั ใหถ้อืว่า  
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  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 22.4 ระยะเวลาศึกษาครบกำหนด 
  นักศึกษาซึ่งไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรตามข้อ 18.1.2(1)-  
  18.1.2(3) ให้ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  นักศึกษาปริญญาเอกแผนการศึกษาแบบ 1 หรือนักศึกษาปริญญาเอกแผนการศึกษาแบบ 2 ที่สอบ  
  รายวิชาได้ครบตามกำหนดและมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 ซึ่งใช้ระยะเวลาศึกษา  
  ครบกำหนด แต่ยังทำวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จและ/หรือรอการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ สามารถขอขยาย  
  เวลาการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ต้องผ่านการประเมินแล้วไม่น้อยกว่า  
  ร้อยละ 90 ของจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ทั้งหมด และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
  ประจำคณะและได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 22.5 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ตัดสิน 
  22.5.1 นักศึกษาสามัญ นักศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.75   
     ในภาคการศกึษาแรกทีเ่ขา้ศกึษา นกัศกึษาระดบัปรญิญาโทและนกัศกึษาระดบัประกาศนยีบัตร  
     บัณฑิต ซึ่งมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ให้  
     พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  22.5.2 ในภาคการศึกษาใดๆ นักศึกษาสามัญซึ่งมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.25 สำหรับ  
     การศึกษาระดับปริญญาเอก และ 3.00 สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับ  
     ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้อยู่ในสภาพวิทยาทัณฑ์ และระหว่างที่อยู่ในสภาพวิทยาทัณฑ์ ถ้า  
     แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคน้อยกว่า 3.25 สำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก และ   
     3.00 สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้พ้นสภาพการเป็น  
     นักศึกษา 
  22.5.3 นักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 16.2-16.3 ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นนักศึกษา  
     สามัญได้ หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 22.6 กรณีอื่นๆ 
  นักศึกษาอาจพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีอื่นๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในเรื่องนั้นๆ 
 



ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา 37

หมวด 6  
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 23 การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคดังนี้ 
 23.1 ให้กำหนดผลการศึกษาเป็นตัวอักษรสำหรับแต่ละรายวิชา ในการคำนวณแต้มเฉลี่ยให้เทียบค่าตัวอักษร  
  เป็น แต้ม ทั้งนี้ผลการศึกษา แต้ม และความหมายมีดังต่อไปนี้ 
            ผลการศึกษา    แต้ม ความหมาย 
      A     4.00 ดีเยี่ยม  (Excellent) 
      B+    3.50 ดีมาก  (Very Good) 
      B     3.00 ดี  (Good) 
      C+    2.50 ค่อนข้างดี  (Fairly Good) 
      C     2.00 พอใช้  (Fair) 
      D+    1.50 ค่อนข้างอ่อน  (Fairly Poor) 
      D     1.00 อ่อน  (Poor) 
      F           0 ตก  (Failure) 
      Fe          0 ตกเนื่องจากขาดสอบ 
            (Failure : absent from examination) 
      Fa      0 ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ 
             (Failure : insufficient attendance) 
      W      -  ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal) 
      S           - พอใจ  (Satisfactory) 
      I           - ไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
      U           - ไม่พอใจ  (Unsatisfactory) 
      Aud.        - การเรียนแบบไม่คิดเกรด  (Audit) 
 23.2 รายวิชาที่ศึกษาจะต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า C หรือ S ถ้าได้ผลการศึกษาต่ำกว่าที่ระบุไว้ ต้อง  
  ลงทะเบียนเรียนซ้ำโดยในหมวดวิชาบังคับต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาเดิม ส่วนในหมวดวิชาเลือก  
  อาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นแทนได้  
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 23.3 การให้ F, Fe และ Fa กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  23.3.1 นักศึกษาเข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลว่าตก (F) 
  23.3.2 นักศึกษาทำผิดข้อกำหนดในการสอบของแต่ละรายวิชา ได้รับการตัดสินให้ตก (F) 
  23.3.3 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน ภาควิชา และคณะ (Fe) 
  23.3.4 นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 20 (Fa) 
 23.4 การให้ S หรือ U กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  23.4.1 รายวิชาปรับพื้นฐาน รายวิชาเรียนซึ่งภาควิชาและคณะเห็นสมควรให้มีการวัดผลการศึกษาแบบ   
     S หรือ U และวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยจะให้ S เมื่อผลการศึกษา/วิจัย  
     เป็นที่น่าพอใจและต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 23.5 การให้ I กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  23.5.1 นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงานเพราะป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ แต่นักศึกษาต้องมี  
     เวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
  23.5.2 นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ ในดุลพินิจของอาจารย์  
     ผู้สอนและภาควิชา 
  23.5.3 อาจารย์ผู้สอนและภาควิชาเห็นสมควรให้รอการประเมิน 
 23.6 การเปลี่ยนผลการศึกษา I ต้องดำเนินการดังนี้ 
  23.6.1 สอบใหม่หรือส่งผลงานเพิ่มเติมภายใน 1 เดือนนับจากวันที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการสอบ 
  23.6.2 ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและประเมินผลใหม่ภายในภาคการศึกษาถัดไป 
  23.6.3 นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาที่ได้รับผลการศึกษา I โดยไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิตของการ  
     ลงทะเบียนในรายวิชานั้น และปฏิบัติตามข้อ 23.6.1 หรือ 23.6.2 มิฉะนั้นจะได้รับผลการศึกษา   
     F หรือ U 
 23.7 การให้ Aud. กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  23.7.1 รายวิชาที่นักศึกษาขอเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตและต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่  
     น้อยกว่าร้อยละ 80 หากนักศึกษามีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการน้อยกว่าร้อยละ 80 จะได้รับ  
     ผลการศึกษา U 
  23.7.2 นักศึกษาที่ได้รับผลการศึกษา Aud. ในรายวิชาใดจะขอเปลี่ยนผลการศึกษาเป็นเกรดไม่ได้   
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     และจะนำรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) ของรายวิชาต่อเนื่องไม่ได้ 
 23.8 การให้ W กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  23.8.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนการศึกษาตามข้อ 19.3 
  23.8.2 นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 
  23.8.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา 
ข้อ 24 การนับจำนวนหน่วยกิต 
 24.1 การนับจำนวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด ให้นับเฉพาะจำนวน  
  หน่วยกิตที่กำหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับเฉพาะจำนวนหน่วยกิตครั้งสุดท้าย  
  ที่ประเมินผลว่าสอบได้และนำไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 
 24.2 การนับหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคำนวณแต้มเฉลี่ย ให้นับหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็นแต้ม 
ข้อ 25 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยและการอนุมัติผลการศึกษา 
 25.1 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท คือ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และแต้ม  
  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    
  25.1.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค ให้คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษา  
     นั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง  
     หารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็นแต้มในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้  
     ให้มีทศนิยมสองตำแหน่ง โดยปัดเศษจากตำแหน่งที่สาม 
  25.1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาใน  
     มหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้ม  
     ของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่  
     ศึกษาและมีผลการศึกษาเป็นแต้มตามข้อ 23.1 ทั้งนี้ให้มีทศนิยมสองตำแหน่ง โดยปัดเศษจาก  
     ตำแหน่งที่สาม 
 25.2 ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ในกรณีที่มีปัญหาให้คณะ       
  กรรมการประจำคณะมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
ข้อ 26 การย้ายสาขาวิชาและภาควิชา 
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 26.1 นักศึกษาสามัญอาจขอย้ายสาขาวิชาในภาควิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา   
  และได้รับอนุมัติจากคณะ 
 26.2 นักศึกษาสามัญอาจขอย้ายภาควิชา โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจาก  
  คณะ ของหน่วยงานที่เข้าศึกษาเดิมกับหน่วยงานใหม่ที่จะย้ายไป 
 26.3 การขอย้ายสาขาวิชาหรือภาควิชา จะกระทำได้ในกรณีมีเหตุผลอันสมควรและนักศึกษาได้เข้าศึกษาใน  
  สาขาวิชาหรือภาควิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
  ไม่น้อยกว่า 3.00 ในระดับปริญญาโท และ 3.25 ในระดับปริญญาเอก 
 26.4 การเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชาหรือภาควิชาที่ย้ายไปให้เป็นไปตามข้อ 28.2 
ข้อ 27 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
 27.1 การเปลี่ยนระดับการศึกษาอาจเป็นการเปลี่ยนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมหรือกลับกันได้ในสาขาวิชา  
  เดียวกัน โดยได้รับความเห็นขอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณะ 
 27.2 การเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของระดับการศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามข้อ 28.2 
ข้อ 28 การเทียบโอนรายวิชา 
 28.1 สำหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น 
  28.1.1 รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องเป็นรายวิชาที่ได้ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีเนื้อหาเทียบเคียงกัน  
     ได้กับรายวิชาในหลักสูตรที่รับเข้าศึกษา และผลการศึกษาของรายวิชาที่จะเทียบโอนต้องไม่ต่ำ  
     กว่า B หรือเทียบเท่า 
  28.1.2 การเทียบโอนรายวิชาให้กระทำได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดใน  
     หลักสูตรสำหรับหลักสูตรที่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ หรือเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน 1 ใน 2 ของ  
     จำนวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร ไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ สำหรับหลักสูตรที่ต้อง  
     ทำวิทยานิพนธ์ เศษของหน่วยกิตให้นับเป็น 1 
  28.1.3 รายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นำหน่วยกิตมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย แต่การนับหน่วยกิตเพื่อ  
     สำเร็จการศึกษา ให้นับหน่วยกิตที่เทียบโอนมาด้วย  
 28.2 สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  28.2.1 นักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาตามข้อ 26 หรือเปลี่ยนระดับการศึกษาตามข้อ 27 สามารถเทียบโอน  
     รายวิชาได้ และต้องนำหน่วยกิตที่โอนมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 
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  28.2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท   
     สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ โดยผลการศึกษาของรายวิชาที่จะเทียบโอนต้องไม่ต่ำกว่า B และ  
     ต้องนำหน่ายกิตที่โอนมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 
  28.2.3 ผู้ที่พ้นสภาพการศึกษาแล้วสมัครเข้าศึกษาใหม่ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา อาจให้  
     เทียบโอนรายวิชาที่ได้ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและผลการศึกษาของรายวิชาที่จะเทียบโอน  
     ต้องไม่ต่ำกว่า B ทั้งนี้รายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นำหน่วยกิตมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย   
     แต่ให้นับหน่วยกิตเพื่อการสำเร็จการศึกษา และในกรณีที่มีรายวิชาใหม่ซึ่งเป็นวิชาบังคับ   
     นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน 
  28.2.4 การเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาตามข้อ 28.2.1-28.2.3 ให้นับรวมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
     ที่ได้ศึกษาและมีผลการศึกษา S ด้วย 
 28.3 การเทียบโอนรายวิชาตามข้อ 28.1-28.2 ต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 7 ปีการศึกษา นับจาก  
  ปีการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 
 28.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาต้องยื่นคำร้องพร้อมใบรายงานผลการศึกษาและเอกสาร  
  หลักสูตรซึ่งมีคำอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 1 เดือน นับจากวันเปิดภาค  
  การศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาและได้รับอนุมัติ  
  จากคณะ 
 

