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สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต(ตํอเนื่อง)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาการผลิตพืช
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส๎นใย
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวํางประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวํางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแตํงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร๎างสรรค์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
สาขาวิชาศิลปะไทย
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาออกแบบภายใน
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์รํวมสมัย
สาขาวิชาดนตรีสากล

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา
สาขาวิชาดนตรีคตี ศิลป์ไทยศึกษา
สาขาวิชาดนตรีคตี ศิลป์สากลศึกษา

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถํายภาพและภาพยนตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดจิ ิทัลและบรรจุภณ
ั ฑ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมเี ดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ส่วนที่ 1

แนะนามหาวิทยาลัย
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให๎บริการการศึกษา และผลิตทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณคําให๎กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนาน นับย๎อนจากการสถาปนาในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ได๎ถูกประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษา และมีผลบังคับใช๎เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ให๎การศึกษา ทางด๎านอาชีพ ทั้งระดับต่ากวําปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง ทาการวิจัยสํงเสริมการศึกษาทางด๎านวิชาชีพและให๎บริการทางวิชาการแกํสังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได๎พัฒนา ระบบการเรียนการสอนให๎ ได๎มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
ศักยภาพมีความพร๎อมในหลาย ๆ ด๎าน ในวันที่ 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล๎าฯ พระราชทานชื่อใหมํวํา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”
สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติก ารศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุํงเน๎นการกระจาย
อานาจการบริหารจัดการสูํสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให๎สถานศึกษาของรัฐดาเนินการโดยอิสระ และมีความคลํองตัวใน
การบริหารจัดการภายใต๎การกากับดูแลของสภาสถานศึก ษา ดัง นั้น สถาบัน เทคโนโลยี ราชมงคล จึงได๎ปรับปรุงแก๎ไข
พระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกรํางเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมกลุํมวิทยาเขตจัดตั้ง
เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 แหํง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหํง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
สามารถจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน๎นการปฏิบัติ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาตํอ
ของผู๎สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให๎โอกาสแกํผู๎จบการศึกษา จากวิทยาลัยชุมชนและการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการศึกษาตํอวิชาชีพระดับปริญญา
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มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลทั้ ง 9 แหํ ง อยูํ ภายใต๎ ก ารกากั บ ดู แ ลของสานั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ได๎ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช๎บังคับเป็นกฎหมายตั้งแตํวันที่ 19 มกราคม
พ.ศ. 2548
จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได๎ประกาศใช๎ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผลให๎สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติสถาบั นเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก๎าแหํงดังตํอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่องหมายราชการของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกาหนดภาพเครื่องหมาย
ราชการพุทธศักราช 2482 ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2532

เครื่องหมายราชการ สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล๎อมรอบดอกบัวบาน 8 กลีบ
หมายถึง ทางแหํงความสาเร็จ มรรค 8 และความสดชื่ น เบิ ก บาน กํ อ ให๎ เ กิ ด ปั ญ ญาแผํ ข จรไปทั่ ว สารทิ ศ ภายใต๎
ดอกบั ว เป็ น ดวงตรา พระราชลัญจกร บรรจุอยูํอันเป็นสัญลักษณ์ และเครื่องหมายประจาองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาล
ที่ 9 ซึ่งพระองค์ทําน ได๎เป็นผู๎พระราชทาน นามวํา "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎ
ครอบและมี เ ลข 9 บรรจุ อ ยูํ ซึ่ ง หมายถึ ง รั ชกาลที่ 9 ด๎ า นลํ า งของตราวงกลมท าเป็ น กรอบโค๎ ง รองรั บ มี ชื่อ "สถาบั น
เทคโนโลยี ร าชมงคล" คั่ น ปิ ด หั ว ท๎ า ยของกรอบด๎ ว ยลวดลายดอกไม๎ พิ ม พ์ ป ระจ ายามทั้ ง สองข๎ า ง หมายถึ ง ความ
เจริญรุํงเรือง แจํมใส เบิกบาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายความวํา สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแหํงพระราชา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปรัชญา (Philosophy)
“มุํงเน๎นการพัฒนากาลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎มีทักษะความชานาญด๎านวิชาชีพ เสริมสร๎าง ทุนมนุษย์
ที่มีมูลคําเพิ่มให๎กับประเทศ”
ปณิธาน (Determination)
มุํงมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด๎วยการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนา
ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล”
พั น ธกิ จ (Mission)
1) จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยํางมีคุณภาพรองรับ
ประเทศไทย 4.0
2) สร๎างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร๎างสรรค์ สูํการผลิตเชิงพาณิชย์และการถํายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3) ให๎บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร๎างสรรค์แกํชุมชนและพื้นที่เปูาหมายเพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสูํ
การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอยํางยั่งยืน
4) ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
5) พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข๎าสูํสังคมแหํงการเปลี่ยนแปลงให๎สนองตํอยุทธศาสตร์ชาติและสิทประโยชน์
บนพื้นฐานความสุขและความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ
6) จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการจัดหารายได๎ เอื้อตํอนโยบายหลักและพึ่งพาตนเอง
ค่ า นิ ย มองค์ ก ร (Core values)
• กล๎ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต๎อง
• ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
• โปรํงใสและตรวจสอบได๎
• ไมํเลือกปฏิบัติ
• มุํงภักดีตํอองค์กร
วั ฒนธรรมองค์ ก ร (Corporate Culture)
• วัฒนธรรมมุํงผลงาน (Result Based Culture)
• วัฒนธรรมความรํวมมือ (Collaborative Culture)
• วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
• วัฒนธรรมมุํงเรียนรู๎และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2561
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อัตลักษณ์ (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบตั ิมืออาชีพ”
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“มหาวิทยาลัยนักปฏิบัตมิ ืออาชีพด๎านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ประติมากรรมสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประติมากรรมสัญลักษณ์รูปดอกบัว เป็นเครื่องหมายแหํงความคิดความรู๎สึกรํวมในอันที่จะชํวยกันพัฒนาการศึกษาด๎าน
วิชาชีพให๎เจริญก๎าวหน๎า
รูปดอกบัวซ๎อนกัน 3 ชั้น เพื่อให๎เกิดความรู๎สึกโปรํงเบาและยังมีกลีบบัว 8 เส๎น หมายถึง มรรค 8 ประการ สํวนยอด
แหลมแทรกขึ้นสูํฟูา หมายถึง ผู๎จะพบความสาเร็จได๎จะต๎องใช๎ความพยายามอยํางสูงสุดในการผํานแตํละขั้นตอนการเรียน
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ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดอกบัวสวรรค์
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล๎าฯ พระราชทานให๎สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์ศูนย์กลาง
การศึกษาระดับปริญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เลขที่ 39 หมูํที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตาบลคลองหก อาเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2531 นับเป็นสิริ
สวัสดิ์พิพัฒนมงคลยังความเจริญ ก๎าวหน๎าแกํมหาวิทยาลัย ในการนี้ พระองค์ได๎ทรงปลูกต๎นบัวสวรรค์ ณ บริเวณลาน
ประติมากรรม สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ลานอนันต์รังสรรค์ในปัจจุบัน)
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล๎นเกล๎า ล๎นกระหมํอมหาที่สุดมิได๎ แกํคณาจารย์ ข๎าราชการและนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ด๎ ว ยส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ได๎ ก าหนดให๎
ต้นบัวสวรรค์ เป็นต้นไม้มงคลประจามหาวิทยาลัย
ต๎นบัวสวรรค์ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Gustavia gracillima Miers ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE เป็นไม๎ทรงพุํมสูง
1.5-7 เมตร ใบออกสลับ รูปใบหอกปลายเรียวแหลม ขอบหยัก โคนสอบเป็นครีบ ดอกสีชมพู ออกตามซอกใบใกล๎ปลายกิ่ง
กลีบดอก 8-9 กลีบ กลีบคํอนข๎างหนา ผลรูปเหมือนลูกขําง ก๎านผลยาว นักศึกษาสามารถสัมผัสกับความสวยงามได๎ที่ บริเวณ
ลานอนันต์รังสรรค์ ด๎านหน๎าหอประชุมมหาวิทยาลัย บัวสวรรค์จะออกดอกในชํวงฤดูหนาว

คูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2561
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

www.rmutt.ac.th

สถานที่ตั้ง 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย
ดังต่อไปนี้
1. คณะศิลปศาสตร์
www.larts.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝุายพัฒนานักศึกษา
ฝุายวิชาการและวิจัย

:

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
ฝุายพัฒนานักศึกษา

:

Faculty of Technical Education

:
:
:

โทร. 0 2549 4723-4
โทร. 0 2549 4732
โทรสาร. 0 2549 4732

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

:

Faculty of Engineering

:
:
:

โทร. 0 2549 3382
โทร. 0 2549 3386
โทรสาร. 0 2577 5026

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

:

Faculty of Business Administration

:
:
:

โทร. 0 2549 3241
โทร. 0 2549 3266
โทรสาร. 0 2549 3243

5. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
www.het.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝุายพัฒนานักศึกษา

:

Faculty of Home Economics Technology

:
:
:

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

7
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6. คณะศิลปกรรมศาสตร์
www.fa.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝุายพัฒนานักศึกษา

:

Faculty of Fine and Applied Arts

:
:
:

โทร. 0 2549 3273
โทร. 0 2549 3283
โทรสาร. 0 2577 5022

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

:

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
ฝุายพัฒนานักศึกษา

:

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
ฝุายพัฒนานักศึกษา

:

Faculty of Architecture

:
:
:

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

10. คณะพยาบาลศาสตร์
www.nurse.rmutt.ac.th
สานักงานคณบดี
แผนกทะเบียน

:

Faculty of Nursing

:
:

โทร. 0 2549 3123
โทร. 0 2549 3123

11. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
: Faculty of Agricultural Technology
www.agr.rmutt.ac.th
สถานที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
(ทางเข๎าหมูํบ๎านเมืองเอก รังสิต ตรงเข๎าไปประมาณ 200 เมตรอยูดํ า๎ นขวามือติดกับปั๊มน้ามัน ปตท.)
แผนกทะเบียน
: โทร. 0 2592 2026
ฝุายพัฒนานักศึกษา
: โทร. 0 2592 1953
: โทรสาร. 0 2592 1956

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2561
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12. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
: Thai Traditional Medicine College
www.tmc.rmutt.ac.th
สถานที่ตั้ง เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
(ทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก รังสิต ตรงเข้าไปประมาณ 200 เมตรอยู่ด้านขวามือติดกับปั้มน้ำมัน ปตท.)
แผนกทะเบียน
: โทร. 0 2592 2014 ต่อ 1430
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
: โทร. 0 2592 1902
: โทรสาร. 0 2592 1900
หน่วยงานสนับสนุน
1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
www.oreg.rmutt.ac.th
สำนักงานผู้อำนวยการ
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล
ฝ่ายหลักสูตร
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
2. กองพัฒนานักศึกษา
www.sd.rmutt.ac.th
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

9

:

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

:

Department of Student Development

:
:
:
:

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

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
รองอธิการบดี

นายวิรัช โหตระไวศยะ
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
รองอธิการบดี

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภูร่ อด
รองอธิการบดี

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
รองอธิการบดี

คูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2561

10

คูํมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 | 10

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน
ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ
ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางอลิสา สว่างอริยะสกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน สุวรรณคา
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางปณิตา สงวนทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
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คณบดี และ
คณบดี
ผอ.วิมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
มหาวิ
ยเทคโนโลยี
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธั
ราชมงคลธั
ญบุรี ญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2561
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13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี อภิวัฒนศร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.สุนทรี ภานุทตั
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
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ผู้อานวยการสานัก และสถาบัน

นายณัชติพงศ์ อูทอง
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2561
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 แบบเดิม
ภาคการศึกษาที่
1/2561

ภาคการศึกษาที่
2/2561

ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน/2561

ดูจากประกาศ
มหาวิทยาลัย

-

-

กลุ่มที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

18 – 19 มิ.ย. 61

19 - 20 พ.ย.61

กลุ่มที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

20 - 21 มิ.ย. 61

21 - 22 พ.ย.61

กลุ่มที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

22 - 23 มิ.ย. 61

23 - 24 พ.ย.61

กลุ่มที่ 4 สาหรับนักศึกษา ทุกคณะที่ยังไมํได๎ลงทะเบียนเรียนผําน
WEB ให๎นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน

24 - 25 มิ.ย. 61

25 – 26 พ.ย.61

26 มิ.ย - 1 ก.ค. 61

27 พ.ย.- 2 ธ.ค. 61

8 – 11 เม.ย. 62

2 – 8 ก.ค.61

3 - 10 ธ.ค. 61

12 - 18 เม.ย. 62

9 - 20 ก.ค. 61

11 - 24 ธ.ค. 61

19 เม.ย. 2 พ.ค. 62

9 ก.ค. – 7 ส.ค. 61

11 ธ.ค. 61– 4 ม.ค. 62

19 เม.ย. 2 พ.ค. 62

รายการ
1. การลงทะเบียนเรียนและการชาระเงิน
1.1 นักศึกษาใหมํ ขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
1.2 นักศึกษาเกํา ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนผําน
เว็บไซต์ โดยให๎นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน เป็นกลุํม
ดังนี้

1.3 ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา
1.4 การชาระเงิน
1.5 วันเริม่ ปรับการลงทะเบียนเรียนและชาระคําลงทะเบียนลําช๎า
1.5.1 นศ.ที่เข๎าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 คําปรับวันละ
50 บาท เว้นวันหยุดราชการ ไมํเกิน 500 บาท
1.5.2 นศ.ที่เข๎าศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา 2556 เป็นต๎นไปคําปรับ
วันละ 50 บาท ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไมํเกิน 2,000 บาท
1.6 การถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร “W”
1.6.1 นศ.ที่เข๎าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556
(เสียคําธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท)
1.6.2 นศ.ที่เข๎าศึกษาปีการศึกษา 2556 เป็นต๎นไป
(ไมํเสียคําธรรมเนียม)
2. การประเมินผลการศึกษา
- วันสุดท๎ายที่คณะ/วิทยาลัยบันทึกคําระดับคะแนนในเว็บไซต์
3. การขอสาเร็จการศึกษา
- วันแรกและวันสุดท๎ายของการขอสาเร็จการศึกษาและ
ขึน้ ทะเบียนบัณฑิตผํานเว็บไซต์
- สวท.ดาเนินการเสนอชือ่ ผู๎สาเร็จการศึกษาเพื่อเข๎าประชุม
สภาวิชาการฯ
- สวท. ดาเนินการเสนอชื่อผู๎สาเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยฯ
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1 - 7 เม.ย. 62

2 ก.ค. – 8 ต.ค.61

3 ธ.ค.61 – 25 ก.พ.62

12 เม.ย.-14 พ.ค. 62

2 ก.ค. – 24 ก.ย.61

3 ธ.ค.61 – 11 ก.พ.62

12 เม.ย.-14 พ.ค. 62

19 พ.ย. 61

7 เม.ย. 62

21 มิ.ย. 62

26 พ.ย.– 25 ธ.ค. 61

8 – 22 เม.ย. 62

6 ธ.ค. 61

2 พ.ค. 62

4 ก.ค. 62

26 ธ.ค. 61

29 พ.ค. 62

31 ก.ค. 62

25 มิ.ย. – 25 ก.ค.61
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 แบบเดิม
ภาคการศึกษาที่
1/2561

ภาคการศึกษาที่
2/2561

ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน/2561

- วันเปิดภาคการศึกษา สาหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ

23 มิ.ย. 61

24 พ.ย. 61

6 เม.ย. 62

- วันเปิดภาคการศึกษา สาหรับนักศึกษา ภาคปกติ

25 มิ.ย. 61

26 พ.ย. 61

8 เม.ย. 62

1 - 9 ก.ย. 61
29 ต.ค.- 11 พ.ย.61

19 -- 31
27 มีม.ค.62
18
.ค. 62

-10 มิพ.ค.62
84 -16
.ย. 62

11 พ.ย. 61

31 มี.ค. 62

16 มิ.ย.62

รายการ
4. อื่นๆ

- วันสอบกลางภาค
- วันสอบปลายภาค
- วันสุดท๎ายของภาคการศึกษา

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

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2561
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ส่วนที่ 2

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
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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 สภาคณาจารย์และข๎าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม
พระราชบัญญัตินี้
“วิทยาเขต” หมายความวํา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สานัก วิทยาลัยหรือสํวนราชการที่
เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ ตั้งแตํสองสํวนราชการขึ้นไปตั้งอยูํในเขตการศึกษานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
“รัฐมนตรี” หมายความวํา รัฐมนตรีผรู๎ ักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๕ ให๎สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้ จานวน ๙ แหํง ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา
(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คูํมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 | 18

