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สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
คณะวิศวกรรมศำสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

คณะบริหำรธุรกิจ

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ)
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์

หลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร

หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต (5 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะศิลปกรรมศำสตร์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
สาขาวิชาศิลปะไทย
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาออกแบบภายใน
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต (5 ปี)
สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา
สาขาวิชาดนตรีคตี ศิลป์ไทยศึกษา
สาขาวิชาดนตรีคตี ศิลป์สากลศึกษา
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดจิ ิทัลและบรรจุภณ
ั ฑ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมเี ดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (5 ปี)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
วิทยำลัยกำรแพทย์แผนไทย

หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ส่วนที่ 1

แนะนามหาวิทยาลัย
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษา และผลิตทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ค่ า ให้ กั บ สั งคมไทยเป็ น ระยะเวลายาวนาน นั บ ย้ อ นจากการสถาปนาในนาม “วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละ
อาชีวศึกษา”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ได้ถูกประกาศ ในราช
กิจจานุเบกษา และมีผลบังคับ ใช้เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ให้การศึกษา ทางด้านอาชีพ ทั้งระดับต่่ากว่า
ปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง ท่าการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้พัฒ นา ระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
ศักยภาพมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ในวันที่ 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”
สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ่านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐด่าเนินการโดยอิสระ และมีความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการภายใต้การก่ากับดูแลของสภาสถานศึก ษา ดังนั้น สถาบัน เทคโนโลยี ราชมงคล จึงได้ปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้ง
เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ่านวน 9 แห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
สามารถจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อ
ของผู้ส่าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้จบการศึกษา จากวิทยาลัยชุมชนและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญา
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มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลทั้ ง 9 แห่ ง อยู่ ภายใต้ ก ารก่า กั บ ดู แ ลของส่า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และประกาศในราชกิจ จานุเบกษา ใช้บั งคับ เป็ นกฎหมายตั้ งแต่วัน ที่ 19
มกราคม พ.ศ. 2548
จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิ ม ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่งดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่ อ งหมายราชการของสถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล ประกาศส่ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ งก่ า หนดภาพ
เครื่องหมายราชการพุทธศักราช 2482 ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2532
เครื่องหมายราชการ สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบดอกบัวบาน 8
กลีบ หมายถึง ทางแห่งความส่าเร็จ มรรค 8 และความสดชื่ น เบิ ก บาน ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ ญาแผ่ ข จรไปทั่ ว สารทิ ศ ภายใต้
ดอกบั ว เป็ น ดวงตรา พระราชลัญจกร บรรจุอยู่อันเป็นสัญลักษณ์ และเครื่องหมายประจ่าองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาล
ที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่าน ได้เป็นผู้พระราชทาน นามว่า "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎ
ครอบและมี เลข 9 บรรจุ อยู่ ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้ านล่างของตราวงกลมท่ าเป็ นกรอบโค้งรองรับ มี ชื่อ "สถาบั น
เทคโนโลยี ร าชมงคล" คั่ น ปิ ด หั ว ท้ า ยของกรอบด้ ว ยลวดลายดอกไม้ พิ ม พ์ ป ระจ่ า ยามทั้ งสองข้ า ง หมายถึ ง ความ
เจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา
4
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ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปรัชญา (Philosophy)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งเน้นการพัฒนาก่าลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะ
ความช่านาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย และภูมิภาค
ปณิธาน (Determination)
มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัย นักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน่า
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล”
มหาวิทยาลัยนักปฏิบัตชิ ั้นนา
• คุณภาพบัณฑิตทีเ่ ป็นนักปฏิบตั ิเป็นที่ยอมรับ
• คุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
• คุณภาพอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
• คุณภาพของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ทีส่ ามารถตอบปัญหาภาคอุตสาหกรรม
• คุณภาพงานบริการวิชาการ สามารถเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และ
• สถานประกอบการครอบคลุมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน
ทักษะวิชาชีพด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• การน่าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่อการสอนที่ทันสมัยในทุกสาขาวิชา
• เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ
• เน้นงานปฏิบัติวิชาชีพ
• เน้นความช่านาญเฉพาะสาขา
• บูรณาการแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับงานวิชาชีพ
พั น ธกิ จ (Mission)
1) จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน
4) ท่านุบ่ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5) จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและ
ความก้าวหน้า
6) จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้ เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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ค่ า นิ ย มองค์ ก ร (Core values)
• กล้ายืนหยัดท่าในสิ่งที่ถูกต้อง
• ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
• โปร่งใสและตรวจสอบได้
• ไม่เลือกปฏิบัติ
• มุ่งภักดีต่อองค์กร
วัฒนธรรมองค์ ก ร (Corporate Culture)
• วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Based Culture)
• วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
• วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
• วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)
อัตลักษณ์ (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบตั ิมืออาชีพ”
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“มหาวิทยาลัยนักปฏิบัตมิ ืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ประติมากรรมสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประติมากรรมสัญลักษณ์รูปดอกบัว เป็นเครื่องหมายแห่งความคิดความรู้สึกร่วมในอันที่จะช่วยกันพัฒนาการศึกษา
ด้านวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า
รูปดอกบัวซ้อนกัน 3 ชั้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกโปร่งเบาและยังมีกลีบบัว 8 เส้น หมายถึง มรรค 8 ประการ ส่วนยอด
แหลมแทรกขึ้นสู่ฟ้า หมายถึง ผู้จะพบความส่าเร็จได้จะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการผ่านแต่ละขั้นตอนการเรียน
6

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

www.rmutt.ac.th

ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดอกบัวสวรรค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด่าเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์ศูนย์กลาง
การศึกษาระดับปริญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต่าบลคลองหก อ่าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2531 นับเป็นสิริ
สวัสดิ์พิ พัฒ นมงคลยังความเจริญ ก้าวหน้ าแก่มหาวิท ยาลัย ในการนี้พ ระองค์ได้ท รงปลู กต้น บัวสวรรค์ ณ บริเวณลาน
ประติมากรรม สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ลานอนันต์รังสรรค์ในปัจจุบัน)
นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ล้ น เกล้ า ล้ น กระหม่ อ มหาที่ สุ ด มิ ได้ แก่ ค ณาจารย์ ข้ า ราชการและนั ก ศึ ก ษา
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี ด้วยส่านึกในพระมหากรุณ าธิคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี ไ ด้
ก่าหนดให้ ต้นบัวสวรรค์ เป็นต้นไม้มงคลประจามหาวิทยาลัย
ต้นบัวสวรรค์ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Gustavia gracillima Miers ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE เป็นไม้ทรงพุ่มสูง
1.5-7 เมตร ใบออกสลับ รูปใบหอกปลายเรียวแหลม ขอบหยัก โคนสอบเป็นครีบ ดอกสีชมพู ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง
กลีบดอก 8-9 กลีบ กลีบค่อนข้างหนา ผลรูปเหมือนลูกข่าง ก้านผลยาว นักศึกษาสามารถสัมผัสกับความสวยงามได้ที่ บริเวณ
ลานอนันต์รังสรรค์ ด้านหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัย บัวสวรรค์จะออกดอกในช่วงฤดูหนาว

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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สถานที่ต้งั 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย
ดังต่อไปนี้
1. คณะศิลปศาสตร์
www.larts.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

:

Faculty of Liberal Arts

:
:
:
:

โทร. 0 2549 4974
โทร. 0 2549 4935
โทร. 0 2549 4933-4
โทรสาร. 0 2577 5017



2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
www.teched.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

:
:
:
:

Faculty of Technical Education
โทร. 0 2549 4723-4
โทร. 0 2549 4731-2
โทรสาร. 0 2549 4732



3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.en.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

:

Faculty of Engineering

:
:
:

โทร. 0 2549 3381
โทร. 0 2549 3386
โทรสาร. 0 2577 5026



4. คณะบริหารธุรกิจ
www.bus.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

:

Faculty of Business Administration

:
:
:

โทร. 0 2549 3241
โทร. 0 2549 3266
โทรสาร. 0 2549 3243
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5. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
www.het.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

:

Faculty of Home Economics Technology

:
:
:

โทร. 0 2549 3159
โทร. 0 2549 3156
โทรสาร. 0 2577 2358



6. คณะศิลปกรรมศาสตร์
www.fa.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

:

Faculty of Fine and Applied Arts

:
:
:

โทร. 0 2549 3279
โทร. 0 2549 3294
โทรสาร. 0 2577 5022



7. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
www.mct.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

:

Faculty of Mass Communication Technology

:
:
:

โทร. 0 2549 4507
โทร. 0 2549 4524
โทรสาร. 0 2549 4500



8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
www.sci.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

:

Faculty of Science and Technology

:
:
:

โทร. 0 2549 4156
โทร. 0 2549 4155
โทรสาร. 0 2549 4119



9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
www.arch.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

:

Faculty of Architecture

:
:
:

โทร. 0 2549 4777
โทร. 0 2549 4771
โทรสาร. 0 2549 4775



คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

9

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

10. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
: Faculty of Agricultural Technology
www.agr.rmutt.ac.th
สถานที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต่าบลประชาธิปัตย์ อ่าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
(ทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก รังสิต ตรงเข้าไปประมาณ 200 เมตรอยูด่ า้ นขวามือติดกับปั๊มน้า่ มัน ปตท.)
แผนกทะเบียน
: โทร. 0 2592 2026
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
: โทร. 0 2592 1953
: โทรสาร. 0 2592 1956 , 0 2592 1961


11. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
: Thai Traditional Medicine College
www.tmc.rmutt.ac.th
สถานที่ตั้ง เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต่าบลประชาธิปัตย์ อ่าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
(ทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก รังสิต ตรงเข้าไปประมาณ 200 เมตรอยูด่ ้านขวามือติดกับปัม้ น้่ามัน ปตท.)
แผนกทะเบียน
: โทร. 0 2592 2014
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
: โทร. 0 2592 1902
: โทรสาร. 0 2592 1900


หน่วยงานสนับสนุน
1. กองพัฒนานักศึกษา
www.sd.rmutt.ac.th
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

:

Department of Student Development

:
:
:
:

โทร. 0 2549 3025
โทร. 0 2549 3684
โทร. 0 2549 3683
โทรสาร. 0 2577 5010



2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
www.oreg.ac.th
ส่านักงานผู้อ่านวยการ
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล
ฝ่ายหลักสูตร
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา

:

Office of Academic Promotion and Registration

:
:
:
:
:
:
:
:

โทร. 0 2549 3600-05
โทรสาร. 0 2577 5028
โทร. 0 2549 3613-15
โทร. 0 2549 3610-12
โทร. 0 2549 3606-9
โทร. 0 2549 3616-17
โทร. 0 2549 3504 , 0 2549 3507
โทร. 0 2549 3509
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด
รองอธิการบดี

นางวนิดา ปอน้อย
รองอธิการบดี

ดร. วิชัย พยัคฆโส
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภทั รา โพธิ์พ่วง
รองอธิการบดี

นายวิรชั โหตระไวศยะ
รองอธิการบดี

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
รองอธิการบดี
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ดร. วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด
ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุง่ อรุณ รังรองรัตน์
ผู้ชว่ ยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรแิ ข พงษ์สวัสดิ์
ผู้ชว่ ยอธิการบดี

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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คณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพร บุญส่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาถรพี ชัยมงคล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรแิ ข พงษ์สวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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คณบดี คณะต่าง ๆ
ผอ. วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี อภิวัฒนศร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์ วรรธโนทัย
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์สนุ ทรี ภานุทัต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

www.rmutt.ac.th

ผู้อานวยการสานัก และสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ ว่องไว
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 แบบเปิดตามกลุม่ ประเทศอาเซียน

ภาคการศึกษาที่
1/2560

ภาคการศึกษาที่
2/2560

ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน/2560

ดูจากประกาศมหาวิทยาลัย

-

-

10 - 14 ส.ค. 60

3 - 7 ม.ค 61

1.3 ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา

15 - 21 ส.ค. 60

8 - 14 ม.ค. 61

1 - 4 มิ.ย. 61

1.4 การชาระเงิน

22 -28 ส.ค. 60

15 - 22 ม.ค. 61

5 - 8 มิ.ย. 61

29 ส.ค. - 11 ก.ย. 60

23 ม.ค. - 5 ก.พ. 61

21 ส.ค. - 25 ก.ย. 60

23 ม.ค. - 19 ก.พ. 61

22 ส.ค. - 14 พ.ย. 60

15 ม.ค. - 17 เม.ย. 61

22 ส.ค. - 31 ต.ค. 60

15 ม.ค. - 3 เม.ย. 61

8 ม.ค. 61

4 มิ.ย. 61

รายการ
1. การลงทะเบียนเรียนและการชาระเงิน
1.1 นักศึกษาใหม่ ขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
1.2 นักศึกษาเก่า ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์
โดยให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ส่าหรับทุกคณะ

29 - 31 พ.ค. 61

1.5 วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนและชาระค่าลงทะเบียนล่าช้า
1.5.1 นศ.ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 ค่าปรับวันละ 50 บาท
เว้นวันหยุดราชการ ไม่เกิน 500 บาท
1.5.2 นศ.ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ค่าปรับวันละ 50 บาท ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เกิน 2,000 บาท
1.6 การถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร “W”
1.6.1 นศ.ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556
(เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท)
1.6.2 นศ.ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
2. การประเมินผลการศึกษา
- วันสุดท้ายที่คณะ/วิทยาลัยบันทึกค่าระดับคะแนนในเว็บไซต์
3. การขอสาเร็จการศึกษา
- วันแรกและวันสุดท้ายของการขอส่าเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ผ่านเว็บไซต์
- สวท. ด่าเนินการเสนอชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาเพือ่ เข้าประชุมสภาวิชาการฯ
- สวท. ด่าเนินการเสนอชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาเพือ่ ขออนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัยฯ
4. อื่นๆ
- วันเปิดภาคการศึกษา ส่าหรับนักศึกษา ภาคปกติ
- วันเปิดภาคการศึกษา ส่าหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ
- วันสอบกลางภาค
- วันสอบปลายภาค
- วันสุดท้ายของภาคการศึกษา

15 ส.ค. - 15 ก.ย. 60

7 ม.ค. - 8 ก.พ. 61

9 - 22 มิ.ย. 61

6 มิ.ย. - 11 ก.ค. 61

30 ก.ค. 61
14 พ.ค. - 14 มิ.ย. 61

1 ก.พ. 61

5 ก.ค. 61

6 ก.ย. 61

28 ก.พ. 61

25 ก.ค. 61

26 ก.ย.61

15 ส.ค. 60
13 ส.ค. 60
30 ก.ย. - 8 ต.ค. 60
17 - 29 ธ.ค. 60

8 ม.ค. 61
6 ม.ค. 61
24 ก.พ. - 4 มี.ค. 61
30 เม.ย. - 6 พ.ค. 61

15 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61
12 - 18 มิ.ย. 61
17- 23 ก.ค. 61

29 ธ.ค. 60

6 พ.ค. 61

23 ก.ค. 61

หมายเหตุ : 1. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม นักศึกษา/ผู้เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบจาก www.oreg.rmutt.ac.th ทุกครัง้
2. ให้อาจารย์ผู้สอนด่าเนินการสอน/สอนชดเชยในภาคการศึกษาทั้งภาคปกติ/ภาคพิเศษให้ครบ 15 สัปดาห์
และการเบิกจ่ายค่าสอน เบิกได้ไม่เกิน 15 สัปดาห์/ภาคการศึกษา
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www.rmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 แบบเดิม
รายการ
1. การลงทะเบียนเรียนและการชาระเงิน
1.1 นักศึกษาใหม่ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
1.2 นักศึกษาเก่า ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนผ่าน
เว็บไซต์ โดยให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
เป็นกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
กลุ่มที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
กลุ่มที่ 4 ส่าหรับนักศึกษา ทุกคณะ ทีย่ ังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ผ่าน WEB
ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
1.3 ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา
1.4 การช่าระเงิน

ภาคการศึกษาที่
1/2560

ภาคการศึกษาที่
2/2560

ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน/2560

ดูจากประกาศ
มหาวิทยาลัย

-

-

12 - 13 มิ.ย. 60

30 - 31 ต.ค. 60

14 - 15 มิ.ย. 60

1 - 2 พ.ย. 60

16 - 17 มิ.ย. 60

3 - 4 พ.ย. 60

18 - 19 มิ.ย. 60

5 - 6 พ.ย. 60

20 - 26 มิ.ย. 60

7 - 13 พ.ย. 60

29 มี.ค. - 4 เม.ย. 61

27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60

14 - 20 พ.ย. 60

5 – 10 เม.ย. 61

4 - 18 ก.ค. 60

21 พ.ย. - 4 ธ.ค. 60

11 - 25 เม.ย. 61

4 - 31 ก.ค. 60

21 พ.ย. - 20 ธ.ค. 60

11 - 25 เม.ย. 61

27 มิ.ย. - 28 ส.ค. 60

14 พ.ย. 60 - 22 ม.ค. 61

21 มี.ค. - 14 พ.ค. 61

27 มิ.ย. - 21 ส.ค. 60

14 พ.ย. 60 - 29 ม.ค. 61

21 มี.ค. - 14 พ.ค. 61

30 ต.ค. 60

3 เม.ย. 61

15 มิ.ย. 61

26 - 28 มี.ค. 61

1.5 วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนและช่าระค่าลงทะเบียนล่าช้า
1.5.1 นศ.ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 ค่าปรับวันละ 50 บาท
เว้นวันหยุดราชการ ไม่เกิน 500 บาท
1.5.2 นศ.ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ค่าปรับวันละ 50 บาท ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ไม่เกิน 2,000 บาท
1.6 การถอนรายวิชา โดยได้รบั อักษร “W”
1.6.1 นศ.ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556
(เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท)
1.6.2 นศ.ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
2. การประเมินผลการศึกษา
- วันสุดท้ายที่คณะ/วิทยาลัยบันทึกค่าระดับคะแนนในเว็บไซต์

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 แบบเดิม
ภาคการศึกษาที่
1/2560

ภาคการศึกษาที่
2/2560

ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน/2560

20 มิ.ย. - 19 ก.ค. 60

7 พ.ย. - 6 ธ.ค. 60

4 - 18 เม.ย. 61

9 พ.ย. 60

3 พ.ค. 61

5 ก.ค. 61

29 พ.ย. 60

23 พ.ค. 61

25 ก.ค. 61

- วันเปิดภาคการศึกษา ส่าหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ

17 มิ.ย. 60

4 พ.ย. 60

- วันเปิดภาคการศึกษา ส่าหรับนักศึกษา ภาคปกติ

19 มิ.ย. 60

6 พ.ย. 60

31 มี.ค. 61
2 เม.ย. 61

- วันสอบกลางภาค

5 - 13 ส.ค. 60

- วันสอบปลายภาค

9 - 22 ต.ค. 60

6 - 14 ม.ค. 61
12 - 25 มี.ค. 61

28 เม.ย. - 4 พ.ค. 61
2 - 10 มิ.ย. 61

22 ต.ค. 60

25 มี.ค. 61

10 มิ.ย. 61

รายการ
3. การขอสาเร็จการศึกษา
- วันแรกและวันสุดท้ายของการขอส่าเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ผ่านเว็บไซต์
- สวท. ด่าเนินการเสนอชื่อผู้สา่ เร็จการศึกษาเพื่อเข้าประชุมสภาวิชาการฯ
- สวท. ด่าเนินการเสนอชื่อผู้สา่ เร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ
4. อื่นๆ

- วันสุดท้ายของภาคการศึกษา

หมายเหตุ : 1. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม นักศึกษา/ผู้เกีย่ วข้องจะต้องตรวจสอบ
จาก www.oreg.rmutt.ac.th ทุกครั้ง
2. ให้อาจารย์ผู้สอนด่าเนินการสอน/สอนชดเชยในภาคการศึกษาทั้งภาคปกติ/ภาคพิเศษให้ครบ
15 สัปดาห์ และการเบิกจ่ายค่าสอน เบิกได้ไม่เกิน 15 สัปดาห์/ภาคการศึกษา
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ส่วนที่ 2

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

www.rmutt.ac.th

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘
-----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล๎าฯ ให๎ประกาศวํา
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว๎โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภาดังตํอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกวํา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต๎นไป
มาตรา ๓ ให๎ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัตเิ ปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๓๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“สภาวิชาการ” หมายความวํา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“สภาคณาจารย์และข๎าราชการ” หมายความวํา สภาคณาจารย์และข๎าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตามพระราชบัญญัตินี้
“วิทยาเขต” หมายความวํา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สานัก วิทยาลัยหรือสํวน
ราชการที่เรี ยกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ ตั้งแตํสองสํวนราชการขึ้นไปตั้งอยูํในเขตการศึกษานั้นตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนด
“รัฐมนตรี” หมายความวํา รัฐมนตรีผรู๎ ักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๕ ให๎สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘
เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้ จานวน ๙ แหํง ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา
(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ให๎มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตํละแหํงตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นสํวนราชการตามกฎหมาย
วําด๎วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๖ ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิ การรักษาการตามพระราชบัญญัติ นี้ และมีอานาจออก
กฎกระทรวง และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง และประกาศนั้น เมื่อได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล๎วให๎ใช๎บังคับได๎
หมวด ๑
บททั่วไป
-------------------มาตรา ๗ ให๎มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด๎านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให๎การศึกษา
สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน๎นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให๎บริการทางวิชาการใน
ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแกํสังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม โดยให๎ผู๎สาเร็จ
อาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตํอด๎านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก
มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจแบํงสํวนราชการ ดังนี้
(๑) สานักงานอธิการบดี
(๒) สานักงานวิทยาเขต
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย
(๔) คณะ
(๕) สถาบัน
(๖) สานัก
(๗) วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจให๎มีสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ใน
มาตรา ๗ เป็นสํวนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได๎
สานักงานอธิการบดีและสานักงานวิทยาเขต อาจแบํงสํวนราชการเป็นกองหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทํากอง
บัณฑิตวิทยาลัย อาจแบํงสํวนราชการเป็นสานักงานคณบดี กองหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทํากอง
คณะ อาจแบํงสํวนราชการเป็นสานักงานคณบดี ภาควิชา กองหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทําภาควิชาหรือกอง
สถาบัน สานักหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ อาจแบํงสํวนราชการเป็นสานักงาน
ผู๎อานวยการ กองหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทํากอง
วิทยาลัย อาจแบํงสํวนราชการเป็นสานักงานผู๎อานวยการ ภาควิชา กองหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทําภาควิชาหรือกอง
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สานักงานคณบดี สานักงานผู๎อานวยการ ภาควิชา กองหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทํา
ภาควิชาหรือกอง อาจแบํงสํวนราชการเป็นงานหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทํางาน
มาตรา ๙ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สานัก
วิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ ให๎ทาเป็นกฎกระทรวง
การแบํงสํวนราชการเป็นสานักงานคณบดี สานักงานผู๎อานวยการ ภาควิชา กองหรือสํวนราชการที่เรียกชื่อ
อยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาหรือกอง ให๎ทาเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
การแบํงสํวนราชการเป็นงานหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทํางาน ให๎ทาเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๐ ภายใต๎วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
เข๎าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได๎ และมีอานาจให๎ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแกํผู๎สาเร็จ
การศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได๎
การรับเข๎าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข๎าสมทบในมหาวิทยาลัย ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๑ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู๎ใดเข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติหรือชะลอการศึกษาของ
นักศึกษาผู๎ใดด๎วยเหตุเพียงวําผู๎นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อจํายคําธรรมเนียมการศึกษาตําง ๆ แกํมหาวิทยาลัยมิได๎
หลักเกณฑ์การพิจารณาวํานักศึกษาผู๎ใดขาดแคลนทุนทรัพย์ ให๎เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
มาตรา ๑๒ นอกจากเงินที่กาหนดไว๎ในงบประมาณแผํนดินมหาวิทยาลัยอาจมีรายได๎ ดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน์ คําธรรมเนียม คําปรับ และคําบริการตํางๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) รายได๎หรือผลประโยชน์ที่ได๎มาจากการใช๎ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแลหรือใช๎ประโยชน์
(๓) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู๎อุทิศให๎แกํมหาวิทยาลัย
(๔) รายได๎หรือผลประโยชน์ที่ได๎จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(๕) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยได๎รับ
(๖) รายได๎หรือผลประโยชน์อยํางอื่น
ให๎มหาวิทยาลัยมีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช๎และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายวําด๎วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได๎จากการ
ให๎บริการ และการจัดเก็บคําธรรมเนียมการศึกษาของสํวนราชการในมหาวิทยาลัย
รายได๎และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เบี้ยปรับที่เกิดจากการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือสัญญา
จ๎างทาของที่ดาเนินการโดยใช๎เงินงบประมาณ ไมํเป็นรายได๎ที่ต๎องนาสํงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวําด๎วยเงินคง
คลังและกฎหมายวําด๎วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๓ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได๎มาโดยมีผู๎อุทิศให๎หรือได๎มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยน
จากรายได๎ ของมหาวิ ทยาลั ยตั้งแตํวั น ที่พระราชบัญญัติ นี้ใช๎ บังคับ ไมํถื อเป็ นที่ราชพัส ดุและให๎เป็ นกรรมสิท ธิ์ของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ บรรดารายได๎และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต๎องจัดการเพื่อประโยชน์ภายใต๎วัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

23

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

เงินและทรัพย์สินที่มีผู๎อุทิศให๎แกํมหาวิทยาลัยจะต๎องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู๎อุทิศให๎กาหนดไว๎และต๎องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แตํถ๎ามีความจาเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลําว มหาวิทยาลัยต๎องได๎รับความ
ยินยอมจากผู๎อุทิศให๎หรือทายาท หากไมํมีทายาทหรือทายาทไมํปรากฏ จะต๎องได๎รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดาเนินการ
-------------------มาตรา ๑๕ ให๎มหาวิทยาลัยแตํละแหํงมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด๎วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตัง้
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหนํง ได๎แกํ อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์ และข๎าราชการ
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนหกคน ซึ่งเลือกจากผู๎ดารงตาแหนํงรองอธิการบดี คณบดี
ผู๎อานวยการสถาบัน ผู๎อานวยการสานัก ผู๎อานวยการวิทยาลัย และหัวหน๎าสํวนราชการ ที่เรียกชื่ออยําง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยและ
ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใชํผ๎ูดารงตาแหนํงตาม (๓)
(๕) กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผู๎ท รงคุณ วุฒิจานวนสิบ สี่ค น ซึ่ง จะได๎ท รงพระกรุณ าโปรดเกล๎า ฯ
แตํงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
(๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผู๎ทรงคุณวุฒิดังกลําวต๎องมาจากผู๎มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญด๎ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อยํางน๎อย
ด๎านละหนึ่งคน และด๎านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ให๎สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใชํกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) เป็น
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของอธิการบดี
ให๎สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุป นายกสภามหาวิทยาลัยทา
หน๎าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมํอาจปฏิบัติหน๎าที่ได๎ หรือเมื่อไมํมีผู๎ดารงตาแหนํงนายกสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได๎มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู๎ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติของผู๎เลือก ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) และ (๔)
ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕)
มีวาระการดารงตาแหนํงคราวละสามปี แตํจะทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งหรืออาจได๎รับเลือกใหมํอีกได๎
นอกจากการพ๎นจากตาแหนํงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พ๎นจากตาแหนํงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน ประเภทนั้น
(๔) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุก
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให๎ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรํองตํอหน๎าที่หรือหยํอนความสามารถ
(๖) เป็นบุคคลล๎มละลาย
(๗) เป็นคนไร๎ความสามารถหรือคนเสมือนไร๎ความสามารถ
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การพ๎นจากตาแหนํงตาม (๕) ต๎องมีคะแนนเสียงลงมติไมํน๎อยกวําสองในสามของจานวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทําที่มีอยูํ
ในกรณีที่ตาแหนํงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวํางลง ไมํวําด๎วยเหตุใดและยังมิได๎
ดาเนินการให๎ได๎มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตาแหนํงที่วําง ให๎สภามหาวิทยาลัย
ประกอบด๎วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทําที่มีอยูํ
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรือ (๕) พ๎นจาก
ตาแหนํงกํอนครบวาระ และได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งหรือได๎มีการเลือกผู๎ดารงตาแหนํงแทนแล๎ว ให๎ผู๎ซึ่งได๎
ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งหรือได๎รับเลือกอยูํในตาแหนํงเทํากับวาระที่เหลืออยูํของผู๎ซึ่งตนแทน แตํถ๎าวาระ
การดารงตาแหนํงเหลืออยูํน๎อยกวําเก๎าสิบวันจะไมํดาเนินการให๎มีผู๎ดารงตาแหนํงแทนก็ได๎
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พ๎น
จากต าแหนํ งตามวาระ แตํ ยั งมิ ไ ด๎ท รงพระกรุ ณาโปรดเกล๎ าฯ แตํ งตั้งนายกสภามหาวิท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภา
มหาวิ ทยาลัยผู๎ ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิ ได๎ เลือกกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยอื่ นขึ้ นใหมํ ให๎นายกสภามหาวิทยาลั ย หรื อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ๎นจากตาแหนํงปฏิบัติหน๎าที่ตํอไปจนกวําจะได๎มีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยใหมํแล๎ว
ให๎มีการดาเนินการให๎ได๎มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔)
และ (๕) ภายในเก๎าสิบวันนับแตํวันที่ผู๎นั้นพ๎นจากตาแหนํง
มาตรา ๑๗ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน๎าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะ
ให๎มีอานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การสํงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงที่เน๎นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให๎บริการทางวิชาการในด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแกํสังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
(๒) วางระเบี ย บ ออกข๎ อ บั งคั บ และประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย และอาจมอบให๎ สํ ว นราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู๎วางระเบียบ ออกข๎อบังคับและประกาศสาหรับสํวนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได๎
(๓) กากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาให๎ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดม
ศึกษากาหนด
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน
สานัก วิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่อ อยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ รวมทั้งการแบํงสํวนราชการของสํวน
ราชการดังกลําว
(๗) อนุมัติใ ห๎ป ริญ ญา ประกาศนีย บัต รบั ณ ฑิต ชั้น สูง ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต อนุป ริญ ญา และ
ประกาศนียบัตร
(๘) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเข๎าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบ
(๙) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๐) แตํงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู๎อานวยการสถาบัน ผู๎อานวยการสานัก ผู๎อานวยการ
วิทยาลัยหรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ
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(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจํายจากเงินรายได๎ของมหาวิทยาลัย
(๑๒) วางระเบียบและออกข๎อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหา
รายได๎ของมหาวิทยาลัย
(๑๓) พิจารณาดาเนินการเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบ
ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(๑๔) แตํงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให๎ปฏิบัติการอยํางหนึ่งอยํางใดอันอยูํในอานาจและหน๎าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๕) พิจารณาและให๎ค วามเห็นชอบในเรื่อ งที่เ กี่ยวกับ กิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีเ สนอ
และอาจมอบหมายให๎อธิการบดีปฏิบัติอยํางหนึ่งอยํางใดอันอยูํในอานาจและหน๎าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได๎
(๑๖) สํงเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก๎าวหน๎าของมหาวิทยาลัย
(๑๗) ปฏิบัติหน๎าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มไิ ด๎ระบุให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๑๘ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๙ ให๎มหาวิทยาลัยแตํละแหํงมีสภาวิชาการ ประกอบด๎วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ
(๒) รองอธิการบดีฝุายวิชาการ เป็นรองประธานสภาวิชาการ
(๓) กรรมการสภาวิชาการโดยตาแหนํง ได๎แกํ รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต คณบดี ผู๎อานวยการ
สถาบันเพื่อการวิจยั และผู๎อานวยการวิทยาลัย ถ๎ามี
(๔) กรรมการสภาวิชาการจานวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัย
(๕) กรรมการสภาวิชาการผู๎ทรงคุณวุฒจิ านวนสิบคน ซึ่งแตํงตั้งจากบุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได๎มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตาม (๔) และ (๕) ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
ให๎อธิการบดีแตํงตั้งคณาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัย คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิชาการ และอาจแตํงตั้ง
คณาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยอีกไมํเกินสองคนเป็นผู๎ชํวยเลขานุการ
มาตรา ๒๐ วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํงของกรรมการสภาวิชาการตลอดจนการ
ประชุมและการดาเนินงานของสภาวิชาการ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๑ สภาวิชาการมีอานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา และ
การประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตํอสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาตํอสภามหาวิทยาลัย
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการตํอสภามหาวิทยาลัย
(๕) สํงเสริมการวิจัยและการบริการทางวิชาการที่สอดคล๎องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และความต๎องการของชุมชน
(๖) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยูํในอานาจและหน๎าที่ของ
สภาวิชาการ
มาตรา ๒๒ ให๎มหาวิทยาลัยแตํละแหํงมีสภาคณาจารย์และข๎าราชการ ประกอบด๎วย ประธานสภาคณาจารย์และ
ข๎าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข๎าราชการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาและข๎าราชการของมหาวิทยาลัย
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จานวนคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได๎มาวาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํงของประธานสภา
คณาจารย์และข๎าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข๎าราชการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมและการ
ดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข๎าราชการ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๓ สภาคณาจารย์และข๎าราชการมีอานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) ให๎คาปรึกษาและข๎อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแกํอธิการบดี
หรือสภามหาวิทยาลัย
(๒) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข๎าราชการในการปฏิบัติหน๎าที่ตามจรรยาบรรณแหํงวิชาชีพ
(๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข๎าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนาเสนอความ
คิดเห็นตํอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหน๎าที่ของสภาคณาจารย์และข๎าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน๎าที่ราชการ และการดาเนินการใด ๆ
ในการปฏิบัติหน๎าที่โดยชอบยํอมได๎รับความคุ๎มครองและไมํเป็นเหตุในการดาเนินการทางวินัย
มาตรา ๒๔ ให๎มีอธิการบดีเป็นผู๎บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแตํละแหํงและ
อาจมีร องอธิก ารบดี หรือ ผู ๎ชํว ยอธิก ารบดี หรือ จะมีทั ้ง รองอธิก ารบดี และผู ๎ชํว ยอธิก ารบดีต ามจ านวนที ่ ส ภา
มหาวิทยาลัยแตํละแหํงกาหนด เพื่อทาหน๎าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได๎
มาตรา ๒๕ อธิก ารบดีนั ้น จะทรงพระกรุณ าโปรดเกล๎า ฯ แตํง ตั ้ง โดยการสรรหาตามข๎อ บัง คับ ของ
มหาวิท ยาลัย จากผู๎มีคุณ สมบัติต ามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ทั ้งนี้ ให๎คานึง ถึงการมีสํว นรํว มของบุค ลากรของ
มหาวิทยาลัย
อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหนํงคราวละสี่ ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งใหมํอีกได๎ แตํจะ
ดารงตาแหนํงเกินสองวาระติดตํอกันมิได๎
นอกจากการพ๎นจากตาแหนํงตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพ๎นจากตาแหนํงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอยํางร๎ายแรงหรือถูกสั่งให๎ออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณี
ที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยํางร๎ายแรง
(๔) เป็นบุคคลล๎มละลาย คนไร๎ความสามารถ หรือคนเสมือนไร๎ความสามารถ
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุก
(๖) สภามหาวิทยาลัยให๎พ๎นจากตาแหนํง เพราะบกพรํองตํอหน๎าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยํอน
ความสามารถ มติของสภามหาวิทยาลัยให๎พ๎นจากตาแหนํง ต๎องประกอบด๎วยคะแนนเสียงไมํน๎อยกวําสองในสามของ
จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด
รองอธิการบดี ให๎สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งโดยคาแนะนาของอธิการบดีจากผู๎มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
ผู๎ชํวยอธิการบดี ให๎อธิการบดีแตํงตั้งจากข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตาม มาตรา
๒๖ วรรคสอง และให๎อ ธิการบดีมีอ านาจถอดถอนผู๎ชํวยอธิก ารบดีด๎ วย เมื่ ออธิ การบดี พ๎น จากตาแหนํ ง ให๎ รอง
อธิการบดีและผู๎ชํวยอธิการบดี พ๎นจากตาแหนํงด๎วย
มาตรา ๒๖ อธิการบดีและรองอธิการบดี ต๎องสาเร็จการศึกษาไมํต่ากวําปริญญาตรีหรือเทีย บเทําจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได๎ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด๎านการบริหาร
มาแล๎วไมํน๎อยกวําห๎าปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลั ยรับรอง หรือเคยดารงตาแหนํง
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไมํน๎อ ยกวํา สามปี หรือ ดารงตาแหนํง หรือ เคยดารงตาแหนํงศาสตราจารย์ รวมทั้งมี
คุณสมบัติอื่นและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่กาหนดในข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
ผู๎ ชํ ว ยอธิ ก ารบดี ต๎ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาไมํ ต่ ากวํ า ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเทํ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได๎ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด๎านการบริหารมาแล๎วไมํน๎อย
กวําสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให๎เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับของทางราชการและ
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให๎เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) จัด ทาแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลัย ดูแ ลให๎ มีก ารปฏิบั ติต ามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ งติ ดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานด๎านตํางๆ ของมหาวิทยาลัย
(๔) แตํงตั้งและถอดถอนผู๎ชํวยอธิการบดี รองคณบดี รองผู๎อานวยการสถาบัน รองผู๎อานวยการสานัก
รองผู๎อานวยการวิทยาลัย รองหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทําคณะ หัวหน๎าภาควิชา หัวหน๎า
สํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาและอาจารย์พิเศษ
(๕) รายงานเกี่ยวกับกิจการและการดาเนินการของมหาวิทยาลัยตํอสภามหาวิทยาลัย
(๖) สํงเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข๎าราชการ คณะกรรมการสํงเสริ ม
กิจการวิทยาเขต และสํงเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา
(๗) สํ งเสริ ม ความสั มพั นธ์ ระหวํ างมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ชุ มชน รวมทั้ งการเข๎ าไปมี สํ ว นรํ ว มในการสร๎ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน
(๘) เป็นผู๎แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(๙) ปฏิบัติหน๎า ที่อื่นตามระเบียบ ข๎อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือตามที่กฎหมายกาหนดให๎เป็นอานาจหน๎าที่ของอธิการบดี
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู๎ดารงตาแหนํงอธิการบดี ไมํอยูํหรือไมํอาจปฏิบัติราชการได๎ ให๎รองอธิการบดี เป็น
ผู๎รักษาราชการแทน ถ๎ามีรองอธิการบดีหลายคน ให๎รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู๎รักษาราชการแทน
ถ๎าอธิการบดีมิได๎มอบหมาย ให๎รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู๎รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมํมีผู๎รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตํไมํอาจปฏิบัติราชการได๎ หรือไมํ
มีผู๎ดารงตาแหนํงอธิการบดี ให๎สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้ งผู๎มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เป็นผู๎รักษาราชการ
แทนอธิการบดี
มาตรา ๒๙ ในวิทยาเขต ให๎มีรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งโดยคาแนะนาของอธิการบดี
เป็นผู๎บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๐ ในวิทยาเขต ให๎มีคณะกรรมการประจาวิทยาเขตคณะหนึ่ง
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได๎มา วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจาก
ตาแหนํงของกรรมการประจาวิทยาเขต ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาวิทยาเขตและการจัดระบบ
บริหารงานในวิทยาเขต ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต๎องมีกรรมการที่ เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งแตํงตั้ง
จากบุคคลภายนอกไมํน๎อยกวําหนึ่งในสาม
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มาตรา ๓๑ คณะกรรมการประจาวิทยาเขตมีอานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) สํงเสริมให๎วิทยาเขตดาเนินภารกิจให๎สอดคล๎องกับนโยบาย เปูาหมาย และแผนพัฒนาตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) ให๎คาปรึกษาและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินกิจการตํางๆ ของวิทยาเขตแกํอธิการบดี
(๓) เสนอแนะการเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตตํอสภาวิชาการ
(๔) ประสานงานระหวํางบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สานัก วิทยาลัย และสํวนราชการที่เรียกชื่อ
อยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะภายในวิทยาเขต
(๕) พิจารณาวางระเบียบหรือออกข๎อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๖) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงาน และงบประมาณประจาปีและจัดทารายงานผลการดาเนินกิจการ
ของวิทยาเขตเสนอตํออธิการบดี
(๗) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทาการใดๆ อันอยูํในอานาจและหน๎าที่ของ
คณะกรรมการประจาวิทยาเขต
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ในวิทยาเขต ให๎มีคณะกรรมการสํงเสริมกิจการวิทยาเขต ประกอบด๎วย
(๑) ประธานกรรมการสํงเสริมกิจการวิทยาเขต
(๒) กรรมการสํ งเสริ ม กิ จ การวิ ท ยาเขตโดยต าแหนํ ง ได๎ แ กํ รองอธิ ก ารบดี ป ระจ าวิ ท ยาเขต คณบดี
ผู๎อานวยการสถาบัน ผู๎อานวยการสานัก และผู๎อานวยการวิทยาลัย ถ๎ามี
(๓) กรรมการสํงเสริมกิจการวิทยาเขตจานวนสี่คน ซึ่งแตํงตั้งจากผู๎ แทนศิษย์เกํา จานวนหนึ่งคน ผู๎แทน
ผู๎ปกครอง จานวนหนึ่งคน และผู๎แทนนักศึกษา จานวนสองคน
(๔) กรรมการสํงเสริมกิจการวิทยาเขตผู๎ทรงคุณวุฒิจานวนเทํากับจานวนกรรมการตาม (๒) และ (๓)
รวมกัน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งจากผู๎มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในสาขาวิชาตําง ๆ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจานวนนี้ ให๎แตํงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของวิทยาเขตไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่ง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได๎มา วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํงของประธาน
กรรมการสํงเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการสํงเสริมกิจการวิทยาเขตตาม (๓) และ (๔) ตลอดจนการประชุม
และการดาเนินงานของคณะกรรมการสํงเสริมกิจการวิทยาเขต ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๓ คณะกรรมการสํงเสริมกิจการ วิทยาเขตมีอานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) สํงเสริม สนับสนุน ให๎คาปรึกษาและข๎อเสนอแนะแกํวิทยาเขตเพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของวิทยาเขต
(๒) สํงเสริมให๎มีทุนการศึกษาแกํนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให๎มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการ
สนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างสัมพันธภาพและการเรียนรู๎ระหวํางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและ
ประชาชน
(๔) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทาการใด ๆ ตาม (๑) (๒) และ (๓)
มาตรา ๓๔ ในบัณฑิตวิทยาลัย ให๎มีคณบดีเป็นผู๎บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย และ
จะให๎มีรองคณบดีตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน๎าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได๎
คณบดีนั้น ให๎สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งโดยการสรรหาตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลั ยจากผู๎มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๖ วรรคสอง
รองคณบดีนั้น ให๎อธิการบดีแตํงตัง้ โดยคาแนะนาของคณบดีจากผู๎มคี ุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง และ
ให๎อธิการบดีมีอานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคาแนะนาของคณบดี
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วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํงคณบดี ให๎นามาตรา ๒๕ วรรคสอง และวรรคสาม
มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
การรักษาราชการแทนคณบดี ให๎นามาตรา ๒๘ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
เมื่อคณบดีพ๎นจากตาแหนํง ให๎รองคณบดีพ๎นจากตาแหนํงด๎วย
มาตรา ๓๕ ในบัณ ฑิต วิท ยาลัย ให๎มีค ณะกรรมการประจ าบัณ ฑิต วิท ยาลัย คณะหนึ่ง ประกอบด๎ว ย
คณบดีเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกจานวนหนึ่ง
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได๎มา อานาจและหน๎าที่ วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจาก
ตาแหนํงของกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและการ
จัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๖ ในคณะ ให๎มีคณบดีเป็นผู๎บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และจะให๎มีรองคณบดี ตาม
จานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน๎าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได๎
คุณสมบัติ การแตํงตั้ง วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํงของคณบดีและรองคณบดีตาม
วรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทน ให๎นามาตรา ๓๔ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ในคณะ ให๎มีคณะกรรมการประจาคณะ ประกอบด๎วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการอื่นอีกจานวนหนึ่ง
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได๎มา วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํง ของ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ ให๎เป็นไปตาม
ข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการประจาคณะมีอานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) จัดทาแผนพัฒนาของคณะให๎สอดคล๎องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาวางระเบียบและออกข๎อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๓) พิจารณากาหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาหรับคณะเพื่อเสนอตํอสภามหาวิทยาลัย
(๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๕) สํงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกํสังคม งานทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานรักษา
สิ่งแวดล๎อม
(๖) ให๎คาปรึกษาและข๎อแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินกิจการตํางๆ ของคณะ
(๗) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการอยํางหนึ่ งอยํางใดอันอยูํในอานาจและหน๎าที่ของ
คณะกรรมการประจาคณะ
(๘) ดาเนินการอื่นใดตามทีส่ ภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการแบํงภาควิชาหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาใน
คณะ ให๎มีหัวหน๎าภาควิชา หรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาเป็นผู๎บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของภาควิชาหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชา
หัวหน๎าภาควิชา หรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาให๎อธิการบดีแตํงตั้ง
จากคณาจารย์ประจา โดยการสรรหาตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยจากผู๎ มีคุณสมบัติเชํนเดียวกับคณบดี และให๎
อธิการบดีมีอานาจถอดถอนหัวหน๎าภาควิชา หรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาโดย
คาแนะนาของคณบดี
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คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํงของหัวหน๎าภาควิชาหรือหัวหน๎าสํวนราชการที่
เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาตามวรรคสอง และการรักษาราชการแทนให๎นามาตรา ๓๔ มาใช๎บังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๔๐ ในสถาบันหรือสานัก ให๎มีผู๎อานวยการสถาบันหรือผู๎อานวยการสานักเป็นผู๎บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของสถาบันหรือสานัก แล๎วแตํกรณี และจะให๎มีรองผู๎อานวยการสถาบันหรือรองผู๎อานวยการสานัก
ตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน๎าที่และรับผิดชอบตามที่ผู๎อานวยการสถาบันหรือผู๎อานวยการสานัก
มอบหมายก็ได๎
คุณสมบัติ การแตํงตั้ ง วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํ งของผู๎อานวยการสถาบั นหรื อ
ผู๎อานวยการสานัก และรองผู๎อานวยการสถาบันหรือรองผู๎อานวยการสานักตามวรรคหนึ่งและการรักษาราชการแทน
ให๎นามาตรา ๓๔ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ ในสถาบันหรือสานัก ให๎มีคณะกรรมการประจาสถาบันหรือสานัก แล๎วแตํกรณี
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได๎มา อานาจและหน๎าที่ วาระการดารงตาแหนํง
และการพ๎นจากตาแหนํงของกรรมการประจาสถาบันหรือสานัก ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาสถาบัน
หรื อคณะกรรมการประจ าส านั ก และการจั ดระบบบริ ห ารงานในสถาบั นหรื อส านั ก ให๎ เป็ นไปตามข๎ อบั งคั บของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะให๎มี
ผู๎อานวยการวิทยาลัยหรือหั วหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ ออยํางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทํ าคณะเป็น ผู๎บังคั บบั ญชา และ
รับผิดชอบงานของวิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ แล๎วแตํกรณี และจะให๎มีรอง
ผู๎อ านวยการวิ ท ยาลั ย หรื อ รองหั วหน๎ า สํ ว นราชการที่ เ รีย กชื่ อ อยํ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเทํ าคณะตามจานวนที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน๎าที่และรับผิดชอบตามที่ผู๎อานวยการวิทยาลัยหรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยําง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะมอบหมายก็ได๎
คุณสมบัติ การแตํงตั้ง วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํงของผู๎อานวยการวิทยาลัย หรือ
หัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่อ อยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ รวมทั้งผู๎ดารงตาแหนํงรองของตาแหนํงดังกลําวตาม
วรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทนให๎นาความในมาตรา ๓๔ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการแบํงภาควิชา หรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาในวิทยาลัย ให๎นา
ความในมาตรา ๓๙ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ในวิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่อ อยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ ให๎มีคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ แล๎วแตํกรณี
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได๎มา อานาจและหน๎าที่ วาระการดารงตาแหนํง และ
การพ๎นจากตาแหนํงของกรรมการประจาวิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ ตลอดจน
การประชุมของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจาสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทําคณะ และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ
ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๔ ผู๎ดารงตาแหนํงอธิการบดี คณบดี ผู๎อานวยการ และหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทําคณะ จะดารงตาแหนํงดังกลําวเกินหนึ่งตาแหนํงในขณะเดียวกันมิได๎
ผู๎ดารงตาแหนํงตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตาแหนํงอื่นอีกหนึ่งตาแหนํงก็ได๎ แตํต๎องไมํเกินหนึ่งร๎อย
แปดสิบวัน
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มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สานัก วิทยาลัย
และภาควิชาหรือสํวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะหรือภาควิชา อธิการบดีจะมอบอานาจโดยทาเป็น
หนังสือให๎ผู๎ดารงตาแหนํงรองอธิการบดี คณบดี ผู๎อานวยการ หัวหน๎าภาควิชาหรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่อ อยําง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะหรือภาควิชา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสํวนราชการนั้นก็ได๎
ให๎ผู๎ปฏิบัตริ าชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอานาจและหน๎าที่ตามที่อธิการบดีกาหนด
มาตรา ๔๖ ให๎ผู๎รักษาราชการแทนตามที่บัญญัตไิ ว๎ในพระราชบัญญัตนิ ี้มีอานาจและหน๎าทีเ่ ชํนเดียวกับผู๎ซงึ่ ตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี แตํงตั้งให๎ผู๎ดารงตาแหนํงใดเป็น
กรรมการหรือให๎มีอานาจและหน๎าที่อยํางใด ให๎ผู๎รักษาราชการแทนทาหน๎าที่กรรมการ หรือมีอานาจและหน๎าที่
เชํนเดียวกับผู๎ดารงตาแหนํงนั้นในระหวํางที่รักษาราชการแทนด๎วย
หมวด ๓
ความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากร
-------------------มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชน์ในความรํวมมือด๎านวิชาการและการใช๎ทรัพยากรรํวมกันของมหาวิทยาลัย ให๎มี
คณะกรรมการอธิการบดี ประกอบด๎วย อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแหํงเป็นกรรมการ
ให๎กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง เป็น
เลขานุการ
การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี ให๎เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอธิการบดีกาหนด
มาตรา ๔๘ ให๎คณะกรรมการอธิการบดีมีอานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การรํวมมือด๎านวิชาการและการใช๎ทรัพยากร
รํวมกันของมหาวิทยาลัยตํอสภามหาวิทยาลัยแตํละแหํง
(๒) จัดให๎มีข๎อตกลงระหวํางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความรํวมมือทางวิชาการ และการใช๎ทรัพยากรรํวมกันใน
การปฏิบัตภิ ารกิจ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแตํละแหํง
(๓) จัดให๎มีข๎อตกลงระหวํางมหาวิทยาลัยแตํละแหํงกับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน ใน
การให๎ความรํวมมือด๎านวิชาการและการศึกษาตํอ ด๎านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยแตํละแหํง
(๔) กาหนดแนวทางในการแสวงหาความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยแตํละแหํงกับชุมชน องค์กรเอกชนและ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
(๕) แตํงตั้งคณะทางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
หรือเพื่อมอบหมายให๎ปฏิบัติการอยํางหนึ่งอยํางใดอันอยูํในอานาจและหน๎าที่ของคณะกรรมการอธิการบดี
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หมวด ๔
ตาแหน่งทางวิชาการ
-------------------มาตรา ๔๙ คณาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยมีตาแหนํงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีก ารแตํงตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจาตามวรรคหนึ่ งให๎ เป็นไปตาม
กฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ศาสตราจารย์นั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งโดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๐ ศาสตราจารย์พ ิเ ศษนั ้น จะทรงพระกรุณ าโปรดเกล๎า ฯ แตํง ตั ้ง โดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัยจากผู๎ซึ่งมิได๎เป็นคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแตํงตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๑ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู๎ความสามารถและความชานาญเป็นพิเศษ และพ๎นจากตาแหนํงไป
โดยไมํมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตํงตั้งให๎เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู๎นั้นมีความ
เชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได๎
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแตํงตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๒ สภามหาวิทยาลัยอาจแตํงตั้งผู๎ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และมิได๎เ ป็นคณาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู๎ชํวยศาสตราจารย์พิเศษได๎ โดยคาแนะนาของอธิการบดี
อธิการบดีอาจแตํงตั้งผู๎มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและมิได๎เป็นคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษ
โดยคาแนะนาของคณบดี ผู๎อานวยการหรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะแล๎วแตํกรณี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแตํงตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู๎ชวํ ยศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๓ ให๎ผู๎ดารงตาแหนํงศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู๎ ชํว ยศาสตราจารย์ และผู๎ ชํ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ มี สิ ท ธิ ใ ช๎ ต าแหนํ งศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ หรือ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์พิเศษ แล๎วแตํกรณี เป็นคานาหน๎านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได๎ตลอดไป
การใช๎คานาหน๎านามตามความในวรรคหนึ่ง ให๎ใช๎อักษรยํอดังนี้
ศาสตราจารย์ ใช๎อักษรยํอ ศ.
ศาสตราจารย์พิเศษ ใช๎อักษรยํอ ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ใช๎อักษรยํอ ศ. (เกียรติคณ
ุ )
รองศาสตราจารย์ ใช๎อักษรยํอ รศ.
รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช๎อักษรยํอ รศ. (พิเศษ)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ใช๎อักษรยํอ ผศ.
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์พิเศษ ใช๎อักษรยํอ ผศ. (พิเศษ)
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หมวด ๕
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
-------------------มาตรา ๕๔ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวํา ดุษฎีบัณฑิต ใช๎อักษรยํอ ด.
ปริญญาโท เรียกวํา มหาบัณฑิต ใช๎อักษรยํอ ม.
ปริญญาตรี เรียกวํา บัณฑิต ใช๎อักษรยํอ บ.
มาตรา ๕๕ มหาวิทยาลัยมีอานาจให๎ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
การกาหนดให๎สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช๎อักษรยํอสาหรับสาขาวิชานั้นอยํางไร ให๎ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข๎อบังคับให๎ผู๎สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได๎รับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได๎
มาตรา ๕๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข๎อบังคับให๎มีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสาหรับสาขาวิชาใดได๎ ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให๎แกํผู๎สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ได๎รับ
ปริญญาโทแล๎ว
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให๎แกํผู๎สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ได๎รับ
ปริญญาตรีแล๎ว
(๓) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ออกให๎แกํผู๎สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด
กํอนถึงขั้นได๎รับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตร ออกให๎แกํผู๎สาเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๕๘ มหาวิทยาลัยมีอานาจให๎ปริญญากิตติมศักดิ์แกํบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวําทรงคุณวุฒิ
สมควรแกํปริญญานั้น ๆ แตํจะให๎ปริญญาดังกลําวแกํคณาจารย์ประจา ผู๎ดารงตาแหนํงตําง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายก
สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ดารงตาแหนํงนั้นมิได๎
ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให๎ปริญญากิตติมศักดิ์ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให๎มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของ
ผู๎ได๎รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจ
กาหนดให๎มีครุยประจาตาแหนํงกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได๎
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสํวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจา
ตาแหนํงให๎ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหนํงจะใช๎ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยํางใด ให๎เป็นไป
ตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๐ สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให๎มตี รา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือสํวน
ราชการในมหาวิทยาลัยได๎ โดยทาเป็นข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให๎มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตํงกายนักศึกษาได๎ โดยทาเป็น
ข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
-------------------มาตรา ๖๑ ผู๎ ใดใช๎ ตรา สั ญลั กษณ์ ครุ ยวิ ทยฐานะ เข็ มวิ ทยฐานะ ครุ ยประจ าต าแหนํ ง เครื่ องแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตํงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมํมีสิทธิที่จะใช๎หรือแสดงด๎วยประการใด ๆ วําตนมี
ตาแหนํ ง ปริ ญญา ประกาศนียบั ตรบั ณฑิ ตชั้นสู ง ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิต อนุ ปริ ญญา หรื อ ประกาศนียบั ตรของ
มหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมํมี ถ๎าได๎กระทาเพื่อให๎บุคคลอื่นเชื่อวําตนมีสิทธิที่จะใช๎หรือมีตาแหนํง หรือวิทยฐานะเชํนนั้น
ต๎องระวางโทษจาคุก ไมํเกินหกเดือน หรือปรับไมํเกินห๎าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผู๎ใด
(๑) ปลอม หรือทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือสํวนราชการของ
มหาวิทยาลัยไมํวําจะทาเป็นสีใด หรือทาด๎วยวิธีใดๆ
(๒) ใช๎ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือสํวนราชการของมหาวิทยาลัยปลอม หรือ
ซึ่งทาเลียนแบบ หรือ
(๓) ใช๎ หรือทาให๎ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือสํวนราชการของ
มหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค๎าใดๆ โดยไมํได๎รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่งปี หรือปรับไมํเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ๎าผู๎กระทาความผิดตาม (๑) เป็นผู๎กระทาความผิดตาม (๒) ด๎วย ให๎ลงโทษตาม (๒) แตํกระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได๎
บทเฉพาะกาล
------------------มาตรา ๖๓ ให๎ โอนบรรดากิ จการ ทรั พย์ สิ น หนี้ สิ น สิ ทธิ ภาระผู กพั นทั้ งปวง ข๎ าราชการ ลู กจ๎ าง
อัตรากาลัง เงินงบประมาณ และรายได๎ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึก ษาธิก ารไปเป็น ของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลแตํละแหํงตามพระราชบัญ ญัตินี้ ทั้งนี้ ตาม
รายการที ่ รัฐ มนตรีป ระกาศก าหนด โดยต๎อ งด าเนิน การให๎แ ล๎ว เสร็จ ภายในหนึ ่ง ร๎อ ยยี ่ส ิบ วัน นับ แตํว ัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
ให๎ข๎าราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเป็นข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวําด๎ว ย
ระเบียบข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรกให๎ข๎าราชการดังกลําวยังคงดารงตาแหนํงและรับ
เงินเดือน ตลอดจนได๎ รับสิทธิประโยชน์เชํนเดิมตํอไป จนกวําจะได๎รับแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงตามกฎหมายวําด๎วย
ระเบียบข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๖๔ ให๎สํวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก ารซึ่งตราขึ้น ตาม ข๎อ ๒๓ แหํง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ สํวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตามมาตรา ๗ แหํงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ และสํวน
ราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตามมาตรา ๒๕ แหํงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่มีอยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงมีอยูํตํอไป จนกวําจะมี
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การออกกฎกระทรวงจัดตั้งสํวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตํละแหํง ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต๎องไมํเกินหนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช๎บังคับ
มาตรา ๖๕ ภายใต๎บังคับมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ให๎มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามมาตรา ๕
ประกอบด๎วยสํวนราชการ ดังตํอไปนี้
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด๎วย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดปทุมธานี
และวิทยาเขตปทุมธานี
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบด๎วย วิทยาเขตเทคนิ คกรุงเทพฯ วิทยาเขต
บพิตรพิมุข มหาเมฆ และวิทยาเขตพระนครใต๎
(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด๎วย วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขต
อุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ จังหวัดชลบุรี
(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร ประกอบด๎วย วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด๎วย วิทยาเขตเพาะชําง วิทยาเขตบพิตรพิมุข
จักรวรรดิ วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล
(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ประกอบด๎วย วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหมํ
วิทยาเขตนําน วิทยาเขตลาปาง วิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตตาก วิทยาเขตพิษณุ โลก และสถาบันวิจัยและ
ฝึกอบรมการเกษตรลาปาง
(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด๎วย วิทยาเขตภาคใต๎ จังหวัดสงขลา วิทยา
เขตนครศรี ธ รรมราช วิท ยาเขตศรี วิชัย จังหวัด นครศรี ธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์น ครศรีธ รรมราช และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง
(๘) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ประกอบด๎ ว ย วิ ท ยาเขตนนทบุ รี วิ ท ยาเขต
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา และวิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด๎วย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื อจังหวัด
นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแกํน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตสกลนคร และสถาบันวิจัยและ
ฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร
ให๎สภามหาวิทยาลัยแตํละแหํงกาหนดที่ตั้งของสานักงานอธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
มาตรา ๖๖ ให๎ผู๎ดารงตาแหนํงนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน๎าที่นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตํละแหํงตามพระราชบัญญัตินี้ตํอไป จนกวําจะได๎ทรงพระกรุณา
โปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตํละแหํง แล๎วแตํกรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต๎องไมํเกินหนึ่ง
ร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
มาตรา ๖๗ ให๎ผู๎ดารงตาแหนํงอธิการบดี คณบดี ผู๎อานวยการสถาบัน ผู๎อานวยการสานัก และหัวหน๎า
ภาควิชาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูํในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตาแหนํงตํอไปจนกวําจะมีการแตํงตั้งผู๎ดารงตาแหนํง
ดังกลําวขึ้นใหมํ ทั้งนี้ ต๎องไมํเกินหนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
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ให๎ผู๎ดารงตาแหนํงรองอธิการบดี รองคณบดี รองผู๎อานวยการสถาบัน และรองผู๎อานวยการสานักของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตาแหนํงตํอไปจนกวําผู๎ดารงตาแหนํงอธิการบดี คณบดี ผู๎อานวยการ
สถาบันและผู๎อานวยการสานักตามวรรคหนึ่งจะพ๎นจากตาแหนํง
มาตรา ๖๘ การนับวาระการดารงตาแหนํงของอธิการบดี คณบดี ผู๎อานวยการสถาบัน ผู๎อานวยการสานัก
และหัวหน๎าภาควิชา ให๎นับวาระการดารงตาแหนํงตามพระราชบัญญัตินี้เป็นวาระแรก
มาตรา ๖๙ ให๎ ผู ๎ ด ารงตาแหนํ ง ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการประจ าคณะ
คณะกรรมการประจาสถาบัน และคณะกรรมการประจาสานักของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหน๎าที่
ตํอไปจนกวําจะได๎มีคณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการประจาสถาบัน และคณะกรรมการประจาสานักตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต๎องไมํเกินหนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
มาตรา ๗๐ ให๎ผู๎ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการวิทยาเขตตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการครู และ
ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ อยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหน๎าที่
ตํอไปจนกวําจะมีการแตํงตั้งผู๎ดารงตาแหนํงรองอธิการบดีประจาวิทยาเขตและคณะกรรมการประจาวิทยาเขตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต๎องไมํเกินหนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ เว๎นแตํกรณียังไมํมีการ
ออกกฎกระทรวงจัดตั้งสํวนราชการซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๑ ภายใต๎บังคับมาตรา ๖๗ ในระหวํางที่ยังไมํมีสภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ ให๎มีสภาวิชาการ
ประกอบด๎วย อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดีฝุายวิชาการเป็นรองประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดี
คณบดี และคณาจารย์ประจาซึ่งอธิการบดีแตํงตั้งจานวนหกคนเป็นกรรมการสภาวิชาการ และผู๎อานวยการสานัก
บริการทางวิชาการและทดสอบเป็นเลขานุการสภาวิชาการ ทาหน๎าที่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตํ
ละแหํงตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวําจะมีการแตํงตั้งสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตํละแหํงตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต๎องไมํเกินหนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
มาตรา ๗๒ ภายใต๎บังคับมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ในระหวํางที่ยังไมํมีอธิการบดีเป็นผู๎บังคับบัญชา
และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลแตํละแหํงตามมาตรา ๒๔ ให๎สภามหาวิทยาลัย
แตํงตั้งผู๎มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ทาหน๎าที่รักษาการในตาแหนํงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลแตํละแหํงเป็นการชั่วคราว จนกวําจะมีการแตํงตั้งผู๎ดารงตาแหนํงดั งกลําวขึ้นใหมํ ทั้งนี้ ต๎องไมํเกินหนึ่งร๎อยแปด
สิบวันนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ เว๎นแตํมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญบุรีให๎แตํงตั้งผู๎ดารงตาแหนํง
อธิการบดีตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง เป็นผู๎รักษาการในตาแหนํงอธิการบดี
มาตรา ๗๓ ให๎ผู๎ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์พิเศษ
และอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยตํอไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให๎ผู๎ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยตํอไป ตามพระราชบัญญัตินี้
จนครบกาหนดเวลาทีไ่ ด๎รับแตํงตั้ง
มาตรา ๗๔ ให๎ผู๎ได๎รับประกาศนียบัตรชั้นสูงตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘
เป็นผู๎ได๎รับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๗๕ ในระหวํา งที่ยัง ไมํมีพ ระราชกฤษฎีก า กฎกระทรวง ข๎อ บังคับ ประกาศและระเบีย บ
เพื่ อปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ให๎ น าพระราชกฤษฎี กา ข๎ อบั งคั บ ประกาศและระเบี ยบ ซึ่ งออกตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใช๎อยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อานาจหน๎าที่ของผู๎ ดารงตาแหนํง หรือหนํวยงานตําง ๆ ตามที่
กาหนดไว๎ในบทเฉพาะกาลนี้ ให๎รัฐมนตรีเป็นผู๎มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ผู๎รับสนองพระบรมราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๖ แหํงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให๎สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให๎สถานศึกษา
ของรัฐดาเนินกิจการได๎โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคลํองตัว มี
เสรีภาพทางวิชาการและอยูํภายใต๎การกากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล จ านวน ๙ แหํ ง ขึ้ นแทนสถาบั นเทคโนโลยี ราชมงคล เพื่ อให๎ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐด๎านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ ให๎การศึกษา สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
มุํงเน๎นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให๎บริการทางวิชาการในด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให๎ผู๎สาเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตํอด๎านวิชาชีพเฉพาะทาง
ระดับปริญญาเป็นหลัก จึงจาเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล๎าฯ ให๎ประกาศวํา
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยปริญญาในสาขาวิช า อักษรยํอ สาหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหนํงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๕ วรรคสอง และ
มาตรา ๕๙ วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ
ให๎ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว๎ ดังตํอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวํา “พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยํอสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหนํงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป
มาตรา ๓ ให๎ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยํอสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหนํงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔ ให๎กาหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยํอสาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
ธัญบุรี ดังตํอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “พทป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “พทป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต” ใช๎อักษรยํอ “พทป.บ.”
(๒) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ค.อ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ค.อ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ค.อ.บ.”
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(๓) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “คศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “คศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “คหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “คศ.บ.”
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกวํา “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ทล.บ.”
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช๎อักษรยํอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “บธ.บ.”
(๖) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “ศิลปดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศล.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช๎อักษร
ยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “ศิลปมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศล.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “ศิลปบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศล.บ.”
(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช๎อักษรยํอ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “วท.บ.”
(๘) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช๎อักษรยํอ “วศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “วศ.บ.”
(๙) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศศ.บ.”
(๑๐) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศษ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศษ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศษ.บ.”
(๑๑) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศ.บ.”
(๑๒) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “สถ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกวํา “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “สถ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “สถ.บ.”
(๑๓) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช๎อักษรยํอ “อส.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช๎อกั ษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “อส.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “อส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให๎ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว๎ในวงเล็บตํอท๎ายปริญญาด๎วย
มาตรา ๕ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสามชั้น ดังตํอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบณ
ั ฑิต เป็นเสื้อคลุมแขนยาวทาด๎วยผ๎าโปรํงสีขาว ผําอกตลอดยาวคลุมเขํา มีสารดรอบขอบ
สารดต๎นแขน และสารดปลายแขน ดังตํอไปนี้
(ก) สารดรอบขอบ พื้นสารดทาด๎วยผ๎าสักหลาดสีน้าเงินเข๎ม กว๎าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กว๎าง ๑
เซนติเมตร ที่รมิ ทั้งสองข๎าง เว๎นระยะหําง ๒.๓ เซนติเมตร ทั้งสองข๎าง ทาบแถบทอง กว๎าง ๐.๗ เซนติเมตร ตอนกลาง
สารดมีแถบผ๎ามันตามสีประจาคณะหรือวิทยาลัย กว๎าง ๑.๓ เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทาด๎วยโลหะสีเงิน
สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนสารดรอบขอบด๎านหน๎าอกทั้งสองข๎าง
(ข) สารดต๎นแขน แบํงเป็นสามตอน ระยะหํางตอนละ ๑.๕ เซนติเมตร แตํละตอน กว๎าง ๖.๕ เซนติเมตร
พื้นสารดทาด๎วยผ๎าสักหลาดสีน้าเงินเข๎ม มีแถบทอง กว๎าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข๎าง ตอนกลางสารดมีแถบผ๎ามันตาม
สีประจาคณะหรือวิทยาลัย กว๎าง ๑.๓ เซนติเมตร
(ค) สารดปลายแขน พื้นสารดทาด๎วยผ๎าสักหลาดสีน้าเงินเข๎ม กว๎าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กว๎าง ๑
เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข๎าง เว๎นระยะหําง ๒.๓ เซนติเมตร ทั้งสองข๎าง ทาบแถบทอง กว๎าง ๐.๗ เซนติเมตร ตอนกลาง
สารดมีแถบผ๎ามันตามสีประจาคณะหรือวิทยาลัย กว๎าง ๑.๓ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชํนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว๎นแตํมสี ารดต๎นแขนสองตอน
(๓) ครุยบัณฑิต เชํนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว๎นแตํมีสารดต๎นแขนหนึ่งตอน
มาตรา ๖ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ทาด๎วยโลหะดุนนูนสีทอง สํวนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีน้าเงิน สํวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว
ความสูง ๖ เซนติเมตร
มาตรา ๗ ครุยประจาตาแหนํงและเครื่องหมายประกอบครุยประจาตาแหนํงของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีดังตํอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยเป็นเสื้อคลุมแขนยาวทาด๎วยผ๎าโปรํงสีขาว ผําอกตลอดยาวคลุมเขํา มีสารด
รอบขอบ สารดต๎นแขน และสารดปลายแขน ดังตํอไปนี้
(ก) สารดรอบขอบ พื้นสารดทาด๎วยผ๎าสักหลาดสีน้าเงินเข๎ม กว๎าง ๑๐ เซนติเมตร โดยทาบแถบทอง กว๎าง
๑ เซนติเมตร จานวนหกแถบ บนผ๎าสักหลาดสีน้าเงินเข๎ม มีระยะหํางระหวํางแถบ ๐.๘ เซนติเมตร มีสารดเฉียง โดยพื้น
สารดทาด๎วยผ๎าสักหลาดสีน้าเงินเข๎ม กว๎าง ๑๐ เซนติเมตร วางเฉียง ๓๖ องศา ทาบบนสารดรอบขอบบริเวณกลางอกเสื้อมี
แถบทอง กว๎าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข๎าง แบํงครึ่งผ๎าสักหลาดสีน้าเงินเข๎ม ที่เหลือ ๘ เซนติเมตร ทาบแถบทอง กว๎าง
๑ เซนติเมตร บนผ๎าสักหลาดสีน้าเงินเข๎ม ณ จุดแบํงครึ่งข๎างละหนึ่งแถบ รวมสองแถบ และใช๎แถบทอง กว๎าง ๐.๕
เซนติเมตร ทาบบนผ๎าสักหลาดสีน้าเงินเข๎มนั้น สํวนที่เหลือทั้งสองข๎างมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทาด๎วยโลหะสีทอง สูง ๖
เซนติเมตร ติดกลางสารดเฉียงทั้งสองข๎าง
(ข) สารดต๎นแขน แบํงเป็นสามตอน ระยะหํางตอนละ ๒ เซนติเมตร แตํละตอน กว๎าง ๓.๕ เซนติเมตร
พื้นสารดทาด๎วยผ๎าสักหลาดสีน้าเงินเข๎ม มีแถบทอง กว๎าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข๎าง
(ค) สารดปลายแขน แบํงเป็นสามตอน ระยะหํางตอนละ ๒ เซนติเมตร แตํละตอน กว๎าง ๓.๕ เซนติเมตร
พื้นสารดทาด๎วยผ๎าสักหลาดสีน้าเงินเข๎ม มีแถบทอง กว๎าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข๎าง
ให๎มีสายสร๎อยประกอบครุยประจาตาแหนํงนายกสภามหาวิทยาลัย ทาด๎วยโลหะสีทอง ประกอบด๎วยรูปดอกไม๎
ทิพย์เก๎าดอก มีเกสรเป็นพลอยสีน้าเงินเข๎ม กึ่งกลางสายสร๎อยประดับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยดุนนูนลงยา ยึดติดกับครุย
ประมาณรํองหัวไหลํ
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(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชํนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย เว๎นแตํไมํมีสายสร๎อยประดับ
(๓) คณาจารย์ เชํนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เว๎นแตํสารดรอบขอบพื้นสารดทาด๎ว ย ผ๎า สักหลาดสี
น้าเงินเข๎ม กว๎าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กว๎าง ๑ เซนติเมตร ทีร่ ิมทั้งสองข๎าง เว๎นระยะหําง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข๎าง
ทาบแถบทอง กว๎าง ๐.๗ เซนติเมตร เว๎นระยะหําง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข๎าง ทาบแถบทอง กว๎าง ๑ เซนติเมตร สํวน
ที่เหลือทั้งสองข๎างมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทาด๎วยโลหะสีทอง สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนสารดรอบขอบด๎านหน๎าอกทั้งสองข๎าง
มาตรา ๘ สีประจาคณะและวิทยาลัย มีดังตํอไปนี้
(๑) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สีมํวง
(๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สีเขียว
(๓) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สีชมพู
(๔) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สีเทา
(๕) คณะบริหารธุรกิจ
สีฟูา
(๖) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สีน้าตาล
(๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์
สีแดงเลือดหมู
(๘) คณะศิลปกรรมศาสตร์
สีส๎ม
(๙) คณะศิลปศาสตร์
สีเหลือง
(๑๐) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สีน้าตาลอมเหลือง
(๑๑) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
สีแดง
มาตรา ๙ ให๎มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจา
ตาแหนํงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว๎เป็นตัวอยําง
มาตรา ๑๐ ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู๎รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได๎เปิด
สอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพิ่มขึ้น และกาหนดให๎มีปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยํอสาหรับสาขาวิชาดังกลําว
เปลี่ ยนชื่ อ อัก ษรยํ อ ส าหรั บ สาขาวิ ชาวิจิ ต รศิล ป์ และประยุ ก ต์ศิ ล ป์ใ ห๎ ส อดคล๎อ งกั บประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงสีประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกาหนดให๎มีสีประจา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรยํอสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหนํงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีเสียใหมํ และโดยที่มาตรา ๕๕ วรรคสอง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติวํา การกาหนด ให๎สาขาวิชาใด มีปริญญาชั้นใด และจะใช๎อักษรยํอสาหรับสาขาวิชานั้นอยํางไร และ
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสํวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหนํง ให๎ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา จึงจาเป็นต๎องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
-----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล๎า ฯ ให๎ประกาศวํา
โดยที่เป็นการสมควรแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยํอ สาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหนํงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๕ วรรคสอง แหํง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ ให๎ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว๎
ดังตํอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวํา “พระราชกฤษฎีกาด๎วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยํอสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหนํงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป
มาตรา ๓ ให๎ยกเลิกความในมาตรา ๔ แหํงพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยํอสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหนํงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และให๎
ใช๎ความตํอไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ให๎กาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยํอสาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ดังตํอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “บัญชีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “บช.บ.”
(๒) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “พทป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “พทป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “พทป.บ.”
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(๓)

