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1. ความเป็นมาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ            
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430 ณ บริเวณพระราชวัง  
สราญรมย์ ต่อมาเมื่อปี 2452 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายที่ตั้งโรงเรียนนายร้อยช้ันมัธยม     
มาอยู่ที่ ถนนราชดำเนินนอก เนื่องจากมีผู้นิยมเข้าเรียนจำนวนมากและสถานที่เดิมคับแคบ จนกระทั่ง
ปี 2523 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร        
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก ด้วยเหตุที่       
สถานที่ตั้งเดิมแออัด ประกอบกับสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในการฝึกศึกษา พระบาทสมเด็จ               
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย                
พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี             
ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ 5 สิงหาคม 2524 และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียน  
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าแหง่นี้ เมื่อ 5 สิงหาคม 2529 ยังความปลาบปลื้มแก่บรรดานักเรียนนายร้อย       
ศิษย์เก่า และกำลังพลของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.1 โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการเปลี่ยนช่ือมาแล้วหลายครั้ง เริ่มแรกใช้ช่ือว่า 
คะเด็ตสกูล ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือโรงเรียนใหเ้หมาะสม ได้แก่ โรงเรียนทหารสราญรมย์ โรงเรียนสอนวิชา
ทหารบก โรงเรียนทหารบก โรงเรียนนายร้อยช้ันปฐมและโรงเรยีนนายร้อยช้ันมัธยม โรงเรียนนายร้อย
ทหารบก โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก จนกระทั่ ง 1 มกราคม 2491 พระบาทสมเด็จพระบรม -           
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        
ให้ขนานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบกว่า “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” ต่อมาเมื่อปี 2493
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ได้พระราชทานตราอาร์มหรือตราแผ่นดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ใช้เป็น
ตราประจำโรงเรียน และยังให้ใช้เป็นเครื่องหมายเหล่าและสังกัดของนักเรียนนายร้อยด้วย       
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับยุคสมัย 
นับตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาวิชาสามัญ และวิชาทหารหลักสูตรตามแนวทางของโรงเรียนโปลีเทคนิค 
ประเทศฝรั่งเศส 5 ปี หลักสูตรตามแนวทางของโรงเรียนนายร้อยทหารบกเวสต์ปอยต์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 5 ปี ต่อมาในปี 2544 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเหลือ 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของกองทัพบก และมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพบก ใช้ช่ือหลักสูตร
ว่า “หลักสูตรนักเรียนนายรอ้ยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พุทธศักราช 2544” ต่อมาหลักสูตร
นี้ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2544 จนถึง   
ปี 2558 ได้มีการนำหลักสูตร 5 ปี กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง โดยมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร -
บัณฑิต 2 หลักสูตร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร การจัดการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษาประกอบด้วย การศึกษาวิชาการ วิชาทหาร และการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ 
 

รูปท่ี 1.2 กองบญัชาการโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
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ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะได้รับพระราชทานกระบี่และ
ปริญญาบัตรตามสาขาวิชาที่เลือกศึกษา พิธีพระราชทานกระบี่ได้จัดข้ึนครั้งแรกเมื่อ 26 มีนาคม 2471       
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระร าชดำเนิน        
มาพระราชทานกระบี่และรางวัลการศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า ถนนราชดำเนินนอก 
นับตั้งแต่นั้นมาได้มีการจัดพิธีพระราชทานกระบี่ ข้ึนเป็นประจำจนถึงทุกวันนี้ ต่อมาเมื่อ 4 สิงหาคม 2553 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ตลอดระยะเวลาหนึ่งร้อยกว่าปีที่ผ่านมา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามุ่งมั่นผลิต         
นายทหารสัญญาบัตรหลักที่มีคุณลักษณะตามที่กองทัพบกต้องการ มีความเป็นสุภาพบุรุษ นักรบ 
นักพัฒนา เป็นผู้นำที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มุ่งพัฒนากองทัพ
และประเทศชาติ พร้อมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย 
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2. การบริหารงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ตามมติการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ 1/2562 อนุมัติให้โรงเรียนนายร้อย        
พระจุลจอมเกล้า ดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (พ.ศ. 2562) เนื่องด้วย
กองทัพบกมีความมุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ ในการต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ
รวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และพัฒนาคนให้มีพื้นฐานในด้านการมีระเบียบวินัย มีความรู้             
มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม ทั้งในด้านการป้องกันประเทศและเชิงพาณิชย์ให้กับ
องค์กรภาคธุรกิจในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศและสร้างเสริมความมั่นคง   
ความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทย โดยมี แผนกบัณฑิตศึกษา กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา    
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
 