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2561

18

ให๎มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตํละแหํงตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นสํวนราชการตามกฎหมายวําด๎วย
วิธีการงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๖ ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจออกกฎกระทรวง
และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง และประกาศนั้น เมื่อได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล๎วให๎ใช๎บังคับได๎
หมวด ๑
บททั่วไป
-------------------มาตรา ๗ ให๎มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด๎านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให๎การศึกษา สํงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน๎นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให๎บริการทางวิชาการในด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแกํสังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม โดยให๎ผู๎สาเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสใน
การศึกษาตํอด๎านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก
มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจแบํงสํวนราชการ ดังนี้
(๑) สานักงานอธิการบดี
(๒) สานักงานวิทยาเขต
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย
(๔) คณะ
(๕) สถาบัน
(๖) สานัก
(๗) วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจให๎มีสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ใน
มาตรา ๗ เป็นสํวนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได๎
สานักงานอธิการบดีและสานักงานวิทยาเขต อาจแบํงสํวนราชการเป็นกองหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทํากอง
บัณฑิตวิทยาลัย อาจแบํงสํวนราชการเป็นสานักงานคณบดี กองหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทํากอง
คณะ อาจแบํงสํวนราชการเป็นสานักงานคณบดี ภาควิชา กองหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทํา
ภาควิชาหรือกอง
สถาบัน สานักหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ อาจแบํงสํวนราชการเป็นสานักงาน
ผู๎อานวยการ กองหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทํากอง
วิทยาลัย อาจแบํงสํวนราชการเป็นสานักงานผู๎อานวยการ ภาควิชา กองหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทําภาควิชาหรือกอง
สานักงานคณบดี สานักงานผู๎อานวยการ ภาควิชา กองหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชา
หรือกอง อาจแบํงสํวนราชการเป็นงานหรือสํวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทํางาน
มาตรา ๙ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิ ทยาลัย คณะ สถาบัน สานั ก
วิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ ให๎ทาเป็นกฎกระทรวง
การแบํงสํวนราชการเป็นสานักงานคณบดี สานักงานผู๎อานวยการ ภาควิชา กองหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทําภาควิชาหรือกอง ให๎ทาเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
การแบํงสํวนราชการเป็นงานหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทํางาน ให๎ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๑๐ ภายใต๎วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข๎าสมทบ
ในมหาวิทยาลัยก็ได๎ และมีอานาจให๎ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแกํผู๎สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
สมทบนั้นได๎
การรั บเข๎ าสมทบหรื อยกเลิ กการสมทบซึ่ งสถาบั นการศึ กษาชั้ นสู งหรื อสถาบั นอื่ น ให๎ เป็ นไปตามข๎ อ บั งคั บ ของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข๎าสมทบในมหาวิทยาลัย ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๑ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู๎ใดเข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติหรือชะลอการศึกษาของนักศึกษา
ผู๎ใดด๎วยเหตุเพียงวําผู๎นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อจํายคําธรรมเนียมการศึกษาตําง 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
ให๎ม หาวิท ยาลัย มีอ านาจในการปกครอง ดูแ ล บ ารุง รัก ษา ใช๎แ ละจัด หาผลประโยชน์จ ากทรัพ ย์ส ิน ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายวําด๎วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได๎จากการให๎บริการ
และการจัดเก็บคําธรรมเนียมการศึกษาของสํวนราชการในมหาวิทยาลัย
รายได๎และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เบี้ยปรับที่เกิดจากการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือสัญญา จ๎างทาของที่
ดาเนินการโดยใช๎เงินงบประมาณ ไมํเป็นรายได๎ที่ต๎องนาสํงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวําด๎วยเงินคงคลังและกฎหมายวํา
ด๎วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๓ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได๎มาโดยมีผู๎อุทิศให๎หรือได๎มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจาก
รายได๎ของมหาวิทยาลัยตั้งแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ ไมํถือเป็นที่ราชพัสดุและให๎เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ บรรดารายได๎และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต๎องจัดการเพื่อประโยชน์ภายใต๎วัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงินและทรัพย์สินที่มีผู๎อุทิศให๎แกํมหาวิทยาลัยจะต๎องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู๎อุทิศให๎กาหนดไว๎และต๎องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แตํถ๎ามีความจาเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลําว มหาวิทยาลัยต๎องได๎รับความยินยอมจาก
ผู๎อุทิศให๎หรือทายาท 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 ที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทําคณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยและ
ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใชํผ๎ูดารงตาแหนํงตาม (๓)
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(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิจานวนสิบสี่คน ซึ่งจะได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔)
ทั้งนี้ ผู๎ทรงคุณวุฒิดังกลําวต๎องมาจากผู๎มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญด๎านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณ
และการเงิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อยํางน๎อยด๎านละหนึ่งคน และด๎านอื่นๆ ตามที่
สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ให๎สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใ ชํก รรมการสภามหาวิท ยาลัย ตาม (๓) เป็น เลขานุก าร
สภามหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของอธิการบดี
ให๎สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน๎าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมํอาจปฏิบัติหน๎าที่ได๎ หรือเมื่อไมํมีผู๎ดารงตาแหนํงนายกสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได๎มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู๎ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติของผู๎เลือก ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) และ (๔) ให๎
เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระ
การดารงตาแหนํงคราวละสามปี แตํจะทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งหรืออาจได๎รับเลือกใหมํอีกได๎
นอกจากการพ๎นจากตาแหนํงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พ๎นจากตาแหนํงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน ประเภทนั้น
(๔) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุก
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให๎ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรํองตํอหน๎าที่หรือหยํอนความสามารถ
(๖) เป็นบุคคลล๎มละลาย
(๗) เป็นคนไร๎ความสามารถหรือคนเสมือนไร๎ความสามารถ
การพ๎นจากตาแหนํงตาม (๕) ต๎องมีคะแนนเสียงลงมติไมํน๎อยกวําสองในสามของจานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทําที่มีอยูํ
ในกรณีที่ ต าแหนํ ง นายกสภามหาวิ ทยาลั ย หรื อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย วํ างลง ไมํ วํ า ด๎ว ยเหตุใ ดและยั ง มิ ไ ด๎
ดาเนิน การให๎ ได๎ ม าซึ่ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ยหรื อ กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย แทนต าแหนํ งที่วํ า ง ให๎ สภามหาวิ ทยาลั ย
ประกอบด๎วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทําที่มีอยูํ
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรือ (๕) พ๎นจาก
ตาแหนํงกํอนครบวาระ และได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งหรือได๎มีการเลือกผู๎ดารงตาแหนํงแทนแล๎ว ให๎ผู๎ซึ่งได๎ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งหรือได๎รับเลือกอยูํในตาแหนํงเทํากับวาระที่เหลืออยูํของผู๎ซึ่งตนแทน แตํถ๎าวาระการดารงตาแหนํง
เหลืออยูํน๎อยกวําเก๎าสิบวันจะไมํดาเนินการให๎มีผู๎ดารงตาแหนํงแทนก็ได๎
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลั ยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พ๎นจาก
ตาแหนํงตามวาระ แตํยังมิได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ สภามหาวิทยาลั ย
ผู๎ทรงคุณวุฒิหรือยังมิได๎เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหมํ ให๎นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่ง
พ๎นจากตาแหนํงปฏิบัติหน๎าที่ตํอไปจนกวําจะได๎มีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมํแล๎ว
ให๎มีการดาเนินการให๎ได๎มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ
(๕) ภายในเก๎าสิบวันนับแตํวันที่ผนู๎ ั้นพ๎นจากตาแหนํง
มาตรา ๑๗ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน๎าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให๎มี
อานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การสํงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
เน๎นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิช าชีพ ให๎บริการทางวิชาการในด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแกํสังคม
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
21
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(๒) วางระเบียบ ออกข๎อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให๎สํวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู๎
วางระเบียบ ออกข๎อบังคับและประกาศสาหรับสํวนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได๎
(๓) กากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาให๎ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดม
ศึกษากาหนด
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สานัก
วิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ รวมทั้งการแบํงสํวนราชการของสํวนราชการดังกลําว
(๗) อนุมัติให๎ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณ ฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(๘) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเข๎าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบ
(๙) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๐) แตํงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู๎อานวยการสถาบัน ผู๎อานวยการสานัก ผู๎อานวยการวิทยาลัย
หรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู๎ชํว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ
(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจํายจากเงินรายได๎ของมหาวิทยาลัย
(๑๒) วางระเบียบและออกข๎อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได๎
ของมหาวิทยาลัย
(๑๓) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(๑๔) แตํงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให๎ปฏิบัติการอยํางหนึ่งอยํางใดอันอยูํในอานาจและหน๎าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๕) พิจารณาและให๎ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจ
มอบหมายให๎อธิการบดีปฏิบัติอยํางหนึ่งอยํางใดอันอยูํในอานาจและหน๎าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได๎
(๑๖) สํงเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก๎าวหน๎าของมหาวิทยาลัย
(๑๗) ปฏิบัติหน๎าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได๎ระบุให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๑๘ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๙ ให๎มหาวิทยาลัยแตํละแหํงมีสภาวิชาการ ประกอบด๎วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ
(๒) รองอธิการบดีฝุายวิชาการ เป็นรองประธานสภาวิชาการ
(๓) กรรมการสภาวิชาการโดยตาแหนํง ได๎แกํ รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต คณบดี ผู๎อานวยการสถาบันเพื่อการ
วิจัย และผู๎อานวยการวิทยาลัย ถ๎ามี
(๔) กรรมการสภาวิชาการจานวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัย
(๕) กรรมการสภาวิชาการผู๎ทรงคุณวุฒิจานวนสิบคน ซึ่งแตํงตั้งจากบุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได๎มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตาม (๔) และ (๕) ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
ให๎อธิการบดีแตํงตั้งคณาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิชาการ และอาจแตํงตั้งคณาจารย์
ประจาในมหาวิทยาลัยอีกไมํเกินสองคนเป็นผู๎ชํวยเลขานุการ
มาตรา ๒๐ วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํง ของกรรมการสภาวิชาการตลอดจนการประชุม
และการดาเนินงานของสภาวิชาการ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๒๑ สภาวิชาการมีอานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตํอสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาตํอสภามหาวิทยาลัย
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการตํอสภามหาวิทยาลัย
(๕) สํงเสริมการวิจัยและการบริการทางวิชาการที่สอดคล๎องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และความต๎องการของชุมชน
(๖) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยูํในอานาจและหน๎าที่ของสภา
วิชาการ
มาตรา ๒๒ ให๎ มหาวิ ทยาลั ยแตํ ละแหํ งมี สภาคณาจารย์ และข๎ าราชการ ประกอบด๎ วย ประธานสภาคณาจารย์ และ
ข๎าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข๎าราชการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาและข๎าราชการของมหาวิทยาลัย
จานวนคุณสมบั ติหลักเกณฑ์และวิ ธี การได๎ มาวาระการด ารงตาแหนํ ง และการพ๎ นจากต าแหนํงของประธานสภา
คณาจารย์และข๎าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข๎าราชการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมและการดาเนินงาน
ของสภาคณาจารย์และข๎าราชการ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๓ สภาคณาจารย์และข๎าราชการมีอานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) ให๎คาปรึกษาและข๎อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแกํอธิการบดี
หรือสภามหาวิทยาลัย
(๒) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข๎าราชการในการปฏิบัติหน๎าที่ตามจรรยาบรรณแหํงวิชาชีพ
(๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข๎าราชการเพื่อพิจ ารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนาเสนอความคิดเห็น
ตํอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหน๎าที่ของสภาคณาจารย์และข๎าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน๎าที่ราชการ และการดาเนินการใด ๆ ในการ
ปฏิบัติหน๎าที่โดยชอบยํอมได๎รับความคุ๎มครองและไมํเป็นเหตุในการดาเนินการทางวินัย
มาตรา ๒๔ ให๎มีอธิการบดีเป็นผู๎บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแตํละแหํงและอาจมีรอง
อธิการบดี หรือผู๎ชํวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี และผู๎ชํวยอธิการบดีตามจานวนที่สภา มหาวิทยาลัยแตํละแหํง
กาหนด เพื่อทาหน๎าทีแ่ ละรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได๎
มาตรา ๒๕ อธิการบดีนั้นจะทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํง ตั้งโดยการสรรหาตามข๎อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
จากผู๎มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให๎คานึงถึงการมีสํวนรํวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหนํงคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งใหมํอีกได๎ แตํจะดารง
ตาแหนํงเกินสองวาระติดตํอกันมิได๎
นอกจากการพ๎นจากตาแหนํงตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพ๎นจากตาแหนํงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอยํางร๎ายแรงหรือถูกสั่งให๎ออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูก
สอบสวนทางวินัยอยํางร๎ายแรง
(๔) เป็นบุคคลล๎มละลาย คนไร๎ความสามารถ หรือคนเสมือนไร๎ความสามารถ
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุก
(๖) สภามหาวิทยาลัยให๎พ๎นจากตาแหนํง เพราะบกพรํองตํอหน๎าที่
มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยํอน
ความสามารถ มติของสภามหาวิทยาลัยให๎พ๎นจากตาแหนํง ต๎องประกอบด๎วยคะแนนเสียงไมํน๎อยกวําสองในสามของจานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด
รองอธิการบดี ให๎สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งโดยคาแนะนาของอธิการบดีจากผู๎มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
ผู๎ชํวยอธิการบดี ให๎อธิการบดีแตํงตั้งจากข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตาม มาตรา ๒๖
วรรคสอง และให๎อธิการบดีมีอานาจถอดถอนผู๎ชํวยอธิการบดีด๎วย เมื่ออธิการบดีพ๎นจากตาแหนํง ให๎รองอธิการบดีและผู๎ชํวย
อธิการบดี พ๎นจากตาแหนํงด๎วย
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มาตรา ๒๖ อธิการบดีและรองอธิการบดี ต๎องสาเร็จการศึกษาไมํต่ากวําปริญญาตรีหรือเทียบเทําจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได๎ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด๎านการบริหารมาแล๎วไมํน๎อยกวําห๎าปีใน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดารงตาแหนํงกรรมการสภามหาวิทยาลัยไมํน๎อ ย
กวํา สามปี หรือดารงตาแหนํงหรือ เคยดารงตาแหนํงศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น และไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่
กาหนดในข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
ผู๎ชํวยอธิการบดี ต๎องสาเร็จการศึกษาไมํต่ากวําปริญญาตรีหรือเทียบเทําจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได๎ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด๎านการบริหารมาแล๎วไมํน๎อยกวํา สามปีในมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให๎เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให๎เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข๎อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให๎มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานด๎านตํางๆ ของมหาวิทยาลัย
(๔) แตํงตั้งและถอดถอนผู๎ชํวยอธิการบดี รองคณบดี รองผู๎อานวยการสถาบัน รองผู๎อานวยการสานัก รอง
ผู๎อานวยการวิทยาลัย รองหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ หัวหน๎าภาควิชา หัวหน๎าสํวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาและอาจารย์พิเศษ
(๕) รายงานเกี่ยวกับกิจการและการดาเนินการของมหาวิทยาลัยตํอสภามหาวิทยาลัย
(๖) สํงเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข๎าราชการ คณะกรรมการสํงเสริ มกิจการวิทยา
เขต และสํงเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา
(๗) สํงเสริมความสัมพันธ์ระหวํางมหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมทั้งการเข๎าไปมีสํวนรํวมในการสร๎างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน
(๘) เป็นผู๎แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(๙) ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามระเบียบ ข๎อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
หรือตามที่กฎหมายกาหนดให๎เป็นอานาจหน๎าที่ของอธิการบดี
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู๎ดารงตาแหนํงอธิการบดีไมํอยูํหรือไมํอาจปฏิบัติราชการได๎ ให๎รองอธิการบดี เป็นผู๎รักษา
ราชการแทน ถ๎ามีรองอธิการบดีหลายคน ให๎รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู๎รักษาราชการแทน ถ๎าอธิการบดีมิได๎
มอบหมาย ให๎รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู๎รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมํมีผู๎รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตํไมํอาจปฏิบัติราชการได๎ หรือ ไมํมีผู๎
ดารงตาแหนํง อธิก ารบดี ให๎ส ภามหาวิท ยาลัย แตํงตั้ง ผู๎มีคุณ สมบัติต ามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เป็นผู๎รักษาราชการแทน
อธิการบดี
มาตรา ๒๙ ในวิทยาเขต ให๎มี รองอธิ การบดี คนหนึ่ งซึ่ งสภามหาวิทยาลั ยแตํงตั้ งโดยคาแนะนาของอธิ การบดีเป็ น
ผู๎บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๐ ในวิทยาเขต ให๎มีคณะกรรมการประจาวิทยาเขตคณะหนึ่ง
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได๎มา วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํง
ของกรรมการประจาวิทยาเขต ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาวิทยาเขตและการจัดระบบบริหารงานในวิทยา
เขต ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต๎องมีกรรมการที่เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งแตํงตั้งจากบุคคลภายนอกไมํน๎อยกวํา
หนึ่งในสาม
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการประจาวิทยาเขตมีอานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) สํงเสริมให๎วิทยาเขตดาเนินภารกิจให๎สอดคล๎องกับนโยบาย เปูาหมาย และแผนพัฒนาตามที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนด
(๒) ให๎คาปรึกษาและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินกิจการตํางๆ ของวิทยาเขตแกํอธิการบดี
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(๓) เสนอแนะการเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตตํอสภาวิชาการ
(๔) ประสานงานระหวํางบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สานัก วิทยาลัย และสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทําคณะภายในวิทยาเขต
(๕) พิจารณาวางระเบียบหรือออกข๎อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๖) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงาน และงบประมาณประจาปีและจัดทารายงานผลการดาเนินกิจการของวิทยา
เขตเสนอตํออธิการบดี
(๗) แตํ ง ตั้ งคณะอนุ ก รรมการ หรื อ บุค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดเพื่ อ กระท าการใดๆ อั น อยูํ ใ นอ านาจและหน๎า ที่ ข อง
คณะกรรมการประจาวิทยาเขต
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ในวิทยาเขต ให๎มีคณะกรรมการสํงเสริมกิจการวิทยาเขต ประกอบด๎วย
(๑) ประธานกรรมการสํงเสริมกิจการวิทยาเขต
(๒) กรรมการสํงเสริมกิจการวิทยาเขตโดยตาแหนํง ได๎แกํ รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต คณบดี ผู๎อานวยการ
สถาบัน ผู๎อานวยการสานัก และผู๎อานวยการวิทยาลัย ถ๎ามี
(๓) กรรมการสํงเสริมกิจการวิทยาเขตจานวนสี่คน ซึ่งแตํงตั้งจากผู๎แทนศิษย์เกํา จานวนหนึ่งคน ผู๎แทน ผู๎ปกครอง
จานวนหนึ่งคน และผู๎แทนนักศึกษา จานวนสองคน
(๔) กรรมการสํงเสริมกิจการวิทยาเขตผู๎ทรงคุณวุฒิจานวนเทํากับจานวนกรรมการตาม (๒) และ (๓) รวมกัน ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแตํงตั้งจากผู๎มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในสาขาวิชาตําง ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ในจานวนนี้ ให๎แตํงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของวิทยาเขตไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่ง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได๎มา วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํงของประธานกรรมการ
สํงเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการสํงเสริมกิจการวิทยาเขตตาม (๓) และ (๔) ตลอดจนการประชุมและการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการสํงเสริมกิจการวิทยาเขต ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๓ คณะกรรมการสํงเสริมกิจการ วิทยาเขตมีอานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) สํงเสริม สนับสนุน ให๎คาปรึกษาและข๎อเสนอแนะแกํวิทยาเขตเพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของวิทยาเขต
(๒) สํงเสริ มให๎มี ทุนการศึ กษาแกํนั กศึ กษาที่ขาดแคลนทุนทรั พย์ ให๎มี โอกาสศึกษาในมหาวิ ทยาลั ยอั นเป็น การ
สนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างสัมพันธภาพและการเรียนรู๎ระหวํางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและประชาชน
(๔) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทาการใด ๆ ตาม (๑) (๒) และ (๓)
มาตรา ๓๔ ในบัณฑิตวิทยาลัย ให๎มีคณบดีเป็นผู๎บังคับบัญ ชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย และจะให๎มี
รองคณบดีตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน๎าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได๎
คณบดีนั้น ให๎สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งโดยการสรรหาตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยจากผู๎มีคุณสมบัติตามมาตรา
๒๖ วรรคสอง
รองคณบดีนั้น ให๎อธิการบดีแตํงตั้งโดยคาแนะนาของคณบดีจากผู๎มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง และให๎
อธิการบดีมีอานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคาแนะนาของคณบดี
วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํงคณบดี ให๎นามาตรา ๒๕ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช๎
บังคับโดยอนุโลม
การรักษาราชการแทนคณบดี ให๎นามาตรา ๒๘ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
เมื่อคณบดีพ๎นจากตาแหนํง ให๎รองคณบดีพ๎นจากตาแหนํงด๎วย
มาตรา ๓๕ ในบัณฑิตวิทยาลัย ให๎มีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด๎วย คณบดีเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกจานวนหนึ่ง
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได๎มา อานาจและหน๎าที่ วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํง
ของกรรมการประจ าบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย ตลอดจนการประชุ มของคณะกรรมการประจ าบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย และการจั ด ระบบ
บริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๓๖ ในคณะ ให๎มีคณบดีเป็นผู๎บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และจะให๎มีรองคณบดีตามจานวนที่
สภามหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน๎าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได๎
คุณสมบัติ การแตํงตั้ง วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํงของคณบดีและรองคณบดีตามวรรคหนึ่ง
และการรักษาราชการแทน ให๎นามาตรา ๓๔ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ในคณะ ให๎มีคณะกรรมการประจาคณะ ประกอบด๎วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่น
อีกจานวนหนึ่ง
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได๎มา วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํง ของกรรมการ
ตลอดจนการประชุ ม ของคณะกรรมการประจ าคณะและการจั ด ระบบบริ ห ารงานในคณะ ให๎ เ ป็ น ไปตามข๎ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการประจาคณะมีอานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) จัดทาแผนพัฒนาของคณะให๎สอดคล๎องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาวางระเบียบและออกข๎อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๓) พิจารณากาหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาหรับคณะเพื่อเสนอตํอสภามหาวิทยาลัย
(๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๕) สํงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกํสังคม งานทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานรักษาสิ่งแวดล๎อม
(๖) ให๎คาปรึกษาและข๎อแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินกิจการตํางๆ ของคณะ
(๗) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการอยํางหนึ่งอยํางใดอันอยูํในอานาจและหน๎าที่ของคณะกรรมการ
ประจาคณะ
(๘) ดาเนินการอื่นใดตามทีส่ ภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการแบํงภาควิชาหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาในคณะ
ให๎มีหัวหน๎าภาควิชา หรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาเป็นผู๎บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ของภาควิชาหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชา
หัวหน๎าภาควิชา หรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาให๎อธิการบดีแตํงตั้งจาก
คณาจารย์ประจา โดยการสรรหาตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยจากผู๎มีคุณสมบัติเชํนเดียวกับคณบดี และให๎อธิการบดีมีอานาจ
ถอดถอนหัวหน๎าภาควิชา หรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาโดยคาแนะนาของคณบดี
คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํงของหัวหน๎าภาควิชาหรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่อ
อยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาตามวรรคสอง และการรักษาราชการแทนให๎นามาตรา ๓๔ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ ในสถาบันหรือสานัก ให๎มีผู๎อานวยการสถาบันหรือผู๎อานวยการสานักเป็นผู๎บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
งานของสถาบันหรือสานัก แล๎วแตํกรณี และจะให๎มีรองผู๎อานวยการสถาบันหรือรองผู๎อานวยการสานักตามจานวนที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน๎าที่และรับผิดชอบตามที่ผู๎อานวยการสถาบันหรือผู๎อานวยการสานักมอบหมายก็ได๎
คุณสมบัติ การแตํงตั้ง วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํงของผู๎อานวยการสถาบันหรือ ผู๎อานวยการ
สานัก และรองผู๎อานวยการสถาบันหรือรองผู๎อานวยการสานักตามวรรคหนึ่งและการรักษาราชการแทน ให๎นามาตรา ๓๔ มา
ใช๎บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ ในสถาบันหรือสานัก ให๎มีคณะกรรมการประจาสถาบันหรือสานัก แล๎วแตํกรณี
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได๎มา อานาจและหน๎าที่ วาระการดารงตาแหนํง และการ
พ๎นจากตาแหนํงของกรรมการประจาสถาบันหรือสานัก ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาสถาบันหรือคณะกรรมการ
ประจาสานัก และการจัดระบบบริหารงานในสถาบันหรือสานัก ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ในกรณี ที่ม หาวิท ยาลัย มีวิ ทยาลั ยหรือ สํว นราชการที่ เรี ยกชื่อ อยํ างอื่น ที่มี ฐานะเที ยบเทํ าคณะให๎ มี
ผู๎อานวยการวิทยาลัยหรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะเป็นผู๎บังคับบัญชา และรับผิดชอบงาน
ของวิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ แล๎วแตํกรณี และจะให๎มีรองผู๎อานวยการวิทยาลัย
หรือรองหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะตามจานวนที่สภา มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน๎าที่
และรับผิดชอบตามที่ผู๎อานวยการวิทยาลัยหรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะมอบหมายก็ได๎
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คุณสมบัติ การแตํงตั้ง วาระการดารงตาแหนํ ง และการพ๎นจากตาแหนํงของผู๎อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน๎า
สํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ รวมทั้งผู๎ดารงตาแหนํงรองของตาแหนํงดังกลําวตามวรรคหนึ่ง และ
การรักษาราชการแทนให๎นาความในมาตรา ๓๔ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการแบํงภาควิชา หรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาในวิทยาลัย ให๎นาความใน
มาตรา ๓๙ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ในวิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ ให๎มีคณะกรรมการประจา
วิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ แล๎วแตํกรณี
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได๎มา อานาจและหน๎าที่ วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎น
จากตาแหนํงของกรรมการประจาวิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ ตลอดจนการประชุมของ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจาสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ และการ
จัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๔ ผู๎ดารงตาแหนํงอธิการบดี คณบดี ผู๎อานวยการ และหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทําคณะ จะดารงตาแหนํงดังกลําวเกินหนึ่งตาแหนํงในขณะเดียวกันมิได๎
ผู๎ดารงตาแหนํงตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตาแหนํงอื่นอีกหนึ่งตาแหนํงก็ได๎ แตํต๎องไมํเกินหนึ่งร๎อยแปดสิบ
วัน
มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สานัก วิทยาลัย และ
ภาควิชาหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะหรือภาควิชา อธิการบดีจะมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให๎ผู๎
ดารงตาแหนํงรองอธิการบดี คณบดี ผู๎อานวยการ หัวหน๎าภาควิชาหรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทํา
คณะหรือภาควิชา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสํวนราชการนั้นก็ได๎
ให๎ผู๎ปฏิบัตริ าชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอานาจและหน๎าที่ตามที่อธิการบดีกาหนด
มาตรา ๔๖ ให๎ผู๎รักษาราชการแทนตามที่บัญญัตไิ ว๎ในพระราชบัญญัตนิ ี้มีอานาจและหน๎าทีเ่ ชํนเดียวกับผู๎ซงึ่ ตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี แตํงตั้งให๎ผู๎ดารงตาแหนํงใดเป็นกรรมการ
หรือให๎มีอานาจและหน๎าที่อยํางใด ให๎ผู๎รักษาราชการแทนทาหน๎าที่กรรมการ หรือมีอานาจและหน๎ าที่เชํนเดียวกับผู๎ดารง
ตาแหนํงนั้นในระหวํางที่รักษาราชการแทนด๎วย
หมวด ๓
ความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากร
-------------------มาตรา ๔๗ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นความรํ ว มมื อ ด๎ า นวิ ชาการและการใช๎ ท รั พ ยากรรํ ว มกั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ให๎ มี
คณะกรรมการอธิการบดี ประกอบด๎วย อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแหํงเป็นกรรมการ
ให๎กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี ให๎เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอธิการบดีกาหนด
มาตรา ๔๘ ให๎คณะกรรมการอธิการบดีมีอานาจและหน๎าที่ ดังนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การรํวมมือด๎านวิชาการและการใช๎ทรัพยากรรํวมกันของ
มหาวิทยาลัยตํอสภามหาวิทยาลัยแตํละแหํง
(๒) จัดให๎มีข๎อตกลงระหวํางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความรํวมมือทางวิชาการ และการใช๎ทรัพยากรรํวมกันในการ
ปฏิบัติภารกิจ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแตํละแหํง
(๓) จัดให๎มีข๎อตกลงระหวํางมหาวิทยาลัยแตํละแหํงกับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน ในการให๎
ความรํวมมือด๎านวิชาการและการศึกษาตํอด๎านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแตํ
ละแหํง