หมวด 7  
การทำวิทยานิพนธ์ 

ข้อ 29 การทำวิทยานิพนธ์ 
 29.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ 
  29.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก(2) และนักศึกษาระดับปริญญาเอก แผนการศึกษาแบบ 2   
     ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาจากผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้เมื่อเป็น  
     นักศึกษาสามัญแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ได้ลงทะเบียนรายวิชาและสอบผ่านแล้ว  
     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ในระดับปริญญาโท   
     และ 3.25 ในระดับปริญญาเอก  



ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา 42

     ในกรณีอื่นๆ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  29.1.2 นักศึกษาสามารถแบ่งจำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ได้ตามความเห็นชอบ  
     ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องไม่ขัดกับข้อ 18.1.2 
  29.1.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเรียนครบหลักสูตรแล้ว แต่ยังทำวิทยานิพนธ์ไม่เรียบร้อย ซึ่งต้อง  
     ทำต่อในภาคการศึกษาฤดูร้อน และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน   
     นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้น มิฉะนั้นคณะจะไม่  
     อนุมัติผลการศึกษา และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนย้อนหลัง 
 29.2 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  29.2.1 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอ  
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจแก้ไข แล้วนำเสนอภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบ 
  29.2.2 ภาควิชาจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อมรายชื่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ไปยังคณะเพื่อ  
     อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 
 29.3 การสอบโครงร่างและการประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์ 
  29.3.1 นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นต้องจัดทำรายงานความ  
     ก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เสนอคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
  29.3.2 คณะกรรมการวิทยานิพนธ์จะประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์ตามจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่  
     นักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจะให้ผลการศึกษา S เฉพาะหน่วยกิตที่การ  
     วิจัยมีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ และให้ผลการศึกษา U ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ทำการค้นคว้า  
     วิจัยตามแผนงาน 
     นักศึกษาที่ทำการสอบและส่งวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วจึงจะได้ผลการศึกษา S ครบตาม  
     จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 
  29.3.3 นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ขาดการติดตามในการทำวิทยานิพนธ์โดยสม่ำเสมอ   
     2 ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน ทำให้มีผลการศึกษา U คณะกรรมการวิทยานิพนธ์อาจเสนอ  
     ภาควิชาให้นักศึกษาพ้นจากการทำวิทยานิพนธ์ในเรื่องนั้นได้โดยการอนุมัติของคณะ 
 29.4 การขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อและจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 
  29.4.1 ในกรณีที่คณะกรรมการวิทยานิพนธ์เห็นสมควรให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงหัวข้อและ/หรือจำนวน  
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     หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เนื่องจากมีอุปสรรคทางวิชาการหรือเหตุพ้นวิสัย ให้  
     นักศึกษายื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมแนบโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ ตาม  
     ข้อ 29.2 เพื่อให้คณะอนุมัติ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิทยานิพนธ์และการให้  
     ความเห็นชอบของภาควิชา 
  29.4.2 นักศึกษาที่ เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ ใหม่จะต้องทำการลงทะเบียนและชำระหน่วยกิต  
     วิทยานิพนธ์ใหม่  
ข้อ 30 การสอบวิทยานิพนธ์ 
 30.1 นักศึกษามีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อ 
  30.1.1 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ให้ทำการสอบวิทยานิพนธ์ได้ 
  30.1.2 จัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ (ยังไม่ต้องเข้าเล่ม) ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อ่านล่วงหน้าก่อน  
     กำหนดวันสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
 30.2 ประธานคณะกรรมการวิทยานิพนธ์จะเสนอรายนามคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และกำหนดการสอบ  
  ไปยังภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบและคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ง 
 30.3 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบ ในกรณีที่ผลสอบเป็นที่พอใจ ให้ผลการ  
  ศึกษาผ่าน (S) และกรณีที่ผลสอบไม่เป็นที่พอใจ ให้ทำการสอบแก้ตัวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ  
  สอบวิทยานิพนธ์กำหนด   
 30.4 นักศึกษาที่สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ดำเนินการจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในรูปเล่ม   
  ซึ่งมีรูปแบบตามคู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยพร้อมวิทยานิพนธ์ฉบับ  
  อิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วันหลังจากวันสอบ ในกรณีที่มีการแก้ไข  
  วิทยานิพนธ์ซึ่งไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหลัก แต่ต้องใช้เวลามาก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจกำหนดให้  
  ส่งวิทยานิพนธ์เกิน 30 วันได้ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน มิฉะนั้นจะต้องทำการสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ 
 30.5 นักศึกษาระดับปริญญาเอกควรใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์ ยกเว้นได้รับอนุมัติเป็นกรณี  
  พิเศษจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ในการใช้ภาษาอื่น 
 30.6 ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 31 การทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 ให้คณะกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) ที่ไม่  
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 ขัดกับระเบียบนี้ ทั้งนี้ 
 31.1 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ตามข้อ 32.2.3(ก) ให้เป็นไปตามข้อ 11.3 
 31.2 คณะกรรมการสอบการศกึษาคน้ควา้อสิระตามขอ้ 32.2.3(ข) ใหเ้ปน็ไปตามขอ้ 11.4 ยกเวน้ขอ้ 11.4.2(2)  

