
                                   
 

คู่มือนักศึกษา  

ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 ประจ าปีการศึกษา 
 
 

 
 

 
 

 

งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
 



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง 

 
 
 
 

ค ำน ำ 
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวม ข้อบังคับ ประกาศ  และแบบฟอร์ม

ของบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2562 ได้เตรียมความพร้อมสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศของสถาบันฯ และของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้
จึงได้จัดท าคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีความมุ่งหวังเพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตตลอดหลักสูตรที่เข้าศึกษาต่อ  

 
ฉะนั้น งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงหวังว่าคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดท าขึ้น

เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการใช้ประกอบการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจน
ส าเร็จการศึกษา 
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สำรบัญ 
 ประวัติคณะวศิวกรรมศาสตร ์
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ประวัติคณะวศิวกรรมศำสตร์ 
ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

24 สิงหำคม พ.ศ. 2503  
ได้มีพิธีลงนาม ในข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรีขึ้นโดยเป็นโครงการความ

ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2505  
เริ่มด าเนิน การสอน เป็นครั้งแรกใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 6 เดือน ส าหรับข้าราชการ ทหาร 

ต ารวจ และพนักงานองค์กรในสายงาน โทรคมนาคม และหลักสูตร 1 ปี ส าหรับนักเรียน ที่ส าเร็จการศึกษา
จากโรงเรียน กรมไปรษณีย์โทรเลข หรือจบปีที่ 2 จาก โรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกวิทยุโทรคมนาคมโดย
ในระยะแรกมีอาจารย์ ชาวไทย จ านวน 10 คนและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น จ านวน 8 คน โดยมีนักศึกษารุ่นแรก 
จ านวน 23 คน  

 

เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2505  
ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 1 ปี เป็นหลักสูตร 3 ปี ซึ่งมีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 

เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2507  
ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรีได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี  พ.ศ. 2511 

วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ได้ปรับปรุงหลักสูตร ปวส. จากหลักสูตร 3 ปี เป็นหลักสูตร 5 ปี ในสาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม และมีนักศึกษารุ่นแรก ในปีพ.ศ. 2512 จ านวน 49 คน  

 

13 มกรำคม พ.ศ. 2513  
สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยี โดยให้ใช้ชื่อว่าสถาบัน

เทคโนโลยี ประกอบด้วยวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคพระนคร
เหนือ 

 

24 เมษำยน พ.ศ. 2514  
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้พระนาม พระจอมเกล้า เป็นชื่อของสถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้า ทั้ง 3 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขตธนบุรี และวิทยาเขตพระนครเหนือ
ภายใต้  ้พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า โดยมีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

6 มิถุนำยน พ.ศ. 2515  
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
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24 สิงหำคม พ.ศ. 2515 
วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ศูนย์นนทบุรี 
 

29 มิถุนำยน พ.ศ. 2517  
ได้มีการโอนสังกัดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า จากกระทรวงศึกษา  มาสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนค าว่า ศูนย์ เป็น วิทยาเขต โดย ศูนย์นนทบุรี เปลี่ยนเป็น วิทยาเขตนนทบุรี
ลาดกระบัง ได้มีการสร้างวิทยาเขตแห่งใหม่ขึ้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในที่ดินของเจ้าพระยาสุรวงษ์
ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า เจ้าคุณทหาร เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงษ์
ไวยวัฒน์ ในเนื้อท่ีประมาณ 1,000 ไร่  

 

พ.ศ. 2518  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า และในปีพ.ศ. 2521 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมวิเทศสหการ และรัฐบาลญี่ปุ่นจัดการ
อบรมนานาชาติ หลักสูตรเทคโนโลยีโทรคมนาคมขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจาก
ประเทศต่างๆ แถบเอเชีย และหน่วยงานการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย นับถึงปัจจุบัน  
 

พ.ศ. 2522  
วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

พ.ศ. 2525  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา

วิศวกรรม ไฟฟ้า เป็นแห่งแรกในประเทศไทย  
 

พ.ศ. 2528  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  และตรา

พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยให้แต่ละสถาบันฯ มีฐานะเป็นสถาบันอุดมอิสระ เป็น
กรมในทบวงมหาวิทยาลัยจากจุดเริ่มต้นของศูนย์ฝึกโทรคมนาคม ในปี  พ.ศ. 2503 ซึ่งมีนักศึกษารุ่นแรก                 
23 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิต ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมสู่สังคมอย่าง
ต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ เปิดการเรียนการสอนให้สาขาวิชาที่หลากหลาย โดยมีการด าเนินการจัดตั้ง
เป็นภาควิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
 

พ.ศ. 2503  จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  

พ.ศ. 2519  จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

พ.ศ. 2519  จัดตั้งภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2519  จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
พ.ศ. 2521  จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2525  จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม  
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พ.ศ. 2525  จัดตั้งศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2530  จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  
พ.ศ. 2533  จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ชื่อเดิม ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง เมื่อพ.ศ. 2529) 
พ.ศ. 2537  จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
พ.ศ. 2538  จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอาหาร  
พ.ศ. 2540  จัดตั้งโครงการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
พ.ศ. 2543   

จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม (ชื่อเดิมภาควิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม เมื่อ พ.ศ. 
2526) 
 

พ.ศ. 2544  
จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ (ชื่อเดิม ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม เมื่อพุทธศักราช 2517) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการให้บริการทางวิชาการ
สู่สังคม โดยจัดงานนิทรรศการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 

พ.ศ. 2519 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในสถาบัน จัดงานนิทรรศการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

นิทรรศน์ขึ้น เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2519 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2519 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนิน ท าพิธีเปิดสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าวิทยาเขตลาดกระบังและ ทรงทอดพระเนตรงานนิทรรศการ 
 

พ.ศ. 2526  
จัดงานนิทรรศการพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ ครั้งที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเปิดงานและทอดพระเนตรการแสดง
นิทรรศการ 
 

พ.ศ. 2530  
จัดงานนิทรรศการพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ ครั้งที่ 3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยสมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาเสด็จ 
พระราชด าเนินเปิดงานและ ทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ 
 

พ.ศ. 2539  
จัดงานนิทรรศการพระจอมเกล้าลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 เทคโนโลยีเพ่ือปวงชน ระหว่าง

วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2539 เพ่ือร่วมฉลองปีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราช
สมบัติครบ 50 ปี ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินเปิดงานและ
ทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ 
 

พ.ศ. 2543   
จัดงานวิศวลาดกระบังนิทรรศประยุกต์ 2543 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2543 

 

 



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง 

 

พ.ศ. 2549  
จัดงานพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศ 49 เทิดไท้ 60 ปี ครองราชย์ พระราชบิดาแห่งเทคโนโนโลยี

ของไทย ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2549 ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด าเนินทรง เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ 
 
 

คณะวศิวกรรมศำสตร ์
สีประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ : สีเลือดหมู 
ดอกไม้ประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ : ดอกชงโค 
 

 

ปรัชญำ ปณธิำน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

 
 

ปรัชญำ (Philosophy)  
“การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ” 

 

ปณิธำน (Determination)   กรมนุษยท์ี่มคีวามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม และรกัษาไวซ้ึ่งศิลปวฒันธรรมอนัดขีองประเทศ” 
“มุ่งม่ันให้การศึกษาและวิจัยเพ่ือผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

ควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี           

ค.ศ.2020” 
 

พันธกิจ (Mission) 
ตามพระราชบัญญัติสถาบัน  ได้ก าหนดไว้ 4 ด้าน คือ - การจัดการเรียนการสอน - การวิจัย - การ

บริการวิชาการ – ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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หลักสูตรทีค่ณะวิศวกรรมศำสตรเ์ปิดสอน 
 

ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
Doctor of Engineering Program in Industrial Engineering 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
Master of Engineering Program in Industrial Engineering 

ภำควิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
Master of Engineering Program in Telecommunications Engineering 

ภำควิชำวิศวกรรมเกษตร 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
Doctor of Engineering Program in Agricultural Engineering 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
Master of Engineering Program in Agricultural Engineering 

ภำควิชำวิศวกรรมกำรวัดและควบคุม 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 
Master of Engineering Program in Automation Engineering 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม 
Master of Engineering Program in Control Engineering 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 
Master of Engineering Program in Instrumentation Engineering 

ภำควิชำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
Doctor Degree in Biomedical Engineering 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวศิวกรรมชีวการแพทย 
Master of Engineering  Program in Biomedical Engineering   

ภำควิชำวิศวกรรมเคมี 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
Doctor of Engineering Program in Chemical Engineering 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
Master of Engineering Program in Chemical Engineering 
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ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
Master of Engineering Program in Computer Engineering 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
Master of Engineering Program in Information Engineering 

ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
Doctor of Engineering Program in Civil Engineering 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
Master of Engineering Program in Civil Engineering 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง การจัดการและสิ่งแวดล้อม 
Master of Engineering Program in Construction Management and Environmental 
Engineering  

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและ พลังงานเพ่ือความยั่งยืน 
Master of Engineering Program in Environmental and Energy Engineering for 
Sustainability 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม และและการจัดการงาน
ก่อสร้าง 

ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
Master of Engineering Program in Electrical Engineering 

ภำควิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
Master of Engineering Program in Electronic Engineering 

ภำควิชำวิศวกรรมอำหำร 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
Doctor of Engineering Program in Food Engineering 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
Master of Engineering Program in Food Engineering 

ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
Doctor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
Master of Engineering Program in Mechanical Engineering 

  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ) 
Master of Engineering Program in Automotive Engineering 
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หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
Doctor of Engineering Program in Electrical Engineering 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิตและวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัจฉริยะเชิงค ำนวณ 

  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัจฉริยะเชิงค านวณ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 
Master and Doctor of of Engineering Program in Robotics and Computational 
Intelligence Systems (Multi-Disciplinary Program) 

หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ 
Master of Engineering Program in Defence Engineering 
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เอกสำรประกอบกำรบรรยำย  
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การจัดการศึกษา  ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ระดับปริญญาโท มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ก 
เป็นแผนการศึกษา

เน้นการวิจัย
โดยมีการท าวิทยานิพนธ์

การศึกษาตามแผน 
มี 2 แผน

แผนการศึกษา ก1 แผนการศึกษา ก2 แผนการศึกษา แผน ข

 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์        
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต

 ท าวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
+ ศึกษา รายวิชาไม่น้อย 
กว่า 12 หน่วยกิต

 เน้นรายการศึกษารายวิชา 
โดยไม่ต้องท าวิทยานพินธ ์
+ ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  
3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6
หน่วยกิต

วิชาเรียนแบ่งเป็นหมวดต่างๆ : เช่นวิชาบังคับ วิชาเลือก ต้องลงให้ครบตามก าหนด

** ระยะเวลาเรียน ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ไม่มีการต่ออายุ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)
ระดับปริญญาเอก

แผนการศึกษา แบบ 1 แผนการศึกษา แบบ 2 • การเปลี่ยนแผนการศึกษา
• การเปลี่ยนระดับ หรือ 
• การเปลี่ยนหลักสูตร

สามารถ ท าได้ภายในส่วนงาน
วิชาการเดียวกัน

ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานวิชาการ

***ระยะเวลาเรียนแต่ละ
หลักสูตร

ปริญญา ตรีต่อเอก
ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 8 ปี

ปริญญา โทต่อเอก
ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 6 ปี

**ไม่มีการต่ออายุ           
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ปริญญา โทต่อเอก  ปริญญา โทต่อเอก

ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36

หน่วยกิต + ศึกษาวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต

 ปริญญา ตรีต่อเอก  ปริญญา ตรีต่อเอก

ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต + 

ศึกษาวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 24
หน่วยกิต

***การท าวิทยานิพนธ์จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน
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ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

อัตราค่าธรรมเนยีม อัตราค่าธรรมเนยีม (ต่อ) ค่าธรรมเนียมลาพักการศกึษา
ระดับปริญญาเอก 32,000 บาท นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 5,500 บาท

ระดับปริญญาโท 27,000 บาท สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

(ทุกสาขายกเว้นป้องกนัประเทศ) ระดับปริญญาโท 60,000 บาท ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ระดับปริญญาเอก 5,500 บาท

แผน ก2 40,000 บาท ระดับปริญญาเอก 32,000 บาท ระดับปริญญาโท

แผน ข 60,000 บาท ระดับปริญญาโท 27,000 บาท ปีการศึกษาที่ 3 5,500 บาท

นักศึกษาทดลองเรียน 12,000 บาท ปีการศึกษาที่ 4 11,000 บาท

ปีการศึกษาที่ 5 16,500 บาท



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นสอบครั้งที่ 2 (กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่าน) 