27

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2561

คูํมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 | 27

(๔) กาหนดแนวทางในการแสวงหาความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยแตํละแหํงกับชุมชน องค์กรเอกชนและองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
(๕) แตํงตั้งคณะทางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่ อ
มอบหมายให๎ปฏิบัติการอยํางหนึ่งอยํางใดอันอยูํในอานาจและหน๎าที่ของคณะกรรมการอธิการบดี
หมวด ๔
ตาแหน่งทางวิชาการ
-------------------มาตรา ๔๙ คณาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยมีตาแหนํงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแตํงตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจาตามวรรคหนึ่งให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วย
ระเบียบข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ศาสตราจารย์นั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งโดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๐ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งโดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู๎ซึ่งมิได๎เป็นคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแตํงตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๑ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู๎ความสามารถและความชานาญเป็นพิเศษ และพ๎นจากตาแหนํงไปโดยไมํมี
ความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตํงตั้งให๎เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู๎นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็น
เกียรติยศได๎
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแตํงตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๒ สภามหาวิท ยาลัย อาจแตํง ตั ้ง ผู ๎ซึ ่ง มีค ุณ สมบัต ิเ หมาะสม และมิไ ด๎เ ป็น คณาจารย์ป ระจ า ของ
มหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู๎ชํวยศาสตราจารย์พิเศษได๎ โดยคาแนะนาของอธิการบดี
อธิการบดีอาจแตํงตั้งผู๎มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได๎เป็ นคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษโดย
คาแนะนาของคณบดี ผู๎อานวยการหรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะแล๎วแตํกรณี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแตํงตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๓ ให๎ผู๎ดารงตาแหนํงศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ และผู๎ชํวยศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิใช๎ตาแหนํงศาสตราจารย์ ศาสตราจ ารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ หรือผู๎ชํวยศาสตราจารย์
พิเศษ แล๎วแตํกรณี เป็นคานาหน๎านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได๎ตลอดไป
การใช๎คานาหน๎านามตามความในวรรคหนึ่ง ให๎ใช๎อักษรยํอดังนี้
ศาสตราจารย์ ใช๎อักษรยํอ ศ.
ศาสตราจารย์พิเศษ ใช๎อักษรยํอ ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช๎อักษรยํอ ศ. (เกียรติคุณ)
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 สภามหาวิท ยาลัย อาจออกข๎อ บัง คับ ให๎ผู๎สาเร็จ การศึก ษาชั้น ปริญ ญาตรี ได๎รับ ปริญ ญาเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง หรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได๎
มาตรา ๕๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจออกข๎ อ บั ง คั บ ให๎ มี ประกาศนี ยบั ต รบั ณ ฑิ ตชั้ น สู ง ประกาศนี ยบั ต รบั ณ ฑิ ต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสาหรับสาขาวิชาใดได๎ ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให๎แกํผู๎สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ได๎รับปริญญาโท
แล๎ว
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให๎แกํผู๎สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ได๎รับปริญญา
ตรีแล๎ว
(๓) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ออกให๎แกํผู๎สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดกํอนถึง
ขั้นได๎รับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตร ออกให๎แกํผู๎สาเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๕๘ มหาวิทยาลัยมีอานาจให๎ปริญญากิตติมศักดิ์แกํบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวําทรงคุณวุฒิสมควรแกํ
ปริญญานั้น ๆ แตํจะให๎ปริญญาดังกลําวแกํคณาจารย์ประจา ผู๎ดารงตาแหนํงตําง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ดารงตาแหนํงนั้นมิได๎
ชั้ น สาขาของปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ และหลั ก เกณฑ์ ก ารให๎ ป ริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ให๎ เ ป็ น ไปตามข๎ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให๎มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู๎ได๎รับ
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจกาหนดให๎มีครุย
ประจาตาแหนํงกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได๎
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสํวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหนํงให๎
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหนํงจะใช๎ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยํางใด ให๎เป็นไป ตาม
ข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๐ สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให๎มตี รา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือสํวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยได๎ โดยทาเป็นข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให๎มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตํงกายนักศึกษาได๎ โดยทาเป็นข๎อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
-------------------มาตรา ๖๑ ผู๎ใดใช๎ตรา สัญลักษณ์ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจาตาแหนํง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือ
เครื่ องแตํ งกายนั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย โดยไมํ มี สิ ทธิ ที่ จะใช๎ หรื อแสดงด๎ วยประการใด ๆ วํ า ตนมี ต าแหนํ ง ปริ ญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมํมี ถ๎าได๎
กระทาเพื่อให๎บุคคลอื่นเชื่อวําตนมีสิทธิที่จะใช๎หรือมีตาแหนํง หรือวิทยฐานะเชํนนั้น ต๎องระวางโทษจาคุก ไมํเกินหกเดือน
หรือปรับไมํเกินห๎าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผู๎ใด
(๑) ปลอม หรือทาเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือสํวนราชการของ
มหาวิทยาลัยไมํวําจะทาเป็นสีใด หรือทาด๎วยวิธีใดๆ
(๒) ใช๎ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือสํวนราชการของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซึ่งทา
เลียนแบบ 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 ให๎โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง ข๎าราชการ ลูกจ๎าง อัตรากาลัง เงิน
งบประมาณ และรายได๎ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปเป็น
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตํละแหํงตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามรายการที่ รัฐมนตรีประกาศกาหนด โดย
ต๎องดาเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหนึ่งร๎อยยี่สิบวันนับแตํวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
ให๎ข๎าราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเป็นข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบ
ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรกให๎ข๎าราชการดั งกลําวยังคงดารงตาแหนํงและรับเงินเดือน
ตลอดจนได๎รับสิทธิประโยชน์เชํนเดิมตํอไป จนกวําจะได๎รับแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๖๔ ให๎สํวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตาม ข๎อ ๒๓ แหํงประกาศ
ของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๒๑๖ ลงวั น ที่ ๒๙ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ สํ ว นราชการที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตามมาตรา ๗ แหํงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ และสํวนราชการ
ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตามมาตรา ๒๕ แหํงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่มีอยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงมีอยูํตํอไป จนกวําจะมีการออกกฎกระทรวง
จัดตั้งสํวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตํละแหํงซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต๎องไมํ
เกินหนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช๎บังคับ
มาตรา ๖๕ ภายใต๎บังคับมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ให๎มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามมาตรา ๕
ประกอบด๎วยสํวนราชการ ดังตํอไปนี้
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด๎วย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดปทุมธานี และ
วิทยาเขตปทุมธานี
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบด๎วย วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตบพิตรพิมุข
มหาเมฆ และวิทยาเขตพระนครใต๎
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(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด๎วย วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขต
อุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ จังหวัดชลบุรี
(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด๎วย วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ
(๕) มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรัต นโกสิ นทร์ ประกอบด๎ ว ย วิ ทยาเขตเพาะชํ า ง วิ ทยาเขตบพิ ตรพิ มุ ข
จักรวรรดิ วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล
(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ประกอบด๎วย วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหมํ วิทยาเขตนําน
วิทยาเขตลาปาง วิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตตาก วิทยาเขตพิษณุโลก และสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลาปาง
(๗) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิ ชัย ประกอบด๎วย วิทยาเขตภาคใต๎ จังหวัดสงขลา วิ ทยาเขต
นครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด๎วย วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา และวิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๙) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ประกอบด๎ ว ย วิ ท ยาเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จั ง หวั ด
นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแกํน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตสกลนคร และสถาบันวิจัยและฝึกอบรม
การเกษตรสกลนคร
ให๎สภามหาวิทยาลัยแตํละแหํงกาหนดที่ตั้งของสานักงานอธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
มาตรา ๖๖ ให๎ผู๎ดารงต าแหนํงนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน ของสถาบั น
เทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิ จ จานุ เ บกษา ปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา มหาวิ ทยาลั ยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตํละแหํงตามพระราชบัญญัตินี้ตํอไป จนกวําจะได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลแตํ ละแหํ ง แล๎ วแตํ กรณี ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ทั้ งนี้ ต๎ องไมํ เกิ น หนึ่ ง ร๎ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แตํ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
มาตรา ๖๗ ให๎ผู๎ดารงตาแหนํงอธิการบดี คณบดี ผู๎อานวยการสถาบัน ผู๎อานวยการสานัก และหัวหน๎ าภาควิชา
ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตาแหนํงตํอไปจนกวําจะมีการแตํงตั้งผู๎ดารงตาแหนํง ดังกลําวขึ้นใหมํ ทั้งนี้ ต๎อง
ไมํเกินหนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
ให๎ผู๎ดารงตาแหนํงรองอธิการบดี รองคณบดี รองผู๎อานวยการสถาบัน และรองผู๎อานวยการสานักของ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา รักษาการในตาแหนํงตํอไปจนกวําผู๎ดารงตาแหนํงอธิการบดี คณบดี ผู๎อานวยการสถาบันและผู๎อานวยการ
สานักตามวรรคหนึ่งจะพ๎นจากตาแหนํง
มาตรา ๖๘ การนับวาระการดารงตาแหนํงของอธิการบดี คณบดี ผู๎อานวยการสถาบัน ผู๎อานวยการสานัก และ
หัวหน๎าภาควิชา ให๎นับวาระการดารงตาแหนํงตามพระราชบัญญัตนิ ี้เป็นวาระแรก
มาตรา ๖๙ ให๎ ผู ๎ ด ารงต าแห นํ ง ประ ธานก รรมกา รและ กรรม การใน คณะก รรมกา รประ จ าคณ ะ
คณะกรรมการประจาสถาบัน และคณะกรรมการประจาสานักของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหน๎าที่ ตํอไปจนกวําจะ
ได๎มีคณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการประจาสถาบัน และคณะกรรมการประจาสานักตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต๎องไมํ
เกินหนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
มาตรา ๗๐ ให๎ผู๎ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการวิทยาเขตตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการครู และประธาน
กรรมการ และกรรมการบริหารวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ลงวันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ อยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหน๎าที่ตํอไปจนกวําจะมีการแตํงตั้ง
ผู๎ดารงตาแหนํงรองอธิการบดีประจาวิทยาเขตและคณะกรรมการประจาวิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต๎องไมํเกินหนึ่ง
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ร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ เว๎นแตํกรณียังไมํมีการออกกฎกระทรวงจัดตั้งสํวนราชการซึ่งออกโดย
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๑ ภายใต๎ บั ง คั บ มาตรา ๖๗ ในระหวํ า งที่ ยั ง ไมํ มี ส ภาวิ ชาการตามมาตรา ๑๙ ให๎ มี ส ภาวิ ช าการ
ประกอบด๎ วย อธิ การบดี เป็ นประธานสภาวิ ชาการ รองอธิ การบดี ฝุ ายวิชาการเป็ นรองประธานสภาวิ ชาการ รองอธิ การบดี
คณบดี และคณาจารย์ประจาซึ่งอธิการบดีแตํ งตั้งจานวนหกคนเป็นกรรมการสภาวิชาการ และผู๎อานวยการสานักบริการทาง
วิชาการและทดสอบเป็ นเลขานุการสภาวิชาการ ท าหน๎าที่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตํ ละแหํ งตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกวําจะมีการแตํงตั้งสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตํละแหํง ตามพระราชบัญ ญัตินี้
ทั้งนี้ ต๎องไมํเกินหนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช๎บังคับ
มาตรา ๗๒ ภายใต๎บังคั บมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ในระหวํา งที่ยัง ไมํมีอ ธิการบดีเป็ นผู๎บัง คับบัญ ชาและ
รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตํละแหํงตามมาตรา ๒๔ ให๎สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งผู๎มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ทาหน๎าที่รักษาการในตาแหนํงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลแตํละแหํง
เป็น การชั่ว คราว จนกวําจะมีก ารแตํง ตั้ง ผู๎ดารงตาแหนํงดังกลําวขึ้น ใหมํ ทั้งนี้ ต๎องไมํเ กิน หนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวั นที่
พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ เว๎นแตํมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให๎แตํงตั้งผู๎ดารงตาแหนํงอธิการบดีตามมาตรา ๖๗
วรรคหนึ่ง เป็นผู๎รักษาการในตาแหนํงอธิการบดี
มาตรา ๗๓ ให๎ผู๎ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พ ิเ ศษ ผู ๎ช ํว ยศาสตราจารย์ ผู ๎ชํว ยศาสตราจารย์พ ิเ ศษ และ อาจารย์ ป ระจ าของ
มหาวิทยาลัยตํอไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให๎ผู๎ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
๒๕๑๘ อยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยตํอไป ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบ
กาหนดเวลาที่ได๎รับแตํงตั้ง
มาตรา ๗๔ ให๎ผู๎ได๎รับประกาศนียบัตรชั้นสูงตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นผู๎
ได๎รับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๕ ในระหวํา งที่ยัง ไมํ มีพ ระราชกฤษฎีก า กฎกระทรวง ข๎อ บัง คับ ประกาศและระเบีย บ เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให๎นาพระราชกฤษฎีกา ข๎อบังคับ ประกาศและระเบียบ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใช๎อยูํในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช๎บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อานาจหน๎าที่ของผู๎ดารงตาแหนํง หรือหนํวยงานตําง ๆ ตามที่กาหนดไว๎ใน
บทเฉพาะกาลนี้ ให๎รัฐมนตรีเป็นผู๎มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ผู๎รับสนองพระบรมราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๖ แหํงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ บัญญัติให๎สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให๎สถานศึกษาของรัฐดาเนินกิจการได๎โดย
อิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคลํองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูํภายใต๎การ
กากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน ๙ แหํง ขึ้นแทนสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให๎ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลเป็ นสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐด๎ านวิ ชาชีพและเทคโนโลยี ที่ มี
วัตถุประสงค์ ให๎การศึกษา สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุํงเน๎นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ
ให๎บริการทางวิชาการในด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให๎ผู๎สาเร็จการอาชีวศึกษา
มีโอกาสในการศึกษาตํอด๎านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก 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
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยปริญญาในสาขาวิชา 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 และอักษรยํอสาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ดังตํอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “พทป.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” 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.”
(๓) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
33