 
หมวด 8 การสำเร็จการศึกษา 

ข้อ 32 นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
 32.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
  และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  
 32.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
  32.2.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก(1) ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย   
     และมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานา  
     ชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น 
  32.2.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก(2) ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   
     และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน  
     การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และมีผลงานเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปเล่มที่  
     เป็นวิทยานิพนธ์ 
  32.2.3 นักศึกษาแผน ข ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร มีแต้มระดับ  
     คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้ง 
     (ก) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive   
      Examination) หรือ 
     (ข) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  
  32.2.4 ต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาบังคับพื้นฐาน ทั้งนี้ภาควิชาอาจกำหนดการสำเร็จ  
     หลักสูตรภาษาต่างประเทศที่จัดสอบโดยสถาบันอื่นเป็นการสอบผ่านภาษาต่างประเทศก็ได้   
     สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชา/คณะจะเป็น  
     ผู้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบผ่านภาษาต่างประเทศนี้ 
 32.3 นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
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  32.3.1 ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ  
     กว่า 3.25 สำหรับแผนการศึกษา แบบ 2 
  32.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ทั้งนี้ 
     (1) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติภายใน 4 ภาคการ  
      ศึกษานับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
     (2) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติภายใน 3 ภาคการศึกษา  
      นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
     (3) การสอบวัดคุณสมบัติให้กระทำได้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 32.3.2(1)   
      และ 32.3.2(2) 
  32.3.3 ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงการค้นพบวิทยาการใหม่ ความคิดริเริ่ม หรือการวิจารณ์ด้วย  
     ความคิดใหม่ ทั้งนี้ 
     (1) ต้องมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   
      ซึ่งสืบค้นได้ในฐานข้อมูลมาตรฐานที่มีผู้พิจารณาผลงาน (Referee) จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ชิ้น   
      หรือ 
     (2) ต้องมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   
      ซึ่งสืบค้นได้ในฐานข้อมูลมาตรฐานที่มีผู้พิจารณาผลงาน (Referee) จำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ชิ้น   
      และ 
      ก. บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ลงพิมพ์ในวารสารระดับภูมิภาคหรือระดับ  
       ชาติที่มีผู้พิจารณาผลงาน (Referee) ไม่ต่ำกว่า 2 ชิ้น หรือ 
      ข. บทความวิจัยที่เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาคการบรรยาย และมี  
       เอกสารฉบับเต็มตีพิมพ์ในรายงานรวมเล่มการสัมมนา (Proceedings) ไม่ต่ำกว่า   
       2 ชิ้น หรือ 
      ค. บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ลงพิมพ์ในวารสารระดับภูมิภาคหรือระดับ  
       ชาติที่มีผู้พิจารณาผลงาน (Referee) ไม่ต่ำกว่า 1 ชิ้น และบทความวิจัยที่เสนอในการ  
       ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาคการบรรยาย และมีเอกสารฉบับเต็มตีพิมพ์ใน  
       รายงานรวมเล่มการสัมมนา (Proceedings) ไม่ต่ำกว่า 1 ชิ้น หรือ 
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     (3) ผลงานอื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่นผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร งานนวัตกรรม งานออกแบบ  
      สรา้งสรรคห์รอืตน้แบบทีส่ามารถนำไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณชิย ์หรอืสาธารณประโยชน์ได้ 
  32.3.4 ต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายในเรื่องวิทยานิพนธ์ตามข้อ 32.3.3 
  32.3.5 ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ  
     นักศึกษาระดับปริญญาเอกจำเป็นต้องรู้ภาษาต่างประเทศอย่างดี โดยต้องสอบผ่านภาษาต่าง  
     ประเทศ 1 ภาษา แต่ถ้าสาขาวิชาใดต้องการให้ผู้เข้าศึกษารู้ภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติมอีกก็  
     ให้อยู่ในดุลพินิจของสาขาวิชานั้น การบังคับภาษาต่างประเทศนี้ไม่นับหน่วยกิตให้ 
ข้อ 33 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตรกำหนด โดยความเห็นชอบของภาควิชาและ/หรือคณะอย่างครบถ้วน 
ข้อ 34 เป็นผู้มีศักดิ์และสิทธิ์ของนักศึกษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของ  
 นักศึกษาที่จะให้ได้รับปริญญา 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 35 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2547 ให้อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบนี้ ยกเว้น  
 ข้อ 8.3.2 วรรค 2 และหมวด 8 ว่าด้วยการสำเร็จการศึกษา 
ข้อ 36 คณะกรรมการวทิยานพินธห์รอืคณะกรรมการสอบวทิยานพินธซ์ึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้กอ่นหนา้ประกาศใชร้ะเบยีบนี ้  
 ให้ยังคงเป็นคณะกรรมการวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต่อไป จนกว่า  
 นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 
 
 
             (ลงชื่อ) ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 
                 (นายทองฉัตร งศ์ลดารมภ์) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 



ระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ

03 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สำหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) พ.ศ. 2547
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสำหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) 

พ.ศ. 2547 
   
 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาโดยให้บุคคลจากภาครัฐและเอกชนสามารถศึกษาเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 จึงมีมติให้วาง
ระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สำหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) ไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา  
 ดุษฎีบัณฑิตสำหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) พ.ศ. 2547” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 มหาวิทยาลัย       หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 อธิการบดี        หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 การศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
          หมายความว่า การจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกของ 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 หลักสูตร        หมายความว่า  หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต            
                   ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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 นักศึกษา              หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 
             ไม่เต็มเวลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
             โดยต้องแสดงความประสงค์การเป็นนักศึกษาแบบไม่เต็ม 
            เวลาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา   
ข้อ 4 การศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสำหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง 
 4.1 การจดัแผนการศกึษาในหลกัสตูรโดยกำหนดจำนวนหนว่ยกติเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร ไมค่วรเกนิ 9 หนว่ยกติ  
  ต่อภาคการศึกษาปกติ สำหรับระบบทวิภาค 
 4.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า   
  3 หน่วยกิต ยกเว้นกรณีที่มีหน่วยกิตเหลือสำหรับลงทะเบียนตามหลักสูตรน้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้  
  ลงทะเบียนน้อยกว่า 3 หน่วยกิตได้ 
 4.3 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ไม่เกิน   
  3 หน่วยกิต 
 4.4 ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 7 ปีการศึกษา 
ข้อ 5 สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 พ.ศ. 2547 หรือตามที่จะประกาศใช้ภายหลัง หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศ ของมหาวิทยาลัย  
 ว่าด้วยการนั้นๆ ยกเว้นการจัดแผนการศึกษา การลงทะเบียนรายวิชา และระยะเวลาการศึกษา ให้ปฏิบัติตาม  
 ข้อ 4.1-4.2 ของระเบียบนี้ 
ข้อ 6 ให้คณะ สำนัก สถาบัน หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าสามารถออกประกาศที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 
ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ให้อธิการบดีเป็น  
 ผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547                   
 
             (ลงชื่อ) ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 
             (นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 



ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ

04 
เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ พ.ศ. 2543
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
พ.ศ. 2543 

 
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเรียน/วิทยานิพนธ์/โครงงานหรือการไปทำวิจัยของ    

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2543 
วันที่ 31 มกราคม 2543 จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ พ.ศ. 2543” 

2. ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
3. นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนวิชาเรียน/วิทยานิพนธ์/โครงงานหรือไปทำวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ในภาคการศึกษาใด ให้ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
4.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัย และไปทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ใน

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ให้ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
5.  การบันทึกผลการศึกษาในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ให้เป็นไปตามรหัสวิชาและชื่อวิชาตามที่  

ลงทะเบียน โดยระบุผลการศึกษา ภาคการศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่นักศึกษาไปศึกษา ในกรณีที่เป็นวิชา
บังคับตามหลักสูตร ให้ระบุรหัสวิชาและชื่อวิชาที่มีการเทียบโอนไว้ด้วย 

6.  การไปศึกษาหรือทำวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ให้นับระยะเวลาการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ของหลักสูตรด้วย 
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7. การเทียบโอนรายวิชาและผลการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตรหรือประธานกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจำภาควิชา/สายวิชา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

 
 
             (ลงชื่อ) กฤษณพงศ์ กีรติกร 
             (นายกฤษณพงศ์ กีรติกร) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 



ระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ

05 
ว่าด้วยการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ว่าด้วยการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2549 
 
โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิด

จากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมาตรา 15 กำหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

มหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสและสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยให้บุคลากรซึ่งได้ศึกษาหาความรู้จากการ
ศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 90 วันที่ 16 มิถุนายน 2549 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนความรู้   
  ทักษะ และประสบการณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  มหาวิทยาลัย      หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  สภามหาวิทยาลัย     หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  สภาวิชาการ      หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  อธิการบดี       หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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  บัณฑิตศึกษา      หมายความว่า การจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท 
             และประกาศนีบัตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
            พระจอมเกล้าธนบุรี 
  คณะกรรมการประจำคณะ  หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการของ 
             หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  
           หมายความว่า  การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  
            จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตาม 
            อัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่า 
            รายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
            เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
  ผู้ขอเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ ต้องมีความรู้พื้นฐานตามที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

  การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 
  4.1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในหลักสูตรที่สำนักงาน   

   คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 
  4.2 ต้องเป็นนักศึกษาในคณะที่ต้องการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
ข้อ 5 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ  