ระดับ สอบวัดคุณสมบัติ สอบวิทยานิพนธ์ สอบประมวลความรู้

ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา 5,000 บาท 18,500 บาท -

ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา - 9,500 บาท 5,000 บาท



ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)
การลงทะเบียน

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
• นักศึกษาต้อง ลงทะเบียน 

ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
• กรณีเพิ่มรายวิชาเรียน

ให้ส่วนงานวิชาการแจ้งส านัก  
ทะเบียนฯ ด าเนินการไม่เกิน 5
วันท าการ นับแต่วันเปิดภาค  
การศึกษา

กรณีการลงทะเบียนเรียนซ้ าวิชา การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา

 มีผลการเรียนต่ ากว่า C+ หรือได้ U ในวิชาใดวิชาหนึ่ง        
ต้องเรียนซ้ าในวิชานั้น

 นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบหน่วยกิต แต่ยังไม่ผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ 
การค้นคว้าอิสระ จะต้องลงทะเบียนเพื่อ รักษา
สภาพนักศึกษา

 มีผลการเรียนต่ ากว่า C+ หรือได้ U ในวิชาใดหากมี 
การลงทะเบียนเรียนซ้ าให้นับหน่วยกิตของวิชาเรียนซ้ า
นั้นเพิ่มเข้าไปด้วย และให้น าผลการศึกษาไปใช้ค านวณ
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย

 นักศึกษาต้องลงรักษาสภาพด้วยตนเองภายใน 3 
สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นเวลา
นักศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการส านัก
ทะเบียนและประมวลผลให้เสร็จก่อนวันเปิดภาค
การศึกษานั้น ๆ

 การ ลงเรียนรายวิชาต่อเนื่อง นักศึกษาต้องสอบผ่าน
รายวิชาบังคับก่อน จึงลงรายวิชาต่อเนื่องได้

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

การเพิ่ม เปลี่ยน และ ถอนรายวิชาเรียน
การขอเพิ่ม หรือขอเปลี่ยนรายวิชา การขอถอนรายวิชา

 นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียน ให้ด าเนินการ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา ยกเว้นกรณีจ าเป็น
ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ

 นักศึกษาที่ต้องการถอนรายวิชาให้ด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนดในปฏิทินการศึกษา หากเกินก าหนดเวลาจะถอนไม่ได้ 
ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระให้ถอน
หลั งจาก เวลาก าหนดได้  โ ดยต้ อ ง ได้ รั บอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ

 ในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจะไม่น าหน่วยกติของรายวิชาที่ถอนไปรวมด้วย
 กรณีส่วนวิชาการปิดรายวิชา ให้นักศึกษาเปลี่ยนรายวิชาเรียน โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
 กรณีถอนรายวิชาจนเป็นศูนย์ ให้ถือเป็นการลาพักการศึกษา



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

 การให้ระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D , F ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ

 การให้ค่าคะแนน ระดับ I ในรายวิชาใด ๆ ยกเว้นวิทยานิพนธ์ตัวสุดทา้ย หรือวิชาการค้นควา้อิสระ การแก้ I 
ต้องไม่เกิน 2 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา

 ในรายวิชา สัมมนา วิทยานิพนธ์ ให้ใช้ระดับคะแนน S หรือ U

 ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าเป็น การสอบผ่าน A B+ B C+ S



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)
การคิดค่าคะแนนเฉลี่ยเพื่อส าเร็จการศกึษา

ระดับปริญญาเอก แบบ 2 และ 
ระดับปริญญาโท

แผน ก2 และแผน ข 
ให้คิดหน่วยกิต รายวิชา ที่ลงทะเบียนรวมท้ัง

รายวิชาที่เรียนซ้ า

ระดับปริญญาเอก แบบ 1 และ ระดับปริญญาโท ก1
ให้คิดผลการสอบปากเปล่าเป็น

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย O (Outstanding) = 4.00

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย G (Good) = 3.50

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย P (Pass) = 3.00

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย U (Unsatisfactory) = 0

กรณีสอบปากเปล่าผ่าน วิทยานิพนธ์วิชาสุดท้ายจะเปลี่ยนจาก  I เป็น S



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

ภาคเรียนที่ ส่งแบบเสนอหัวข้อพร้อมบทความวิชาสัมมนา วันสอบ
1/2562 วันที่ 18 – 24 กันยายน 2562 วันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2562

2/2562 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์  – 3 มีนาคม 2563 วันท่ี 25 – 29 พฤษภาคม 2563

การสอบวิชาสัมมนา

ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท
 สัมมนา D1 แนะน าบทความที่เกี่ยวข้องหรืองานวิจัยของนักศึกษา

เอง
 สัมมนา M1 แนะน าบทความที่เกี่ยวข้องหรืองานวิจัยของนักศึกษาเอง

 สัมมนา D2 เสนองานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์  สัมมนา M2 เสนองานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

 สัมมนา D3 เสนองานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่มี
ความก้าวหน้ามากขึ้น



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอกทุกหลักสูตร

 นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 จะต้องสอบ QE. ให้ผ่าน ก่อนสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) และต้องสอบ         
ให้ผ่าน ภายใน 2 ปี นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาแรกเข้า มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการการเป็นนักศึกษา

 กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นสอบใหม่โดยให้ นักศึกษาลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการสอบตามระเบียบของสถาบันฯ 
อัตราค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ 2 (กรณีสอบครั้งที่ 2) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา จ านวน 5,000 บาทต่อ
ครั้ง

ภาคเรียนที่ ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบ วันสอบ
1/2562 วันที่ 10 – 16 กันยายน 2562 วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562

2/2562 วันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2563



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)
การสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination)

ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข
 ต้อง สอบผ่านวิชาบังคับและลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ๆ ทั้งหมดตามหลักสูตร ยกเว้นวิชาการค้นคว้าอิสระ

 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และ / หรือ การสอบปากเปล่า

 กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นสอบใหม่โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม การสอบตามระเบียบของสถาบันฯ อัตรา
ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 (กรณีสอบครั้งที่ 2) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข จ านวน  5,000 บาท ต่อครั้ง

ภาคเรียนที่ ยื่นค าร้อง วันสอบ
1/2562 วันท่ี 10 – 16 กันยายน 2562 วันท่ี 23 – 27 ธันวาคม 2562

2/2562 วันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2563



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
 ก่อนสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

 ผลสอบ ภาษาอังกฤษ ต้องมี อายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่สอบผ่าน (ยื่นต่อส านักทะเบียนและประมวลผล)

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะส าเร็จการศึกษาต้องสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาข้อใด
ข้อหนึ่งดังนี้



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรทั่วไป) 
สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกท่ีเป็นที่ยอมรับ

1 IELTS ที่ระดับคะแนน 5 คะแนนขึ้นไปหรือ

2 TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 65 คะแนนขึ้นไปหรือ

3 TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 513 คะแนนขึ้นไปหรือ

4 CU - TEP ที่ระดับคะแนน 60 คะแนนขึ้นไปหรือ

5 มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่สภาวิชาการก าหนด



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรทั่วไป) 
ลงเรียนและสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ ลงเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ด าเนินการโดย
คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา และสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ

1 IELTS ที่ระดับคะแนน 4.5 คะแนนขึ้นไปหรือ

2 TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 53 คะแนนขึ้นไปหรือ

3 TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 474 คะแนนขึ้นไปหรือ

4 CU - TEP ที่ระดับคะแนน 53 คะแนนขึ้นไปหรือ

5 มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่สภาวิชาการก าหนด



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรทั่วไป) 
ลงเรียนและสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ ลงเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษที่ด าเนินการโดยคณะ
ศิลปศาสตร์ จ านวน 2 รายวิชา และสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ

1 IELTS ที่ระดับคะแนน 3 - 4 คะแนนขึ้นไปหรอื

2 TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 32 - 52 คะแนนขึ้นไปหรอื

3 TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 400 - 473 คะแนนขึ้นไปหรอื

4 CU - TEP ที่ระดับคะแนน 30 - 52 คะแนนขึ้นไปหรอื

5 มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่สภาวิชาการก าหนด

** สามารถน าผลภาษาอังกฤษที่ใช้สมัครเข้าศึกษา มายื่นเพื่อขอส าเร็จการศึกษา แม้มีอายุเกิน 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นสอบ



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ 

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท

1 IELTS ที่ระดับคะแนน 4 คะแนนขึ้นไปหรือ

2 TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 45 คะแนนขึ้นไปหรือ

3 TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 450 คะแนนขึ้นไปหรือ

4 CU - TEP ที่ระดับคะแนน 45 คะแนนขึ้นไปหรือ

5 มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่สภาวิชาการก าหนด

** ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่สอบผ่าน



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

การอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานพินธ์
 นักศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์

 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 การเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม) ให้ยื่นค าร้องต่อหัวหน้าส่วน
งานวิชาการของแต่ละส่วนงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ

 กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักพ้นสภาพจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ให้แต่งตั้งใหม่ภายใน 45 วัน



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปรญิญาโท
 เรียนครบจ านวนหน่วยกิตและวิชาตามที่ก าหนดของหลักสูตร การวัดผลการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของวิทยานิพนธ์

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตอบรับตีพิมพ์ (accepted)

ผลการสอบ ผลการศึกษา

 ก่อนสอบนักศึกษา ต้องส่งร่างวิทยานิพนธ์ ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะต้องส่งให้
คณะกรรมการสอบอ่านล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ O ดีเยี่ยม (Outstanding)

 นักศึกษา ต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ ตามกรรมการสอบเห็นชอบ แล้วส่งวิทยานิพนธ์ที่
ผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักต่อส่วนงานวิชาการ ภายใน 90 วัน
นับแต่วันสอบผ่านจึงถือว่าการสอบสมบูรณ์ หากพ้นก าหนด 90 วัน ถือว่าผลการสอบไม่ผ่าน

G ดี (Good)

 มีสิทธิ สอบได้ไม่เกินคนละ 2 ครั้ง กรณีสอบไม่ผ่านนักศึกษาสามารถขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง โดย
นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสอบตามระเบียบสถาบันฯ P ผ่าน (Pass)

U ไม่พอใจ (Unsatisfactory)



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

เงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษาป.โท
แผนการศึกษา แผน ก1 แผนการศึกษา แผน ก2 แผนการศึกษา แผน ข

 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้อง ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1
เร่ือง

 ศึกษา รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้ค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ทุกรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 
C+ และ

 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้ค่าคะแนนเฉลีย่
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ทุกรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า C+ 
และการค้นคว้าอิสระ ไม่ต่ ากว่า P)

 ได้รับการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับ
นานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 1 เรื่อง (ข้อบังคับฉบับที่ 
2) ท่ีอยู่ในฐานของ ก.พ.อ. และฐานของสภาวิชาการ
รับรอง

 ผลงานวิจัยท่ีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์

 วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  (Short Paper) หรือ
ที่ประชุมวิชาการระดับชาติ /ระดับนานาชาติ  (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุม (Proceedings)
ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

 วารสารวิชาการ / ที่ประชุมวิชาการ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากจากคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ และสภาวิชาการ 
***นักศึกษาเป็นผู้เขียนล าดับแรกของกลุ่มนักศึกษา

 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

เงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษาป.เอก
แผนการศึกษา แผน แบบ 1 แผนการศึกษา แผน แบบ 2

 สอบผ่านการสอบ Q.E. (ภายใน 2 ปี)
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสมต่ ากว่า 3.00   

ทุกรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า C+ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  สอบผ่านการสอบ Q.E. (ภายใน 2 ปี)

 วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ อ้างอิงในฐานข้อมูลของ 
ISI หรือ SJR ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์

 วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ อ้างอิงในฐานข้อมูล ISI และ SJR ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง หรือ วารสารในระดับนานาชาติ 
อ้างอิงในฐานข้อมูลของ ISI หรือ SJR ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และ วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ SCOPUS 1 เรื่อง หรือ 
วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ  TCI 1 เรื่อง หรือ 

 วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ อ้างอิงในฐานข้อมูลของ ISI หรือ SJR จ านวน 1 เรื่อง และ
 ที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)

หรือ ผลงานได้รับการตีพิมพ์ (Short paper) ไม่น้อยกว่า  2 เรื่อง 
*** นักศึกษาผู้เขียนล าดับแรกของกลุ่มนักศึกษา