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2561

คูํมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 | 33

(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” ใช๎อักษรยํอ
“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.”
(ข) โท เรียกวํา “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “สถ.ม.”
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(ค) ตรี เรียกวํา “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “สถ.บ.”
(๑๓) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” 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
มาตรา ๕ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสามชั้น ดังตํอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบณ
ั ฑิต เป็นเสื้อคลุมแขนยาวทาด๎วยผ๎าโปรํงสีขาว ผําอกตลอดยาวคลุมเขํา มีสารดรอบขอบ
สารดต๎นแขน และสารดปลายแขน ดังตํอไปนี้
(ก) สารดรอบขอบ 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 และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทาด๎วยโลหะสีเงิน
สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนสารดรอบขอบด๎านหน๎าอกทั้งสองข๎าง
(ข) สารดต๎นแขน แบํงเป็นสามตอน ระยะหํางตอนละ ๑.๕ เซนติเมตร แตํละตอน กว๎าง ๖.๕ เซนติเมตร
พื้นสารดทาด๎วยผ๎าสักหลาดสีน้าเงินเข๎ม มีแถบทอง กว๎าง ๑ เซนติเมตร ที่รมิ ทั้งสองข๎าง 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 ตอนกลางสารด
มีแถบผ๎ามันตามสีประจาคณะหรือวิทยาลัย กว๎าง ๑.๓ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชํนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว๎นแตํมีสารดต๎นแขนสองตอน
(๓) ครุยบัณฑิต เชํนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว๎นแตํมีสารดต๎นแขนหนึ่งตอน
มาตรา ๖ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ทาด๎วยโลหะดุนนูนสีทอง สํวนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีน้าเงิน สํวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว ความ
สูง ๖ เซนติเมตร
มาตรา ๗ ครุยประจาตาแหนํงและเครื่องหมายประกอบครุยประจาตาแหนํงของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีดังตํอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยเป็นเสื้อคลุมแขนยาวทาด๎วยผ๎าโปรํงสีขาว ผําอกตลอดยาวคลุมเขํา มีสารดรอบ
ขอบ 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
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชํนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย เว๎นแตํไมํมีสายสร๎อยประดับ
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(๓) คณาจารย์ เชํนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เว๎นแตํสารดรอบขอบพื้นสารดทาด๎วย ผ๎าสักหลาดสีน้า
เงินเข๎ม กว๎าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กว๎าง ๑ เซนติเมตร ที่รมิ ทั้งสองข๎าง เว๎นระยะหําง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข๎าง
ทาบแถบทอง กว๎าง ๐.๗ เซนติเมตร เว๎นระยะหําง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข๎าง ทาบแถบทอง กว๎าง ๑ เซนติเมตร สํวนที่
เหลือทั้งสองข๎างมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทาด๎วยโลหะสีทอง 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 ให๎มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดทาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจา
ตาแหนํงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว๎เป็นตัวอยําง
มาตรา ๑๐ ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู๎รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได๎เปิด
สอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพิ่มขึ้น และกาหนดให๎มีปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยํอสาหรับสาขาวิชาดังกลําว
เปลี่ ย นชื่ อ อั ก ษรยํ อ ส าหรั บ สาขาวิ ชาวิ จิ ต รศิ ล ป์ แ ละประยุ ก ต์ ศิ ล ป์ ใ ห๎ ส อดคล๎ อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงสีประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกาหนดให๎มีสีประจา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรยํอสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหนํงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เสียใหมํ และโดยที่มาตรา ๕๕ วรรคสอง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
๒๕๔๘ บัญญัติวํา การกาหนด ให๎สาขาวิชาใด มีปริญญาชั้นใด และจะใช๎ อักษรยํอสาหรับสาขาวิชานั้นอยํางไร และการ
กาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสํวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหนํง ให๎ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา จึงจาเป็นต๎องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
-----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล๎า ฯ ให๎ประกาศวํา
โดยที่เป็นการสมควรแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยํอ สาหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหนํงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๕ วรรคสอง แหํง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ ให๎ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว๎
ดังตํอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวํา “พระราชกฤษฎีกาด๎วยปริญญาในสาขาวิช า 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
และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน
มาตรา ๔ ให๎กาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยํอสาหรับสาขาวิช าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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 “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “พทป.ม.”
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(ค) ตรี เรียกวํา “การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “พทป.บ.”
(๓) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ค.อ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เ รี ย ก วํ า “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
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เ รี ย ก วํ า “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “คศ.ม.”
(ค) ตรี เ รี ย ก วํ า “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) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 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 ดุษฎี
บัณฑิต” 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) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศษ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวํา “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศษ.ม.”
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(ค) ตรี เรียกวํา “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “ศษ.บ.”
(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 “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “สถ.บ.”
(๑๔) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวํา “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช๎อักษรยํอ “อส.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 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 วําด๎วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ตราสัญลักษณ์ม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด๎วยดวงตรา พระราชลัญจกรประจา
พระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ อยูํภายในวงกลมมีรูปดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙ และพระมหาพิ ชั ย
มงกุ ฎ ครอบ ใต๎วงกลมมีแถบโค๎งรองรับภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังปรากฏตามภาพ
แนบท๎ายข๎อบังคับนี้
ข๎อ ๔ ตราสัญลักษณ์ตามข๎อ ๓ มีความหมายดังตํอไปนี้
(๑) ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมพิ ลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให๎เชิญพระราชลัญจกรประจาพระองค์
และพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครือ่ งหมายราชการ
(๒) รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่กํอให๎เกิดปัญญาแผํขจรไปทั่วสารทิศ
ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รักษาการตามข๎อบังคับนี้และเพื่อการนี้ให๎มีอานาจออก
ประกาศได๎
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 และ
เครื่องแตํงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ในข๎อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี”
หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“นักศึกษา”
หมายความวํา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สํวนราชการ” หมายความวํา คณะ สถาบัน วิทยาลัย หรือสํวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทําคณะที่มีหน๎าที่จัดการเรียนการสอนและให๎หมายรวมถึงวิทยาเขตในสังกัดที่มีอยูํในวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข๎อ ๔ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตํงกายนักศึกษาตามข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับกับผู๎ที่เป็นนักศึกษาปัจจุบัน
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ภ าคสมทบหรื อ ภาคพิ เ ศษ และนั ก ศึ ก ษาระดั บ สู ง กวํ า ปริ ญ ญาตรี สามารถใช๎ เ ครื่ อ งแบบ
เครื่องหมายหรือเครื่องแตํงกายแบบปกติตามข๎อบังคับนี้ หรือแตํงกายสุภาพก็ได๎
ข๎อ ๕ เครื่องแตํงกาย แบบปกติ
ก นักศึกษาชาย ให๎มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพียงข๎อศอก ปลายแขนปลํอยตรงไมํผําปลายแขนหรือแขนยาวถึงข๎อมือไมํพับ
ปลายแขนไมํรัดรูปและไมํหลวมเกินไป ไมํมีลวดลาย ไมํบางเกินสมควร ผําอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด มีกระเป๋า
ขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ๎าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสาหรับให๎กางเกงทับได๎ เวลาสวมให๎สอดชายเสื้อไว๎ในกางเกงให๎
เรียบร๎อย
(๒) กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ ไมํรัดรู ป มีหูเข็มขัด เย็บด๎วยผ๎าสีเดียวกับกางเกง ไมํพับ
ปลายขา ผ๎าเนื้อเรียบไมํมีลวดลาย สีกรมทํา สีดา หรือสีเทาเข๎ม
(๓) เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด
สาหรับสอดปลายเข็มขัด
(๔) ถุงเท๎าสีดา หรือสีที่กลมกลืนกับรองเท๎า ไมํมีลวดลาย
(๕) รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีดา ไมํมีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข นักศึกษาหญิง ให๎มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมํรัดรูป และไมํหลวมเกินไป ไมํมีลวดลาย ไมํบางเกินสมควรผําอกตรงโดย
ตลอด แขนสั ้น เพีย งข๎อ ศอก ปลายแขนปลํอ ยตรง ไมํผ ํา ปลายแขน ติด กระดุม สีเ งิน ลายดุน นูน ตราสัญ ลัก ษณ์
มหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสาหรับให๎กระโปรงทับได๎ เวลาสวมให๎สอดชายเสื้อไว๎ในกระโปรงให๎เรียบร๎อย
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(๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ๎าย
(๓) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ด๎านหลังผําปูายแบบสุภาพ ไมํรัดรูป ยาวเสมอเขํา ผ๎าเนื้อเรียบไมํมี
ลวดลาย สีกรมทํา สีดา หรือสีเทาเข๎ม
(๔) เข็มขัดหนังสีดาหรือสีน้าตาล หัวเข็มสีเงิน มีลายดุ นนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสี
เดียวกับเข็มขัด สาหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีดา ไมํมลี วดลาย ทรงสุภาพ
ข๎อ ๖ เครื่องแตํงกายชุดปฏิบัติการหรือชุดกีฬา ให๎เป็นไปตามที่สํวนราชการกาหนด
ข๎อ ๗ เครื่องแตํงกายในงานพิธี
ก นักศึกษาชาย ให๎มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงข๎อมือ ไมํพับปลายแขนไมํรัดรูปและไมํหลวมเกินไป ไมํมีลวดลาย
ผําอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ๎าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสาหรับให๎
กางเกงทับได๎ เวลาสวมให๎สอดชายเสื้อไว๎ในกางเกงให๎เรียบร๎อย
(๒) เนคไทสีน้าเงินเข๎ม กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
(๓) กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุ ภ าพ เชํ น เดี ย วกั บ เครื่ อ งแตํ ง กายแบบปกติ
สี ก รมทํ า หรื อ สี ต ามที่ สํ ว นราชการกาหนด
(๔) เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ
เข็มขัดสาหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงเท๎าสีดา ไมํมีลวดลาย
(๖) รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีดา ไมํมลี วดลาย ทรงสุภาพ
ข นักศึกษาหญิง ให๎มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมํรัดรูป และไมํหลวมเกินไป ไมํมีลวดลาย ไมํบางเกินสมควร ผําอกตรงโดย
ตลอด แขนสั้นเพียงข๎อศอก ปลายแขนปลํอยตรง ไมํผําปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสาหรับให๎กระโปรงทับได๎ เวลาสวมให๎สอดชายเสื้อไว๎ในกระโปรงให๎เรียบร๎อย
(๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ๎าย
(๓) กระโปรงทรงตรง เชํนเดียวกับเครื่องแตํงกายแบบปกติ สีกรมทํา หรือสีตามที่สํวนราชการ
กาหนด
(๔) เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดสี เงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ
เข็มขัด สาหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงนํองสีเนื้อ ไมํมีลวดลาย
(๖) รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีดา ไมํมลี วดลาย ทรงสุภาพ
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) มีแผงคอ ตามแบบที่กาหนดประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง ๓.๕ เซนติเมตร ทับ
บนแผงคอทั้งสองข๎าง
(๔) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
(๕) ถุงเท๎าสีดา ไมํมีลวดลาย
(๖) รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีดา ไมํมลี วดลาย ทรงสุภาพ
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(๗) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตํงกาย
ค บัณฑิตหญิงทีไ่ มํได๎เป็นข๎าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) ให๎แตํงกายเชํนเดียวกับการแตํงกายในงานพิธี
(๒) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตํงกาย
ง บัณฑิตหญิงมีครรภ์
(๑) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ไมํบางเกินสมควร ผําอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมท๎อง แขนปลํอยธรรมดาแบบ
แขนเชิ้ต 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 ให๎มีขนาดและสีดังนี้
-ความสูงของตราสัญลักษณ์ ๓.๕ เซนติเมตร
-ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทาด๎วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง
สํวนพื้นของพระราชลัญจกรและ
ดอกบัวลงยาสีน้าเงิน สํวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว
(๒) เข็ ม กลั ด เนคไทตราสั ญ ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ท าด๎ ว ยโลหะลายดุ น นู น ชุ บ สี ท องขนาด
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 มี
ลักษณะกลมมน ขอบเกลี้ยง ภายในเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยดุนนูน
(๕) แผงคอบัณฑิตชาย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ปลายแหลม พื้นแผงทาด๎วยผ๎าสักหลาดสี
น้าเงินเข๎ม กว๎าง ๔ เซนติเมตร ตรงกลางผ๎าสักหลาดมีแถบทองกว๎าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมแถบทองทั้งสองข๎าง มีเส๎น ไหม
กลม สีตามสาขาวิชา กว๎าง ๐.๓ เซนติเมตร ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง ๓.๕ เซนติเมตร ทับบนแผง
คอทั้งสองข๎าง
ข๎อ ๑๑
การแตํงกายที่มิได๎กาหนดไว๎ในข๎อบังคับนี้ ให๎อยูํในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยทาเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
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 เพื่อให๎การดาเนินการจัดการศึกษาเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย สอดคล๎องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นควรจัดทาข๎อบังคับ
วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึง
ออกข๎อบังคับไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎มีผลใช๎บังคับนับแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาข๎อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในสํวนที่กาหนดไว๎แล๎วในข๎อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย๎งกับข๎อบังคับนี้ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน
ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความวํา สํวนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือสํวนราชการที่เรียกชื่อเป็นอยํางอื่นแตํมีฐานะ
เทียบเทําคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“คณบดี” หมายความวํา หัวหน๎าสํวนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่อเป็นอยํางอื่น
แตํมีฐานะเทียบเทําคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“นักศึกษา” หมายความวําผู๎ที่เข๎ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายความวํา คณะกรรมการประจ าคณะของแตํ ล ะคณะในสั งกั ด มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ภาควิชา” หมายความวํา ภาควิ ชาที่ มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนในแตํ ล ะคณะและให๎ห มายรวมถึ ง หนํว ยงานที่
เรียกชื่อเป็นอยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชา
“หัวหน๎าภาควิชา” หมายความวํา หัวหน๎าภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแตํละคณะและให๎หมายรวมถึง
หัวหน๎าหนํวยงานที่เรียกชื่อเป็นอยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชา
“แผนการเรียน” หมายความวํา แผนการจัดการเรียนการสอนในแตํละภาคการศึกษาของ แตํละหลักสูตรที่ได๎รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความวํา อาจารย์ประจาในคณะซึ่งคณบดีมอบหมายให๎ทาหน๎าที่ให๎คาแนะนาปรึกษา
ติดตามผลเกี่ยวกับการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติตลอดจนรับผิดชอบดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา
“อาจารย์ผู๎สอน” หมายความวํา ผู๎ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในระดับปริญญา
ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีรักษาการตามข๎อบังคับนี้ และมีอานาจวินิจฉัยตีความตลอดจนออกประกาศเพื่อให๎การปฏิบัติ
ตามข๎อบังคับนี้เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ทั้งนี้คาวินิจฉัยให๎ถือเป็นที่สุด
คูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2561
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หมวด ๑
การรับเข้าศึกษา
ข๎อ ๖ ผู๎ที่จะสมัครเข๎าเป็นนักศึกษาต๎องมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้
(๑) เป็นผู๎มีคณ
ุ วุฒิการศึกษาตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตร
(๒) ไมํเป็นคนวิกลจริตหรือโรคติดตํอร๎ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคตํอการศึกษา
(๓) ไมํเป็นผู๎มีความประพฤติเสื่อมเสียอยํางร๎ายแรง
ข๎อ ๗ การคัดเลือกผู๎สมัครเข๎าเป็นนักศึกษาให๎เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอระดับปริญญาของ
มหาวิทยาลัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข๎อ ๘ ผู๎ที่ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได๎ขึ้นทะเบียนและชาระเงินคําลงทะเบียน
เรียนและคําธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย พร๎อมนาสํงหลักฐานเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด๎วยตนเอง
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หากผู๎ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาไมํมาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะเข๎าเป็นนักศึกษา เว๎นแตํจะมีเหตุ
จาเป็นและได๎รับอนุมตั ิจากอธิการบดีหรือผูไ๎ ด๎รับมอบหมาย
นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนแล๎วต๎องทาบัตรประจาตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน
หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ข๎อ ๙ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยการประสานงานด๎านวิชาการระหวํางคณะหรือภาควิชา คณะใดหรือภาควิชา
ใด ที่มีหน๎าที่เกี่ยวกับวิชาการด๎านใดให๎จัดการศึกษาในวิชาการด๎านนั้น แกํนักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาภาคการศึกษาปกติโดยใช๎ระบบทวิภาคเป็นหลัก ในปีการศึกษาหนึ่ง จะแบํง
ออกเป็น สองภาคการศึ ก ษาซึ่ง เป็น ภาคการศึ กษาบัง คับ แบํ งออกเป็น ภาคการศึก ษาที่ห นึ่ ง และภาคการศึ กษาที่ส อง มี
ระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวําสิบห๎าสัปดาห์ตํอหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไมํรวมเวลาสาหรับการสอบด๎วย