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ค.อ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ค.อ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ค.อ.บ.”
(๔) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “คศ.ด.” และ “ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “คศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “คหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “คศ.บ.”
(๕) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกวํา “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ทล.บ.”
(๖) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “บธ.บ.”
(๗) สาขาวชิ าวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “ศิลปดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ ศล.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “ศิลปมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศล.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “ศิลปบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศล.บ.”
(๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “วท.ด.” และ “ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรยกวํา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “วท.บ.”
(๙) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “วศ.ด.” และ “ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอ๎กักษรยํอ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “วศ.บ.” (๑๐) สาขาวิชา
(๑๐) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศศ.บ.” (๑๑)
(๑๑) สาขาวชิ าศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศษ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศษ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศษ.บ.”
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(๑๒) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศ.บ.”
(๑๓) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช๎อักษรยํอ “สถ.ด.” และ“ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “สถ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ ” ใช๎อักษรยํอ “สถ.บ.”
(๑๔) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “อส.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “อส.ม.”
(ค) ตรี เรียกวํา “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “อส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให๎ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว๎ในวงเล็บตํอท๎ายปริญญาด๎วย”
ผู๎รับสนองพระราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให๎มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ เมื่อวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ จึงออกข๎อบังคับไว๎ ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด๎วยดวงตรา พระราชลัญจกร
ประจาพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ อยูํภายในวงกลมมีรูปดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙ และพระ
มหาพิ ชั ย มงกุ ฎ ครอบ ใต๎วงกลมมีแถบโค๎งรองรับภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดังปรากฏตามภาพแนบท๎ายข๎อบังคับนี้
ข๎อ ๔ ตราสัญลักษณ์ตามข๎อ ๓ มีความหมายดังตํอไปนี้
(๑) ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงมีพระมหากรุณาธิคุณที่
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมพิ ลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให๎เชิญพระราชลัญจกรประจา
พระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายราชการ
(๒) รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่กํอให๎เกิดปัญญาแผํขจรไปทั่วสารทิศ
ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รักษาการตามข๎อบังคับนี้และเพื่อการนี้ให๎มี
อานาจออกประกาศได๎
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตํงกายนักศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๖๐ แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ จึงออกข๎อบังคับไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวําด๎วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่องแตํงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ในข๎อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี”
หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“นักศึกษา”
หมายความวํา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สํวนราชการ” หมายความวํา คณะ สถาบัน วิทยาลัย หรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทําคณะที่มีหน๎าที่จัดการเรียนการสอนและให๎หมายรวมถึงวิทยาเขตในสังกัดที่มีอยูํในวันที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข๎อ ๔ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตํงกายนักศึกษาตามข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับกับผู๎ที่เป็นนักศึกษา
ปัจจุบัน สาหรับนักศึก ษาปริญญาตรีภาคสมทบหรือภาคพิเศษ และนักศึกษาระดับสูงกวําปริญญาตรี สามารถใช๎
เครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแตํงกายแบบปกติตามข๎อบังคับนี้ หรือแตํงกายสุภาพก็ได๎
ข๎อ ๕ เครื่องแตํงกาย แบบปกติ
ก นักศึกษาชาย ให๎มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพียงข๎อศอก ปลายแขนปลํอยตรงไมํผําปลายแขนหรือแขนยาวถึง
ข๎อมือไมํพับปลายแขนไมํรัดรูปและไมํหลวมเกินไป ไมํมีลวดลาย ไมํบางเกินสมควร ผําอกตรงโดยตลอด ติด กระดุม
๕ เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ๎าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสาหรับให๎กางเกงทับได๎ เวลาสวมให๎
สอดชายเสื้อไว๎ในกางเกงให๎เรียบร๎อย
(๒) กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ ไมํรัดรูป มีหูเข็มขัด เย็บด๎วยผ๎าสีเดียวกับกางเกง
ไมํพับปลายขา ผ๎าเนื้อเรียบไมํมลี วดลาย สีกรมทํา สีดา หรือสีเทาเข๎ม
(๓) เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ
เข็มขัด สาหรับสอดปลายเข็มขัด
(๔) ถุงเท๎าสีดา หรือสีที่กลมกลืนกับรองเท๎า ไมํมีลวดลาย
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(๕) รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีดา ไมํมีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข นักศึกษาหญิง ให๎มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมํรัดรูป และไมํหลวมเกินไป ไมํมีลวดลาย ไมํบางเกินสมควรผําอก
ตรงโดยตลอด แขนสั้น เพีย งข๎อ ศอก ปลายแขนปลํอ ยตรง ไมํผํา ปลายแขน ติด กระดุม สีเ งิน ลายดุน นูน ตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสาหรับให๎กระโปรงทับได๎ เวลาสวมให๎สอดชายเสื้อไว๎ในกระโปรง
ให๎เรียบร๎อย
(๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ๎าย
(๓) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ด๎านหลังผําปูายแบบสุภาพ ไมํรัดรูป ยาวเสมอเขํา ผ๎าเนื้อ
เรียบไมํมีลวดลาย สีกรมทํา สีดา หรือสีเทาเข๎ม
(๔) เข็มขัดหนังสีดาหรือสีน้าตาล หัวเข็มสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มี
ปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สาหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีดา ไมํมลี วดลาย ทรงสุภาพ
ข๎อ ๖ เครื่องแตํงกายชุดปฏิบัติการหรือชุดกีฬา ให๎เป็นไปตามที่สํวนราชการกาหนด
ข๎อ ๗ เครื่องแตํงกายในงานพิธี
ก นักศึกษาชาย ให๎มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงข๎อมือ ไมํพับปลายแขนไมํรัดรูปและไมํหลวมเกินไป ไมํมี
ลวดลาย ผําอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ๎าย ตัวเสื้อมีความยาว
เพียงพอสาหรับให๎กางเกงทับได๎ เวลาสวมให๎สอดชายเสื้อไว๎ในกางเกงให๎เรียบร๎อย
(๒) เนคไทสีน้าเงินเข๎ม กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
(๓) กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุ ภ าพ เชํ น เดี ย วกั บ เครื่ อ งแตํ งกายแบบปกติ
สี ก รมทํ า หรื อ สี ต ามที่ สํ ว นราชการกาหนด
(๔) เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสี
เดียวกับเข็มขัดสาหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงเท๎าสีดา ไมํมีลวดลาย
(๖) รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีดา ไมํมีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข นักศึกษาหญิง ให๎มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมํรัดรูป และไมํหลวมเกินไป ไมํมีลวดลาย ไมํบางเกินสมควร ผําอก
ตรงโดยตลอด แขนสั้นเพียงข๎อศอก ปลายแขนปลํอยตรง ไมํผําปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสาหรับให๎กระโปรงทับได๎ เวลาสวมให๎สอดชายเสื้อไว๎
ในกระโปรงให๎เรียบร๎อย
(๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ๎าย
(๓) กระโปรงทรงตรง เชํนเดียวกับเครื่องแตํงกายแบบปกติ สีกรมทํา หรือสีตามที่สํวน
ราชการกาหนด
(๔) เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสี
เดียวกับเข็มขัด สาหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงนํองสีเนื้อ ไมํมีลวดลาย
(๖) รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีดา ไมํมลี วดลาย ทรงสุภาพ
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ข๎อ ๘ เครื่องแตํงกายในงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
ก บัณฑิตที่เป็นข๎าราชการหรือพนักงานของรัฐ
(๑) แตํงกายชุดเครื่องแบบข๎าราชการ ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
(๒) บัณฑิตทีร่ ับราชการทหาร ตารวจ ให๎แตํงกายตามที่ต๎นสังกัดกาหนด
(๓) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตํงกาย
ข บัณฑิตชายที่ไมํได๎เป็นข๎าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) เสื้อราชปะแตนสีขาว
(๒) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
(๓) มี แ ผงคอ ตามแบบที่ ก าหนดประดั บเข็ ม ตราสั ญ ลั ก ษณ์ มหาวิ ท ยาลั ย สี เ งิ น สู ง ๓.๕
เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองข๎าง
(๔) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
(๕) ถุงเท๎าสีดา ไมํมีลวดลาย
(๖) รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีดา ไมํมลี วดลาย ทรงสุภาพ
(๗) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตํงกาย
ค บัณฑิตหญิงที่ไมํได๎เป็นข๎าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) ให๎แตํงกายเชํนเดียวกับการแตํงกายในงานพิธี
(๒) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตํงกาย
ง บัณฑิตหญิงมีครรภ์
(๑) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ไมํบางเกินสมควร ผําอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมท๎อง แขนปลํอยธรรมดา
แบบแขนเชิ้ต เวลาสวมให๎ปลํอยชายเสื้อไว๎นอกกระโปรง
(๒) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมทํา ไมํมีลวดลาย ไมํรัดรูป ความยาวต่ากวําเขํา ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน
(๓) ถุงนํองสีเนื้อ ไมํมีลวดลาย
(๔) รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีดา ไมํมลี วดลาย ทรงสุภาพ
(๕) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตํงกาย
ข๎อ ๙ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ให๎เป็นไปตามที่กาหนดในข๎อบังคับมหาวิทยาลัยวําด๎วยตราสัญลักษณ์
ข๎อ ๑๐ ให๎ใช๎ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ประกอบเครื่องแตํงกายนักศึกษาทั้งชายและหญิง ดังตํอไปนี้
(๑) เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใช๎กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ๎าย ให๎มีขนาด
และสีดังนี้
- ความสูงของตราสัญลักษณ์ ๓.๕ เซนติเมตร
- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทาด๎วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง สํวนพื้นของพระราช
ลัญจกรและดอกบัวลงยาสีน้าเงิน สํวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว
(๒) เข็ มกลั ด เนคไทตราสั ญ ลั กษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ยท าด๎ ว ยโลหะลายดุ น นูน ชุ บ สี ทองขนาด
เส๎นผําศูนย์กลาง ๑.๙ เซนติเมตร
(๓) หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ทาด๎วยโลหะชุบสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า
ขนาดกว๎าง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๔.๘ เซนติเมตร ภายในสีเ่ หลีย่ มเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุนนูน
(๔) กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง ทาด๎วยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง ๑.๘ เซนติเมตร
มีลักษณะกลมมน ขอบเกลีย้ ง ภายในเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยดุนนูน
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(๕) แผงคอบัณฑิตชาย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ปลายแหลม พื้ นแผงทาด๎วยผ๎า
สักหลาดสีน้าเงินเข๎ม กว๎าง ๔ เซนติเมตร ตรงกลางผ๎าสักหลาดมีแถบทองกว๎าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมแถบทองทั้ง
สองข๎าง มีเส๎นไหมกลม สีตามสาขาวิชา กว๎าง ๐.๓ เซนติเมตร ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง
๓.๕ เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองข๎าง
ข๎อ ๑๑
การแตํงกายที่มิได๎กาหนดไว๎ในข๎อบังคับนี้ ให๎อยูํในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยทาเป็ น
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๒ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการตามข๎อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
.....................................................
ตามที่ได๎มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให๎การดาเนินการจัดการศึกษาเป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย สอดคล๎องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นควร
จัดทาข๎อบังคับวําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกข๎อบังคับไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎มีผลใช๎บังคับนับแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาข๎อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในสํวนที่กาหนดไว๎แล๎วในข๎อบังคับนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย๎งกับข๎อบังคับนี้ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน
ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความวํา สํวนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือสํวนราชการทีเ่ รียกชื่อเป็นอยํางอื่นแตํมี
ฐานะเทียบเทําคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“คณบดี” หมายความวํา หัวหน๎าสํวนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่อเป็น
อยํางอื่นแตํมีฐานะเทียบเทําคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“นักศึกษา” หมายความวําผู๎ที่เข๎ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายความวํา คณะกรรมการประจ าคณะของแตํ ล ะคณะในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ภาควิชา” หมายความวํา ภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแตํละคณะและให๎หมายรวมถึงหนํวยงาน
ที่เรียกชื่อเป็นอยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชา
“หัวหน๎าภาควิชา” หมายความวํา หัวหน๎าภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแตํละคณะและให๎หมาย
รวมถึงหัวหน๎าหนํวยงานที่เรียกชื่อเป็นอยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชา
“แผนการเรียน” หมายความวํา แผนการจัดการเรียนการสอนในแตํละภาคการศึกษาของ แตํละหลักสูตรที่
ได๎รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
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“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความวํา อาจารย์ประจาในคณะซึ่งคณบดีมอบหมายให๎ทาหน๎าที่ให๎คาแนะนา
ปรึกษา ติดตามผลเกี่ยวกับการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติตลอดจนรับผิดชอบดูแลแผนการเรียนของ
นักศึกษา
“อาจารย์ผู๎สอน” หมายความวํา ผู๎ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในระดับปริญญา
ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีรักษาการตามข๎อบังคับนี้ และมีอานาจวินิจฉัยตีความตลอดจนออกประกาศเพื่อให๎การ
ปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ทั้งนี้คาวินิจฉัยให๎ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
การรับเข้าศึกษา
ข๎อ ๖ ผู๎ที่จะสมัครเข๎าเป็นนักศึกษาต๎องมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้
(๑) เป็นผู๎มีคณ
ุ วุฒิการศึกษาตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตร
(๒) ไมํเป็นคนวิกลจริตหรือโรคติดตํอร๎ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคตํอการศึกษา
(๓) ไมํเป็นผู๎มีความประพฤติเสื่อมเสียอยํางร๎ายแรง
ข๎อ ๗ การคัดเลือกผู๎สมัครเข๎าเป็นนักศึกษาให๎เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอระดับ
ปริญญาของมหาวิทยาลัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข๎อ ๘ ผู๎ที่ผํา นการคั ดเลือกเข๎าศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนัก ศึกษาเมื่ อได๎ขึ้น ทะเบีย นและชาระเงิ น
คําลงทะเบียนเรียนและคําธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย พร๎อมนาสํงหลักฐานเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาด๎วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หากผู๎ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาไมํมาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะเข๎าเป็นนักศึกษา เว๎นแตํ
จะมีเหตุจาเป็นและได๎รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู๎ได๎รับมอบหมาย
นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนแล๎วต๎องทาบัตรประจาตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน
หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ข๎อ ๙ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยการประสานงานด๎านวิชาการระหวํางคณะหรือภาควิชา คณะใดหรือ
ภาควิชาใด ที่มีหน๎าที่เกี่ยวกับวิชาการด๎านใดให๎จัดการศึกษาในวิชาการด๎านนั้น แกํนักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาภาคการศึกษาปกติโดยใช๎ระบบทวิภาคเป็นหลัก ในปีการศึกษาหนึ่ง จะ
แบํงออกเป็นสองภาคการศึกษาซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ แบํงออกเป็นภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่
สอง มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวําสิบห๎าสัปดาห์ตํอหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไมํรวมเวลาสาหรับการสอบด๎วย
(๓) มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร๎อนเพิ่ มเป็นภาคการศึกษาที่ไมํบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไมํ
น๎อยกวําเจ็ดสัปดาห์ ทั้งนี้ไมํรวมเวลาสาหรับการสอบด๎วย แตํให๎มีจานวนชั่วโมงเรียนของแตํละรายวิชาเทํากับ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ
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(๔) การกาหนดปริมาณการศึกษาของแตํละรายวิชาให๎กาหนดเป็นหนํวยกิตตามลักษณะการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
(ก) รายวิชาภาคทฤษฎี ใช๎เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ๑ ชั่วโมงตํอสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ หรือจานวนชั่วโมงรวมไมํน๎อยกวํา ๑๕ ชั่วโมง ให๎นับเป็นหนึ่งหนํวยกิต
(ข) รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช๎เวลาฝึกหรือทดลอง ๒–๓ ชั่วโมงตํอสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือจานวนชั่วโมงรวม ระหวําง ๓๐-๔๕ ชั่วโมง ให๎นับเป็นหนึ่งหนํวยกิต
(ค) การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามที่ใช๎เวลาฝึกไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติ
ให๎นับเป็นหนึ่งหนํวยกิต
(ง) การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได๎รับมอบหมายที่ใช๎เวลาทาโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎นับเป็นหนึ่งหนํวยกิต
(จ) การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดหนํวยกิตโดยใช๎หลักเกณฑ์
อื่นได๎ตามความเหมาะสม
(๕) นักศึกษาต๎องมีเวลาศึกษาในแตํละรายวิชาไมํน๎ อยกวําร๎อยละแปดสิบของเวลาศึกษาตลอดภาค
การศึกษาจึงจะมีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น กรณีที่เวลาศึกษาไมํถึงร๎อยละแปดสิบอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยจะต๎ อง
ได๎รับอนุญาตจากอาจารย์ผู๎สอนประจารายวิชานั้นและรายงานให๎คณบดีทราบ
หมวด ๓
การลงทะเบียนเรียน
ข๎อ ๑๐ นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดดังนี้
(๑) นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่กาหนดในแตํละภาคการศึกษาให๎เสร็จ กํอนวันเปิดภาค
การศึกษานั้น ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดต๎องได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไปตามข๎อกาหนด
ของหลักสูตรและข๎อกาหนดของคณะที่นักศึกษาสังกัด หากฝุาฝืนจะถือวําการลงทะเบียนเรียนดังกลําวเป็นโมฆะ
(๓) การลงทะเบียนเรียนในแตํละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียนไมํต่ากวํา ๙
หนํวยกิต แตํไมํเกิน ๒๒ หนํวยกิต สาหรับภาคการศึกษาภาคฤดูร๎อนลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน ๙ หนํวยกิต
ยกเว๎นในกรณีที่แผนการเรียนของหลักสูตรได๎กาหนดไว๎เป็นอยํางอื่น ให๎ปฏิบัติตามแผนการเรียนที่กาหนดไว๎ใน
หลักสูตรนั้น
(๔) การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มีจานวนหนํวยกิตมากกวํา ๒๒ หนํวยกิต แตํไมํเกิน ๒๕
หนํวยกิตหรือน๎อยกวํา ๙ หนํวยกิต ต๎องขออนุมัติคณบดีและได๎เพียงหนึ่งภาคการศึกษา ยกเว๎นภาคการศึกษาสุดท๎าย
ที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และมีหนํวยกิตเหลืออยูํไมํเกิน ๒๕ หนํวยกิต หรือน๎อยกวํา ๙ หนํวยกิต
อาจขออนุมัติคณบดี เป็นการเฉพาะรายได๎อีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(๕) นักศึกษาที่ได๎ลงทะเบียนเรี ยนกํอนวันเปิดภาคการศึกษาแล๎ว แตํมีประกาศภายหลังวําพ๎นสภาพ
เนื่องจากผลการเรียนในภาคการศึกษากํอน ให๎ถือวําผลการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดมาเป็นโมฆะ ไมํมีผล
ผูกพันมหาวิทยาลัย และนักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนเงินคําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมการศึกษาซึ่งได๎
ชาระในภาคการศึกษาที่เป็นโมฆะ
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(๖) สาหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภาคการศึกษาฤดูร๎อน นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียน และชาระ
เงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชาระเงินหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด
จะต๎องชาระเงินคําธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นคําปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย
ในภาคการศึกษาปกติหากนักศึกษาไมํ ลงทะเบียนเรียนและไมํชาระเงิน มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู๎
นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
(๗) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาไมํได๎ลงทะเบียนเรียน และประสงค์จะขอรักษาสภาพ การเป็น
นักศึกษาเพื่อลาพักการศึกษาหรือปรับคําระดับคะแนนให๎ยื่นคาร๎องตํอคณบดี เมื่อได๎รับอนุมัติแล๎ว ให๎นาไปยื่นตํอ
สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในสามสิบวั น นับจากวั นเปิดภาคการศึก ษานั้น และต๎องชาระเงิ น
คําธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หากไมํปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู๎นั้นออกจากทะเบียน
นักศึกษา
(๘) ส าหรั บ ภาคการศึ ก ษาฤดู ร๎ อ นนั ก ศึ ก ษาจะต๎ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นและช าระเงิ น ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด หากไมํปฏิบัตินักศึกษาจะไมํมีสิทธิ์เข๎าศึกษาและถือวําการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดู
ร๎อนนั้นเป็นโมฆะ
(๙) ให๎ อธิ ก ารบดีมี อ านาจอนุมั ติ ให๎ นั กศึ ก ษาผู๎ ถูก ถอนชื่อ ออกจากทะเบีย นนัก ศึ กษาตาม (๖) (๗)
กลับเข๎าเป็นนักศึกษาใหมํได๎เป็นกรณีพิเศษ เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยให๎ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษาเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งนี้ต๎องไมํพ๎นกาหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่นักศึกษา ผู๎นั้นถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษา โดยนักศึกษาต๎องชาระเงินคําธรรมเนียมเสมือนเป็นผู๎ลาพักการศึกษารวมทั้งคําคืนสภาพ
การเป็นนักศึกษา และคําธรรมเนียมอื่นใดที่ค๎างชาระตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๑ กรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุอันควรอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจากัดจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได๎
การเปิดรายวิชาเพิ่มหรือปิดรายวิชาใดต๎องกระทาภายในสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร๎อน
ข๎อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวิชาบังคับกํอนมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งวิชาใดที่มีวิชาบังคับกํอน นักศึกษาจะต๎องสอบได๎วิชาบังคับกํอน
หากฝุาฝืนจะถือวําการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น เป็นโมฆะ เว๎นแตํจะได๎รับอนุมัติจากคณบดีกํอนการลงทะเบียน
เรียน และจะต๎องเป็นนักศึกษาปีสุดท๎ายของหลักสูตรที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
(๒) นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาตํอเนื่องควบคูํกับรายวิชาบังคับกํอนที่เคยลงทะเบียนเรียนแล๎ว
ผลการสอบไมํผําน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ผลการเรียนของรายวิชาตํอเนื่องจะไมํเป็นโมฆะ ไมํ
วําผลการเรียนของรายวิชาบังคับกํอนจะสอบผํานหรือไมํ ให๎นาผลการเรียนของรายวิชาที่สอบผํานมาคานวณคะแนน
เฉลี่ยสะสมตามปกติ เว๎นแตํรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว๎เป็นอยํางอื่นให๎ถือปฏิบัติตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรนั้น
(๓) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตํอเนื่ องควบคูํกับรายวิชาบังคับกํอน หากงดเรียนรายวิชาบังคับ
กํอน จะต๎องงดเรียนรายวิชาตํอเนื่องในคราวเดียวกันด๎วย หากไมํงดเรียนรายวิชาตํอเนื่องจะถือวําการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาตํอเนื่องนั้นเป็นโมฆะ
ข๎อ ๑๓ มหาวิทยาลัยกาหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข๎ามสถานศึกษาดังนี้
(๑) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนข๎ามสถานศึกษาได๎ในแตํละภาคการศึกษา หากเป็นการลงทะเบียน
เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ ประเภทไมํนับหนํวยกิต
(๒) นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข๎ามสถานศึกษาเพื่อนับหนํวยกิตในหลักสูตรจะต๎องเป็นไป
ตามเงื่อนไข ดังนี้
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(ก) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท๎ายที่จะสาเร็จการศึกษา และรายวิชาที่ จะเรียนไมํเปิดสอนใน
ภาคการศึกษานั้น
(ข) รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอื่น จะต๎องเทียบได๎กับรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย การเทียบให๎อยูํในดุลยพินิจของภาควิชาและคณะเจ๎าของรายวิชา โดยถือเกณฑ์เนื้อหาและจานวน
หนํวยกิตเป็นหลัก สํวนการอนุมัติให๎ลงทะเบียนเรียนข๎ามสถานศึกษาให๎เป็นอานาจของคณบดีที่นักศึกษาสังกัดอยูํ
(๓) การเรียนข๎ามสถานศึกษา ให๎นักศึกษายื่นคาร๎องขอเรียนข๎ามสถานศึกษาตํอคณบดีเพื่อพิจารณา
และนักศึกษาชาระเงินตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว๎ให๎เรียบร๎อย หลังจากนั้นจึงไปดาเนินการ ณ สถานศึกษา
ที่นักศึกษาต๎องการลงทะเบียนเรียนข๎ามสถานศึกษา
(๔) กรณี นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาอื่ น มี ค วามประสงค์ จ ะเรี ย นข๎ า มสถานศึ ก ษาให๎ ป ฏิ บั ติ ต าม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๔ นักศึกษาอาจขอเพิ่มหรือถอนรายวิชาได๎โดยต๎องดาเนินการดังนี้
(๑) การขอเพิ่มรายวิชา ต๎องกระทาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร๎อน
(๒) การถอนรายวิชา ให๎มีผลดังนี้
(ก) ถ๎าถอนรายวิชาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร๎อน รายวิชานั้น
จะไมํปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
(ข) ถ๎าถอนรายวิชาเมื่อพ๎นกาหนดสัปดาห์แรก แตํยังอยูํภ ายในสิบสองสัปดาห์ของภาคการศึกษา
ปกติ หรือเมื่อพ๎นกาหนดสัปดาห์แรก แตํยังอยูํภายในห๎าสัป ดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร๎อน จะต๎องได๎รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา ซึ่งจะได๎ระดับคะแนนถอนรายวิชา
หรือ ถ และเมื่อพ๎นกาหนดการถอนรายวิชาแล๎ว นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมํได๎
(๓) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มจนมีจานวนหนํวยกิตสูงกวํา หรือการถอนรายวิชาจนเหลือจานวน
หนํวยกิตต่ากวําที่ระบุไว๎ในข๎อ ๑๐ (๓) จะทามิได๎ หากฝุาฝืนจะถือวําการลงทะเบียนเรียนดังกลําวเป็นโมฆะ เว๎นแตํจะมี
เหตุผลอันควรและได๎รับอนุมัติจากคณบดี
หมวด ๔
การลาของนักศึกษา
ข๎อ ๑๕ นักศึกษามีสิทธิ์ลาพักการศึกษาในระหวํางการศึกษาดังนี้
(๑) การลาพักการศึก ษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ๎าได๎ลงทะเบียนไปแล๎วให๎ยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได๎ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไมํปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
แตํหากเป็นการลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่สิบสองในระหวํางภาคการศึกษาปกติ หรือสัปดาห์ที่หกในระหวํางภาค
การศึกษาฤดูร๎อนให๎บันทึกระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ
(๒) การขอลาพักการศึกษา ให๎แสดงเหตุผลความจาเป็นพร๎อมกับมีหนังสือยื่นตํอคณบดี
(๓) นักศึกษาอาจยื่นคาร๎องตํอคณบดี เพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาได๎ไมํเกินสองภาคการศึกษาปกติ
ดังกรณีตํอไปนี้
(ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข๎ารับราชการทหารกองประจาการ
(ข) ได๎รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวํางประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
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(ค) ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บปุวย จนต๎องพักรักษาตัวตามคาสั่งแพทย์เป็นเวลานาน
เกินกวําร๎อยละยี่สิบของเวลาศึกษาทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์
(ง) มีความจาเป็นสํวนตัว โดยนักศึกษาผู๎นั้นได๎ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล๎วไมํน๎อยกวําหนึ่งภาค
การศึกษา
(๔) ในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไมํได๎
เว๎นแตํจะได๎รับอนุมัติจากอธิการบดี เป็นกรณีพิเศษ
(๕) ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวํ าสองภาคการศึกษาปกติติดตํอกันไมํได๎
เว๎นแตํจะได๎รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
(๖) นักศึกษาจะต๎องชาระคํารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาที่
ได๎รับอนุมัติให๎ลาพักการศึกษา หากไมํปฏิบัติจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ยกเว๎น ภาคการศึกษาที่นักศึกษา
ได๎ชาระเงินคําบารุงการศึกษา
คําลงทะเบียนเรียน คําธรรมเนียมการศึกษา และคําอื่นใดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะไมํคืนเงินดังกลําวให๎ แตํนักศึกษาไมํต๎องชาระเงินคํารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
(๗) การลาพักการศึกษาไมํวําด๎วยเหตุใดหรือการกลับเข๎าศึกษาใหมํหรือการถูกให๎พักการศึกษาแล๎วแตํ
กรณี ไมํเป็นเหตุให๎ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินกวําสองเทําของแผนการเรียนตามหลักสูตรนับแตํวันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว๎นภาคการศึกษาฤดูร๎อน
ข๎อ ๑๖ นักศึกษาที่ปุวยหรือมีเหตุสุดวิสัยทาให๎ไมํสามารถเข๎าสอบปลายภาคได๎ นักศึกษาต๎องขอผํอนผัน
การสอบตํออาจารย์ผู๎สอนรายวิชานั้นภายในวัน ถัดไปหลังจากที่มีการสอบปลายภาครายวิชานั้นเว๎นแตํจะมีเหตุผลอัน
สมควร คณะกรรมการประจาคณะเป็นผู๎พิจารณาการขอผํอนผันดังกลําว โดยอาจอนุมัติให๎ได๎ระดับคะแนนไมํ
สมบูรณ์ หรือ ม.ส. หรือ ให๎ยกเลิกการลงทะเบีย นเรีย นรายวิชานั้น เป็นกรณีพิเ ศษ โดยให๎ไ ด๎ระดับคะแนน ถอน
รายวิชา หรือ ถ หรือไมํอนุมัติการขอผํอนผัน โดยให๎ถือวําขาดสอบก็ได๎
ข๎อ ๑๗ นักศึกษาอาจลาออกจากการเป็นนักศึกษาได๎โดยยื่นคาร๎องขอลาออกตํอคณะที่นักศึกษาสังกัด
และต๎องไมํมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต๎องได๎รับอนุมัติจากคณบดี
หมวด ๕
การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
ข๎อ ๑๘ นักศึกษาอาจย๎ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได๎ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดดังนี้
(๑) นักศึกษาที่ประสงค์จะย๎ายคณะต๎องได๎รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดและคณบดีของ
คณะที่นักศึกษาประสงค์จะย๎ายเข๎าศึกษา
(๒) นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทาได๎ก็ตํอเมื่อได๎รับความเห็นชอบจากคณบดีของคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด
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หมวด ๖
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข๎อ ๑๙ มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาให๎ ค ณะที่ เ ปิ ด สอน
ในมหาวิทยาลัย จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสาหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว๎ในแตํละภาค
การศึกษาหนึ่ง โดยการประเมินผลการศึกษาในแตํละรายวิชา ให๎กาหนดเป็นระดับคะแนน คําระดับคะแนนตํอ
หนํวยกิตและผลการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข๎อ ๒๐ นักศึกษาจะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ได๎ศึกษาสาเร็จครบหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได๎รับการอนุมัติปริญญา
(๔) พ๎นสภาพเนื่องจากถูกถอนชื่อการเป็นนักศึกษาตามข๎อ ๑๐ (๗)
(๕) ไมํผํานเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๖) ใช๎ ระยะเวลาการศึ กษาเกิ นกวํ าสองเทํ าของแผนการเรี ยนตามหลั กสู ตรนั บแตํ วั นขึ้ นทะเบี ยนเป็ น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว๎นภาคการศึกษาฤดูร๎อน ทั้งนี้สาหรับนักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียน ย๎ายคณะหรือ
สาขาวิชาให๎นับเวลาที่เคยศึกษาอยูํในสถานศึกษาเดิมรวมเข๎าด๎วย
หมวด ๘
การขอสาเร็จการศึกษา การขอขึน้ ทะเบียนบัณฑิต
ข๎อ ๒๑ นักศึกษาจะมีสิทธิขอสาเร็จการศึกษาต๎องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ต๎องศึกษารายวิชาให๎ครบตามหลักสูตรและข๎อกาหนดของสาขาวิชานั้น
(๒) มีหนํวยกิตสะสมไมํต่ากวําที่หลักสูตรกาหนดไว๎ และได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา ๒.๐๐
(๓) เป็นผู๎มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตและไมํมีหนี้สนิ ผูกพันตํอมหาวิทยาลัย
(๔) การยื่นคาร๎องขอสาเร็จการศึกษาต๎องยื่นตํอสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกภาคการศึกษา
ที่นักศึกษาคาดวําจะสาเร็จการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแตํวันเปิดภาคการศึกษานั้นจนกวํานักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
(๕) นักศึกษาที่ไมํดาเนินการตาม (๔) จะไมํได๎รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในภาคการศึกษานั้น
และจะต๎องชาระคํารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษา ยื่นคาร๎องขอสาเร็จ
การศึกษา
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ข๎อ ๒๒ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาต๎องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตโดยยื่นคาร๎องขึ้นทะเบียนบัณฑิตตํอสานัก
สํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร๎อมชาระเงินคําขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทั้งนี้จะต๎องดาเนินการตามขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย
ข๎อ ๒๓ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๙
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
ข๎อ ๒๔ นักศึกษาที่จะได๎รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไมํต่ากวํา ๗๒ หนํวยกิตสาหรับหลักสูตร ๒-๓ ปีการศึกษา หรือไมํ
ต่ากวํา ๑๒๐ หนํวยกิตสาหรับหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา หรือไมํต่ากวํา ๑๕๐ หนํวยกิตสาหรับหลักสูตร ๕ ปีการศึกษา
(๒) สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ทั้งนี้ไมํนับระยะเวลาที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษา
ตามข๎อบังคับนี้
(๓) ต๎องไมํมีผลการศึกษาที่อยูํในเกณฑ์ขั้นไมํพอใจ หรือ ม.จ. หรือต่ากวําระดับคะแนนขั้นพอใช๎ หรือ ค
ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
(๔) นักศึกษาผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีคําระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมํต่ากวํา ๓.๕๐ จะได๎รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑
(๕) นักศึกษาผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีคําระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมํต่ากวํา ๓.๒๕ จะได๎รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒
(๖) การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมให๎มหาวิทยาลัยนาเสนอตํอสภามหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน
กับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจาภาคการศึกษานั้น
ข๎อ ๒๕ การให๎เกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน
(๑) ให๎มหาวิทยาลัยจัดให๎มีเหรียญเกียรตินิยมแกํผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดํน โดยแยกเป็นคณะ
(๒)
เกียรตินิยมเหรียญทองให๎แกํผู๎สาเร็จการศึกษาที่ได๎ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ที่ได๎คําระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตํละคณะ
(๓) เกียรตินิยมเหรียญเงินให๎แกํผู๎สาเร็จการศึกษาที่ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นที่สองและจะต๎องได๎
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแตํละคณะ กรณีผู๎สาเร็จการศึกษาได๎คําระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมสูงสุด แตํได๎
ปริญญาเกียรติอันดับ ๒ ในแตํละคณะ ให๎เกียรตินิยมเหรียญเงิน
การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิ ยมให๎สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดาเนินการ ปีการศึกษาละ
หนึ่งครั้ง และให๎อธิการบดีนาเสนอตํอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจ ารณาอนุมัติในคราวเดียวกันกับ ที่เสนอขออนุมั ติ
ปริญญาประจาภาคการศึกษาสุดท๎ายของปีการศึกษา
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หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
ข๎อ ๒๖ ภายใต๎ บั ง คั บ ตั้ งแตํ ข๎ อ ๖ ถึ ง ข๎ อ ๑๘ ให๎ มี ผ ลใช๎ บั งคั บ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด๎ ล งทะเบี ย นเรี ย นกํ อ น
ข๎อบังคับนี้ มีผลใช๎บังคับโดยอนุโลม
ข๎อ ๒๗ ภายใต๎บังคับข๎อ ๑๙ ข๎อ ๒๔ (๑) (๔) (๕) ไมํให๎มีผลใช๎บังคับกับนักศึกษาที่เข๎าเป็ นนักศึกษากํอน
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โดยให๎นักศึกษาที่เข๎ากํอนปีการศึกษา ๒๕๕๐ ใช๎ข๎อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวํา ด๎ว ย
การศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมข๎อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวําด๎วยการศึกษาระดับ
ปริญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗
จนกวําจะสาเร็จการศึกษาโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

(นางจรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
......................................
โดยที่เห็นสมควรให๎มีการปรับปรุงข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีให๎มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล พ.ศ.
๒๕๔๘ ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกข๎อบังคับไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้ เรียกวํา ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎มีผลบังคับใช๎ ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎ยกเลิกความในข๎อ ๑๔ (๒) (ข) แหํงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน
“ข๎อ ๑๔(๒)(ข) ถ๎าถอนรายวิชาเมื่อพ๎นกาหนดสัปดาห์แรกแตํยังอยูํภายในสิบสัปดาห์ของภาค
การศึกษาปกติ หรือเมื่อพ๎นกาหนดสัปดาห์แรกแตํยังอยูํภายในห๎าสัปดาห์ของภาคการศึกษาฤดูร๎อน จะต๎องได๎รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโดยรายวิชานั้นจะปรากฎในใบแสดงผลการศึกษาซึ่งจะได๎ระดับคะแนนถอนรายวิชา
หรือ ถ และเมื่อพ๎นกาหนดการถอนรายวิชาแล๎วนักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะวิชาไมํได๎”
ข๎อ ๔ ให๎ยกเลิกความในข๎อ ๑๕(๑) แหํงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน
“ข๎อ ๑๕(๑) การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษาและถ๎าได๎ลงทะเบียนเรีย นไป
แล๎ว ให๎ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได๎ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไมํปรากฎในใบ
แสดงผลการศึกษา แตํหากเป็นการลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่สิบในระหวํางภาคการศึกษาปกติหรือสัปดาห์ที่
หกในระหวํางภาคการศึกษาฤดูร๎อนให๎บันทึกระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ”
ข๎อ ๕ ให๎เพิ่มความตํอไปนี้เป็นข๎อ ๒๘ บทเฉพาะกาลแหํงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
“ข๎อ ๒๘ ภายใต๎ข๎อบังคับ ๑๔(๒)(ข) ข๎อ ๑๕(๑) ให๎มีผลบังคับใช๎กับนักศึกษาที่เข๎าศึกษา ตั้งแตํ
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สาหรับนักศึกษาที่เข๎าศึกษากํอนปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให๎ถือปฏิบัติตามข๎อบังคับที่ใช๎อยูํในขณะเข๎า
ศึกษาจนกวําจะสาเร็จการศึกษา”
ข๎อ ๖ ให๎อธิการบดีรักษาการตามข๎อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ดร.สุเมธ แย๎มนุํน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
......................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเห็นสมควรจัดทา ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วําด๎ว ยการจัดการระบบสหกิจ ศึกษาขึ้นเพื่อให๎ การจัดการระบบสหกิจศึ กษา เป็น ไปด๎ว ยความเรี ยบร๎ อย อยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๔) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกข๎อบังคับไว๎ดังนี้
ข๎อ ๑ ข๎อ บั งคั บนี้ เรีย กวํ า ข๎ อ บั งคับ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญบุ รี วํ าด๎ ว ยการจั ด การ
ระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎มีผลบังคับใช๎ถัดจากวันประกาศ เป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาความในข๎อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใดในสํวนที่กาหนดไว๎แล๎วในข๎อบังคับ
นี้หรือ ซึ่งขัดหรือแย๎งกับข๎อบังคับนี้ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน
ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความวํา สํ วนราชการระดับ คณะที่ เปิดสอนหลั กสู ตรปริญญาตรี และบั ณฑิตศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและให๎หมายรวมถึง วิทยาเขต สานัก สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมี
ฐานะเทียบเทําคณะ
“คณบดี” หมายความวํา หัวหน๎าสํวนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และให๎
หมายรวมถึง ผู๎อานวยการวิทยาเขต สานัก สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีฐานะเทียบเทําคณะ
“ภาควิชา” หมายความวํา ภาควิชาหรือหนํวยงานที่เรียกชื่อเป็นอยํางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาในสังกัด
คณะ และให๎หมายรวมถึงสาขาวิชาที่ขึ้นตรงตํอคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ระบบสหกิจศึกษา” หมายความวํา ระบบการศึกษาที่เน๎นการปฎิบัติงานในสํวนราชการของรัฐหรือสถาน
ประกอบการของเอกชนที่เข๎ารํวมระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยให๎มีการเสนองาน
ให๎กับนักศึกษาลํวงหน๎า และนักศึกษาได๎เลือกปฏิบตั ิงานตามที่นักศึกษามีความถนัด เป็นหลักสูตรสาหรับนักศึกษาใน
คณะ และสํวนราชการที่มีฐานะเทียบเทําคณะ
“วิชาสหกิจศึกษา” หมายความวํา วิชาที่นักศึกษาจะต๎องปฏิบตั ิงานจริงอยํางเป็นระบบ ในสํวนราชการของ
รัฐหรือสถานประกอบการของเอกชน เป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

61

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

“นักศึกษา” หมายความวํา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เข๎ารับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
“สถานประกอบการ” หมายความวํา สํวนราชการของรัฐหรือสถานประกอบการของเอกชนที่เข๎ารํวม
ระบบสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ที่ปรึกษาในสถานประกอบการ” หมายความวํา บุคลากรที่สํวนราชการของรัฐหรือสถานประกอบการของ
เอกชนมอบหมายให๎ทาหน๎าที่ดูแลและให๎คาปรึกษาการปฏิบัติงานแกํนักศึกษา
ข๎อ ๕ ให๎มหาวิทยาลัยมอบหมายหนํวยงานรับผิดชอบระบบสหกิจศึกษา ได๎แกํ
(๑) ฝุายสหกิจศึกษา สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหนํวยงานที่ทาหน๎าที่ในการสนับสนุน
การดาเนินงานระบบสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัย
(๒) สานักงานสหกิจศึกษาประจาคณะ มีหน๎าที่ในการสนับสนุนการดาเนินงานระบบสหกิจศึกษาของคณะ
ทั้งนี้ อานาจและหน๎าที่ ให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๖ ให๎มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานระบบสหกิจ
ศึกษา และมีขอบอานาจหน๎าที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการอานวยการระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อทาหน๎าที่ให๎คาปรึกษา ชี้แนะ ให๎
ความเห็นชอบการพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบ ระเบียบ เกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา
(๒) คณะกรรมการอานวยการระบบสหกิ จศึกษาประจาคณะ ตามคาเสนอของคณะ เพื่อทาหน๎าที่ให๎
คาปรึกษา ชี้แนะและให๎ความเห็นชอบในการบริหารงานระบบสหกิจศึกษาของคณะ
(๓) คณะกรรมการดาเนิน งานระบบสหกิจ ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย เพื่อ ให๎ทาหน๎า ที่ส นับ สนุน การ
ดาเนินงานระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ผู๎ได๎รับการแตํงตั้งตามวรรคหนึ่งให๎มีอานาจและหน๎าที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๗ มหาวิทยาลัยมอบหมายคณะ ให๎มีอานาจแตํง ตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามคาเสนอ
คณะกรรมการอานวยการระบบสหกิจศึกษาประจาคณะ เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานระบบสหกิจศึกษา และมีขอบ
อานาจหน๎าที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการดาเนินงานระบบสหกิจศึกษาประจาคณะ ทาหน๎าที่ในการประสานงาน ระบบสหกิจศึกษา
ประจาคณะ
(๒) อาจารย์ประสานงานระบบสหกิจศึกษาประจาภาควิชา แตํงตั้งจากอาจารย์ประจาแตํละภาควิชา
ในคณะ เพื่อให๎ทาหน๎าที่ประสานงาน และให๎คาปรึกษานักศึกษาของภาควิชานั้น
(๓) อาจารย์นิเทศ แตํงตั้งจากอาจารย์ประจาภาควิชาให๎ทาหน๎าที่นิเทศ และประเมินผลนักศึกษา
ทั้งนี้ ผู๎ได๎รับการแตํงตั้งตามวรรคหนึ่ง ให๎มีอานาจและหน๎าที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๘ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต๎องมีคุณสมบัติครบดังนี้
(๑) เป็น นัก ศึก ษาหลัก สูต รปริญ ญาตรีแ ละบัณ ฑิต ศึก ษาซึ่ง กาลัง ศึก ษาอยูํ โดยผํา นการศึก ษาใน
มหาวิทยาลัยมาแล๎วไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจานวนหนํวยกิต ตามหลักสูตรการศึกษานั้น และมีเวลาการศึกษาเหลืออยูํ
ไมํน๎อยกวําหนึ่งภาคการศึกษา
(๒) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา ๒.๐๐ สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีหรือมีระดับคะแนนเฉลี่ย
ไมํต่ากวํา ๓.๐๐ สาหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษากํอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(๓) ต๎องผํานการพิจารณาคุณสมบัติ โดยภาควิชาต๎นสังกัดของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกาหนด
(๔) ไมํเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคตํอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
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กรณีที่นักศึกษาขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให๎คณะกรรมการอานวยการระบบสหกิจศึกษาประจาคณะเป็น
ผู๎พิจารณา เป็นการเฉพาะรายให๎มสี ิทธิ์เข๎าเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาได๎ ตามความเหมาะสม
กรณีที่นักศึกษาขาดคุณสมบัติตาม (๓) และ (๔) ไมํสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาได๎ให๎ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์สาเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๙ นักศึกษาทีม่ ีคุณสมบัติตามข๎อ ๘ ต๎องลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา และปฏิบัติตามขั้นตอนของ
ระบบสหกิจศึกษาตามที่คณะกาหนด
ข๎อ ๑๐ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาสหกิจศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยนักศึกษาต๎องไปปฎิบัติงานใน
สถานประกอบการเป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ให๎อยูํภายใต๎บังคับข๎อ ๘ (๑)
ข๎อ ๑๑ นักศึกษาต๎องถือปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้คือ
(๑) ปฏิบ ัต ิง านในสถานประกอบการเสมือ นหนึ ่ง พนัก งานชั ่ว คราวของสถานประกอบการ ใน
ตาแหนํงตามที่ภาควิชาเห็นวําเหมาะสมกับความรู๎ความสามารถของนักศึกษา
(๒) ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอยํางเครํงครัดทุกประการใน
ระหวํางปฏิบัติงาน
(๓) รับผิดชอบงานที่ได๎รับมอบหมายจากสถานประกอบการ อยํางเต็มความสามารถ
(๔) ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามที่สถานประกอบการกาหนด และไมํสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นได๎
กรณีนักศึกษาภาคสมทบและที่มีงานประจาทาอยูํ ให๎ดาเนินการตามประกาศของคณะ
ข๎อ ๑๒ เมื่ อ ประกาศผลการคั ด เลื อ กจากสถานประกอบการแล๎ ว นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต๎ อ งไปปฏิ บั ติ ง าน
ในสถานประกอบการนั้น จะเลื่อนการไปปฏิบัติงานไมํได๎
เว๎นแตํกรณี เมื่อมีเหตุจาเป็นสุดวิสัย นักศึกษาสามารถขอเลื่อนการปฏิบัติงานได๎ โดยต๎องยื่ นคาร๎องผําน
อาจารย์ประสานงานระบบสหกิจศึกษาประจาภาควิชา เพื่อเสนอคณะกรรมการอานวยการระบบสหกิจศึกษาประจา
คณะพิจารณาอนุมัติ
ข๎อ ๑๓ ภายใต๎บังคับข๎อ ๘ (๒) และข๎อ ๑๒ วรรคสอง นักศึกษาไมํสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาที่ยัง
มิไ ด๎ล งทะเบียนเรียนมากํอน แตํสามารถลงทะเบียนซ้าในรายวิชาบังคับหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนใน
รายวิชาเลือกที่เคยลงทะเบียนเรียนมากํอนได๎
ข๎อ ๑๔ การประเมินผลและการวัดผล ให๎เป็นไปตามที่ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๕ นักศึกษาที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมิ นผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต๎องลงทะเบียนเรียนซ้ า
วิชาสหกิจศึกษาอีกจนกวําจะผําน จึงถือวําศึกษาครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๖ คณะอาจขอตัวนักศึกษากลับจากสถานประกอบการกํอนครบกาหนดระยะเวลา โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการอานวยการสหกิจศึกษาประจาคณะ ในกรณีดังนี้
(๑) นักศึกษากระทาความผิดหรือรํวมกระทาผิดที่สามารถพิสูจน์ได๎ หรือประพฤติตนไมํเหมาะสมอันจะ
กํอให๎เกิดความเสื่อมเสียตํอสถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาได๎รบั การมอบหมายงานไมํเหมาะสม และไมํสามารถหางานตรงตามข๎อ ๑๑ (๑) ในสถาน
ประกอบการเดิมได๎
(๓) สถานประกอบการแจ๎งความประสงค์ขอให๎นักศึกษายุติการปฏิบัติงานโดยไมํใชํความผิดของนักศึกษา
(๔) มีเหตุจาเป็นทางด๎านอื่น ที่คณะเห็นชอบให๎นักศึกษากลับจากสถานประกอบการกํอนระยะเวลา ที่กาหนด

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

63

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

กรณีเหตุตาม (๑) ให๎พิจารณาใช๎ข๎อ ๑๗
กรณีเหตุตาม (๒) (๓) และ (๔) ให๎อาจารย์นิเทศพิจารณาให๎นักศึกษามีสิทธิ์ได๎รับการประเมินผลรายวิชา โดย
เสนอให๎คณะกรรมการอานวยการสหกิจศึกษาประจาคณะพิจารณาให๎ความเห็นชอบ หรือให๎คณะดาเนินการหาสถาน
ประกอบการใหมํ โดยนับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานลํวงมาแล๎วรวมระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใหมํด๎วย
ข๎อ ๑๗ การลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิดตํอระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการและข๎อบังคับฉบับนี้
ให๎นักศึกษาได๎รับการประเมินผลไมํผําน และให๎คณะกรรมการอานวยการระบบสหกิจศึกษาประจาคณะ พิจารณาลงโทษ
เป็น ๔ สถาน ดังนี้
(๑) วํากลําวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทากิจกรรมเพื่อให๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การพิจารณาโทษใน (๒) (๓) และ (๔) ให๎ทาเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู๎ปกครอง มารับทราบความผิด
และรับรองการลงโทษไว๎ด๎วย ทั้งนีใ้ ห๎เป็นไปตามประกาศของคณะ
ข๎อ ๑๘ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการตามข๎อบังคับนี้ และมีอานาจวินิจฉัยตีความ เพื่อให๎การปฏิบัติตาม
ข๎อบังคับเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

(นางจรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยกิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ .
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงให๎ออกข๎อบังคับไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยกิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข๎อ ๒ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในสํวนที่มีบัญญัติไว๎แล๎ว หรือซึ่งขัดหรือ
แย๎งกับข๎อบังคับนี้ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน
ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“รองอธิการบดี” หมายความวํา รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าช
มงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความวํา คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เปิดการเรียนการ
สอนระดับปริญญา
“คณบดี” หมายความวํา คณบดีของคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“รองคณบดี” หมายความวํา รองคณบดีด๎านกิจการนักศึกษาของคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความวํา อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีแตํงตั้ง
“นักศึกษา” หมายความวํา นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูํในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภานักศึกษา” หมายความวํา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“องค์การนักศึกษา” หมายความวํา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สโมสรนักศึกษา” หมายความวํา สโมสรนักศึกษาของคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“ชมรม” หมายความวํา ชมรมกิจกรรมนักศึกษาที่สังกัดองค์การนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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“คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา” หมายความวํา คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาที่ได๎รับ
เลือกตั้งให๎มีหน๎าที่บริหารงานสภานักศึกษา
“คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา” หมายความวํา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ที่ได๎รับเลือกตั้งให๎มีหน๎าที่บริหารงานองค์การนักศึกษา
“คณะกรรมการบริ หารชมรม” หมายความวํ า คณะกรรมการบริ หารชมรมนัก ศึกษาที่ไ ด๎รั บ
เลือกตั้งให๎มีหน๎าที่บริหารงานชมรม
“คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา” หมายความวํา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาที่
ได๎รับเลือกตั้งให๎มีหน๎าที่บริหารงานสโมสรนักศึกษา
“สมาชิก” หมายความวํา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เป็นสมาชิก
ในสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข๎อ ๕ ให๎การบริหารกิจกรรมของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แบํงเป็น ๒ สํวน คือ
(๑) สภานักศึกษา
(๒) องค์การนักศึกษา
สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ตั้งอยูํในบริเวณมหาวิทยาลัย
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช๎ชื่อยํอวํา “ส.มทรธ.” ชื่อภาษาอังกฤษวํา
“Rajamangala University of Technology Thanyaburi Student Council” ชื่อยํอ “RMUTT.SC”
องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ใช๎ ชื่ อ ยํ อ วํ า “อน.มทรธ.” ชื่ อ
ภาษาอังกฤษวํา “Rajamangala University of Technology Thanyaburi Student Organization” ชื่อยํอ
“RMUTT.SO”
ข๎ อ ๖ สโมสรนั ก ศึ ก ษาในระดั บ คณะ ใช๎ ชื่ อ ยํ อ วํ า “สน. .........ชื่ อ ยํ อ คณะ......... .มทรธ.”
ชื่อภาษาอังกฤษวํา “Rajamangala University of Technology Thanyaburi. .........ชื่อภาษาอังกฤษของคณะ
.......... Student Union” ชื่อยํอ “RMUTT. .........ชื่อยํอคณะ......... .SU.”
ข๎อ ๗ เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ
(๑) เครื่ องหมายหรื อตราสั ญลั กษณ์ ของสภานั กศึ กษา ให๎ ใช๎ เครื่ องหมายราชการของ
มหาวิทยาลัยด๎านลํางเขียนตัวอักษร “สภานักศึกษา”
(๒) เครื่องหมายหรื อตราสัญลักษณ์ขององค์การนั กศึกษา ให๎ใช๎เครื่ องหมายราชการของ
มหาวิทยาลัยด๎านลํางเขียนตัวอักษร “องค์การนักศึกษา”
(๓) เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของสโมสรนักศึกษาคณะให๎ใช๎เครื่องหมายราชการของ
มหาวิทยาลัยด๎านลํางเขียนตัวอักษร “สโมสรนักศึกษาคณะ.............................(ใสํชื่อคณะ).............................

66

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

www.rmutt.ac.th

หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์
ข๎อ ๘ วัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมของนักศึกษา มีดังตํอไปนี้
(๑) เพื่ อให๎ นักศึก ษาได๎ฝึก ฝนการใช๎ สิทธิ เสรีภ าพ และการปกครองตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยฝึกและปลูกฝังนิสัยให๎มีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม มีความเคารพสิทธิและหน๎าที่ของผู๎อื่น
(๒) เพื่อสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให๎พร๎อมสมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
(๓) เพื่อเผยแพรํชื่อเสียงและเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย
(๔) เพื่ อสํ งเสริ มให๎ นั กศึ กษามี ค วามคิ ดริ เริ่ มสร๎ า งสรรค์ มี วิ สั ยทั ศ น์ กว๎ างไกลมี ความ
รับผิดชอบตํอตนเอง และสังคมสํวนรวม
(๕) เพื่อปลูกฝังและรักษาไว๎ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ
(๖) เพื่อสํงเสริมความสามัคคีในหมูนํ ักศึกษา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให๎เกิดแกํนักศึกษา
หมวดที่ ๓
สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา
ข๎อ ๙ นักศึกษามีสิทธิและหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) มีสิทธิเสมอภาค ที่จะได๎รับการศึกษา การบริการ และการเข๎ารํวมกิจกรรม ตามที่
มหาวิทยาลัยจัดให๎นักศึกษาโดยเทําเทียมกัน
(๒) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์ภายในขอบเขตกฎหมาย และข๎อบังคับ ตลอดจน
ระเบียบแบบแผนของมหาวิทยาลัย
(๓) มีสิทธิในการดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของงานกิจการนักศึกษา และต๎องไมํขัด
ตํอกฎหมาย ข๎อบังคับ และระเบียบใด ของมหาวิทยาลัย
(๔) มีหน๎าที่สํงเสริมรักษาชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
(๕) มีหน๎าที่ให๎ความรํวมมือในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๖) ธารงไว๎ซึ่งความสามัคคีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันอื่น
(๗) สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๘) ให๎นักศึ กษาทุ กคนที่ กาลังศึกษาอยูํทั้งหมดเป็ นสมาชิก และต๎องชาระเงินคํ าบารุ ง
องค์การนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๙) สมาชิกภาพของสมาชิก จะสิ้นสุดลงเมื่อพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา
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หมวดที่ ๔
สภานักศึกษา
มาจากการเลือกตั้ง

ข๎อ ๑๐ สภานักศึกษาประกอบด๎วยสมาชิกสภานักศึกษา ที่มาจากตัวแทนคณะ คณะละ สามคนโดย

ข๎อ ๑๑ ผู๎มสี ิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คือ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูํในคณะนั้น
ข๎อ ๑๒ ผูส๎ มัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษาต๎องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูํในคณะนั้น
(๒) ไมํเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
(๓) ไมํอยูํในระหวํางถูกลงโทษทางวินัยตามข๎อบังคับ และระเบียบ ของมหาวิทยาลัย
ถ๎าเคยถูกลงโทษทางวินัยต๎องพ๎นโทษมาแล๎วไมํน๎อยกวํา สองภาคการศึกษา ในวันปิดรับสมัครเลื อกตั้งและไมํอยูํใน
ระหวํางพักการศึกษาในปีการศึกษานั้น
(๔) มีผลการศึกษาเฉลีย่ ไมํต่ากวํา สองจุดศูนย์ศูนย์
(๕) ไมํเคยมีประวัติความประพฤติเสียหาย
ข๎อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ประกอบด๎วย ตาแหนํงดังตํอไปนี้
(๑) คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
๑) ประธานสภานักศึกษา
๒) รองประธานสภานักศึกษา คนที่ หนึ่ง
๓) รองประธานสภานักศึกษา คนที่ สอง
๔) เลขานุการสภานักศึกษา
๕) ผู๎ชํวยเลขานุการสภานักศึกษา
๖) ผู๎ตรวจสอบการเงิน
๗) ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษา
๘) กรรมการสภานักศึกษาตาแหนํงอื่นใด (ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
(๒) คณะกรรมาธิการแตํละฝุาย
๑) กรรมาธิการฝุายพิจารณาโครงการและงบประมาณ
๒) กรรมาธิการฝุายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา
๓) กรรมาธิการฝุายรับฟังความคิดเห็น
ข๎อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) เป็นตัวแทนรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
(๒) ควบคุ ม ตรวจสอบการบริ ห ารงาน และการด าเนิ น งานขององค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา
ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย และงบประมาณที่ได๎รับ
(๓) เป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็น และเรื่องราวร๎องทุกข์จากนักศึกษา เพื่อพิจารณา
เสนอแนะหาทางแก๎ไข
(๔) รํว มกั บองค์ ก ารนั ก ศึก ษาในการเสนอความคิ ดเห็ น ตํอ มหาวิ ท ยาลัย ในสิ่งที่ เ ป็ น
ประโยชน์ตํอนักศึกษา
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(๕) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานภายในของสภานักศึกษาตามที่เห็นสมควร
การกระทาดังกลําวต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและมีเสียงรับรองไมํน๎อยกวํา สอง
ใน สาม ขององค์ประชุมของสภานักศึกษา
(๖) พิจารณาให๎ความเห็นชอบโครงงาน และงบประมาณขององค์การนักศึกษาและ
สภานักศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติตํอมหาวิทยาลัย
(๗) พิจารณาไกลํเกลี่ยข๎อขัดแย๎งในการดาเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา
(๘) เสนอแนะข๎อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตํอการดาเนินงานขององค์การนักศึกษา
ข๎อ ๑๕ สมาชิกสภานักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบของสภานักศึกษาที่ระบุไว๎ในข๎อบังคับ
(๒) รับฟังความคิดเห็น และข๎อวิจารณ์ของนักศึกษาอันจักเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวมเพื่อ
เสนอตํอสภานักศึกษา
ข๎อ ๑๖ ประธานสภานักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) เป็นประธานในที่ประชุมสภานักศึกษา
(๒) ควบคุมการดาเนินกิจกรรมของสภานักศึกษา
(๓) รายงานให๎สภานักศึกษาทราบในแตํละเรื่องที่ได๎รับมา
(๔) เป็นผู๎ลงนามในนามของสภานักศึกษา
(๕) มอบหมายให๎สมาชิกสภานักศึกษาปฏิบตั ิงานเฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษา
ข๎อ ๑๗ รองประธานสภานักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) เป็นผู๎ชํวยประธานสภานักศึกษา ในกิจการที่ได๎รับมอบหมายจากประธานสภานักศึกษา
(๒) เป็นผู๎ปฏิบตั ิหน๎าที่ประธานสภานักศึกษา ในกรณีที่ประธานสภานักศึกษาไมํสามารถ
ปฏิบัติหน๎าทีไ่ ด๎
ข๎อ ๑๘ เลขานุการสภานักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) ออกหนังสือนัดประชุมสภานักศึกษา
(๒) จัดทารายงานการประชุม
(๓) เก็บรักษาเอกสารของสภานักศึกษา
(๔) ทาหน๎าที่ธุรการของสภานักศึกษา
(๕) ประสานงานระหวํางสภานักศึกษากับนักศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
(๖) ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย
ข๎อ ๑๙ ผู๎ตรวจสอบการเงินมีหน๎าที่ควบคุมการเงิน และตรวจสอบบัญชีการเงินของสภานักศึกษา
และองค์การนักศึกษาให๎เป็นไปตามระเบียบ ข๎อบังคับ และควบคุมยอดงบประมาณที่ได๎รับความเห็นชอบจากสภา
นักศึกษา หรือได๎รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล๎ว
ข๎อ ๒๐ ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) แถลงขําวสารของสภานักศึกษา ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
(๒) ปฏิบัติหน๎าที่ ตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย
ข๎อ ๒๑ กรรมาธิการฝุายพิจารณาโครงงานและงบประมาณ มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) พิจารณาโครงงานและงบประมาณที่ได๎รับมอบหมายจากสภานักศึกษา
(๒) ชี้แจงผลการพิจารณาโครงงาน และงบประมาณตํอสภานักศึกษา
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ของสภานักศึกษา
ดังตํอไปนี้

ข๎อ ๒๒ กรรมาธิการฝุายติดตามผลงาน และกิจกรรมนักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) ติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษาที่ได๎รับอนุมัติแล๎ว ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๒) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมนักศึกษาที่ได๎รับอนุมัติแล๎ว
ข๎อ ๒๓ กรรมาธิการฝุายรับฟังความคิดเห็น มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) รวบรวมและพิจารณาข๎อเสนอ ของนักศึกษาเพื่อเสนอตํอสภานักศึกษา
(๒) สารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๒๔ การดาเนินงานของสภานักศึกษา
(๑) คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาเป็นผู๎ดาเนินการจัดทาโครงงานและงบประมาณ
(๒) กรรมาธิการของสภานักศึกษา
๑) ให๎สภานักศึกษาตั้งกรรมาธิการสามัญขึ้น สามฝุาย ประกอบด๎วยกรรมาธิการ

ก) กรรมาธิการฝุายพิจารณาโครงงานและงบประมาณ
ข) กรรมาธิการฝุายติดตามผลงาน และกิจกรรมนักศึกษา
ค) กรรมาธิการฝุายรับฟังความคิดเห็น สภานักศึกษาอาจตั้งคณะกรรมาธิการ
เฉพาะกิจได๎ตามความจาเป็น เพือ่ ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่สภานักศึกษามอบหมาย
๒) ให๎กรรมาธิการแตํละฝุายเลือกตั้งประธานจากกรรมาธิการในฝุาย
๓) ประธานกรรมาธิการอาจเชิญบุคคลใด มาแถลงข๎อเท็จจริง หรือแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่กรรมาธิการกาลังพิจารณาอยูํได๎ ตามความเหมาะสม ในระยะเวลาที่กาหนด
๔) ให๎ ก รรมาธิ ก ารด าเนิ น งานตามที่ ส ภานั ก ศึ ก ษามอบหมายเมื่ อ ได๎ พิ จ ารณา
ดาเนินการเสร็จแล๎วให๎รายงานตํอสภานักศึกษา
(๓) การเปิดอภิปรายทั่วไป
ให๎สภานักศึกษาดาเนินการเปิดอภิปรายทั่วไป ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการขององค์การ
นักศึกษา ได๎ตามหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้
ก) เมื่ อ สมาชิ ก สภานั กศึ ก ษาไมํ น๎ อ ยกวํ า กึ่ งหนึ่ ง ของจ านวนสมาชิ ก สภา
นักศึกษาทั้งหมดลงมติเห็นชอบด๎วยที่จะให๎เปิดอภิปรายทั่วไป
ข) เมื่อนักศึกษาจานวนไมํน๎อยกวํา หนึ่ง ใน สิบ ของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
รวมตัวกันเข๎าชื่อเสนอตํอสภานั กศึกษา กรณีมีผู๎ร๎องเรียนผู๎สมัครขาดคุณสมบัติตาม ข๎อ ๑๒ ให๎ร๎องเรียนกํอนการ
เลือกตั้งภายใน สิบวัน
ข๎อ ๒๕ กาหนดการเลือกตั้งสภานักศึกษาให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๒๖ วาระการด ารงต าแหนํ งของสมาชิ กสภานั กศึ กษา มี วาระคราวละหนึ่ งปี และสิ้ นสุ ดลง
ในวันที่อธิการบดีประกาศแตํงตั้งสมาชิกสภานักศึกษาชุดใหมํ
ข๎อ ๒๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสภานักศึกษา ตามข๎อ ๑๒
(๒) อายุของสภานักศึกษาสิ้นสุดลงตามข๎อ ๒๖
(๓) ตาย
(๔) ลาออก
(๕) พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือได๎รับอนุมัติให๎ลาพักการศึกษา
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(๖) ออกตามข๎อ ๓๔ วรรคท๎าย
(๗) ถูกลงโทษทางวินัยตามข๎อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๘) อธิการบดีมีคาสั่งให๎พ๎นจากตาแหนํงโดยระบุความผิดไว๎อยํางชัดแจ๎ง
ข๎อ ๒๘ ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลง ด๎วยประการใดก็ตามในขณะที่ยัง
เหลือระยะเวลาไมํน๎อยกวํา หกสิบวัน กํอนปิดการศึกษาภาคสองให๎ทาการเลือกตั้งซํอมให๎เสร็จสิ้นภายใน ยี่สิบวัน หลังจาก
สมาชิกภาพสิ้นสุดลง
ข๎อ ๒๙ ให๎มีประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญตามที่สภานักศึกษากาหนด
ข๎อ ๓๐ อธิการบดีเป็นผู๎เปิดและปิดการประชุมสมัยสามัญของสภานักศึกษา
ข๎อ ๓๑ การกาหนดระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ ให๎สภานักศึกษาเป็นผู๎กาหนด
ข๎อ ๓๒ การประชุมสมัยวิสามัญของสภานักศึกษา ให๎มีได๎ดังตํอไปนี้
(๑) อธิการบดีเรียกประชุม
(๒) ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม
(๓) สมาชิกสภานักศึกษาไมํน๎อยกวํา หนึ่ง ใน สาม ของจานวนสมาชิกทั้งหมด เข๎า ชื่อ
ร๎องขอตํอประธานสภานักศึกษาให๎เรียกประชุม
(๔) นายกองค์การนักศึกษาร๎องขอตํอประธานสภานักศึกษาให๎เรียกประชุมตามมติของ
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
(๕) สโมสรนักศึ กษาคณะใดคณะหนึ่ งร๎องขอตํ อประธานสภานั กศึ กษาให๎เรี ยกประชุ ม
แตํทั้งนี้ต๎องได๎รับการรับรองจากสมาชิกสภานักศึกษาไมํน๎อยกวํา ห๎าคน
(๖) นักศึกษาจานวนไมํน๎อยกวํา หนึ่ง ใน สี่สิบ ของนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
เข๎าชื่อร๎องขอตํอประธานสภานักศึกษาให๎เรียกประชุม
ข๎อ ๓๓ สมาชิกสภานักศึกษาจะดารงตาแหนํงในสภานักศึกษาตามข๎อ ๑๓ ได๎เพียงตาแหนํงเดียว
ข๎อ ๓๔ การประชุมสภานักศึกษาต๎องมีสมาชิกสภานักศึกษาเข๎าประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่สมาชิกสภานักศึกษาเข๎ารํวมประชุมไมํครบองค์ประชุมให๎เรียกประชุมอีกครั้ง ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ ถ๎ามีผู๎รํวมประชุมไมํต่ากวํา หนึ่ ง ใน สี่ ของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด ให๎ถือวําครบองค์
ประชุม
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาขาดการประชุ ม ติ ด ตํ อ กั น สามครั้ ง โดยไมํ แ จ๎ งเป็ น หนั ง สื อ ให๎
ประธานสภานักศึกษาทราบลํวงหน๎า ให๎สภานักศึกษาเสนอชื่อบุคคลนั้นตํออธิการบดี เพื่อพิจารณาถอดถอนชื่อออก
จากการเป็นสมาชิกสภานักศึกษา
ข๎อ ๓๕ การนัดประชุมให๎แจ๎งวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให๎สมาชิกทราบลํวงหน๎าไมํ
น๎อยกวํา เจ็ดวัน สาหรับการประชุมสมัยสามัญ และไมํน๎อยกวํา สามวัน สาหรับการประชุมสมัยวิสามัญ
ในการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ต๎ อ งบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ไว๎ เ ป็ น หลั ก ฐานและต๎ อ งเสนอรายงาน
การประชุมให๎มหาวิทยาลัยทราบ ภายใน สิบห๎าวัน หลังจากการประชุมทุกครั้ง
ข๎อ ๓๖ การลงมติของสภานักศึกษาให๎ถือเอาเสียงข๎างมากของสมาชิกสภานักศึกษาที่เข๎าประชุม
ในกรณีที่คะแนนเสียงเทํากัน ให๎ประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด
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ข๎อ ๓๗ ถ๎ า สภานั ก ศึ ก ษามี ม ติ แ ย๎ ง กั บ มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา และสภา
นักศึกษาต๎องการยืนยันมตินั้น ให๎เรียกประชุมสภานักศึกษา เพื่อพิจารณายืนยันมติเดิมอีกครั้งหนึ่งภายใน เจ็ดวัน
หลังจากการประชุมครั้งกํอน การลงมติในการประชุมครั้งที่สองนี้ต๎องได๎คะแนนเสียงไมํน๎อยกวํ า หนึ่ง ใน สาม ของ
จานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
ข๎อ ๓๘ การใช๎ จํ า ยงบประมาณของสภานั ก ศึ ก ษา ให๎ ป ระธานสภานั ก ศึ ก ษากั บ เลขานุ ก าร
สภานักศึกษาหรือบุคคลที่ประธานสภานักศึกษามอบหมายเป็นผู๎เบิกจํายและแจ๎งให๎สภานักศึกษาทราบ และให๎จัดทา
บัญชีรับ-จําย ตลอดสมัยการประชุมและนาเสนอสภานักศึกษาในการประชุมสมัยสามัญที่ สอง เป็นวาระแรก
หมวดที่ ๕
องค์การนักศึกษา
ข๎อ ๓๙ องค์การนักศึกษา ประกอบด๎วย คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ข๎อ ๔๐ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประกอบด๎วย ตาแหนํงดังตํอไปนี้
(๑) นายกองค์การนักศึกษา
(๒) อุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่ หนึ่ง
(๓) อุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่ สอง
(๔) เหรัญญิกองค์การนักศึกษา
(๕) ผู๎ชํวยเหรัญญิกองค์การนักศึกษา
(๖) เลขานุการองค์การนักศึกษา
(๗) ผู๎ชํวยเลขานุการองค์การนักศึกษา
(๘) ประธานฝุายประชาสัมพันธ์
(๙) ประธานฝุายนักศึกษาสัมพันธ์
(๑๐) ประธานฝุายสํงเสริมวิชาการ
(๑๑) ประธานฝุายกีฬา
(๑๒) ประธานฝุายศิลปะและวัฒนธรรม
(๑๓) ประธานฝุายพัฒนาสังคมและบาเพ็ญประโยชน์
(๑๔) นายกสโมสรนักศึกษาหรือผู๎ที่ได๎มอบหมายเป็นกรรมการโดยตาแหนํง
(๑๕) ประธานชมรมที่สังกัดในฝุายขององค์การนักศึกษา ที่มีผลงานของชมรมในรอบปี
ติดตํอกัน สองปีขึ้นไปให๎เลือกตัวแทนจานวนไมํเกิน หกคน
ข๎อ ๔๑ การด าเนิ น งานของคณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา ประกอบด๎ ว ย
คณะอนุกรรมการ ดังตํอไปนี้
(๑) สานักงานเลขานุการองค์การนักศึกษา
๑) เลขานุการ เป็นประธานอนุกรรมการ
๒) หัวหน๎างานสารบรรณ เป็นอนุกรรมการ
๓) หัวหน๎างานปฏิคม เป็นอนุกรรมการ
๔) หัวหน๎างานสวัสดิการ เป็นอนุกรรมการ
๕) หัวหน๎างานพัสดุ เป็นอนุกรรมการ
๖) ตาแหนํงอื่นใด ตามความเหมาะสม
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(๒) คณะอนุกรรมการฝุายการเงินและบัญชี
๑) เหรัญญิก เป็นประธานอนุกรรมการ
๒) หัวหน๎างานการเงิน เป็นอนุกรรมการ
๓) หัวหน๎างานบัญชี เป็นอนุกรรมการ
๔) ตาแหนํงอื่น ตามความเหมาะสม
(๓) คณะอนุกรรมการฝุายประชาสัมพันธ์
๑) ประธานฝุายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
๒) หัวหน๎างานศิลปกรรม เป็นอนุกรรมการ
๓) หัวหน๎างานสาราณียกร เป็นอนุกรรมการ
๔) ตาแหนํงอื่น ตามความเหมาะสม
(๔) คณะอนุกรรมการฝุายนักศึกษาสัมพันธ์
๑) ประธานฝุายนักศึกษาสัมพันธ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
๒) ประธานชมรม ทางด๎านนักศึกษาสัมพันธ์ เป็นอนุกรรมการ
(๕) คณะอนุกรรมการฝุายสํงเสริมวิชาการ
๑) ประธานฝุายสํงเสริมวิชาการ เป็นประธานอนุกรรมการ
๒) ประธานชมรม ทางด๎านสํงเสริมวิชาการ เป็นอนุกรรมการ
(๖) คณะอนุกรรมการฝุายกีฬา
๑) ประธานฝุายกีฬา เป็นประธานอนุกรรมการ
๒) ประธานชมรม ทางด๎านกีฬา เป็นอนุกรรมการ
(๗) คณะอนุกรรมการฝุายศิลปะและวัฒนธรรม
๑) ประธานฝุายศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ
๒) ประธานชมรม ทางด๎านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอนุกรรมการ
(๘) คณะอนุกรรมการฝุายพัฒนาสังคมและบาเพ็ญประโยชน์
๑) ประธานฝุายพัฒนาสังคมและบาเพ็ญประโยชน์ เป็นประธานอนุกรรมการ
๒) ประธานชมรม ทางด๎านพัฒนาสังคมและบาเพ็ญประโยชน์เป็นอนุกรรมการ
ข๎อ ๔๒ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) บริ หารงานกิ จกรรมนั กศึ กษาและดู แลความสงบเรี ยบร๎ อยทั่ วไป ทั้ งนี้ ใ ห๎ เ ป็ น ตาม
ประกาศ ระเบียบ และข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๒) วางนโยบาย โครงงานและงบประมาณประจาปี ขององค์การนักศึกษาเสนอตํ อ
สภานักศึกษาพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติตํอมหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาการจัดตั้งชมรมและตํออายุชมรมเสนอสภานักศึกษาอนุมัติ
(๔) พิจารณาโครงงาน การดาเนินงาน และงบประมาณประจาปีของฝุาย และชมรมแล๎ว
รวบรวมจัดทางบประมาณประจาปี เพื่อเสนอตํอสภานักศึกษา
(๕) รํวมมือและให๎ความสะดวกในการดาเนินงานของคณะกรรมการแตํละฝุาย
(๖) พิจารณาคัดเลือกและแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแตํละฝุาย
(๗) มอบงานให๎ ค ณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาชุ ด ตํ อ ไป ภายใน เจ็ ด วั น
นับตั้งแตํวันที่มหาวิทยาลัยประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหมํ
(๘) เข๎ารํวมประชุมชี้แจงตํอสภานักศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม
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(๙) เสนอชื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาเป็ น รายบุ ค คลตํ อ อธิ ก ารบดี
เพื่อพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาผู๎นั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาไมํน๎อยกวํา สาม ใน สี่
ข๎อ ๔๓ กรรมการบริหารองค์การนักศึกษามีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) นายกองค์การนักศึกษา
๑) เป็นประธานในการบริหารงานของอค์การนักศึกษา
๒) เป็นประธานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๓) เป็นตัวแทนขององค์การนักศึกษาเพือ่ เข๎ารํวมประชุมกับมหาวิทยาลัยเมือ่ ได๎รับเชิญ
๔) ควบคุมการดาเนินงานขององค์การนักศึกษา รํวมกับคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาให๎เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว๎
(๒) อุปนายกองค์การนักศึกษา
๑) ดาเนินงานตามที่ได๎รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา
๒) ปฏิบัติงานแทนนายกองค์การนักศึกษา ในกรณีที่นายกองค์การนักศึกษาไมํอยูํ
หรืออยูํแตํไมํสามารถปฏิบัติงานได๎
(๓) เลขานุการ
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการเลขานุการองค์การนักศึกษา
๒) จัดทาระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
แล๎วจัดสํงให๎คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษากํอนมีการประชุมคราวตํอไป
๓) รับผิดชอบในงานสารบรรณ
๔) รับผิดชอบในงานสวัสดิการและปฏิคม
๕) รับผิดชอบพัสดุ และทรัพย์สินขององค์การนักศึกษา
๖) จั ด ท างบประมาณของส านั ก งานเลขานุ ก ารองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาเสนอตํ อ
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเพื่อพิจารณา
๗) ดาเนินงานตามที่ได๎รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา
(๔) เหรัญญิก
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝุายการเงินและบัญชี
๒) ควบคุ ม การเงิ น ขององค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เสนอตํ อ คณะกรรมการบริ หาร
องค์การนักศึกษา
(๕) จัดทาบัญชีรายรับ-จํายขององค์การนักศึกษา เพื่อเสนอตํอคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาหรือเพื่อการตรวจสอบ
๑) รับผิดชอบการจัดหาทุนของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๒) จัดสํงบัญชีรายรับ-จําย ให๎กับคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหมํ
ในวันมอบงาน
๓) จั ด ท างบประมาณของคณะอนุ ก รรมการด๎ า นการเงิ น และบั ญ ชี เ สนอตํ อ
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเพื่อพิจารณา
๔) ดาเนินงานตามที่ได๎รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา
(๖) ประธานแตํละฝุาย
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการในแตํละฝุาย
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๒) เป็นประธานในที่ประชุมของชมรมในสังกัด และรับผิดชอบกิจกรรมของฝุาย
๓) จัดทางบประมาณของฝุาย และดาเนินการรวบรวมโครงงาน และนโยบาย
ของฝุาย เพื่อเสนอตํอคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเพื่อพิจารณา
๔) ประสานงานและวางแผนกาหนดนโยบายของฝุายให๎สอดคล๎องกับนโยบาย
ของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๕) ติดตามผลการดาเนินงานของฝุายและชมรม
๖) ดาเนินงานตามที่ได๎รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา
ข๎อ ๔๔ ให๎นายกองค์การนักศึกษามีอานาจหน๎าที่ควบคุมและจัดระเบียบบริหารภายในองค์การ
นักศึกษา
นายกองค์ การนักศึกษาและอุปนายกองค์การนักศึกษาเป็นผู๎รับผิดชอบประสานงานกับสโมสร
นักศึกษาในแตํละคณะโดยตรง
นายกองค์การนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาฝุายที่เกี่ยวข๎องหรือผู๎ที่ได๎รับ
มอบหมายจากบุคคลข๎างต๎นเป็นตัวแทนองค์การนักศึกษาในการเข๎ารํวมประชุมสภามหาวิ ทยาลัย การประชุมคณบดี
การประชุมสภาคณาจารย์และเจ๎าหน๎าที่และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเมื่อได๎รับเชิญ
ข๎อ ๔๕ ให๎คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเสนอชื่อแตํงตั้งคณะอนุกรรมการในแตํละฝุาย
เพื่อชํวยเหลือดาเนินงานตามที่เห็นควรโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ข๎อ ๔๖ ผู๎ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา ต๎ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
เชํนเดียวกับผู๎สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ในข๎อ ๑๒ (๑) (๓) (๔) (๕)
ข๎อ ๔๗ กาหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาให๎เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาคือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให๎ ประกาศวั น เวลา และสถานที่ ที่จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ งให๎ นัก ศึ กษาทราบลํ วงหน๎ า ไมํน๎ อ ยกวํ า
สามสิบวัน กํอนวันเลือกตั้ง
ข๎อ ๔๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ให๎กระทาโดยการเลือกตั้งทั่วไปของ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ลื อ กตั้ ง ผู๎ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ต๎ อ งรวมเป็ น กลุํ ม โดยให๎ ร ะบุ ต าแหนํ ง หน๎ า ที่ ใ ห๎ ค รบตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
กรณีมีผู๎ร๎องเรียนผู๎สมัครคนใดขาดคุณสมบัติตาม ข๎อ ๔๖ ให๎ร๎องเรียนกํอนการเลือกตั้งภายใน สิบวัน
ข๎อ ๔๙ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ให๎ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งเลือก
เพียงหนึ่งกลุํม การนับคะแนนให๎ถือวํากลุํมที่ได๎คะแนนเสียงสูงสุดได๎รับเลือกตั้ง ถ๎าคะแนนเสียงสูงสุดเทํากัน ให๎ผู๎มีสิทธิ
ในการเลือกตั้ง เลือกตั้งใหมํเฉพาะกลุํมที่ได๎รับคะแนนสูงสุดเทํากัน
ข๎อ ๕๐ วาระการดารงตาแหนํงของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีวาระคราวละ
หนึ่งปี และสิ้นสุดลงเมื่ออธิการบดีประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหมํ
ข๎อ ๕๑ สมาชิกภาพคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาตามข๎อ ๔๖
(๒) อายุของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาสิ้นสุดลงตามข๎อ ๕๐
(๓) ตาย
(๔) ลาออก
(๕) พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือได๎รบั อนุมัติให๎ลาพักการศึกษา
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(๖) ออกตาม ข๎อ ๕๗ วรรคท๎าย
(๗) ถูกลงโทษทางวินัย ตามข๎อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๘) อธิการบดีมีคาสั่งให๎พ๎นจากตาแหนํง โดยระบุความผิดไว๎อยํางชัดแจ๎ง
ข๎อ ๕๒ ถ๎าคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาทั้งคณะพ๎นจากตาแหนํงด๎วยประการใดก็ตาม
กํอนการสิ้นสุดหน๎าที่ในการเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาน๎อยกวํา หกสิบวัน ให๎อธิการบดีเป็น ผู๎แตํงตั้ง
ผู๎รักษาการแทน ถ๎าระยะเวลาที่เหลือของตาแหนํงมีอยูํไมํน๎อยกวํา หกสิบวัน ต๎องมีการเลือกตั้งใหมํให๎เสร็จสิ้นภายใน
ยี่สิบวัน นับจากวันที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาพ๎นจากตาแหนํง
ข๎อ ๕๓ ในกรณี ที่ คณะกรรมการบริ หารองค์ การนั กศึ กษาคนหนึ่ งคนใด พ๎ นจากต าแหนํ ง ให๎
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมตํออธิการบดี เพื่อแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงแทน
ข๎อ ๕๔ ให๎มีการประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญตามที่องค์การนักศึกษากาหนด
ข๎อ ๕๕ อธิการบดีเป็นผู๎เปิดและปิดการประชุมสมัยสามัญขององค์การนักศึกษา
ข๎อ ๕๖ การประชุมสมัยวิสามัญขององค์การนักศึกษา ให๎มีได๎ดังตํอไปนี้
(๑) อธิการบดีเรียกประชุม
(๒) นายกองค์การนักศึกษาเรียกประชุม
(๓) คณะกรรมการบริ หารองค์ การนั กศึ กษาไมํ น๎ อยกวํ า หนึ่ ง ใน สาม ของจ านวน
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา เข๎าชื่อร๎องขอตํอองค์การนักศึกษาให๎เรียกประชุม
ให๎นายกองค์การนักศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายกองค์การนักศึกษาไมํอยูํหรือ ไมํ
อาจปฏิบัติหน๎าที่ได๎ ให๎อุปนายกองค์การนักศึกษาปฏิบัติหน๎าที่แทน ถ๎าอุปนายกองค์การนักศึกษาไมํอยูํหรือไมํอาจปฏิบัติ
หน๎าที่ได๎ ให๎คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาที่เข๎าประชุม เลือกคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาคนใดคน
หนึ่งเป็นประธานดาเนินการประชุม
ในการประชุมทุกครั้งต๎องบันทึกรายงานการประชุมไว๎เป็นหลักฐานและต๎องเสนอรายงานการประชุมให๎
มหาวิทยาลัยทราบ ภายใน สิบห๎าวัน หลังจากการประชุมทุกครั้ง
ข๎อ ๕๗ การลงมติให๎ถือเสียงข๎างมากของที่ประชุม กรรมการคนหนึ่งออกเสียงได๎หนึ่งเสียง ใน
กรณีที่คะแนนเสียงเทํากันให๎ประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด
เฉพาะกรณีที่มติฝุายข๎างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเห็นเป็นเรื่อง
สาคัญให๎ใช๎มติ สอง ใน สาม ของจานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูํ
ในกรณีที่คณะกรรมการบริ หารองค์การนักศึกษาขาดการประชุมสามครั้งติดตํอกัน โดยไมํแจ๎งให๎
นายกองค์การนักศึกษาทราบลํวงหน๎าเป็นหนังสือ ให๎นายกองค์การนักศึกษาเสนอชื่อบุคคลนั้นตํออธิการบดี เพื่อ
พิจารณาถอดถอนชื่อออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ข๎อ ๕๘ การนัดประชุมให๎แจ๎งวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให๎คณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษาทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา เจ็ดวัน สาหรับการประชุมสมัยสามัญและไมํน๎อยกวํา สามวัน
สาหรับการประชุมสมัยวิสามัญ
ข๎อ ๕๙ ให๎องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษานี้อยูํใ นความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย โดยมี
รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาเป็นผู๎รับผิดชอบ
กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การนอกมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ที่ มี ก ารเชิ ญ บุ ค คลภายนอกเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรม
ในมหาวิทยาลัยจะต๎องดาเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ ๖
สโมสรนักศึกษา
ข๎อ ๖๐ สโมสรนักศึกษา ประกอบด๎วย คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ตาแหนํงดังตํอไปนี้
(๑) นายกสโมสรนักศึกษา
(๒) อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ หนึ่ง
(๓) อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ สอง
(๔) เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา
(๕) เลขานุการสโมสรนักศึกษา
(๖) ประธานฝุายประชาสัมพันธ์
(๗) ประธานฝุายนักศึกษาสัมพันธ์
(๘) ประธานฝุายสํงเสริมวิชาการ
(๙) ประธานฝุายกีฬา
(๑๐) ประธานฝุายศิลปะและวัฒนธรรม
(๑๑) ประธานฝุายพัฒนาสังคมและบาเพ็ญประโยชน์
(๑๒) ผู๎แทนนักศึกษาตามที่คณะกาหนดเป็นกรรมการ
ข๎อ ๖๑ การดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประกอบด๎วยคณะอนุกรรมการ
ในแตํละฝุายให๎เป็นไปตาม ข๎อ ๔๑
ข๎อ ๖๒ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาและดูแลความสงบเรียบร๎อยทั่วไปทั้งนี้ให๎เป็นตาม
ประกาศ ระเบียบและข๎อบังคับของคณะและมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาการจัดตั้งชมรมในสังกัด เพื่อเสนอขออนุมัติตํอคณบดี
(๓) พิจารณาโครงงาน การดาเนินงานและงบประมาณประจาปีของแตํละฝุาย และ
ชมรมแล๎วรวบรวมจัดทางบประมาณประจาปี เพื่อเสนอขออนุมัติตํอคณบดี
(๔) รํวมมือและให๎ความสะดวกในการดาเนินงานของคณะกรรมการแตํละฝุาย
(๕) พิจารณาคัดเลือกและแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแตํละฝุาย
(๖) มอบงานให๎คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดตํอไป ภายใน เจ็ดวัน นับตั้งแตํ
วันที่คณะประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหมํ
ข๎อ ๖๓ กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) นายกสโมสรนักศึกษา
๑) เป็นประธานในคณะกรรมการการบริหารงานของสโมสรนักศึกษา
๒) เป็นประธานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
๓) เป็ น ตั ว แทนของสโมสรนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เข๎ า รํ ว มประชุ ม กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
กิจกรรม เมื่อได๎รับเชิญ
๔) ควบคุ มการดาเนิ นงานของสโมสรนักศึ กษา รํวมกั บคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษาให๎เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว๎