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

การเทียบโอนผลการเรยีนและการโอนผลงานวิจัย

หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาเรียน หลักเกณฑ์ในการโอนหนว่ยกิต
 รายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม        

ไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของรายวิชาเรียน หรือกลุ่มรายวิชาเรียนที่ขอเทียบ
 การโอนหน่วยกิต เป็นการโอนผลการเรียนของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา จาก

การศึกษาก่อนหน้าการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรปัจจุบัน

 การเทียบรายวิชาเรียน จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าส่วน
งานวิชาการเจ้าของรายวิชา

 ให้โอนหน่วยกิตได้เฉพาะรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่สอบได้ค่าระดับคะแนน  
ไม่ต่ ากว่า B หรือ 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับ S

 โอนหน่วยกิตได้ ไม่เกินหนึ่งในสามของหน่วยกิต ทั้งหมดในหลักสูตรที่เข้า
ศึกษาโดยเมื่อเทียบโอนหน่วยกิตแล้วจะต้องใช้เวลาศึกษาในสถาบันฯ อย่าง
น้อย 1 ปีการศึกษา



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)
การเทียบโอนผลการเรยีนและการโอนผลงานวิจัย

กรณีเทียบโอน (ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอกพ้นสภาพ)
 ผลงานวิจัยที่สามารถโอนได้ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) 

(ข้อบังคับฉบับที่ 4) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการและสภาวิชาการ

 ผลงานวิจัยที่โอนต้องสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ

 ผลงานวิจัยระบุชื่อผู้แต่ง ประกอบด้วย ชื่อนักศึกษาและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่เป็นบุคคลเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักปัจจุบัน                  
ชื่อส่วนงานวิชาการและชื่อสถาบัน ยกเว้นกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่มีชื่อในผลงานวิจัยพ้นสภาพจากการเป็นอาจารย์ประจ า ให้สามารถน า
ผลงานวิจัยดังกล่าวมาเป็นผลงานในการขอโอนผลงานวิจัยได้ 

 ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษา

 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ และสภาวิชาการ
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ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

การลาพักการศึกษา
 การลาพักเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา หากลงทะเบียนวิชานั้นไปแล้วถือเป็นการยกเลิกการลงทะเบียน 

 สามารถลาพักไม่ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาติดต่อไม่เกิน 1 ปีการศึกษา

 เมื่อได้รับอนุมัติลาพักต้องช าระค่ารักษาสภาพทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว้น ภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียน 
และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปก่อนแล้ว

 ถ้าต้องการลาพักเกินกว่า 1 ปีการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจาก ผอ.ส านักทะเบียนโดยต้องช าระค่ารักษาสภาพทุกภาค
การศึกษาปกติ

 เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาให้นับรวมเวลาที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระยะเวลาตามหลักสูตร
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ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

การพ้นสภาพนักศึกษา

 เสียชีวิต
 ศึกษาเกินระยะเวลา
(รวมระยะเวลารักษาสภาพ และ ลาพัก
การศึกษา หรือถูกลงโทษพักการศึกษา)

 ไม่มีความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์

 ลาออกหรือพ้นสภาพ  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50
 ไม่ผ่าน การสอบปากเปล่าของ

วิทยานิพนธใ์นการสอบครั้งที่สอง

 ถูกลงโทษให้ออกไล่ออกจาก
สถาบันฯ

 ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา  ไม่ช าระค่ะธรรมเนียมการศึกษา

 ไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน  ไม่สามารถปรับสภาพได้  ไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
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ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

การลาออก
การลาออก ให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการส านักทะเบียน โดย  ผ่านความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา และ

ประธานสาขา หรือ หัวหน้าภาควิชา และ หัวหน้าส่วนงานวิชาการ
****  ในทุกสิ้นภาคการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

วินัยนักศึกษา
โทษทางวินัยไม่ร้ายแรง โทษทางวินัยอย่างร้ายแรง

 ว่ากล่าวตักเตือน  พักการเรียน

 ภาคทัณฑ์  ให้ออก

 ให้ชดใช้ค่าเสียหาย  ไล่ออก
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ข้อก าหนดหลักสูตร (ต่อ)

การเพิกถอนปริญญา

 วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ หรือผลงานทางวิชาการที่ส าคัญต่อการส าเร็จการศึกษา ลอกเลียน
งานของตนเองหรือผู้อื่น หรือมิได้กระท าด้วยตนเอง การเพิกถอนให้มีผลตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอนุมัติ
ปริญญาให้กับบุคคลนั้น

 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ กระท าการอันเป็นที่เสื่อมเสียร้ายแรงต่อสถาบัน หรือต่อศักดิ์ศรีแห่งปริญญา            
ที่ตนได้รับ ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภาสถาบันฯมีมติให้เพิกถอน
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ข้อบังคับ 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
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ประกำศ 
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แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษำ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์  

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บศ. วศ. 01 
 

ใหกรอกขอมูลโดยการพิมพในแบบขออนุมติหัวขอฯ  ซ่ึงสามารถ Download File จาก Website เพื่อความถูกตองและชัดเจน หามใชลายมือเขียน     

แบบขออนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
 

 

       วันท่ี..............เดือน.........................................พ.ศ. ........................ 
 

เรื่อง  ขออนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ 
 

เรียน  รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
 ขาพเจา..............................................................................รหสันักศึกษา.......................................หลักสตูร  วศ.ม.  วศ.ด
สาขาวิชา............................................................ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก บานเลขท่ี ....................................ถนน........................................... 
ตําบล....................................................อําเภอ.................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.................. 
โทรศัพท...............................................................................E-mail ………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ เรื่อง : 
(ภาษาไทย) .......................................................................................................................................................................................  
  .......................................................................................................................................................................................  
(ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................................................................................  
  .......................................................................................................................................................................................  
 

โดยมผีลงานวิจยัไดรับการตีพิมพ หรืออยูระหวางรอการพิจารณาตอบรับการตีพิมพจาก  วารสาร  การประชุมวิชาการ 
.......................................................................................................................................................................................................................  
ฉบับท่ี.............เดือน..............................ปท่ีพิมพ............หนาท่ี..............จัดครั้งท่ี...........เวลา-สถานท่ี.......................................................... 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

       ลงช่ือนักศึกษา ............................................................................... 
               (............................................................................) 
 

 

ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (หลัก) .................................................. 
 

 

ลงช่ือ......................................................................... 
ตัวบรรจง ................................................................. 
 

 

ความเห็นประธานหลักสตูร................................................................................. 
 

 

ลงช่ือ......................................................................... 
ตัวบรรจง ................................................................. 
 

 
 

อนุมัติ 
 

ลงช่ือ............................................................................ 

     (รองศาสตราจารย ดร.ชูวงค  พงศเจริญพาณิชย) 

   รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 

งานบัณฑิตศึกษา  

รับที่....................................................... 
วันที่........./.........../.........  เวลา.......:......น. 



บศ.วศ.02 
 

 
 

แบบขอสอบวิทยานิพนธ  
คณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

พรอมนี้ขาพเจาไดสงหลักฐาน มาประกอบการพิจารณาตามระเบียบดังนี้ 

1. สําเนาบทคดัยอวิทยานิพนธ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สารบัญ  จํานวน 2 ชุด 

2. สําเนาบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพพรอมหนาปก และสารบัญ ในขณะมสีภาพเปนนักศึกษาสามัญ จํานวน 2  ชุด 

3. วิทยานิพนธ  จํานวน  5  ชุด พรอมท้ังใหอาจารยท่ีปรึกษาเซ็นช่ือกํากับหนาปกดวยทุกชุด   

4. ขอมูลใบ Transcript ของนักศึกษา  (ติดตอขอรับไดท่ีฝายทะเบียนบัณฑิตศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล) 
5. สําเนาประกาศหัวขอวิทยานิพนธ จํานวน 1 ชุด หรือ แบบฟอรมขออนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ 
6. ใบรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ (บศ.วศ.25) (วิทยานิพนธและผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ) 
 

 

 

 
(ใหกรอกขอมูลโดยการพิมพในแบบขอสอบวิทยานิพนธ ซ่ึงสามารถ download file จาก https://grad-eng.kmitl.ac.th/ เพื่อความถกูตองและชัดเจน) 

วันท่ี   เดือน  พ.ศ.  
 

เร่ือง ขอสอบวิทยานิพนธ  
 

เรียน      คณบดี  คณะวิศวกรรมศาตร 
 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)  รหัสประจําตัว  
นักศึกษา (สามัญ)  ต้ังแตภาคการศึกษาท่ี  ปการศึกษา  
    
 ระดับปริญญาเอก   หลักสูตร  สาขาวิชา  

 แผนการศึกษา  แบบ 1 (ทําวิทยานิพนธอยางเดียว)    แบบ 2 (เรียนรายวิชา และ ทําวิทยานิพนธ) 
     
 ระดับปริญญาโท หลักสูตร  สาขาวิชา  

 แผนการศึกษา  แผน ก1 (ทําวิทยานิพนธอยางเดียว)     แผน ก2 (เรยีนรายวิชา และทําวิทยานิพนธ) 
   
ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอไดทันที  
 
เบอรโทรศัพทบาน :  เบอรโทรศัพทมือถือ :  E-mail :  
สถานท่ีทํางาน  
 เบอรโทรศัพท :  
ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   
ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)  
มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธเร่ือง 
(ภาษาไทย)  
 
(ภาษาอังกฤษ)  
 

ลงช่ือ  
 (  ) 

งานบัณฑิตศึกษา  

รับท่ี....................................................... 
วันที่........./.........../.........  เวลา.......:......น. 



บศ.วศ.02 
 

 
 

(คํารับรองจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ) 

 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
เร่ือง   ขอสอบวิทยานิพนธ 
เรียน   คณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 

ขาพเจา  เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ 
นาย  สาขาวิขา  ไดตรวจสอบตนฉบับ 
ดังกลาวแลววามเีน้ือหาสมบูรณอยูในระดับมาตรฐาน เห็นควรเขารบัการสอบสัมภาษณข้ันสดุทายเพ่ือขอจบการศึกษาได  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
ลงชื่อ  

(  ) 
โทร.  

 
 

(คํารับรองจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม) 
วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

เร่ือง   ขอสอบวิทยานิพนธ 
เรียน   คณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 

ขาพเจา  เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมของ 
(นาย,นาง,นางสาว)  ไดตรวจสอบตนฉบับวิทยานิพนธของนักศึกษา ดังกลาวแลววามีเน้ือหา 
สมบูรณอยูในระดับมาตรฐาน     เห็นควรเขารับการสอบสมัภาษณข้ันสุดทายเพ่ือขอจบการศึกษาได     

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
ลงชื่อ  

(  ) 
โทร.  

 
 

(คํารับรองจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม) 
วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

เร่ือง   ขอสอบวิทยานิพนธ 
เรียน   คณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ขาพเจา  เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมของ 
(นาย,นาง,นางสาว)  ไดตรวจสอบตนฉบับวิทยานิพนธของนักศึกษา ดังกลาวแลววามีเน้ือหา 
สมบูรณอยูในระดับมาตรฐาน     เห็นควรเขารับการสอบสมัภาษณข้ันสุดทายเพ่ือขอจบการศึกษาได     
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
    ลงชื่อ  
    (  ) 
โทร.  