  การศึกษาตามอัธยาศัย จะกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ โดยความเห็นชอบของ  
  คณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  5.1 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จะเทียบเป็นรายวิชาตามหลักสูตรและระดับการ  
   ศึกษาที่เปิดสอนโดยเป็นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ยังสามารถเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้   
   และมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่เทียบโอน การเทียบประสบการณ์  
   จากการทำงานต้องคำนึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก โดยให้คณะกรรมการประจำ  
   คณะแต่งตั้งคณะกรรมการจากภาควิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเทียบระดับ  
   ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของนักศึกษาที่ยื่นคำร้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย   
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   ทั้งด้วยการทดสอบ การประเมินผลงาน หรือการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ตาม  
   มาตรฐานของรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

  5.2 ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าค่าระดับคะแนน B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือ   
   เทียบเท่า จึงจะให้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 

  5.3 การเทียบรายวิชา ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดในหลักสูตรที่รับโอน   
   เศษของหน่วยกิตให้นับเป็น 1 หน่วยกิต 

  5.4 การบันทึกผลการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้บันทึกเป็น S โดยไม่นำมาคำนวณ  
   แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมสะสม แต่การนับหน่วยกิตเพื่อสำเร็จการศึกษา ให้นับหน่วยที่ขอเทียบ  
   โอนด้วย 

  5.5 การขอสมัครเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้กระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวัน  
   เริ่มการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ให้  
  อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดโดยคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 

 
  ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

 
 
             (ลงชื่อ) ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 
             (นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ

06 
เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2544 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์

เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การทำดิสเก็ตวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 23 เมษายน 2540 และให้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ใน  
รูปเล่มและในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายให้สำนักหอสมุด โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ 6 หน่วยกิตขึ้นไป ซึ่งอาจเรียกชื่ออย่าง
อื่น เช่น สารนิพนธ์ โครงการศึกษาวิจัย การศึกษาปัญหาวิจัย ฯลฯ 

2. แฟ้มข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
 2.1 ต้องอยู่ในรูปแบบของ PDF File 
 2.2 แฟ้มข้อมูลต้องสมบูรณ์เหมือนต้นฉบับ 
3. แบบและขนาดของตัวอักษร 
 3.1 สำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย ให้ใช้ Angsana UPC ขนาด 16  
 3.2 สำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้ Times New Roman ขนาด 12 
 3.3 สำหรับวิทยานิพนธ์ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ Angsana UPC ขนาด 16 
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4. ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544   
 เป็นต้นไป 

 
 ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
 
 

             (ลงชื่อ) ไกรวุฒิ เกียรติโกมล 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล) 
             รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ 
             ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
 



ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ

07 
เรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจาก
ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2549 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติในการลงนามข้อตกลงว่าด้วยการโอนลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต

ศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงนามข้อตกลงว่าด้วยการโอนลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ 
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2544 และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 จึงมี
มติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงาน
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ไว้ดังนี้ 

1. ผลงาน หมายความว่า ผลงานต่างๆ ที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้สร้างสรรค์หรือประดิษฐ์ไว้ในระหว่างที่
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น ผลงานการประดิษฐ์ การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
เรียกชื่ออย่างอื่น เช่น สารนิพนธ์ โครงการศึกษาวิจัย การศึกษาปัญหาวิจัย เป็นต้น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย  

2. ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะนำผลงานของตนเองตามข้อ 1 ไปใช้ในการเผยแพร่ในสื่อใดๆ ก็ตาม นักศึกษา
จะต้องระบุว่าเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ 

3. ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะนำผลงานของตนเองตามข้อ 1 ไปเผยแพร่หรือให้ผู้อื่นทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการอื่นใด ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยมีค่าตอบแทนในเชิงธุรกิจ 
นักศึกษาจะกระทำได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยก่อน 

4. ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะนำผลงานของตนเองตามข้อ 1 ไปประดิษฐ์หรือพัฒนาต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์
หรืองานทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ภายในระยะเวลาสิบ (10) ปี นับจากวันที่จบการศึกษา นักศึกษาจะกระทำได้
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เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น พร้อม
กับมีสิทธิได้รับชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว รวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์อันพึงเกิดขึ้นจากส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผลงานในอนาคต โดยให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการ
บริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2538 

5. ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากผลงานตามข้อ 1 และ/หรือข้อ 4 ให้นักศึกษาผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานมีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย
การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2538 

6. การลงนามข้อตกลงว่าด้วยการโอนผลงานตามข้อ 1 ให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่นักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ กรณีนักศึกษามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่ ให้ลงนามข้อตกลงใหม่ 

7. ในกรณีที่นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและแหล่งทุนภายนอกมี
ข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในการเป็นผู้ทรงสิทธิร่วม ให้นักศึกษาทำข้อตกลงว่าด้วยการโอนผลงานที่เกิดจากทุน
สนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้กับมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอกนั้น 

8. ให้คณบดีของแต่ละคณะเป็นผู้ลงนามรับโอนลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตามหนังสือ
มอบอำนาจของมหาวิทยาลัย 

9. อาจารย์ที่ปรึกษา และหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ/หรือเจ้าหน้าที่ประจำคณะ เป็นผู้ลงนามพยานใน  
ข้อตกลงว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

10. ข้อตกลงว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ระบุไว้ท้ายเล่ม
วิทยานิพนธ์ 

11. ให้สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ เก็บสำเนาข้อตกลงว่าด้วยการโอนลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

12. ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด 
13. ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2549 เป็นต้นไป 
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ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549 
      
 
             (ลงชื่อ) สมชาย ชูชีพสกุล 
             (ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล) 
             รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ 
             ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ข้อตกลง
08 

ว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ข้อตกลงว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
            วันที่............เดือน...................................พ.ศ............. 
 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................... 

รหัสประจำตัว.............................................................เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ระดับ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  
หลักสูตร........................................................................ สาขาวิชา.................................................................. 
คณะ............................................................................. อยู่บ้านเลขที่..................................หมู่....................... 
ตรอก/ซอย.................................................................... ถนน........................................................................ 
ตำบล/แขวง................................................................... อำเภอ/เขต............................................................... 
จังหวัด........................................................................... รหัสไปรษณีย์.........................................เป็น “ผู้โอน” 
ขอโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ไว้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                   
โดยมี (ชื่อคณบดี)........................................................... ตำแหน่ง คณบดีคณะ................................................. 
เป็นตัวแทน “ผู้รับโอน” สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและมีข้อตกลงดังนี้ 
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1. ข้าพเจ้าได้จัดทำวิทยานิพนธ์เรื่อง......................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ..........................................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ
......................................................................................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2. ข้าพเจ้าตกลงโอนลิขสิทธิ์จากผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าในวิทยานิพนธ์ให้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย 

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะนำวิทยานิพนธ์ไปใช้ในการเผยแพร่ในสื่อใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้องระบุว่า
วิทยานิพนธ์เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ 

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะนำวิทยานิพนธ์ไปเผยแพร่ หรือให้ผู้อื่นทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนหรือกระทำการอื่นใด ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยมีค่าตอบแทนในเชิงธุรกิจ ข้าพเจ้าจะ
กระทำได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก่อน 

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะนำข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ไปประดิษฐ์หรือพัฒนาต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์หรืองาน
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ภายในระยะเวลาสิบ (10) ปีนับจากวันลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะกระทำได้
เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น พร้อมกับได้รับชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ดังกล่าว รวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์อันพึงเกิดขึ้นจากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ในอนาคต โดยให้
เป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ. 2538 

6. ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์หรืองานทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่ข้าพเจ้าทำขึ้นโดยมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นเจ้าของ ข้าพเจ้าจะมีสิทธิได้รับการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจาก
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหาร
ผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2538 
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            ลงชื่อ.....................................................ผู้โอนสิทธิ 
             (....................................................) 
             นักศึกษา 
 
 
            ลงชื่อ.....................................................ผู้รับโอนสิทธิ 
             (....................................................) 
             คณบดี 
 
 
            ลงชื่อ.....................................................พยาน 
             (....................................................) 
 