 

ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

 
 

กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 
ส่วนการศึกษา 

 
 

แผนกบัณฑิตศึกษา 
 

รูปท่ี 2.1 แผนผังการบรหิารงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 

 
 



5 
 

 

3. รายนามผู้บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

3.1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รร.จปร. 
 3.1.1 ผบ.รร.จปร.  ประธานกรรมการ  
 3.1.2 รอง ผบ.รร.จปร. (1)  รองประธานกรรมการ (1) 
 3.1.3 รอง ผบ.รร.จปร. (2)  รองประธานกรรมการ (2)  
 3.1.4 เสธ.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.1.5 ผอ.สกศ.รร.จปร.  กรรมการ  
 3.1.6 ผอ.สวท.รร.จปร.  กรรมการ  
 3.1.7 รอง เสธ.รร.จปร. (1)  กรรมการ  
 3.1.8 รอง เสธ.รร.จปร. (2)  กรรมการ 
 3.1.9 ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.1.10 ผอ.สบร.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.1.11 ผอ.รพ.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.1.12 ผอ.กกพ.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.1.13 ผอ.กกบ.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.1.14 ผอ.กกร.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.1.15 ผอ.กปช.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.1.16 หก.กสป.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.1.17 หก.กกศ.รร.จปร.  กรรมการ  
 3.1.18 หน.ผกง.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.1.19 หน.ผหพ.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.1.20 หก.กทท.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.1.21 ผบ.พัน.ร.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.1.22 ผอ.กยข.รร.จปร.  กรรมการและเลขานุการ 
 3.1.23 รอง ผอ.กยข.รร.จปร.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา รร.จปร. 

3.2.1 ผอ.สกศ.รร.จปร. ประธานกรรมการ 
3.2.2 รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. (1) รองประธานกรรมการ (1) 
3.2.3 รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. (2) รองประธานกรรมการ (2) 
3.2.4 ผอ.กอง.สกศ.รร.จปร. กรรมการ 
3.2.5 หน.แผนก กตก.สกศ.รร.จปร. กรรมการ 
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3.2.6 หน.ศกม.กตก.สกศ.รร.จปร. กรรมการ 
3.2.7 ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร. กรรมการและเลขานุการ 
3.2.8 รอง ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.3 คณะกรรมการบริหารเงินรายรับของบัณฑิตศึกษา รร.จปร 
 3.3.1 ผอ.สกศ.รร.จปร.  ประธานกรรมการ  
 3.3.2 รอง เสธ.รร.จปร.  รองประธานกรรมการ (1) 
 3.3.3 รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.  รองประธานกรรมการ (2) 
 3.3.4 ผอ.กปช.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.3.5 ผอ.กกบ.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.3.6 หน.ผกง.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.3.7 นธน.รร.จปร.  กรรมการ 
 3.3.8 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร    กรรมการ 
 3.3.9 ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร.  กรรมการและเลขานุการ 
 3.3.10 รอง ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (1) 
 3.3.11 หน.ผบศ.กตก.สกศ.รร.จปร.   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (2) 
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4. ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ             

และสอดคล้องกับระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. 2562 จึงได้จัดทำปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า         
ปีการศึกษา 2563 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการปฏิบัต ิ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

วันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 27 ส.ค. 63 - - 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 28 ส.ค. 63 - - 
วันลงทะเบียนเรียนรายวิชา 28 ส.ค. 63 27 ธ.ค. 63 23 เม.ย. 64 
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 28 ส.ค. 63 27 ธ.ค. 63 23 เม.ย. 64 
วันเปิดภาคการศึกษา 1 ก.ย. 63 4 ม.ค. 64 10 พ.ค. 64 
วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของ
นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและมิไดล้าพัก
การศึกษา 