 

 

 

 

 

 

  



บศ.วศ.02 
 

 
 

ความเห็นเจาหนาท่ี งานวิชาการบัณฑิตศึกษา  
วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

เรียน   คณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
ตามท่ี(นาย,นาง,นางสาว)  นักศึกษาหลักสตูร  

สาขาวิชา  มีความประสงคจะขอสอบวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธเรียบรอยแลว   สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดตรวจสอบการศึกษารายวิชาตาง ๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก  ท้ัง

คุณสมบัติและขอกําหนดตางๆ ตามหลักสูตรแลววามีคณุสมบัติครบถวนในการขอสอบวิทยานิพนธ จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการ

ประจําสวนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร พิจารณาตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ลงชื่อ  

(  ) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ความเห็นของคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร  
 

 นําเสนอสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาเสนอช่ือกรรมการสอบวิทยานิพนธ พรอมท้ังกรรมการสอบสํารองท่ีเปนอาจารย
บัณฑิตประจํา 1 ทาน และอาจารยบัณฑติพิเศษ 1 ทาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

          (รองศาสตราจารย ดร.คมสนั มาลีส)ี 
         คณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 



บศ.วศ.02 
 

 
 

  

ใบรับรองการใชผลงานทางวิชาการสําหรับการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

                                 คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

   

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
 

ขาพเจา ศ. /รศ. / ผศ. / ดร.  นามสกุล  
เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ  นาย  นามสกุล  
นักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชา  
ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการ (วารสาร / การประชุม) 
ช่ือ (ไทย)  

 

ช่ือ (อังกฤษ)  

 
ซึ่งตีพิมพในวารสาร / การประชุม ช่ือ  
Impact Factor :  
ปที  เลมท่ี  หนา  โดยการประชุมจัดข้ึนเมื่อวันท่ี  
ณ  ประเทศ  
ขาพเจาขอรับรองวา ผลงานนี้ไมอยูในรายการของ Beall’s ท้ังในสวนของวารสาร /การประชุมวิชาการและสํานักพิมพไมเคยลง
ตีพิมพท่ีใดมากอน ไมอยูระหวางการเสนอ เพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารอ่ืน และ ไมมีเนื้อหาซํ้าซอนกับบทความอ่ืน นับจากวันท่ี 
นาย / นาง / นางสาว/   นามสกุล  
ไดย่ืนคํารองขอสอบวิทยานิพนธตอบัณฑิตศึกษา และบทความนี้ ใชเพ่ือสําเร็จการศึกษา  
ของ นาย/ นาง / นางสาว  นามสกุล  
แตเพียงผูเดียว 
 
 
 
 

ลงชื่อ  
(  ) 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

        

โทรศัพท :  
 

 

 



บศ. วศ. 03 

คํารองขอเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 

วันท่ี...........................เดือน......................................พ.ศ........................... 
 
 

เรื่อง ขอเทียบโอนผลการเรียน 
 

เรียน รองคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 ขาพเจา(นาย, นาง, นางสาว)..........................................................................................รหสัประจําตัว..................................... 
นักศึกษาหลักสตูร.................................................สาขาวิชา.................................................................................................................. 
บานเลขท่ี.........................หมูท่ี..................ถนน.................................ซอย/ตรอก...............................แขวง/ตําบล.................................. 
เขต/อําเภอ......................................จังหวัด..............................................รหสัไปรษณยี................................โทร.................................... 
 

 มีความประสงคขอเทียบโอนผลการเรยีน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาโท 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา เกรด เทียบกับวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 

    เทียบกับวิชา   

    เทียบกับวิชา   

    เทียบกับวิชา   

    เทียบกับวิชา   

  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัิ  ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมน้ี 

 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                          .................................................................... 
                                                            (..................................................................) 
 
 

ความเห็นเจาหนาท่ี คําสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ผูยื่นคํารองรับทราบผลคํารอง 
 

                  ลงช่ือ............................................................................... 
                                                (..............................................................................................) 

วันท่ี..................เดือน...........................พ.ศ.................. 
    

 งานบัณฑิตศึกษา  

รับท่ี.................................................................. 
วันท่ี........./.........../.........  เวลา.......:......น. 
 



บศ. วศ. 03 

 

หนังสือรับรองการเทียบโอนวิชาเรียนจากอาจารยท่ีปรึกษา 
 

วันท่ี........................เดือน.................................พ.ศ........................ 
 

เรียน รองคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
เรื่อง ขอเทียบโอนผลการเรียน 
 

 ขาพเจา............................................................เปนอาจารยท่ีปรึกษาของ (นาย, นาง, นางสาว)................................................. 
นักศึกษาหลักสตูร.......................................................สาขาวิชา................................................................................................................ 
ไดพิจารณาคาํรองขอเทียบโอนของนักศึกษาแลว  เห็นสมควรใหนักศึกษาเทียบโอนผลการเรียน โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
 
 

ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาโท 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา เกรด เทียบกับวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 

    เทียบกับวิชา   

    เทียบกับวิชา   

    เทียบกับวิชา   

    เทียบกับวิชา   

  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                     .................................................................... 
                                                                                              (..................................................................) 
                                                                                                      อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 
..................................................................................................................................................................................................................  
 

ความเห็นของหัวหนาภาควิชา/ประธานหลักสูตร 
 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................  
                                    
 
 

                                                     .................................................................... 
                                                                                              (..................................................................) 
                                                                                                   หัวหนาภาควิชา/ประธานหลักสตูร 

 
 
 
หมายเหต ุ หลักฐานที่ตองใชในการขอเทียบวิชาเรียน 
 1.  แบบฟอรมการขอเทียบโอนผลการเรียน  (ตองใหอาจารยทีป่รึกษาเซ็นรบัรองกอน) 
 2.  TRANSCRIPT (เกรดวชิาที่ใชเทยีบตองได B ขึ้นไป) 
 3.  รายละเอียดของหลักสตูรวิชาที่ขอเทียบ 
 4.  ขอ 2. และขอ 4. ใหนักศึกษาถานสําเนาแนบมาอยางละ 2 ชดุ  
 



บศ. วศ. ๐๔ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

คํารองขอปรับสภาพเปนนักศึกษาสามัญ  ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

วันท่ี   .............  เดือน  ..........................  พ.ศ.  .............. 
เรื่อง  ขอปรับสภาพเปนนักศึกษาสามัญ 
 

เรียน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
 ขาพเจา  (นาย,นาง,นางสาว  อ่ืน ๆ...............)   ........................................................................................................... 
รหัสประจําตัว  .......................  หลักสูตร  .......................................................สาขาวิชา  ......................................................... 
คณะวิศวกรรมศาสตร   มีความประสงคขอปรับสภาพเปนนักศึกษาสามัญ ในภาคเรยีนท่ี  ..............  ปการศึกษา  .................. 
ท้ังน้ีไดปฏิบัตติามเง่ือนไขท่ีคณะฯ กําหนดแลว  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. ไดเรียนผานรายวิชาท่ีคณะฯ ไดกําหนดแลว  จํานวน  .........................  วิชา 
2. เทียบโอนรายวิชาไดจํานวน ....................... วิชา 
3. ไดเสนอบทความ 

เรื่อง .................................................................................................................................................................... 
ลงตีพิมพวารสาร  ............................................................................................................................................... 
เรื่อง .................................................................................................................................................................... 
ลงตีพิมพวารสาร ................................................................................................................................................ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 

         .................................................................. 
        ( ................................................................ ) 
 

พรอมนี้ขาพเจาไดสงหลักฐาน มาประกอบการพจิารณาตามระเบยีบดังนี้ 

 � บทความที่ไดรับการลงตีพิมพ (ถายหนาปกของวารสารแนบมาดวย) 

 � หนังสือการรับรองผลงานวิจัยทางวิชาการ (ในกรณีที่มีผูรวมทําวจิัยมากกวา 2  คน) 

 � ใบตอบรับการลงตีพิมพพรอมบทความ (กรณีที่ยังไมไดลงตีพิมพ) 
 

สถานท่ีติดตอ (ผูยื่นคํารอง)  ...................................................................................................................................................... 
................................................. โทรศัพท : ............................................  E-mail : …………………………………………… 
 

(1)   ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา  
 (      )   เห็นควรใหปรับสภาพได                
 (      )  ไมเห็นควรใหปรับสภาพ 

  เน่ืองจาก  .................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................  
                    
         (ลงช่ือ)  ....................................................... 
                  ( .................................................... ) 
          .............. / ................... / ............. 

 งานบัณฑิตศึกษา สวนสนับสนนุวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

รับท่ี................. 
วันท่ี........./.........../.........  เวลา.......:......น. 
 

 



บศ. วศ. ๐๔ 2 

 
(2)   ความเห็นของเจาหนาท่ีงานบัณฑิตศึกษา   
        ไดตรวจสอบคุณสมบัติเรียบรอยแลว        

 (      )   เห็นควรพิจารณาอนุมตัิ        
 (      )  ไมเห็นควรพิจารณาอนุมตั ิ    
 (       ) เห็นควรนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการพิจาณา 

  เน่ืองจาก  .................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................  
                    
         (ลงช่ือ)  ....................................................... 
                    ( .................................................... ) 
          .............. / ................... / .............. 
 

 
(3)   ผลการพิจารณา  

 (      )   อนุมัติใหปรับสภาพได  ตั้งแตภาคเรียนท่ี ..............  ปการศึกษา  ........................        
 (      )  ไมอนุมัติใหปรับสภาพ 
 เน่ืองจาก  .................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................  
                   (ลงช่ือ)  ....................................................... 
                                     (รองศาสตราจารย ดร.คมสัน มาลสี)ี 
                   คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 
          .............. / ................... / .............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บศ. วศ. ๐๔ 3 

 

ใบรับรองการใชผลงานทางวิชาการสําหรับการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 
      วันท่ี........... เดอืน.............................. พ.ศ. ............ 
 
 ขาพเจา ศ. / รศ. / ผศ. / ดร.  ................................................... นามสกุล ........................................... 
เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ  นาย/ นาง / น.ส. ................................... นามสกุล ................................ 
นักศึกษา ระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก  สาขาวิชา ........................................................................................ 
 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการ (บทความ / สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร)  
ชือ่ (ไทย) ........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

ชือ่ (อังกฤษ) .............................................................................................................................................. ....... 
........................................................................................................................................................................... 
 

ซ่ึงตีพิมพในวารสาร/การประชุม ชื่อ ................................................................................................................. 
ปท่ี .............. เลมท่ี .............. หนา ............................  โดยการประชุมจัดข้ึนเม่ือวันท่ี....................................... 
ณ ..............................................................................   ประเทศ......................................................................... 
 

ไดใชเพ่ือปรับสภาพ/สําเร็จการศึกษา ของ นาย/ นาง / น.ส. ................................ นามสกุล ............................. 
แตเพียงผูเดียว 
 
 

........................................................................... 
(.........................................................................) 

             อาจารยท่ีปรึกษา 
 
 
โทรศัพท ........................................................ 
 



หมายเหตุ : 1. การขอเสนอวารสาร/การประชุม  ขอใหผูเสนอแนบ File เอกสารประกอบการพิจารณา ใสลงใน CD และสงมายังหนวยบัณฑิตศึกษา 
                 2. วารสารและการประชุมวิชาการสําหรับการตีพิมพบทความระดับบัณฑิตศึกษา จะตองไดรับการรับรองจากสภาวชิาการ สจล. กอนการนําเสนอ/การตีพิมพ 

 
 

 
 

บศ.วศ.05 
 

แบบเสนอรายช่ือวารสารและการประชุมวิชาการสําหรับการตีพิมพบทความวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

วันท่ี  .....….  เดือน  …………...……  พ.ศ. ….…… 
 

เรียน     ประธานกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เอกสารรายละเอียดของวารสาร/การประชุมวิชาการ 
 

ดวยขาพเจา  ศ. / รศ. / ผศ. / อ. / ดร. ………...………...........….........นามสกุล..................................................................... 
มีความประสงคขอเสนอรายช่ือวารสารและการประชุมวิชาการสําหรับการตีพิมพบทความระดับบัณฑิตศึกษา ดังตอไปน้ี 
 

            (กรุณาทําเครื่องหมาย √  และกรอกขอความใหชัดเจน) 
 

   วารสาร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Impact Factor :  ISI………….   SJR…………. ISSN : …………………….………………………………………………………… 
  (หมายเหตุ : การรับรองรายชื่อวารสารสําหรับประกอบการสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก คณะฯ จะพิจารณา 
  เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลของ ISI  หรือ SJR เทานั้น)  
 
   การประชุม............................................................................................................................................................................ 
  จัดครั้งท่ี................เวลา-สถานท่ี.....………………………………....…….......................................………………………................…..... 
  (หมายเหตุ : การรับรองการประชุมทางวิชาการสําหรับประกอบการสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก คณะฯ จะพิจารณา 
  เฉพาะการประชุมท่ีอยูในฐานขอมูล SCOPUS เทานั้น)  
 
   ขาพเจาไดตรวจสอบรายช่ือองคกรท่ีดําเนินการแลววาไมอยูใน Beall’s List of Predatory Publishers บนเวบไซต  
  (http://scholarlyoa.com/publishers/) และรายช่ือวารสาร หรือการประชุมทางวิชาการท่ีขอเสนอมาไมอยูใน 
  Beall’s List of Predatory Scholarly Open-Access Journals (http://scholarlyoa.com/individual-journals/)   
  เรียบรอยแลว……………………………………………...วันท่ีตรวจสอบ.................เดือน......................................พ.ศ. ................ 
   
สําหรับการ  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Full Paper) และ 
   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ปรับสภาพระดับปริญญาโทและเอก 
 

   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Short Paper)  
   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ปรับสภาพระดับปริญญาโทและเอก 
 

   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปรับสภาพระดับปริญญาโทและเอก 
 

   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปรับสภาพระดับปริญญาโท 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ ……………………………………..………………  
      (………………………….…..…………………..)  