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

77

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

(๒) อุปนายกสโมสรนักศึกษา
๑) ดาเนินงานตามที่ได๎รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา
๒) ปฏิบัติงานแทนนายกสโมสรนักศึกษา ในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษาไมํอยูํ
หรืออยูํแตํไมํสามารถปฏิบัติงานได๎
(๓) เลขานุการ
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการสานักงานเลขานุการ
๒) จัดทาระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาแล๎ว
จัดสํงให๎คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา กํอนมีการประชุมคราวตํอไป
๓) รับผิดชอบในงานสารบรรณ
๔) รับผิดชอบในงานสวัสดิการและปฏิคม
๕) รับผิดชอบพัสดุ และทรัพย์สินของสโมสรนักศึกษา
๖) จั ด ท างบประมาณของส านั ก งานเลขานุ ก ารสโมสรนั ก ศึ ก ษาเสนอตํ อ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา
๗) ดาเนินงานตามที่ได๎รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา
(๔) เหรัญญิก
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝุายการเงินและบัญชี
(๕) ควบคุมการเงินของสโมสรนักศึกษา ให๎เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา
๑) จัดทาบัญชีรายรับ-จํายของสโมสรนักศึกษา เพื่อเสนอตํอคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษาเพื่อการตรวจสอบ
๒) จัดสํงบัญชีรายรับ-จํายให๎กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหมํในวัน
มอบงาน
๓) จั ด ท างบประมาณของคณะอนุ ก รรมการด๎ า นการเงิ น และบั ญ ชี เ สนอตํ อ
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเพื่อพิจารณา
๔) ดาเนินงานตามที่ได๎รับมอบหมายจากสโมสรนักศึกษา
(๖) ประธานแตํละฝุาย
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการแตํละฝุาย
๒) เป็นประธานในที่ประชุมของชมรมในสังกัด และรับผิดชอบกิจกรรม ที่ชมรม
จัดทาขึ้น
๓) จัดทางบประมาณของฝุาย และดาเนินการรวบรวมโครงงาน และนโยบายของ
ฝุายเพื่อเสนอตํอคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพิจารณา
๔) ประสานงานและวางนโยบายของฝุ า ยให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ นโยบายของ
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และไมํขัดแย๎งกับนโยบายมหาวิทยาลัย
๕) ดาเนินงานตามที่ได๎รับมอบหมายจากสโมสรนักศึกษา
ข๎อ ๖๔ ให๎นายกสโมสรนักศึกษา มีอานาจหน๎าที่ควบคุมและจัดระเบียบบริหารภายในสโมสร
นักศึกษา

78

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

www.rmutt.ac.th

ข๎อ ๖๕ ให๎ ค ณะกรรมการบริ ห ารสโมสรนั ก ศึ ก ษาที่ ด ารงแตํ ล ะต าแหนํ ง เสนอชื่ อ แตํ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการในฝุาย เพื่อชํวยเหลือดาเนินงานในสํวนที่ตนรับผิดชอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา
ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคือ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูํในคณะนั้น
ข๎อ ๖๖ ผู๎สมัครรับเลื อกตั้ งเป็ นคณะกรรมการบริ หารสโมสรนั กศึกษา ต๎องมีคุ ณสมบัติ เชํ นเดี ยว
กับผู๎สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ในข๎อ ๔๖
ข๎อ ๖๗ กาหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาให๎เป็นไปตามประกาศของ
คณะนั้น ให๎ประกาศวัน เวลา และสถานที่ ที่จะมีการเลือกตั้งให๎นักศึกษาทราบลํวงหน๎า ไมํน๎อยกวํา สามสิบวันกํอนวัน
เลือกตั้ง
กรณีมผี ู๎ร๎องเรียนผูส๎ มัครขาดคุณสมบัติตามข๎อ ๔๖ ให๎ร๎องเรียนกํอนการเลือกตั้งภายใน สิบวัน
ข๎อ ๖๘ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารสโมสรนั ก ศึ ก ษาให๎ ก ระท าโดยคณะกรรมการ
ดาเนินการเลือกตั้งเป็นผู๎พิจารณากาหนด
ข๎อ ๖๙ วาระการดารงตาแหนํงของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามีวาระละ หนึ่งปีและ
สิ้นสุดลงเมื่อคณบดีประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหมํ
ข๎อ ๗๐ สมาชิกภาพคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา สิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติ ตามข๎อ ๖๖
(๒) ครบวาระ ตามข๎อ ๖๙
(๓) ตาย
(๔) ลาออก
(๕) พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือได๎รับอนุมัติให๎ลาพักการศึกษา
(๖) ถูกลงโทษทางวินัย ตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัย
(๗) คณบดีมีคาสั่งให๎พ๎นจากตาแหนํง โดยระบุความผิดไว๎อยํางชัดแจ๎ง
ข๎อ ๗๑ ถ๎าคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทั้งคณะพ๎นจากตาแหนํงด๎วยประการอื่นใดก็ตาม
กํอนการสิ้น สุดหน๎าที่ใ นการเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึ กษาน๎อยกวํ า หกสิบวั นให๎คณบดีเ ป็นผู๎แตํงตั้ ง
รักษาการแทน ถ๎าระยะเวลาที่เหลือของตาแหนํงมีอยูํไมํน๎อยกวํา หกสิบวัน ต๎องมีการเลือกตั้ง ใหมํเสร็จสิ้นภายใน
ยี่สิบวัน นับจากวันที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพ๎นจากตาแหนํง
ข๎อ ๗๒ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพ๎นจากตาแหนํง ให๎คณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรตํอคณบดี เพื่อแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงแทน
ข๎อ ๗๓ ให๎มีการประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญตามที่สโมสรนักศึกษากาหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ต๎องมีคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเข๎า
รํวมประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา จึงถือวําเป็นองค์ประชุม
ข๎อ ๗๔ การประชุมสมัยวิสามัญ จะกระทาได๎โดยการได๎รับความเห็นชอบของคณบดีในกรณี
ดังตํอไปนี้
(๑) นายกสโมสรนักศึกษาเรียกประชุมสมัยวิสามัญได๎
(๒) คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเข๎าชื่อกันมีจานวนไมํน๎อยกวํา หนึ่ง ใน สาม
ของจานวนคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทั้งหมดร๎องขอให๎นายกสโมสรนักศึกษาเรียกประชุม และให๎นายก
สโมสรนักศึกษาเรียกประชุมภายใน เจ็ดวัน นับตั้งแตํวันที่ได๎รับคาขอ
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ให๎นายกสโมสรนักศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษาไมํอยูํ หรือไมํอาจ
ปฏิบัติหน๎าที่ได๎ ให๎อุปนายกสโมสรนักศึกษาปฏิบัติหน๎าที่แทน ถ๎าอุปนายกสโมสรนักศึกษาไมํอยูํ หรือไมํอาจปฏิบัติหน๎าที่
ได๎ ให๎คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาที่เข๎าประชุมเลือกคณะกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานดาเนินการประชุม
ในการประชุมทุกครั้งต๎องบันทึกรายงานการประชุมไว๎เป็นหลักฐานและต๎องเสนอรายงานการ
ประชุมให๎คณะทราบภายใน สิบห๎าวัน หลังจากการประชุมทุกครั้ง
ข๎อ ๗๕ การลงมติ ใ ห๎ ถื อ เสี ย งข๎ า งมากของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสโมสรนั ก ศึ ก ษา
คนหนึ่งออกเสียงได๎หนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเทํากันให๎ประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด
เฉพาะกรณีที่มติฝุายข๎างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเห็นเป็นเรื่ อง
สาคัญให๎ใช๎มติ สอง ใน สาม ของจานวนคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทั้งหมดที่มีอยูํ
ข๎อ ๗๖ ให๎สโมสรนักศึกษาอยูํในความรับผิดชอบของคณะ โดยมีรองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
เป็นที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และทาหน๎าที่ ให๎คาปรึกษาและยับยั้งการดาเนินการใด ที่ขัดตํอระเบีย บ คาสั่ง หรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย หรืออาจจะเป็นที่เสื่อมเสียตํอมหาวิทยาลัยได๎
หมวดที่ ๗
การจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา
ข๎อ ๗๗ ชมรมกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาต๎ อ งมี ลั ก ษณะเป็ น การรวมกลุํ ม ตามกิ จ กรรมที่ ส นใจ
เพื่ อวั ตถุ ประสงค์ใดวั ตถุ ประสงค์หนึ่ ง อั นเป็นการเฉพาะสํงเสริมการปฏิ บัติ งานกิ จกรรมนักศึ กษา ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและไมํขัด หรือแย๎งตํอระเบียบข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข๎อ ๗๘ การจัดตั้งชมรมต๎องมีนักศึกษาเป็นสมาชิกไมํน๎อยกวํา สองร๎อยคน โดยต๎องเป็นนักศึกษา
ที่มาจากตํางคณะกันไมํต่ากวํา สี่ คณะ และต๎องมีนักศึกษาในคณะหนึ่งเป็นสมาชิกกํอตั้งไมํน๎อยกวํา ยี่สิบห๎า คน โดยให๎
สมาชิกลงชื่อกากับพร๎อมทั้งแนบสาเนาบัตรนักศึกษาที่ได๎รับรองแล๎ว พร๎อมทั้งให๎ประธานชมรม และอาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรมลงนามรั บรองการเป็ นสมาชิ ก ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยกาหนด เพื่อเสนอตํ อสภานั กศึกษาผํ านองค์การนัก ศึ ก ษา
พิจารณาให๎ความเห็นชอบแล๎วนาเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งชมรม โดยมี
รายละเอียด ดังตํอไปนี้
(๑) ชื่อชมรม
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ระเบียบข๎อบังคับของชมรม
(๔) เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของชมรม
(๕) รายชื่อสมาชิกชมรมตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
(๖) รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
(๗) รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพร๎อมคารับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแนบกับหนังสือการแตํงตั้ง
ข๎อ ๗๙ ชมรมแตํละชมรมให๎มีอาจารย์ที่ปรึกษา จานวนไมํเกิน สองคน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได๎รับการ
แตํงตั้งจากมหาวิทยาลัย และต๎องปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์หรือเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในมหาวิทยาลัย
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู๎ ความสามารถ ประสบการณ์ เฉพาะด๎านของชมรม
(๓) สามารถรับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมของชมรมได๎
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ข๎อ ๘๐ ชมรมที่จะจัดตั้งขึ้น จะต๎องมีกิจกรรมที่ไมํซ้าซ๎อนกับกิจกรรมของชมรมที่มีอยูํแล๎ว
ข๎อ ๘๑ ชมรมที่ จ ะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ต๎ อ งสั งกั ด ฝุ า ยใดฝุ า ยหนึ่ ง ขององค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังตํอไปนี้
(๑) ฝุายสํงเสริมวิชาการ
(๒) ฝุายกีฬา
(๓) ฝุายพัฒนาสังคมและบาเพ็ญประโยชน์
(๔) ฝุายศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) ฝุายนักศึกษาสัมพันธ์
(๖) ฝุายประชาสัมพันธ์
ข๎อ ๘๒ กิจกรรมของชมรมที่จัดขึ้นทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย ต๎องได๎รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และมหาวิทยาลัย อนุมัติให๎จัดได๎
ข๎อ ๘๓ กิจกรรมของชมรมที่จัดทาขึ้นภายนอกมหาวิทยาลัย และมีผลตํอภาพลักษณ์ชื่อเสียง
ของนักศึกษาต๎องดาเนินงานรํวมกันในนามขององค์การนักศึกษาเทํานั้น
ข๎อ ๘๔ ชมรมแตํละชมรมให๎มีคณะกรรมการบริหารชมรมไมํน๎อยกวํา ห๎าคน ซึ่งสมาชิกแตํละ
ชมรมเป็นผู๎เลือกตั้งให๎ดารงตาแหนํง ดังตํอไปนี้
(๑) ประธานชมรม
(๒) รองประธานชมรม
(๓) เลขานุการ
(๔) เหรัญญิก
(๕) คณะกรรมการต าแหนํ ง อื่ น ตามที่ คณะกรรมการบริ ห ารชมรมเห็ น สมควรการ
ดาเนินการเลือกตั้งให๎เป็นไปตามข๎อกาหนดของชมรม
ข๎อ ๘๕ ผู๎ดารงตาแหนํงคณะกรรมการบริหารชมรมจะดารงตาแหนํงได๎ไมํเกินกวํา หนึ่งชมรม ใน
เวลาเดียวกัน
ข๎อ ๘๖ นักศึกษาคนหนึ่งสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมได๎ไมํน๎อยกวํา หนึ่งชมรม
ข๎อ ๘๗ ให๎คณะกรรมการบริหารชมรม มีอานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) พิจารณาและวางแผนการดาเนินงานของชมรมให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม
ซึ่งไมํขัดหรือแย๎งตํอระเบียบ ข๎อบังคับอื่นใด ของมหาวิทยาลัย
(๒) กาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจาปีของชมรมเสนอตํอ
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา โดยผํานการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
(๓) กากับ ดูแล ควบคุมการบริหารการเงินของชมรม
(๔) รับผิดชอบรํวมกันในการบริหารกิจกรรมของชมรม
(๕) รับผิดชอบรํวมกันในทรัพย์สินของชมรม
(๖) จัดทารายงานประเมินผลการดาเนินงานในรอบปีของชมรมเสนอตํอฝุายที่ชมรม
ในสังกัดอยูํ เสนอคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษากํอนสิ้นสุดวาระของกรรมการชมรมในปีนั้น
(๗) รํวมมือประสานงานและให๎ความสะดวกในการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา และมหาวิทยาลัย ให๎เป็นไปด๎วยดี
(๘) หน๎าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการฝุายที่ชมรมนั้นสังกัดมอบหมาย
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ข๎อ ๘๘ สมาชิ ก ภาพของคณะกรรมการบริ ห ารชมรมนั้ น สิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ สํ ง มอบงานให๎
คณะกรรมการบริหารชุดใหมํ
ข๎ อ ๘๙ ให๎ ค ณะกรรมการบริ ห ารชมรมด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก เข๎ า ด ารงต าแหนํ ง
คณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหมํให๎เสร็จสิ้นกํอนปิดภาคการศึกษาภาคสอง และมอบงานให๎คณะกรรมการบริหาร
ชมรมชุดใหมํเสร็จสิ้นภายใน สิบห๎าวันนับแตํวันเลือกตั้ง พร๎อมทั้งนาเสนอตํอสภานักศึกษาผํานองค์การนักศึกษาเพื่อ
พิจารณาให๎ความเห็นชอบ แล๎วนาเสนอมหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม
ข๎อ ๙๐ ชมรมอาจเลิกหรือถูกยุบเลิกได๎ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตํอไปนี้
(๑) ไมํมีผลงานของชมรมปรากฎในรอบปี
(๒) ดาเนินการฝุาฝืนวัตถุประสงค์ของชมรม
(๓) ชมรมกระทาการอันเป็นที่เสื่อมเสียตํอมหาวิทยาลัย หรือเหตุผลอื่น โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาชมรมและสภานักศึกษาผํานองค์การนักศึกษาเห็นสมควรวําให๎ยุบเลิกชมรม โดยได๎รับอนุมัติจบมหาวิทยาลัย
(๔) มหาวิ ท ยาลั ย เห็ น สมควรให๎ ย กเลิ ก ชมรมเนื่ อ งจากกระท าอั น เป็ น การขั ด ตํ อ
กฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย หรือฝุาฝืนกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๘
การเลือกตั้ง
ข๎อ ๙๑ การเลือกตั้ง ให๎มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ซึ่งประกอบด๎วยรองอธิการบดีฝุาย
กิจการนักศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝุายกิจการนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษาและประธานสภา
นักศึกษาเป็นกรรมการ หรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยแตํงตั้งเพื่อดาเนินการเลือกตั้งให๎เสร็จสิ้นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และรายงานผลการเลือกตั้งให๎มหาวิทยาลัยทราบเพื่อพิจารณาแตํงตั้งตํอไป โดยดาเนินการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์
ตํอไปนี้
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
๑) การเลือกตั้งสมาชิ กสภานักศึกษาให๎ ดาเนิ นการเลื อกตั้ งเป็นรายบุคคล โดยให๎
นักศึกษาแตํละคณะทาการเลือกตั้งทั่วไปภายในเวลาที่กาหนด
๒) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
ก) ในการประชุมของสมาชิกสภานักศึกษาครั้งแรก ให๎สมาชิกสภานักศึกษาที่
เข๎ารํวมประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภานักศึกษาคนหนึ่งทาหน๎าที่ประธานการประชุม
ในการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภานั กศึ กษาเพื่ อด ารงต าแหนํ ง ประธานสภานั กศึ กษา รองประธานสภา
นั ก ศึ ก ษาคนที่ หนึ่ ง รองประธานสภานั ก ศึ ก ษาคนที่ สอง เลขานุ ก ารสภ านั ก ศึ ก ษา ผู๎ ต รวจสอบการเงิ น
ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาในตาแหนํงอื่น สภานักศึกษาแตํละคนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิกสภานักศึกษา ได๎หนึ่งชื่อ การเสนอชื่อนั้น ให๎มีสมาชิกสภานักศึกษารับรองไมํน๎อยกวํา ห๎าคน
ในกรณีที่มีการเสนอชื่อเพียงชื่ อเดียวถือวําผู๎ถูกเสนอชื่อนั้นได๎รับเลือกเมื่อที่ประชุมลงมติรับรอง
ด๎วยคะแนนเสียงเกินกวํากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภานักศึกษาที่เข๎าประชุม
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ในกรณีที่การเสนอชื่อหลายชื่อ ผู๎ที่ได๎รับเลือกต๎องเป็นผู๎ที่ได๎รับคะแนนเสียงสูงสุดของจานวนสมาชิก
สภานักศึกษาทั้งหมด
สาหรับตาแหนํงผู๎ชํวยเลขานุการสภานักศึกษา ให๎เลขานุการสภานักศึกษาเลือกจากสมาชิกสภานักศึกษา
ผู๎ตรวจสอบการเงินสภานักศึกษาและกรรมการอื่น มีสิทธิเลือกสมาชิกสภานักศึกษาเป็นผู๎ชํวยตนใน
ฝุายตน และประกาศให๎สมาชิกสภานักศึกษาทราบอยํางเปิดเผยในที่ประชุม
ข) สมาชิกสภานักศึกษาจะดารงตาแหนํงอื่น ในสภานักศึกษาขณะเดียวกัน
ได๎เพียงตาแหนํงเดียว
ค) ให๎ประธานสภานักศึกษาที่ได๎รับการเลือกตั้งเสนอชื่อคณะกรรมการบริหาร
สภานักศึกษาตํออธิการบดีภายใน เจ็ดวัน หลังจากปรากฏผลการเลือกตั้ง
(๒) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๑) การสมัครเข๎ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ให๎นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติตามข๎อ ๔๖ สมัครเป็นกลุํมโดยมีผู๎สมัครในตาแหนํงนายกองค์การนักศึกษา
เป็ น หั ว หน๎ า กลุํ ม และให๎ เ สนอรายชื่ อ ผู๎ ส มั ค รรวมเป็ น กลุํ ม เดี ย วกั น ตามข๎ อ ๔๐(๑) ถึ ง (๑๓) ตํ อ คณะกรรมการ
ดาเนินการเลือกตั้งภายในเวลาที่กาหนด
๒) เมื่อได๎ดาเนินการตามข๎อ ๑) แล๎วให๎ผู๎สมัครเข๎ารับการเลือกตั้ง มีการแถลง
นโยบายกํอนกาหนดวันเลือกตั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด
๓) วิธีก ารเลือ กตั้ ง ให๎นัก ศึก ษาทั้ง มหาวิท ยาลัย ทาการเลือ กตั้ง โดยทั่ว ไป
สํวนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งและการนับคะแนน ให๎คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งเป็นผู๎พิจารณากาหนด
และประกาศให๎ทราบกํอนวันรับสมัคร
ข๎ อ ๙๒ ให๎ น ายกองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด๎ รั บ การเลื อ กตั้ ง ตามข๎ อ ๙๑ (๒) รวบรวมรายชื่ อ
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาทั้งหมดเสนออธิการบดี เพื่อประกาศแตํงตั้งภายใน สิบวัน นับจากการเลือกตั้ง
ข๎อ ๙๓ การดารงตาแหนํงคณะกรรมการบริ หารองค์การนักศึ กษา ตามหมวดนี้ จะสมบู รณ์ เมื่ อ
มหาวิทยาลัยได๎ประกาศรายชื่อเป็นทางการ
ข๎อ ๙๔ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรคณะ
(๑) ให๎คณบดีแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรคณะ
ซึ่งประกอบด๎วย รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน และอาจารย์ที่ปรึกษาฝุายกิจการนักศึกษารํวมกับ
คณะกรรมการบริหารสโมสรคณะ เป็นคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรคณะ และ
รายงานผลการเลือกตั้งให๎คณบดีทราบ เพื่อประกาศแตํงตั้งตํอไป
(๒) การเลื อ กตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารสโมสรคณะให๎ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการเลือกตั้งกาหนด
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หมวดที่ ๙
การเงิน
ข๎อ ๙๕ การรับ - จํายเงินกิจกรรมนักศึกษา ให๎เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข๎อ ๙๖ รายได๎ขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม มาจาก
(๑) เงินคําบารุงกิจกรรมนักศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
(๒) เงินรายได๎อื่น
๑) เงินที่มีผู๎บริจาคให๎แกํ มหาวิทยาลัย เพื่อกิจการขององค์การนั กศึกษา สโมสร
นักศึกษา หรือชมรม
๒) เงินที่ได๎มาจากการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
๓) ดอกผลที่เกิดจากเงินกิจกรรมนักศึกษา
๔) เงินที่ได๎มาจากวิธีอื่นใดที่ชอบด๎วยกฎหมาย
ข๎อ ๙๗ เงินรายได๎ตามข๎อ ๙๖ สามารถใช๎จําย ดังตํอไปนี้
(๑) การบริหารงานสภานักศึกษา หรือองค์การนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา
(๒) พิธีกรรมทางศาสนา
(๓) งานประจาปีของทางราชการ
(๔) งานกีฬา
(๕) การจัดทากิจกรรมที่ไมํขัดตํอข๎อบังคับนี้
(๖) งานสวัสดิการและการกุศล
ข๎อ ๙๘ เงินรายได๎ตาม ข๎อ ๙๖ ให๎เก็บรักษาโดยฝากธนาคารในนามของสภานักศึกษา องค์การ
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา หรือชมรมแล๎วแตํกรณี
ข๎อ ๙๙ การเบิกจํายเงินของสภานักศึกษาให๎อยูํในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
ประธานสภานักศึกษารํวมกับเลขานุการของสภานักศึกษา
การเบิกจํายขององค์การนักศึกษาให๎อยูํในอานาจของอาจารย์ที่ปรึกษา นายกองค์การนักศึกษา
รํวมกับเหรัญญิก
การเบิ กจํ ายเงิ นของสโมสรนั กศึ กษาคณะให๎ อยูํ ในอ านาจของอาจารย์ ที่ ปรึ กษา นายกสโมสร
นักศึกษาคณะรํวมกับเหรัญญิก
การเบิกจํายเงินของชมรมให๎อยูํในอานาจของอาจารย์ที่ปรึกษาประธานชมรมรํวมกับเหรัญญิก
ข๎อ ๑๐๐ การเบิกจํายเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย จะต๎องดาเนินการผํานอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ให๎เป็นไปตามระเบียบ วําด๎วย การเงินของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๐๑ ให๎มีผู๎ตรวจสอบบัญชี การเงินกิจกรรมนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแตํงตั้ง
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หมวดที่ ๑๐
การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา
ข๎อ ๑๐๒ การแก๎ไขปรับปรุงข๎อบังคับวําด๎วยกิจกรรมนักศึกษานี้ สามารถกระทาได๎ตํอเมื่อ
(๑) มติของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจานวน
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาทั้งหมด หรือญัตติจากสมาชิกสภานักศึ กษาที่รํวมลงชื่อไมํน๎อยกวํา หนึ่ง ใน
สาม ของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด แล๎วนาเสนอตํอสภานักศึกษา
(๒) ให๎สภานักศึกษาพิจารณาเป็น สามวาระ ดังตํอไปนี้
วาระที่ ๑ ให๎สมาชิกสภานักศึกษาออกเสียงขั้นรับหลักการโดยมีเสียงรับรองไมํน๎อยกวํา
กึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
วาระที่ ๒ ให๎สภานักศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ ประกอบด๎วย ตัวแทนจาก
สภานักศึกษา หกคน ตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สามคน ตัวแทนจากสโมสรคณะ คณะละ
หนึ่งคน และตัวแทนจากชมรม ฝุายละ หนึ่งคนรํวมเป็นคณะกรรมาธิการ และรํา งข๎อบังคับ วําด๎วย กิจกรรมนักศึกษา
ฉบับแก๎ไขปรับปรุงให๎นาเสนอตํอสภานักศึกษาภายใน สามสิบวัน นับจากวันแตํงตั้ง
วาระที่ ๓ ให๎สมาชิกสภานักศึกษาออกเสียงขั้นลงมติโดยมีเสียงรับรองไมํน๎อยกวําสอง
ในสามของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
หากสมาชิก สภานั กศึ ก ษา ลงมติ ใ ห๎ มี การแก๎ ไขปรั บปรุงให๎ ประธานสภา
นักศึกษา นารํางข๎อบังคับฉบับแก๎ไขปรับปรุงนาเสนอตํอ อธิก ารบดี เพื่อ พิ จ ารณานาเสนอตํอ สภามหาวิท ยาลัย
เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ให๎ประกาศบังคับใช๎ตํอไป
หมวดที่ ๑๑
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข๎อ ๑๐๓ คณะอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ให๎กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เป็นผู๎เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตํอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตํงตัง้
ข๎อ ๑๐๔ ให๎มีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ชมรมละไมํเกิน สองคน
ข๎อ ๑๐๕ อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน๎าที่ให๎คาปรึกษาแนะนาประสานงาน ดูแลกิจกรรมนักศึกษาให๎
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข๎อบังคับนี้
ข๎อ ๑๐๖ อาจารย์ที่ปรึกษามีอานาจสั่งยับยั้งการดาเนินการอื่นใด ที่ขัดตํอระเบียบคาสั่งหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยหรืออาจจะเสื่อมเสียตํอมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๐๗ อาจารย์ที่ปรึกษา มีกาหนดวาระไมํเกิน หนึ่งปี
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หมวดที่ ๑๒
อานาจและหน้าที่ของอธิการบดี
องค์การนักศึกษา

ข๎อ ๑๐๘ เป็นผู๎แตํงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหาร

ข๎อ ๑๐๙ เป็นผู๎แตํงตั้งและถอดถอนอาจารย์ที่ปรึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรม
ข๎อ ๑๑๐ เป็นผู๎อนุญาตหรืออนุมัติในการดาเนินกิจกรรมนักศึกษา
ข๎อ ๑๑๑ แตํงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให๎สวัสดิการพิเศษ หรือเกียรติบัตรแกํนักศึกษาที่ทา
คุณประโยชน์ หรือสร๎างชื่อเสียงให๎แกํมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๑๒ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไปตามข๎อบังคับนี้ มีอานาจออกประกาศ หรือคาสั่ง
หรือระเบียบ หรืออนุมัติ เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมนักศึกษา ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้ หรือ
การใด ที่มิได๎กาหนดตามข๎อบังคับนี้ให๎อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัย
หมวดที่ ๑๓
บทเฉพาะกาล
ข๎อ ๑๑๓ ให๎ผู๎ดารงตาแหนํงคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษาคณะ ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วําด๎วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งปฏิบัติหน๎าที่
มีอยูํในวันที่ข๎อบังคับนี้ประกาศใช๎ ให๎ปฏิบัติหน๎าที่ตํอไปจนกวําจะมี สมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะแล๎วแตํกรณี ตามกาหนดเวลา ที่ระบุไว๎ในข๎อบังคับนี้
โดยให๎ปรับโครงสร๎างการบริหารทุกสํวนกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับข๎อบังคับนี้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(นางจรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการกาหนดให้มีอนุปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๑
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให๎มีอนุปริญญาสาหรับนักศึกษาของมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎นักศึกษาสามารถนาความรู๎ไปใช๎ในการประกอบอาชีพได๎ตามความสามารถ อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๕๗ และ มาตรา ๑๗ (๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
๒๕๔๘ และมติส ภามหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุ รี ในการประชุม ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่ อวั น ที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงออกข๎อบังคับไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ข๎ อบั งคับ นี้เ รีย กวํา “ข๎อบั งคั บมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธั ญบุรี วําด๎ วยการ
กาหนดให๎มีอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดา ระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่บัญญัติไว๎แล๎วในระเบียบนี้
หรือที่ขัดหรือแย๎งกับระเบียบนี้ ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความวํา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก และให๎หมายรวมถึงสํวนราชการอื่นที่
เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“อนุปริญญา” หมายความวํา อนุปริญญาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีออกให๎แกํ
ผู๎สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดกํอนถึงขั้นได๎รับปริญญา
“นักศึกษา” หมายความวํา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่เข๎ารับ
การศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีหรืออนุปริญญา
ข๎อ ๕ สาขาวิชาที่จะมีการให๎อนุปริญญาให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้
(๑) สาขาวิชาที่มีหลักสูตรอนุปริญญา ให๎เป็นไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๒) สาขาวิช าที ่ไ มํม ีห ลัก สูต รอนุป ริญ ญา ให๎ส ามารถท าได๎ใ นสาขาวิช าที่มีห ลัก สูต ร ชั้ น
ปริญญาตรีที่ใช๎เวลาศึกษาตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรตั้งแตํสี่ปีขึ้นไป
ข๎ อ ๖ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะขอให๎ พิ จ ารณาอนุ มั ติ อ นุ ป ริ ญ ญาของแตํ ล ะสาขาวิ ชา จะต๎ อ งมี ค วาม
ประพฤติดีและมีความจาเป็นต๎องยุติการศึกษา โดยต๎องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู๎ที่มีหนํวยกิตสะสมไมํน๎อยกวํา ๙๐ หนํวยกิต ประกอบด๎วยวิชาศึกษาทั่วไปอยํางน๎อย
๓๐ หนํ วยกิต วิชาเฉพาะสาขา อยํางน๎อ ย ๔๕ หนํวยกิต และสอบได๎ครบหลักสูต รในการศึกษาชั้นปีที่ ๓ ของ
หลักสูตรชั้นปริญญาบัณฑิตซึ่งต๎องกาหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา ๒.๐๐ หรือ
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(๒) เป็นผู๎ที่มีหนํวยกิต สอบได๎ครบหลักสูตรในการศึกษาตั้งแตํชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป ของหลักสูตรชั้น
ปริญญาบัณฑิต โดยเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งต๎องกาหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา ๑.๗๕
ข๎อ ๗ ชื่อปริญญา ให๎ใช๎ชื่อวํา “อนุปริญญา” อักษรยํอ “อ” แล๎วตามด๎วยสาขาวิชาของ
หลักสูตรชั้นปริญญาบัณฑิต ตํอท๎าย
ข๎อ ๘ คณะที่ประสงค์จะให๎อนุปริญญาแกํนักศึกษา ต๎องจัดทาหลักเกณฑ์การให๎อนุปริญญา
นาเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติ เพื่อออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและเสนอตํอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข๎อ ๙ ให๎อธิการบดีมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุรีรัก ษาการตามข๎อ บังคับ นี้ และมี
อานาจวินิจฉัยตีความเพื่อให๎การปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยวินัยและการดาเนินการทางวินัยของนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖
.....................................................
โดยที ่ เ ห็ น เป็ น การสมควรให๎ ม ี ข ๎ อ บั ง คั บ วํ า ด๎ ว ยวิ น ั ย และการด าเนิ น การทางวิ น ั ย ข อง
นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี เพื่ อ ให๎ เ หมาะสมกั บ สภาวการณ์ ปั จจุ บั น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๖) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แหํงพระราชบัญญัติคุ๎มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ จึงออกข๎อบังคับไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยวินัยและ
การดาเนินการทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาข๎อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งอื่นใด ที่บัญญัติไว๎แล๎วในข๎อบังคับนี้ หรือที่ซึ่งขัดหรือ
แย๎งกับข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความวํา สํวนราชการระดับ คณะ วิทยาลัย ที่มีนักศึกษากาลังศึกษาอยูํ และให๎
หมายรวมถึง หนํวยงานที่เรียกชื่อยํางอื่นที่มีนักศึกษากาลังศึกษาอยูํและมีฐานะเทียบเทําคณะ
“คณบดี” หมายความวํา หัวหน๎าสํวนราชการระดับคณะ วิทยาลัย ที่มีนักศึกษากาลังศึกษาอยูํ
และให๎หมายรวมถึงหัวหน๎าหนํวยงานที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีนักศึกษากาลังศึกษาอยูํและมีฐานะเทียบเทําคณะ
“คณะกรรมการ” หมายความวํ า คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ ก ารสั่ ง ลงโทษนั ก ศึ ก ษาประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อาจารย์” หมายความวํา ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู๎ดารงตาแหนํงทางวิชาการที่
ปฏิบัติหน๎าที่สอนและวิจัย และให๎หมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ๎างประจา และลูกจ๎าง
ชั่วคราวที่ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎สอนและวิจัย
“ข๎ า ราชการ” หมายความวํ า ข๎ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ ส าย
สนับสนุน และให๎หมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ๎างประจา และลูกจ๎างชั่วคราวที่ปฏิบัติ
หน๎าที่สายสนับสนุน
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“นักศึกษา” หมายความวํา นักศึกษาทุกระดับที่ขึ้นทะเบีย นเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ทาทัณฑ์บน” หมายความวํา การแจ๎งความผิดและกาหนดโทษเป็นลายลักษณ์อักษร แตํยิงมิได๎
มีการลงโทษ เว๎นแตํจะได๎กระทาความผิดซ้าอีก
“พักการศึกษา” หมายความวํา การให๎พักการศึกษา
“ให๎ออก” หมายความวํา การให๎พ๎นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยออกใบรับรองผลการศึกษา
“ไลํออก” หมายความวํา การให๎พ๎นจากสภาพการเป็นนักศึกษาและให๎คัดชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา โดยไมํออกใบรับรองผลการศึกษา
ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีรักษาการตามข๎อบังคับนี้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และ
วินิจฉัยตีความเพื่อให๎การปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
หมวด ๑
วินัยและการรักษาวินัย
----------------ข๎อ ๖ นักศึกษาต๎องตั้งใจศึกษาเลําเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๗ นักศึกษาต๎องเคารพ ให๎เกียรติแกํอาจารย์และข๎าราชการของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๘ นักศึกษาต๎องรักษาเกียรติยศและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ไมํประพฤติในสิ่งที่อ าจนามา
ซึ่งความเสื่อมเสียแกํมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๙ นักศึกษาต๎องเป็นผู๎มีวัฒนธรรมอันดีงาม ประพฤติตนเป็นสุภาพชน มีความรับผิดชอบและ
เสียสละเพื่อสํวนรวม
ข๎อ ๑๐ นักศึกษาต๎องรักษาความสะอาดและสภาพแวดล๎อมภายในมหาวิทยาลัย และใช๎ทรัพย์สิน
ของมหาวทยาลัยอยํางคุ๎มคํา
ข๎อ ๑๑ นักศึกษามิได๎ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย ถือวําเป็น
ผู๎กระทาผิดวินัย หรือวินัยอยํางร๎ายแรง แล๎วแตํกรณี
ข๎อ ๑๒ นักศึกษาต๎องแตํงกายสุภาพเรียบร๎อยตามประกาศ ระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๓ นักศึกษาต๎องรักษาความสามัคคีและรักษาไว๎ซึ่งความสงบเรียบร๎อยของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๔ นักศึกษาต๎องไมํเสพ และไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดให๎โทษหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ข๎อ ๑๕ นักศึกษาต๎องไมํเลํนการพนัน และไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการเลํนการพนัน
ข๎อ ๑๖ การกระทาความผิดดังตํอไปนี้ให๎ถือวําเป็นการกระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรง
(๑) ทุจริตในการสอบ
(๒) กํอเหตุวุํนวายร๎ายแรงขึ้นในมหาวิทยาลัย
(๓) เสพ มีไว๎ครอบครอง จาหนําย ผลิต มีสํวนหรือเกี่ยวข๎องกับการจาหนํายยาเสพติดหรือสิ่งเสพ
ติดให๎โทษ
(๔) เลํนการพนัน จัดให๎มีการเลํนหรือมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการเลํนพนันภายในมหาวิทยาลัย
(๕) ประพฤติชั่วอันทาให๎เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอยํางร๎ายแรง
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(๖) ลักทรัพย์หรือจงใจทาลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู๎อื่นให๎ชารุดเสียหาย
(๗) ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทอาจารย์และข๎าราชการ
(๘) กระทาผิดอาญาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุก เว๎นแตํเป็นการกระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ
(๙) ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ หรือลักลอบ เปลี่ยนแปลง แก๎ไขข๎อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ
การคัดลอกผลงานของผู๎อื่นเพื่อนามาแอบอ๎างเป็นผลงานของตน
(๑๐) กระทาการอื่นใดที่มหาวิทยาลัยประกาศ กาหนดให๎เป็นการกระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรง
การกระทาความผิดตาม (๑) ให๎ดาเนินการทางวินัยและลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ ได๎
บัญญัติไว๎เป็นการเฉพาะ
หมวด ๒
บทกาหนดโทษ
----------------ข๎อ ๑๗ โทษที่จะต๎องใช๎สาหรับนักศึกษาผู๎กระทาผิดวินัย มี ๕ สถาน คือ
(๑) วํากลําวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) พักการศึกษา
(๔) ให๎ออก
(๕) ไลํออก
ข๎อ ๑๘ นักศึกษาผู๎ใดกระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรง ให๎ผู๎มีอานสจพิจารณาสั่งลงโทษ ดังนี้
(๑) พักการศึกษา
(๒) ให๎ออก
(๓) ไลํออก
กรณีหากมีเหตุลดหยํอนโทษผู๎มีอานาจสั่งลงโทษต่ากวําที่กาหนดไว๎นี้ก็ได๎
ข๎อ ๑๙ ภายใต๎บังคับข๎อ ๑๗ ข๎อ ๑๘ ยกเว๎นกรณี ผู๎กระทาความผิดเป็นนักศึกษาที่มีอายุต่ากวํา
สิบแปดปีบริบูรณ์ ในขณะกระทาความผิด โทษที่จะใช๎สาหรับนักศึกษาผู๎กระทาความผิด มี ๔ สถาน คือ
(๑) วํากลําวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทากิจกรรมเพื่อให๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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หมวด ๓
การดาเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษา
----------------ข๎อ ๒๐ กรณีมีผู๎ร๎องเรียนกลําวหาวํานักศึกษากระทาผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรให๎
คณบดีแตํงตั้งคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริง หากผลการสอบข๎อเท็จจริงมีมูลวํานักศึกษากระทาผิดจริงให๎ดาเนินการ
ทางวินัยตามข๎อบังคับนี้
ถ๎าเป็นความผิดที่ปรากฎชั ดแจ๎งหรือความผิดซึ่งหน๎าหรือความผิดที่ผู๎กระทาความผิดให๎การรับ
สารภาพเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นการกระทาผิดวินัยไมํร๎ายแรง ให๎คณดบีแตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ถ๎าเป็นการกระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรง ให๎รายงานอธิการบดีเพื่อแตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ข๎อ ๒๑ การกระทาผิดซึ่งมิใชํการกระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรง ให๎คณบดีแตํงตั้งอาจารย์หรือ
ข๎าราชการเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จานวนไมํน๎อยกวําสามคน และให๎รายงานผลการสอบสวนพร๎อม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับการสอบสวนและเสนอโทษทางวินัยให๎คณบดีเพื่อพิจารณาใช๎ดุลพินิจ ออกคาสั่งลงโทษ
ข๎อ ๒๒ การกระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรง ต๎องมีผู๎กลําวหาพร๎อมพยานหลักฐานแสดงให๎ปรากฎ
ชัดวํามีการกระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรง และรู๎ตัวนักศึกษาผู๎กระทาผิด ให๎อธิการบดีแตํงตั้งอาจารย์หรือข๎าราชการเป็น
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจานวนไมํน๎อยกวําห๎าคน โดยต๎องมีนิติกรประจามหาวิทยาลัยหรือผู๎ที่มีความรู๎ทาง
กฎหมายและอาจารย์ในคณะที่นักศึกษาผู๎นั้นสังกัดไมํน๎อยกวําหนึ่งคนรํวมเป็นกรรมการสอบสวนด๎วย และให๎รายงาน
ผลการสอบสวนพร๎อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับการสอบสวนและเสนอโทษทางวินัยให๎อธิการบดีเพื่อพิจารณาใช๎
ดุลพินิจออกคาสั่งลงโทษ
ข๎อ ๒๓ การสอบสวนตามข๎อ ๒๑ และข๎อ ๒๒ ต๎องมีกรรมการสอบสวนมารํวมสอบสวนไมํน๎อย
กวําสองในสามของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม หากไมํครบองค์ประชุมห๎ามมิให๎ทาการ
สอบสวน
ข๎อ ๒๔ ภายใต๎ข๎อบังคับนี้ การดาเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษา ให๎นากฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข๎องมาใช๎โดยอนุโลม
ข๎อ ๒๕ ภายใต๎ข๎อบังคับนี้ การดาเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษาที่มีอายุต่ากวําสิบ
แปดปีบริบูรณ์ ให๎นาวิธีการสอบสวนตามกฎหมายคุ๎มครองเด็ก และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข๎องมาใช๎โดยอนุโลม
หมวด ๔
การอุทธรณ์และการสั่งลงโทษ
----------------ข๎อ ๒๖ นัก ศึ กษาที่ ถู กสั่ งลงโทษในกรณีก ระท าผิ ดวิ นั ยอยํา งร๎า ยแรง และถูก สั่งลงโทษพั ก
การศึกษา ให๎ออก ไลํออก อาจยื่นอุทธรณ์ผลการสอบสวนตํออธิการบดีภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับทราบคาสั่ง
ลงโทษ และห๎ามรับอุทธรณ์ที่ยื่นเกินกาหนดไว๎พิจารณา
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคกํอน ให๎นักศึกษาผู๎ถูกสั่งลงโทษทาเป็นหนังสือยื่นตํอผู๎ออกคาสั่งลงโทษ
และเมื่อผู๎ออกคาสั่งลงโทษได๎รับอุทธรณ์แล๎ว ให๎นาเสนอตํอประธานคณะกรรมการอุทธรณ์การสั่งลงโทษ ประจา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณาอุทธรณ์
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ให๎มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์การสั่งลงโทษ ประกอบด๎วย
(๑) รองอธิการบดีที่กากับดูแลด๎านกิจการนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษาในคณะที่นักศึกษาสังกัด เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ถูกลงโทษ เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการสภาคณาจารย์จากตัวแทนคณะที่นักศึกษาถูกลงโทษสังกัด เป็นกรรมการ
(๕) ผู๎อานวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้ ง นี้ ให๎ แ ตํ ง ตั้ ง อาจารย์ ห รื อ ข๎ า ราชการคนหนึ่ ง เป็ น ผู๎ ชํ ว ยเลขานุ ก าร ตามค าแนะน าของ
ผู๎อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ข๎อ ๒๗ ให๎คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอุทธรณ์ให๎แล๎วเสร็จภายในเก๎าสิบวัน นับแตํวันที่
ได๎รับอุทธรณ์พร๎อมพยานหลักฐาน แล๎วรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร๎อมพยานหลักฐานคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเสนอตํอผู๎มีอานาจลงโทษ
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล๎วเห็นควรกลับหรือแก๎ไขคาสั่งลงโทษของคณะกรรมการสอบสวน
หรือยกคาอุทธรณ์ของนักศึกษาผู๎ ถูกสั่งลงโทษ ให๎แจ๎งผู๎ออกคาสั่งลงโทษดาเนินการตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พร๎อมแจ๎งผู๎ถูกสั่งลงโทษ ผลการพิจารณาของผู๎ออกคาสั่งลงโทษให๎ถือเป็นที่สุด
ข๎อ ๒๘ เมื่อได๎มีคาสั่งลงโทษเป็นที่สุดอยํางใดแล๎ว ให๎แจ๎งผู๎ปกครองของนักศึกษาผู๎นั้นทราบ
ข๎อ ๒๙ นักศึกษาที่ถูกสั่งให๎ออก หรือถูกไลํออก เมื่อพ๎นกาหนดหนึ่งปีนับแตํวันที่ได๎มีคาสั่ง
ลงโทษ จึงจะสมัครสอบเข๎าเป็นนักศึกษาอีกได๎
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
----------------ข๎อ ๓๐ กรณีนักศึกษาที่ได๎กระทาผิดวินัย หรือวินัยอยํางร๎ายแรง กํอนข๎อบังคับนี้มีผลบังคับใช๎ให๎
ดาเนินการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ใช๎อยูํในขณะที่นักศึกษากระทาผิดวินัยหรือวินัยอยําง
ร๎ายแรงแล๎วแตํกรณีไป จนกวําการสอบสวนจะถึงที่สุดและมีคาสั่งลงโทษ เว๎นแตํการลงโทษตามข๎อบังคับนี้จะเป็นคุณ
ยิ่งกวํา ให๎ผู๎มีอานาจพิจารณาสั่งลงโทษตามข๎อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ดร.สุเมธ แย๎มนุํน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