8 ก.ย. 63 11 ม.ค. 64 17 พ.ค. 64 

วันลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา และ
การลงทะเบียนเรียนล่าช้า  

14 ก.ย. 63 11 ม.ค. 64 17 พ.ค. 64 

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา  

18 ก.ย. 63 15 ม.ค. 64 21 พ.ค. 64 

วันรายงานผลการลงทะเบียนเรียน 21 ก.ย. 63 18 ม.ค. 64 24 พ.ค. 64 
วันสอบระหว่างภาคการศึกษา 24-25 ต.ค. 63 20-21 ก.พ. 64 19-20 มิ.ย. 64 
วันถอนรายวิชา โดยจะได้รับอักษรลำดับ
ข้ัน W 

2-6 พ.ย. 63 8-12 มี.ค. 64 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 64 

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 6 ธ.ค. 63 4 มี.ค. 64 1 ส.ค. 64 
วันสอบประจำภาคการศึกษา 12-13 ธ.ค. 63 10-11 เม.ย. 64 7-8 ส.ค. 64 
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 18 ธ.ค. 63 16 เม.ย. 64 13 ส.ค. 64 
วันประกาศผลการศึกษา 21 ธ.ค. 63 19 เม.ย. 64 16 ส.ค. 64 
วันปิดภาคการศึกษา 27 ธ.ค. 63 25 เม.ย. 64 30 ส.ค. 64 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการปฏิบัต ิ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

วันสุดท้ายของการสง่ลำดับข้ันแก้อักษร
ลำดับข้ัน I  

8 ม.ค. 64 7 พ.ค. 64 9 ก.ย. 64 
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5. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

5.1 การรายงานตัวและขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา 
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการวิศวกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้นำเอกสารตามข้อ 5.1.1 มารายงานตัว 
เพื่อใช้ประกอบการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ที่แผนกบัณฑิตศึกษา กองเตรียมการและควบคุม
การศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

5.1.1 เอกสารสำคัญท่ีต้องใช้ประกอบการรายงานตัว 
1) ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง และสำเนา 2 ฉบับ) 
2) บัตรประชาชน (ตัวจริง และสำเนา 2 ฉบับ) 
3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
4) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปรญิญาตรี (ตัวจริง และสำเนา 2 ฉบับ) 
5) ใบปริญญาบัตร หรือหนงัสือรบัรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวจริง

และสำเนา 2 ฉบับ) 
6) หลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่โรงเรียนนายร้อย      

พระจุลจอมเกล้ากำหนด 
5.1.2 ค่าธรรมเนียมท่ีต้องชำระในวันรายงานตัว 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน           
และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง จำนวน 31,587 บาท (สำหรับภาคการศึกษาที่ 1) และชำระค่าธรรมเนียม            
ในการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ จำนวน 100 บาท 

นักศึกษาแผน ข จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
ส่วนกลาง จำนวน 33,765 บาท (สำหรับภาคการศึกษาที่ 1) และชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตร
ประจำตัวนักศึกษาใหม่ จำนวน 100 บาท 

5.1.3 รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 จะต้องชำระค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 4 ภาค

การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 126,348 บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5.1 
นักศึกษาแผน ข จะต้องชำระค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 4 ภาคการศึกษา 

จำนวนทั้งสิ้น 135,060 บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5.2 
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ตารางท่ี 5.1 รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน สำหรบัแผน ก แบบ ก2  

   รายการ ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน     

 
ค่าตอบแทนผู้สอน (24 (1) หน่วยกิต x 1,200 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค) 432,000 

 

 
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร (หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x 2) 150,000 

 

 
ค่าจ้างบุคลากรของหลักสูตร (หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x 2) 150,000 

 

 
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษารุ่นน้ัน 200,000 

 

 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ 50,000 

 

 
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่นจัดสัมมนา ดูงานใน/ตปท. นิเทศน์งาน) 200,000 

 
 อ่ืนๆ (ระบุ)   

 →ค่าใช้จ่ายรวม 1,182,000 
 

  →ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จำนวนนิสิตขั้นต่ำ ***ใช้ 15 คน) 78,800 78,800 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ส่วนการศึกษา   86,680 