งานบัณฑิตศึกษา สวนสนับสนุนวิชาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

รับที่.................................................. 
วันที.่.............../................/..............เวลา...............น. 
 



หมายเหตุ : 1. การขอเสนอวารสาร/การประชุม  ขอใหผูเสนอแนบ File เอกสารประกอบการพิจารณา ใสลงใน CD และสงมายังหนวยบัณฑิตศึกษา 
                 2. วารสารและการประชุมวิชาการสําหรับการตีพิมพบทความระดับบัณฑิตศึกษา จะตองไดรับการรับรองจากสภาวชิาการ สจล. กอนการนําเสนอ/การตีพิมพ 

 



บศ. วศ. ๐๗ 

หนังสือรับรองการรับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร 

(นักศึกษาทดลองเรียนระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก) 
ยกเวน นักศึกษาปริญญาเอก (วศ.ด.ไฟฟา)  

 

 

 
ขาพเจา ……………………………………………………………………………………………………………………..………. 

ตําแหนง……………….……..…………………ภาควิชา…………………..……………..……..…. คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

ยินดีรับ    นาย…….………...…………………….…..…  รหัสประจําตัวนักศึกษา ………..…………………… 
                นาง…….………...……………………………. รหัสประจําตัวนักศึกษา .……..………………..…… 
                นางสาว…….………...………………………  รหัสประจําตัวนักศึกษา ……..…………….…..…… 
          เขาเปนนักศึกษาสามัญหลักสูตร   
                        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชา ...................................... 
                        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา ....................................... 
 

โดยนักศึกษาจะอยูในความดูแลของขาพเจาตั้งแต ภาคการศึกษาท่ี…….………ปการศึกษา…………….…   
เปนตนไป 
 
 
 
 
      ลงชื่อ…………………………………………………………….. 
             (……………………………………..……………………) 
                       อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ 
 
        วันท่ี……....เดือน……………………..……….พ.ศ……….. 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ     :    **** โดยใหย่ืนภายใน 2 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา 

 อาจารยท่ีรับรองเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไดจะตองไดรับการอนุมัติแตงตั้งเปนอาจารยบัณฑิต
ประจําตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2557 
(นักศึกษาสามารถดูรายนามอาจารยบัณฑิตประจําได ท่ี   http://grad-eng.kmitl.ac.th/index.php/download และ                 
ยื่นเอกสารดังกลาว  ณ  หนวยบัณฑิตศึกษา  งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  ช้ัน  1   ตึก A) 

http://grad-eng.kmitl.ac.th/index.php/download


บศ. วศ. 09 
 

 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
แบบขอเปล่ียนอาจารยท่ีปรึกษา 

 
 

 
เรื่อง         ขอเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษา 
 
เรียน         รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

ดวยขาพเจา   (นาย,นาง,นางสาว,อ่ืนๆ)   

รหัสประจําตัว   หลักสตูร (  ) วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ ( ) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  คณะวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิชาวิศวกรรรม   ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก   

   โทร.   

มีความประสงคขอเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษา  
อาจารยท่ีปรึกษา เดิม    คือ  

อาจารยท่ีปรึกษา ใหม   คือ  

 เน่ืองจาก  

 

   
             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ลงช่ือ (นศ.)  

 (                                                     
)                 

                                                                                                                           

 
ความเห็นของเจาหนาท่ี มติท่ีประชุม 

  

 

 

 

 

 

 
       
 
 
   
 
 
 

วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 งานบัณฑิตศึกษา  

รับท่ี............................................................ 
วันท่ี........./.........../.........  เวลา.......:......น. 

 

 



บศ. วศ. 09 
 

 

 
คํารับรองจากอาจารยท่ีปรึกษา 

  
 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

 
เรื่อง   ขอรับรองการเปลีย่นอาจารยท่ีปรึกษา 
 
เรียน  รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
ขาพเจา  เปนอาจารยท่ีปรึกษาเดมิ    ของ   

(นาย,นาง,นางสาว,อ่ืนๆ)  

เห็นควรอนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาไดตั้งแตภาคเรียนท่ี    ปการศึกษา  เปนตนไป 

  
ลงช่ือ  

 (                                          )       

 
คณะ  สาขา  โทร.  

 
 

 
วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

 
เรื่อง   ขอรับรองการเปลีย่นอาจารยท่ีปรึกษา 
 
เรียน  รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
ขาพเจา  มีความยินดรีับ 

(นาย,นาง,นางสาว,อ่ืนๆ)  

เปนนักศึกษาอยูในความดูแลของขาพเจา  ไดตั้งแตภาคเรียนท่ี  ปการศึกษา  เปนตนไป 

  
ลงช่ือ  

 (                                         )              

 
 
คณะ  สาขา  โทร.  

  
 
 
 
 



บศ. วศ. 10 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

แบบขอเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม) 
 
 
วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

 
เรื่อง         ขอเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม) 
 
เรียน         รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

ด้วยข้าพเจ้า   (นาย,นาง,นางสาว,อ่ืนๆ)  
รหัสประจ าตัว  หลักสตูร (  )  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ  (  )  วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สาขาวิชาวิศวกรรรม  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดส้ะดวก  
 โทร.  
มีความประสงค์ขอเพ่ิมอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม) จ านวน  ท่าน   ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1.  คณะ  สาขา  โทร.  
2.  คณะ  สาขา  โทร.  
 เนื่องจาก  
 

   
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ (นศ.)  
 (                                                    )                

                                                                                                                           
 
 

ความเห็นของเจ้าหน้าที ่ มติท่ีประชุม 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 งานบัณฑิตศึกษา  
รับที่........................................................... 
วันที่........./.........../.........  เวลา.......:......น. 



บศ. วศ. 10 
 

ค ารับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

 
วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

 
เรื่อง   ขอรับรองการเพิ่มอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(ร่วม) 
 
เรียน  รองคณบด ีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 
ข้าพเจ้า  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ของ   
(นาย,นาง,นางสาว,อ่ืนๆ)  
เห็นควรอนุญาตให้นักศึกษาดังกลา่วเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(ร่วม)ไดต้ั้งแต่ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  
เป็นต้นไป  

  
ลงช่ือ  
 (                                          )             

 
คณะ  สาขา  โทร.  

 
 

 
วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

 
เรื่อง   ขอรับรองการเพิ่มอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(ร่วม) 
 
เรียน  รองคณบด ีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 
ข้าพเจ้า  มีความยินดรีับ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม)ของ  (นาย,นาง,นางสาว,อ่ืนๆ)  
ได้ตั้งแตภ่าคเรียนท่ี  ปีการศึกษา  เป็นต้นไป 

  
ลงช่ือ  
 (                                         )              

 
คณะ  สาขา  โทร.   

        
 



บศ. วศ. 11 

คํารองขอเทียบโอนผลการเรียนและการโอนผลงานวิจัย 

ระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 

วันท่ี...........................เดือน......................................พ.ศ........................... 
 
 

เรื่อง ขอเทียบโอนผลการเรียนและการโอนผลงานวิจัย 
 

เรียน รองคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 ขาพเจา(นาย, นาง, นางสาว)..........................................................................................รหสัประจําตัว..................................... 
นักศึกษาหลักสตูร.................................................สาขาวิชา.................................................................................................................. 
บานเลขท่ี.........................หมูท่ี..................ถนน.................................ซอย/ตรอก...............................แขวง/ตําบล.................................. 
เขต/อําเภอ......................................จังหวัด..............................................รหสัไปรษณยี................................โทร.................................... 
 

 มีความประสงคขอเทียบโอน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 เทียบโอนวิชาเรียน 

ระดับปริญญาเอก   ระดับปริญญาเอก 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา เกรด เทียบกับวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 

    เทียบกับวิชา   

    เทียบกับวิชา   

    เทียบกับวิชา   

    เทียบกับวิชา   

  
 

 การโอนผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และผลสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ  
 

ลําดับ วิชาท่ีขอโอน ขอมูลการผานภาษาอังกฤษ/วัดคุณสมบัติ 
(Q.E.)  

 (รหัสวิชา)  (ระบุภาคเรียนและปการศึกษา) 
    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานบัณฑิตศึกษา  

รับท่ี.................................................................. 
วันท่ี........./.........../.........  เวลา.......:......น. 



บศ. วศ. 11 

 การโอนผลงานวิจัย  
 

ลําดับ ผลงานวิจัย 
1. ชื่อบทความ 

ไดรับการตีพิมพ และชื่อวารสารและการประชมุ 
2. ชื่อบทความ 

ไดรับการตีพิมพ และชื่อวารสารและการประชมุ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัิ  ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมน้ี 
 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                          .................................................................... 
                                                            (..................................................................) 
 
 
 
 

ความเห็นเจาหนาท่ี คําสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ผูยื่นคํารองรับทราบผลคํารอง 
 

                  ลงช่ือ............................................................................... 
                                                (..............................................................................................) 

วันท่ี..................เดือน...........................พ.ศ.................. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บศ. วศ. 11 

หนังสือรับรองการเทียบโอนวิชาเรียนจากอาจารยท่ีปรึกษา 
 

วันท่ี........................เดือน.................................พ.ศ........................ 
 

เรียน รองคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
เรื่อง ขอเทียบโอนวิชาเรียน 
 

 ขาพเจา............................................................เปนอาจารยท่ีปรึกษาของ (นาย, นาง, นางสาว)................................................. 
นักศึกษาหลักสตูร.......................................................สาขาวิชา................................................................................................................ 
ไดพิจารณาคาํรองขอเทียบโอนของนักศึกษาแลว  เห็นสมควรใหนักศึกษาเทียบโอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 เทียบโอนวิชาเรียน 

ระดับปริญญาเอก   ระดับปริญญาเอก 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา เกรด เทียบกับวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 

    เทียบกับวิชา   

    เทียบกับวิชา   

    เทียบกับวิชา   

    เทียบกับวิชา   

  
 

 การโอนผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และผลสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ  
 

ลําดับ วิชาท่ีขอโอน ขอมูลการผานภาษาอังกฤษ/วัดคุณสมบัติ 
(Q.E.)  

 (รหัสวิชา)  (ระบุภาคเรียนและปการศึกษา) 
    

    

    

 
 

 การโอนผลงานวิจัย  
 

ลําดับ ผลงานวิจัย 
1. ชื่อบทความ 

ไดรับการตีพิมพ และชื่อวารสารและการประชุม 
 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                     .................................................................... 
                                                                                              (..................................................................) 
                                                                                                      อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
..................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 



บศ. วศ. 11 

ความเห็นของหัวหนาภาควิชา/ประธานหลักสูตร 

 

......................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. ....................................................

..........................................................................................................................................................................................................  
                                    
 
 

                                                     .................................................................... 
                                                                                              (..................................................................) 
                                                                                                   หัวหนาภาควิชา/ประธานหลักสตูร 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ หลักฐานที่ตองใชในการขอเทียบวิชาเรียน 
 1.  แบบฟอรมการขอเทียบโอนวิชาเรยีน  (ตองใหอาจารยทีป่รึกษาเซ็นรับรองกอน) 
 2.  TRANSCRIPT  (เกรดวิชาที่ใชเทียบตองได  B  ขึ้นไป) 
 3.  รายละเอียดของหลักสตูรวิชาที่ขอเทียบ 
 4.  แนบวารสารและการประชุมวชิาการ (ของบณัฑิตศึกษา) 
 5.  ขอ 2. และขอ 4. ใหนักศึกษาถานสําเนาแนบมาอยางละ 2 ชดุ  
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 แบบคํารองยินยอมใหโอนผลงานวิจัย 
  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

    วันท่ี …………..  เดือน ………..……………... พ.ศ. ………….... 
 

 ขาพเจา  (นาย, นาง, นางสาว, อ่ืน ๆ) ………………………………………………………………………………..……………….……........ 

รหัสประจําตัวนักศึกษา ……………………………….นักศึกษาหลักสูตร  …………………………………………………………………………………... 

สาขาวิชา ……………………………………………………………….…………………………………………..……………………………………….................. 

สถานท่ีติดตอไดสะดวก………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. โทร. ………………………………………………….……………………. 

เปนนักศึกษาท่ีกลับเขาศึกษาใหม และมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (โปรดระบุถามกีารเปลีย่นแปลง) 
 

 ช่ือ – นามสกุล อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (เดิม)…………………………………………………………………………………………………… 

 ช่ือ – นามสกุล อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ใหม)..………………………………………………………………………………………………… 
 

 มีความประสงคขอโอนผลงานวิจัย จํานวน.............เรื่อง ไดแก 

 1.  ผลงานวิจยั เรื่อง …………………………………………………………….................................………………............................... 