(๓) มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร๎อนเพิ่มเป็นภาคการศึกษาที่ไมํบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา
เจ็ดสัปดาห์ ทั้งนี้ไมํรวมเวลาสาหรับการสอบด๎วย แตํให๎มีจานวนชั่วโมงเรียนของแตํละรายวิชาเทํากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(๔) การกาหนดปริมาณการศึกษาของแตํละรายวิชาให๎กาหนดเป็นหนํวยกิตตามลักษณะการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
(ก) รายวิชาภาคทฤษฎี ใช๎เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ๑ ชั่วโมงตํอสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ หรือจานวนชั่วโมงรวมไมํน๎อยกวํา ๑๕ ชั่วโมง ให๎นับเป็นหนึ่งหนํวยกิต
(ข) รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช๎เวลาฝึกหรือทดลอง ๒–๓ ชั่วโมงตํอสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือ
จานวนชั่วโมงรวม ระหวําง ๓๐-๔๕ ชั่วโมง ให๎นับเป็นหนึ่งหนํวยกิต
(ค) การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามที่ใช๎เวลาฝึกไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎นับเป็น
หนึ่งหนํวยกิต
(ง) การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได๎รับมอบหมายที่ใช๎เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรม
นั้น ๆ ไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎นับเป็นหนึ่งหนํวยกิต
(จ) การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดหนํวยกิตโดยใช๎หลักเกณฑ์อื่นได๎ตาม
ความเหมาะสม
(๕) นักศึกษาต๎องมีเวลาศึกษาในแตํละรายวิชาไมํน๎อยกวําร๎อยละแปดสิบของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาจึง
จะมีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น กรณีที่เวลาศึกษาไมํถึงร๎อยละแปดสิบอันเนื่องมาจากเหตุสุ ดวิสัยจะต๎องได๎รับอนุญาตจาก
อาจารย์ผู๎สอนประจารายวิชานั้นและรายงานให๎คณบดีทราบ
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หมวด ๓
การลงทะเบียนเรียน
ข๎อ ๑๐ นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดดังนี้
(๑) นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่กาหนดในแตํละภาคการศึก ษาให๎เสร็จกํอนวันเปิดภาคการศึกษา
นั้น ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดต๎องได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไปตามข๎อกาหนดของ
หลักสูตรและข๎อกาหนดของคณะที่นักศึกษาสังกัด หากฝุาฝืนจะถือวําการลงทะเบียนเรียนดังกลําวเป็นโมฆะ
(๓) การลงทะเบียนเรียนในแตํละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียนไมํต่ากวํา ๙ หนํวยกิต
แตํไมํเกิน ๒๒ หนํวยกิต สาหรับภาคการศึกษาภาคฤดูร๎อนลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน ๙ หนํวยกิต ยกเว๎นในกรณีที่แผนการ
เรียนของหลักสูตรได๎กาหนดไว๎เป็นอยํางอื่น ให๎ปฏิบัติตามแผนการเรียนที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรนั้น
(๔) การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มีจานวนหนํวยกิตมากกวํา ๒๒ หนํวยกิต แตํไมํเกิน ๒๕ หนํวยกิต
หรือน๎อยกวํา ๙ หนํวยกิต ต๎องขออนุมัติคณบดีและได๎เพียงหนึ่งภาคการศึกษา ยกเว๎นภาคการศึกษาสุดท๎ายที่นักศึกษาจะ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และมีหนํวยกิตเหลืออยูํไมํเกิน ๒๕ หนํวยกิต หรือน๎อยกวํา ๙ หนํวยกิต อาจขออนุมัติคณบดี
เป็นการเฉพาะรายได๎อีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(๕) นักศึกษาที่ได๎ลงทะเบียนเรียนกํอนวันเปิดภาคการศึกษาแล๎ว แตํมีประกาศภายหลังวําพ๎นสภาพเนื่องจากผล
การเรียนในภาคการศึกษากํอน ให๎ถือวําผลการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดมาเป็นโมฆะ ไมํมีผลผูกพันมหาวิทยาลัย
และนักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนเงินคําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมการศึกษาซึ่งได๎ชาระในภาคการศึกษาที่เป็นโมฆะ
(๖) สาหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภาคการศึกษาฤดูร๎อน นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียน และชาระเงินตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชาระเงินหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต๎องชาระเงิน
คําธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นคําปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย
ในภาคการศึกษาปกติหากนักศึกษาไมํ ลงทะเบียนเรียนและไมํชาระเงิน มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู๎นั้นออก
จากทะเบียนนักศึกษา
(๗) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาไมํได๎ลงทะเบียนเรียน และประสงค์จะขอรักษาสภาพ การเป็นนักศึกษา
เพื่อลาพักการศึกษาหรือปรับคําระดับคะแนนให๎ยื่นคาร๎องตํอคณบดี เมื่อได๎รับอนุมัติแล๎ว ให๎นาไปยื่นตํอสานักสํงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น และต๎องชาระเงินคําธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษา หากไมํปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู๎นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
(๘) สาหรับภาคการศึกษาฤดู ร๎อนนักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด หากไมํปฏิบัตินักศึกษาจะไมํมีสิทธิ์เข๎าศึกษาและถือวําการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร๎อนนั้นเป็นโมฆะ
(๙) ให๎อธิการบดีมีอานาจอนุมัติให๎นักศึกษาผู๎ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตาม (๖) (๗) กลับเข๎าเป็น
นักศึ กษาใหมํ ได๎เ ป็น กรณีพิ เศษ เมื่อ มีเ หตุผ ลอั นสมควรโดยให๎ ถือ ระยะเวลาที่ ถูกถอนชื่อ ออกจากทะเบีย นนัก ศึก ษาเป็ น
ระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งนี้ต๎องไมํพ๎นกาหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่นักศึกษา ผู๎นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา โดยนักศึกษาต๎องชาระเงินคําธรรมเนียมเสมือนเป็นผู๎ลาพักการศึกษารวมทั้งคําคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และ
คําธรรมเนียมอื่นใดที่ค๎างชาระตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๑ กรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุอันควรอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจากัดจานวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได๎
การเปิดรายวิชาเพิ่มหรือปิดรายวิชาใดต๎องกระทาภายในสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร๎อน
ข๎อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวิชาบังคับกํอนมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งวิชาใดที่มีวิชาบังคับกํอน นักศึกษาจะต๎องสอบได๎วิชาบังคับกํอน หากฝุาฝืน
จะถือวําการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น เป็นโมฆะ เว๎นแตํจะได๎รับอนุมัติจากคณบดีกํอนการลงทะเบียนเรียน และจะต๎อง
เป็นนักศึกษาปีสุดท๎ายของหลักสูตรที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
(๒) นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาตํอเนื่องควบคูํกับรายวิชาบังคับกํอนที่เคยลงทะเบียนเรียนแล๎วผลการ
สอบไมํผําน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ผลการเรียนของรายวิชาตํอเนื่องจะไมํเป็นโมฆะ ไมํวําผลการเรียน
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ของรายวิชาบังคับกํอนจะสอบผํานหรือไมํ ให๎นาผลการเรียนของรายวิชาที่สอบผํานมาคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ เว๎น
แตํรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว๎เป็นอยํางอื่นให๎ถือปฏิบัติตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรนั้น
(๓)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตํอเนื่องควบคูํกับรายวิชาบังคับกํอน หากงดเรียนรายวิชาบังคับกํอน
จะต๎องงดเรียนรายวิชาตํอเนื่องในคราวเดียวกันด๎วย หากไมํงดเรียนรายวิชาตํอเนื่องจะถือวําการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ตํอเนื่องนั้นเป็นโมฆะ
ข๎อ ๑๓ มหาวิทยาลัยกาหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข๎ามสถานศึกษาดังนี้
(๑) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนข๎ามสถานศึกษาได๎ในแตํละภาคการศึกษา หากเป็นการลงทะเบียนเรียน
เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ ประเภทไมํนับหนํวยกิต
(๒) นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข๎ามสถานศึกษาเพื่อนับหนํวยกิตในหลักสูตรจะต๎องเป็นไปตามเงื่อนไข
ดังนี้
(ก) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท๎ายที่จะสาเร็จการศึกษา และรายวิชาที่ จะเรียนไมํเปิดสอนในภาค
การศึกษานั้น
(ข) รายวิ ช าที่ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นในสถานศึ ก ษาอื่ น จะต๎ อ งเที ย บได๎ กั บ รายวิ ช าตามหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย การเทียบให๎อยูํในดุลยพินิจของภาควิชาและคณะเจ๎าของรายวิชา โดยถือเกณฑ์เนื้อหาและจานวนหนํวยกิตเป็น
หลัก สํวนการอนุมัติให๎ลงทะเบียนเรียนข๎ามสถานศึกษาให๎เป็นอานาจของคณบดีที่นักศึกษาสังกัดอยูํ
(๓) การเรียนข๎ามสถานศึกษา ให๎นักศึกษายื่นคาร๎องขอเรียนข๎ามสถานศึกษาตํอคณบดีเพื่อพิจารณา และ
นักศึกษาชาระเงินตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว๎ให๎เรียบร๎อย หลังจากนั้นจึงไปดาเนินการ ณ สถานศึ กษาที่นักศึกษา
ต๎องการลงทะเบียนเรียนข๎ามสถานศึกษา
(๔) กรณีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมีความประสงค์จะเรียนข๎ามสถานศึกษาให๎ปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๔ นักศึกษาอาจขอเพิ่มหรือถอนรายวิชาได๎โดยต๎องดาเนินการดังนี้
(๑) การขอเพิ่มรายวิชา ต๎องกระทาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร๎อน
(๒) การถอนรายวิชา ให๎มีผลดังนี้
(ก) ถ๎าถอนรายวิชาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร๎อน รายวิชานั้นจะไมํ
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
(ข) ถ๎าถอนรายวิชาเมื่อพ๎นกาหนดสัปดาห์แรก แตํยังอยูํภายในสิบสองสัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติ หรือ
เมื่อพ๎นกาหนดสัปดาห์แรก แตํยังอยูํภายในห๎าสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร๎อน จะต๎องได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา ซึ่งจะได๎ระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ และเมื่อพ๎น
กาหนดการถอนรายวิชาแล๎ว นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมํได๎
(๓) การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ชาเพิ่ มจนมี จ านวนหนํ ว ยกิ ต สู ง กวํา หรือ การถอนรายวิ ชาจนเหลือ จ านวน
หนํวยกิตต่ากวําที่ระบุไว๎ในข๎อ ๑๐ (๓) จะทามิได๎ หากฝุาฝืนจะถือวําการลงทะเบียนเรียนดังกลําวเป็นโมฆะ เว๎นแตํจะมีเหตุผล
อันควรและได๎รับอนุมัติจากคณบดี
หมวด ๔
การลาของนักศึกษา
ข๎อ ๑๕ นักศึกษามีสิทธิ์ลาพักการศึกษาในระหวํางการศึกษาดังนี้
(๑) การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ๎าได๎ลงทะเบียนไปแล๎วให๎ยกเลิกการลงทะเบียน
เรียน โดยรายวิชาที่ได๎ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไมํปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา แตํหากเป็นการลาพัก
การศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่สิบสองในระหวํางภาคการศึกษาปกติ หรือสัปดาห์ที่หกในระหวํางภาคการศึกษาฤดูร๎อนให๎บันทึก
ระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ
(๒) การขอลาพักการศึกษา ให๎แสดงเหตุผลความจาเป็นพร๎อมกับมีหนังสือยื่นตํอคณบดี
(๓) นักศึกษาอาจยื่นคาร๎องตํอคณบดี เพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาได๎ไมํเกินสองภาคการศึกษาปกติ ดังกรณี
ตํอไปนี้
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(ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข๎ารับราชการทหารกองประจาการ
(ข) ได๎รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวํางประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(ค) ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บปุวย จนต๎องพักรักษาตัวตามคาสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกวํา
ร๎อยละยี่สิบของเวลาศึกษาทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์
(ง) มีความจาเป็นสํวนตัว โดยนักศึกษาผู๎นั้นได๎ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล๎วไมํน๎อยกวําหนึ่งภาคการศึกษา
(๔) ในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไมํได๎ เว๎นแตํ
จะได๎รับอนุมัติจากอธิการบดี เป็นกรณีพิเศษ
(๕) ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวําสองภาคการศึกษาปกติตดิ ตํอกันไมํได๎ เว๎นแตํจะ
ได๎รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
(๖) นักศึกษาจะต๎องชาระคํารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาที่ได๎รับ
อนุมัติให๎ลาพักการศึกษา หากไมํปฏิบัติจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ยกเว๎น ภาคการศึกษาที่นักศึกษาได๎ชาระเงินคํา
บารุงการศึกษา คําลงทะเบียนเรียน คําธรรมเนียมการศึกษา และคําอื่นใดตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
จะไมํคืนเงินดังกลําวให๎ แตํนักศึกษาไมํต๎องชาระเงินคํารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
(๗) การลาพักการศึกษาไมํวําด๎วยเหตุใดหรือการกลับเข๎าศึกษาใหมํหรือการถูกให๎พักการศึกษาแล๎วแตํกรณี ไมํ
เป็นเหตุให๎ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินกวําสองเทําของแผนการเรียนตามหลักสูตรนับแตํวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ยกเว๎นภาคการศึกษาฤดูร๎อน
ข๎อ ๑๖ นักศึกษาที่ปุวยหรือมีเหตุสุดวิสัยทาให๎ไมํสามารถเข๎าสอบปลายภาคได๎ นักศึกษาต๎องขอผํอนผันการสอบ
ตํอ อาจารย์ผู๎ส อนรายวิชานั้น ภายในวัน ถัด ไปหลัง จากที่ม ีก ารสอบปลายภาครายวิช านั ้น เว๎น แตํจ ะมีเ หตุผ ลอัน สมควร
คณะกรรมการประจาคณะเป็นผู๎พิจารณาการขอผํอนผันดังกลําว โดยอาจอนุมัติให๎ได๎ระดับคะแนนไมํสมบูรณ์ หรือ ม.ส.
หรือให๎ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให๎ได๎ระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ หรือไมํอนุมัติการ
ขอผํอนผัน โดยให๎ถือวําขาดสอบก็ได๎
ข๎ อ ๑๗ นั ก ศึ ก ษาอาจลาออกจากการเป็ น นั ก ศึ ก ษาได๎ โ ดยยื่ น ค าร๎ อ งขอลาออกตํ อ คณะที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด
และต๎องไมํมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต๎องได๎รับอนุมัติจากคณบดี
หมวด ๕
การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
ข๎อ ๑๘ นักศึกษาอาจย๎ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได๎ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดดังนี้
(๑) นักศึกษาที่ประสงค์จะย๎ายคณะต๎องได๎รับอนุมัติจากคณบดีข องคณะที่นักศึกษาสังกัดและคณบดีของคณะที่
นักศึกษาประสงค์จะย๎ายเข๎าศึกษา
(๒) นักศึกษาที่ประสงค์จ ะเปลี่ย นสาขาวิชาจะกระท าได๎ก็ ตํอเมื่อ ได๎รับ ความเห็นชอบจากคณบดีของคณะที่
นักศึกษาสังกัด
หมวด ๖
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข๎อ ๑๙ มหาวิ ทยาลัยก าหนดหลั กเกณฑ์ก ารวั ดและประเมิ นผลการศึกษาให๎ คณะที่เปิ ดสอน ในมหาวิท ยาลั ย
จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสาหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว๎ในแตํละภาคการศึกษาหนึ่ง โดยการ
ประเมินผลการศึกษาในแตํละรายวิชา ให๎กาหนดเป็นระดับคะแนน คําระดับคะแนนตํอหนํวยกิตและผลการศึกษา ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด ๗
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข๎อ ๒๐ นักศึกษาจะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ได๎ศึกษาสาเร็จครบหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได๎รับการอนุมัติปริญญา
(๔) พ๎นสภาพเนื่องจากถูกถอนชื่อการเป็นนักศึกษาตามข๎อ ๑๐ (๗)
(๕) ไมํผํานเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๖) ใช๎ระยะเวลาการศึกษาเกินกวําสองเทําของแผนการเรียนตามหลักสูตรนับแตํวันขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ยกเว๎นภาคการศึกษาฤดูร๎อน ทั้งนี้สาหรับนักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียน ย๎ายคณะหรือสาขาวิชาให๎นับเวลา
ที่เคยศึกษาอยูํในสถานศึกษาเดิมรวมเข๎าด๎วย
หมวด ๘
การขอสาเร็จการศึกษา การขอขึน้ ทะเบียนบัณฑิต
ข๎อ ๒๑ นักศึกษาจะมีสิทธิขอสาเร็จการศึกษาต๎องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ต๎องศึกษารายวิชาให๎ครบตามหลักสูตรและข๎อกาหนดของสาขาวิชานั้น
(๒) มีหนํวยกิตสะสมไมํต่ากวําที่หลักสูตรกาหนดไว๎ และได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา ๒.๐๐
(๓) เป็นผู๎มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตและไมํมีหนี้สินผูกพันตํอมหาวิทยาลัย
(๔) การยื่นคาร๎อ งขอสาเร็จการศึกษาต๎องยื่นตํอสานักสํ งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกภาคการศึก ษาที่
นักศึกษาคาดวําจะสาเร็จการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแตํวันเปิดภาคการศึกษานั้นจนกวํานักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
(๕) นักศึกษาที่ไมํดาเนินการตาม (๔) จะไมํได๎รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในภาคการศึกษานั้น และ
จะต๎องชาระคํารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษา ยื่นคาร๎องขอสาเร็จการศึกษา
ข๎อ ๒๒ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาต๎องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตโดยยื่นคาร๎องขึ้นทะเบียนบัณฑิตตํอสานักสํงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน พร๎อมชาระเงินคําขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทั้งนี้จะต๎องดาเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๒๓ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๙
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
ข๎อ ๒๔ นักศึกษาที่จะได๎รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไมํต่ากวํา ๗๒ หนํวยกิตสาหรับหลักสูตร ๒-๓ ปีการศึกษา หรือไมํต่ากวํา
๑๒๐ หนํวยกิตสาหรับหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา หรือไมํต่ากวํา ๑๕๐ หนํวยกิตสาหรับหลักสูตร ๕ ปีการศึกษา
(๒) สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ทั้งนี้ไมํนับระยะเวลาที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาตาม
ข๎อบังคับนี้
(๓) ต๎องไมํมีผลการศึกษาที่อยูํในเกณฑ์ขั้นไมํพอใจ หรือ ม.จ. หรือต่ากวําระดับคะแนนขั้นพอใช๎ หรือ ค ใน
รายวิชาใดวิชาหนึ่ง
(๔) นักศึกษาผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่า
กวํา ๓.๕๐ จะได๎รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑
(๕) นักศึกษาผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่า
กวํา ๓.๒๕ จะได๎รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒
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(๖) การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมให๎มหาวิทยาลัยนาเสนอตํอสภามหาวิทยาลัยในคราวเดียวกันกับที่เสนอ
ขออนุมัติปริญญาประจาภาคการศึกษานั้น
ข๎อ ๒๕ การให๎เกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน
(๑) ให๎มหาวิทยาลัยจัดให๎มีเหรียญเกียรตินิยมแกํผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดํน โดยแยกเป็นคณะ
(๒) เกียรตินิยมเหรียญทองให๎แกํผู๎สาเร็จการศึกษาที่ได๎ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ที่ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมสูงสุดในแตํละคณะ
(๓) เกียรตินิยมเหรียญเงินให๎แกํผู๎สาเร็จการศึกษาที่ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นที่สองและจะต๎องได๎ปริญญา
เกียรตินยิ มอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแตํละคณะ กรณีผู๎สาเร็จการศึกษาได๎คําระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมสูงสุด แตํได๎ปริญญาเกียรติ
อันดับ ๒ ในแตํละคณะ ให๎เกียรตินิยมเหรียญเงิน
การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยมให๎สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดาเนินการ ปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง
และให๎อธิการบดีนาเสนอตํอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจาภาค
การศึกษาสุดท๎ายของปีการศึกษา
หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
ข๎อ ๒๖ ภายใต๎บังคับตั้งแตํข๎อ ๖ ถึงข๎อ ๑๘ ให๎มีผลใช๎บังคับกับนักศึกษาที่ได๎ลงทะเบียนเรียนกํอน ข๎อบังคับนี้
มีผลใช๎บังคับโดยอนุโลม
ข๎อ ๒๗ ภายใต๎บังคับข๎อ ๑๙ ข๎อ ๒๔ (๑) (๔) (๕) ไมํให๎มีผลใช๎บังคับกับนักศึกษาที่เข๎าเป็นนักศึกษากํอนปี
การศึกษา ๒๕๕๐ โดยให๎นักศึกษาที่เข๎ากํอนปีการศึกษา ๒๕๕๐ ใช๎ข๎อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวํา ด๎วยการศึก ษา
ระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมข๎อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวําด๎วยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกวําจะสาเร็จการศึกษาโดย
อนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

(นางจรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2561

50

คูํมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 | 50

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
......................................
โดยที่เห็นสมควรให๎มีการปรับปรุงข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีให๎มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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 วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎มีผลบังคับใช๎ ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ให๎ยกเลิกความในข๎อ ๑๔ (๒) (ข) แหํงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน
“ข๎อ ๑๔(๒)(ข) ถ๎าถอนรายวิชาเมื่อพ๎นกาหนดสัปดาห์แรกแตํยังอยูํภายในสิบสัปดาห์ของภาคการศึกษา
ปกติ หรือเมื่อพ๎นกาหนดสัปดาห์แรกแตํยังอยูํภายในห๎าสัปดาห์ของภาคการศึก ษาฤดูร๎อน จะต๎องได๎รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยรายวิชานั้นจะปรากฎในใบแสดงผลการศึกษาซึ่งจะได๎ระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ และเมื่อพ๎น
กาหนดการถอนรายวิชาแล๎วนักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะวิชาไมํได๎”
ข๎อ ๔ ให๎ยกเลิกความในข๎อ ๑๕(๑) แหํงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน
“ข๎อ ๑๕(๑) การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษาและถ๎าได๎ลงทะเบียนเรียนไปแล๎ว ให๎
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได๎ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไมํปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา
แตํหากเป็นการลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่สิบในระหวํางภาคการศึกษาปกติหรือสัปดาห์ที่หกในระหวํางภาคการศึกษา
ฤดูร๎อนให๎บันทึกระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ”
ข๎อ ๕ ให๎เพิ่มความตํอไปนี้เป็นข๎อ ๒๘ บทเฉพาะกาลแหํงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
“ข๎อ ๒๘ ภายใต๎ข๎อบังคั บ ๑๔(๒)(ข) ข๎อ ๑๕(๑) ให๎มีผลบังคับใช๎กับนั กศึกษาที่เข๎าศึกษา ตั้งแตํ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ สาหรับนักศึกษาที่เข๎าศึกษากํอนปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให๎ถือปฏิบัติตามข๎อบังคับที่ ใช๎อยูํในขณะเข๎าศึกษา
จนกวําจะสาเร็จการศึกษา”
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 วําด๎วย
การจัดการระบบสหกิจศึกษาขึ้นเพื่อให๎การจัดการระบบสหกิจศึกษา เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๔) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกข๎อบังคับไว๎ดังนี้
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้ เรียกวํา ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการจัดการระบบสหกิจ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎มีผลบังคับใช๎ถัดจากวันประกาศ เป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาความในข๎อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใดในสํวนที่กาหนดไว๎แล๎วในข๎อบังคับนี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแย๎งกับข๎อบังคับนี้ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน
ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความวํา สํวนราชการระดับคณะที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและให๎หมายรวมถึง วิทยาเขต สานัก สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีฐานะเทียบเทําคณะ
“คณบดี” หมายความวํา หัวหน๎าสํวนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และให๎หมาย
รวมถึง ผู๎อานวยการวิทยาเขต สานัก สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีฐานะเทียบเทําคณะ
“ภาควิชา” หมายความวํา ภาควิชาหรือหนํวยงานที่เรียกชื่อเป็นอยํางอื่ น ที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชาในสังกัดคณะ
และให๎หมายรวมถึงสาขาวิชาที่ขึ้นตรงตํอคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ระบบสหกิจ ศึก ษา” หมายความวํ า ระบบการศึ กษาที่ เน๎ นการปฎิ บัติ งานในสํ วนราชการของรั ฐหรือ สถาน
ประกอบการของเอกชนที่เข๎ารํวมระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยให๎มีการเสนองานให๎กับ
นักศึกษาลํวงหน๎า และนักศึกษาได๎เลือกปฏิบัติงานตามที่นักศึกษามีความถนัด เป็นหลักสูตรสาหรับนักศึกษาในคณะ และสํวน
ราชการที่มีฐานะเทียบเทําคณะ
“วิชาสหกิจศึกษา” หมายความวํา วิชาที่นักศึกษาจะต๎องปฏิบัติงานจริงอยํางเป็นระบบ ในสํวนราชการของรัฐหรือ
สถานประกอบการของเอกชน เป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา
“นักศึกษา” หมายความวํา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เข๎ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
“สถานประกอบการ” หมายความวํา สํวนราชการของรัฐหรือสถานประกอบการของเอกชนที่เข๎ารํวมระบบสหกิจ
ศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ที่ปรึกษาในสถานประกอบการ” หมายความวํา บุคลากรที่สํวนราชการของรัฐหรือสถานประกอบการของเอกชน
มอบหมายให๎ทาหน๎าที่ดูแลและให๎คาปรึกษาการปฏิบัติงานแกํนักศึกษา
ข๎อ ๕ ให๎มหาวิทยาลัยมอบหมายหนํวยงานรับผิดชอบระบบสหกิจศึกษา ได๎แกํ
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(๑) ฝุายสหกิจศึกษา สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหนํวยงานที่ทาหน๎าที่ในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานระบบสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัย
(๒) สานักงานสหกิจศึกษาประจาคณะ มีหน๎าที่ในการสนับสนุนการดาเนินงานระบบสหกิจศึกษาของคณะ
ทั้งนี้ อานาจและหน๎าที่ ให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๖ ให๎มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานระบบสหกิจศึกษา
และมีขอบอานาจหน๎าที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการอานวยการระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อทาหน๎าที่ให๎คาปรึกษา ชี้แนะ ให๎ความ
เห็นชอบการพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบ ระเบียบ เกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา
(๒) คณะกรรมการอานวยการระบบสหกิจศึกษาประจาคณะ ตามคาเสนอของคณะ เพื่อทาหน๎าที่ให๎คาปรึกษา
ชี้แนะและให๎ความเห็นชอบในการบริหารงานระบบสหกิจศึกษาของคณะ
(๓) คณะกรรมการดาเนินงานระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให๎ทาหน๎า ที่สนับ สนุน การดาเนินงาน
ระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ผู๎ได๎รับการแตํงตั้งตามวรรคหนึ่งให๎มีอานาจและหน๎าที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎ อ ๗ มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายคณะ ให๎ มี อ านาจแตํ ง ตั้ ง คณะบุ ค คลหรื อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใด ตามค าเสนอ
คณะกรรมการอานวยการระบบสหกิจศึกษาประจาคณะ เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานระบบสหกิจศึกษา และมีขอบอานาจ
หน๎าที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการด าเนิ นงานระบบสหกิ จศึ กษาประจ าคณะ ทาหน๎ าที่ ในการประสานงาน ระบบสหกิ จศึ กษา
ประจาคณะ
(๒) อาจารย์ประสานงานระบบสหกิจศึกษาประจาภาควิชา แตํงตั้งจากอาจารย์ประจาแตํละภาควิชาในคณะ
เพื่อให๎ทาหน๎าที่ประสานงาน และให๎คาปรึกษานักศึกษาของภาควิชานั้น
(๓) อาจารย์นิเทศ แตํงตั้งจากอาจารย์ประจาภาควิชาให๎ทาหน๎าที่นิเทศ และประเมินผลนักศึกษา
ทั้งนี้ ผู๎ได๎รับการแตํงตั้งตามวรรคหนึ่ง ให๎มีอานาจและหน๎าที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๘ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต๎องมีคุณสมบัติครบดังนี้
(๑) เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาซึ่งกาลังศึ กษาอยูํ โดยผํานการศึกษาในมหาวิทยาลัย
มาแล๎วไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจานวนหนํวยกิต ตามหลักสูตรการศึกษานั้น และมีเวลาการศึกษาเหลืออยูํไมํน๎อยกวําหนึ่งภาค
การศึกษา
(๒) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา ๒.๐๐ สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีหรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยไมํต่ากวํา
๓.๐๐ สาหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษากํอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(๓) ต๎องผํานการพิจารณาคุณสมบัติ โดยภาควิชาต๎นสังกัดของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกาหนด
(๔) ไมํเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคตํอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
กรณีที่นักศึกษาขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให๎คณะกรรมการอานวยการระบบสหกิจศึกษาประจาคณะเป็นผู๎
พิจารณา เป็นการเฉพาะรายให๎มีสิทธิ์เข๎าเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาได๎ ตามความเหมาะสม
กรณีที่นักศึกษาขาดคุณสมบัติตาม (๓) และ (๔) ไมํสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาได๎ให๎ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์สาเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๙ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข๎อ ๘ ต๎องลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา และปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบสห
กิจศึกษาตามที่คณะกาหนด
ข๎อ ๑๐ มหาวิ ทยาลั ยจั ดระบบการศึกษาสหกิ จศึ กษาเป็นระบบทวิ ภาค โดยนักศึกษาต๎องไปปฎิบั ติงานในสถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ให๎อยูํภายใต๎บังคับข๎อ ๘ (๑)
ข๎อ ๑๑ นักศึกษาต๎องถือปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้คือ
(๑) ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งพนัก งานชั่ว คราวของสถานประกอบการ ในตาแหนํงตามที่
ภาควิชาเห็นวําเหมาะสมกับความรู๎ความสามารถของนักศึกษา
(๒) ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอยํางเครํงครัดทุกประการในระหวําง
ปฏิบัติงาน
(๓) รับผิดชอบงานที่ได๎รับมอบหมายจากสถานประกอบการ อยํางเต็มความสามารถ
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(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 านใน สถาน
ประกอบการนั้น จะเลื่อนการไปปฏิบัติงานไมํได๎
เว๎นแตํกรณี เมื่อมีเหตุจาเป็น สุดวิสัย นักศึกษาสามารถขอเลื่อนการปฏิบัติงานได๎ โดยต๎องยื่นคาร๎องผํานอาจารย์
ประสานงานระบบสหกิจศึกษาประจาภาควิชา เพื่อเสนอคณะกรรมการอานวยการระบบสหกิจศึกษาประจาคณะพิจารณา
อนุมัติ
ข๎อ ๑๓ ภายใต๎บัง คับ ข๎อ ๘ (๒) และข๎อ ๑๒ วรรคสอง นัก ศึก ษาไมํส ามารถลงทะเบีย นเรีย นวิชาที่ยัง มิไ ด๎
ลงทะเบียนเรียนมากํอน แตํสามารถลงทะเบียนซ้าในรายวิชาบังคับหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนในรายวิชาเลือกที่เคย
ลงทะเบียนเรียนมากํอนได๎
ข๎อ ๑๔ การประเมินผลและการวัดผล ให๎เป็นไปตามที่ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๕ นักศึกษาที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต๎องลงทะเบียนเรียนซ้าวิช าสหกิจ
ศึกษาอีกจนกวําจะผําน จึงถือวําศึกษาครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๖ คณะอาจขอตัวนักศึกษากลับจากสถานประกอบการกํอนครบกาหนดระยะเวลา โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอานวยการสหกิจศึกษาประจาคณะ ในกรณีดังนี้
(๑) นักศึกษากระทาความผิดหรือรํวมกระทาผิดที่สามารถพิสูจน์ได๎ หรือประพฤติตนไมํเหมาะสมอันจะกํอให๎เกิด
ความเสื่อมเสียตํอสถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัย
(๒) นัก ศึก ษาได๎ รับ การมอบหมายงานไมํ เหมาะสม และไมํส ามารถหางานตรงตามข๎ อ ๑๑ (๑) ในสถาน
ประกอบการเดิมได๎
(๓) สถานประกอบการแจ๎งความประสงค์ขอให๎นักศึกษายุติการปฏิบัติงานโดยไมํใชํความผิดของนักศึกษา
(๔) มีเหตุจาเป็นทางด๎านอื่น ที่คณะเห็นชอบให๎นักศึกษากลับจากสถานประกอบการกํอนระยะเวลา ที่กาหนด
กรณีเหตุตาม (๑) ให๎พิจารณาใช๎ข๎อ ๑๗
กรณีเหตุตาม (๒) (๓) และ (๔) ให๎อาจารย์นิเทศพิจารณาให๎นักศึกษามีสิทธิ์ได๎รับการประเมินผลรายวิชา โดยเสนอให๎
คณะกรรมการอานวยการสหกิจศึกษาประจาคณะพิจารณาให๎ความเห็นชอบ หรือให๎คณะดาเนินการหาสถานประกอบการใหมํ
โดยนับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานลํวงมาแล๎วรวมระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใหมํด๎วย
ข๎อ ๑๗ การลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิดตํอระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการและข๎อบังคับฉบับนี้ ให๎
นักศึกษาได๎รับการประเมินผลไมํผําน และให๎คณะกรรมการอานวยการระบบสหกิจศึกษาประจาคณะ พิจารณาลงโทษ เป็น ๔
สถาน ดังนี้
(๑) วํากลําวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทากิจกรรมเพื่อให๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การพิจารณาโทษใน (๒) (๓) และ (๔) ให๎ทาเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู๎ปกครอง มารับทราบความผิดและ
รับรองการลงโทษไว๎ด๎วย ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามประกาศของคณะ
ข๎อ ๑๘ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการตามข๎อบังคับนี้ และมี อานาจวินิจฉัยตีความ เพื่อให๎การปฏิบัติตามข๎อบังคับ
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

(นางจรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
.....................................................
พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยกิจกรรมนักศึกษา

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
๒๕๔๘ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ .เมื่อวันที่ ๒๖
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงให๎ออกข๎อบังคับไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยกิจกรรมนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข๎อ ๒ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในสํวนที่มีบัญญัติไว๎แล๎ว หรือซึ่งขัดหรือแย๎งกับ
ข๎อบังคับนี้ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน
ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“รองอธิการบดี ” หมายความวํา รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
“คณะ” หมายความวํา คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เปิดการเรียนการสอน
ระดับปริญญา
“คณบดี” หมายความวํา คณบดีของคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“รองคณบดี” หมายความวํา รองคณบดีด๎านกิจการนักศึกษาของคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา” หมายความวํ า อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีแตํงตั้ง
“นักศึกษา” หมายความวํา นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูํในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภานักศึกษา” หมายความวํา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“องค์การนักศึกษา” หมายความวํา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สโมสรนักศึกษา” หมายความวํา สโมสรนักศึกษาของคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
“ชมรม” หมายความวํา ชมรมกิจกรรมนักศึกษาที่สังกัดองค์การนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา” หมายความวํา คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาที่ได๎รับเลือกตั้ง
ให๎มีหน๎าที่บริหารงานสภานักศึกษา
“คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา” หมายความวํา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาที่ได๎รับ
เลือกตั้งให๎มีหน๎าที่บริหารงานองค์การนักศึกษา
“คณะกรรมการบริหารชมรม” หมายความวํา คณะกรรมการบริหารชมรมนักศึกษาที่ได๎รับเลือกตั้งให๎มี
หน๎าที่บริหารงานชมรม
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“คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา” หมายความวํา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาที่ได๎รับ
เลือกตั้งให๎มีหน๎าที่บริหารงานสโมสรนักศึกษา
“สมาชิก” หมายความวํา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เป็นสมาชิก ในสภา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข๎อ ๕ ให๎การบริหารกิจกรรมของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แบํงเป็น ๒ สํวน คือ
(๑) สภานักศึกษา
(๒) องค์การนักศึกษา
สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ตั้งอยูํในบริเวณมหาวิทยาลัย
สภานั ก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุ รี ใช๎ ชื่ อยํ อวํ า “ส.มทรธ.” ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษวํ า
“Rajamangala University of Technology Thanyaburi Student Council” ชื่อยํอ “RMUTT.SC”
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช๎ชื่อยํอวํา “อน.มทรธ.” ชื่อภาษาอังกฤษวํา
“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) เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของสภานักศึกษา ให๎ใช๎เครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย
ด๎านลํางเขียนตัวอักษร “สภานักศึกษา”
(๒) เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ขององค์การนักศึกษา ให๎ใช๎เครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย
ด๎านลํางเขียนตัวอักษร “องค์การนักศึกษา”
(๓) เครื่ องหมายหรื อตราสั ญลั กษณ์ ของสโมสรนั กศึ กษาคณะให๎ ใช๎ เครื่ องหมายราชการของ
มหาวิทยาลัยด๎านลํางเขียนตัวอักษร “สโมสรนักศึกษาคณะ.............................(ใสํชื่อคณะ).............................
หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์
ข๎อ ๘ วัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมของนักศึกษา มีดังตํอไปนี้
(๑) เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกฝนการใช๎สิทธิเสรีภาพ และการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย
โดยฝึกและปลูกฝังนิสัยให๎มีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม มีความเคารพสิทธิและหน๎าที่ของผู๎อื่น
(๒) เพื่อสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให๎พร๎อมสมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
(๓) เพื่อเผยแพรํชื่อเสียงและเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย
(๔) เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว๎างไกลมีความรับผิดชอบตํอ
ตนเอง และสังคมสํวนรวม
(๕) เพื่อปลูกฝังและรักษาไว๎ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ
(๖) เพื่อสํงเสริมความสามัคคีในหมูนํ ักศึกษา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให๎เกิดแกํนักศึกษา
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หมวดที่ ๓
สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา
ข๎อ ๙ นักศึกษามีสิทธิและหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) มี สิ ท ธิ เ สมอภาค ที่ จ ะได๎ รั บ การศึ ก ษา การบริ ก าร และการเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรม ตามที่
มหาวิทยาลัยจัดให๎นักศึกษาโดยเทําเทียมกัน
(๒) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์ภายในขอบเขตกฎหมาย และข๎อบังคับ ตลอดจนระเบียบ
แบบแผนของมหาวิทยาลัย
(๓) มีสิทธิในการดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของงานกิจการนักศึกษา และต๎องไมํขัดตํอ
กฎหมาย ข๎อบังคับ และระเบียบใด ของมหาวิทยาลัย
(๔) มีหน๎าที่สํงเสริมรักษาชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
(๕) มีหน๎าที่ให๎ความรํวมมือในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๖) ธารงไว๎ซึ่งความสามัคคีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันอื่น
(๗) สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๘) ให๎นักศึกษาทุกคนที่กาลังศึกษาอยูํทั้งหมดเป็นสมาชิก และต๎องชาระเงินคําบารุงองค์การ
นักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๙) สมาชิกภาพของสมาชิก จะสิ้นสุดลงเมื่อพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา
หมวดที่ ๔
สภานักศึกษา
การเลือกตั้ง

ข๎อ ๑๐ สภานักศึกษาประกอบด๎วยสมาชิกสภานักศึกษา ที่มาจากตัวแทนคณะ คณะละ สามคนโดยมาจาก

ข๎อ ๑๑ ผู๎มสี ิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คือ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูํในคณะนั้น
ข๎อ ๑๒ ผู๎สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษาต๎องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูํในคณะนั้น
(๒) ไมํเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
(๓) ไมํอยูํในระหวํางถูกลงโทษทางวินัยตามข๎อบังคับ และระเบียบ ของมหาวิทยาลัย ถ๎าเคย
ถูกลงโทษทางวินัยต๎องพ๎นโทษมาแล๎วไมํน๎อยกวํา สองภาคการศึกษา ในวันปิดรับสมัครเลือกตั้งและไมํอยูํในระหวํางพัก
การศึกษาในปีการศึกษานั้น
(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)
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(๒) คณะกรรมาธิการแตํละฝุาย
๑) กรรมาธิการฝุายพิจารณาโครงการและงบประมาณ
๒) กรรมาธิการฝุายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา
๓) กรรมาธิการฝุายรับฟังความคิดเห็น
ข๎อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) เป็นตัวแทนรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
(๒) ควบคุมตรวจสอบการบริหารงาน และการดาเนินงานขององค์การนักศึกษา ให๎เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์นโยบาย และงบประมาณที่ได๎รับ
(๓) เป็ น ศู น ย์ ก ลางรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และเรื่ อ งราวร๎ อ งทุ ก ข์ จ ากนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ พิ จ ารณา
เสนอแนะหาทางแก๎ไข
(๔) รํวมกับองค์การนักศึกษาในการเสนอความคิดเห็นตํอมหาวิทยาลัยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตํอ
นักศึกษา
(๕) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานภายในของสภานักศึกษาตามที่เห็นสมควร การ
กระทาดังกลําวต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและมีเสียงรับรอง
ไมํน๎อยกวํา สอง ใน สาม ขององค์ประชุมของสภานักศึกษา
(๕) พิ จ ารณาให๎ ค วามเห็ น ชอบโครงงาน และงบประมาณขององค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาและ
สภานักศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติตํอมหาวิทยาลัย
(๗) พิจารณาไกลํเกลี่ยข๎อขัดแย๎งในการดาเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา
(๘) เสนอแนะข๎อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตํอการดาเนินงานขององค์การนักศึกษา
ข๎อ ๑๕ สมาชิกสภานักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบของสภานักศึกษาที่ระบุไว๎ในข๎อบังคับ
(๒) รับฟังความคิดเห็น และข๎อวิจารณ์ของนักศึกษาอันจักเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวมเพื่อเสนอตํอ
สภานักศึกษา
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 และตรวจสอบบัญชีการเงินของสภานักศึกษาและ
องค์การนักศึกษาให๎เป็นไปตามระเบียบ ข๎อบังคับ และควบคุมยอดงบประมาณที่ได๎รับความเห็นชอบจากสภานักศึกษา หรือ
ได๎รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล๎ว
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นักศึกษา