 
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ำ 5%) 3,940 

 

 
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่ำ 5%) 3,940 

 
  ค่าส่วนกลาง หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ ___ (ถ้ามี)          -      

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์   96,680 

 
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว) 10,000 

 
  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว) -         

หมวดกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (10%) 9,668 106,348 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 20,000 126,348 

 
ค่าส่วนกลางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (3,000 x 2 ปี) 6,000 

 

 
ค่าธรรมเนียมหอสมุด (1,000 x 2 ปี) 2,000 

 

 
ค่าธรรมเนียมกองเทคโนโลยีสารสนเทศ (1,000 x 2 ปี) 2,000 

 
  ค่าธรรมเนียมแผนกบัณฑิตศึกษา (5,000 x 2 ปี) 10,000   

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร   126,348 
(1) หน่วยกิตในหลักสูตร (36 หน่วยกิต) – หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)  =  24 หน่วยกิต 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อภาคการศึกษา = 126,348 / 4 = 31,587 
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ตารางท่ี 5.2 รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน สำหรบัแผน ข 

   รายการ ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน     

 
ค่าตอบแทนผู้สอน (30 (2) หน่วยกิต x 1,200 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค) 540,000 

 

 
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร (หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x 2) 150,000 

 

 
ค่าจ้างบุคลากรของหลักสูตร (หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x 2) 150,000 

 

 
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษารุ่นน้ัน 200,000 

 

 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ 50,000 

 

 
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่นจัดสัมมนา ดูงานใน/ตปท. นิเทศน์งาน)     200,000 

 
 อ่ืนๆ (ระบุ)   

 →ค่าใช้จ่ายรวม 1,290,000 
 

  →ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จำนวนนิสิตขั้นต่ำ ***ใช้ 15 คน) 86,000 86,000 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางส่วนการศึกษา   94,600 

 
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ำ 5%) 4,300 

 

 
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่ำ 5%) 4,300 

 
  ค่าส่วนกลาง หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ ___ (ถ้ามี)          -      

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์   104,600 

 
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว) - 

 
  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)    10,000   

หมวดกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (10%) 10,490 115,060 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 20,000 135,060 

 
ค่าส่วนกลางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (3,000 x 2 ปี) 6,000 

 

 
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (1,000 x 2 ปี) 2,000 

 

 
ค่าธรรมเนียมกองเทคโนโลยีสารสนเทศ (1,000 x 2 ปี) 2,000 

 
  ค่าธรรมเนียมแผนกบัณฑิตศึกษา (5,000 x 2 ปี) 10,000   

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร   135,060 
(2) หน่วยกิตในหลักสูตร (36 หน่วยกิต) – หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ (6 หน่วยกิต)  =  30 หน่วยกิต 

 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อภาคการศึกษา = 135,060 / 4 = 33,765 บาท 
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5.2 การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
นักศึกษาใหม่ 
ในวันส่งเอกสารรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน    

1 รูป เพื่อใช้ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
จำนวน 100 บาท จากนั้นแผนกบัณฑิตศึกษา กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาให้ภายใน 1 สัปดาห์ 
ภายหลังจากวันเปิดภาคการศึกษา 

นักศึกษาเก่า 
นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม 

จำนวน 100 บาท ได้ที่แผนกบัณฑิตศึกษา กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
5.3 หลักสูตรการศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม  
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 

5.4 ระยะเวลาการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

5.5 การลงทะเบยีนเรียน 
นักศึกษาจะต้องทำการลงทะเบียนในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
5.5.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรยีนในระยะเวลาที่กําหนดตามปฏิทินการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

5.5.2 การลงทะเบียนเรียนรักษาสภาพนักศึกษา 
การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาไม่ได้

ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม นักศึกษาต้องทําการลาพักการศึกษาภาคการศึกษานั้น และต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาภายใน 15 วัน นับจากเปิดภาคการศึกษา 

5.5.3 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ตามจํานวนหน่วยกิตที่โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าไดก้ําหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตร 
5.5.4 การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต บริการห้องสมุด เป็นต้น ได้ที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 
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5.6 การประเมินผลการศึกษา  
ผลการศึกษา หมายความถึง ผลรวมของการทดสอบ การทำแบบฝึกหัด การเขียนรายงาน 

การสอบและการประเมินผลการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด โดยมีระดับข้ันดังนี ้
 ระดับขั้น  ความหมาย   ค่าระดับขั้น 
      A    ดีเยี่ยม (Excellent)        4.0 
      B+   ดีมาก (Very Good)       3.5 
      B   ดี (Good)        3.0   
      C+    ดีพอใช้ (Fairly Good)       2.5   
      C    พอใช้ (Fair)        2.0 
      D+    อ่อน (Poor)        1.5 
      D   อ่อนมาก (Very Poor)       1.0 
      F    ตก (Fail)              0.0 
      W    ถอน (Withdrawal) 
      I    ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
      S    พอใจ (Satisfactory) 
      U    ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
      P   ผ่าน (Pass) 
 การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน P (Pass) หรือ 
ไม่ผ่าน F (Fail) 
5.7 การลาพักการศึกษา 

5.7.1 การลาพักการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่  
คณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีมติให้นักศึกษาใหม่ลาพัก

การศึกษาได้ ในกรณีจำเป็นเท่านั้น เช่น ป่วยหรืออุบัติเหตุ การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน      
2 ภาคการศึกษาปกติตลอดหลักสูตร การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะดังนี้ 

1) ลาพักการศึกษาโดยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอลาพัก
การศึกษาในช่วงของวันลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่ไดก้ำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษา
ต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

2) ลาพักการศึกษาภายหลังจากทีไ่ด้ลงทะเบยีนเรยีนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาและได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ 
ก่อนการสอบประจำภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ตามที่ได้กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา 
ยกเว้นกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ซึ่งสามารถขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้ 
ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา โดยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้ชำระไปแล้ว 
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5.7.2 การลาพักการศึกษาสำหรับนักศึกษาเก่า  
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาพักการศึกษาให้เขียนคำร้องขอลาพักการศึกษา ที่แผนก

บัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งแนบเอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอลาพักการศึกษา (เช่น ใบรับรองแพทย์ 
คำสั่งจากต้นสังกัด ฯลฯ) และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        
โดยแผนกบัณฑิตศึกษาดำเนินการตรวจสอบและนำเรียนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา รร.จปร. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
5.8 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) เสียชีวิต 
2) ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว 
3) สำเร็จการศึกษา 
4) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสั่งให้ออก อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการ

ลงทะเบียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
5) ศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 
6) ไม่มีความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน

โดยได้สัญลักษณ์ U ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา  
7) สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน 
8) หลังการสอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน 

และหากไม่ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

9) ใช้เวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกำหนดแล้ว 
10) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำ

โดยประมาท 
11) ถูกลงโทษทางวินัยให้ออกจากการเป็นนักศึกษา 

5.9 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและให้คำปรึกษาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
1) พ.อ.รศ.ดร.ผเดิม หนังสือ 
2) พ.ท.ดร.เสกสรร  หมอยาด ี
3) พ.ต.ดร.ต้องการ  แก้วเฉลิมทอง 

5.10 การเปลีย่นแผนการศึกษา 
นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ ซึ่งการขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ทำได้เพียง   

ครั้งเดียวเท่านั้น และต้องดำเนินการภายใน 1 ปีการศึกษา 
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5.11 การเทียบโอนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาสามารถยื่นคําร้องขอเทียบโอนรายวิชา โดยแนบ

ใบแสดงผลการศึกษาพร้อมรายละเอียดของรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วเพื่อประกอบการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา มีดังนี้  
1) เป็นรายวิชาที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 5 ปกีารศึกษา นับจากวันลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้น ถึงวันที่ได้รับคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา 
2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่สำนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอำนาจตามกฏหมายรับรอง 

3) การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกินร้อยละ 40
ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

4) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
รายวิชาหรือกลุ่มที่วิชาที่ขอเทียบ  

5) เป็นรายวิชาที่ได้รับค่าระดับข้ัน ไม่ต่ำกว่าอักษร B หรือระดับคะแนน 3.00 หรือระดับ
คะแนนตัวอักษร S 
5.12 การรับโอนนักศึกษา 

การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวจะต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้จะต้องเป็นการรับโอนนักศึกษาใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณาการรับโอนนักศึกษา มีดังนี้ 
1) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค

การศึกษาปกติ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษา 
2)  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือการ

ค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3) นักศึกษาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกสัง่ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม

ด้วยกรณีมีความผิดทางวินัย 
5.13 การลา 

5.13.1 การลากิจและลาป่วย 
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลากิจ จะต้องยื่นคำร้องขอลากิจก่อนวันลาอย่างน้อย       

3 วันทำการ ที่แผนกบัณฑิตศึกษา กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียน   
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาป่วย สามารถส่งใบลา ที่แผนก
บัณฑิตศึกษา กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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5.13.2 การลาออก 
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคำร้องที่แผนก

บัณฑิตศึกษา เพื่อตรวจสอบและนำเรียนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
รร.จปร. เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
5.14 การผา่นเง่ือนไขภาษาตา่งประเทศ 

นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
5.14.1 TOEFL Paper based ตั้งแต่ 470 ข้ึนไป, Computer based ตั้งแต่ 150 ข้ึนไป, 

Internet based ตั้งแต่ 50 ข้ึนไป 
5.14.2 IELTS ตั้งแต่ 4.0 ข้ึนไป 
5.14.3 ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เทียบเท่า TOEFL 

หรือ IELTS ตามข้อ 5.14.1 และ 5.14.2 
5.15 การจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามจำนวนหน่วยกิตที่ได้กำหนด
ไว้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ของโรงเรียนนายร้อย   
พระจุลจอมเกล้า โดยมีขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.1 แผนผังข้ันตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
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5.15.1 สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 
การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เมื่อนักศึกษาได้หัวข้อเรื่องที่จะทําวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาเสนอช่ือเรื่องและขอ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่รับเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ก่อน หลังจากนั้นแผนกบัณฑิตศึกษาจะทำการตรวจสอบจำนวนและคุณสมบัติ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   
หากคุณสมบัติคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ โรงเรียนนายร้อย               
พระจุลจอมเกลา้กําหนด แผนกบัณฑิตศึกษาจะจัดทําคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อนำเรียนผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พิจารณาอนุมัติต่อไป 

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 เมื่อนักศึกษาดำเนินการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์เสร็จเรยีบร้อย สามารถยื่นคําร้อง

ขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่แผนกบัณฑิตศึกษา เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในข้ันตอนต่อไป  

 การสอบวิทยานิพนธ์  
 สำหรับนักศึกษาแผน ก2 จะมีสิทธ์ิสอบวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชา

และวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามหลักสูตร และเมื่อนักศึกษาดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อย 
และมีความพร้อมที่จะสอบวิทยานิพนธ์ สามารถยื่นคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ที่แผนกบัณฑิตศึกษา 
เพื่อทำการขอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และนำเรียนผู้อำนวยการส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พิจารณาอนุมัติต่อไป ภายหลังจากการได้รับอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้กบัคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ทุกท่านภายใน 1 เดือนก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ และมาดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ใน
วันที่กำหนด  

 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
 เมื่อนักศึกษาได้ปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  ให้ดำเนินการส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์ที่แผนกบัณฑิตศึกษา หากยังดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ไม่แล้วเสร็จ จะต้องลงทะเบียน
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน และส่งวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ ที่แผนกบัณฑิตศึกษา 

  กรณีที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
หรือผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยต้องดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานให้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ภายในเวลาที่กําหนดไว้ของภาคการศึกษาน้ัน ถือว่ายัง
ไม่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป 
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มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และหากประสงค์จะส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ในภาค
การศึกษาใด ให้ยื่นคําร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

5.15.2 สำหรับนักศึกษาแผน ข 
การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
เมื่อนักศึกษาได้หัวข้อเรื่องที่จะทําการค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษาเสนอช่ือเรื่องและขอ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระที่แผนกบัณฑิตศึกษา โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่รับเป็นที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระก่อน หลังจากนั้นแผนกบัณฑิตศึกษาจะทำการตรวจสอบ
จำนวนและคุณสมบัติคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า หากคุณสมบัติคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากําหนด แผนกบัณฑิตศึกษาจะจัดทําคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพื่อนำเรียนผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
 นักศึกษาแผน ข ที่เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี และเรียนรายวิชาที่