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..........................…………. 

 2.  ผลงานวิจยั เรื่อง …………………………………………………………….................................………………............................... 

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..........................…………. 
 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ................................................................................................................................................................... 

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..........................…………. 
 

ไดรับความยินยอมจากผูมีสวนรวมในงานวิจัย และลงนามยินยอม ดังน้ี 
 

ชื่อ - นามสกุล ลงนาม 

1) .......................................................................................... 
 

2) .......................................................................................... 
 

3) .......................................................................................... 
 

 

                รับทราบในการโอนผลงานวิจัย 

 

ลงช่ือ........................................................................อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

       (.......................................................................) 

วันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ. ............  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย   

 

 ลงช่ือ...........................................................ผูขอโอนผลงานวิจัย 

          (...........................................................) 

        วันท่ี.............เดือน.......................พ.ศ. .........  
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คํารองท่ัวไป 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
    วันท่ี …………..  เดือน ………..……………... พ.ศ. ………….... 

 
เรื่อง   ……………………………………………… 
 

เรียน รองคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร  
 

 ขาพเจา  (นาย,นาง,นางสาว,อ่ืน ๆ) ………………………………………………………………………………..……………….……………… 
รหัสประจําตัว …………………………….………….นักศึกษาหลักสตูร  (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ) 
สาขาวิชาวิศวกรรม ……………………………………………………………….…………………………………………..………………………………………. 
สถานท่ีติดตอไดสะดวก………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. โทร. ………………………………………………….……………………. 
 มีความประสงค  ………………………………………………………………………………………………………………….…………..….………. 
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..........................…………. 
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..........................…………. 
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..........................…………. 
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..........................…………. 
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..........................…………. 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย   
   

ความเห็นหัวหนาภาควิชา / ประธาน
หลักสตูร 

ขอแสดงความนับถือ ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

  
(..............................................) 

 
 

      (..............................................) ( …………………………………………) (.....................................................) 

 
ความเห็นของเจาหนาท่ี คําสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ผูยื่นคํารองรับทราบผลคํารอง 
 

      ลงช่ือ ………………………………………… 
              (…………………………………….) 
     วันท่ี  ……….  เดือน……………..พ.ศ. ……… 

งานบัณฑิตศึกษา  

รับท่ี....................................................... 
วันท่ี........./.........../.........  เวลา.......:......น. 
 

 



บศ. วศ. ๑๔ 

ใบรับรองการใชผลงานทางวิชาการสําหรับการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
                                 คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

   
 
       วันท่ี........... เดอืน.............................. พ.ศ. ............ 
 
  

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
 

ขาพเจา ศ. /รศ. / ผศ. / ดร.  นามสกุล  
เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ  นาย  นามสกุล  
นักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชา  
ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการ (วารสาร / การประชุม) 
ช่ือ (ไทย)  

 

ช่ือ (อังกฤษ)  

 
ซึ่งตีพิมพในวารสาร / การประชุม ช่ือ  
Impact Factor :  
ปที  เลมท่ี  หนา  โดยการประชุมจัดข้ึนเมื่อวันท่ี  
ณ  ประเทศ  
 
ขาพเจาขอรับรองวา บทความนี้ไมเคยลงพิมพท่ีใดมากอน ไมอยูระหวางการเสนอ เพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารอ่ืน และ ไมมีเนื้อหา 
ซํ้าซอนกับบทความอ่ืน นับจากวันท่ี นาย/ นาง / นางสาว  นามสกุล  
ไดยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธตอบัณฑิตศึกษา และบทความนี้ ใชเพ่ือ สําเร็จการศึกษา 
ของ นาย/ นาง / นางสาว  นามสกุล  แตเพียงผูเดียว 
 
 
 
 

ลงชื่อ  
(  ) 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 
 
 
โทรศัพท :  
 



บศ. วศ. 16 
 

แบบแจงหัวขอวิชาสัมมนา 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

 

วันท่ี     เดือน  พ.ศ.  
เร่ือง ขอแจงหัวขอบรรยายวิชาสัมมนา 
เรียน รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร  
 

ขาพเจา  รหัสนักศึกษา  
หมายเลขโทรศัพทท่ีสะดวกในการติดตอ  E-mail  
หลักสูตร � วศ.ม. � วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรม  

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ภาควิชา  
    

วิชาสัมมนา � MI � MII � DI � DII � DIII 
     �  แนะนํางานวิจัยของตนเองท่ีเก่ียวของกับวิทยานิพนธ  (MI,MII,DI,DII,DIII) 

     �  แนะนําบทความวิจัยจากวารสาร / การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ  :  ช่ือวารสาร/การประชุม (MI,DI) 

  

  

 ฉบับท่ี  เดือน  ปท่ีพิมพ  หนาท่ี  

  

  

ขอแจงหัวขอเร่ือง     (ภาษาไทย)  
 

(ภาษาอังกฤษ)  
 

 
 
 

 

ลงช่ือนักศึกษา  
(  ) 

 

ใหกรอกขอมูลเฉพาะสวนขางบน  โดยการพิมพในแบบฟอรม  ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดจากเวบ็ไซท   เพ่ือความถูกตองและชดัเจน หามใชลายมือเขยีน 
 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

 
 

ลงช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
(  ) 
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รายละเอียดการจัดทําเอกสารประกอบ วิชาสัมมนา 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

 
1. ใหนักศึกษาจัดทํารูปแบบบทความตามท่ีกําหนด จํานวน 5 ชุด  

 

2. ใหใชกระดาษขนาด A4 1 แผนตอ 1 หนา โดยพิมพแบบแถวเดียวทุกหนา  
 

3. จัดหนากระดาษเวนระยะหาง ขอบบน/ขอบลาง 2.5 ซม.  ขอบซาย  3.0 ซม. / ขวา 2.5 ซม. 
 

4.  ใช Font ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเทานั้นโดยกําหนดให  
-  ชื่อเรื่องใชตัวอักษร TH  Sarabun ขนาด 18 pt. 
-  สวน อ่ืน ๆ ใชตัวอักษร TH  Sarabun ขนาด 16 pt. 

 

5. บทความตองมีใบปะหนาตามรูปแบบท่ีกําหนด ( เอกสารหมายเลข 1 ) 
 

6. บทความตองมีความยาวไมนอยกวา 10 หนากระดาษ และมีรูปแบบตามท่ีกําหนด ( เอกสารหมายเลข 2 ) ดังนี้ 
 6.1 หนาแรกตองประกอบดวย  

- ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
- ชื่อผูเขียน/เรียบเรียง เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
- บทคัดยอ เปนภาษาไทย 
- บทคัดยอ เปนภาษาอังกฤษ 
- รายละเอียดของผูเขียน/เรียบเรียง 

  6.2 หลังจากหนาบทคัดยอ  จนถึงหนาสุดทายประกอบดวยเนื้อหาตามลําดับดังนี้ 
- บทนํา 
- เนื้อเรื่อง 
- บทสรุป 
- เอกสารอางอิง ซ่ึงจะตองมีการอางอิง (เปนตัวเลข) ในบทความ ณ ตําแหนงท่ีมีการอางถึง 
- กิตติกรรมประกาศ (ถามี) 
- สําเนาบทความภาษาอังกฤษ  กรณีแนะนําบทความวิจัยจากวารสาร/การประชุมระดับนานาชาติ  

 
***เอกสารในสวนนี้ตองพิมพตัวเลขหนากํากับทุกหนา (อยูตรงกลาง) 

การสอบวิชาสัมมนามีคะแนนในสวนของรูปแบบเอกสารบทความดวย (ความเรียบรอยและถูกตอง)*** 
 

7.  จัดทําสื่อสําหรับการบรรยายท่ีเรียบรอยและชัดเจน และตองมีรูปแบบตามท่ีกําหนด ( เอกสารหมายเลข 3 ) ซ่ึง
อาจจะเปนแผนใส หรือ PowerPoint (บัณฑิตศึกษามีเครื่องฉายแผนใส และคอมพิวเตอรทุกหอง) 
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เอกสารหมายเลข 1 รูปแบบของใบปะหนาสําหรับบทความวิชาสัมมนา 
 

 

 

( เต็มหนากระดาษ A4  ใชตัวอักษร TH  Sarabun  ขนาด 16 pt. ตัวหนา  ท้ังหมด) 
 

 

1-1 กรณีแนะนํางานวิจัยของตนเองท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ 
 

 

บทความเสนอในการสัมมนาวิชา  ( ระบุ MI, MII, DI, DII, DIII ) 
 

หลักสูตร  ( ระบุ วศ.ม หรือ วศ.ด )    สาขาวิชาวิศวกรรม  …………………………….. 
 

ภาคการศึกษาท่ี ……..… ปการศึกษา ………….. 
 

หัวขอ  ……………………………………(ภาษาไทย)………………………..…………………………………  
  ……………………………………(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………… 
 

ช่ือนักศึกษา …………..………………..……………….     รหัสนักศึกษา…………………………………….. 
 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ …………………………………………… ภาควิชา ………………………………………. 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

  



บศ. วศ. 16 

คณะวิศวกรรมศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

4 

1-2 กรณีแนะนําบทความวิจัยจากวารสาร/การประชุม วิชาการระดับนานาชาติ  
 

 

บทความเสนอในการสัมมนาวิชา  ( ระบุ MI, DI ) 
 

หลักสูตร  ( ระบุ วศ.ม หรือ วศ.ด )    สาขาวิชาวิศวกรรม …………………………….. 
 

ภาคการศึกษาท่ี ……..… ปการศึกษา ………….. 
 

เรียบเรียงจากวารสาร/การประชุมวิชาการ ………………………………………………………………………………… 
 

                               ฉบับท่ี  ……… เดือน ……………….. ปท่ีพิมพ ………… หนาท่ี …………………. 
ช่ือผูเขียนบทความ ………………………………………………………………………………………….. 
 

หัวขอ  ……………………………………(ภาษาไทย)…………………………………………..………………  
  ……………………………………(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………… 
 

ช่ือนักศึกษา …………..………………..……………….  รหัสนักศึกษา …………………………………….. 
 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ …………………………………………… ภาควิชา ………………..……………. 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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เอกสารหมายเลข 2 รูปแบบของบทความวิชาสัมมนา 
 

 
 

2-1  กรณีแนะนํางานวิจัยของตนเองท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ ( วิชาสัมมนา MI, MII, DI, DII และ DIII ) 
 

ตัวอยางหนาแรก (แนะนํางานวิจัยของตนเอง) 
 

หนาแรกไมตองพิมพเลขหนา 
การออกแบบรูปรางแมเหล็กไฟฟาแบบสนามแมเหล็กสแตติก 2 มิติโดยวิธีไฟไนทอิลิเมนท 

Shape Design of 2D Magnetostatic Electromagnet Using Finite Element Method 
( ขนาด 18 pt. ตัวหนา ) 

 
นายนักศึกษา  วิศวกรรมศาสตร* รศ.ดร.บัณฑิต   ศึกษา** 

Mr. Naksuksa Wissawagramasart Assco. Prof. Dr. Bandit Suksa 
(ชื่อนักศึกษา) ขนาด 16 pt. (ธรรมดา) (ชื่อาจารย) 

 
 

 
 

บทคัดยอ ( ขนาด 16 pt. ตัวหนา ) 
บทความนี้นําเสนอการออกแบบแมเหล็กไฟฟาโดยใชวิธีไฟไนทอิลิเมนทซ่ึงอยูในรูปสมการสนามแมเหล็ก สแตติ

กแบบ 2 มิติโดยเปรียบเทียบใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคาสนามแมเหล็กในชองอากาศซ่ึงจะข้ึนอยูกับคาความ
หนาแนนของกระแสกระตุน คาซึมซาบแมเหล็กของสารแมเหล็ก และรูปรางของข้ัวแมเหล็ก ในบทความนี้แสดงใหเห็นถึง
ประโยชนของการใชวิธีไฟไนทอิลิเมนทสําหรับการเปลี่ยนแปลงรูปรางข้ัวแมเหล็กเพ่ือใหไดคาสนามแมเหล็กตามตองการท่ี
บริเวณชองอากาศซ่ึงผลท่ีไดสามารถนําไปใชประโยชนในการออกแบบรูปรางท่ีเหมาะสมของอุปกรณท่ีเก่ียวของกับ
สนามแมเหล็กไฟฟาตาง ๆ ได 

( ขนาด 16 pt. ธรรมดา ) 
 
Abstract ( ขนาด 16 pt. ตัวหนา ) 

This paper presents the design of 2D magnetostatic electromagnet by using the finite element 
method. The comparisons of the change in magnetic field which depends on current density of 
excitation, permeability of materials and pole-shape of an electromagnet are illustrated. This paper 
describes how  the finite element method can be used for changing the shape of pole in order to 
obtain the desired magnetic field in an air gap. The results show that this technique can be used for 
the design shape opimization of the electomagnetic devices. 