 
            ลงชื่อ.....................................................พยาน 
             (....................................................) 
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ระเบียบ
สถาบันฯ

09 
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2540
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ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

พ.ศ. 2540 
 
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรการศึกษาที่

เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(12) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 
ประกอบกับมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540  
สภาสถาบันจึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและ  
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2540” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับสำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรการศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   
  ปกีารศกึษา 2540 รวมทัง้นกัศกึษาทีโ่อนมาจากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ ตัง้แตป่กีารศกึษา 2540 เปน็ตน้ไป 

ข้อ 3 บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ  
  ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สภาสถาบัน”      หมายถึง สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  “สถาบัน”       หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  “อธิการบดี”       หมายถึง   อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  “คณะกรรมการบริหาร”  หมายถึง คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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  “คณะกรรมการวิชาการ”   หมายถึง คณะกรรมการวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  “นักศึกษา”       หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
            ทุกหลักสูตรการศึกษา 
ข้อ 5 ให้สถาบันเรียกเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาตามอัตราที่สภาสถาบันกำหนด   

  โดยแปรเปลี่ยนไปตามรหัสที่เข้าศึกษา และระดับการศึกษาภายใต้ประเภทที่กำกับไว้ ดังนี้ 
  5.1  ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่าย 
   ก. ค่าบำรุงการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษา  

    ฤดูร้อน ได้แก่ 
    (1) ค่าบำรุงการศึกษา   
    (2) ค่าบำรุงห้องสมุด   
    (3) ค่าบริการสุขภาพ   
    (4) ค่ากิจกรรมนักศึกษา   
    (5) ค่าใช้บริการคอมพิวเตอร์   
   ข. ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บครั้งเดียว ได้แก่ 
    (1) ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  5.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา ได้แก่ 
    (1) ค่าลงทะเบียนรายวิชา 
    (2) ค่าลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาพิเศษ/การศึกษาปัญหาวิจัย/โครงการศึกษาวิจัย  

     การเรียนการสอนในห้องเรียน 
    (3) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา 
  5.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายวัน ได้แก่ 
    (1)  ค่าปรับในการดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดตามข้อ 5.2 (1) (2) (3) 
    (2)  ค่าปรับในการชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนดตามข้อ 5.2 (1) (2) (3) 
  5.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นครั้งคราว ได้แก่ 
    (1) ค่าลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์ 
ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดที่เรียกเก็บตามรายการที่เกิดขึ้น 
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  ให้อธิการบดีกำหนดอัตราโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ และหรือคณะกรรมการบริหาร  
  สถาบัน แล้วแจ้งให้สภาสถาบันทราบ ได้แก่ 

  (1) ค่าสมัครสอบคัดเลือก 
  (2) ค่าตรวจโรค 
  (3) ค่าใบรายงานผลการศึกษา 
  (4) ค่าหนังสือรับรองทุกประเภท 
  (5) ค่าใบแปลปริญญาบัตร 
  (6) ค่าใบแทนปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่ชำรุดหรือสูญหาย 
  (7) ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบแทน 
  (8) ค่าธรรมเนียมย้ายภาควิชา หรือสายวิชา 
  (9) ค่าประกันอุบัติเหตุ 
  (10)  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
ข้อ 7 ให้อธิการบดีประกาศอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่ พร้อมทั้ง  

  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติไว้ด้วย 
ข้อ 8 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2540 
 
      
             (ลงชื่อ) บุญเยี่ยม มีศุข 
             (นายบุญเยี่ยม มีศุข) 
             นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ประกาศ
สถาบันฯ

10 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าบำรุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2540



ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา 84



ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา 85

 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

พ.ศ. 2540 
 
เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2540 ประกอบกับมติที่ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 2/2540 
วันที่ 27 มีนาคม 2540 สถาบันจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาซึ่งเริ่มหลักสูตรการศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 ดังนี้ 

1. นักศึกษาต้องชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ตามอัตรา วัน เวลา และ
สถานที่ที่สถาบันกำหนด เมื่อชำระเงินแล้ว สถาบันจะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่กรณีสถาบันประกาศงดการสอนวิชาใดวิชา
หนึ่งหรือจำกัดจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือสถาบันประกาศยกเว้นค่าบำรุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ หากนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วประสงค์จะรับเงินคืน จะต้องยื่นคำร้องที่งานทะเบียน
และสถิตินักศึกษาตามแบบที่สถาบันกำหนด   

2. นักศึกษาที่ต้องศึกษาวิชาปรับพื้นฐานซึ่งเป็นวิชาในระดับปริญญาตรี ชำระค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
ตามอัตราค่าลงทะเบียนวิชาระดับปริญญาตรี ส่วนค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดของ
นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ให้เป็นไปตามอัตราของหลักสูตรนั้นๆ 

3. นกัศกึษาที่ไดล้งทะเบยีนรายวชิาครบหนว่ยกติตามหลกัสตูรแลว้ แตย่งัทำงานคน้ควา้ทดลองสำหรบัวชิาโครงงาน 
หรือวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการศึกษาพิเศษ ฯลฯ ต่อในภาคการศึกษาปกติหรือภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องชำระ  
ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 

 3.1 วิชาโครงงาน (Project) วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี วิชาการศึกษาพิเศษ (Special   
  Study) นักศึกษาต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา ตามอัตราที่กำหนดในภาคการศึกษานั้นๆ 
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 3.2  วิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation) การศึกษาปัญหาวิจัย (Research Study) โครงการศึกษาวิจัย  
  การเรียนการสอนในห้องเรียน (Classroom-based Research Study) นักศึกษาต้องชำระ  
  ค่าลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ การศึกษาปัญหาวิจัย โครงการศึกษาวิจัยการเรียนการสอนในห้องเรียน  
  แล้วแต่กรณี และชำระค่าบำรุงการศึกษาตามอัตราที่กำหนดในภาคการศึกษานั้นๆ 

4. กรณีนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรในภาคการศึกษานั้นๆ   
ไม่ว่ากรณีใด นักศึกษาต้องชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 

5. การเพิ่ม ลด หรือถอนรายวิชา 
 5.1 กรณีนักศึกษาขอเพิ่มและลด หรือถอนรายวิชาในเวลาเดียวกัน นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียน  

  รายวิชาที่ขอเพิ่ม จะหักลบกับรายวิชาที่ขอลดหรือถอนไม่ได้ 
 5.2 กรณีนักศึกษาขอลดหรือถอนรายวิชา สถาบันจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาให้เว้นแต่สถาบันจะ  

  ประกาศงดทำการสอนรายวิชานั้นๆ 
6. การลงทะเบียนรายวิชา วิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาพิเศษ ฯลฯ ล่าช้า หรือไม่ดำเนินการรักษาสถานภาพ       

นักศึกษาตามเวลาที่สถาบันกำหนด ต้องชำระค่าปรับตามประกาศสถาบัน 
7. ค่าลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation) การศึกษาปัญหาวิจัย (Research Study) และโครงการ

ศึกษาวิจัยการเรียนการสอนในห้องเรียน (Classroom-based Research Study) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เก็บใน
อัตราภาคการศึกษาปกติ ส่วนค่าบำรุงการศึกษา ให้เก็บในอัตราค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน 

8. ค่าลงทะเบียนวิชาการศึกษาพิเศษ (Special Study) หรือวิชาอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ซี่งมิได้ใช้ห้องปฏิบัติการ
ของสถาบัน เป็นการเรียนในห้องเรียน วิเคราะห์ทางทฤษฎี หรือไปฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม ให้เก็บในอัตราเดียว
กับค่าลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ   

9. กรณีนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ของรัฐ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่สถาบัน 
ต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 

  9.1 ค่าบำรุงการศึกษา 
  (1) ภาคการศึกษาปกติ 
    ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน 6 หน่วยกิต ชำระค่าบำรุงการศึกษากึ่งหนึ่งของอัตราค่าบำรุงการศึกษา   

    ถ้าลงทะเบียนรายวิชาเกิน 6 หน่วยกิต ชำระค่าบำรุงการศึกษาเท่าอัตราค่าบำรุงการศึกษา ตาม  
    ระดับและหลักสูตรการศึกษานั้นๆ 
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  (2) ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
    ลงทะเบียนเรียนต้องชำระค่าบำรุงตามอัตราค่าบำรุงการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อนตาม  

    ระดับและหลักสูตรการศึกษานั้นๆ 
10. ค่าปรับในการดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด 
  (1) ลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า 
  (2) ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาพิเศษ/การศึกษาปัญหาวิจัย/โครงการศึกษาวิจัยการเรียน  

    การสอนในห้องเรียนล่าช้า 
  (3) ชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาล่าช้า 
  (4) ชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด 
    สถาบันจะเก็บค่าปรับเป็นรายวัน โดยนับจากวันสิ้นสุดการลงทะเบียนของแต่ละสาขาวิชา/สายวิชา   

    ตามประกาศปฏิทินการศึกษาของสถาบัน 
11. ในกรณีที่มีปัญหาทางปฏิบัติให้เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  
  ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2540 
 
 
             (ลงชื่อ) หริส สูตะบุตร 
             (นายหริส สูตะบุตร) 
             อธิการบดี 
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ระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ

11 
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  

สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. 2550 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2536 ให้เหมาะสม  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 105 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 
จึงให้วางระเบียบว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการกำหนดอัตรา  
  ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550”  

ข้อ 2 ให้ยกเลิก “ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและ  
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2536”    

ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา  
  ที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป  

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ  
  ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
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ข้อ 5 ในระเบียบนี้  
  มหาวิทยาลัย      หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  อธิการบดี        หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  นักศึกษาต่างประเทศ   หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยซึ่งเข้ารับการศึกษาระดับ 
            บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  ระดับบัณฑิตศึกษา    หมายถึง การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี    
ข้อ 6 อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  6.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายปีการศึกษา  
   6.1.1 ค่าประกันสุขภาพและชีวิต  2,000 บาท  
  6.2 ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา  
   6.2.1 ค่าบำรุงการศึกษา  
     ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ 30,000 บาท  
     ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคละ  15,000 บาท                                                     
   6.2.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์   
     สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
     ภาคการศึกษาปกติ   หน่วยกิตละ 3,000 บาท  
     ภาคการศึกษาฤดูร้อน   หน่วยกิตละ 6,000 บาท 
   6.2.3 ค่าลงทะเบียนรายวิชา/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์     
     สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     ภาคการศึกษาปกติ   หน่วยกิตละ 4,000 บาท  
     ภาคการศึกษาฤดูร้อน   หน่วยกิตละ 8,000 บาท  
   6.2.4 กรณีที่ค่าลงทะเบียนรายวิชา/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ของหลักสูตร full fee   

     ใดสูงกว่าอัตราค่าลงทะเบียนฯ ในข้อ 6.2.2 และ 6.2.3 ให้เรียกเก็บตามหลักสูตร full fee   
     นั้น                                 
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  6.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นครั้งคราว  
   6.3.1 ค่าลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์ หรืองานในลักษณะวิทยานิพนธ์ 
     ตั้งแต่ 6 หน่วยกิต แต่ไม่ถึง 12 หน่วยกิต    10,000 บาท  
     ตั้งแต่ 12 หน่วยกิต แต่ไม่ถึง 36 หน่วยกิต   15,000 บาท  
     จำนวน 36 หน่วยกิตขึ้นไป               20,000 บาท     
  6.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาในการขอเพิ่ม เปลี่ยน ลด หรือถอนรายวิชา  
   6.4.1 การขอเพิ่มรายวิชา และการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา ให้กระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์นับแต่  

     วันเปิดภาคการศึกษาปกติตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีที่นักศึกษาประสงค์จะ  
     เปลี่ยนรายวิชาเรียนให้กระทำได้โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเดิมและจะไม่  
     เรียกเก็บเงินเพิ่มในกรณีที่รายวิชาที่ขอเปลี่ยนแปลงมีจำนวนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ  
     รายวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ส่วนกรณีที่หน่วยกิตมากกว่า นักศึกษาจะต้องชำระเงินเพิ่ม  

   6.4.2 การลดหรือถอนรายวิชา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาให้ เว้นแต่  
     มหาวิทยาลัยประกาศปิดทำการสอนรายวิชานั้นๆ 

ข้อ 7 นักศึกษาต่างประเทศซึ่งเข้าศึกษาโดยไม่รับปริญญา ให้เรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน  
  รายวิชา/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ในอัตราเดียวกัน ทั้งนี้ ยกเว้นนักศึกษาโครงการ  
  แลกเปลี่ยนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  

ข้อ 8 นักศึกษาซึ่งต้องศึกษาวิชาปรับพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม  
  การศึกษาตามระเบียบนี้ทุกประการ  

ข้อ 9  นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วแต่ยังทำงานค้นคว้าทดลองสำหรับวิชา  
  วิทยานิพนธ์ หรืองานในลักษณะวิทยานิพนธ์ต่อในภาคการศึกษาปกติหรือภาคการศึกษาฤดูร้อน   
  นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ หรือ งานในลักษณะวิทยานิพนธ์แล้วแต่กรณี และ  
  ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่กำหนดในข้อ 6.1-6.2 ของระเบียบนี้  

ข้อ 10 นักศึกษาต้องชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อ  
  ชำระเงินแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่มหาวิทยาลัยประกาศปิดทำการสอนรายวิชานั้นๆ    

ข้อ 11 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
   
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  
 
 
             (ลงชื่อ) ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 
             (นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์)  
            นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 



ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ

12 
เร่ือง อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552-ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552-ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 
 
  
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัย

ในสถาบันอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง 2553-2555 และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University) นั้น 
เพื่อนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการวิจัย เพิ่มการผลิตผลงานวิจัย และสร้างความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงกำหนดให้นักศึกษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาในอัตรานักศึกษาไทยของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552-ภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2555 

 
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
 
 
             (ลงชื่อ) สมชาย ชูชีพสกุล 
             (ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล) 
             รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ 
             ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ประกาศ
คณะศิลปศาสตร์

13 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชา LNG 550, 600 และ 601
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ประกาศคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชา LNG 550, 600 และ 601 
 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชา LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students, LNG 

600 In-sessional English Course for Post Graduate Students และ LNG 601 Foundation English Course for 
International Programs ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 5/2546 วันที่ 5 มีนาคม 2546 จึงมีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาจะต้องสอบ Placement Test ตั้งแต่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อวัดระดับความสามารถ  
 ทางภาษาอังกฤษ และเรียนตามความสามารถของนักศึกษา ถ้านักศึกษาสอบได้ตั้งแต่ 76% ขึ้นไป จะได้รับ  
 การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ 

2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่เริ่มเข้าเป็น  
 นักศึกษา มิฉะนั้นจะต้องนำผลสอบ TOEFL ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี มาแสดงที่สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการ  
 นานาชาติ ซึ่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 (Paper-based) หรือ 173 (Computer-based) 

3. คณะฯ จะเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 ระดับ เพื่อให้นักศึกษาเรียนตามผลคะแนนสอบ Placement Test คือ 
 3.1 ระดับ 1 เรียน LNG 550 
 3.2 ระดับ 2 เรียน LNG 600 ในหลักสูตรปกติ หรือ LNG 601 ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
4. เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชา LNG 550 และวิชา LNG 600 
 4.1 นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบ Placement Test ต่ำกว่า 50% ต้องเรียนวิชา LNG 550 และ LNG 600 
 4.2 นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบ Placement Test 50-75% ต้องเรียนวิชา LNG 600 
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5.  จะไม่มีการเรียนการสอนวิชา LNG 550 และ LNG 600 ในภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาฤดูร้อน   
 ยกเว้น วิชา LNG 601 

6.  จะจัดการเรียนการสอนวิชา LNG 550 และ LNG 600  เฉพาะภาคค่ำเท่านั้น คือ 
 6.1 LNG 550  เรียนเวลา 17.30 - 20.30 น. สัปดาห์ละ 1 วัน 
 6.1 LNG 600  เรียนเวลา 17.30 - 19.30 น. สัปดาห์ละ 2 วัน 
7. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา LNG 550 และ LNG 600 ตามกลุ่มที่คณะฯ ได้แจ้งไว้กับสำนักบัณฑิต  

 ศึกษาและกิจการนานาชาติ กลุ่มละไม่เกิน 35 คน  ในเวลาที่กำหนด 
8. สำหรับวิชา LNG 601 จะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 20 คน และไม่เกิน 30 คน 
9. ค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปกติ  หน่วยกิตละ 1,000 บาท 
 9.1 วิชา LNG 550 จำนวน 2 หน่วยกิต (1,000 x 2 = 2,000 บาท) 
 9.2 วิชา LNG 600 จำนวน 3 หน่วยกิต (1,000 x 3 = 3,000 บาท) 
10. ค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ หน่วยกิตละ 1,600 บาท 
 วิชา LNG 601 จำนวน 3 หน่วยกิต (1,600 x 3 = 4,800 บาท) 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2546 
 
 
             (ลงชื่อ) นวลทิพย์ ตันติเศวตรัตน์ 
             (ผศ.นวลทิพย์ ตันติเศวตรัตน์) 
             คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 



ประกาศ
คณะศิลปศาสตร์ 14 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง การขอยกเว้นการเรียน LNG 550 : Remedial English Course for 
Post Graduate Students และ LNG 600 : In-sessional English Course 
for Post Graduate Students
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ประกาศคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เรื่อง การขอยกเว้นการเรียน LNG 550 : Remedial English Course for Post Graduate Students และ  
LNG 600 : In-sessional English Course for Post Graduate Students 

 
คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศเรื่อง การขอยกเว้นการเรียน LNG 550 : Remedial English Course for Post 