93

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙
.....................................................
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุ รี เห็ นควรจั ดท าระเบี ยบวํ าด๎ วยการเก็ บเงิ นคํ าบ ารุ งการศึ กษา
คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมศึกษาและคําสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงวางระเบียบไว๎ ดังนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการเก็บเงินคําบารุง
การศึกษา คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมการศึกษาและคําสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่งหรือประกาศอื่นใดในสํวนที่กาหนดไว๎แล๎วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย๎งกับระเบียบนี้ ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความวํา คณะตําง ๆ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“วิทยาเขต” หมายความวํา วิทยาเขตที่เปิดสอนในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สถานศึกษา” หมายความวํา คณะหรือวิทยาเขตที่สังกัดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“นักศึกษา” หมายความวํา ผู๎ที่เข๎ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข๎อ ๕ การเก็บเงินคําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมการศึกษา คําสนับสนุนการจัด
การศึกษาและอื่น ๆ ให๎เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บคําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมการศึกษา
คําสนับสนุนการจัดการศึกษา และอื่น ๆ ให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย แล๎วรายงานให๎สภามหาวิทยาลัยทราบ
ข๎อ ๖ ให๎อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกประกาศตามระเบียบนี้
สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๐
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรจัดทาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน
ให๎สอดคล๎องกับความตามมาตรา ๑๕ แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกาหนดให๎มีการเทียบ
โอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข๎าสูํการศึกษาใน
ระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และคงไว๎ซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๗(๒) แหํงพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงวางระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวําด๎วยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎มีผลใช๎บังคับนับแตํวนั ถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใด ในสํวนที่กาหนดไว๎แล๎วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย๎งกับระเบียบนี้ ให๎ใช๎ระเบียบนีแ้ ทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สถานศึกษา” หมายความวํา สํวนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือสํวนราชการที่เรียกชื่อเป็นอยํางอื่น
แตํมีฐานะเทียบเทําคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“หัวหน๎าสถานศึกษา” หมายความวํา หัวหน๎าสํวนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือหัวหน๎าสํวนราชการ
ที่เรียกชื่อเป็นอยํางอื่นแตํมีฐานะเทียบเทําคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวํา การนาผลการเรียนรู๎ ซึ่งเป็นความรู๎ทักษะและประสบการณ์ของ
ผู๎เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณ์การทางานมาประเมินเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้ และให๎มี
อานาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข๎อ ๖ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญา และต่ากวําปริญญาที่เข๎าศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา
๒๕๕๐ เป็นต๎นไป
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ข๎อ ๗ ให๎หัวหน๎าสถานศึกษาแตํงตั้ง คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล๎องกับ
ระดับการศึกษาและสาขาวิ ชาที่ ขอเทียบโอน จานวนไมํน๎อ ยกวํา ๓ คน ดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยนตาม
หลักสูตรที่กาหนด
ข๎อ ๘ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน๎าที่ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และหรือประเมิน
ความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข๎อ ๙ ผู๎ขอเทียบโอนผลการเรียน ต๎องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๐ ผู๎ขอเทียบโอนจะต๎องใช๎เวลาศึกษาอยูํในสถานศึกษาอยํางน๎อยหนึ่งปีการศึกษา
ข๎อ ๑๑ คําธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหนํวยกิตให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๒ ให๎หัวหน๎าสถานศึกษาเป็นผู๎อนุมตั ผิ ลการเทียบโอนผลการเรียน
หมวด ๑
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
ข๎อ ๑๓ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหนํวยกิตระหวํางการศึกษา
ในระบบ มีดังนี้
(๑) ให๎เทียบโอนรายวิชา หรือกลุํมวิชา ซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์ครอบคลุม ไมํน๎อย
กวําสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุํมวิชาในสาขาวิชาที่นักศึกษาผู๎ขอเทียบโอนศึกษาอยูํ
(๒) รายวิชาหรือกลุํมวิชา ที่จะนามาเทียบโอนต๎องมีระดับคะแนนไมํต่ากวํา ค หรือ C
(๓) รายวิชาหรือกลุํมวิชา ที่เทียบโอนหนํวยกิตให๎ เมื่อรวมกันแล๎วต๎องมีจานวนหนํวยกิตไมํเกิน สามในสี่
ของจานวนหนํวยกิตตลอดหลักสูตร
(๔) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหมํ จะเทียบโอนนักศึกษาได๎ไมํเกินกวําชั้นปีและภาคการศึกษาที่
ได๎รับอนุญาตให๎มีนักศึกษาเรียนอยูํตามหลักสูตรที่ได๎รับความเห็นชอบแล๎ว
ข๎อ ๑๔ ให๎ ส ถานศึ ก ษาด าเนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย นภายในภาคการศึ กษาแรกที่ ขึ้ นทะเบีย นเป็ น
นักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อผู๎ขอเทียบโอนจะได๎รับทราบจานวนรายวิชาและจานวนหนํวยกิตที่จะต๎องศึกษาเพิ่มเติมตาม
หลักสูตร
กรณีเหตุผลจาเป็นไมํสามารถดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให๎อยูํในดุลย
พินิจของหัวหน๎าสถานศึกษาจะพิจารณาให๎ขอเทียบโอน แตํต๎องไมํเกินภาคการศึกษาที่ ๒ ในปีการศึกษานั้น
ข๎อ ๑๕ ให๎มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(๑) รายวิชาหรือกลุํมวิชาที่ เทียบโอนให๎ จะไมํนามาคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และคําระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให๎บันทึก Transfer Credits ไว๎สํวนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให๎ในใบแสดงผลการเรียน
(๒) รายวิชาหรือกลุํมวิชาที่เทียบโอนให๎ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต๎องใช๎ผลการ
เรียนประกอบวิชาชีพ ให๎กาหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุํมวิชาที่เทียบโอน เพื่อนามาคิดคําระดับคะแนน
เฉลี่ยประจาภาค และคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว๎สํวนท๎าย
รายวิชาหรือกลุํมวิชาที่เทียบโอนให๎ในใบแสดงผลการเรียน
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หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข๎อ ๑๖ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู๎และให๎หนํวยกิตจากการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข๎าสูํการศึกษาในระบบ มีดังนี้
(๑) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู๎จะกระทาได๎โดยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไมํใชํการ
ทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนํวยงานตํางๆ และการประเมินแฟูมสะสมงาน
(๒) การเทียบโอนความรู๎จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุํมวิชาตามหลักสู ตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดย
รายวิชาหรือกลุํมวิชาที่เทียบโอนให๎เมื่อรวมกันแล๎วต๎องมีจานวนหนํวยกิตไมํเกินสามในสี่ของจานวนหนํวยกิต ตลอด
หลักสูตร
(๓) การขอเทียบโอนความรู๎เป็นรายวิชาหรือกลุํมวิชา ที่อยูํในสังกัดภาควิชาหรือสาขาวิชาใดให๎ ภาควิชา
หรือสาขาวิชานั้น เป็นผู๎กาหนดวิธีการและการดาเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู๎นั้นต๎องได๎รับผลการ
ประเมินเทียบได๎ไมํต่ากวํา ค หรือ C จึงจะให๎นับจานวนหนํวยกิตรายวิชาหรือกลุํมวิชานั้น
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนให๎ จะไมํนามาคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และคําระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
โดยบันทึก Prior Learning Credits ไว๎สํวนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให๎ในใบแสดงผลการเรียน เว๎นแตํหลักสูตรที่มี
องค์กรวิชาชีพควบคุม ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข๎อกาหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น
ในกรณีมีเหตุจาเป็น มหาวิทยาลัยมีเอกสิทธิ์ที่จะให๎ภาควิชาหรือสาขาวิชาทาการประเมินความรู๎ของผูท๎ ี่จะขอ
เทียบโอนความรู๎
ข๎อ ๑๗ ให๎มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธกี ารประเมิน ดังนี้
(๑) หนํวยกิตที่ได๎จากการทดสอบมาตรฐาน ให๎บันทึก “CS” (Credits from Standardized Tests)
(๒) หนํวยกิตที่ได๎จากการทดสอบที่ไมํใชํการทดสอบมาตรฐาน ให๎บันทึก “CE” (Credits from Examination)
(๓) หนํ ว ยกิ ต ที่ ได๎ จ ากการประเมิ น การจั ด การศึก ษา/อบรมที่ จั ด โดยหนํ ว ยงานตํ างๆ ให๎ บั น ทึ ก “CT”
(Credits from Training)
(๔) หนํวยกิตที่ได๎จากการประเมินแฟูมสะสมงาน ให๎บันทึก “CP” (Credits from Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในข๎อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให๎บันทึกไว๎สํวนท๎ายของ
รายวิชา หรือกลุํมวิชาที่เทียบโอนให๎ เว๎นแตํหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต๎องใช๎ผลการเรียนประกอบการ
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให๎กาหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุํมวิชาเพื่อนามาคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยประจา
ภาค และคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว๎สํวนท๎ายรายวิชาที่เทียบโอนให๎ในใบ
แสดงผลการเรียน
ข๎อ ๑๘ ให๎มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนจา ก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข๎าสูํการศึกษาในระบบ
ข๎อ ๑๙ การเทียบโอนผลการเรียนในหมวดนี้ ไมํใช๎บังคับกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาภาคสมทบพิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
(นางจรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก๎ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให๎สอดคล๎องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหมํที่เปลี่ยนแปลงให๎มีความเหมาะสม
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๑๗ (๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
และมติสภาดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎เพิ่มความตํอไปนีเ้ ป็น (๕) ในข๎อ ๑๓ แหํงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วํา
ด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
“(๕) ผู๎ข อเทีย บโอนที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บประกาศนี ย บัต รวิ ชาชี พ ชั้ นสู ง หรื อ อนุ ปริ ญ ญา หรื อ
ปริญญาตรี สามารถเทียบโอนเข๎าสูํการศึกษาในระบบได๎โดยการทดสอบหมวดวิชาศึ กษาทั่วไปและหมวดวิชาชีพ
เฉพาะ ในกลุํมวิชาชีพพื้นฐาน
การเทียบโอนความรู๎เป็นรายวิชาหรือกลุํมวิชาที่อยูํในสังกัดภาควิชาหรือสาขาวิชาใด ให๎สภาวิชาการเป็นผู๎
กาหนดหลักการและวิธีการ แล๎วให๎ภาควิชาหรือสาขาวิชาเป็นผู๎ดาเนินการเทียบโอน โดยการประเมินผลความรู๎ และ
ต๎องได๎รับผลการประเมินไมํต่ากวํา ค หรือ C จึงจะให๎นับจานวนหนํวยกิตรายวิชาหรือกลุํมวิชานั้น
กรณีมเี หตุจาเป็น สถานศึกษาอาจมอบให๎ให๎ภาควิชาหรือสาขาวิชาทาการประเมินผลความรู๎ของผู๎ที่จะขอ
เทียบโอนความรู๎ก็ได๎”
ข๎อ ๔ ให๎อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอานาจวินิจฉัย
ตีความเพื่อให๎การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
บทเฉพาะกาล
ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับแกํผู๎ขอเทียบโอนที่สาเร็จการศึกษาตามข๎อ ๓ แหํงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ กํอนวันที่ระเบียบนี้ใช๎บังคับด๎วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
98

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

www.rmutt.ac.th

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก๎ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให๎สอดคล๎องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหมํที่เปลี่ยนแปลงให๎มีความเหมาะสม
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๑๗ (๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
และมติสภาดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วํา ด๎ ว ยการเที ย บโอนผลการ
เรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎เพิ่มความตํอไปนีเ้ ป็น (๕) ในข๎อ ๑๓ แหํงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วํา
ด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
“(๕) ผู๎ขอเทียบโอนที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สามารถเทียบโอนเข๎าสูํการศึกษาในระบบได๎โดยการทดสอบหมวดวิชาศึ กษาทั่วไปและหมวดวิชาชีพเฉพาะ ในกลุํม
วิชาชีพพื้นฐาน”
การเทียบโอนความรู๎เป็นรายวิชาหรือกลุํมวิชาที่อยูํในสังกัดภาควิชาหรือสาขาวิชาใด ให๎สภาวิชาการเป็นผู๎
กาหนดหลักการและวิธีการ แล๎วให๎ภาควิชาหรือสาขาวิชาเป็นผู๎ดาเนินการเทียบโอน โดยการประเมินผลความรู๎ และ
ต๎องได๎รับผลการประเมินไมํต่ากวํา ค หรือ C จึงจะให๎นับจานวนหนํวยกิตรายวิชาหรือกลุํมวิชานั้น
กรณีมเี หตุจาเป็น สถานศึกษาอาจมอบให๎ให๎ภาควิชาหรือสาขาวิชาทาการประเมินผลความรู๎ของผู๎ที่จะขอ
เทียบโอนความรู๎ก็ได๎”
ข๎อ ๔ ให๎อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอานาจวินิจฉัย
ตีความเพื่อให๎การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ดร.สุเมธ แย๎มนุํน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการสอบของนักศึกษา
ระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กวํ า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี วํ า ด๎ ว ยการสอบของ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในสํวนที่กาหนดไว๎แล๎วในระเบียบนี้หรือซึ่ง
ขัดหรือแย๎งกับระเบียบนี้ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความวํา สํวนราชการระดับคณะ วิทยาลั ยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่อ เป็นอยํางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทําคณะ และให๎หมายรวมถึงคณะ วิทยาลัย ที่จัดตั้งเป็นสํวนงานภายในโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“คณบดี” หมายความวํา คณบดี ผู๎อานวยการวิทยาลัยหรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่อเป็นอยํางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทําคณบดี และให๎หมายรวมถึงหัวหน๎าสํวนงานภายในระดับคณะ วิทยาลัย ที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายความวํา คณะกรรมการประจาคณะของแตํละคณะในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการสอบ” หมายความวํา คณะกรรมการดาเนินการสอบประจาภาคการศึกษา และการสอบ
ระหวํางภาคการศึกษาในแตํละคณะ
“การสอบ” หมายความวํา การสอบประจาภาคและการสอบระหวํางภาคการศึกษา
“ผู๎คุมสอบ” หมายความวํา ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งจากคณะให๎ทาหน๎าที่กากับดูแลการสอบของนักศึกษาใน
แตํละภาคการศึกษา
“ภาควิชา” หมายความวํา ภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแตํละคณะและให๎ หมายรวมถึงหนํวยงานที่
เรียกชื่อเป็นอยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชา
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“นักศึกษา” หมายความวํา ผู๎ที่เข๎ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข๎อ ๕ ให๎มีประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข๎อปฏิบัติของผู๎คุมสอบและข๎อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา
เพื่อให๎ผู๎คุมสอบและผู๎เข๎าสอบถือปฏิบัติ
ข๎อ ๖ กาหนดการสอบประจาภาคและระหวํางภาคการศึกษาให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่ง
จะต๎องประกาศให๎นักศึกษาทราบลํวงหน๎า
ข๎อ ๗ การสอบรายวิชาใดที่มีอาจารย์ผู๎สอนหลายคนให๎ภาควิชากาหนดอาจารย์คนหนึ่งเป็นผู๎ประสานงานการ
สอบของรายวิชานั้น
ข๎อ ๘ ให๎คณบดีแตํงตั้งคณะกรรมการสอบประจาภาคการศึกษาตามความเหมาะสมของแตํละคณะ
ข๎อ ๙ คณะกรรมการสอบประจาภาคการศึกษา มีอานาจหน๎าที่ดังนี้
(ก) กาหนดบุ ค คลเพื่ อ ท าหน๎ าที่ ด าเนิ น การและควบคุม การสอบ แล๎ ว น าเสนอคณบดี เ พื่ อ แตํ ง ตั้ งเป็ น
อนุกรรมการหรือเจ๎าหน๎าที่ เพื่อดาเนินการในเรื่องตํอไปนี้
(๑) จัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบกํอนกาหนดวันสอบในรายวิชานั้น
(๒) กาหนดสถานที่สอบ
(๓) กาหนดวิธีการจัดพิมพ์ข๎อสอบ
(๔) จัดสถานที่สอบ
(๕) จัดการรับ - สํงข๎อสอบ สมุดคาตอบ และ/หรือกระดาษคาตอบ
(๖) กาหนดผู๎คุมสอบ
(๗) สอบสวนและรายงานการทุจริตของผู๎เข๎าสอบ
(๘) ติดตามและรวบรวมบัญชีประเมินผลแตํละรายวิชาที่คณะรับผิดชอบแล๎วจัดสํงสานักสํงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
(ข) ดูแลการสอบให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข๎อปฏิบัติของผู๎คุมสอบ และการสอบของ
นักศึกษา
(ค) วินิจฉัยและแก๎ไขปัญหาในระหวํางการสอบ
(ง) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสอบและให๎นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
(จ) รายงานการปฏิบัติงานของผู๎คุมสอบ
(ฉ) ดาเนินการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบที่คณะกรรมการประจาคณะมอบหมาย
ข๎อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจไมํประกาศผลการสอบหรือไมํออกใบรับรองผลการศึกษาให๎แกํนักศึกษาที่มีหนี้สิน
ติดค๎างกับคณะหรือมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๑ โทษส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู๎ ก ระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบ มี ๓ สถานตามล าดั บ ความหนั ก เบาของ
พฤติการณ์ ดังตํอไปนี้ คือ
(๑) ให๎ได๎ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทาการทุจริตนั้น หรือ
(๒) ให๎ได๎ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทาการทุจริตนั้นและสั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุก
รายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
(๓) ให๎พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข๎อ ๑๒ ในกรณีที่เกิดการทุจริตในการสอบ ให๎คณะกรรมการสอบดาเนินการสอบข๎อเท็จจริงและทารายงาน
เสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาโทษ
เมื่อคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาโทษสถานใดตามข๎อ ๑๑ (๑) และ (๒) ให๎คณบดีเป็นผู๎ลงนามใน
คาสั่ง และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

101

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

กรณีคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาลงโทษตามข๎อ ๑๑ (๓) ให๎เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการ
ข๎อ ๑๓ มหาวิท ยาลัย หรื อคณะอาจออกประกาศเพื่อ ให๎ การสอบดาเนิ นไปด๎ วยความเรี ยบร๎อ ยและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต๎องไมํขัดหรือแย๎งตํอระเบียบนี้
ข๎อ ๑๔ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจวินิจฉัยตีความเพื่อให๎การปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๕๒
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให๎มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎ วยการศึกษา
รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให๎ ผู๎ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ล๎ ว ได๎ ศึ ก ษารายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ในการน าความรู๎
ความสามารถไปประกอบอาชีพ หรือการขออนุญาตรับใบประกอบอาชีพตามที่กฎหมายกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไว๎ดังนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการศึกษารายวิชา
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎มีผลใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่งหรือประกาศอื่นใดที่กาหนดไว๎ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย๎งกับ
ระเบียบนี้ ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความวํา สํวนราชการระดับคณะ วิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่อเป็นอยํางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทําคณะ และให๎หมายรวมถึงคณะ วิ ทยาลัย ที่จัดตั้งเป็นสํวนงานภายในโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
“คณบดี” หมายความวํา คณบดี ผู๎อานวยการวิทยาลัยหรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชี่ออยํางอื่นที่มีฐานะ
เที ยบเทํา คณบดี และให๎ห มายรวมถึ งหั วหน๎ าสํ ว นงานภายในระดับ คณะ วิท ยาลั ยที่ จั ดตั้ งโดยสภ ามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“นักศึกษา” หมายความวํา ผู๎ที่เข๎ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข๎อ ๕ ผู๎ที่ประสงค์จะศึกษารายวิชาเพิ่มเติม จะต๎องเป็นผูส๎ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
ข๎อ ๖ การขอเข๎าศึกษารายวิชาเพิ่มเติมให๎ดาเนินการดังนี้
(๑) ยื่นคาร๎องขอสมัครโดยตรงที่คณะที่เปิดทาการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นลํวงหน๎าไมํ
น๎อยกวําหกสิบวัน กํอนวันเปิดภาคการศึกษา
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(๒) ให๎คณบดีเป็นผู๎พิจารณาการรับเข๎าศึกษาและผลการพิจารณาถือเป็นทีส่ ุด
ข๎อ ๗ การลงทะเบียนเรียนจะต๎องไมํเ กินภาคการศึกษาละ ๑๒ หนํวยกิต โดยมีสถานภาพการเป็น
นักศึกษาหนึ่งภาคการศึกษา
ข๎อ ๘ คําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน และคําใช๎จํายอื่น ให๎เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข๎อ ๙ การขอเอกสารแสดงผลการศึกษา ให๎ผู๎เข๎าศึกษายื่นคาร๎องตํอสานักสํงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย โดยออกให๎เป็นคําระดับคะแนน ก(A) ข+(B+) ข(B) ค+(C+) ค(C) ง+(D+) ง(D) ต(F)
และหนํวยกิตที่ได๎ไมํนามาคานวณหาคําระดับคะแนนเฉลี่ย
ข๎อ ๑๐ ให๎อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกประกาศตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๙
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับอัตราการเก็บเงิน
คําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียนและคําธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคสมทบพิเศษ ให๎มี
ความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๕ และข๎อ ๖ แหํงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการ
เก็บเงินคําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมการศึกษา และคําสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงออกประกาศไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ประกาศนี้เรียกวํา “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินคําบารุง
การศึกษา คําลงทะเบียน และคําธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข๎อ ๒ ประกาศนี้ให๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินคําบารุงการศึกษา
คําลงทะเบียน และคําธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคพิเศษ ประกาศ ณ วันที่
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕”
บรรดาประกาศหรือคาสั่งใดที่มีอยูํในประกาศนี้หรือที่ซึ่งขัดหรือแย๎งกับประกาศนี้ให๎ใช๎ประกาศนี้แทน
ข๎อ ๔ คําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน ให๎จัดเก็บ ดังนี้
(๑) คณะศิลปศาสตร์
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๒๐,๐๐๐ บาท
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๑๒,๐๐๐ บาท
(๒) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๒๐,๐๐๐ บาท
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๑๑,๐๐๐ บาท
(๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๒๔,๐๐๐ บาท
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๑๒,๐๐๐ บาท
(๔) คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ/สาขาวิชาการเงิน
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๒๔,๐๐๐ บาท
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๑๑,๐๐๐ บาท
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สาขาวิชาอื่น ๆ
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๘,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๘,๐๐๐
(๕) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๒๐,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๑๑,๐๐๐
(๖) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๒๔,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๑๒,๐๐๐
(๗) นักศึกษาภายใต๎ประกาศนี้ที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจนักศึกษา
(ก) ภาคการศึกษาละ
๖,๐๐๐
(๘) นักศึกษาภายใต๎ประกาศนี้ที่มีการฝึกงานภาคฤดูร๎อน
(ก) ภาคการศึกษาละ
๓,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ภายใต๎ประกาศข๎อ ๔ (๑) ถึง (๘) นักศึกษาที่ศึกษาเกินระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรที่
ผํานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให๎นับรวมระยะเวลาการลาพักการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาปกติ ให๎เสียคําบารุงการศึกษาและคําลงทะเบียนจานวนครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
(๙) นักศึกษาหลักสูตรตามอัธยาศัย (เทียบโอนความรู๎ประสบการณ์) ภาคสมทบพิเศษ
คําธรรมเนียมการศึกษา (จํายครั้งเดียวแรกเข๎า)
๑๕,๐๐๐ บาท
คําหนํวยกิต
๓๐๐ บาท
คําธรรมเนียมสอบรายวิชา ๆ ละ
๕๐๐ บาท
ข๎อ ๕ คําธรรมเนียมการศึกษาให๎จัดเก็บ ดังนี้
(๑) คําธรรมเนียมการศึกษาแรกเข๎า
๑,๐๐๐ บาท
(๒) คําระเบียบการและใบสมัครสอบ
๑๐๐ บาท
(๓) คําสมัครสอบคัดเลือก
๒๐๐ บาท
(๔) คําใบแทนบัตรประจาตัวนักศึกษา
๑๐๐ บาท
(๕) คําขึ้นทะเบียนบัณฑิต
๑,๐๐๐ บาท
(๖) คํารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตํอภาคการศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
(๗) คําคืนสภาพกลับเข๎าเป็นนักศึกษาตํอภาคการศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
(๘) คําโอนย๎ายสาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย
๕๐๐ บาท
(๙) คําโอนย๎ายมหาวิทยาลัย
๒,๐๐๐ บาท
(๑๐) คําใบแสดงผลการศึกษา/หนังสือรับรอง ฉบับละ
๕๐ บาท
(๑๑) คําลงทะเบียนเรียนช๎ากวํากาหนด วันละ ๕๐ บาท แตํไมํเกิน
๒,๐๐๐ บาท
(นับวันหยุดราชการ)
(๑๒) คําเทียบโอน รายวิชาละ
๑๐๐ บาท
ข๎อ ๖ คําบารุงการศึกษาและคําลงทะเบียน ให๎นักศึกษาชาระเงินภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อ
ชาระแล๎วจะไมํคืนให๎ เว๎นแตํมีกรณีจาเป็นต๎องคืนเงินที่เรียกเก็บดังกลําวข๎างต๎น ให๎เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็น
การเฉพาะราย
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ข๎อ ๗ ประกาศนี้เมื่อมีผลบังคับใช๎ให๎ใช๎กับนักศึกษาที่เข๎าเป็นนักศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต๎นไป
โดยให๎เริ่มจัดเก็บเงินตามประกาศนี้ตั้งแตํภาคการศึกษาที่หนึ่งปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข๎อ ๘ ให๎อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอานาจวินิจฉัยตีความเพื่อให๎การปฏิบัติตามประกาศ
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ทั้งนี้คาวินิจฉัยให๎ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
.....................................................
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได๎มีการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ของทุกสาขาวิชา
เพื่อสอดคล๎องกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จึงเห็นควรปรับเพิ่มคําลงทะเบียนรายวิชา ๐๔-๐๐๐-๑๐๑ การปฏิบัติงาน
เชิงวิศวกรรม เป็นกรณีเฉพาะรายวิชา
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๕ และข๎อ ๖ แหํงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการ
เก็บเงินคําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมการศึกษา และคําสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงออกประกาศไว๎ดงั นี้
๑. ประกาศนี้เรียกวํา “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินคําบารุง
การศึกษา คําลงทะเบียน และคําธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ประกาศนี้ ให๎ใช๎บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข๎าศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต๎นไป
๓. ให๎เพิ่มความตํอไปนี้เป็นวรรคสองของ ๑.๔ ในข๎อ ๑ แหํงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อ ง อัต ราการเก็บ เงิน คํา บารุง การศึก ษา คํา ลงทะเบีย น และคํา ธรรมเนีย มการศึก ษา ระดับ ปริญ ญาตรี ภาค
ปกติ ภาคพิเศษและภาคสมทบพิเศษ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
“กรณีนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชา ๐๔-๐๐๐-๑๐๑ การปฏิบัติงานเชิง
วิศวกรรม ในภาคการศึกษาฤดูร๎อน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให๎ชาระคําสนับสนุนการจัดการศึกษาเพียง ๓,๐๐๐ บาท
แตํหากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร๎อนรํวมกับรายวิชาอื่น ให๎นักศึกษาชาระคําสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพิ่มอีก ๓,๐๐๐ บาท นอกจากคําบารุงการศึกษา และคําลงทะเบียนการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร๎อน
ตามประกาศกาหนด”
๔. ให๎อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
.....................................................
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๕ และข๎อ ๖ แหํงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการ
เก็บเงินคําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมการศึกษา และคําสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงออกประกาศไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ประกาศนี้เรียกวํา “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินคําบารุง
การศึกษา คําลงทะเบียน และคําธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข๎อ ๒ ประกาศนี้ให๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินคําบารุงการศึกษา
คําลงทะเบียน และคําธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคสมทบพิเศษ ประกาศ
ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
บรรดาประกาศหรือคาสั่งใดที่มีอยูํในประกาศนี้หรือที่ซึ่งขัดหรือแย๎งกับประกาศนี้ให๎ใช๎ประกาศนี้แทน
ข๎อ ๔ คําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน ให๎จัดเก็บ ดังนี้
(๑) คณะศิลปศาสตร์
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๔,๐๐๐ บาท
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๖,๐๐๐ บาท
(๒) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๖,๐๐๐ บาท
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๗,๐๐๐ บาท
สาขาวิชาอื่น ๆ
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๔,๐๐๐ บาท
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๖,๐๐๐ บาท
(๓) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาประมง/สาขาวิชาการผลิตพืช/สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๒,๐๐๐ บาท
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๕,๐๐๐ บาท
สาขาวิชาอื่น ๆ
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๔,๐๐๐ บาท
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๖,๐๐๐ บาท
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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(๔) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๖,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๗,๐๐๐
(๕) คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาการเงิน
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๔,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๖,๐๐๐
สาขาวิชาอื่น ๆ
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๒,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๕,๐๐๐
หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา Business Computer
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๔๐,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๒๐,๐๐๐
หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาอื่น ๆ
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๓๕,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๑๗,๕๐๐
(๖) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๒,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๕,๐๐๐
(๗) คณะศิลปกรรมศาสตร์
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๒,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๕,๐๐๐
(๘) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๔,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๖,๐๐๐
(๙) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๖,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๗,๐๐๐
(๑๐) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๔,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๖,๐๐๐
(๑๑) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๖,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๗,๐๐๐
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๔,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๖,๐๐๐
(๑๒) นักศึกษาภายใต๎ประกาศนี้ที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ
๖,๐๐๐
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(๑๓) นักศึกษาภายใต๎ประกาศนี้ที่มีการฝึกงานภาคฤดูร๎อน
ภาคการศึกษาละ

๓,๐๐๐ บาท

ภายใต๎ป ระกาศข๎อ ๔ (๑) ถึง (๑๓) นั ก ศึก ษาที่ศึ ก ษาเกิ นระยะเวลาตามแผนการศึ กษาที่ ก าหนดไว๎ ใ น
หลักสูตรที่ผํานการอนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให๎นับรวมระยะเวลาการลาพักการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาปกติ ให๎เสียคําบารุงการศึกษาและคําลงทะเบียนจานวนครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
ข๎อ ๕ คําธรรมเนียมการศึกษาให๎จัดเก็บ ดังนี้
(๑) คําธรรมเนียมการศึกษาแรกเข๎า
๑,๐๐๐ บาท
(๒) คําระเบียบการและใบสมัครสอบ
๑๐๐ บาท
(๓) คําสมัครสอบคัดเลือก
๒๐๐ บาท
(๔) คําใบแทนบัตรประจาตัวนักศึกษา
๑๐๐ บาท
(๕) คําขึ้นทะเบียนบัณฑิต
๑,๐๐๐ บาท
(๖) คํารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตํอภาคการศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
(๗) คําคืนสภาพกลับเข๎าเป็นนักศึกษาตํอภาคการศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
(๘) คําโอนย๎ายสาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย
๕๐๐ บาท
(๙) คําโอนย๎ายมหาวิทยาลัย
๒,๐๐๐ บาท
(๑๐) คําใบแสดงผลการศึกษา/หนังสือรับรอง ฉบับละ
๕๐ บาท
(๑๑) คําลงทะเบียนเรียนช๎ากวํากาหนด วันละ ๕๐ บาท แตํไมํเกิน
๒,๐๐๐ บาท
(นับวันหยุดราชการ)
(๑๒) คําเทียบโอน รายวิชาละ
๑๐๐ บาท
ข๎อ ๖ คําบารุงการศึกษาและคําลงทะเบียน ให๎นักศึกษาชาระเงินภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อ
ชาระแล๎วจะไมํคืนให๎ เว๎นแตํมีกรณีจาเป็นต๎องคืนเงินที่เรียกเก็บดังกลําวข๎างต๎น ให๎เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็น
การเฉพาะราย
ข๎อ ๗ ประกาศนี้เมื่อมีผลบังคับใช๎ให๎ใช๎กับนักศึกษาที่เข๎าเป็นนักศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต๎นไป
โดยให๎เริ่มจัดเก็บเงินตามประกาศนี้ตั้งแตํภาคการศึกษาที่หนึ่งปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข๎อ ๘ ให๎อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอานาจวินิจฉัยตีความเพื่อให๎การปฏิบัติตามประกาศ
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ทั้งนี้คาวินิจฉัยให๎ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
.....................................................
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๑๙ แหํงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๗(๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงกาหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังตํอไปนี้
๑. ให๎คณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสาหรับรายวิชา ที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนไว๎ในแตํละภาคการศึกษาหนึ่ง โดยการประเมินผลการศึกษาในแตํละรายวิชา ให๎กาหนดเป็นระดับ
คะแนน คําระดับคะแนนตํอหนํวยกิต และผลการศึกษา ดังตํอไปนี้
ระดับคะแนน (GRADE)
ก
ข+
ข
ค+
ค
ง+
ง
ต
ถ
ม.ส.
พ.จ.
ม.จ.
ม.น.
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หรือ A
หรือ B+
หรือ B
หรือ C+
หรือ C
หรือ D+
หรือ D
หรือ F
หรือ W
หรือ I
หรือ S
หรือ U
หรือ AU
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คําระดับคะแนนตํอหนํวยกิต
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐
-

ผลการศึกษา
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช๎ (Fairly Good)
พอใช๎ (Fair)
อํอน (Poor)
อํอนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
ถอนรายวิชา (Withdrawn)
ไมํสมบูรณ์ (Incomplete)
พอใจ (Satisfactory)
ไมํพอใจ (Unsatisfactory)
ไมํนับหนํวยกิต (Audit)

www.rmutt.ac.th

๒. การให๎ระดับคะแนน ก (A) ข+ (B+) ข (B) ค+ (C+) ค (C) ง+ (D+) ง (D) และ ต (F) จะกระทา
ได๎ในกรณีตํอไปนี้
๒.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาเข๎าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินผลการศึกษาได๎
๒.๒ เปลี่ยนจากระดับคะแนน ม.ส. (I)
๓. การให๎ระดับคะแนน ต (F) นอกเหนือไปจาก ข๎อ ๒ แล๎ว จะกระทาได๎ดังตํอไปนี้
๓.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษามีเวลาศึกษาไมํครบร๎อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา
๓.๒ เมื่อนักศึกษาทาผิดระเบียบการสอบในแตํละภาคการศึกษา ตามข๎อบังคับหรือระเบียบหรือ
ประกาศมหาวิทยาลัยวําด๎วยการนั้น ๆ และได๎รับการตัดสินให๎ได๎ระดับคะแนน ต (F)
๔. การให๎ระดับคะแนน ถ (W) จะกระทาได๎ในกรณีตํอไปนี้
๔.๑ นักศึกษาปุวยกํอนสอบและไมํสามารถเข๎าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได๎ โดยยื่นใบลาปุวย
พร๎อมใบรับรองแพทย์ให๎คณบดีพิจารณารํวมกับอาจารย์ผู๎สอน หากเห็นวําการศึกษาของนักศึกษา ผู๎นั้นขาดเนื้อหา
สํวนที่สาคัญ สมควรให๎ระดับคะแนน ถ (W) ในบางวิชาหรือทั้งหมด
๔.๒ นักศึกษาลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่ ๑๒ ในระหวํางภาคการศึกษาปกติ หรือสัปดาห์ที่ ๖
ในระหวํางภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๔.๓ คณบดีอนุญาตให๎เปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I) เนื่องจากปุวยหรือเหตุสุดวิสัย
๔.๔ ในรายวิชาที่นักศึกษาได๎รับอนุญาตให๎ลงทะเบียนเรียนโดยไมํนับหนํวยกิต (AU) และมีเวลา
ศึกษาไมํครบร๎อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา
๕. การให๎ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะกระทาได๎ในรายวิชาที่ผลการศึกษายังไมํสมบูรณ์ โดยอาจารย์ผู๎สอน
จะต๎องระบุสาเหตุที่ให๎ระดับคะแนน ม.ส. (I) ประกอบไว๎ด๎วย ในกรณีตํอไปนี้
๕.๑ กรณีมีเหตุเจ็บปุวยหรือเหตุสุดวิสัย และมีเวลาศึกษาครบร๎อย ๘๐ โดยได๎รับอนุมัติจากคณบดี
๕.๒ กรณีนักศึกษาทางานที่เป็นสํวนประกอบการศึกษายังไมํสมบูรณ์ และอาจารย์ผู๎สอนรายวิชานั้น
เห็นสมควรให๎รอผลการศึกษาไว๎ ด๎วยความเห็นชอบจากหัวหน๎าภาควิชา
๖. การขอแก๎ระดับคะแนน ม.ส. (I) นักศึกษาจะต๎องยื่นคาร๎องตํออาจารย์ผู๎ สอนรายวิชานั้นโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้จะต๎องกระทาภายในกาหนด ๑๐ วันทาการหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เพื่อขอให๎อาจารย์ผู๎สอนกาหนด
ระยะเวลาสาหรับการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณ์ในรายวิชานั้น เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให๎แล๎วเสร็จภายใน
๓๐ วัน นับแตํวันเปิดภาคการศึกษา ยกเว๎นการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ของรายวิชาที่เป็นโครงการ ให๎ขอ
อนุมัติจากคณบดี เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) และให๎คณะสํงระดับคะแนนถึงสานักสํงเสริมทางวิชาการและงาน
ทะเบียนกํอนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หากพ๎นกาหนดทั้ง ๒ กรณีนี้แล๎ว นักศึกษาที่ได๎ระดับคะแนน ม.ส. (I) ใน
รายวิชาใดจะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยอัตโนมัติ
กํอนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หมายถึง กํอนวันที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว๎ให๎เป็นวันสิ้นภาคการศึกษาใด ๆ
ถัดไปจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาได๎ระดับคะแนน ม.ส. (I) ไว๎เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา ยกเว๎นภาค
การศึกษาฤดูร๎อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไมํบังคับ แตํหากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร๎อน จะต๎อง
ดาเนินการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณ์ให๎เสร็จสิ้นกํอนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดูร๎อน มิฉะนั้น ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะ
ถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยอัตโนมัติ นักศึกษาที่ได๎ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาใด ไมํ
จาเป็นต๎องลงทะเบียนเรียนเพื่อขอปรับระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาตํอไป แตํการขอเปลี่ยนระดั บคะแนน
ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาสุดท๎ายของนักศึกษา นักศึกษาต๎องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และชาระเงินคําธรรมเนียม
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
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๗. การเปลีย่ นระดับคะแนน ม.ส. (I) จะกระทาได๎ในกรณีดังตํอไปนี้
๗.๑ นักศึกษาที่มีเวลาศึกษาครบร๎อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา แตํไมํได๎สอบเพราะ
เจ็บปุวยหรือมีเหตุสุดวิสัย และได๎รับอนุมัติจากคณบดี ในกรณีเชํนนี้ การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให๎ได๎ตาม
ระดับคะแนนปกติ
๗.๒ เมื่ออาจารย์ผู๎สอนและหัวหน๎าภาควิชาเห็นสมควรให๎รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาต๎องทางาน
ซึ่ง เป็น สํว นประกอบการศึก ษา ในรายวิชานั้น โดยมิใ ชํค วามผิด ของนัก ศึก ษา ในกรณีเ ชํน นี้ การเปลี่ยนระดับ
คะแนน ม.ส. (I) ให๎สูงกวําระดับคะแนน ค (C) ขึ้นไปได๎ แตํถ๎าเป็นกรณีความผิดของนักศึกษาแล๎ว การเปลี่ยนระดับ
คะแนน ม.ส. (I) ให๎ได๎ไมํสูงกวําระดับคะแนน ค (C)
๘. การให๎ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะกระทาได๎ในรายวิชาที่ผลการประเมินผลการศึกษา
เป็นที่ พอใจ และ ไมํพอใจ ดังกรณีตํอไปนี้
๘.๑ ในรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว๎วํามีการประเมินผลการศึกษาอยํางไมํเป็นระดับคะแนน ก(A) ข+
(B+) ข(B) ค+ (C+) ค(C) ง+ (D+) ง(D) และ ต(F)
๘.๒ ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบีย นเรียนนอกเหนือไปจากหลัก สูตรและขอรับการประเมินผล
การศึกษาเป็นระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะไมํมีคําระดับคะแนนตํอหนํวยกิตและหนํวยกิตที่ได๎ไมํนามา
คานวณหาคําระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แตํให๎นับรวมเข๎าเป็นหนํวยกิตสะสมด๎วย
๙. การให๎ระดับคะแนน ม.น. (AU) จะกระทาได๎ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะแนะนาให๎
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่ อเป็นการเสริมความรู๎โดยไมํ นับหนํวยกิตในรายวิชานั้นก็ได๎ แตํต๎องได๎รับอนุญาตจาก
อาจารย์ผู๎สอนรายวิชานั้น
๑๐. การคานวณหาคําระดับคะแนนเฉลี่ย
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะคานวณหาคําระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชา ที่นักศึกษา
แตํละคนได๎ลงทะเบียนเรียนไว๎ในภาคการศึกษานั้น ๆ เรียกวํ าคําระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค ตามผลรวมของ
หนํวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตํละภาคการศึกษา ซึ่งเรียกวําหนํวยกิตประจาภาค และจะคานวณหาคํา
ระดับคะแนนเฉลี่ ยทุกรายวิชาของทุกภาคการศึ กษา รวมทั้งภาคการศึกษาฤดูร๎ อนด๎วย ตั้งแตํเ ริ่ม สภาพการเป็ น
นัก ศึก ษาจนถึง ภาคการศึก ษาปัจ จุบัน เรีย กวํา คํา ระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมตามผลรวมของหนํว ยกิต ที ่นัก ศึก ษา
ลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาทั้งหมด ซึ่งเรียกวําหนํวยกิตสะสม
คําระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท ซึ่งคานวณหาได๎ดังตํอไปนี้
๑๐.๑ คําระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค ให๎คานวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแตํละภาค
การศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนํวยกิตคานวณกับคําระดับคะแนนตํอหนํวยกิตที่นักศึกษาได๎รับในแตํละ
รายวิชาเป็นตัวตั้ง แล๎วหารด๎วยผลรวมของจานวนหนํวยกิตประจาภาค ในการหาร เมื่อได๎ทศนิยมสองตาแหนํงแล๎ว
ถ๎าปรากฏวํายังมีเศษก็ให๎ปัดทิ้ง
๑๐.๒ คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให๎คานวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแตํเริ่มสภาพการ
เป็นนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบันที่กาลังคิดคานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนํวยกิต คานวณกับคํา
ระดับคะแนนตํอหนํวยกิตที่นักศึกษาได๎รับในแตํละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล๎วหารด๎วยผลรวมของจานวนหนํวยกิตสะสม
ในการหาร เมื่อได๎ทศนิยมสองตาแหนํงแล๎ว ถ๎าปรากฏวํายังมีเศษก็ให๎ปัดทิ้ง
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๑๑. การลงทะเบียนเรียนซ้า หรือแทน และการนับหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๑๑.๑ นักศึกษาที่ได๎รับคะแนน ง+ (D+) หรือ ง (D) ในรายวิชาที่ต๎องใช๎ประกอบการขออนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามพระราชบัญญัติอื่น ให๎มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีกได๎ การลงทะเบียนเรียนที่กลําวนี้ เรียกวํา
การเรียนเน๎น (Regrade)
๑๑.๒ รายวิชาใดที่นักศึกษาได๎ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) หรือ ถ (W) หากเป็นรายวิชาบังคับ
ในหลักสูตรแล๎ว นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีกจนกวําจะได๎ระดับคะแนนตาม
ที่หลักสูตรกาหนดไว๎
ถ๎ารายวิชาใดที่นักศึกษาได๎ระดับคะแนนตามข๎อ ๑๑.๒ เป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตร นักศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได๎
รายวิชาใดที่นักศึกษาได๎ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) เมื่อมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้าหรือ
แทนกันแล๎วให๎นับหนํวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ในการคานวณหาคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๒. การนับหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรให๎นับรวมเฉพาะหนํวยกิตของรายวิชาที่ได๎ระดับคะแนน ตั้งแตํ ง (D)
ขึน้ ไป หรือได๎คะแนน พ.จ. (S) เทํานั้น
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดซ้าหรือแทนกัน ให๎นับหนํวยกิตของรายวิชาที่ได๎ระดับ
คะแนนดีที่สุดเพียงครั้งเดียว
๑๓. เกณฑ์การพ๎นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
๑๓.๑ มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากวํา ๑.๕๐ เมื่อลงทะเบียนเรียน มีหนํวยกิตสะสม (Credit
Attempt-CA) ที่นามาคิดคําระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม (Grade Point Average - GPA.) ระหวําง ๓๐ ถึง ๕๙ หนํวยกิต
๑๓.๒ มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากวํา ๑.๗๕ เมื่อลงทะเบียนเรียน มีหนํวยกิตสะสม (Credit
Attempt-CA) ที่นามาคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average - GPA.) ตั้งแตํ ๖๐ หนํวยกิตขึ้นไป ถึง
จานวนหนํวยกิตสะสมกํอนครบหลักสูตร
๑๓.๓ มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average - GPA.) ต่ากวํา ๒.๐๐ เมื่อลงทะเบียน
เรียนครบตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตร ยกเว๎นกรณีที่นักศึกษาได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้ แตํ ๑.๙๐ ขึ้นไป แตํไมํถึง
๒.๐๐ ซึ่งผลการศึกษาไมํเพียงพอที่จะรับการเสนอชื่อ เพื่อรับปริญญา ให๎นักศึกษา ขอลงทะเบียนเรียนซ้า ในรายวิชา
ที่ได๎ระดับคะแนนต่ากวํา ก (A) เพื่อปรับคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให๎ถึง ๒.๐๐ ภายในกาหนดระยะเวลา ๓ ภาค
การศึกษา รวมภาคการศึกษาฤดูร๎อน แตํไมํเกินระยะเวลาสองเทําของแผนการเรียนตามหลักสูตร
๑๔. ประกาศนี้ให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาที่เข๎าศึกษา ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต๎นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย์นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
.....................................................
เพื่อให๎การลงทะเบียนเรียนข๎ ามสถานศึกษา กรณีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมีความประสงค์ มา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๕ และข๎อ ๑๓ (๔) แหํงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วํา
ด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว๎ดังนี้
๑. ให๎ผู๎ที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชายื่นเอกสารที่ได๎รับอนุมัติให๎เรียนข๎ามสถานศึกษาจากสถานศึกษาที่
นักศึกษาสังกัดเพื่อขออนุมัติรายวิชาตํอคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น
๒. อัตราคําบารุงการศึกษา และคําลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๒.๑ คําบารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ
๑,๐๐๐ บาท
๒.๒ คําลงทะเบียน
หนํวยกิตละ
๓๐๐ บาท
๓. ให๎คณะที่อนุมัติรายวิชาให๎นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข๎ามสถานศึกษาแจ๎งผลการศึกษาภายหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ตํอสถานศึกษาที่นักศึกษาสังกัด
๔. ให๎อธิการบดีม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรักษาการตามประกาศนี้และมีอานาจวินิจฉัย
ตีความเพื่อให๎การปฏิบัติตามประกาศนี้เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
ทั้งนี้ ให๎มีผลบังคับใช๎กับนักศึกษาที่เข๎าศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต๎นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การเก็บเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
.....................................................
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๘ แหํงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงออกประกาศกาหนดอัตราการเก็บเงินคํา
บารุงการศึกษา คําลงทะเบียน ในการจัดการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสาหรับบัณฑิต ดังตํอไปนี้
๑. คําบารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท
๒. คําลงทะเบียนหนํวยกิตบรรยายและหนํวยกิตปฏิบตั ิ หนํวยกิตละ
๓๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารย์นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๑
.....................................................
โดยที่เห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุ ปริญญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให๎
ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎นาไปแสดงระดับคุณวุฒิเพื่อประกอบอาชีพได๎ตํอไป
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๕ และข๎อ ๖ แหํงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการ
กาหนดให๎มีอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่
๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงได๎ออกประกาศไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ประกาศนี้ เรีย กวํา “ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุรี เรื่ อง หลัก เกณฑ์การ
พิจารณาอนุมัติอนุปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข๎อ ๒ ประกาศนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ในประกาศนี้
“อนุปริญญา” หมายความวํา อนุปริญญาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
ข๎อ ๔ นักศึกษาที่จะขอให๎พิจารณาอนุมัติอนุปริญญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะต๎องมีความประพฤติ
ดีและมีความจาเป็นต๎องยุติการศึกษา โดยต๎องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู๎ที่มีหนํวยกิตสอบได๎ครบหลักสูตรชั้นปีที่ ๓ ของหลักสูตรชั้นปริญญาบัณฑิต ได๎คะแนนเฉลี่ย
สะสมไมํต่ากวํา ๒.๐๐ หรือ
(๒) เป็นผู๎ทมี่ ีหนํวยกิตสอบได๎ไมํครบตามที่ ระบุไว๎ในข๎อ ๔(๑) อนุญาตให๎นาหนํวยกิต ที่สอบได๎ของรายวิชา
ระดับที่สูงกวําหลักสูตรชั้นปีที่ ๓ ในหลักสูตรสาขาเดียวกันมาทดแทนได๎ ยกเว๎นรายวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ต๎องไมํเกิน ๑๒
หนํวยกิต โดยได๎คะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา ๒.๐๐ หรือ
(๓) เป็นผู๎ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๔ ของสาขานั้นโดยได๎คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมํต่ากวํา ๑.๘๐
หรือ
(๔) เป็นผู๎ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๕ ของสาขานั้นโดยได๎คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมํต่ากวํา ๑.๗๕