( ขนาด 16 pt. ธรรมดา ) 
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* นักศึกษาปริญญาโท   คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 
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สมการสนามแมเหล็กแบบสแตติก 2 มิติ (two dimensional magnetostatic) แสดงใหอยูในรูปสมการ 
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3. อ่ืน ๆ    ( ขนาด 16 pt. ตัวหนา ) 
………………………………..……………..….……( ขนาด 16 pt. ธรรมดา )…..…..………..….……………………………..….. 

4. การวิเคราะหผล ( ขนาด 16 pt. ตัวหนา ) 
จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงคาความหนาแนนกระแสไฟฟา และคาซึมซาบแมเหล็กมีผลทําให 
( ขนาด 16 pt. ธรรมดา ) 

5. บทสรุป ( ขนาด 16 pt. ตัวหนา ) 
บทความนี้เปนการนําเสนอแนวทางการออกแบบโครงสราง    ( ขนาด 16 pt. ธรรมดา ) 

** เอกสารอางอิง ( ขนาด 16 pt. ตัวหนา ) 

6.  การวิเคราะหผล    ( ขนาด 16 pt. ตัวหนา ) 
จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงคาความหนาแนนกระแสไฟฟา และคาซึมซาบแมเหล็กมีผลทําให 
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บทความนี้เปนการนําเสนอแนวทางการออกแบบโครงสราง ( ขนาด 16 pt. ธรรมดา ) 

เอกสารอางอิง ( ขนาด 16 pt. ตัวหนา ) 
[1] C. Chat-uthai, J.A. Ramirez  and E.M. Freeman, "An Improved Constrained Quasi-Newton 
Method for the Solution of Inverse Electromagnetic Problems", IEEE Transactions on 
Magnetics, Vol. 32, No.3, May 1996, pp.1318-1321. 

[2]  ……………………………..………( ขนาด 16 pt. ธรรมดา )…..………………….………..………………… 

กิตติกรรมประกาศ ( ขนาด 16 pt. ตัวหนา ) 
…………………………………….………( ขนาด 16 pt. ธรรมดา ).......................................................... 
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กแบบ 2 มิติโดยเปรียบเทียบใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคาสนามแมเหล็กในชองอากาศซ่ึงจะข้ึนอยูกับคาความ
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บริเวณชองอากาศซ่ึงผลท่ีไดสามารถนําไปใชประโยชนในการออกแบบรูปรางท่ีเหมาะสมของอุปกรณท่ีเก่ียวของกับ
สนามแมเหล็กไฟฟาตาง ๆ ได 

( ขนาด 16 pt. ธรรมดา ) 
 
Abstract ( ขนาด 16 pt. ตัวหนา ) 

This paper presents the design of 2D magnetostatic electromagnet by using the finite element 
method. The comparisons of the change in magnetic field which depends on current density of 
excitation, permeability of materials and pole-shape of an electromagnet are illustrated. This paper 
describes how  the finite element method can be used for changing the shape of pole in order to 
obtain the desired magnetic field in an air gap. The results show that this technique can be used for 
the design shape opimization of the electomagnetic devices. 
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เอกสารหมายเลข 3 รูปแบบของสื่อสําหรับการ บรรยายบทความวชิาสัมมนา 
 

 

 

การจัดทําส่ือสําหรับการบรรยายบทความวิชาสัมมนาสามารถใชแผนใส หรือ PowerPoint โดยตองมีรูปแบบดังนี้ 
 
 

1. ตัวอักษรใชรูปแบบใดก็ได  ตองมีขนาดตัวอักษรหรือรูปภาพท่ีสามารถอานไดสะดวกและชัดเจน 
ตัวอยางเชน TH Sarabun 

 

2. หาม ใชตัวอักษรหรือรูปภาพท่ีมีขนาดเล็กเทากับตนฉบับโดยการถายเอกสารจากบทความหรือหนังสือ 
ในกรณีท่ีจําเปนตองใชการถายเอกสาร  จะตองขยายขนาดตัวอักษรหรือรูปภาพไมนอยกวา 150 %   
และตองพยายามจัดทําใหมีความชัดเจนมากท่ีสุด 

 

3. ขอความในแตละแผนใสหรือสไลดตองไมแออัด (ยอความใหกระทัดรัด) ใหใชการบรรยายรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ไมควรใชวิธีการอานรายละเอียดท้ังหมดจากแผนใสหรือสไลด 

 

4.  แผนใสหรือสไลดจะตองแสดงรายละเอียดตามลําดับ (ดูตัวอยาง) ดังนี้ 
 

หนาท่ี 1  วิชาสัมมนา  ชื่อหัวขอ  ชื่อผูเขียน (กรณีแนะนําบทความวิจัย)  ชื่อนักศึกษา  รหัสนักศึกษา 
   ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  หลักสูตร  สาขาวิชา  คณะ  สถาบัน 
 

 หนาท่ี 2  วัตถุประสงค 
 

 หนาท่ี 3  สรุปหัวขอท่ีนําเสนอ (ภาพรวมของเนื้อหาท่ีจะบรรยาย) 
 

 หนาอ่ืน ๆ  เนื้อหาตาง ๆ 
 

 หนาสุดทาย บทสรุปของการบรรยาย 
 
 
 

การนําเสนอ 1 หัวขอ    MI และMII      ใชเวลา 30 นาที  (บรรยาย 20 นาที  ตอบคําถาม 10 นาที) 
           DI และDII       ใชเวลา 45 นาที  (บรรยาย 30 นาที  ตอบคําถาม 15 นาที) 

DIII               ใชเวลา 60 นาที  (บรรยาย 40 นาที  ตอบคําถาม 20 นาที) 
 

**นักศึกษาตองรักษาเวลาไมใหเกินกวาเวลาท่ีกําหนด** 
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J. A. Ramirez and E. M. Freeman  ( กรณีแนะนําบทความวิจัย ) 
 

เรียบเรียงโดย    นายนักศึกษา  วิศวกรรมศาสตร    39061000 
 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  รศ.ดร.บัณฑิต  ศึกษา 
 

หลักสูตร  ( ระบุ วศ.ม หรือ วศ.ด )   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

 
ตัวอยางหนาท่ี 2 

 

 
          วัตถุประสงค  
 
                1. …………………………………………………………… 
  
                2. …………………………………………………………… 
 
                3. …………………………………………………………… 
 
                4. …………………………………………………………… 
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ใหกรอกขอมูลเฉพาะสวนขางบนน้ีโดยการพิมพในแบบฟอรมซ่ึงสามารถ download file จาก  
website : http://grad-eng.kmitl.ac.th/index.php/downloadเพ่ือความถูกตองและชัดเจน หามใชลายมือเขียน 
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ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  
  
เบอรโทรศัพท  อีเมล  
อาจารยท่ีปรึกษา  
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม)  
มีความประสงคขอสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาคการศึกษาท่ี   ปการศึกษา  
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ใหกรอกขอมูลเฉพาะสวนขางบนน้ีโดยการพิมพในแบบฟอรมซ่ึงสามารถ download file จาก  
website : http://grad-eng.kmitl.ac.th/index.php/downloadเพ่ือความถูกตองและชัดเจน หามใชลายมือเขียน 

 
 

 
 

ระเบียบการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สําหรบันักศึกษารหัส 44...เปนตนไป) และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
(สําหรับนักศึกษา ตั้งแตรหสั 46... เปนตนไป) จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติกอนจึงจะมีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
การสอบวัดคุณสมบัติ 

ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัต ิ (Qualifying Examination) จึงจะสอบวิทยานิพนธได โดยการสอบวัด
คุณสมบัติมหีลักเกณฑ ดังน้ี 
 

1. นักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2 จะตองสอบวัดคณุสมบัติใหผานกอนการสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ(ถามี) 
และการสอบวิทยานิพนธข้ันสดุทาย 

2. การสอบวัดคณุสมบัติทําไดดวยการสอบขอเขียน และหรือการสอบปากเปลา 
3. ใหคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตจิํานวน 3 คน ประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษา และ

อาจารยบัณฑิตท่ีเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันโดยใหแตงตั้งกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ 
4. ใหสวนงานวิชาการจัดใหมีการสอบวัดคุณสมบัติอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประจําสวนงาน

วิชาการกําหนด 
5. ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบวัดคณุสมบัติจะใหผลการสอบเปน S ตองมีมติเห็นชอบเกินก่ึงหน่ึง 
6. กรณสีอบวัดคณุสมบัติไมผาน นักศึกษาสามารถสอบวัดคณุสมบัติใหมในภาคการศึกษาเดยีวกันได โดยนักศึกษาจะตองชําระเงิน

คาธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามระเบียบของสถาบัน 
7. กรณีขอสอบวัดคุณสมบัติใหมในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาตองลงทะเบียนเพ่ือขอสอบวัดคณุสมบัติหรือลงทะเบียนเพ่ือรักษา

สภาพนักศึกษาและชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบวัดคณุสมบัติตามระเบียบของสถาบัน 
 
ขั้นตอนการสอบ 

1. นักศึกษาลงทะเบียนวิชา การสอบวัดคุณสมบัต ิ
2. นักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิศวกรรมศาสตร (โดยใหยื่นคํารองขอสอบวัดคุณสมบัต ิ พรอมคําสําคญั 

(Keywords) ท่ีกําหนดโดยอาจารยท่ีปรึกษาอยางนอย 5 คําสําคญั(Keywords) และกําหนดใหยืน่เอกสารประกอบการนําเสนอ
ความรูพ้ืนฐาน จํานวน 4 ชุด ผานบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการสอบ กอนการสอบตามวันท่ีบัณฑิตศึกษา คณะฯ 
กําหนด) 

3. นักศึกษาเขาสอบตามวันและเวลาท่ีบัณฑิตศึกษากําหนด 
4. บัณฑิตศึกษาประจาํคณะฯ  ดําเนินการสอบ และรายงานผลการสอบตอ สํานักทะเบียนและประมวลผล 
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คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

แบบฟอรมการตรวจสอบรับรองแกไขรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
------------------------------------- 

 
 

เรื่อง    สงผลการตรวจรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณของนักศึกษา 
เรียน   รองคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 ขาพเจา...........................................................   สังกัด............................................................................  
เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ  (นาย, นาง, นางสาว).....................................รหสัประจําตัว………..…………...  ระดับ 
......................หลักสตูร......................................................สาขาวิชา.......................................................... 
ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ และแกไขวิทยานิพนธเรื่อง
(ภาษาไทย)................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…….…….
……. 
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………....................เรียบรอยแลว    
    

ขาพเจาในฐานะอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   ขอรับรองวาไดตรวจสอบการแกไขและรูปเลมวิทยานิพนธของ
นักศึกษาดังกลาว  ถูกตองตรงตามรูปท่ีแบบสภาวิชาการกําหนด 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป   
 

  ...................................................................... 
   (...................................................................) 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ / ผูรับผิดชอบตรวจสอบรับรองการแกไขวิทยานิพนธ 
 

ความเห็นเจาหนาท่ี คําสั่ง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 

กรุณาแนบใบสรุปผลการสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  
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คํารองขอเทียบวิชาเรียนตางหลักสูตรนักศึกษาสามัญ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 

วันท่ี...........................เดือน......................................พ.ศ........................... 
 

เรื่อง ขอเทียบวิชาเรียนตางหลักสตูร 
 

เรียน รองคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 ขาพเจา(นาย, นาง, นางสาว)..........................................................................................รหสัประจําตัว..................................... 
นักศึกษาหลักสตูร.................................................สาขาวิชา.................................................................................................................. 
บานเลขท่ี.........................หมูท่ี..................ถนน.................................ซอย/ตรอก...............................แขวง/ตําบล.................................. 
เขต/อําเภอ......................................จังหวัด..............................................รหสัไปรษณยี................................โทร.................................... 
 

 มีความประสงคขอเทียบวิชาเรียนตางหลักสตูรดังน้ี 

ระดับปริญญาโท  สาขาวิชา........................................  ระดับปริญญาโท  สาขาวิชา........................................ 
ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา เทียบกับวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 

   เทียบกับวิชา   

   เทียบกับวิชา   

   เทียบกับวิชา   

   เทียบกับวิชา   

   เทียบกับวิชา   

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัิ  ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมน้ี 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

                          .................................................................... 
                                                            (..................................................................) 
 