Graduate Students และ LNG 600 : In-sessional English Course for Post Graduate Students โดยนักศึกษา
สามารถขอรับการยกเว้นการเรียนได้ในกรณีที่มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1.  ผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนน (Paper-based) หรือ 173 คะแนน (Computer-based) ขึ้นไป 
2. มีผลการสอบ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป 
3. บุคคลที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) หรือใช้ภาษาอังกฤษได้เทียบเท่าเจ้าของภาษา โดยต้องสำเร็จ  

 การศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ (คณะกรรมการประจำ  
 คณะศิลปศาสตร์จะพิจารณาจากภูมิลำเนา และประวัติการศึกษา) 

4. บุคคลที่เคยศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเรียนสำเร็จวิชา LNG   
 600 หรือ LNG 601 มาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

 
 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
 
             (ลงชื่อ) นวลทิพย์ ตันติเศวตรัตน์ 
             (ผศ.นวลทิพย์ ตันติเศวตรัตน์) 
             คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
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หมายเหตุ : การใช้คะแนน TOEFL เพื่อเทียบเกณฑ์การเรียนวิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คะแนน TOEFL การเรียนวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 

ต่ำว่า 450 คะแนน (Paper-based) 

หรือ 133 คะแนน (Computer-based) 

หรือ 45 คะแนน (Internet-based) 

ต้องเรียนวิชา LNG 550 และ  LNG 600 

450-499 คะแนน (Paper-based) 

หรือ 133-172 คะแนน (Computer-based) 

หรือ 45-60 คะแนน (Internet-based) 

ต้องเรียนวิชา LNG 600 

500 คะแนน (Paper-based) 

หรือ 173 คะแนน (Computer-based) 

หรือ 61 คะแนน ขึ้นไป (Internet-based) 

ยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 

 



ประกาศ
คณะศิลปศาสตร์

15 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เร่ือง การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ประกาศคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ คณะศิลปศาตร์กำหนดหลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 
1.  นักศึกษาจะต้องสอบ Placement Test ตั้งแต่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อวัดระดับความสามารถ  

 ทางภาษาอังกฤษ และเรียนตามความสามารถของนักศึกษา ถ้านักศึกษาสอบได้ตั้งแต่ 76% ขึ้นไป จะได้รับ  
 การยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จภายใน 3 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่เริ่มเข้าเป็น  
 นักศึกษา มิฉะนั้นจะต้องนำผลสอบภาษาอังกฤษจากการสอบ TOEFL IELTS หรือ TETET ภายในเวลาไม่เกิน   
 2 ปี มาแสดงที่สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ ซึ่งต้องได้ผลคะแนน ดังนี้ 

 2.1 TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 (Paper-based) หรือ 173 (Computer Based) หรือ 61 (Internet-based) 
 2.2 IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 
 2.3 TETET ที่มีคะแนนการฟัง พูด อ่าน และ เขียน รวมแล้วไม่ต่ำกว่าระดับ 4  
3. คณะศลิปศาสตรจ์ะเปดิสอนวชิาภาษาองักฤษ 2 ระดบั เพือ่ใหน้กัศกึษาเรยีนตามผลการสอบ Placement Test คอื 
 3.1 ระดับ 1 (คะแนนสอบ ต่ำกว่า 50%) เรียนวิชา LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate   

  Students 
 3.2 ระดับ 2 (คะแนนสอบ 50-75%) เรียนวิชา LNG 600 In-sessional English Courses for Post Graduate   

  Students สำหรับหลักสูตรปกติ หรือ LNG 601 Foundation English Course for International   
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  Programs สำหรับหลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
4. เกณฑ์การเรียนวิชา LNG 601 ของนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละ  

 ภาควิชา/คณะ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของภาควิชาต้นสังกัดของนักศึกษา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนที่  
 คณะศิลปศาสตร์กำหนด   

5. คณะศิลปศาสตร์ จะเปิดสอบ TETET (Test of English for Thai Engineers and Technicians) ปีละ 2 ครั้ง   
 โดยจัดสอบทุกวันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ  
 สอบด้วยตนเอง ครั้งละ 800 บาท  

 
 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553 
 
 
             (ลงชื่อ) พรนภิส ดาราสว่าง 
             (ผศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง) 
             คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 



ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ

16 
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา 

พ.ศ. 2546 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล เพื่อให้การปฏิบัติหรือ

ดำเนินการทางวินัยนักศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมติ
สภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 จึงให้ตรา
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา   

  พ.ศ. 2546” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 
  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้  

  แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”     หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  “อธิการบดี”      หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  “นักศึกษา”      หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจตีความ และหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ  
  ตาม ข้อบังคับนี้ คำวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 

 
หมวด 1 

วินัยนักศึกษา 
ข้อ 6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และ  

  หน่วยงานอื่นภายใน มหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
ข้อ 7 นกัศกึษาตอ้งปฏบิตัติามขอ้กำหนดดา้นคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณในวชิาชพี ไมท่จุรติทางวชิาการ   

  ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมด้านวิชาการโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าผู้นั้น กระทำผิดวินัย  
  นักศึกษา 

ข้อ 8 นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพให้ถูกต้องตามระเบียบ และข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ข้อ 9 นักศึกษาต้องสุภาพเรียบร้อย ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง หรือคำแนะนำตักเตือนของอาจารย์ และ  

  เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 
ข้อ 10 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ทันที เมื่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ   

  เมื่อมีเหตุอันสมควร 
ข้อ 11 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ไม่นำขนบธรรมเนียมหรือวิธี  

  การอันไม่เหมาะสม มาปฏิบัติ ไม่ว่าภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
ข้อ 12 นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน มีความประพฤติเรียบร้อย รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง   

  และรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 13 นักศึกษาต้องไม่เขียนหรือพิมพ์ข้อความ หรือจัดทำสิ่งพิมพ์ สิ่งวาดในสื่อใดๆ ออกเผยแพร่อันทำให้ผู้อื่น  

  เสียหาย 
ข้อ 14 นักศึกษาต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รายงานเท็จ หรือแจ้งความเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร หรือปลอม  

  ลายมือชื่อของผู้อื่น 
ข้อ 15 นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่ในขณะที่มีการเรียนการสอน การปฏิบัติการ การสอบ หรือในบริเวณเขตปลอด  

  บุหรี่ตามที่ กฎหมาย และหรือมหาวิทยาลัยกำหนดในบริเวณมหาวิทยาลัย 
ข้อ 16 นักศึกษาต้องไม่เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันทุกชนิด 
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ข้อ 17 นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้นำสุราหรือสิ่งมึนเมาใดๆ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย และต้องไม่เสพสุรา   
  หรือสิ่งมึนเมาใดๆ จนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย 

ข้อ 18 นักศึกษาต้องไม่เสพสารเสพติด หรือมีสารเสพติดไว้ในครอบครอง 
ข้อ 19 นักศึกษาต้องไม่นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง 
ข้อ 20 นักศึกษาต้องรักษาความสงบเรียบร้อย ไม่เป็นตัวการยุยง และก่อเหตุไม่สงบในมหาวิทยาลัย หรือไม่  

  ทะเลาะวิวาท ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือกับนักศึกษาต่างสถาบัน หรือผู้อื่น 
ข้อ 21 นักศึกษาต้องไม่กระทำตนให้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว จนเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 นักศึกษาต้องไม่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำการทุจริตใดๆ อันเป็นการ  

  เสื่อมเสียแก่ มหาวิทยาลัย 
ข้อ 23 นักศึกษาผู้ ใดเป็นผู้ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคดีถึงเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ต้องรีบ  

  รายงานตัวต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือกองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทราบทันที 
ข้อ 24 นักศึกษากระทำการดังต่อไปนี้ ถือว่ากระทำผิดอย่างร้ายแรง 
  24.1 จงใจหรือเจตนาทำให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่นเสียหาย 
  24.2 กระทำการทุจริตลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ หรือกระทำการอื่นใด อันเป็นเหตุให้เกิดความ  

    เสียหาย หรือ เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
  24.3 ทะเลาะวิวาท เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อ  

    ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
  24.4 รายงานเท็จ แจ้งความเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร หรือปลอมลายมือชื่อคนอื่น 
  24.5 เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือก่อให้เกิดการแตกสามัคคี  

    ระหว่างนักศึกษา 
  24.6 กระทำการใดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    24.6.1 เล่นการพนัน สนับสนุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนัน 
    24.6.2  พกพาอาวุธ วัตถุระเบิด 
    24.6.3  เสพยาเสพติดหรือสารเสพติด 
    24.6.4  เมาสุราอาละวาด 
    24.6.5  มีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง 
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  24.7 กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก โดยมีคำพิพากษาถึงที่สุด  
    ให้จำคุก โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีการรอการลงโทษหรือรอกำหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระทำ  
    โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  24.8 กระทำการใด อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
  24.9 กระทำการพิจารณาความผิด และหรือลงโทษนักศึกษาด้วยตนเอง 
 