118

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

www.rmutt.ac.th

ข๎อ ๕ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอให๎พิจารณาอนุมัติให๎อนุปริญญาตามประกาศนี้ จะต๎องยื่นคาร๎องแสดง
ความจานงตํอสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข๎อ ๖ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย์นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษา
.....................................................
เพื่อให๎การดาเนินการสอบของคณะตํางๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
และเป็นไปในแนวเดียวกัน จึงให๎มีข๎อปฏิบัติของนักศึกษาเพื่อถือปฏิบัติ
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๕ และข๎อ ๑๔ แหํงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วย
การสอบของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไว๎ดังตํอไปนี้
๑. ผู๎เข๎าสอบจะต๎องเข๎าสอบตามตารางสอบและห๎องสอบที่คณะ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีได๎ประกาศไว๎ หากไมํมาเข๎าสอบตามตารางสอบและห๎องสอบที่กาหนดถือวําขาดสอบในลักษณะวิชานั้น
๒. ในกรณีผู๎เข๎าสอบมาถึงห๎องสอบสายไมํเกิน ๓๐ นาที จะเข๎าสอบได๎ตํอเมื่อได๎รับอนุญาตจาก ผู๎คุม
สอบ และไมํอนุญาตให๎ตํอเวลาสอบ ผู๎เข๎าสอบมาถึงห๎องสอบสายเกินกวํา ๓๐นาที จะไมํได๎รับอนุญาตให๎เข๎าห๎องสอบ
๓. ผู๎เข๎าสอบต๎องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการออกให๎ที่มีลายมือชื่อผู๎มีอานาจลง
นามให๎ผู๎คุมสอบตรวจทุกครั้งที่เข๎าสอบ ในกรณีที่ผู๎เข๎าสอบไมํมีเอกสารดังกลําว ให๎ผู๎เข๎าสอบ ขอหนังสือรับรองความ
เป็นนักศึกษาจากผู๎ที่ได๎รับมอบหมายจากคณะที่ผู๎เข๎าสอบสังกัดมาแสดง จึงจะเข๎าสอบได๎ และไมํอนุญาตให๎ตํอเวลา
สอบ
๔. ผู๎เข๎าสอบจะต๎องนั่งประจาตามที่นั่งสอบที่กาหนดให๎ จะเปลี่ยนที่นั่งสอบกํอนได๎รับอนุญาตไมํได๎
๕. ผู๎ เ ข๎ า สอบต๎ อ งแตํ ง กายให๎ สุ ภ าพตามข๎ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี วํ า ด๎ ว ย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตํงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
๖. ผู๎เข๎าสอบต๎องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องเขียนที่จาเป็นเกี่ยวกับการเขียนมาเอง เชํน ปากกา ดินสอ ยางลบ
ไม๎บรรทัด ไม๎ฉาก โปรแทรกเตอร์ วงเวียน เป็นต๎น และไมํอนุญาตให๎ยืมสิ่งของทุกชนิดจาก ผู๎เข๎าสอบอื่น เว๎นแตํ
จะได๎รับอนุญาตจากผู๎คุมสอบ
๗. ห๎ามผู๎เข๎าสอบนาตารา บันทึก เอกสาร เครื่องคานวณ อุปกรณ์หรื อสิ่งอื่นใดที่มีสูตรสัญลักษณ์ ที่
เกี่ยวข๎องกับการสอบในลักษณะวิชานั้นเข๎าห๎องสอบ เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตไว๎ในข๎อสอบของลักษณะวิชานั้น และผู๎เข๎า
สอบต๎องจัดหามาเอง
๘. ระหวํางการสอบ ห๎ามผู๎เข๎าห๎องสอบพูดหรือติดตํอซึ่งกันและกัน หรือกํอการรบกวนแกํผู๎อื่น เชํน สูบุหรี่
สํงเสียงดัง เป็นต๎น
๙. ผู๎เข๎าสอบต๎องปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามความที่แจ๎งไว๎ในข๎อสอบ เมื่อสํงสมุดคาตอบ และกระดาษคาตอบ
แล๎ว จะขอแก๎ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ อีกมิได๎
๑๐. การขอสมุดคาตอบ และกระดาษคาตอบเพิ่มเติ ม หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบ หรือมีข๎อสงสัยใน
การสอบ ให๎ผู๎เข๎าสอบขอหรือสอบถามจากผู๎คุมสอบเทํานั้น
๑๑. ห๎ามฉีกหรือนาสมุดคาตอบ และกระดาษใด ๆ ที่แจกให๎ในห๎องสอบออกจากห๎องสอบไมํวํากรณีใด ๆ
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๑๒. ผู๎เข๎าสอบจะออกจากห๎องสอบได๎ตํอเมื่อการสอบได๎ดาเนินการผํานพ๎นไปแล๎ว ๖๐ นาที นับแตํ
เริ่มสัญญาณให๎เข๎าสอบและรอจนกวําผู๎คุมสอบจะมาเก็บสมุดคาตอบและกระดาษคาตอบเรียบร๎อยแล๎ว การขออนุญาต
ออกจากห๎องสอบชั่วคราว หรือหลังระยะเวลาที่กาหนดในวรรคแรกให๎อยูํในดุลยพินิจของผู๎คุมสอบ
๑๓. หากผู๎เข๎าสอบต๎องการสํงสมุดคาตอบ และกระดาษคาตอบกํอนหมดเวลาที่กาหนดไว๎ ให๎ยกมือขึ้น
และรอจนกวําผู๎คุมสอบจะมาเก็บสมุดคาตอบ และหรือกระดาษคาตอบเรียบร๎อยแล๎ว จึงจะออกจากห๎องสอบได๎
ในกรณีที่ผู๎เข๎าสอบมิได๎ทาข๎อสอบให๎ดาเนินการตามความในวรรคแรกเชํนเดียวกัน
๑๔. เมื่ อ มี สั ญ ญาณหมดเวลา ห๎ า มผู๎ เ ข๎ า สอบเขี ย นตํ อ ไปอี ก ให๎ ผู๎ เ ข๎ า สอบวางสมุ ด ค าตอบ และ
กระดาษคาตอบนั้นไว๎บนโต๏ะของตน และรอจนกวําผู๎คุมสอบจะมาเก็บสมุดคาตอบ และกระดาษคาตอบเรียบร๎อยแล๎ว
จึงจะออกจากห๎องสอบได๎
๑๕. เมื่อผู๎เข๎าสอบได๎สํงสมุดคาตอบ และกระดาษคาตอบแกํผู๎คมุ สอบเรียบร๎อยแล๎วผู๎เข๎าสอบต๎องออกไป
ให๎พ๎นบริเวณห๎องสอบทันที และไมํกระทาการรบกวนแกํผเู๎ ข๎าสอบอืน่ ที่กาลังสอบอยูํ
๑๖. ในกรณีที่ผู๎เข๎าสอบต๎องสงสัยกระทาการทุจริต ให๎ผู๎คุมสอบมีอานาจตรวจค๎นผู๎เข๎าสอบได๎
๑๗. ผู๎เข๎าสอบผู๎ใดกระทาการฝุาฝืนประกาศนี้ หรือพยายามกระทาการทุจริตในการสอบรายวิชาใด เมื่อ
ได๎สอบสวนแล๎ว ประธานกรรมการหรือผู๎มีอานาจหน๎าที่ในการจัดการสอบมีอานาจสั่งไมํให๎ผู๎นั้น เข๎าสอบรายวิชานั้น
หรือสั่งไมํตรวจคาตอบรายวิชานั้นของผู๎นั้น โดยถือวําสอบตกเฉพาะรายวิชาก็ได๎
ถ๎าการกระทาดังกลําวในวรรคแรกเข๎าลักษณะร๎ายแรง อาจสั่งไมํให๎ผู๎นั้นเข๎าสอบตํอไปก็ได๎
๑๘. กรณีกระทาการทุจริตโดยการคัดลอกคาตอบระหวํางผู๎เข๎าสอบด๎วยกัน ให๎สันนิษฐานไว๎กํอนวําผู๎เข๎า
สอบนั้นได๎สมคบกันกระทาการทุจริต
๑๙. โทษสาหรับผู๎กระทาการทุจริตในการสอบมี ๓ สถาน ดังนี้
(๑) ให๎ได๎ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทาการทุจริตนั้น
(๒) ให๎ได๎ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทาการทุจริตนั้น และสั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
ทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
(๓) ให๎พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารย์นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง กาหนดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
--------------------------------------เพื่อให๎นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีโอกาสเรียนรู๎ประสบการณ์นอกชั้นเรียน
ซึ่งจะนาไปสูํคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อให๎การเข๎ารํวมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย จึงกาหนดให๎นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาค
พิเศษ ทุกหลักสูตร ที่เข๎าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต๎นไป เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
๑. ให๎นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร ๒-๓ ปี เข๎ารํวมกิจกรรม จานวน
ไมํน๎อยกวํา ๖ กิจกรรม
๑.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร ๔-๕ ปี เข๎ารํวมกิจกรรม จานวน
ไมํน๎อยกวํา ๑๒ กิจกรรม
ทั้งนี้นักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรมครบตามจานวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดจะได๎รับใบรับรองการ
เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript) จากมหาวิทยาลัยฯ
๒. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต๎องเข๎ารํวมเป็นสมาชิกของชมรมใด
ชมรมหนึง่ อยํางน๎อย ๑ ชมรม โดยจะทาการบันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๓. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต๎องเข๎ารับการทดสอบความสามารถทาง
ทักษะภาษาอังกฤษ หากผํานเกณฑ์จะทาการบันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity
Transcript)
๔. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต๎องเข๎ารับการทดสอบความสามารถทางทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากผํานเกณฑ์จะทาการบันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student
Activity Transcript)
๕. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร หากมีการฝึกประสบการณ์ตํางประเทศ
จะทาการบันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๖. กรณีใดที่ไมํเป็นไปตามประกาศนี้ ให๎อยูํในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และให๎ถือดุลยพินิจนั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง กาหนดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*******************
กรอบและทิ ศ ทางของกิ จ กรรมพั ฒนานั ก ศึ ก ษา ภายใต้ กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดั บอุ ดมศึ กษา
แห่งชาติ (TQF) และอัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”
๑. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร ๒-๓ ปี
กาหนดให๎นักศึกษาต๎องเข๎ารํวม หมายถึง กิจกรรมซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กาหนดให๎นักศึกษาทุกคน
ต๎องเข๎ารํวม จานวนรวมไมํน๎อยกวํา ๖ กิจกรรม
๑.๑ กิจกรรมมหาวิทยาลัย เลือกเข๎ารํวมจานวน ๓ กิจกรรม
๑.๑.๑. กิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัน
สาคัญของมหาวิทยาลัย
๑.๑.๒. กิจกรรมกีฬา นันทนาการ สํงเสริมสุขภาพ และสวัสดิภาพความปลอดภัย
๑.๑.๓. กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
๑.๑.๔. กิจกรรมวิชาการ
๑.๑.๕. กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย และเสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล
๑.๑.๖. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
๑.๓ กิจกรรมคณะ/วิทยาลัย จานวน ๒ กิจกรรม
๑.๓ กิจกรรมเพื่อสังคม บาเพ็ญประโยชน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม จานวน ๑ กิจกรรม
๒. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร
๔-๕ ปี โดยกาหนดให๎นักศึกษาต๎องเข๎ารํวม หมายถึง กิจกรรมซึ่งทางมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กาหนดให๎นักศึกษาทุกคนต๎องเข๎ารํวม จานวนรวมไมํน๎อยกวํา ๑๒ กิจกรรม
๒.๑ กิจกรรมมหาวิทยาลัย จานวน ๖ กิจกรรม
๒.๑.๑. กิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัน
สาคัญของมหาวิทยาลัย
๒.๑.๒. กิจกรรมกีฬา นันทนาการ สํงเสริมสุขภาพ และสวัสดิภาพความปลอดภัย
๒.๑.๓. กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
๒.๑.๔. กิจกรรมวิชาการ
๒.๑.๕. กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย และเสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล
๒.๑.๖. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
๒.๒ กิจกรรมคณะ/วิทยาลัย จานวน ๔ กิจกรรม
๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคม บาเพ็ญประโยชน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม จานวน ๒ กิจกรรม
๓. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต๎อง
ครอบคลุมทั้ง ๕ ด๎าน ดังตํอไปนี้
๓.๑ ด๎านกีฬา นันทนาการและการสํงเสริมสุขภาพ เชํน กองเชียร์กีฬา การเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬา เป็นต๎น
๓.๒ ด๎านเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เชํน กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง การเข๎ารํวมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดมารยาท เป็นต๎น
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๓.๓ ด๎านวิชาการที่สํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เชํน การอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ
การศึกษาดูงาน การแขํงขันทางวิชาการ การเข๎ารํวมประชุมจากหนํวยงานภายนอก เป็นต๎น
๓.๔ ด๎านบาเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล๎อม เชํน กิจกรรมการออกคํายอาสาพัฒนาชนบท
การบริจาคโลหิต กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น
๓.๕ ด๎านทักษะเสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล และผู๎นานักศึกษา เชํน การเป็นพิธีกร
กิจกรรมทางด๎ านสั งคม กิจกรรมการพัฒนามนุ ษยสัมพันธ์ คณะกรรมการสาขาวิชา สโมสรนั ก ศึก ษาคณะ/วิท ยาลั ย
คณะกรรมการชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และกิจกรรมที่มีลักษณะความเป็นผู๎นา
ตํางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
๔. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต๎องเข๎ารํวมเป็นสมาชิก ของ
ชมรมใดชมรมหนึ่ง อยํางน๎อย ๑ ชมรม โดยจะทาการบันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student
Activity Transcript)
๕. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต๎องมีความสามารถทางทักษะ
ภาษาอังกฤษ หากผํานเกณฑ์จะทาการบันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๖. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต๎องมีความสามารถทางทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากผํานเกณฑ์จะทาการบันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(Student Activity Transcript)
๗. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร หากมีการฝึกประสบการณ์
ตํางประเทศ จะทาการบันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถเลือกเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังตํอไปนี้
๑. การเข๎ารํวมกิจกรรม ที่จัดขึ้นโดยหนํวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรม
ดังกลําวจะต๎องมีเปูาหมายที่แสดงถึงการพัฒนาด๎านใดด๎านหนึ่งที่ชัดเจน และนักศึกษาจะต๎องมีหลักฐานแสดงให๎เห็นถึง
การเข๎ารํวมกิจกรรมดังกลําว นักศึกษาสามารถเลือกเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ได๎ดังนี้
๑.๑ นักศึกษาสามารถเลือกเข๎ารํวมกิจกรรม ที่จัดโดยหนํวยงานตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
๑.๒ นักศึกษาสามารถเลือกเข๎ารํวมกิจกรรม ที่จัดโดยหนํวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
๒. นักศึกษาสามารถเข๎ารํวมกิจกรรม ที่จัดขึ้นโดยหนํวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ใน
ฐานะตํางๆ ได๎แกํ
๒.๑ ผู๎นาหรือคณะกรรมการบริหารกิจกรรม
๒.๒ คณะทางานหรือผู๎ปฏิบตั ิงานในกิจกรรม
๒.๓ ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
๒.๔ นักกีฬาของสาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย ชมรมกีฬา หรือมหาวิทยาลัยฯ
๒.๕ เข๎ารํวมกิจกรรมกับหนํวยงานภายนอกในฐานะผู๎แทนของสาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัยฯ
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การเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑. กิจกรรม ๑ กิจกรรม สามารถเทียบคําประสบการณ์กิจกรรมได๎เพียงด๎านเดียว
๒. การพิจารณาเทียบคําประสบการณ์ให๎อยูํในด๎านใด ให๎ขึ้นอยูํกับลักษณะของการดาเนินกิจกรรมนั้นๆ
๓. กิจกรรมที่นักศึกษาจะทาการเทียบคําประสบการณ์ต๎องเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได๎รํวมดาเนินการ
เข๎ารํวมการฟังบรรยาย เข๎ารํวมการฝึกอบรม เข๎ารํวมเป็นคณะทางานหรือเข๎ารํวมกิจกรรม
๔. การเดินทาง การพักผํอน การรับประทานอาหาร จะไมํนามาเทียบคําประสบการณ์
๕. การเทียบคําประสบการณ์ สาหรับนักศึกษาที่มีผลงานดีเดํน นักศึกษาสามารถนาผลงานดังกลําวมา
เทียบคําประสบการณ์เป็นกรณีพิเศษ ได๎แกํนักศึกษาที่มีผลงานดังตํอไปนี้
๕.๑ นักศึกษาที่มีผลงานที่ชนะการประกวด หรือแขํงขัน ในกรณีตํางๆ
๕.๒ นักศึกษาที่ดารงตาแหนํงผู๎นาองค์กรนักศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๑ ปี
๕.๓ นักศึกษาที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เชํน การเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข๎ารํวมการ
อบรมหรือสัมมนา ในกรณีตํางๆ
หลักฐานแสดงการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาที่ผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจะต๎องจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อใช๎เป็น
หลักฐานการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งหลักฐานการผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมอาจจะออกมาในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งดังนี้
๑. ใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ออกให๎โดย คณะ/วิทยาลัย/หนํวยงาน
๒. ใบประกาศนียบัตรที่ได๎รับจากการทากิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยหนํวยงานที่ดาเนินการ
๓. หลักฐานอื่นๆ ของคณะ/วิทยาลัย/หนํวยงาน ที่แสดงวํานักศึกษาผํานการเข๎ารํวมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
๔. บันทึกกิจกรรมพัฒนานักศึกษาลงในระบบฐานข๎อมูล หรือบันทึกเตือนความจาลงในสมุดกิจกรรม
การยื่นขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๑. นักศึกษาต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ ครบตามที่กาหนด จึงมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอใบรับรองการ
เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๒. นั กศึ กษาตรวจสอบความถู กต๎ องในการบั นทึ กการเข๎ ารํ วมกิ จกรรมพั ฒนานั กศึ กษาในระบบ
ฐานข๎อมูลกับสมุดกิจกรรมนักศึกษา หากพบปัญหาให๎ทาการยื่นคาร๎องขอแก๎ไขให๎ครบถ๎วน
๓. นั ก ศึ ก ษายื่ น ค าร๎ อ งขอใบรั บรองการเข๎ ารํ วมกิ จกรรมพั ฒนานั กศึ กษา (Student Activity
Transcript) ที่กองพัฒนานักศึกษา
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ตัวอย่างบัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
บัตรผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผู๎จัดกิจกรรม/โครงการ
ต๎องให๎นักศึกษากรอกรายละเอียดให๎ครบถ๎วน
และจัดเก็บเอกสาร เพื่อบันทึกลงในระบบฐานข๎อมูล และ
บันทึกเตือนความจาลงในสมุดกิจกรรมนักศึกษา

รหัสกิจกรรม



หนํวยงานผู๎จัด ..................................................................................... วันที่ออกหลักฐาน ..........................................
ชื่อ - สกุล (นาย/น.ส.)....................................................................... คณะ......................................................................
สาขาวิชา................................................................................. ชั้นปีท.ี่ ..................
รหัสประจาตัวนักศึกษา -
ชื่อโครงการ........................................................................................................................................................................
ประเภทกิจกรรม ด๎าน.......................................................................................................................................................
วันที่..................................................
1. ขอให๎นักศึกษาตรวจสอบการบันทึกข๎อมูลโครงการได๎ ดังนี้
- www.sap.rmutt.ac.th (สาหรับนักศึกษา รหัส 57-58)
- www.sap2.rmutt.ac.th (สาหรับนักศึกษารหัส 59 เป็นต๎นไป)
2. มีปัญหาเรื่องกิจกรรมตกหลํน นาบัตรผํานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปติดตํอที่หนํวยงานผู๎จดั ภายใน 60 วัน
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หากพ๎นกาหนดนี้ ถือวําทํานสละสิทธิ์
3. โปรดกรอกข๎อมูลให๎ครบถ๎วนทันที หากมีรอยลบ ขูด ขีด ถือเป็นโมฆะ

(บริเวณนี้ ประทับตราผู้จัดโครงการ/กิจกรรม
และห้ามถ่ายเอกสารเด็ดขาด)
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การกระทาความผิดของนักศึกษาที่กาหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------------------------โดยที่เห็นสมควรให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามนโยบายมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๒๔ และ ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๕ ข้อ ๑๖(๑๐) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยวินัยและ
การดาเนินการทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ ข้อ ๑๖(๑๐) ประกอบประกาศสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การกระทาความผิด
ของนักศึกษาที่กาหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การกระทาความผิดของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
(๑) จัดกิจกรรมในลักษณะผิดศีลธรรมหรือลามกอนาจาร
(๒) การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจของนักศึกษาใหม่
(๓) การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ การเสพสิ่งมึนเมาและสารเสพติด
ทุกชนิดในมหาวิทยาลัยฯ หรือในขณะจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์
(๔) การก่อเหตุความวุ่นวาย หรือก่อกวนความไม่สงบเรียบร้อยในบริเวณมหาวิทยาลัยจนเป็นที่
เดือดร้อนราคาญของผู้อื่นในขณะที่มีการเรียน การสอน
(๕) แสดงกิริยามารยาทก้าวร้าวต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
(๖) การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งโดยชอบของคณะ วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย หรือจงใจฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังคาสั่ง คาแนะนา หรือคาตักเตือนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
(๗) การจัดกิจกรรมอันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัย เสื่อมเสียชื่อเสียง
(๘) จัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิการบดี
ข้อ ๔ การกระทาความผิดของนักศึกษาที่ฝ่าฝืนประกาศนี้ให้ดาเนินการทางวินัยกับนักศึกษาผู้นั้น
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยวินัยและการดาเนินการทางวินัยของนักศึกษา
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาราชการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ส่วนที่ 3

งานทะเบียนการศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบบริการการศึกษา

www.rmutt.ac.th

ระบบบริการการศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกคน สามารถเข้าสู่ ระบบการศึกษาโดยเข้าสู่
เว็บ ไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ซึ่ งนัก ศึ ก ษาจะต้องใช้รหัส ประจาตัวนัก ศึ กษาและรหัส ผ่าน มี
ขั้นตอนดังนี้
คลิก เข้ าสู่ระบบ
1. นักศึกษาเข้ าสู่ เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ดังรู ป
นักศึกษา

2. หลังจากนั้นให้ นักศึกษาไปคลิกทีเ่ มนู "เข้ าสู่ ระบบนักศึกษา" เพื่อเข้าสู่ ระบบการบริ การ
การศึกษา จะปรากฎหน้าจอ ดังรู ปด้านล่าง
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3. คลิก "เข้ าสู่ ระบบ" จะปรากฎหน้ าจอ ดังรู ปด้ านล่ าง

 รหัสประจาตัว เป็ นรหัสประจาตัวนักศึกษาที่มีจานวน 13 หลัก ซึ่งนักศึกษาจะทราบในวันที่นกั ศึกษากรอกประวัติ
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาใหม่
โครงสร้างรหัสนักศึกษา ประกอบด้วยตัวเลข จานวน 13 หลัก มีการแบ่งได้ดังนี้
ที่ตั้งของสถานศึกษา
ภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา
แสดงปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
การจัดการเรียนการสอนของระดับหลักสูตร
คณะ
สาขาวิชา
ลาดับที่ของนักศึกษา
ตัวตรวจสอบ (ดิจิ)

1

2
132

3-4

5

6-7

8-9
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ความหมายของรหัสนักศึกษา
รหัสนักศึกษา ประกอบด้วยจานวนตัวเลขทั้งหมด 13 หลัก เพื่อให้มีความเหมาะสมในการรองรับกับจานวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้มีหลักเกณฑ์ในการกาหนดรหัสนักศึกษา ดังนี้
1. ตัวเลขจานวน 13 หลักประกอบด้วย
1.1 หลักที่ 1
หมายถึง ที่ตั้งของสถานศึกษา
เลข 1 หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.2 หลักที่ 2
หมายถึง ภาคการศึกษาทีเ่ ข้าศึกษา
เลข 1 หมายถึง ภาคการศึกษาที่ 1
เลข 2 หมายถึง ภาคการศึกษาที่ 2
เลข 3 หมายถึง ภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.3 หลักที่ 3 - 4 หมายถึง แสดงปีการศึกษาทีเ่ ข้าศึกษา
เลข 56 หมายถึง ปีการศึกษา 2556
เลข 57 หมายถึง ปีการศึกษา 2557
1.4 หลักที่ 5
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของระดับหลักสูตร
เลข 0 หมายถึง โครงการตามอัธยาศัย/ภาคพิเศษสมทบ
เลข 1 หมายถึง ระดับปริญญาตรี 4/5 ปี ภาคปกติ
เลข 2 หมายถึง ระดับปริญญาตรี 4/5 ปี ภาคพิเศษ
เลข 3 หมายถึง ระดับปริญญาตรีต่อเนือ่ ง/เทียบโอน ภาคปกติ
เลข 4 หมายถึง ระดับปริญญาตรีต่อเนือ่ ง/เทียบโอน ภาคพิเศษ
เลข 5 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
เลข 6 หมายถึง ระดับปริญญาโท ภาคปกติ
เลข 7 หมายถึง ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
เลข 8 หมายถึง ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ
เลข 9 หมายถึง ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ
1.5 หลักที่ 6-7 หมายถึง คณะ
เลข 01 หมายถึง คณะศิลปศาสตร์
เลข 02 หมายถึง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เลข 03 หมายถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลข 04 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลข 05 หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
เลข 06 หมายถึง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลข 07 หมายถึง คณะศิลปกรรมศาสตร์
เลข 08 หมายถึง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เลข 09 หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลข 10 หมายถึง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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1.6 หลักที่ 8-9
หมายถึง
1.7 หลักที่10-11-12 หมายถึง
1.8 หลักที่ 13
หมายถึง

เลข 11 หมายถึง วิทยาลัยแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาในแต่ละคณะ
แสดงลาดับที่ของนักศึกษา
ตัวตรวจสอบ (ดิจิ) เพื่อตรวจการซ้ากันของรหัสนักศึกษา

 รหัสผ่าน มีจานวน 4 หลัก คือ เลข 4 ตัวท้ายของรหัสประจาตัวนักศึกษา เช่น นักศึกษามีรหัสประจาตัวเป็น
115150502013-2 รหัสผ่านคือ 0132 รหัสผ่านนี้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อนักศึกษาป้อนรหัส
ประจาตัว และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู
ตรวจสอบ

รหัสผ่านของนักศึกษาควรเปลี่ยนหลังจากได้ทาการ LOGIN ในครั้งแรก
รหัสผ่านถือเป็นข้อมูลส่วนตัวที่นักศึกษาต้องเก็บเป็นความลับ

หากนักศึกษาไม่ สามารถเข้ าระบบได้ ขอให้ ติดต่ อที่

สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยด่ วน

หลังจากนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้
ข้อมูล
ระเบียนประวัติ
ผลการลงทะเบียน
ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน
ผลการศึกษา
ตรวจสอบจบ
เสนอความคิดเห็น
ข่าวสารและอื่น ๆ
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รายละเอียด
ตรวจสอบประวัติ และแก้ไขข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ตรวจสอบยอดภาระหนี้สิน
ตรวจสอบเกรด รายวิชา และผลการเรียนสะสม
วิเคราะห์ผลการเรียน และตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา
สามารถเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย
รับทราบข้อมูล ข่าว ประกาศต่าง ๆ
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นักศึกษาทุกคนควรศึกษาคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และทาความเข้าใจกับ
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบัติ
ตนอย่ างถู ก ต้ อ ง และเป็ น ประโยชน์ ส าหรับ นั ก ศึก ษา โดยเฉพาะในหั ว ข้ อ ที่
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษ า เช่ น การลงทะเบี ย นเรี ย น การยกเว้ น /เที ย บโอนรายวิ ช า

การลาพักการศึกษา และการรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา การวั ดผลและการประเมินผล
การคานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ ย การถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา การอยู่ใน
สภาพการเตือนการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การขอสาเร็จการศึกษา เป็นต้น
แนะนาขั้นตอนการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
 เข้าสู่ระบบ ตามขั้นตอนในระบบบริการการศึกษาข้างต้น
 การลงทะเบียน

เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาท าการ Login แล้ ว ให้ ค ลิ กที่ เมนู
ซึ่ งอยู่ ท างด้ านซ้ ายมื อ เพื่ อ เข้ าสู่ ห น้ าจอ
ลงทะเบียน เมนูนี้จะปรากฏในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาของการลงทะเบียนได้กาหนดไว้ใน
ปฏิทินการศึกษา สาหรับใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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 วิธีการเข้ าระบบลงทะเบียน
เพื่ อ เข้าสู่ ห น้าลงทะเบี ยน ซึ่ งเมนู น้ ี จะปรากฏในช่ ว ง

นักศึ กษาคลิ กที่ เมนู
ลงทะเบียนเท่านั้น

คลิกที่เมนูลงทะเบียน

รู ปที่ 1 เมนูทพี่ ร้ อมสาหรับให้ บริการแก่นักศึกษา
 วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใช้ เมนูย่อยต่ าง ๆ
หน้าจอจะปรากฏเมนู ยอ่ ยต่าง ๆ ทางด้านซ้ายมือที่ใช้อานวย

เมื่อนักศึกษาคลิกที่เมนู

ความสะดวกในการลงทะเบียน เช่น เมนูแสดงหลักสู ตร เมนูคน้ หารายวิชา เมนูคานวณค่าใช้จ่าย เมนูแสดงตาราง
เรี ยน ตารางสอบ เป็ นต้น

รู ปที่ 2 เมนูต่าง ๆ ในระบบลงทะเบียน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์
1. หน้าแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์แสดงดังรู ปต่อไปนี้

ค้ นหา

รู ปที่ 3 หน้ าจอแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์
2. นักศึ ก ษาสามารถค้น หารายวิช าที่ ช่อ งระบุ รหัสวิช า (สามารถใช้สัญ ลักษณ์ * เพื่ อ ค้น หารายวิช า
ทั้งหมด) ที่ตอ้ งการลงทะเบียนจากการบันทึกรหัสรายวิชา แล้วคลิกที่เมนู
รายชื่อวิชาที่เราค้นหาก็จะ
แสดงขึ้นมา เพื่อให้นกั ศึกษาเลือก ดังรู ปที่ 4

บันทึกรหัสวิชา

รู ปที่ 4 หน้ าจอแสดงการค้ นหารายวิชาลงทะเบียน
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

137

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

3. ทาการเลือกวิชาที่ตอ้ งการลงทะเบียนโดยคลิกที่
รู ปตะกร้า วิชาที่เลือกจะเลื่อนขึ้นไปข้างบน
แสดงว่านักศึกษาได้เลือกวิชานั้นๆ เพื่อที่จะลงทะเบียน
4. ทุกครั้งที่ทาการเลือกรายวิชา ระบบจะทาการตรวจสอบความถูกต้องในการลงทะเบียน เช่น เวลาเรี ยนซ้ า
เวลาและวันสอบซ้ า หรื อลงทะเบียนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด โดยจะขึ้นแสดงข้อความสี แดง บริ เวณด้านล่างของ
กรอบรายวิชาที่เลือก แสดงข้อความการผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังรู ปที่ 5

ข้อความแจ้งเตือนกรณี
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไข

ลบรายวิชา

รู ปที่ 5 การแสดงข้ อผิดพลาด กรณีรายวิชาทีเ่ ลือกไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน

5. หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ข้ ึน นักศึกษาควรเลือกลบรายวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการลงทะเบียนออกไปเสี ยก่อน แล้ว
เลือกรายวิชาใหม่ที่ตรงตามเงื่อนไข หรื อลงทะเบียนในรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนได้ไปก่อน แล้วจึงติดต่อสานัก
ส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน เพื่อเขียนคาร้องขอลงทะเบี ยนในรายวิชาที่ ตอ้ งการตามกระบวนการของทาง
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะต้องไม่ขดั กับระเบียบหรื อข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วย
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การคานวณค่ าใช้ จ่าย
นักศึกษาสามารถเข้าไปดูค่าใช้จ่ายของรายวิชาที่ลงทะเบียน โดยคลิกที่เมนู
ซึ่งนักศึกษาจะสามารถดูรายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนครั้งนี้ ทั้งหมดได้ก่อนที่จะยืนยันการลงทะเบียนได้ โดย
กดเข้าไปที่เมนู

หลังจาการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว

รู ปที่ 6 การตรวจสอบรายการค่ าใช้ จ่าย ก่ อนการยืนยันการลงทะเบียนในเมนู
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การแสดงตารางเรียน/สอบ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางเรี ยนและตารางสอบของรายวิชาที่นกั ศึกษาเลือกลงทะเบียน
ก่อนการยืน ยัน การลงทะเบี ยนได้โดยเลื อกคลิ กที่ เมนู
เพื่อดู วนั เวลาเรี ยนได้ว่าเป็ น
อย่างไร หลังจากที่เลือกวิชาลงทะเบียนไว้แล้ว

รู ปที่ 7 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ ก่ อนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู
ค ลิ ก ที่ เม นู
เพื่อกลับไปหน้าจอลงทะเบียน และเมื่อนักศึกษา
พึงพอใจกับวิชาที่เลือกเพื่อที่จะลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจากนี้ คือให้นกั ศึกษาดาเนิ นการ
คลิ ก ที่ เมนู
เพื่ อ เป็ นการยืน ยัน ให้ ร ะบบได้รั บ ทราบว่า นัก ศึ ก ษาได้ต ัด สิ น ใจ
ลงทะเบียนแล้ว ในขั้นตอนนี้ถือว่ าเป็ นขั้นที่สาคัญที่สุดของการลงทะเบียนออนไลน์ เพราะว่าถ้านักศึกษาเพียงแต่
เลื อกรายวิชาไว้แต่ไม่ได้ คลิกที่เมนู
ระบบจะถื อ ว่ า นัก ศึ ก ษาได้ เข้ า มาเลื อ ก
รายการเท่ านั้นแต่ ไม่ ได้ ลงทะเบียน ซึ่ งจะท าให้นักศึ กษาท่ านอื่ นๆ เข้ามาเลื อกลงทะเบี ยนและกดปุ่ มยืนยัน
ผลการลงทะเบี ยนก่ อน ได้ที่นั่งเรี ยนไปก่ อน ซึ่งจะทาให้นกั ศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชานั้นได้ (ในกรณี
ที่วชิ านั้นจากัดจานวนผูเ้ รี ยนไว้)

ข้ อควรระวัง นักศึกษาต้ องคลิกทีเ่ มนู
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การยืนยันการลงทะเบียน
เมื่อนักศึกษามัน่ ใจในการเลือกวิชาที่ตอ้ งการลงทะเบียนแล้ว ให้นกั ศึกษาดาเนินการยืนยัน โดยคลิกที่เมนู
หลัง จากนั้ นให้ ต รวจสอบความถู ก ต้อ ง และต้อ งคลิ ก ที่ เมนู “ยื น ยั น การ
ลงทะเบียน” อีกครั้งที่บริ เวณตรงกลางหน้าจอ ถ้าผลของการตรวจสอบรายวิชาที่ถูกเลือกนั้นไม่ผา่ นจะไม่สามารถ
ยืนยันการลงทะเบียนได้ตอ้ งกลับไปปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม่

คลิกที่นี่เพื่อยืนยัน
การลงทะเบียน

รู ปที่ 8 หน้ าจอตรวจสอบข้ อมูล และยืนยันการลงทะเบียน
หลังจากนักศึกษาคลิกที่เมนูยนื ยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความการยืนยันการลงทะเบียน
พร้อมทั้งแสดงยอดเงินที่ตอ้ งชาระทั้งหมด หลังจากนั้นให้คลิกที่เมนู ผลการลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดในการ
ลงทะเบียน ดังหน้าจอรู ปที่ 9

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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ใช้ เมาส์คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ
ผลการลงทะเบียน

รู ปที่ 9 หน้ าจอแสดงข้ อความยืนยันว่ าระบบได้ ทาการบันทึกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาในฐานข้ อมูลแล้ ว
หลังจากคลิกที่เมนูผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยบร้อย
แล้ว จากนั้นนักศึกษาตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อรายวิชาจากผลลงทะเบียนให้ถูกต้อง โดยนักศึกษาสามารถพิมพ์
ใบแจ้งยอดการชาระเงิน เพื่อนาไปชาระเงินที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในใบแจ้งยอดฯ ได้
การพิมพ์ ใบแจ้ งยอดเพื่อไปชาระเงิน
ให้นกั ศึกษาใช้เมาล์คลิกที่เมนู รู ป
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รู ปที่ 10 ใบแจ้ งยอดการชาระเงินค่ าลงทะเบียนเรียน
และเมื่ อ นักศึ กษาได้น าใบแจ้งยอดไปชาระเงิ น ที่ ธนาคารตามที่ ร ะบุ ไ ว้โ ดยในระบบจะทราบว่า
นักศึ กษาได้ทาการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเรี ยบร้อยแล้ว หลังจากผ่านขั้นตอนการชาระเงินจึงจะถือว่าสิ้นสุ ด
กระบวนการลงทะเบียนออนไลน์
สาหรั บนักศึ กษาที่ต้องนาไปใช้ ในการเบิกค่ าเล่ าเรี ยน สามารถนาใบแจ้ งยอดฯไปใช้ เบิกได้ ส่วนเอกสาร
ประกอบการเบิกค่ าเล่ าเรียน สามารถดาวน์ โหลดที่หน้ าเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th เมนูซ้ายมือ ข้ อ 21 ระเบียบการ
เบิก-จ่ ายบุตรข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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การเพิม่ หรื อถอนรายวิชา
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนเรี ยบร้อยแล้ว หลังจากนั้นต้องการที่จะเพิ่มหรื อถอนรายวิชา ให้เข้าสู่ระบบ
บริ การการศึกษาแล้วคลิกที่เมนูเพิม่ /ลดรายวิชา ที่จะปรากฏขึ้นด้านซ้ายมือ
รายละเอียดการเพิม่ - ถอนวิชาลงทะเบียน
1. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสประจาตัว และรหัสผ่านของนักศึกษาเอง
2. เมื่อทาการเข้าสู่ระบบ จะมีเมนู

ให้ทาการเลือกที่เมนูน้ ี เพื่อทาการ

เพิ่ม - ถอนวิชาลงทะเบียน
3. เมื่อนักศึกษาเลือกที่เมนู “ลงทะเบียนเพิม่ ลด” จะปรากฏหน้าจอซึ่งแสดงรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนใน
พื้นที่ “รายวิชาทีล่ งทะเบียนทั้งหมด” ดังรู ปที่ 11

รายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนไว้แล้ว

รู ปที่ 11 หน้ าจอการลงทะเบียนเพิม่ ลดรายวิชา

144

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

www.rmutt.ac.th

4. หากต้องการลดรายวิชา ให้คลิกที่สญ
ั ลักษณ์

ในคอลัมน์ “ถอน” ที่ตรงกับรายวิชาที่ตอ้ งการ

ถอน ระบบ จะนารายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ที่พ้นื ที่ “รายวิชาทีต่ ้ องการลงทะเบียน” ดังรู ปที่ 12

1. คลิกที่นี่ เพื่อถอน
หรื อลดรายวิชา

2. ระบบจะนารายวิชาที่เลือกไปรอไว้
ที่
พื้นที่ “รายวิชาที่ตอ้ งการ
ลงทะเบียน”

รายวิชาที่
ต้ องการ
ถอน

รู ปที่ 12 การถอนหรื อลดรายวิชา

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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5. หากต้องการเพิ่มรายวิชา ให้คน้ หารายวิชาที่ตอ้ งการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชาบางส่วนหรื อทั้งหมด
ลงใน ช่อง “ระบุรายวิชา” แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้ นหา” ระบบจะนารายวิชาที่ตรงเงื่อนไขที่เลือกมาแสดง ดังรู ปที่13
1. กาหนดเงื่อนไขรหัสรายวิชา

4. คลิกที่นี่เพื่อเพิ่ม
รายวิชา

3. แสดงรายวิชาที่
ตรงตามเงื่อนไข

2. คลิกปุ่ ม “ค้ นหา”

รู ปที่ 13 การค้ นหารายวิชาทีต่ ้ องการลงทะเบียนเพิม่
หากต้องการเพิ่มรายวิชาใด ให้คลิกที่รูปตะกร้าด้านหลังรายวิชา ระบบจะนารายวิชาดังกล่าวไปแสดงใน
พื้นที่“รายวิชาทีต่ ้ องการลงทะเบียน” ให้โดยอัตโนมัติ ดังรู ปที่ 14

รายวิชาที่
ต้ องการเพิ่ม

รู ปที่ 14 การเลือกรายวิชาทีต่ ้ องการเพิม่
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ได้หรื อไม่

6. ระบบจะทาการตรวจสอบวิชาที่ทาการเพิ่ม – ถอนรายวิชาในเบื้องต้นว่าสามารถทาการเพิ่ม- ถอน

6.1 เมื่ อระบบทาการตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้วพบว่าไม่สามารถทาการเพิ่ม - ถอนได้ นักศึ กษา
จะต้องปรับแก้รายการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบบระบุเสี ยก่อน
6.2 เมื่อระบบทาการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าวิชาที่เลือกเพื่อทาการเพิ่ม- ถอนนั้น สามารถ
ทาการเพิ่ม - ถอนได้ ให้นกั ศึกษาทาการคลิกที่เมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” ด้านซ้ายมือของหน้าจอแล้วดาเนินการ
ตามขั้นตอนในหัวข้อการยืนยันผลการลงทะเบียน เป็ นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเพิ่ม- ถอนรายวิชา
7. หลังจากนั้นให้นกั ศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชาระเงินใบใหม่ และนาไปชาระเงินที่เคาเตอร์ธนาคาร
การชาระเงินค่ าลงทะเบียนเรียน
1. นักศึกษาสามารถนาใบแจ้งยอดการชาระเงินพร้อมเงินสดไปชาระหน้ าเคาเตอร์ ของธนาคารที่ระบุไว้
ในใบแจ้งยอดการชาระเงินได้ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
2. การชาระเงินให้ชาระเงินตามยอดจานวนเงินที่ลงทะเบียน พร้ อมชาระค่ าธรรมเนียมธนาคารจานวน
10 บาท
3. ขอให้ นกั ศึกษาเก็บหลักฐานการชาระเงินจากธนาคารไว้ ตรวจสอบกรณีทเี่ กิดปัญหา
4. หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ ขอให้ นกั ศึกษาตรวจสอบยอดการชาระเงินค่ าลงทะเบียนทางเว็บไซต์
www. oreg.rmutt.ac.th

ในการลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนด้ วยตนเอง
ไม่ ควรให้ บุคคลอื่นลงทะเบียนเรียนให้
เพื่อป้ องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในภายหลังได้
หากนักศึกษามีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนขอให้ ติดต่ อที่….
ฝ่ ายทะเบียนการศึกษา โทร 02 5493610-2
สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในเวลาราชการ ทันที
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาต้องดาเนินการลงทะเบียนเรี ยนตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th โดยมีข้นั ตอนดังนี้
เริ่มต้ น
นศ. รับใบลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ ทปี่ รึกษาหรื อดาวน์ โหลดจากเว็บไซต์ (โดยผ่านอาจารย์ ทปี่ รึกษา) และ
ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาในใบลงทะเบียนเรียนให้ ถูกต้ องก่ อนนาไปลงทะเบียนเรียน
ลงทะเบียนเรียนตรงตามแผนการเรียน

กรณี นศ. ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน นศ. กรอก
รหัสวิชาและ SEC (กลุ่มเรียน) ตามใบลงทะเบียน
นศ.ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB ตามคาแนะนา
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางเว็บไซต์
พิมพ์ ใบแจ้ งยอดฯ และตรวจสอบความถูกต้ อง
ของรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน
นาใบแจ้ งยอดฯ ไปชาระเงินที่ ธนาคาร ตามที่
ระบุไว้ ในใบแจ้ งยอดฯ
หลังจากนั้น ประมาณ 1 สัปดาห์ ให้ นศ.ตรวจสอบ
ยอดเงินทีค่ ้ างชาระใน WEB เพื่อดูว่ามีหนีค้ ้ างหรื อไม่
สิ้นสุ ด