ข๎อ ๒๐ ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) แถลงขําวสารของสภานักศึกษา ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
(๒) ปฏิบัติหน๎าที่ ตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย
ข๎อ ๒๑ กรรมาธิการฝุายพิจารณาโครงงานและงบประมาณ มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) พิจารณาโครงงานและงบประมาณที่ได๎รับมอบหมายจากสภานักศึกษา
(๒) ชี้แจงผลการพิจารณาโครงงาน และงบประมาณตํอสภานักศึกษา
ข๎อ ๒๒ กรรมาธิการฝุายติดตามผลงาน และกิจกรรมนักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) ติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษาที่ได๎รับอนุมัติแล๎ว ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๒) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมนักศึกษาที่ได๎รับอนุมัติแล๎ว
ข๎อ ๒๓ กรรมาธิการฝุายรับฟังความคิดเห็น มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) รวบรวมและพิจารณาข๎อเสนอ ของนักศึกษาเพื่อเสนอตํอสภานักศึกษา
(๒) สารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๒๔ การดาเนินงานของสภานักศึกษา
(๑) คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาเป็นผู๎ดาเนินการจัดทาโครงงานและงบประมาณของสภา

(๒) กรรมาธิการของสภานักศึกษา
๑) ให๎สภานักศึกษาตั้งกรรมาธิการสามัญขึ้น สามฝุาย ประกอบด๎วยกรรมาธิการดังตํอไปนี้
ก) กรรมาธิการฝุายพิจารณาโครงงานและงบประมาณ
ข) กรรมาธิการฝุายติดตามผลงาน และกิจกรรมนักศึกษา
ค) กรรมาธิการฝุายรับฟังความคิดเห็น สภานักศึกษาอาจตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะ
กิจได๎ตามความจาเป็น เพื่อปฏิบตั ิหน๎าที่ตามทีส่ ภานักศึกษามอบหมาย
๒) ให๎กรรมาธิการแตํละฝุายเลือกตั้งประธานจากกรรมาธิการในฝุาย
๓) ประธานกรรมาธิการอาจเชิญบุคคลใด มาแถลงข๎อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องที่กรรมาธิการกาลังพิจารณาอยูํได๎ ตามความเหมาะสม ในระยะเวลาที่กาหนด
๔) ให๎กรรมาธิการดาเนินงานตามที่สภานักศึกษามอบหมายเมือ่ ได๎พิจารณาดาเนินการเสร็จ
แล๎วให๎รายงานตํอสภานักศึกษา
(๓) การเปิดอภิปรายทั่วไป
ให๎สภานักศึกษาดาเนินการเปิดอภิปรายทั่วไป ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการขององค์การนักศึกษา
ได๎ตามหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้
ก) เมื่อสมาชิกสภานักศึกษาไมํน๎อยกวํ ากึ่ งหนึ่ง ของจานวนสมาชิกสภานักศึกษา
ทั้งหมดลงมติเห็นชอบด๎วยที่จะให๎เปิดอภิปรายทั่วไป
ข) เมื่อนักศึกษาจานวนไมํน๎อยกวํา หนึ่ง ใน สิบ ของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย รวมตัว
กันเข๎าชื่อเสนอตํอสภานักศึกษา กรณีมีผู๎ร๎องเรียนผู๎สมัครขาดคุณสมบัติตาม ข๎อ ๑๒ ให๎ร๎องเรียนกํอนการเลือกตั้งภายใน สิบวัน
ข๎อ ๒๕ กาหนดการเลือกตั้งสภานักศึกษาให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๒๖ วาระการด ารงต าแหนํ งของสมาชิ กสภานั กศึ กษา มี วาระคราวละหนึ่ งปี และสิ้ นสุ ดลงในวั น ที่
อธิการบดีประกาศแตํงตั้งสมาชิกสภานักศึกษาชุดใหมํ
ข๎อ ๒๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสภานักศึกษา ตามข๎อ ๑๒
(๒) อายุของสภานักศึกษาสิ้นสุดลงตามข๎อ ๒๖
(๓) ตาย
(๔) ลาออก
(๕) พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือได๎รับอนุมัติให๎ลาพักการศึกษา
(๖) ออกตามข๎อ ๓๔ วรรคท๎าย
59

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2561

คูํมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 | 59

(๗) ถูกลงโทษทางวินัยตามข๎อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๘) อธิการบดีมีคาสั่งให๎พ๎นจากตาแหนํงโดยระบุความผิดไว๎อยํางชัดแจ๎ง
ข๎อ ๒๘ ในกรณีที่ สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุ ดลง ด๎วยประการใดก็ตามในขณะที่ยั งเหลื อ
ระยะเวลาไมํน๎อยกวํา หกสิบวัน กํอนปิดการศึกษาภาคสองให๎ทาการเลือกตั้งซํอมให๎เสร็จสิ้นภายใน ยี่สิบวัน หลังจากสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง
ข๎อ ๒๙ ให๎มีประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญตามที่สภานักศึกษากาหนด
ข๎อ ๓๐ อธิการบดีเป็นผู๎เปิดและปิดการประชุมสมัยสามัญของสภานักศึกษา
ข๎อ ๓๑ การกาหนดระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ ให๎สภานักศึกษาเป็นผู๎กาหนด
ข๎อ ๓๒ การประชุมสมัยวิสามัญของสภานักศึกษา ให๎มีได๎ดังตํอไปนี้
(๑) อธิการบดีเรียกประชุม
(๒) ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม
(๓) สมาชิกสภานักศึกษาไมํน๎อยกวํา หนึ่ง ใน สาม ของจานวนสมาชิกทั้งหมด เข๎าชื่อร๎องขอตํอ
ประธานสภานักศึกษาให๎เรียกประชุม
(๔) นายกองค์การนักศึกษาร๎องขอตํอประธานสภานักศึกษาให๎เรียกประชุมตามมติของคณะ
กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
(๕) สโมสรนักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งร๎องขอตํอประธานสภานักศึกษาให๎เรียกประชุม แตํทั้งนี้ต๎อง
ได๎รับการรับรองจากสมาชิกสภานักศึกษาไมํน๎อยกวํา ห๎าคน
(๖) นักศึกษาจานวนไมํน๎อยกวํา หนึ่ง ใน สี่สิบ ของนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เข๎าชื่อ
ร๎องขอตํอประธานสภานักศึกษาให๎เรียกประชุม
ข๎อ ๓๓ สมาชิกสภานักศึกษาจะดารงตาแหนํงในสภานักศึกษาตามข๎อ ๑๓ ได๎เพียงตาแหนํงเดียว
ข๎อ ๓๔ การประชุมสภานักศึกษาต๎องมีสมาชิกสภานักศึกษาเข๎าประชุมไมํน๎ อยกวํากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่สมาชิกสภานักศึกษาเข๎ารํวมประชุมไมํครบองค์ประชุมให๎เรียกประชุมอีกครั้ง ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ ถ๎ามีผู๎รํวมประชุมไมํต่ากวํา หนึ่ง ใน สี่ ของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด ให๎ถือวําครบองค์ประชุม
ในกรณีที่สมาชิกสภานักศึกษาขาดการประชุมติดตํอกันสามครั้ง โดยไมํแจ๎งเป็นหนังสือให๎ประธานสภา
นักศึกษาทราบลํวงหน๎า ให๎สภานักศึกษาเสนอชื่อบุคคลนั้นตํออธิการบดี เพื่อพิจารณาถอดถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก
สภานักศึกษา
ข๎อ ๓๕ การนัดประชุมให๎แจ๎งวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให๎สมาชิกทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา
เจ็ดวัน สาหรับการประชุมสมัยสามัญ และไมํน๎อยกวํา สามวัน สาหรับการประชุมสมัยวิสามัญ
ในการประชุมทุกครั้งต๎องบันทึกรายงานการประชุมไว๎เป็นหลักฐานและต๎องเสนอรายงานการประชุมให๎
มหาวิทยาลัยทราบ ภายใน สิบห๎าวัน หลังจากการประชุมทุกครั้ง
ข๎อ ๓๖ การลงมติของสภานักศึกษาให๎ถือเอาเสียงข๎างมากของสมาชิกสภานักศึกษาที่เข๎าประชุมในกรณีที่
คะแนนเสียงเทํากัน ให๎ประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด
ข๎อ ๓๗ ถ๎า สภานั ก ศึ กษามี มติ แ ย๎ งกั บ มติค ณะกรรมการบริห ารองค์ ก ารนั ก ศึก ษา และสภานั กศึ ก ษา
ต๎องการยืนยันมตินั้น ให๎เรียกประชุมสภานักศึกษา เพื่อพิจารณายืนยันมติเดิมอีกครั้งหนึ่งภายใน เจ็ดวัน หลังจากการประชุม
ครั้งกํอน การลงมติในการประชุมครั้งที่สองนี้ต๎องได๎คะแนนเสียงไมํน๎อยกวํา หนึ่ง ใน สาม ของจานวนสมาชิกสภานักศึกษา
ทั้งหมด
ข๎อ ๓๘ การใช๎จํายงบประมาณของสภานักศึกษา ให๎ประธานสภานักศึกษากับเลขานุการสภานักศึกษา
หรือบุคคลที่ประธานสภานักศึกษามอบหมายเป็นผู๎เบิกจํายและแจ๎งให๎สภานักศึกษาทราบ และให๎จัดทาบัญชีรับ -จําย ตลอด
สมัยการประชุมและนาเสนอสภานักศึกษาในการประชุมสมัยสามัญที่ สอง เป็นวาระแรก
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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 ที่มีผลงานของชมรมในรอบปีติดตํอกัน
สองปีขึ้นไปให๎เลือกตัวแทนจานวนไมํเกิน หกคน
ข๎อ ๔๑ การดาเนิ นงานของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึ กษา ประกอบด๎ว ยคณะอนุ กรรมการ
ดังตํอไปนี้
(๑) สานักงานเลขานุการองค์การนักศึกษา
๑) เลขานุการ เป็นประธานอนุกรรมการ
๒) หัวหน๎างานสารบรรณ เป็นอนุกรรมการ
๓) หัวหน๎างานปฏิคม เป็นอนุกรรมการ
๔) หัวหน๎างานสวัสดิการ เป็นอนุกรรมการ
๕) หัวหน๎างานพัสดุ เป็นอนุกรรมการ
๖) ตาแหนํงอื่นใด ตามความเหมาะสม
(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
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(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) บริหารงานกิ จกรรมนั กศึกษาและดู แลความสงบเรี ยบร๎อยทั่ วไป ทั้งนี้ ใ ห๎เ ป็น ตามประกาศ
ระเบียบ และข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๒) วางนโยบาย โครงงานและงบประมาณประจาปี ขององค์การนักศึกษาเสนอตํอสภานักศึกษา
พิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติตํอมหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาการจัดตั้งชมรมและตํออายุชมรมเสนอสภานักศึกษาอนุมัติ
(๔) พิจารณาโครงงาน การดาเนินงาน และงบประมาณประจาปีของฝุาย และชมรมแล๎วรวบรวม
จัดทางบประมาณประจาปี เพื่อเสนอตํอสภานักศึกษา
(๕) รํวมมือและให๎ความสะดวกในการดาเนินงานของคณะกรรมการแตํละฝุาย
(๖) พิจารณาคัดเลือกและแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแตํละฝุาย
(๗) มอบงานให๎คณะกรรมการบริ หารองค์การนักศึกษาชุดตํอไป ภายใน เจ็ดวัน นับตั้งแตํวันที่
มหาวิทยาลัยประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหมํ
(๘) เข๎ารํวมประชุมชี้แจงตํอสภานักศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม
(๙) เสนอชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเป็นรายบุคคลตํออธิการบดี เพื่อพิจารณา
ถอดถอนคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาผูน๎ ั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาไมํน๎อยกวํา
สาม ใน สี่
ข๎อ ๔๓ กรรมการบริหารองค์การนักศึกษามีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) นายกองค์การนักศึกษา
๑) เป็นประธานในการบริหารงานของอค์การนักศึกษา
๒) เป็นประธานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๓) เป็นตัวแทนขององค์การนักศึกษาเพือ่ เข๎ารํวมประชุมกับมหาวิทยาลัยเมือ่ ได๎รับเชิญ
๔) ควบคุมการดาเนินงานขององค์การนักศึกษา รํวมกับคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษาให๎เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว๎
(๒) อุปนายกองค์การนักศึกษา
๑) ดาเนินงานตามที่ได๎รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา
๒) ปฏิบัติงานแทนนายกองค์การนักศึกษา ในกรณีที่นายกองค์การนักศึกษาไมํอยูํหรืออยูํ
แตํไมํสามารถปฏิบัติงานได๎
(๓) เลขานุการ
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการเลขานุการองค์การนักศึกษา
๒) จัดทาระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาแล๎วจัดสํง
ให๎คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษากํอนมีการประชุมคราวตํอไป
๓) รับผิดชอบในงานสารบรรณ
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๔) รับผิดชอบในงานสวัสดิการและปฏิคม
๕) รับผิดชอบพัสดุ และทรัพย์สินขององค์การนักศึกษา
๖) จัดทำงบประมาณของสำนักงานเลขานุการองค์การนักศึกษาเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษาเพื่อพิจารณา
๗) ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา
(๔) เหรัญญิก
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
๒) ควบคุม การเงิน ขององค์ก ารนัก ศึก ษา เพื่อ เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารองค์ก าร
นักศึกษา
(๕) จัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายขององค์การนักศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษาหรือเพื่อการตรวจสอบ
๑) รับผิดชอบการจัดหาทุนของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๒) จัดส่งบัญ ชีร ายรับ -จ่าย ให้กับ คณะกรรมการบริห ารองค์การนักศึกษาชุดใหม่ในวัน
มอบงาน
๓) จัดทำงบประมาณของคณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชีเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษาเพื่อพิจารณา
๔) ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา
(๖) ประธานแต่ละฝ่าย
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการในแต่ละฝ่าย
๒) เป็นประธานในที่ประชุมของชมรมในสังกัด และรับผิดชอบกิจกรรมของฝ่าย
๓) จัดทำงบประมาณของฝ่าย และดำเนินการรวบรวมโครงงาน และนโยบายของฝ่าย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเพื่อพิจารณา
๔) ประสานงานและวางแผนกำหนดนโยบายของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ
กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๕) ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายและชมรม
๖) ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา
ข้อ ๔๔ ให้นายกองค์การนักศึกษามีอำนาจหน้าที่ควบคุมและจัดระเบียบบริหารภายในองค์การนักศึกษา
นายกองค์การนักศึกษาและอุปนายกองค์การนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับสโมสรนักศึกษาใน
แต่ละคณะโดยตรง
นายกองค์การนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบุคคลข้างต้นเป็นตัวแทนองค์การนักศึกษาในการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณบดี การประชุมสภา
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับเชิญ
ข้อ ๔๕ ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเสนอชื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในแต่ละฝ่าย เพื่อ
ช่วยเหลือดำเนินงานตามที่เห็นควรโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๔๖ ผู้ส มัค รรับ เลือ กตั้งเป็น คณะกรรมการบริห ารองค์ก ารนัก ศึก ษา ต้อ งมีค ุณ สมบัต ิเช่น เดีย วกับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ในข้อ ๑๒ (๑) (๓) (๔) (๕)
ข้อ ๔๗ กำหนดการเลือ กตั้ง คณะกรรมการบริห ารองค์ก ารนัก ศึก ษาให้เ ป็น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาคือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้ประกาศวัน เวลา และสถานที่ ที่จะมีการเลือกตั้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า สามสิบวัน
ก่อนวันเลือกตั้ง
ข้อ ๔๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ให้กระทำโดยการเลือกตั้งทั่วไปของนักศึกษา
ที่มีคุณสมบัติเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องรวมเป็นกลุ่ม โดยให้ระบุตำแหน่งหน้าที่ให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กรณีมีผรู้ ้องเรียนผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัตติ าม ข้อ ๔๖ ให้ร้องเรียนก่อนการเลือกตัง้ ภายใน สิบวัน
63