หมวด 2 
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

ข้อ 25 ให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย 
  25.1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา-เป็นประธาน 
  25.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้แทนคณะๆ ละหนึ่งคน-เป็นกรรมการ 
  25.3 ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา-เป็นกรรมการ 
  25.4 นายกองค์การนักศึกษา-เป็นกรรมการ 
  25.5 ประธานสภานักศึกษา-เป็นกรรมการ 
  25.6 หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา-เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ 26 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา มีอำนาจหน้าที่ 
  26.1 ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และรักษาวินัยอย่าง  

    เคร่งครัด 
  26.2 มีอำนาจสอบสวนการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา เมื่อสอบสวนและพิจารณาการลงโทษแล้ว ให้  

    เสนอความเห็น และรายงานต่ออธิการบดี หรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย 
  26.3 ในการสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทำผิดวินัย ให้คณะกรรมการวินัย  

    นักศึกษา มีอำนาจดังนี้ 
    26.3.1  เรียกและสอบสวนนักศึกษาที่กระทำผิดวินัย หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด 
    26.3.2  เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด 
  26.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
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หมวด 3 
การลงโทษ 

ข้อ 27 นักศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้ จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอัน  
  ควรงดโทษตามหมวดนี้ 

ข้อ 28 โทษทางวินัยมี 7 สถาน คือ 
  28.1 ตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร 
  28.2 ภาคทัณฑ์ 
  28.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 
  28.4 ตัดสิทธิ์เข้าสอบ 
  28.5 ให้พักการศึกษา 
  28.6 ยับยั้งการอนุมัติให้ปริญญา 
  28.7 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
ข้อ 29 การลงโทษนักศึกษาให้ทำเป็นคำสั่ง การลงโทษนักศึกษา ต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และ  

  ด้วยความยุติธรรม มิให้เป็นไปโดยอคติหรือโดยโทสะจริต 
ข้อ 30 การดำเนินการทางวินัยแก่นักศึกษา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้ดำเนินการ  

  สอบสวน เพื่อให้ได้ ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า 
ข้อ 31 ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษความผิดทางวินัยนักศึกษา ได้แก่ อธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ  

  นักศึกษา หรือ คณะกรรมการวินัยนักศึกษา หรือผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานระดับต่างๆ 
ข้อ 32 กรณีกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
  32.1 ผู้มีอำนาจพิจารณา และมีอำนาจสั่งลงโทษ 
    32.1.1 หัวหน้าภาควิชา หรือประธานสายวิชาที่นักศึกษาสังกัด มีอำนาจลงโทษได้ทุกกรณีความผิด   

      เว้นแต่มี คู่กรณีเป็นนักศึกษาต่างภาควิชา หรือสายวิชาของมหาวิทยาลัย 
    32.1.2 คณบดีที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัด มีอำนาจสั่งลงโทษได้ทุกกรณี เว้นแต่คู่กรณีเป็นนักศึกษา  

      ต่างคณะของมหาวิทยาลัย 
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    32.1.3 คณะกรรมการวินัยนักศึกษา สำหรับคู่กรณีเป็นนักศึกษาต่างคณะของมหาวิทยาลัย ให้ผู้มี  
      อำนาจ พิจารณา และมีอำนาจสั่งลงโทษ ดำเนินการตามวิธีการที่เห็นสมควร หรืออาจ  
      แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนก็ได้ 

  32.2 ให้ลงโทษตามความเหมาะสมแก่กรณีแห่งความผิด ดังนี้ 
    32.2.1 ตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร 
    32.2.2 ภาคทัณฑ์ 
    32.2.3 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน ถ้าเกินกว่า 20 คะแนน ต่อ 1   

      ปีการศึกษา ให้ตัดสิทธิ์ เข้าสอบในภาคการศึกษานั้น 
    ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ จะนำมาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได้ ในกรณีกระทำผิดวินัย  

    เล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยให้ภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตักเตือนเป็น  
    ลายลักษณ์อักษรก็ได้ 

ข้อ 33 กรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  33.1 ให้ผู้มีอำนาจตามข้อ 32.1 หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่รู้และรับทราบข้อเท็จจริง รายงานข้อเท็จจริง  

    ต่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
  33.2 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนขึ้นไป   

    ทำการสอบสวน โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่เป็นความผิดปรากฏชัดแจ้ง หรือผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพ  
    เป็นลายลักษณ์อักษร จะดำเนินการลงโทษโดยไม่ทำการสอบสวนก็ได้ 

  33.3 คณะกรรมการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่า  
    ที่มี ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุชื่อพยานหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง และ  
    นำสืบข้อกล่าวหาของตน เมื่อดำเนินการแล้ว ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยก็ให้รายงานต่อ  
    คณะกรรมการวินัย นักศึกษา แต่ถ้าฟัง ไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย ให้ยุติเรื่องได้ และ  
    รายงานต่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

  33.4 เมื่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษา พิจารณาและสั่งลงโทษให้เหมาะสมตามความร้ายแรงแห่งกรณี  
    ความผิด ดังนี้ 

    33.4.1 ตัดสิทธิ์เข้าสอบ 
    33.4.2 ให้พักการศึกษา มีกำหนดไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
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    33.4.3 ยับยั้งการอนุมัติให้ปริญญาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
    33.4.4 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ จะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ 
  33.5 ในกรณีที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา เห็นว่านักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่มีเหตุอัน  

    ควร ได้รับการลดหย่อนโทษ อาจดำเนินการได้ดังนี้ 
    33.5.1 กรณีลงโทษตัดสิทธิ์เข้าสอบ อาจลดหย่อนโทษได้ไม่ต่ำกว่าภาคทัณฑ์ และให้ทำกิจกรรม  

      ที่เป็นประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย หรือสังคมส่วนรวม 
    33.5.2 กรณีลงโทษพักการศึกษา หรือยับยั้งการอนุมัติให้ปริญญา อาจลดหย่อนโทษได้ไม่ต่ำกว่า   

      ตัดคะแนนความประพฤติ และให้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หรือสังคม  
      ส่วนรวม 

ข้อ 34 การลงโทษกรณีนักศึกษากระทำผิดทางวิชาการ ให้นำกฎ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยมา  
  ใช้บังคับ 

ข้อ 35 เมื่อมีการดำเนินการทางวินัย และมีคำสั่งลงโทษนักศึกษาประการใดแล้ว ให้รายงานอธิการบดีทราบ   
  พร้อมทั้ง แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ภาควิชา คณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองของ  
  นักศึกษาทราบ 

 
หมวด 4 

การอุทธรณ์ 
ข้อ 36 นักศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้เฉพาะโทษผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม  

  หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
ข้อ 37 การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งลงโทษ 
ข้อ 38 การอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ และให้อุทธรณ์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์  

  แทนคนอื่น หรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
ข้อ 39 ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้ส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อ  

  ไปยัง คณะกรรมการวินัยนักศึกษาภายใน 3 วันทำการนับจากวันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
ข้อ 40 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา จำนวน   
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  5 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี 1 คน เป็นประธาน คณบดี 1 คน และหัวหน้าภาควิชา 3 คน เป็น  
  กรรมการ 

ข้อ 41 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับ  
  หนังสืออุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ให้อธิการบดีสั่งการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ  
  รายงานจากคณะกรรมการ อุทธรณ์วินัยนักศึกษา 

ข้อ 42 เมื่ออธิการบดีพิจารณาแล้ว เห็นว่าการสั่งการลงโทษสมควรแก่ความผิดแล้ว ให้สั่งยกอุทธรณ์ หรือถ้า  
  เห็นว่าการสั่ง ลงโทษนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแก่  
  กรณี การตัดสินของอธิการบดี ถือว่าสิ้นสุด 

ข้อ 43 เมื่ออธิการบดีพิจารณาสั่งการตามข้อ 41 แล้ว ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว 
 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 44 นักศึกษาที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ และการดำเนินการ  
  ทางวินัย ยังไม่เสร็จสิ้น ให้นำวิธีการพิจารณาดำเนินการทางวินัย ส่วนการสอบสวนการพิจารณา และ  
  การดำเนินการเพื่อลงโทษ ตามข้อบังคับนี้ ส่วนความผิดและโทษ ให้นำส่วนที่เป็นคุณในข้อบังคับนี้มาใช้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 
 
 
             (ลงชื่อ) ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 
             (นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 