ความเห็นเจาหนาท่ี คําสั่ง 

 
 
 
 
 

 

  

ผูยื่นคํารองรับทราบผลคํารอง 
 

                  ลงช่ือ............................................................................... 
                                                (..............................................................................................) 

วันท่ี..................เดือน...........................พ.ศ.................. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานบัณฑิตศึกษา  

รับท่ี....................................................... 
วันท่ี........./.........../.........  เวลา.......:......น. 
 

 



บศ.วศ.21 
 

 
 

หนังสือรับรองการเทียบวิชาเรียนตางหลักสูตรจากอาจารยท่ีปรึกษา 
 

วันท่ี........................เดือน.................................พ.ศ........................ 
 

เรียน รองคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
เรื่อง ขอเทียบวิชาเรียนตางหลักสตูร 
 

 ขาพเจา............................................................เปนอาจารยท่ีปรึกษาของ (นาย, นาง, นางสาว)................................................. 
นักศึกษาหลักสตูร.......................................................สาขาวิชา................................................................................................................ 
ไดพิจารณาคาํรองขอเทียบวิชาเรยีนตางหลักสูตรของนักศึกษาแลว  เห็นสมควรใหนักศึกษาเทียบวิชาเรียนดังตอไปน้ี 
 
ระดับปริญญาโท  สาขาวิชา........................................  ระดับปริญญาโท  สาขาวิชา........................................ 
ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา เทียบกับวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 

   เทียบกับวิชา   

   เทียบกับวิชา   

   เทียบกับวิชา   

   เทียบกับวิชา   

   เทียบกับวิชา   

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                     .................................................................... 
                                                                                              (..................................................................) 
                                                                                                                   อาจารยท่ีปรึกษา 
..................................................................................................................................................................................................................  
 

ความเห็นของประธานสาขา 
 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... ................ 
                                    
 
 

                                                     .................................................................... 
                                                                                              (..................................................................) 
                                                                                                                   ประธานสาขา 

 
 
หมายเหต ุ หลักฐานที่ตองใชในการขอเทียบวิชาเรียน 
 1.  แบบฟอรมการขอเทียบวชิาเรยีนตางหลักสูตร  (ตองใหอาจารยที่ปรึกษาเซ็นรับรองกอน) 
 2.  TRANSCRIPT   
 3.  รายละเอียดของหลักสตูรวิชาที่ขอเทียบ 
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ใหกรอกขอมูลเฉพาะสวนขางบนนี้โดยการพิมพในแบบฟอรมซ่ึงสามารถ download file จาก  
website : https://grad-eng.kmitl.ac.th ความถกูตองและชัดเจน หามใชลายมือเขียน 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

แบบขอสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 
 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
 

เร่ือง ขอสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 
เรียน รองคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

ผลการสอบประมวลความรูท่ีผานมา  
สอบครั้งท่ี ภาคการศึกษา ปการศึกษา ผลสอบ 

    
    

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ  

 (  ) 
          นักศึกษา 

ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษาคนควาอิสระ  
 
    
 ลงนาม  
   

(   ……………………………………………………………………………..…………)                                
 

ขาพเจา (นาย /นาง /นางสาว /อ่ืน ๆ)  รหัสประจําตัว  
เปนนักศึกษาสามญั ตั้งแตภาคเรียนท่ี  ปการศึกษา  
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  
  
เบอรโทรศัพท  อีเมล  
อาจารยท่ีปรึกษาคนควาอิสระ  
อาจารยท่ีปรึกษาคนควาอิสระ (รวม)  
มีความประสงคขอสอบประมวลความรู  ประจาํภาคการศึกษาท่ี   ปการศึกษา  
โดยไดศึกษารายวิชาครบถวนตามหลักสตูรแลว และไดคะแนนเฉลี่ยสะสม   

งานบัณฑิตศึกษา  
รับที่................................................................ 

วันที่........./.........../.........  เวลา.......:......น. 

https://grad-eng.kmitl.ac.th/
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ใหกรอกขอมูลโดยการพิมพในแบบขออนุมติหัวขอฯ  ซ่ึงสามารถ Download File จาก Website เพื่อความถูกตองและชัดเจน หามใชลายมือเขียน 

 

  

 
แบบขออนมุัติหัวขอและโครงรางการคนควาอิสระ(สําหรับนักศึกษาแผน ข) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
 

 

       วันท่ี..............เดือน......................................พ.ศ. ........................ 
 
เรื่อง  ขอเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาอิสระ 
 

เรียน  รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
 ขาพเจา............................................................................รหสันักศึกษา.......................................หลักสตูร  วศ.ม.  วศ.ด
สาขาวิชา.......................................................ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก บานเลขท่ี ....................................ถนน............................................. 
ตําบล....................................................อําเภอ................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.................. 
โทรศัพท............................................................................E-mail ………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาอิสระ เรื่อง 

(ภาษาไทย) .................................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................................... 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

      ลงช่ือนักศึกษา ............................................................................... 
                                   (.............................................................................) 
 
 

 

ความเห็นประธานหลักสตูร........................................................................................................ 
 

 

ลงช่ือ................................................... 
 

 

ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ (หลัก) ................................................................. 
 

 

ลงช่ือ................................................... 
 

 
 

อนุมัติ 
 

ลงช่ือ............................................................................ 

    (รองศาสตราจารย ดร.ชูวงค  พงศเจริญพาณิชย) 

รองคณบด ีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 

 งานบัณฑิตศึกษา  

รับที่................................................................. 
วันที่........./.........../.........  เวลา.......:......น. 
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แบบขอสอบการคนควาอิสระ  

คณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

พรอมนี้ขาพเจาไดสงหลักฐาน มาประกอบการพิจารณาตามระเบียบดังนี ้

1. สําเนาบทคดัยอการคนควาอิสระ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สารบัญ จํานวน 2 ชุด   

2. การคนควาอิสระ  จํานวน 3 ชุด พรอมท้ังใหอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาเซ็นช่ือกํากับหนาปกดวยทุกชุด   

3. ขอมูลใบ Transcript ของนักศึกษา  (ติดตอขอรับไดท่ีฝายทะเบียนบัณฑิตศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล) 
4. สําเนาประกาศผลการการพิจารณาหัวขอและการคนควาอิสระจํานวน 1 ชุด หรือ แบบฟอรมขออนุมัตหิัวขอและโครงรางการ

คนควาอิสระ 

5. ใบรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ (บศ.วศ.25)  
  

 
 

 
 

 

(ใหกรอกขอมูลโดยการพิมพในแบบขอสอบการคนควาอิสระ ซ่ึงสามารถ download file จาก http://grad-eng.kmitl.ac.th/ เพื่อความถกูตองและชัดเจน) 

  

วันท่ี   เดือน  พ.ศ.  
 

เร่ือง ขอสอบการคนควาอิสระ  (Independent Study)  
 

เรียน      คณบดี  คณะวิศวกรรมศาตร 
 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)  รหัสประจําตัว  

นักศึกษา (สามัญ)  ต้ังแตภาคการศึกษาท่ี  ปการศึกษา  ระดับปริญญาโท แผน ข 

หลักสูตร  สาขาวิชา  

ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอไดทันที  

 

เบอรโทรศัพทบาน :  เบอรโทรศัพทมือถือ :  E-mail :  

สถานท่ีทํางาน  

 เบอรโทรศัพท :  

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ   

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระรวม (ถามี)  

มีความประสงคขอสอบการคนควาอิสระเร่ือง 

(ภาษาไทย)  

 

(ภาษาอังกฤษ)  

 

ลงช่ือ  

 (  ) 

งานบัณฑิตศึกษา  

รับท่ี....................................................... 
วันที่........./.........../.........  เวลา.......:......น 



บศ.วศ.24 

 
(คํารับรองจากอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ) 

 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

เร่ือง   ขอสอบการคนควาอิสระ 

เรียน   คณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 

ขาพเจา  เปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของ 

นาย  สาขาวิขา  ไดตรวจสอบตนฉบับ 

ดังกลาวแลววามเีน้ือหาสมบูรณอยูในระดับมาตรฐาน เห็นควรเขารบัการสอบสัมภาษณข้ันสดุทายเพ่ือขอจบการศึกษาได  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ลงชื่อ  

(  ) 

โทร.  
 

 

(คํารับรองจากอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ (รวม)) 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

เร่ือง   ขอสอบการคนควาอิสระ 

เรียน   คณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 

ขาพเจา  เปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระรวมของ 

(นาย,นาง,นางสาว)  ไดตรวจสอบตนฉบับการคนควาอิสระของนักศึกษา ดังกลาวแลววามี 

เน้ือหาสมบูรณอยูในระดับมาตรฐาน  เห็นควรเขารบัการสอบสัมภาษณข้ันสุดทายเพ่ือขอจบการศึกษาได     

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ลงชื่อ  

(  ) 

โทร.  
 

 

(คํารับรองจากอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ (รวม)) 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

เร่ือง   ขอสอบการคนควาอิสระ 

เรียน   คณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 ขาพเจา  เปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระรวมของ 

(นาย,นาง,นางสาว)  ไดตรวจสอบตนฉบับการคนควาอิสระของนักศึกษา ดังกลาวแลววามี 

เน้ือหาสมบูรณอยูในระดับมาตรฐาน  เห็นควรเขารบัการสอบสัมภาษณข้ันสุดทายเพ่ือขอจบการศึกษาได     

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

    ลงชื่อ  

    (  ) 

โทร.  
 

 

 

 

 



บศ.วศ.24 

 
ความเห็นเจาหนาท่ี งานบัณฑิตศึกษา สวนสนับสนุนวิชาการ 

      

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

เรียน   คณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 

ตามท่ี (นาย,นาง,นางสาว)  นักศึกษาหลักสตูร  

สาขาวิชา  มีความประสงคจะขอสอบการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

การคนควาอิสระเรียบรอยแลว   สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดตรวจสอบการศึกษารายวิชาตาง ๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก            

ท้ังคุณสมบัติและขอกําหนดตางๆ ตามหลักสูตรแลววามีคุณสมบัติครบถวนในการขอสอบการคนควาอิสระ จึงเห็นควรเสนอ

คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร พิจารณาตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ  

(  ) 

 

 

 

ความเห็นของคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร  

 

 นําเสนอสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาเสนอช่ือกรรมการสอบการคนควาอิสระ พรอมท้ังกรรมการสอบสํารองท่ีเปนอาจารย

บัณฑิตประจํา 1 ทาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(รองศาสตราจารย ดร.คมสัน มาลสี)ี 

คณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 

 

 

 

 



 
บศ.วศ.25 

ใบรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 
ดวยโปรแกรมปองกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

 
      วันท่ี........... เดือน.............................. พ.ศ. .................... 

 
 ขาพเจา ศ. / รศ. / ผศ. / ดร. .......................................................................นามสกุล ................................................... 
เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ นาย / นางสาว / นาง ....................................นามสกุล ..................................................... 
รหัสประจําตัว..............................คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ................................................................ 
   ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ................................................................... 
 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการ 
 

 วิทยานิพนธ  การคนควาอิสระ  วารสาร  การประชุมวิชาการ 
 

ช่ือ (ไทย)   
 

 
ช่ือ (อังกฤษ)   

 
 

ไดรับการตีพิมพในวารสาร / การประชุมวิชาการ   
 

 

ไดตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการดวยโปรแกรม : 
 

  Turnitin (สําหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต / มหาบัณฑิต) 
  
  อักขราวิสุทธิ ์ (สําหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต)  

 

ท้ังน้ี ตรวจสอบพบความคลายกันของเน้ือหา.............................% โดยอาจารยท่ีปรึกษารับรองวาไมไดคัดลอกผลงานหรือ
ขอความท่ีมีสาระสําคัญจากผลงานของผูอ่ืน พรอมน้ีไดแนบผลการตรวจสอบคัดลอกผลงานฯ โดยใชโปรแกรมตรวจสอบ (ใบ 
Originality Report) ท่ีพิมพจากระบบโปรแกรม Turnitin หรือ อักขราวิสุทธ์ิ 
[*พิมพเฉพาะหนาแรกท่ีปรากฏช่ือนักศึกษาและขอมูล Similarity Index]  

 
    ลงชื่อ ................................................................ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
           (.....................................................................) 
           วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ. ..............  
 
ลงชื่อ ............................................................. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 (.....................................................................) 
วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ. ..............  
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