กำหนดในหมวดวิชาและเนื้อหาสาระตามประกาศของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นักศึกษา
จะต้องสอบประมวลความรู้โดยข้อเขียน และสามารถดําเนินการสมัครสอบประมวลความรู้ไดท้ี่แผนก
บัณฑิตศึกษา 

 การเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
 สำหรับนักศึกษาแผน ข จะมีสิทธ์ิเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระเมือ่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาและการค้นคว้าอิสระครบถ้วนตามหลักสูตร และเมื่อนักศึกษาดําเนินการจัดทํารายงานการ
ค้นคว้าอิสระเสร็จเรียบร้อยและมีความพร้อมที่จะนำเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ สามารถยื่นคํา
ร้องขอนำเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระที่แผนกบัณฑิตศึกษา เพื่ อทำการขอนุมัติแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และนำเรียนผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกลา้ พิจารณาอนุมัติต่อไป ภายหลังจากการได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาส่งรายงานการค้นคว้าอิสระให้กับคณะกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระทุกท่านภายใน 1 เดือนก่อนวันสอบการค้นคว้าอิสระ และมาดำเนินการสอบการค้นคว้าอิสระใน
วันที่กำหนด 

 การส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  
 เมื่อนักศึกษาที่ ได้ปรับแก้ไขรายงานการค้นคว้าอิสระตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับ
สมบูรณ์ ให้ดำเนินการส่งรายงานการค้นคว้าอิสระที่แผนกบัณฑิตศึกษา หากยังดําเนินการทํารายงาน
การค้นคว้าอิสระไม่แล้วเสร็จ จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
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จนกว่าจะนำเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระผ่าน และส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ที่
แผนกบัณฑิตศึกษา 

 กรณีที่นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายผ่านแล้ว    
แต่ยังไม่ได้ส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ถือว่ายังไม่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
และหากประสงค์จะส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ให้ยื่นคําร้องขอ
สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
5.16 ทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดบับณัฑิตศึกษา 

เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในแต่ละปีการศึกษา 
5.17 การขออนุมัตสิำเร็จการศึกษา 

เมื่อนักศึกษาได้ดําเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขของหลักสูตร และหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้ากําหนด ให้นักศึกษาดําเนินการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาที่แผนกบัณฑิตศึกษา 
เพื่อตรวจสอบข้อมูลการสําเร็จการศึกษาผ่านระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
และนำเรียนผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
5.18 การเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปรญิญา 

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ยื่นคำร้องแสดงความประสงค์    
ขอสำเร็จการศึกษาที่แผนกบัณฑิตศึกษา ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันสุดท้ายของภาคการศึกษา
ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาน้ัน โดยนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อ
สภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษา 
2) ไม่ค้างชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สินกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
3) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา 
4) ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้ากำหนด 
5.19 การขอหนังสือรับรอง 

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ให้ยื่นคำร้องขอหนังสือ
รับรอง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมและติดต่อรับหนังสือรับรองได้ที่แผนกบัณฑิตศึกษา 
5.20 การรับพระราชทานปรญิญาบัตร 

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาให้ติดต่อแผนกบณัฑิตศึกษา เพื่อขอแบบฟอร์มขอรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มยื่นต่อแผนกบัณฑิตศึกษา ซึ่งแผนกบัณฑิตศึกษา
จะใช้ข้อมูลในแบบฟอร์มดังกล่าวสำหรับการติดต่อกับนักศึกษาเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร
ต่อไป หรือสามารถดรูายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.grad.crma.ac.th 
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5.21 การออกหนังสือส่งตัว 
 นักศึกษาที่เป็นข้าราชการที่มีความประสงค์จะขอหนังสือส่งตัวถึงหน่วยต้นสังกัด ภายหลัง
สำเร็จการศึกษา สามารถขอหนังสือส่งตัวได้ที่แผนกบัณฑิตศึกษา เพื่อนำเรียนผู้อำนวยการ          
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2562 

 
 