148

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

ลงทะเบียนเรียนไม่ ตรงตามแผนการเรียน

กรณี นศ. ลงทะเบียนเรียนไม่ตรง
ตามแผนการเรียนและจาเป็ นต้องเพิม่ รายวิชา
กรณี เพิ่มรายวิชา
1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาและกลุ่ม
เรี ยน (SEC) ที่ตอ้ งการลงทะเบียนเรี ยน
(ดูที่นงั่ ว่าง) และลงเพิม่ เติม
2. หากไม่สามารถดาเนินการในข้อ 1
ขอให้ นศ. นาใบลงทะเบียนกรอกรหัส
วิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรี ยน (SEC) ผ่าน
อาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ที่ปรึ กษา และ
ทะเบียนคณะ มายืน่ ที่หอ้ ง RMUTT
Student Service Center
3. จากนั้นเจ้าหน้าที่ สวท. จะดาเนินการ
เพิ่มรายวิชาให้กบั นศ.

www.rmutt.ac.th

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนล่าช้ า
เมื่ อ นัก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถที่ จ ะมาลงทะเบี ย นเรี ย นในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาตามปฏิ ทิ น การศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด แต่อยูใ่ นระยะเวลาวันเริ่ มปรับการลงทะเบียนเรี ยนและชาระค่าลงทะเบียนล่าช้า
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
สาหรับภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนเรียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ จะต้ องชาระ
เงินค่ าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ค่ าปรับ) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งนีไ้ ม่ นับรวมวันหยุดราชการ มหาวิทยาลัยจะ
ไม่ อนุมัติให้ นักศึ กษาลงทะเบียนเรี ยนเมื่ อพ้ นกาหนดระยะเวลา 10 วัน ทาการนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้
นักศึกษาชาระเงินลงทะเบียนเรียนไม่ ว่ากรณีใด ๆ

เริ่มต้ น

กรณีที่ นศ. ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB
แต่ ยงั ไม่ ได้ ชาระเงินค่ าลงทะเบียน
หาก นศ. ต้องการชาระเงินล่าช้า ให้ นศ.
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชาระเงินในวันที่
ต้องการชาระเงิน พร้อมตรวจสอบค่าปรับ
การชาาระเงินล่าช้าให้ตรงกับยอดค่าปรับ
ให้ นศ. นาใบแจ้ งยอดไปชาระที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ
สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เท่ านั้น
สิ้นสุ ด

กรณีที่ นศ. ยังไม่ ได้ ลงทะเบียนเรียน
ผ่าน WEB
ให้ นศ. เขียนใบแบบขอลงทะเบียนเรียนล่ าช้ า
โดยผ่ านอาจารย์ ที่ปรึ กษา หัวหน้ าภาควิชา รองคณบดี
ฝ่ ายวิชาการ และ คณบดี พร้ อมใบลงทะเบียนเรี ยนที่มี
ลายเซ็ น อาจารย์ ผู้ สอนทุ กรายวิช าที่นั กศึ ก ษาต้ องการ
ลงทะเบียน
นศ. นาแบบขอลงทะเบียนเรียนล่ าช้ า ไปติดต่ อที่
สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
สวท.จะดาเนินการลงทะเบียนเรียนและ
พิมพ์ ใบแจ้ งยอดพร้ อมค่ าปรับให้ นศ.
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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ขั้นตอนการคืนสภาพนักศึกษา
ในกรณีถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรี ยนและไม่ลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษาปกติ ตามระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ในปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยจะดาเนินการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ทาให้
ไม่มีสภาพการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียนเรี ยนใน
ภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็ นนักศึกษา และค่าลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษาที่ถูกถอนชื่อ โดยนักศึกษาสามารถดาเนินการได้ดงั นี้
เริ่มต้ น
นศ. นาแบบคาร้ องทัว่ ไป พร้ อมกรอกรายละเอียดต่ าง ๆ
ให้ เรียบร้ อยเสนอผ่านอาจารย์ ทปี่ รึกษา และหัวหน้ าภาควิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณบดี
นศ. นาแบบคาร้ องทัว่ ไป ชาระเงินค่ าคืนสภาพการเป็ นนักศึกษา และค่ าลา
พักการศึกษา ไปชาระเงินทีห่ ้ อง RMUTT Student Service Center
ชั้น 1 อาคารสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ให้ นศ. นาแบบคาร้ อง และใบเสร็จรับเงิน ไปยื่นทีฝ่ ่ ายบริการ
นักศึกษาของคณะ เพื่อดาเนินการทาหนังสื อขอคืนสภาพฯ
ส่ งมาทีส่ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติและจัดทาประกาศการคืนสภาพการเป็ นนักศึกษา
จัดส่ งประกาศการคืนสภาพการเป็ นนักศึกษาให้ คณะรับทราบ
และติดประกาศแจ้ งนักศึกษา
สิ้นสุ ด
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ขั้นตอนการถอนรายวิชาโดยได้ รับค่ าระดับคะแนน W
เมื่ อนักศึก ษาลงทะเบี ยนเรี ย นผ่าน WEB ตามปฏิ ทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้ว
แต่นักศึกษามีความประสงค์ที่จะถอนรายวิชาโดยได้รับค่าระดับคะแนน W ซึ่ งนักศึกษาต้องดาเนิ นการ
ตามที่ปฏิทินการศึกษาที่กาหนดและสามารถดาเนินการได้ดงั นี้
เริ่มต้ น
นศ. รับแบบถอนรายวิชา ได้ ที่ สวท. / ดาวน์ โหลด จากเว็บไซต์
www.oreg.rmutt.ac.th
นศ. กรอกรายละเอียดต่ าง ๆ พร้ อมผ่านอาจารย์ ผ้สู อน
อาจารย์ ทปี่ รึกษา และหัวหน้ าภาควิชา / สาขาวิชา
นศ. นาแบบการถอนรายวิชาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ห้อง RMUTT Student
Service Center ชั้น 1 อาคารสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นศ. ตรวจสอบรายวิชาทีน่ ักศึกษาทาการถอนรายวิชาได้ รับค่ าระดับ
คะแนน W ในระบบบริการการศึกษาทีผ่ ลการลงทะเบียน

สิน้ สุด

นักศึกษาที่จะดาเนินการยื่นแบบการถอนรายวิชา ขอให้ ถ่ายเอกสารเก็บไว้ เป็ นหลักฐานเพื่อ
ตรวจสอบ ข้ อมูลรายวิชาทีน่ ักศึกษาทาการถอนรายวิชาโดยได้ รับค่ าระดับคะแนน W ในเว็บไซต์
www. oreg.rmutt.ac.th

หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรื อมีปัญหาขอให้ติดต่อที่สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน โดยด่วน
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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ขั้นตอนการขอสาเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรและประเมินตนเองได้ว่าจะสาเร็จการศึกษา ให้ยื่น
คาร้องขอสาเร็จการศึกษา ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาฤดูร้อน กรณีที่นักศึกษาเคยแจ้งสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดแล้วไม่สาเร็จการศึกษา นักศึกษา
ต้องยื่นคาร้องขอแจ้งสาเร็จการศึกษาใหม่ทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา เช่น กรณีที่ติด I จะต้อง
ชาระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา จานวน 1,000.- บาท ในภาคการศึกษาที่อยู่ระหว่างการขอแก้
ค่าระดับคะแนน I เป็นค่าระดับคะแนนที่สมบูรณ์
ผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา จะต้องดาเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ซึ่งการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
เป็ น สภาพบั งคั บ ที่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งกระท าเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา หากนั ก ศึ ก ษาไม่ ด าเนิ น การ จะไม่ มี สิ ท ธิ์เข้ า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตรและรับเอกสารหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา และใบปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมขอใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยให้นักศึกษาแนบรูปถ่ายสวมครุยปริญญา จานวน 5 ใบ ดังนี้
1. รูปถ่ายสวมครุยปริญญา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 ใบ สาหรับติดหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ
สาเร็จการศึกษา
2. รูปถ่ายสวมครุยปริญ ญา ขนาด 1 นิ้ว สาหรับติดใบแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จานวน 2 ใบ ต่อ 1 ชุด
กรณี ที่ นักศึกษาเคยขึ้นทะเบียนบั ณ ฑิ ตในภาคการศึ กษาใด แล้วไม่สาเร็จการศึกษา นักศึกษาไม่ต้องขึ้น
ทะเบียนบัณฑิตใหม่
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการขอสาเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษาทางเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th เพื่อบันทึกข้อมูลแจ้งสาเร็จ
การศึกษา (ตามขั้นตอนที่แจ้งหน้าเว็บไซต์)
2. นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชาระเงินและนาไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตามกาหนดระยะเวลา
ที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอด
3. นักศึกษาพิมพ์แบบขอสาเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมแนบหลักฐานการชาระเงิน เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา ลงนามรับรอง
4. นักศึกษานาแบบขอสาเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมรูปถ่ายสวมครุย และหลักฐานการ
ชาระเงินส่งแผนกทะเบียนคณะ/วิทยาลัย ให้รวบรวมส่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. ส่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดพิมพ์สรุปรายชื่อผู้ขอสาเร็จการศึกษา ส่งให้คณะเพื่อแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอสาเร็จการศึกษา หากมีผู้ขอสาเร็จการศึกษาเพิ่มเติม หรื อชื่อตก
หล่นให้คณะ/วิทยาลัย ทาบันทึกส่งเพิ่มเติมมาที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ขั้นตอนและวิธีการขอสาเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
เริ่มต้น
1. นศ. เข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษาทางเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
เพื่อบันทึกข้อมูลแจ้งสาเร็จการศึกษา (ตามขัน้ ตอนที่แจ้งหน้าเว็บไซต์)
2. นศ. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชาระเงินและนาไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ตามกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอด
3. นศ. พิมพ์แบบขอสาเร็จการศึ
กษาและขึ
้นทะเบี
ทีร่ ะบุ
ไว้ ในใบแจ้
งยอดยนบัณฑิต พร้อมแนบหลักฐาน
การชาระเงินเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหัวหน้าสาขาวิชา ลงนามรับรอง
ง
4. นศ. นาแบบขอสาเร็จการศึกษาและขึน้ ทะเบียนบัณฑิต พร้อมรูปถ่ายสวมครุย และหลักฐาน
การชาระเงินส่งแผนกทะเบียนคณะให้รวบรวมส่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดพิมพ์สรุปรายชื่อผู้ขอสาเร็จการศึกษา ส่งให้คณะเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอสาเร็จการศึกษา หากมีผู้ขอสาเร็จการศึกษาเพิ่มเติม
หรือชื่อตกหล่นให้คณะ/วิทยาลัย ทาบันทึกส่งเพิ่มเติมมาที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ้นสุด

หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษาแจ้งสาเร็จแล้วไม่สาเร็จการศึกษาให้ทาขั้นตอนที่ 1, 3, 4, 5 ไม่ต้องทาขั้นตอนที่ 2
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ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา
เอกสารการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ออกให้ มีดังนี้
สาหรับนักศึกษาปัจจุบัน
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร
ฉบับภาษาไทย
- ใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
- หนังสือรับรองสาเร็จการศึกษา
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (ไม่ออกเอกสารฉบับภาษาไทย)
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
ฉบับภาษาอังกฤษ
- หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร
ฉบับภาษาอังกฤษ
- ใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับภาษาอังกฤษ
การติดต่อขอเอกสารการศึกษา นักศึกษาควรยื่นคาร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนถึงวันที่ต้องการใช้
หลักฐานดังกล่าว เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ เพื่อให้ เกิดความถูกต้อง และสามารถติดต่อขอรับได้ในวัน
ถัดไปหลังจากที่ยื่นคาร้องและหลักฐานครบถ้วนแล้ว
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
1. รับแบบขอเอกสารการศึกษาที่ ห้อง RMUTT Student Service Center ชั้น 1 อาคารสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน
2. นาแบบขอเอกสารการศึกษา ไปชาระเงิ นค่าธรรมเนียม ที่กองคลัง ห้อง RMUTT Student Service
Center ชั้น 1 อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฉบับละ 50.- บาท
3. ส่ งแบบขอเอกสารการศึ ก ษา ที่ ชาระเงิน ค่ าธรรมเนี ย มเรีย บร้ อ ยแล้ ว คื น เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ ง RMUTT
Student Service Center ชั้น 1 อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมรูปถ่าย ดังนี้
- หนั งสื อรับ รองการเป็ น นั กศึ ก ษา และหนั งสือ รับ รองเรียนครบหลั กสู ตร แนบรูป ถ่ายนั กศึ กษา
ปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว
- ใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์ ไม่ใช้รูปถ่าย
- หนังสือรับรองสาเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ใช้รูปถ่ายสวมครุยปริญญา
ขนาด 1 นิ้ว
4. นาใบเสร็จรับ เงิน มาติดต่ อขอรับเอกสารการศึกษาที่ห้อง RMUTT Student Service Center ชั้น 1
อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน นักศึกษาสามารถนาผลการเรียนสะสม ที่ศึกษามาจาก
สถาบันการศึกษาอื่น หรือความรู้ที่ได้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย มาเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
ในหลักสูตรได้ ซึ่งนักศึกษาจะขอเทียบโอนผลการเรียนได้นั้น จะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 1
ปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
1. เนื้อหารายวิชาที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชา
2. รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอน จะต้องมีค่าระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C
3. รายวิชาหรือกกลุ่มวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้เมื่อรวมกันแล้ว จะต้องมีหน่วยกิตไม่เกิน 3 ใน 4
ของจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
4. รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว้นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้นา
ค่าระดับคะแนนในรายวิชามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
5. การเทียบโอนผลการเรียน จะต้องดาเนินการภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กรณี
มีเหตุผลความจาเป็น ไม่สามารถดาเนินการเทียบโอนได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีใน
การพิจารณาเทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษานั้น
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
1. วิธี ก ารประเมิ น เพื่ อ เที ย บโอนความรู้ จะกระท าได้ โดยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ ไม่ ใช่
มาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ และการประเมินแฟ้มผลงาน
2. การเทียบโอนความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชา เมื่อรวมกันแล้วจะต้องมีหน่วยกิตไม่เกิน 3 ใน 4
ของจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
3. การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชา ให้ภาควิชา/สาขาวิชา เป็นผู้กาหนดวิธีการและการ
ดาเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้ จะต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ากว่า C
4. รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว้นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้นา
ค่าระดับคะแนนในรายวิชาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
1. รับ แบบค าร้อ งขอเที ย บโอนผลการเรีย น ที่ ห้ อ ง RMUTT Student Service Center ชั้ น 1 อาคาร
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2. ยื่นคาร้องพร้อมหลักฐานการศึกษา เสนออาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ตรวจสอบแล้วเสนอความเห็นต่อคณบดี
3. คณะฯ แจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบ พร้อมแจ้งให้นักศึกษาชาระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอน
ผลการเรี ย น รายวิชาละ 100.- บาท ที่ ก องคลั ง ห้ อ ง RMUTT Student Service Center ชั้ น 1 อาคารส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. นักศึกษาส่งแบบเทียบโอนผลการเรียนคืนคณะฯ
5. คณะฯ รวบรวมแบบเทียบโอนผลการเรียนให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อดาเนินการต่อไป
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ส่วนที่ 4

แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการศึกษา

www.rmutt.ac.th
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Office of Academic Promotion and Registration

แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษำ
Student Card Request Form

วันที่.................................................
Date

เรื่อง ขอทาบัตรนักศึกษา / I would like to request Student card.

เรียน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / Dear Director’s office of academic promotion and registration
คานาหน้านาม

นาย / Mr.

Title name

นาง / Mrs.

**กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง**
Please write in block letters

นางสาว / Miss

อื่น ๆ / other ..............................................................

ชื่อ / First Name .................................................................................... นามสกุล / Last name.............................................................................................
(นักศึกษาที่เปลี่ยนชือ่ - นามสกุล ให้ติดต่อที่คณะ/วิทยาลัย ทาเรื่องขอเปลีย่ นชือ่ -นามสกุลให้เรียบร้อยก่อนขอทาบัตรนักศึกษา)

(The students changed name or last name, contact the registration committee. Please changed name or last name before make a student card.)

คณะ / Faculty .............................................................................. สาขาวิชา / Major .................................................................................................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา :
Student ID Code

เลขบัตรประจาตัวประชาชน :
Identity card no.

(แนบสาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว หรือไฟล์รูปถ่ายนักศึกษาบันทึกแผ่นซีดี)

(Attach one copy of ID card, a student photo of an inch size or file of student photo saved in CD.)
มีความประสงค์ขอทาบัตรนักศึกษา เนือ่ งจาก / I would to made a student card, because

บัตรสูญหาย / ชารุด (แนบใบแจ้งความของสถานีตารวจพร้อมแบบคาร้อง)

The card is lost / damaged. (Attach the police report with Student Card Request Form.)

บัตรหมดอายุ (แนบสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อมแบบใบคาร้อง)

The card is expired (Attach copy of student card with Student Card Request Form.)

หมู่โลหิต / Blood type

A

B

AB

O

อื่น ๆ / other ..........................................

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ / Mobile phone no. ........................................................... อีเมล์ /Email ..........................................................................................
ลงชื่อนักศึกษา.........................................................................
Student’s signature
(........................................................................)
สำหรับนักศึกษำ / For Student
นักศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องและรับบัตรนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
The student to checked accuracy and received a student card.
ลงชื่อนักศึกษา.....................................................................................
(....................................................................................)
Student’s signature
วันที่................./...................../..............
Date

ISSUE 01
วันที่บังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2557

สำหรับเจ้ำหน้ำที่รับแบบคำร้อง / For officer of OAPR
วันที่ออกบัตร.........................................วันที่หมดอายุบัตร.........................................

Date of Issue

Date of Expiry

ลงชื่อ....................................................................................
Signature(...................................................................................)
วันที่......................../............................../....................
Date

สำหรับเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน / For financial officer
เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จ/ Receipt No. ......................................
จานวนเงิน / Total ............................................................ บาท / Baht.
ลงชื่อ ..................................................................................
Signature(.................................................................................)
วันที่......................./............................./.......................
Date

FM 05-01
สวท.06/AR06
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Office of Academic Promotion and Registration

แบบคำร้องทั่วไป

General Request Form
วันที่.............................................
Date
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................รหัสประจาตัวนักศึกษา...........................................
Student ID Code
Name (Mr./Mrs./Miss)
สาขาวิชา......................................................................................................... คณะ..................................................................................................
Faculty
Field of study/Major
อยู่บ้านเลขที่..................................................หมู่...............................................ตรอก/ซอย..........................................................................................
Soi
Moo.
Home address
ถนน..................................................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด...................................
Street/Road
Sub-District
Province
District
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)….........................................................................มีความประสงค์ขอ (I would like to)
Post Code
Mobile
 ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา เนือ่ งจาก
 ถูกถอนชื่อจากการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่......................................
Return student status because of
Having been withdrawn from student status in semester
ปีการศึกษา.............................................
Academic year
 ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่....................................................ปีการศึกษา.............................................
Retain student status in semester
Academic year
 ขอลงทะเบียน
 ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด เนื่องจาก........................................................................................
Less than stipulated course load, because
Register
 เกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนด เนื่องจาก........................................................................................
More than stipulated course load, because
 อื่น ๆ ระบุ (Others, please specify).....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………………………………………...
Signature
(…………………………………………………….)
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Student Advisor’s Comment
 เห็นควรอนุมัต/ิ Agree
 อื่น ๆ ระบุ/ Other, Please specify
..................................................................................
..................................................................................

ความเห็นหัวหน้าภาควิชา

นักศึกษา/student

Head of department’s Comment
 เห็นควรอนุมัต/ิ Agree
 อื่น ๆ ระบุ/ Other, Please specify
..................................................................................
.................................................................................

ความเห็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ / คณบดี

Dean’s / Board of Faculty Commitee’s Comment
 เห็นควรอนุมัต/ิ Agree
 อื่น ๆ ระบุ/ Other, Please specify
.....................................................................................
.....................................................................................

ลงชื่อ…………………………...………………
ลงชื่อ…………..........................................…
ลงชื่อ…………………………………………
Signature
Signature
Signature
(…………………………................……..)
(…………............……….........…………..)
(………………………………...………..)
……/……………/……
……/……………/……
……/……………/……
4. บันทึกงานการเงิน (For Financial staff) ได้รับชาระเงินค่า/ Receive payment for
 คืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา จานวน 300 บาท / Returning student status at the amount of 300 baht.
 คืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา จานวน 1,000 บาท (สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556)
Returning student status at the amount of 1,000 baht. (For student of admission since the academic year 2013)
 รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา จานวน..............ภาคการศึกษา รวมเป็นเงิน.................บาท (จานวนเงิน 300 บาท / ภาคการศึกษา)

Retaining student ..............semester total.................baht. ( the amount of 300 baht per semester)

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จานวนเงิน 140 บาท ชาระในภาคการศึกษาที่ 1(สาหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ลงไป)
Insurance premiums at the amount of 140 baht. Pay in first semester (for continuing students)
รวมเป็นเงิน / Total............................................. บาท / baht.
เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน / Receipt no................................................................................................

ลงชื่อ…………………………………………
Signature
(……..…………………………………..)
……/……………/……
ISSUE 02
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Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Office of Academic Promotion and Registration

แบบขอลงทะเบียน/ชาระค่าลงทะเบียนล่าช้า

Registration / Paying Late Registration Form

วันที่…………....................………………
Date
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………….……......……………....................................…………. รหัสประจาตัวนักศึกษา………………........................……………….
Student ID Code
Name (Mr./Mrs./Miss)
สาขาวิชา………………………………………………………….. คณะ……………………..………………………………………….. มีความประสงค์ (I would like to)
Faculty
Field of study/Major
ขอลงทะเบียนและชาระค่าลงทะเบียนล่าช้า (แนบใบลงทะเบียน)
Register and pay late registration (please attach registration form)
ขอชาระค่าลงทะเบียนล่าช้า (แนบใบแจ้งยอดการชาระเงิน)
Pay late registration (please attach a statement of payment)
ประจาภาคการศึกษาที/่ in semester………......................……. ปีการศึกษา/ academic year…….....………….....……เนื่องจาก / Reason
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………....................……………
Signature
(……………………............……………………..) นักศึกษา/Student
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา / Student Advisor’s Comment
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................……..
ลงชื่อ…………..............………….……….……………..
Signature(...................................................................)

ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา / Head of department’s Comment
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…
…............................................................................................................................................................................................................................…………………………..
ลงชื่อ…………………...............………….………………..
Signature(......................................................................)
สาหรับเจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนคณะฯ/สวท. (For registration officer/OAPR)

สาหรับเจ้าหน้าที่การเงิน (For finance Officer)

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (Student Registration Fee
……………………….. บาท
ค่าบารุงการศึกษา (Tuition Fee)
…………………….... บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ( Special Tuition Fee)
100
บาท
ค่าบารุงห้องสมุด (Library Maintenance Fee)
………………………. บาท
ค่าบารุงสโมสรนักศึกษา (Student activity fee)
……………………….. บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ (Accident Insurance Fee)
……………………….. บาท
ค่าลงทะเบียน (Registration Fee)
- ทฤษฎี (Theory) ….....หน่วยกิต (units) ละ 120 บาท (120 B. per unit) …………………..…… บาท
- ปฏิบัติ (Practice) …......หน่วยกิต (units) ละ 150 บาท (150 B. per unit) ……………………….. บาท
ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า………วัน ๆ ละ 50 บาท
……………………….. บาท
The Late Registration Penalty Fee ........day (50 B. per day)
รวมเงินทั้งสิ้น / Total
……………………….. บาท
ตัวหนังสือ/Text (……………………………......................................………………………..…)

เล่มที่ / เลขที่ใบเสร็จรับเงิน………………………......................……
Receipt No.
ลงชื่อ………………....................……………..
Signature (………………............…….....……….…)
แผนกการเงินคณะฯ/ faculty’s finance
...……/…………/……….

ลงชื่อ……………………….........………………………
Signature (…………………........…………………………..)
แผนกทะเบียน/สวท./ Registration dept. or AR
…………../………………../………………..

ISSUE 02
วันที่บังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2557
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แบบเพิ่ม / ถอนรำยวิชำ
Adding / Withdrawing Request Form

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Office of Academic Promotion and Registration

วันที่/Date……………............……………
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………….............................................……………………. รหัสประจาตัวนักศึกษา………………….......................……………
Name (Mr. /Mrs. /Miss)
Student ID code
สาขาวิชา………………......................................………………...คณะ…………………......................……..……… โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)...............................................
Faculty
Mobile
Field of study/Major
มีความประสงค์ขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน ประจาภาคการศึกษาที่ …..............…......................... ปีการศึกษา .................………................….ดังนี้
Academic year

I would like to add or withdraw the following course(s), in semester

ลำดับที่
No.

รำยกำร
Item

1

เพิ่ม
Add
ถอน
Withdraw

2

เพิ่ม
Add
ถอน
Withdraw

3
4
5

รหัสวิชำ
Course
code

ชื่อวิชำ
(ภำษำอังกฤษ)
Course Title

จำนวนหน่วยกิต Credit(s)
ทฤษฎี
Theory

ปฏิบตั ิ
Practice

รวม
Total

กลุ่ม
(SEC)

เวลำเรียน
Time

ลำยนำม
อำจำรย์ผู้สอน
Lecturer’s signature

เพิ่ม
Add
ถอน
Withdraw
เพิ่ม
Add
ถอน
Withdraw
เพิ่ม
Add
ถอน
Withdraw

ลงชื่อ………….....……………………....……………….….
ลงชื่อ………………………………………….....…………
Signature
(…………….....……………...……....……………….)
(……………………………………........……………)
นักศึกษา/ Student
อาจารย์ที่ปรึกษา/ Student’s Advisor
ลงชื่อ…………………..........………………………….
Signature
(……………………….……….........………………)
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา / Head of department

Signature

สำหรับงำนทะเบียน / สวท. (For Registration Department/OAPR Use)

ค่าธรรมเนียมเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน (Adding / Withdrawing Fees)
 นศ.ภาคปกติ/สมทบ
50.- บาท/Bath
(Full Time Program/ Part Time Program)
 นศ.หลักสูตรนานาชาติ (International Program)
100.- บาท/Bath
ค่าลงทะเบียนเพิ่มวิชาเรียน ทฤษฏี......…หน่วยกิต ๆ ละ120 บาท
..…… บาท/Bath
ปฏิบัติ…หน่วยกิต ๆ ละ 150 บาท
…..… บาท/Bath
Adding theory course.................……credits @..........…..Baht per credit.....…..…….Baht
Adding practicum course............…..credits @ …...….....Baht per credit….......…….Baht
รวมเงินทั้งสิ้น/Total .................................…..… บาท/Bath
ตัวหนังสือ/Text (……………….….....................…...…………………………….)
ลงชื่อ……………………………...................……………
Signature
(…………………………………...................……..)
งานทะเบียน / สวท (OAPR ). ……/……………/……….

นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่ม/ถอนวิชาเรียน
Student to attending since the academic year 2013 do not pay adding /
withdrawing fees

สำหรับกำรเงิน / กองคลัง (For Financial Department Use)
เล่มที/่ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน (Receipt No.)……….............................……………..
จานวนเงิน (Total)………...............................………. บาท/Bath
ลงนาม……..................……………………………………
(………………................………………………..)
การเงิน / กองคลัง (Financial Department)
….……/………/……….

Signature

ขอให้นักศึกษำปฏิบัติตำมขั้นตอน ดังนี้ (The students must follow the following process)
1. ให้นักศึกษำยื่นแบบเพิ่ม/ถอนวิชำเรียน โดยให้อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ที่ปรึกษำ หัวหน้ำภำควิชำลงนำมให้เรียบร้อย Submit the Adding/Withdrawing Request Form to the course instructor, student advisor, and
Department/Program Head for consideration.
2. ให้นำแบบเพิ่ม/ถอนวิชำเรียน ไปที่ สวท. เพื่อคิดค่ำหน่วนกิต และค่ำธรรมเนียม แล้วนำไปชำระเงินที่กองคลัง Take the Adding/Withdrawing Request Form to the OAPR in order to be stated of

credits and fees before making payment at the Financial Department.

3. นำแบบเพิ่ม/ถอนวิชำเรียน ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไปคืนที่ สวท. (โดยขอให้นักศึกษำถ่ำยสำเนำไว้ 1 ชุด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำน) Return the Adding/Withdrawing Request Form to the OAPR. (Students

must make a copy of the Form for their own references.)

4. หลังจำกนั้น ประมำณ 2 สัปดำห์ ให้นักศึกษำตรวจสอบข้อมูลกำรเพิ่ม/ถอนวิชำเรียน ในระบบกำรลงทะเบียนของนักศึกษำหำกมีปัญหำ ติดต่อ สวท. ด่วน About two weeks afterwards, the students must check
the adding/withdrawing results from the Student Registration System. Contact the OAPR immediately if there are any problems.
ขอให้นักศึกษาส่งแบบเพิม่ /ถอนรายวิชา ที่ สวท. ภายในวันเวลาเพิม่ /ถอนรายวิชา หากส่งในภายหลังจะถือว่าการเพิม่ /ถอนรายวิชานั้น เป็นโมฆะ
The students are advised to hand in the Adding/Withdrawing Request Form to the OAPR within the specified date. Handing in the Form after the
specified date causes the adding/withdrawing invalid.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Office of Academic Promotion and Registration

แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น ( Regrade )
The registration request for repeating a course.
วันที่…………………………………………………
Date
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………..รหัสประจาตัวนักศึกษา…………………………………………………
I , (Mr./Mrs./Miss)
Student ID Code
สาขาวิชา………………………………………………..คณะ………………………………………………มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนเน้น( Regrade )
Field of Study
Faculty of
Would like to regrade / repeat a course
ในภาคการศึกษาที่...........ปีการศึกษา................................ซึ่งในภาคการศึกษาดังกล่าวนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนจานวน.............หน่วยกิต
semester
Academic year
In that semester, I have registered
Credit
และในภาคการศึกษาที่ผา่ นมาได้คา่ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม................................
In the previous semester, the cumulative grade point average
ลำดับที่
No.

รหัสวิชำ
Course code

ลงชื่อ…………………………………
(……………………………………….)
นักศึกษา/Student

Signature

ISSUE 02
วันที่บังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2557

ชื่อวิชำ
Course title

ภำคกำรศึกษำ/
ปีกำรศึกษำที่ได้
ลงทะเบียน ที่ผ่ำนมำ
Semester year of
previous enrollment

ลงชื่อ…………………………………
(……………………………………….)
อาจารย์ที่ปรึกษา/Student’s Advisor
Signature

เกรดที่ได้รบั
ที่ผ่ำนมำ
The grade
received

หมำยเหตุ
Remarks

ลงชื่อ…………………………………
(……………………………………….)
หัวหน้าภาควิชา/Head of department
Signature
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แบบเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา
Courses Transferred/Exempted Request Form

Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Office of Academic Promotion and Registration

( ) วิชาศึกษาทั่วไป คณะ ..................................................................
General education courses of Faculty
( ) วิชาชีพ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)...................................................................................................................... รหัสประจาตัวนักศึกษา............................................................
Student ID Code
Name (Mr./Mrs./Miss/other)
สาขาวิชา ........................................................................ คณะ/วิทยาลัย.................................................................................. โทรศัพท์ ...........................................................
School/Faculty
Mobile
Field of study/Major
มีความประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรียน ดังต่อไปนี้ / I would like to transfer courses
ลาดับ
ที่
No.

รายวิชาที่ขอเทียบจากสถานศึกษาเดิม
รหัสวิชา
Course
code

ชื่อวิชา
Course title

รายวิชาที่ต้องการเทียบในหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
credit
ท
ป
รวม
(T) (P) total

เกรด

grade

ชื่อวิชา
Course title

จานวนหน่วยกิต
credit
ท
ป
รวม
(T) (P) total

ได้

approve

ไม่ได้

หมายเหตุ
Remarks

disapprove

ความเห็นคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน (1)

ลงชื่อ ...................................................
Signature
(.............................................................) นักศึกษา/ Student
.............../............................../...............
ลงชื่อ ...................................................
Signature
(.............................................................) อาจารย์ที่ปรึกษา/ Advisor
.............../.............................../...............
ความเห็นคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน (2)
ความเห็นคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน (3)

 เห็นด้วย/ Agree
 ไม่เห็นด้วย โปรดระบุ/ Other, Please specify
....................................................................................................
ลงชื่อ………………………….................………………
Signature(………………...............…………................……..)
..……/……………/….....…

 เห็นด้วย/ Agree
 ไม่เห็นด้วย โปรดระบุ/ Other, Please specify
......................................................................................................
ลงชื่อ………......…..........................................…
Signature
(………….................……….........…………..)
......……/……………/…….....

ความเห็นคณบดี
Dean’s / Board of Faculty Commitee’s Comment
 อนุมัติ / Approve
 ไม่อนุมัติ เพราะ/ Disapproval, because
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................................................
Signature
(.......................................................................)
................./..................................../................
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รหัสวิชา
Course
code

ผลการพิจาณา
Result
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 เห็นด้วย/ Agree
 ไม่เห็นด้วย โปรดระบุ/ Other, Please specify
......................................................................................................
ลงชื่อ…………...............………………………………
Signature (……………………….............………...………..)
......……/……………/......……

สาหรับเจ้าหน้าที่กองคลัง (For financial officer)
ค่าเทียบโอนผลการเรียน จานวน ................... รายวิชา ๆ ละ 100.- บาท
Courses transferred fees .......................... Courses (100 baht per course)
เป็นเงิน ................................. บาท (..................................................................................................)
Total
baht.
ตัวอักษร/text
รับชาระเงินแล้ว เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน .......................................................
Receipt No.
ลงชื่อ .......................................................................
Signature
(.........................................................................)
................./..................................../................

FM 09-03
สวท.14/AR14

www.rmutt.ac.th

(กรุณากรอกเอกสารด้วยตัวบรรจง)
Please fill in block letters.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Office of Academic Promotion and Registration

แบบขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน ( F )
Registration request for another course in place of the one with an F
วันที่…………………………………………………
Date
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………..รหัสประจาตัวนักศึกษา…………………………………………………
I , (Mr./Mrs./Miss)
Student ID Code
สาขาวิชา………………………………………………..คณะ…………………………………………………มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเพื่อขอแก้ค่าระดับ
Field of Study
Faculty of
Would like to register to change the grade The
คะแนน ( F ) ประจาภาคการศึกษาที่...........ปีการศึกษา.................................ดังนี้
education sector
Academic year
As follows.
ลาดับที่
No.

รหัสวิชา
Course Code

ลงชื่อ…………………………………
(……………………………………….)
นักศึกษา/Student

ISSUE 01
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ชื่อวิชา
Course title

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
ที่ได้รับค่า (F)
Semester/academic
year when getting an F

ลงชื่อ…………………………………
(……………………………………….)
อาจารย์ที่ปรึกษา/Student’s Advisor

ต้องการลงรายวิชาอื่นแทนรายวิชาเดิม
Substitute Course in place of the
original one
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Course Code
Course title

หมายเหตุ
Remarks

ลงชื่อ…………………………………
(……………………………………….)
หัวหน้าภาควิชา/Head of Department

FM 09-04
สวท.13/AR13
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Please fill in block letters.

Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Office of Academic Promotion and Registration

แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I ) (สำหรับนักศึกษำ)
Request to resolve incomplete score level ( I ) (For Students)
วันที่…………………………………………………
Date
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………..รหัสประจาตัวนักศึกษา…………………………………………………
I , (Mr./Mrs./Miss)
Student ID Code
สาขาวิชา………………………………………………..คณะ…………………………………………………มีความประสงค์ขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I )
Field of Study
Faculty
I would like to resolve incomplete score level (I)
ประจาภาคการศึกษาที่ …………..ปีการศึกษา………………………ดังรายวิชาต่อไปนี้
Semester
Academic year
As follows
ลำดับที่
No.

รหัสวิชำ
Course Code

ชื่อวิชำ
Course title

กลุ่ม
Section

ชื่ออำจำรย์ผู้สอน
Lecturer’s name

ลงนำมผู้สอน
Lecturer’s signature

ลงชื่อ…………………………………………………………………..
(…………………………………………………………………..)
นักศึกษา/Student

Signature

ลงชื่อ…………………………………………………………………..
(…………………………………………………………………..)
อาจารย์ที่ปรึกษา/Student’s Adviser

Signature
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Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Office of Academic Promotion and Registration

แบบคำร้องทั่วไป
General Request Form

วันที่.............................................
Date
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................รหัสประจาตัวนักศึกษา.......................................................
Student ID Code
Name (Mr./Mrs./Miss)
นักศึกษาคณะ.........................................................................................สาขาวิชา............................................................................
Major in
Faculty
อยูบ่ ้านเลขที่...............................................หมู่..................................ตรอก/ซอย..............................................................................
Soi
Moo.
Home address
ถนน........................................................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต.......................................................
Sub-District
District
Street/Road
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)….......................................
Province
Mobile
Post Code
มีความประสงค์ (I would like to)……………….................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
เนื่องจาก (The reasons)………………………………………………………….........................................................……..................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
Please kindly consider and further proceed my request.
ขอแสดงความนับถือ
Sincerely yours,
ลงชื่อ………….......…………......………………………...
Signature(………………………….....…………………………)
นักศึกษา / Student

ความเห็น/คาสั่ง (Advice/Order)
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
1. ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 เห็นควรอนุมัติ
 อื่น ๆ ระบุ..................................................................................
………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………
(………………………………………..)
……/……………/……
ISSUE 01
วันที่บังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2557

3. ความเห็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ / คณบดี
 เห็นควรอนุมัติ
 อื่น ๆ ระบุ..................................................................................
………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………
(………………………………………..)
……/……………/……
FM 11-01
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แบบลาพักการศึกษา /ขอกลับเข้าศึกษา

Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Office of Academic Promotion and Registration

Student Temporarily dropped out / Reenter Request Form

วันที่..........................................................
Date
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................รหัสประจาตัวนักศึกษา.....................................................
Name (Mr./Mrs./Miss)
Student ID Code
นักศึกษาคณะ................................................................................................... สาขาวิชา....................................................................................................................
School/Faculty
Field of study
อยู่บ้านเลขที่........................................................หมู่........................ตรอก/ซอย.............................................................ถนน...............................................................
Soi
Home address
Moo.
Street/Road
ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต................................................... จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.............................
District
Sub-District
Province
Post Code
โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)................................................................................มีความประสงค์ (I would like to)
Mobile  ลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษาที่.........................................................................ปีการศึกษา................................................................................
Temporarily drop out in semester
Academic year
เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................................................
Because
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเคยลาพักการศึกษามาแล้ว (ถ้ามี)
ครั้งที่ 1 เมื่อภาคการศึกษาที่..............................ปีการศึกษา...............................
First time in semester
Academic year
The reason, I have ever temporarily dropped out
ครั้งที่ 2 เมื่อภาคการศึกษาที่..............................ปีการศึกษา...............................
(if any)
Second time in semester
Academic year
 ขอกลับเข้าศึกษา เนื่องจากการลาพักการศึกษาภาคการศึกษาที่..............................................................................ปีการศึกษา...............................
Reenter the university because of being temporarily dropped out in semester
Academic year

1. ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
(Student Advisor’s Comment)
 เห็นควรอนุมัติ / Agree
 อื่น ๆ ระบุ / Other, Please specify
...........................................................................
..........................................................................
ลงชื่อ……………………….......….......………………
Signature
(…...…………………....................…………..)
.....……/……………/….....…

ลงชื่อ…………………………….........…....……………………...
Signature(………………………………..........…….....……………….)
นักศึกษา/Student

2. ความเห็นหัวหน้าภาควิชา
(Head of department’s Comment)
 เห็นควรอนุมัติ / Agree
 อื่น ๆ ระบุ / Other, Please specify
.......................................................................
.......................................................................
ลงชื่อ…...........……………….....................………....
Signature(………...………........…............…….....………..)
..……/……………/……....

3. ความเห็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ / คณบดี
(Dean’s / Board of Faculty Commitee’s Comment)
 เห็นควรอนุมัติ / Agree
 อื่น ๆ ระบุ / Other, Please specify
....................................................................................
....................................................................................
ลงชื่อ………………………........…...................………………
Signature
(…….....……………….................………....…………..)
...……/……………/…...…

4. บันทึกงานการเงิน (For Financial staff)
ได้รับชาระเงินค่า / Receive payment for
 ค่าลาพักการศึกษา จานวน 300 บาท / Temporary drop out at the amount of 300 baht.
 ค่าลาพักการศึกษา จานวน 1,000 บาท (สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556) /
Temporary drop out at the amount of 1,000 baht. (For student from admission since the academic year 2013)
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จานวนเงิน 140 บาท ชาระในภาคการศึกษาที่ 1/ Insurance premiums at the amount of 140 baht. Pay in the first semester
รวมเป็นเงิน................................................................... บาท
Baht
Total
เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน.....................................................
Receipt No.
ลงชื่อ…………………………….....…................…………
Signature
(……………………………...…………....................)
....……/……………/…...…

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว ไม่ต้องชาระเงินค่าลาพักการศึกษา 300 บาท
Note : The students who pay registration fee already mustn’t pay temporary dropped out for 300 Bath.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(กรุณากรอกเอกสารด้วยตัวบรรจง)
Please fill in block letters.

Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Office of Academic Promotion and Registration

แบบขอเอกสารการศึกษา / Document Request Form
วันที่ Date ………………………………………
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) I , (Mr./Mrs./Miss)…………………………………………………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา/ Student ID Code
ชื่อภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Miss/Etc,)
นามสกุลภาษาอังกฤษ/Surname in English
คณะ/ Faculty …………………………………………..วิทยาเขต/Campus………………………………………..สาขาวิชา/Field of Study ……………………………………………………
วัน/เดือน/ปีเกิด (ภาษาไทย) Date of Birth (in Thai)………………………………………………(ภาษาอังกฤษ) Date of Birth (in English)………………………………………….
อยู่บ้านเลขที่/ Home Address ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)/ Cell Phone number …………………………………………………………………………….
มีความประสงค์จะขอ/Would like to request
(สาหรับนักศึกษาปัจจุบัน)/For current students
ใบรับรองเรียนครบตามหลักสูตร……………..ฉบับ (กรณีที่เกรดออกครบทุกภาคการศึกษา)
ใช้รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้วต่อ 1 ชุด
The certificate of program completion
copy (In case of graces obtained every semester)
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
ไทย/Thai…………ฉบับ/copy
อังกฤษ/English………..ฉบับ/copy attach 1 inch photo per copy
A certificate of student status
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
ไทย/Thai…………ฉบับ/copy
อังกฤษ/English………..ฉบับ/copy
อื่น ๆ ระบุ/ Others, please specify…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(สาหรับบัณฑิตทีม่ าขอเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง) สาเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่………………………….ปีการศึกษา…………………………………………………….
The request for additional documentation after graduation of Semester
Academic year
ใบรับรองสาเร็จการศึกษา
ไทย/Thai…………ฉบับ/copy
อังกฤษ/English………..ฉบับ/copy
ใช้รูปถ่ายสวมครุยขนาด 1 นิ้วต่อ 1 ชุด
The certificate of graduation in
Attach 1-inch size photo in graduation
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
ไทย/Thai…………ฉบับ/copy
อังกฤษ/English………..ฉบับ/copy
gown per copy
อื่น ๆ ระบุ/ Others, please specify…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ Signature…………………………………………………..
(…………………………………………………………………..)
นักศึกษา/Student
สาหรับนักศึกษา (เมื่อมาติดต่อรับเอกสาร)
สาหรับการเงิน/กองคลัง (For Financial Department Use)
จานวน…………….…ฉบับ (ฉบับละ 50.- บาท ) รวมTotal…………………บาท For Students (When per received)
)X)contacpaper)
ได้รับเอกสารตามที่ประสงค์ข้างต้นแล้ว
The number of Copies (50 baht per piece)
As it has been documented above
(………………………………………………) baht
เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน………………………………………………………
Receipt No.
ลงชื่อ Signature………………………………………………
(…………………………………………………………………..) การเงิน/กองคลัง
…………/…………../……………
Financial Department
หมายเหตุ ใบแสดงผลการศึกษา หากท่านไม่มารับภายในระยะเวลา
3 เดือน นับแต่วันยื่นคาร้องขอ ท่านต้องยื่นคาร้องขอใหม่และชาระเงินตาม
Note : Failing to collect the transcript with in 3 month sfter the
request-filing date, the request must file a new request with the
fee.
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ลงชื่อ Signature………………………………………………
(……………………………………………………...………..)
นักศึกษา/Student
…………/…………../……………
วันที่รับเอกสาร
Date document received
หมายเหตุ ใบแสดงผลการศึกษา หากท่านไม่มารับภายในระยะเวลา 3 เดือน
นับแต่วันยื่นคาร้องขอ ท่านต้องยื่นคาร้องขอใหม่และชาระเงินตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
Note : Failing to collect the transcript within 3 month after the
request-filing date, the requester must file a new request with the
fee.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(กรุณากรอกเอกสารด้วยตัวบรรจง)
Please fill in block letters.

Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Office of Academic Promotion and Registration

แบบขอสำเร็จกำรศึกษำ/ Request Form of Graduation
วันที่…………………………………………………
Date
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
I , (Mr./Mrs./Miss)
รหัสประจาตัวนักศึกษา/ Student ID Code
ชื่อภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Miss/Etc,)
The name in English
นามสกุลภาษาอังกฤษ/Surname in English
คณะ/ Faculty ………………………………………………………………………………สาขาวิชา/Field of Study …………………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปีเกิด (ภาษาไทย) Date of Birth (in Thai)………………………………(ภาษาอังกฤษ) Dateline English (in English)…………………………………………
Home Address
อยู่บ้านเลขที่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)…………………………………………………………………………………………..
Cell Phone number
ขณะนี้ทาการศึกษาระดับปริญญาตรี มีหน่วยกิตสะสม ดังนี้/ has accumulated credits for Bachelor’s Degree as follow

 ก่อนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน/ Prior to the current semester
 กาลังศึกษาภาคการศึกษาปัจจุบัน/Studying in current semester
 รวมเป็น/Total

ข้าพเจ้าขอแจ้งสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่
I strongly request to graduate in semester

1

2

จานวน/Unit……………………….หน่วยกิต/Credits

จานวน/Unit……………………….หน่วยกิต/Credits

จานวน/Unit……………………….หน่วยกิต/Credits
ฤดูร้อน/summer ปีการศึกษา……………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………………………………..
Signature
(…………………………………………………………………..)
นักศึกษา/Student

หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ได้ยื่นคาร้องแบบขอสาเร็จการศึกษาไว้ ให้นักศึกษาแจ้งสาเร็จการศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาต่อไป
Note : If students do not graduate in the requested semester they have to submit another form in the next semester.
ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ / Student’s Advisor Comment
ควำมเห็นของหัวหน้ำภำควิชำ / Head of department’s comment
ครบหลักสูตรแล้ว แจ้งขอสาเร็จการศึกษาได้
Enough credits earned and be able to request for
graduation
ลงชื่อ…………………………………………………………………..
Signature
(………………………………………………………………….)
………………../…………………/………………...

ISSUE 01
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เห็นควรอนุมัติ / Agree

ลงชื่อ…………………………………………………………………..
Signature
(………………………………………………………………….)
………………../…………………/………………...

FM 12-04
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(กรุณากรอกเอกสารด้วยตัวบรรจง)
Please fill in block letters.

Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Office of Academic Promotion and Registration

แบบขอหนังสือรับรอง กว./กบ.ช.
Request Certificate Kw./Kb.ch
วันที่…………………………………………………
Date
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………..รหัสประจาตัวนักศึกษา…………………………………………………..............
I , (Mr./Mrs./Miss)
Student ID Code
สาเร็จการศึกษาหลักสูตร…………………………………………………………………………สาขาวิชา/วิชาเอก……………………………………………………………….....................
Graduated Curricula
Field of Study/Major
คณะ…………………………………………………………………………………………………….มหาวิทยาลัย…………………………………………………………………………………………
Faculty
University
อยู่บ้านเลขที่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Home
address
………………………………………………………………………………….โทรศั
พท์ (ที่สามารถติดต่อได้)…………………………………………………………………………………………..
Cell Phone number
มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองผลการศึกษา ก.ว./กบ.ช. ดังรายการต่อไปนี้
I would like to request certificate Kw./Kb.ch
ลำดับที่
ภำค/ปีกำรศึกษำ
รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ (ภำษำอังกฤษ)
หน่วยกิต
เกรด
No.
Semester/Academic Year
Course Code
Course in English
Credits
Grade

จานวน…………………………ฉบับ (ฉบับละ 50.- บาท )
Number of copy
(50 baht per copy)
ลงชื่อ…………………………………………………………………..
Signature
(…………………………………………………………………..)
นักศึกษา/Student
สำหรับกำรเงิน/กองคลัง (For Financial Department Use)
จานวน…………….…ฉบับ (ฉบับละ 50.- บาท ) รวม…………………………บาท
The number of Copies (50 baht per
(………………………………………………) baht
piece)
เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน………………………………………………………
Receipt No.
ลงชื่อ…………………………………………………………………..
Signature
(…………………………………………………………………..) การเงิน/กองคลัง
…………/…………../……………
Financial Department
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สาหรับนักศึกษา (เมื่อมาติดต่อรับเอกสาร)
For Students (When paper received)
contact
paper) ่ประสงค์ข้างต้นแล้ว
ได้
รับเอกสารตามที
As it has been documented above
ลงชื่อ………………………………………………………………….
(…………………………………………………………………..)
นักศึกษา/Student
…………/…………../……………
วันที่รับเอกสาร
Received date

FM 12-05
สวท.10/AR10

ส่วนที่ 5

ข้อมูลกองพัฒนานักศึกษา

www.rmutt.ac.th

ข้อมูลกองพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายสุขภาพอนามัย
การให๎บริการด๎านสุขภาพและอนามัย เป็นภารกิจหนึ่งที่ฝุายสุขภาพและอนามัยให๎บริการสวัสดิการด๎านสุขภาพ
แกํนักศึกษา โดยมุํงเน๎นให๎นักศึกษามีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ ปัจจุบันมีสวัสดิการการให๎บริการห๎อง
พยาบาล และประสานการบริการโอนย๎ายสิทธิประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า (บัตรทอง) ดังนี้
๑. การให้บริการห้องพยาบาล
เปิดบริการให๎กับนักศึกษาและบุคลากรด๎านการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น การดูแลผู๎ปุวยที่มีอาการเจ็บปุวยเล็กน๎อย
มีเตียงให๎นอนพั กฟื้นรักษาอาการ และบริการสํ งตํอผู๎ปุ วยที่มีอาการหนั กให๎เข๎ ารับการรักษาในโรงพยาบาลใกล๎เคีย ง
มหาวิทยาลัยฯ และ/หรือ โรงพยาบาลที่อยูํในข๎อตกลงของบริษัทประกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจรักษาโรค
ทั่วไปโดยแพทย์ ทาแผลทุกชนิด ตัดไหมฯ โดยไมํเสียคําใช๎จํายรายละเอียดการให๎บริการ ดังนี้
๑. ให๎บริการรักษาพยาบาลเบื้องต๎น และบริการยาและเวชภัณฑ์
๒. บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์
๓. ให๎บริการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุเบื้องต๎น กํอนนาสํงโรงพยาบาล หรือทาแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน๎อย
๔. สํงตํอผู๎ปุวยที่มีอาการเจ็บปุวยมาก หรือได๎รับอุบัติเหตุที่รุนแรง โดยประสานกับโรงพยาบาลใกล๎เคียง
มหาวิทยาลัยฯและ/หรือ อยูํในข๎อตกลงของบริษัทประกัน
๕. ให๎บริการยาและเวชภัณฑ์ สาหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อใช๎ในการจัดโครงการ/กิจกรรมตํางๆ
๖. บริการขําวสาร เอกสารความรู๎เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และโรคภัยไข๎เจ็บ แกํนักศึกษาและบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยฯ ผํานสื่อประชาสัมพันธ์ตํางๆ เชํน แผํนพับ โปสเตอร์ บอร์ดนิทรรศการ และ Social Network ฯลฯ
๗. ให๎คาปรึกษา แนะนาสุขภาพ และ/หรือ ปัญหาอาการเจ็บปุวยตํางๆ แกํ นักศึกษาและบุคลากร
กาหนดการเปิดให้บริการห้องพยาบาล
ช่วงเปิดภาคการศึกษา

ช่วงปิดภาคการศึกษา

วัน-เวลา ให้บริการ
-วันราชการปกติ (จันทร์-ศุกร์) ยกเว๎นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
-ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์ ระหวํางเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
-วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ยกเว๎นหยุดนักขัตฤกษ์
ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
-วันราชการปกติ (จันทร์-ศุกร์) ยกเว๎นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
- ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์ ระหวํางเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
- งดให๎บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล
๑. ห๎องพยาบาล เปิดให๎บริการนักศึกษาและบุคลากร ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๒. ห๎องพยาบาลให๎บริการเฉพาะนักศึกษาที่แตํงกายสุภาพเทํานั้น
๓. ผู๎มารับบริการ กรุณาลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการใช๎บริการทุกครั้ง
๔. ผู๎มารับบริการ หากต๎องการนอนพักให๎ติดตํอขออนุญาตจากอาจารย์ประจาวิชากํอนนอนพัก
๕. ห๎ามสํงเสียงดังรบกวน นักศึกษาและบุคลากรที่ปุวย และ/หรือ มารับบริการ
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๖. นักศึกษาที่เจ็บปุวยมาก หรือได๎รับอุบัติเหตุที่รุนแรง ห๎องพยาบาลจะนาสํงตํอโรงพยาบาลที่ใกล๎เคียง
มหาวิทยาลัยฯ และ/หรือ โรงพยาบาลที่อยูํในข๎อตกลงของบริษัทประกัน
๒. การประสานการบริการโอนย้ายสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ของนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
นั ก ศึ ก ษาสามารถโอนย๎ า ยสิ ท ธิ ป ระกั น สุ ข ภาพถ๎ ว นหน๎ า (บั ต รทอง ) โดยความสมั ค รใจ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอน
การลงทะเบียนโอนย๎ายสิทธิดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมเอกสาร
๑.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง ๑ ชุด
๑.๒ ใบคาขอลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า (บัตรทอง)
ขั้นตอนที่ ๒ เลือกหนํวยบริการประจาที่นักศึกษามีความประสงค์จะเข๎าใช๎บริการ กรณีเจ็บปุวย ๑ แหํง และ
กรอกข๎อมูลหนํวยบริการประจาลงในใบคาขอลงทะเบียนของหนํวยบริการประจา
หน่วยบริการประจาที่ให้เลือกประกอบด้วย
- โรงพยาบาลธัญบุรี
- คลินิกชุมชน บ๎านอบอุํน สาขา คลองหก
ขั้นตอนที่ ๓ ลงลายมือชื่อในชํองผู๎ขอลงทะเบียน แล๎วนาเอกสารข๎อ ๑.๑ และ ๑.๒ สํงที่หนํวยรับบริการ ที่
นักศึกษาเลือกไว๎
ขั้นตอนที่ ๔ เข๎ารับบริการที่หนํวยบริการประจาที่นักศึกษาเลือกไว๎
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
๑. การสร๎างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค เชํน การรับวัคซีนปูองกันโรค การตรวจคัดกรองความเสี่ยง
ทางด๎านสุขภาพ การวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์ เป็นต๎น
๒. การตรวจ วินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามข๎อบํงชี้ทางการแพทย์
๓. บริการทันตกรรม เชํน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
๔. ยาและเวชภัณฑ์
๕. คําอาหารและคําห๎องสามัญ
๖. คํารถสํงตํอผู๎ปุวย
๗. บริการแพทย์แผนไทย
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และไมํได๎อยูํในพื้นที่ที่เลือกหนํวยบริการประจาไว๎ ให๎นักศึกษาเข๎ารับการรักษากับ หนํวย
บริการของรัฐบาลหรือเอกชนที่เข๎ารํวมโครงการประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าที่ อยูํใกล๎ที่สุด และแจ๎งความจานง ขอใช๎สิทธิ
พร๎อมแสดงหลักฐานประกอบ ได๎แกํ บัตรประจาตัวประชาชน
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา
มีหน๎าที่ความรับผิดชอบในการจัดบริการงานตําง ๆ ให๎แกํนักศึกษา ดังนี้
๑. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
ความเป็นมา กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๓๘ ในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา ๑๒ แหํงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ได๎เริ่มดาเนินการ
ให๎กู๎ยืมในครั้งแรก ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ตํอมารัฐบาลได๎ประกาศใช๎พระราชบัญญัติกองทุนเงินให๎กู๎ยืม เพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลให๎กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคลอยูํในการกากับดูแลของกระทรวงการคลัง
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วัตถุประสงค์ กองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎เงินกู๎ยืมแกํนักเรียน นักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นคําเลําเรีย นและคําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคําใช๎จํายที่จาเป็นในการครองชีพ
ระหวํางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง
และชํวยแบํงเบาภาระทางด๎านการเงินของผู๎ปกครองโดยมุํงหวังวําผู๎กู๎ยืมจะสามารถเลําเรียนได๎จนสาเร็จการศึกษามี
ความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตใจสานึกในการชาระหนี้คืนเพื่อสร๎างโอกาสให๎กับรุํนน๎องตํอไป
คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืม
๑. มีสัญชาติไทย
๒. รายได๎ตํอครอบครัวไมํเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ยกเว๎นกู๎ยืมรายเกําตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๔๑ ย๎อนหลังไปมีรายได๎
ตํอครอบครัวไมํเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข๎อใดข๎อหนึ่ง ดังนี้
๒.๑ รายได๎รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู๎ขอกู๎ยืมรวมกับรายได๎ของบิดามารดาในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู๎ใช๎
อานาจปกครอง
๒.๒ รายได๎รวมนักเรียนนักศึกษาผู๎ ขอกู๎ยืมรวมรายได๎กับของผู๎ปกครองในกรณีที่ผู๎ใช๎อานาจปกครองมิใชํบิดา/
มารดา
๒.๓ รายได๎รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู๎ขอกู๎ยืมรวมรายได๎ของคูํสมรสในกรณีที่ผู๎ขอกู๎ได๎สมรสแล๎ว
๓. ไมํเคยเป็นผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มากํอน
๔. ไมํเป็นผู๎ที่ทางานประจาในระหวํางการศึกษา
๕. ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย
๖. ไมํเป็นหรือเคยเป็นผู๎รับโทษจาคุก เว๎นแตํเป็นโทษสาหรับความผิดที่ได๎กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๗. เป็นผู๎มีผลการเรียนดี หรือผํานเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันศึกษา
๘. เป็นผู๎มีความประพฤติดี ไมํฝุาฝืนระเบียบข๎อบังคับของสถานศึกษาขั้นร๎ายแรงหรือไมํเป็นผู๎ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
๙. เป็นผู๎มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกเข๎าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือ
สถาบันการศึกษาที่อยูํในสังกัดดูแลของกระทรวงศึกษาธิการหรือสํวนราชการอื่น ๆ
๑๐. ต๎องมีอายุในขณะที่ขอกู๎โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี และระยะเวลาผํอนชาระอีก ๑๕ ปี รวมกัน
แล๎วต๎องไมํเกิน ๖๐ ปี
กรณีที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม
ผู๎กู๎ยืมมีหน๎าที่ต๎องชาระเงินคืนกองทุน เมื่อ
๑. ผู๎กู๎ยืมที่สาเร็จการศึกษา/เลิกการศึกษาแล๎ว เป็นเวลา ๒ ปี (นับจากปีที่เลิกหรือจบการศึกษา)
๒. ผู๎กู๎ยืมที่ยังศึกษาอยูํและเคยกู๎ยืมเงินกองทุน แตํไมํประสงค์จะกู๎เงินอีกตํอไป โดยมีระยะเวลาที่ไมํกู๎ ติดตํอกัน ๒ ปี
และไมํแจ๎งการเป็นนักเรียน/นักศึกษาให๎ธนาคารทราบจะถือวําเป็นผู๎กู๎ ที่ครบกาหนดการชาระหนี้ด๎วย
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หลักเกณฑ์การชาระเงินคืนกองทุน
๑. ผู๎กู๎ยืมที่ครบกาหนดเริ่มชาระหนี้งวดแรกจะต๎องชาระเงิ นต๎น ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ในอัตราร๎อยละ ๑.๕ ของ
วงเงินที่กู๎ยืมไปสาหรับงวดแรกและเพิ่มอัตราของแตํละปีที่กาหนดไว๎
๒. งวดตํอไปผํอนชาระเงินต๎นและดอกเบี้ยร๎อยละ ๑ ตํอปี โดยต๎องชาระภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ของทุกปี ทั้งนี้
จะต๎องชาระหนี้ให๎เสร็จภายในระยะเวลา ๑๕ ปี นับจากวันครบกาหนดชาระหนี้ ตามสัญญา
๓. หากผู๎กู๎ผิดนัดโดยชาระหนี้ภายหลังวันที่ ๕ กรกฎาคมจะต๎องเสียเบี้ยปรับในอัตราร๎อยละ ๑๒ ตํอปี ของเงินต๎นที่
ต๎องชาระในงวดนี้ กรณีค๎างชาระเกิน ๑๒ เดือน และหากค๎างชาระเกิน ๑๒ เดือนจะต๎องเสียเบี้ยปรับร๎อยละ ๑๘ ตํอปี
ของเงินต๎นในงวดที่ค๎างชาระทั้งหมด
๔. หากผู๎กู๎ยืมชาระหนี้คืนทั้งจานวนหรือบางสํวน โดยชาระกํอนที่ครบกาหนดเริ่มผํอนชาระหนี้งวดแรกผู๎กู๎ยืมไมํต๎อง
เสียดอกเบี้ย
๑. มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. อาชีวศึกษา
- ปวช.
- ปวส.หรืออนุปริญญาตรี
๓. ปริญญาตรี

วงเงินกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรร
กู๎ได๎ไมํเกิน
๒๖,๐๐๐

บาท/ปี

กู๎ได๎ไมํเกิน
กู๎ได๎ไมํเกิน

บาท/ปี
บาท/ปี

กู๎ได๎ไมํเกิน

๓๖,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๘๔,๐๐๐-๑๗๔,๐๐๐
(ตามสาขาที่กองทุนระบุ)

บาท/ปี

ทั้งนี้จะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายจริงในการศึกษา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการให้กู้ยืมของ
มหาวิทยาลัยฯ
๒. กองทุน กรอ.
๑. ผู๎ขอรับทุนต๎องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ อายุไมํเกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐
๑.๓ มิได๎เป็นผู๎รับทุนรายเกําของกองทุนเงินกู๎ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได๎ในอนาคต (กรอ.)
๑.๔ เป็นนิสิตหรือนักศึกษารายใหมํที่ขอรับทุนเพื่อเข๎าศึกษาในชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่มิใชํผู๎
กู๎ยืมเงินรายเกําของกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือเป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่เป็นผู๎กู๎ยืมเงินรายเกําของ
กองทุนให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เปลี่ยนระดับจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเทําทั้งสายสามัญและสาย
อาชีพเป็นระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงหรือเทียบเทําระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทํา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑.๕ เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียน การสอนในระดับการศึกษาในระดับการศึกษา
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทําระดับปริญญาหรือเทียบเทํา ตอบรับให๎เข๎าศึกษา
โดยผํานการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๒. นิสิตหรือนักศึกษาผู๎มีสิทธิขอรับทุนจะต๎ องศึกษาอยูํในสถานศึกษาที่มีรายชื่อเข๎ารํวมโครงการเงินกู๎เพื่อ
การศึกษาที่ผูกกับรายได๎ในอนาคตตามประกาศของสานักงานกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา
178

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2560

www.rmutt.ac.th

๓. นิสิตหรือนักศึกษาผู๎มีสิทธิขอรับทุนจะต๎องศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและ
สาขาวิชา ดังนี้
๓.๑ ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทํา ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา
๓.๒ หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง
กาหนดหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เป็นความต๎องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนสาหรับ
นิสิตหรือนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการปีการศึกษา ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. นิสิตหรือนักศึกษาสามารถขอรับทุนได๎เพียงหนึ่งหลักสูตรในแตํละปีการศึกษาไมํเกินอัตราคําเลําเรียนที่
สถานศึกษาเรียกเก็บ ตามจานวนปีที่กาหนดไว๎แตํละหลักสูตรกรณีที่ผู๎ขอรับทุนมีสิทธิเบิกคําเลําเรียนจากหนํวยงาน
ของรัฐให๎ผู๎เข๎ารับทุนได๎เฉพาะคําเลําเรียนสํวนตํางเทํานั้น ทั้งนี้ ต๎องไมํเกินอัตราที่กาหนด
๕. นิสิตหรือนักศึกษาที่มีสิทธิได๎รับคําครองชีพ ต๎องเป็นผู๎มีรายได๎ครอบครัวไมํเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตํอปี
และให๎ได๎รับคําครองชีพในอัตราเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท
การพิจารณารายได้ครอบครัว ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณากลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) รายได๎รวมของนิสิตหรือนักศึกษาผู๎ขอรับทุนรวมกับรายได๎ของบิดาและมารดา กรณีที่บิดา มารดา
เป็นผู๎ใช๎อานาจปกครองไมํใชํบิดา มารดา
(๒) รายได๎ รวมของนิสิ ต หรือ นั กศึ ก ษาผู๎ ขอรั บทุ น รวมกั บรายได๎ ของผู๎ป กครองในกรณี ที่ ผู๎ใ ช๎ อานาจ
ปกครองไมํใชํบิดา มารดา
(๓) รายได๎รวมของนิสิตหรือนักศึกษาผู๎ขอรับทุนรวมกับรายได๎ของคูํสมรสในกรณีที่ผู๎ขอรับทุนสมรสแล๎ว
๖. นิสิตหรือนักศึกษาผู๎ใดประสงค์จะขอรับทุ นให๎ยื่นคาขอกู๎ผํานระบบที่สานักงานกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อ
การศึกษาจัดทาไว๎ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลาที่กาหนด เว๎นแตํคณะกรรมการจะกาหนดไว๎เป็น
อยํางอื่น
๗. กองทุนเพื่อการศึกษา จะจํายทุนการศึกษาแบบต๎องใช๎คืนให๎ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังตํอไปนี้
(๑) คําเลําเรียน จํายให๎สถานศึกษาที่ผู๎รับทุน (ผู๎กู๎ยืมเงิน) โดยตรงโดยโอนเงินเข๎าบัญชีชื่อ “กรอ.”
(ระบุชื่อสถานศึกษา) ของกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา
เรื่อง การกาหนดหน๎าที่วิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่เข๎ารํวมกองทุนเงินกู๎ยืมเพื่อการศึกษาเรื่อง การ
กาหนดหน๎าที่ วิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่เข๎ารํวมกองทุนเงินกู๎ยืม เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได๎ใน
อนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) คําครองชีพ จํายให๎กับนิสิตหรือนักศึกษาที่มีสิทธิไ ด๎รับคําครองชีพผู๎รับทุน (ผู๎กู๎ยืมเงิน) โดยโอนเข๎า
บัญชีของผู๎รับทุน (ผู๎กู๎ยืมเงิน) ตามที่ได๎แจ๎งให๎แกํกองทุนเพื่อการศึกษา
๓. การยืมเงินฉุกเฉินสาหรับนักศึกษา
คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืม
๑. เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๒. เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร๎อนและมีความจาเป็นที่จะต๎องใช๎เงินอยํางฉุกเฉิน
๓. เป็นนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติตําง ๆ
๔. มีความประพฤติดี
๕. ไมํอยูํในระหวํางลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา และไมํเคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
๖. ไมํเป็นนักศึกษาที่ยังชาระคืนเงินยืมฉุกเฉินไมํครบ
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ขั้นตอนและวิธีการขอยืมเงิน
๑. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอยืมเงินให๎เข๎าไป DownLoad แบบคาขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสาหรับ
นักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดทาง www.sd.rmutt.ac.th และเตรียมหลักฐานให๎พร๎อม แล๎วนามายื่นที่ ฝุาย
บริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยผํานความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน๎าภาควิชา
หรือหัวหน๎าสาขา แล๎วแตํกรณี
๒. เมื่อนักศึกษาได๎รับเงินยืมแล๎วให๎ฝุายบริการและสวัสดิการนักศึกษาทาหนังสือแจ๎งให๎บิดา/มารดาหรือ
ผู๎ปกครองของนักศึกษาทราบทันที
การชาระคืนเงินยืม
๑. นักศึกษาที่ได๎รับเงินยืมฉุกเฉินสาหรับนักศึกษาไปแล๎ว จะต๎องคืนเงินยืมตามที่ระบุไว๎ในสัญญาหรือคืนเงิน
ยืมทั้งหมดทันทีที่นักศึกษามีความสามารถจะชาระคืนได๎โดยไมํเสียดอกเบี้ย ทั้งนี้ ต๎องชาระให๎ครบถ๎วนตามจานวนเงิน
และกาหนดเวลาที่ระบุไว๎ในข๎อ ๕ ของแบบคาขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสาหรับนักศึกษา ทั้งนี้หากมีเหตุสุดวิสัยที่
ไมํสามารถชาระคืนได๎ให๎คณะกรรมการทุนสํงเสริมนักศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
๒. หากนักศึกษาไมํชาระเงินยืมตามข๎อ ๑ คืน มหาวิทยาลัยอาจดาเนินการอยํางหนึ่งอยํางใดที่จะไมํอนุมัติให๎
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรืออนุมัติให๎สาเร็จการศึกษาแล๎วแตํกรณี
๔. ทุนการศึกษาให้เปล่า
มหาวิทยาลัยฯ มีทุนการศึกษา (ให๎เปลํา) ที่ได๎รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อชํวยเหลือนักศึกษาที่ได๎รับ
ความเดือดร๎อนทางด๎านการเงิน มี ๒ ประเภท คือ ทุนปีตํอปีและทุนตํอเนื่องจนสาเร็จการศึกษา
คุณสมบัติของผู้รับทุน
๑. ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได๎น๎อย
๒. มีผลการเรียนไมํต่ากวํา ๒.๐๐ (เจ๎าของทุนเป็นผู๎ระบุ)
๓. มีความประพฤติเรียบร๎อย ขยันหมั่นเพียร
๔. คุณสมบัติเฉพาะที่เจ๎าของทุนระบุ เชํน คณะ, สาขาวิชา เป็นต๎น
ผู้ที่ประสงค์จะขอทุนต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. ติดตามประกาศปฏิทินการดาเนินงานทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษานั้น ๆ และประกาศรับสมัคร
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาทาง www.sd.rmutt.ac.th เดือนพฤษภาคม ถึงสัปดาห์ที่สองของการ
เปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษานั้น ๆ
๒. นักศึกษา Download แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทาง www.sd.rmutt.ac.th งาน ทุนให๎เปลํา
พร๎อมทั้งจัดเตรียมเอกสารให๎ครบถ๎วนตามที่ระบุไว๎ในแบบฟอร์มใบสมัคร
๓. ยื่นแบบฟอร์มพร๎อมเอกสารที่ฝุายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ตามชํวงเวลาที่
กาหนดไว๎ในปฏิทินดาเนินงานทุนการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาจะได๎รับกาหนดวันและเวลาสัมภาษณ์
๔. เข๎ารับการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่คณะ/วิทยาลัยฯกาหนด
๕. ติดตามประกาศรายชื่อผู๎ที่ได๎รับทุนที่ฝุายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและทาง
www.sd.rmutt.ac.th
อนึ่ ง หากนั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งการขอรั บ หนั ง สื อ รั บ รองของการขอรั บ ทุ น ให้ ติ ด ต่ อ ได้ ที่ ฝ่ า ยบริ ก ารและ
สวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
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๕. งานนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)
๕.๑ การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
คุณสมบัติและเงื่อนไขของบุคคลที่จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มีดังนี้
๕.๑ กาลังศึกษาอยูํในสถานศึกษาที่ หนํวยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดทาการฝึกวิชาทหาร
๕.๒ สาเร็จการศึกษาตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเทําขึ้นไป และมีผลการศึกษาตั้งแตํ ๑.๐ ขึ้นไป
(คิดเฉพาะชั้น ม.๓ เทํานั้น)
๕.๓ ผู๎ที่สาเร็จการศึกษาตั้งแตํระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทําขึ้นไป หรือสาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และสาเร็จการฝึกวิชาทหารไมํต่ากวําชั้นปีที่ ๓ แล๎ว จะสมัคร
เข๎ารับการฝึกวิชาทหารตํอให๎จบหลักสูตรการฝึกวิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดได๎ โดยไมํต๎องศึกษาอยูํใน
สถานศึกษาที่หนํวยบัญชาการรักษาดินแดนเปิดทาการฝึกวิชาทหาร
หลักฐานการสมัคร นศท.ชัน้ ปีที่ ๑
๑. ใบสมัครเข๎ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบพิมพ์ ทบ.๓๔๙ – ๐๐๑) (รด.๑) รับที่ฝุายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา ชั้น ๔ อาคารสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
๒. รูปถํายขนาด ๓ x ๔ ซม. แตํงเครื่องแบบนักศึกษา จานวน ๒ รูป (สี หรือ ขาวดา)
๓. หลักฐานแสดงผลการศึกษา ใบ รบ.๑ ต. มัธยมปีที่ ๓ หรือเทียบเทํา เรียนไมํต่ากวําถํายจากต๎นฉบับ
จริง โดยสถานศึกษาปัจจุบันรับรองคะแนนเฉลี่ยและรับรองสาเนาถูกต๎อง จานวน ๒ ฉบับ
๔. สาเนาทะเบียนบ๎านนักศึกษา จานวน ๒ ฉบับ (ผู๎ปกครองลงนามรับรองสาเนา)
๕. ใบรับรองแพทย์ออกโดยแพทย์ปริญญาผู๎จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์รับรองวํามีรํางกายสมบูรณ์
แข็งแรง ซึ่งออกให๎ไมํเกิน ๓๐ วัน กํอนวันรับสมัคร
๖. นศท. จะต๎องชาระเงินบารุง คนละ ๖๕๐ บาท เฉพาะ นศท.ชั้นปีที่ ๑-๓ เทํานั้น (ชาระเมื่อได๎ผํานขั้นตอน
การรับสมัครของหนํวยบัญชาการกาลังสารองเรียบร๎อยแล๎ว)
๗. นักศึกษาที่ขอผํอนผันไว๎ ต๎องนาหลักฐานการขอผํอนผันมายื่นแสดงด๎วย (สด.๙ ,สด.๓๕ ,สด.๔๓)
หลักฐานการรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ – ๕
• กรณี เลื่อนชั้น ,ซ้าชัน้ , รอรับสิทธิ สถานศึกษาวิชาทหารเดิม
๑. ใบรายงานตัวเข๎ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๒) รับที่ฝุายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น ๔ อาคาร
สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
๒. รูปถํายแตํงเครื่องแบบ นศท. ขนาด ๓ x ๔ ซม. จานวน ๒ รูป
๓. นักศึกษาวิชาทหารที่ขอรอรับสิทธิไว๎ ต๎องนาหลักฐานการขอรอรับสิทธิ มายื่นด๎วย ตัวจริง ๑ ฉบับ และ
หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร จานวน ๒ ฉบับ
๔. สาเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร จานวน ๒ ฉบับ
๕. หากเป็นนักศึกษาวิชาทหารที่ขอโอนย๎ายระหวํางสถานศึกษาวิชาทหาร หรือโอนย๎ายตํางสํวนภูมิภาค ต๎อง
มีแบบรายงานตัว (แบบ รด.๒ ) และใบสมัคร (แบบพิมพ์ ทบ.๓๔๙-๐๐๑) (แบบ รด.๑) ติดรูปถํายขนาด ๓ x ๔ ซม. แตํง
เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หน๎าตรง ไมํสวมหมวก ๑ รูป
• กรณี โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร
๑. ใบรายงานตัวเข๎ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๒) รับที่ฝุายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น ๔ อาคาร
สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
๒. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร จานวน ๒ ฉบับ
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๓. สาเนา สด.๙ (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ – ๓ ชาย) จานวน ๒ ฉบับ
๔. สาเนาทะเบียนบ๎าน จานวน ๒ ฉบับ
๕. สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๒ ฉบับ
๖. สาเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร จานวน ๒ ฉบับ
๗. อื่นๆ เชํน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู๎สมัคร หรือของบิดา มารดา พร๎อมรับรองสาเนา
จานวน ๒ ฉบับ
หมายเหตุ : เอกสารที่ถํายสาเนาให๎เขียน รับรองสาเนาถูกต๎อง พร๎อมทั้งเซ็นชื่อกากับทุกฉบับ
การแต่งเครื่องแบบ นศท.
ใช๎อาร์มของมหาวิทยาลัย สามารถซื้อได๎ที่ฝุายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น ๔ กองพัฒนานักศึกษาอาคารสานัก
สํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) (ยกเว้น นศท.ชั้นปีที่ ๑ (ชาย,หญิง) ที่เพิ่งสมัครใหม่แต่งชุดกีฬา)
๕.๒ การขอรอรับสิทธิการฝึกวิชาทหาร
สาหรับผู๎ที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหาร ทุกชั้นปี แตํรายงานตัวเข๎าเรียนไมํทันตาม กาหนดเวลา ขอให๎
นักศึกษาดาเนินการสํงเอกสารเพื่อขอรอรับสิทธิ์ ในปี ๒๕๖๐ ชํวง พฤษภาคม - กรกฎาคม ของทุกปี ติดตํอที่ฝุาย
บริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เปิด
ทาการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแตํ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เพื่อให๎ได๎รับสิทธิในการรายงานตัวเข๎าเรียนวิชาทหาร ในปี
ตํอไปหากพ๎นกาหนดถือวํานักศึกษาสละสิทธิ์การขอรอรับสิทธิ และนักศึกษาจะไมํสามารถรายงานตัวเพื่อเรียนวิชา
ทหารในปีตํอไปได๎
เอกสารหลักฐานการขอรับสิทธิ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๒ ฉบับ
๒. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาวิชาทหาร จานวน ๒ ฉบับ
๓. สาเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (ฉบับจริง) ต๎องมีผลปรากฎวํา “ผําน” จานวน ๒ ฉบับ
- สํวนกลาง ขอได๎ที่ แผนกประเมินผล โรงเรียนรักษาดินแดน ถนนวิภาวดีรังสิต
- สํวนภูมิภาค ขอได๎ที่ มณฑลทหารบก/จังหวัดทหารบก หรือ หนํวยบัญชาการรักษาดินแดน สวนเจ๎าเชตุฯ
๖. งานทหาร
๖.๑ การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (การเกณฑ์ทหาร)
ฝุายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มีหน๎าที่ในการให๎บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่มีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ให๎ได๎รับการผํอนผันการเข๎ารับราชการทหารกองประจาการตามพระราชบัญญัติการรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๙(๓) และกฏกระทรวงกลาโหมการผํอนผันเข๎ารับราชการทหารเป็นทหารกองประจาการ
แกํบุคคลซึ่งอยูํระหวํางการเรียนรู๎ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข๎อ ๒ บุคคลซึ่งจะได๎รับการผํอนผันตามมาตรา ๒๙(๓) คือ นิสิตหรือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ ให๎ผํอนผันเฉพาะผู๎ซึ่งอยูํในระหวํางการศึกษาที่ไมํสูงกวําระดับ
ปริญญาโท และผํอนผันให๎จนถึงอายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์ (อยูํระหวํางการศึกษาเทํานั้น)
คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผัน
๑. มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปัจจุบัน) ในระดับ ปริญญาตรี – ปริญญาโท
๒. เป็นผู๎ที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (ระหวํางวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐)
๓. ไมํเป็นผู๎สาเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ในชั้นปีที่ ๓
๔. นักศึกษาที่ย๎ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และยังไมํเคยยื่นขอผํอนผันฯ กับมหาวิทยาลัยฯ
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หลักฐานประกอบการขอผ่อนผัน
แบบคาร๎องขอผํอนผันทหาร (ดาวน์โหลดได๎ที่ http://www.sd.rmutt.ac.thดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตํางๆแบบคาร๎องขอผํอนผันการเกณฑ์ทหาร หรือขอรับได๎ที่ฝุายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ชั้น ๔
สาเนา สด.๙ จานวน ๒ ฉบับ
(เอกสารที่นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนทหารไว้/ให้ถ่ายสาเนาทั้งด้านหน้า ด้านหลัง)
สาเนาหมายเรียกเข๎ารับราชการทหาร (สด.๓๕) จานวน ๒ ฉบับ
(ติดต่อขอรับได้ที่สัสดีอาเภอหรือสัสดีเขต ตามภูมิลาเนาทหารของนักศึกษา)
สาเนาทะเบียนบ๎าน จานวน ๒ ฉบับ
สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๒ ฉบับ
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับจริง ๑ ฉบับ และสาเนา ๑ ฉบับ
อื่นๆ เชํน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของนักศึกษาหรือบิดา มารดา หรือการแจ๎งย๎ายภูมิลาเนาทหาร
จานวน ๒ ฉบับ
**ยื่นคาร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาได้ที่ ห้อง RMUTT Student Service Center ชั้น ๑
อาคารสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได๎ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว๎นวันหยุดราชการ ทั้งนี้นักศึกษา
ต๎องเตรียมรูปถํายชุดนักศึกษา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป และชาระคําธรรมเนียมฯ เป็นเงิน ๕๐ บาท โดยให๎แจ๎งใน
คาร๎องวําขอใช๎เพื่อขอผํอนผันการเกณฑ์ทหาร
*สาหรับนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ให้ไปขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับภาษาไทย ที่ทะเบียนคณะบริหารธุรกิจ*
(สาเนาเอกสารทุกฉบับให้นักศึกษาเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนส่ง)
ระยะเวลาการยื่นหลักฐานขอผ่อนผันฯ
ให๎นักศึกษายื่นแบบคาร๎องขอผํอนผันพร๎อมสาเนาหลักฐานประกอบการขอผํอนผัน ได๎ที่ฝุายบริการและ
สวั ส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษา กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ชั้ น ๔ อาคารส านั ก สํ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น (สวท.)
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ตามวัน เวลาราชการ)
๖.๒ การขอผ่อนผันการเรียกพล
หน๎าที่ของทหารกองหนุน คือ ผู๎ซึ่งได๎รับราชการในกองประจาการครบกาหนดตามกฎหมายวําด๎วยการ รับ
ราชการทหาร หรือทหารกองเกินซึ่งสาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการฝึกวิชาทหาร และได๎
ขึ้นทะเบียนกองประจาการแล๎วปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือทหารซึ่งปลดจากกองประจาการเป็นทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ มีหน๎าที่ในการเข๎ารับการเรียกพล ซึ่งแบํงออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๑. การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ การเรียกบุคคลเข๎ารับการตรวจสอบสภาพ ตรวจสอบบัญชี และซักซ๎อมระเบียบ เพื่อให๎
เกิดความเคยชิน และเป็นการเพิ่มพูนความรู๎ ความเข๎าใจ ทั้งนี้เพื่อให๎เกิดผลสมบูรณ์ในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
๒. การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร การเข๎ารับการฝึกทบทวนวิชาทหาร เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารถพร๎อมที่จะปฎิบัติ
หน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๓. การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม การเรียกเพื่อทดสอบแผนหรือเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได๎
๔. การระดมพล การเรียกบุคคลเข๎าบรรจุหนํวยทหารในเมื่อประเทศชาติอยูํในสถานการณ์คับขัน
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การผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลฯ
นักศึกษาที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป และกาลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือบัณฑิตศึก ษา เมื่อได๎รับหมายเรียกพล โดยมีกาหนดรับราชการทหารตาม ข๎อ ๑ - ๔ ให๎น า
หมายเรียกพล พร๎อมสาเนาหลักฐานไปยื่นเพื่อขอผํอนผันการเรียกพล ซึ่งผู๎ที่ถูกเรียกจะต๎องไปรายงานตัวตามวัน เวลา
สถานที่ ที่กาหนดตามหมายเรียก
ทั้งนี้ ให๎ปฎิบัติกํอนถึงวันกาหนดเข๎ารับราชการทหารในการเรียกพลไมํน๎อยกวํา ๓๐ วัน เพื่อเป็นการเว๎นระยะเวลาให๎
เจ๎าหน๎าที่ (กระทรวงกลาโหม) ดาเนินการให๎ทันกับกาหนดเวลาของการเรียกพลฯ นักศึกษาที่ ประสงค์จะขอผํอนผัน
จะต๎องมีคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการขอผํอนผัน ดังนี้
คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผันการเรียกพล
๑. เป็นผู๎ที่กาลังศึกษาอยูํที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท
๒. สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแตํชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป
หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันการเรียกพล
๑. แบบคาร๎องขอผํอนผันการเรียกพล (รับที่ฝุายบริการและสวัสดินกั ศึกษา ชั้น ๔)
๒. สาเนาใบสาคัญ (แบบ สด.๘) จานวน ๒ ชุด
๓. สาเนาหมายเรียกพล จานวน ๒ ชุด
๔. สาเนาทะเบียนบ๎าน จานวน ๒ ชุด
๕. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ๎ามี) จานวน ๒ ชุด
๖. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๒ ชุด
๗. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ตัวจริง ๑ ชุด สาเนา ๑ ชุด
**ยื่นคาร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาได้ที่ ห้อง RMUTT Student Service Center ชั้น ๑
อาคารสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได๎ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว๎นวันหยุดราชการ ทั้งนี้นักศึกษา
ต๎องเตรียมรูปถํายชุดนักศึกษา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป และชาระคําธรรมเนียมฯ เป็นเงิน ๕๐ บาท โดยให๎แจ๎งในคาร๎อง
วําขอใช๎เพื่อขอผํอนผันการเรียกพลฯ
ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเรียกพล
ให๎นาสาเนาหลักฐานพร๎อมลงนามรับรองสาเนาถูกต๎องทุกฉบับ ไปยืน่ ที่ฝุายบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เพื่อดาเนินการขอผํอนผันไปยัง
กระทรวงกลาโหมตํอไปทั้งนี้ ให้นักศึกษาดาเนินการทันทีหลังจากได้รับหมายเรียกพล
๖.๓ การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีจับได้สลากแดง)
สาหรับนักศึกษาที่ไมํได๎รับสิทธิ์การผํอนผันการตรวจเลือกเข๎ารับราชการทหาร เมื่อไปตรวจเลือกเข๎ารับ
ราชการทหารและถูกเข๎ากองประจาการ จะมีสิทธิ์ได๎รับการผํอนผันให๎ลาศึกษาตํอได๎ ต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการขอผํอนผันการเข๎ารับราชการทหารกองประจาการเพื่อลาศึกษาตํอ ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดย
จะผํอนผันให๎ลาศึกษาตํอได๎เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชา และในสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยูํเทํานั้น ถ๎าสาเร็จการศึกษา
หรือต๎องออกจากสถานศึกษานั้น ๆ หรือมี อายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์แล๎ว ก็ให๎กลับเข๎ารับราชการทหารเป็นทหารกอง
ประจาการตามสังกัดเดิมทันที
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอผ่อนผัน ฯ ลาศึกษาต่อ
๑. นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก เข้ ากองประจ าการซึ่ ง มี สิ ท ธิ ได้รับ การผ่ อ นผั น ให้ ล าไปศึ ก ษาต่ อ จนส าเร็ จ การศึ ก ษา คื อ
๑.๑ ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่ แต่อยู่ในระหว่างรอฟังผลการสอบ ต๎องไป
เข๎ารับการตรวจเลือกและถูกคัดเลือกเข๎ากองประจาการ หากนักศึกษาประสงค์จะขอผํอนผันฯ เพื่อลาศึกษาตํอ จะต๎อง
มีเอกสารประกอบการพิจารณา คือ
สาเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.๔๓)
จานวน ๒ ฉบับ
สาเนาหมายนัดเข๎ารับราชการทหาร (สด.๔๐)
จานวน ๒ ฉบับ
สาเนาใบประกาศผลสอบคัดเลือก (ที่ระบุวัน เดือน ปีที่ประกาศรับสมัครที่ชัดเจน) จานวน ๒ ฉบับ
สาเนาใบสมัครสอบคัดเลือกเข๎ามหาวิทยาลัย/บัตรประจาตัวสอบ
จานวน ๒ ฉบับ
ใบเสร็จคําลงทะเบียนเรียน
จานวน ๒ ฉบับ
สาเนาบัตรประชาชน
จานวน ๒ ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ๎าน
จานวน ๒ ฉบับ
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง ๑ ฉบับ สาเนา ๑ ฉบับ
จานวน ๒ ฉบับ
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร (ขอได๎ที่ฝุายทะเบียนคณะทีส่ อบเข๎า)
จานวน ๒ ฉบับ
**ยื่นคาร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาได้ที่ ห้อง RMUTT Student Service Center ชั้น ๑ อาคาร
สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน ได๎ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว๎นวันหยุดราชการ ทั้งนี้นักศึกษาต๎อง
เตรียมรูปถํายชุดนักศึกษา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป และชาระคําธรรมเนียมฯ เป็นเงิน ๕๐ บาท โดยให๎แจ๎งในคาร๎อง
วําขอใช๎เพื่อขอผํอนผันการเกณฑ์ทหาร
* สาหรับนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ให้ไปขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับภาษาไทย ที่ทะเบียนคณบริหารธุรกิจ*
หมายเหตุ
- หลังจากได๎รับหมายนัดเข๎ารับราชการทหาร สด.๔๐ , และใบรับรองผลการตรวจ สด.๔๓ ให๎นกั ศึกษา
ดาเนินการขอผ่อนผันทันทีที่รผู้ ล
- เอกสารหลักฐานที่เป็นสาเนาขอให๎รับรองสาเนาถูกต๎องทุกฉบับ
ขั้นตอนการดาเนิการส่งเอกสารหลักฐาน
ให๎นักศึกษาเตรียมเอกสารและหลักฐาน มาติดตํอที่ฝุายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔
อาคารสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เพื่อที่จะได๎ดาเนินการจัดสํงเอกสารการขอผํอนผันลาศึกษาตํอไป
ยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการยื่นเรื่องตํอจากหนํวยทหารที่สังกัด เสนอตามสายการบังคับ
บัญชาถึงกระทรวงกลาโหม เพื่อขออนุมัติการผํอนผันฯ เพื่อลาศึกษาตํอจากรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหมตํอไป
ขั้นตอนปฏิบัติการขอผ่อนผันฯ ลาศึกษาต่อ
นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผํอนผันการเข๎ารับราชการทหารกองประจาการไว๎แล๎ว จะได๎รับการอนุมัติหรือไมํอนุมัติ
ก็ตาม ต๎องไปรายงานตัวเข๎ารับราชการทหารกองประจาการตามกาหนดในหมายนัดของนายอาเภอที่หนํวยสัสดีอาเภอ
ที่เป็นภูมิลาเนาทหาร เพื่อนาตัวขึ้นทะเบียนทหารกองประจาการและสํงเข๎าหนํวยทหาร เมื่อหนํวยทหารรับตัวไว๎แล๎ว
สาหรับผู๎ที่ได๎รับอนุมัติให๎ลาศึกษาตํอได๎ หนํวยทหารต๎นสังกัดจะออกบัตรอนุญาตลาแบบ ๒ ให๎รับไปและถือไว๎เป็น
หลักฐาน
เวลาที่ลาไปศึกษาตํอ ไมํคดิ เป็นเวลารับราชการทหารในกองประจาการ
สิทธิที่ได๎บังเกิดขึ้นในระหวํางที่ลาไปศึกษาตํอนั้น ไมํทาให๎เกิดประโยชน์และสิทธิใดๆ ในการรับราชการทหาร
กองประจาการ
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ให๎ลาศึกษาตํอได๎เฉพาะหลักสูตร สาขาวิชาและในสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยูํเทํานั้น
ถ๎าสาเร็จการศึกษาหรือต๎องออกจากการศึกษานั้น ๆ หรือมีอายุครบ ๒๖ ปีบริบรู ณ์ กํอนกาหนดที่อนุมัติไว๎
ก็ให๎กลับเข๎ารับราชการเป็นทหารกองประจาการตามสังกัดเดิมทันที
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานการสัสดี (งานทหาร) ได้ที่
กองการสัสดี กรมการสรรพกาลังกลาโหม โทร. ๐-๒๙๘๐-๗๗๐๒, ๐-๒๙๘๐-๕๘๐๐ ต่อ ๕๔๐๘
http://dmd.mod.go.th
ติดต่องานนักศึกษาวิชาทหาร
ทํานสามารถติดตํอสอบถามเรื่องการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารได๎ที่
กองอานวยการรับสมัคร โรงเรียนรักษาดินแดน โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๕-๔๕๐๔ ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชัน้ ๔ อาคาร สวท.
เบอร์โทร ๐-๒๕๔๙-๓๖๗๔
หรือ ทางเว็บไซต์ www.sd.rmutt.ac.th
๗. งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
วัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา โดยนักศึกษาจะได๎รับคุ๎มครองหาก
ประสบอุบัติเหตุได๎รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตลอดระยะเวลาตามกรมธรรม์กาหนด โดยนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุต๎อง
ยื่นเอกสาร ดังนี้
วิธีเบิกค่าสินไหมทดแทน
๑. การเบิกคํารักษาพยาบาล กรณีได๎รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
- ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และหรือเอกชน (ฉบับจริง)
- ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
- บัตรประจาตัวนักศึกษา/บัตรประจาตัวผู๎ทาประกัน
๒. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
- สาเนาบัตรประชาชนนักศึกษาที่เสียชีวิต
- บัตรประจาตัวนักศึกษา
- สาเนาทะเบียนบ๎านผู๎เสียชีวิตที่ระบุคาว่า “ตาย”
- สาเนาใบมรณบัตร
- ใบชันสูตรพลิกศพจากสถานีตารวจ/ใบรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล
- สาเนาบันทึกประจาวันจากสถานีตารวจ
- สาเนาบัตรประชาชนผู๎รับผลประโยชน์
- สาเนาทะเบียนบ๎านผู๎รับผลประโยชน์
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นักศึกษาที่มีประกันอุบัติเหตุอยูํแล๎ว หรือไมํประสงค์จะทาประกันอุบัติเหตุกับทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถ
นาหลักฐานการประกันมาแสดง เพื่อติดตํอขอรับเงินคืนได๎ที่ฝุายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ติดตํอ
ขอรับบริการได๎ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ชั้น ๔) โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๒๒,
๓๖๗๔-๕, ๓๖๘๔
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
มีหน๎าที่ความรับผิดชอบจัดบริการ เพื่อชํวยเหลือและพัฒนานักศึกษา ให๎มีความพร๎อมในการศึกษาเลําเรียน ประกอบ
อาชีพและการศึกษาตํอ ให๎แกํนักศึกษา โดยมีการจัดบริการตําง ๆ ดังนี้

1.งานบริการให้คาปรึกษา
การบริการให๎คาปรึกษา เป็นการให๎การปรึกษาแกํนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งทางด๎านการเรียน สํวนตัว
และสังคม เชํน การใช๎ชีวิต ความสัมพันธ์กับเพื่อน การเงิน ความรักหรือ ปัญหาด๎านสุขภาพจิตอื่นๆ

การให้บริการ มีดังนี้
๑. การให๎การปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข๎ารับการปรึกษาเป็น
รายบุคคล ได๎โดยตรงในทุกๆเรื่อง
๒. การให๎การปรึกษาเป็นกลุํม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถแจ๎งความจานงขอรับการปรึกษา
รายกลุํม ในเรื่องตํางๆ เชํนการเลิกสารเสพติด ความเข๎าใจในกลุํมเพื่อน การทางานเป็นทีม และการพัฒนาบุคลิกภาพ
ด๎านตํางๆ
๓. การให๎การปรึกษาทางโทรศัพท์ สาย Hot-Line สาหรับผู๎ที่ไมํสะดวกมาขอรับคาปรึกษาที่กองพัฒนา
นักศึกษา งานบริก ารให๎คาปรึก ษาสามารถขอรับ คาปรึก ษาทางโทรศัพ ท์ไ ด๎ใ นวัน และเวลาทาการระหวํา งเวลา
๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ปรึกษาปัญหาทางสาย Hot-Line โดยโทรศัพท์มาที่หมายเลข ๐ ๒๕๔๙ ๔๐๓๐ และทาง Line
id kay_v ระหวํางเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
๔. การให๎การปรึกษาทาง E-mail เพื่อความสะดวกในการรับบริการให๎คาปรึกษาผู๎รับบริการสามารถสํง
คาถามหรือพูดคุยมาทาง e-mail: varuneekay@gmail.com เรายินดีตอบทํานทุกคาถาม และสามารถสํงคาถามหรือ
พูดคุยมาทาง e-mail ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลนักศึกษาโดยตรงผํานเมนู คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา
๕. ติดตามข๎อมูลขําวสารและสอบถามปัญหา เพิ่มเติมได๎ที่ www.site.rmutt.ac.th/counsel และ
Facebook งานบริการให๎คาปรึกษา RMUTT
บริการการให้คาปรึกษาโดยบุคลากรด้านจิตวิทยา ทั้งรายบุคคล (Individual Counseling) และเป็นกลุํม (Group
Counseling) นักศึกษาสามารถโทรนัดลํวงหน๎าได๎ที่
เบอร์ ๐ ๒๕๔๙ ๔๐๓๐ และ ๐ ๒๕๔๙ ๓๖๗๗
โดยเปิดบริการ ณ ห๎องให๎คาปรึกษา(ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ) กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๑
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
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๒. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได๎จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS เพื่อเป็นศูนย์ชํวยเหลือ
นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยฯ โดย มีเจ๎าหน๎าที่ ประสานงานและให๎ความชํวยเหลือแกํ นักศึกษาผู๎พิการ ในด๎าน
ตําง ๆ ที่นักศึกษาพิการได๎เข๎ามาศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให๎นักศึกษาได๎ศึกษาหาความรู๎ได๎อยํางเต็มศักยภาพ
ของตนเองโดยผํานการชํวยเหลือของศูนย์ดังกลําว

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS
๑. เพื่อเป็นหนํวยงานในการประสานงานและให๎ข๎อมูลขําวสารตําง ๆ แกํนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยฯ
๒. เพื่อเป็นหนํวยงานในการอานวยความสะดวกทั้งในด๎านอุปกรณ์/สื่อการเรียนรู๎ อุปกรณ์ชํวยทาง
กายภาพแกํนักศึกษาพิการ
๓. เพื่อเป็นหนํวยงานประสานและอานวยความสะดวกให๎ความชํวยเหลืออาจารย์ผู๎สอนและการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมให๎นักศึกษาพิการ
๔. เพื่อเป็นหนํวยงานติดตํอประสานงานระหวํางนักศึกษาพิการ กับสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และหนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎อง
๕. เพื่อเป็นหนํวยงาน ชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหา ด๎านการเรียน การดาเนินชีวิต และสุขภาพ โดยการ
สร๎างเครือขําย ทั้งหนํวยงานภายในและหนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎อง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน
๑. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมาย วําด๎วยการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๒. กาลังศึกษาอยูํในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๓. ไมํเคยได๎รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการ สํงเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการในระดับปริญญาตรีมากํอน และไมํศึกษาเป็นปริญญาใบที่ ๒

เอกสารประกอบการขอรับทุน
๑. แบบแสดงความจานงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสิต นักศึกษาพิการ
๒. สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ (พร๎อมรับรองสาเนา)
๓. สาเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสาเนาใบลงทะเบียนเรียน (พร๎อมรับรองสาเนา)
๔. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา (พร๎อมรับรองสาเนา)
๕. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร (พร๎อมรับรองสาเนา)

ขอรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๙ ๓๖๗๗, ๐ ๒๕๔๙ ๔๐๓๐ โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๕๐๑๐
Facebook ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มทร.ธัญบุรี

ที่อยู่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๓๙ ม.๑ ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐
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งานบริการจัดหางาน (Part-Time) /)Full-

Time) กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มี ก ารบริ ก ารข๎ อ มู ล แหลํ ง งานเต็ ม เวลา ( Full-Time) และนอกเวลา

(Part-Time) ให๎ แ กํ นั ก ศึ ก ษา ผํ า นทางเว็ บ ไซต์ ได๎ แ กํ เว็ บ ไซต์ ร ะบบสํ ง เสริ ม การมี ง านท า ผํ า นเว็ บ ไซต์
https://www.job.rmutt.ac.th นอกจากนี้ ปัจจุบันระบบ social Network ที่รู๎จักกันในนาม Facebook เป็นที่นิยม
ในกลุํ ม นั ก ศึ ก ษา จึ ง ได๎ น าระบบดั ง กลํ า วมา ให๎ บ ริ ก ารข๎ อ มู ล ขํ า วสาร สามารถเข๎ า ไปใช๎ บ ริ ก ารได๎ ที่
www.facebook.com/sd.rmutt
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ที่ปรึกษา

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ วํองไว
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย
นางอัญชลี
ตั้งจิตนบ
นายณัชติพงศ์ อูทอง

ผู้ให้ข้อมูล
นางเขมจิรา
นางพัชรภร
นางสาววารุณี

เกราะแก๎ว
พงษ์อยูํ
กี่เอี่ยน

รวบรวมข้อมูลและจัดทาโดย
นางลาพึง
อาษาพร
นางสาวรวมพร เกตุขาว

ผู๎อานวยการสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู๎อานวยการสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู๎อานวยการสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู๎อานวยการสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวหน๎าฝุายทะเบียนการศึกษา
หัวหน๎าฝุายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
หัวหน๎าฝุายหลักสูตร
หัวหน๎าสานักงานผู๎อานวยการ
สานักงานผู๎อานวยการ

ข้อมูลกองพัฒนานักศึกษาที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา : ให๎ความอนุเคราะห์โดยกองพัฒนานักศึกษา
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