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2561

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 | 63

ข๎อ ๔๙ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ให๎ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งเลือก
เพียงหนึ่งกลุํม การนับคะแนนให๎ถือวํากลุํมที่ได๎คะแนนเสียงสูงสุดได๎รับเลือกตั้ง ถ๎าคะแนนเสียงสูงสุดเทํากัน ให๎ผู๎มี สิทธิในการ
เลือกตั้ง เลือกตั้งใหมํเฉพาะกลุํมที่ได๎รับคะแนนสูงสุดเทํากัน
ข๎อ ๕๐ วาระการดารงตาแหนํงของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีวาระคราวละ หนึ่งปี และ
สิ้นสุดลงเมื่ออธิการบดีประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหมํ
ข๎อ ๕๑ สมาชิกภาพคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาตามข๎อ ๔๖
(๒) อายุของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาสิ้นสุดลงตามข๎อ ๕๐
(๓) ตาย
(๔) ลาออก
(๕) พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือได๎รบั อนุมัติให๎ลาพักการศึกษา
(๖) ออกตาม ข๎อ ๕๗ วรรคท๎าย
(๗) ถูกลงโทษทางวินัย ตามข๎อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๘) อธิการบดีมีคาสั่งให๎พ๎นจากตาแหนํง โดยระบุความผิดไว๎อยํางชัดแจ๎ง
ข๎อ ๕๒ ถ๎าคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาทั้งคณะพ๎นจากตาแหนํงด๎วยประการใดก็ตามกํอนการ
สิ้นสุดหน๎าที่ในการเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาน๎อยกวํา หกสิบวัน ให๎อธิการบดีเป็นผู๎แตํงตั้ง ผู๎รักษาการแทน
ถ๎าระยะเวลาที่เหลือของตาแหนํงมีอยูํไมํน๎อยกวํา หกสิบวัน ต๎องมีการเลือกตั้งใหมํให๎เสร็จสิ้นภายใน ยี่สิบวัน นับจากวันที่
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาพ๎นจากตาแหนํง
ข๎อ ๕๓ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาคนหนึ่งคนใด พ๎นจากตาแหนํง ให๎คณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษาพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมตํออธิการบดี เพื่อแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงแทน
ข๎อ ๕๔ ให๎มีการประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญตามที่องค์การนักศึกษากาหนด
ข๎อ ๕๕ อธิการบดีเป็นผู๎เปิดและปิดการประชุมสมัยสามัญขององค์การนักศึกษา
ข๎อ ๕๖ การประชุมสมัยวิสามัญขององค์การนักศึกษา ให๎มีได๎ดังตํอไปนี้
(๑) อธิการบดีเรียกประชุม
(๒) นายกองค์การนักศึกษาเรียกประชุม
(๓) คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาไมํน๎อยกวํา หนึ่ง ใน สาม ของจานวน คณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษา เข๎าชื่อร๎องขอตํอองค์การนักศึกษาให๎เรียกประชุม
ให๎นายกองค์การนักศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายกองค์การนักศึกษาไมํอยูํหรือไมํอาจปฏิบัติ
หน๎าที่ได๎ ให๎อุปนายกองค์การนักศึกษาปฏิบัติหน๎าที่แทน ถ๎าอุปนายกองค์การนักศึกษาไมํอยูํหรื อไมํอาจปฏิบัติหน๎าที่ได๎ ให๎
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาที่เข๎าประชุม เลือกคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
ดาเนินการประชุม
ในการประชุ มทุ กครั้ งต๎ องบันทึ กรายงานการประชุ มไว๎ เป็ นหลั กฐานและต๎ องเสนอรายงานการประชุ ม ให๎
มหาวิทยาลัยทราบ ภายใน สิบห๎าวัน หลังจากการประชุมทุกครั้ง
ข๎อ ๕๗ การลงมติให๎ถือเสียงข๎างมากของที่ประชุม กรรมการคนหนึ่งออกเสียงได๎หนึ่งเสียง ในกรณีที่
คะแนนเสียงเทํากันให๎ประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด
เฉพาะกรณีที่มติฝุายข๎างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเห็นเป็นเรื่ องสาคัญให๎ใช๎
มติ สอง ใน สาม ของจานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูํ
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาขาดการประชุมสามครั้งติดตํอกัน โดยไมํแจ๎งให๎นายก
องค์การนักศึกษาทราบลํวงหน๎าเป็นหนังสือ ให๎นายกองค์การนักศึกษาเสนอชื่อบุคคลนั้นตํออธิการบดี เพื่อพิจารณาถอดถอน
ชื่อออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ข๎อ ๕๘ การนัดประชุมให๎แจ๎งวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให๎คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา เจ็ดวัน สาหรับการประชุมสมัยสามัญและไมํน๎อยกวํา สามวัน สาหรับการประชุม
สมัยวิสามัญ
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ข๎อ ๕๙ ให๎องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษานี้อยูํในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย โดยมีรอง
อธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาเป็นผู๎รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ดาเนินการนอกมหาวิทยาลัย หรือที่มีการเชิญบุคคลภายนอกเข๎ารํวมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
จะต๎องดาเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ ๖
สโมสรนักศึกษา
ข๎อ ๖๐ สโมสรนักศึกษา ประกอบด๎วย คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ตาแหนํงดังตํอไปนี้
(๑) นายกสโมสรนักศึกษา
(๒) อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ หนึง่
(๓) อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ สอง
(๔) เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา
(๕) เลขานุการสโมสรนักศึกษา
(๖) ประธานฝุายประชาสัมพันธ์
(๗) ประธานฝุายนักศึกษาสัมพันธ์
(๘) ประธานฝุายสํงเสริมวิชาการ
(๙) ประธานฝุายกีฬา
(๑๐) ประธานฝุายศิลปะและวัฒนธรรม
(๑๑) ประธานฝุายพัฒนาสังคมและบาเพ็ญประโยชน์
(๑๒) ผู๎แทนนักศึกษาตามที่คณะกาหนดเป็นกรรมการ
ข๎อ ๖๑ การดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประกอบด๎วยคณะอนุกรรมการในแตํ
ละฝุายให๎เป็นไปตาม ข๎อ ๔๑
ข๎อ ๖๒ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาและดูแลความสงบเรียบร๎อยทั่วไปทั้งนี้ให๎เป็นตามประกาศ
ระเบียบและข๎อบังคับของคณะและมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาการจัดตั้งชมรมในสังกัด เพื่อเสนอขออนุมัติตํอคณบดี
(๓) พิจารณาโครงงาน การดาเนินงานและงบประมาณประจาปีของแตํละฝุาย และชมรมแล๎ว
รวบรวมจัดทางบประมาณประจาปี เพื่อเสนอขออนุมัติตํอคณบดี
(๔) รํวมมือและให๎ความสะดวกในการดาเนินงานของคณะกรรมการแตํละฝุาย
(๕) พิจารณาคัดเลือกและแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแตํละฝุาย
(๖) มอบงานให๎คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดตํอไป ภายใน เจ็ดวัน นับตั้งแตํวันที่คณะ
ประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหมํ
ข๎อ ๖๓ กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) นายกสโมสรนักศึกษา
๑) เป็นประธานในคณะกรรมการการบริหารงานของสโมสรนักศึกษา
๒) เป็นประธานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
๓) เป็นตัวแทนของสโมสรนักศึกษา เพื่อเข๎ารํวมประชุมกับมหาวิทยาลัยในกิจกรรม เมื่อ
ได๎รับเชิญ
๔) ควบคุ มการดาเนิ นงานของสโมสรนั กศึ ก ษา รํ ว มกั บ คณะกรรมการบริ ห ารสโมสร
นักศึกษาให๎เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว๎
(๒) อุปนายกสโมสรนักศึกษา
๑) ดาเนินงานตามที่ได๎รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา
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ไมํสามารถปฏิบัติงานได๎

๒) ปฏิบัติงานแทนนายกสโมสรนักศึกษา ในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษาไมํอยูํหรืออยูํแตํ

(๓) เลขานุการ
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการสานักงานเลขานุการ
๒) จัดทาระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาแล๎วจัดสํงให๎
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา กํอนมีการประชุมคราวตํอไป
๓) รับผิดชอบในงานสารบรรณ
๔) รับผิดชอบในงานสวัสดิการและปฏิคม
๕) รับผิดชอบพัสดุ และทรัพย์สินของสโมสรนักศึกษา
๖) จัดทางบประมาณของสานักงานเลขานุการสโมสรนักศึกษาเสนอตํอ คณะกรรมการ
บริหาร เพื่อพิจารณา
๗) ดาเนินงานตามที่ได๎รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา
(๔) เหรัญญิก
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝุายการเงินและบัญชี
(๕) ควบคุมการเงินของสโมสรนักศึกษา ให๎เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา
๑) จัดทาบัญชีรายรับ-จํายของสโมสรนักศึกษา เพื่อเสนอตํอคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาเพื่อการตรวจสอบ
๒) จัดสํงบัญชีรายรับ-จํายให๎กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหมํในวันมอบงาน
๓) จัดทางบประมาณของคณะอนุกรรมการด๎านการเงินและบัญชีเสนอตํอ คณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษาเพื่อพิจารณา
๔) ดาเนินงานตามที่ได๎รับมอบหมายจากสโมสรนักศึกษา
(๖) ประธานแตํละฝุาย
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการแตํละฝุาย
๒) เป็นประธานในที่ประชุมของชมรมในสังกัด และรับผิดชอบกิจกรรม ที่ชมรมจัดทาขึ้น
๓) จัดทางบประมาณของฝุาย และดาเนินการรวบรวมโครงงาน และนโยบายของฝุายเพื่อ
เสนอตํอคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพิจารณา
๔) ประสานงานและวางนโยบายของฝุายให๎สอดคล๎องกับนโยบายของ คณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษา และไมํขัดแย๎งกับนโยบายมหาวิทยาลัย
๕) ดาเนินงานตามที่ได๎รับมอบหมายจากสโมสรนักศึกษา
ข๎อ ๖๔ ให๎นายกสโมสรนักศึกษา มีอานาจหน๎าที่ควบคุมและจัดระเบียบบริหารภายในสโมสรนักศึกษา
ข๎อ ๖๕ ให๎คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาที่ดารงแตํละตาแหนํง เสนอชื่อแตํงตั้งคณะอนุกรรมการในฝุาย
เพื่อชํวยเหลือดาเนินงานในสํวนที่ตนรับผิดชอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคือ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูํในคณะนั้น
ข๎อ ๖๖ ผู๎สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ต๎องมีคุณสมบัติเชํนเดียวกับผู๎สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ในข๎อ ๔๖
ข๎อ ๖๗ กาหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาให๎เป็ นไปตามประกาศของคณะนั้น ให๎
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ ที่จะมีการเลือกตั้งให๎นักศึกษาทราบลํวงหน๎า ไมํน๎อยกวํา สามสิบวันกํอนวันเลือกตั้ง
กรณีมผี ู๎ร๎องเรียนผูส๎ มัครขาดคุณสมบัติตามข๎อ ๔๖ ให๎ร๎องเรียนกํอนการเลือกตั้งภายใน สิบวัน
ข๎อ ๖๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาให๎กระทาโดยคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
เป็นผู๎พิจารณากาหนด
ข๎อ ๖๙ วาระการดารงตาแหนํงของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามีวาระละ หนึ่งปีและสิ้นสุดลงเมื่อ
คณบดีประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหมํ
ข๎อ ๗๐ สมาชิกภาพคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา สิ้นสุดลงเมื่อ
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(๑) ขาดคุณสมบัติ ตามข๎อ ๖๖
(๒) ครบวาระ ตามข๎อ ๖๙
(๓) ตาย
(๔) ลาออก
(๕) พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือได๎รับอนุมัติให๎ลาพักการศึกษา
(๖) ถูกลงโทษทางวินัย ตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัย
(๗) คณบดีมีคาสั่งให๎พ๎นจากตาแหนํง โดยระบุความผิดไว๎อยํางชัดแจ๎ง
ข๎อ ๗๑ ถ๎าคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทั้งคณะพ๎นจากตาแหนํงด๎วยประการอื่นใดก็ตามกํอนการ
สิ้นสุดหน๎าที่ในการเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาน๎อยกวํา หกสิบวันให๎คณบดีเป็นผู๎แตํงตั้งรักษาการแทน ถ๎า
ระยะเวลาที่เหลือของตาแหนํงมีอยูํไมํน๎อยกวํา หกสิบวัน ต๎องมี การเลือกตั้งใหมํเสร็จสิ้นภายใน ยี่สิบวัน นับจากวันที่คณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพ๎นจากตาแหนํง
ข๎อ ๗๒ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพ๎นจากตาแหนํง ให๎คณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรตํอคณบดี เพื่อแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงแทน
ข๎อ ๗๓ ให๎มีการประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญตามที่สโมสรนักศึกษากาหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ต๎องมีคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเข๎ารํวม
ประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา จึงถือวําเป็นองค์ประชุม
ข๎อ ๗๔ การประชุมสมัยวิสามัญ จะกระทาได๎โดยการได๎รับความเห็นชอบของคณบดีในกรณีดังตํอไปนี้
(๑) นายกสโมสรนักศึกษาเรียกประชุมสมัยวิสามัญได๎
(๒) คณะกรรมการบริ หารสโมสรนักศึกษาเข๎าชื่อกันมีจานวนไมํน๎อยกวํา หนึ่ ง ใน สาม ของ
จานวนคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทั้งหมดร๎องขอให๎นายกสโมสรนักศึกษาเรียกประชุม และให๎นายกสโมสรนักศึกษา
เรียกประชุมภายใน เจ็ดวัน นับตั้งแตํวันที่ได๎รับคาขอ
ให๎นายกสโมสรนักศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษาไมํอยูํ หรือไมํอาจปฏิบัติ
หน๎ าที่ ได๎ ให๎ อุปนายกสโมสรนั กศึ กษาปฏิ บัติ หน๎ าที่แทน ถ๎ าอุ ปนายกสโมสรนัก ศึกษาไมํอยูํ หรือไมํ อาจปฏิ บัติ หน๎ าที่ได๎ ให๎
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาที่เข๎าประชุมเลือกคณะกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานดาเนินการประชุม
ในการประชุมทุกครั้งต๎องบันทึกรายงานการประชุมไว๎เป็นหลักฐานและต๎องเสนอรายงานการประชุมให๎
คณะทราบภายใน สิบห๎าวัน หลังจากการประชุมทุกครั้ง
ข๎อ ๗๕ การลงมติให๎ถือเสียงข๎างมากของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คนหนึ่งออก
เสียงได๎หนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเทํากันให๎ประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด
เฉพาะกรณีที่มติฝุายข๎างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเห็น เป็นเรื่องสาคัญให๎ใช๎
มติ สอง ใน สาม ของจานวนคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทั้งหมดที่มีอยูํ
ข๎อ ๗๖ ให๎สโมสรนักศึกษาอยูํในความรับผิดชอบของคณะ โดยมีรองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาเป็นที่
ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และทาหน๎าที่ ให๎คาปรึกษาและยับยั้งการดาเนินการใด ที่ขัดตํอ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย หรืออาจจะเป็นที่เสื่อมเสียตํอมหาวิทยาลัยได๎
หมวดที่ ๗
การจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา
ข๎อ ๗๗ ชมรมกิจกรรมของนักศึกษาต๎องมีลักษณะเป็นการรวมกลุํมตามกิจกรรมที่สนใจ เพื่อวัตถุประสงค์
ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง อันเป็นการเฉพาะสํงเสริมการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและไมํขัด หรือแย๎งตํอ
ระเบียบข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข๎อ ๗๘ การจัดตั้งชมรมต๎องมีนักศึกษาเป็นสมาชิกไมํน๎อยกวํา สองร๎อยคน โดยต๎องเป็นนักศึกษาที่มาจาก
ตํางคณะกันไมํต่ากวํา สี่ คณะ และต๎องมีนักศึกษาในคณะหนึ่งเป็นสมาชิกกํอตั้งไมํน๎อยกวํา ยี่สิบห๎า คน โดยให๎สมาชิกลงชื่อ
กากับพร๎อมทั้งแนบสาเนาบัตรนักศึกษาที่ได๎รับรองแล๎ว พร๎อมทั้งให๎ประธานชมรม และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมลงนามรับรองการ
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เป็นสมาชิก ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อเสนอตํอสภานักศึกษาผํานองค์การนักศึกษา พิจารณาให๎ความเห็นชอบแล๎วนาเสนอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งชมรม โดยมีรายละเอียด ดังตํอไปนี้
(๑) ชื่อชมรม
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ระเบียบข๎อบังคับของชมรม
(๔) เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของชมรม
(๕) รายชื่อสมาชิกชมรมตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
(๖) รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
(๗) รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพร๎อมคารับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแนบกับหนังสือการแตํงตั้ง
ข๎อ ๗๙ ชมรมแตํละชมรมให๎มีอาจารย์ที่ปรึกษา จานวนไมํเกิน สองคน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได๎รับการแตํงตั้ง
จากมหาวิทยาลัย และต๎องปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์หรือเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในมหาวิทยาลัย
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู๎ ความสามารถ ประสบการณ์ เฉพาะด๎านของชมรม
(๓) สามารถรับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมของชมรมได๎
ข๎อ ๘๐ ชมรมที่จะจัดตั้งขึ้น จะต๎องมีกิจกรรมที่ไมํซ้าซ๎อนกับกิจกรรมของชมรมที่มีอยูํแล๎ว
ข๎อ ๘๑ ชมรมที่จะจัดตั้งขึ้นต๎องสังกัดฝุายใดฝุายหนึ่ง ขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ดังตํอไปนี้
(๑) ฝุายสํงเสริมวิชาการ
(๒) ฝุายกีฬา
(๓) ฝุายพัฒนาสังคมและบาเพ็ญประโยชน์
(๔) ฝุายศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) ฝุายนักศึกษาสัมพันธ์
(๖) ฝุายประชาสัมพันธ์
ข๎อ ๘๒ กิจกรรมของชมรมที่จัด ขึ้นทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย ต๎องได๎รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และมหาวิทยาลัย อนุมัติให๎จัดได๎
ข๎อ ๘๓ กิ จ กรรมของชมรมที่ จั ด ท าขึ้ น ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และมี ผ ลตํ อ ภาพลั ก ษณ์ ชื่อ เสี ย งของ
นักศึกษาต๎องดาเนินงานรํวมกันในนามขององค์การนักศึกษาเทํานั้น
ข๎อ ๘๔ ชมรมแตํละชมรมให๎มีคณะกรรมการบริหารชมรมไมํน๎อยกวํา ห๎าคน ซึ่งสมาชิกแตํละชมรมเป็นผู๎
เลือกตั้งให๎ดารงตาแหนํง ดังตํอไปนี้
(๑) ประธานชมรม
(๒) รองประธานชมรม
(๓) เลขานุการ
(๔) เหรัญญิก
(๕) คณะกรรมการตาแหนํงอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารชมรมเห็นสมควรการดาเนินการ
เลือกตั้งให๎เป็นไปตามข๎อกาหนดของชมรม
ข๎อ ๘๕ ผู๎ดารงตาแหนํงคณะกรรมการบริหารชมรมจะดารงตาแหนํงได๎ไมํเกินกวํา หนึ่งชมรม ในเวลา
เดียวกัน
ข๎อ ๘๖ นักศึกษาคนหนึ่งสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมได๎ไมํน๎อยกวํา หนึ่งชมรม
ข๎อ ๘๗ ให๎คณะกรรมการบริหารชมรม มีอานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) พิจารณาและวางแผนการดาเนินงานของชมรมให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม ซึ่งไมํ
ขัดหรือแย๎งตํอระเบียบ ข๎อบังคับอื่นใด ของมหาวิทยาลัย
(๒) กาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจาปีของชมรมเสนอตํอ คณะ
กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา โดยผํานการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
(๓) กากับ ดูแล ควบคุมการบริหารการเงินของชมรม
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(๔) รับผิดชอบร่วมกันในการบริหารกิจกรรมของชมรม
(๕) รับผิดชอบร่วมกันในทรัพย์สินของชมรม
(๖) จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีของชมรมเสนอต่อฝ่ายทีช่ มรม ในสังกัดอยู่
เสนอคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาก่อนสิ้นสุดวาระของกรรมการชมรมในปีนั้น
(๗) ร่วมมือประสานงานและให้ความสะดวกในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษา และมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยดี
(๘) หน้าที่อื่น ตามทีค่ ณะกรรมการฝ่ายที่ชมรมนั้นสังกัดมอบหมาย
ข้อ ๘๘ สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริหารชมรมนั้นสิ้นสุดลงเมื่อส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม่
ข้อ ๘๙ ให้คณะกรรมการบริหารชมรมดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหาร
ชมรมชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคการศึกษาภาคสอง และมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่เสร็จสิ้นภายใน สิบ
ห้าวันนับแต่วันเลือกตั้ง พร้อมทั้งนำเสนอต่อสภานักศึกษาผ่านองค์การนักศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนำเสนอ
มหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม
ข้อ ๙๐ ชมรมอาจเลิกหรือถูกยุบเลิกได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่มีผลงานของชมรมปรากฎในรอบปี
(๒) ดำเนินการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของชมรม
(๓) ชมรมกระทำการอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย หรือเหตุผลอื่น โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาชมรมและสภานักศึกษาผ่านองค์การนักศึกษาเห็นสมควรว่าให้ยุบเลิกชมรม โดยได้รับอนุมัติจบมหาวิทยาลัย
(๔) มหาวิท ยาลัย เห็น สมควรให้ย กเลิก ชมรมเนื่อ งจากกระทำอัน เป็น การขัด ต่อ กฎหมาย
ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย หรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๘
การเลือกตั้ง
ข้อ ๙๑ การเลือกตั้ง ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็น
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษาเป็นกรรมการ หรือ
บุค คลที่ม หาวิท ยาลัยแต่งตั้งเพื่อ ดำเนิน การเลือ กตั้งให้เสร็จสิ้น ตามที่ม หาวิท ยาลัยกำหนดและรายงานผลการเลือ กตั้งให้
มหาวิทยาลัยทราบเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยดำเนินการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาให้ดำเนินการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยให้นักศึกษาแต่ละ
คณะทำการเลือกตั้งทั่วไปภายในเวลาที่กำหนด
๒) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
ก) ในการประชุมของสมาชิกสภานักศึกษาครั้งแรก ให้สมาชิกสภานักศึกษาที่เข้าร่วม
ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภานักศึกษาคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุม
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษา รองประธานสภานักศึกษาคนที่
หนึ่ง รองประธานสภานักศึกษาคนที่ สอง เลขานุการสภานักศึกษา ผู้ตรวจสอบการเงิน ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาในตำแหน่งอื่น สภานักศึกษาแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภานักศึกษา ได้หนึ่งชื่อ การ
เสนอชื่อนั้น ให้มีสมาชิกสภานักศึกษารับรองไม่น้อยกว่า ห้าคน
ในกรณีที่มีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวถือว่าผูถ้ ูกเสนอชื่อนั้นได้รับเลือกเมือ่ ที่ประชุมลงมติรับรองด้วยคะแนน
เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภานักศึกษาที่เข้าประชุม
ในกรณีที่การเสนอชื่อหลายชื่อ ผู้ที่ได้รับเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดของจำนวนสมาชิกสภา
นักศึกษาทั้งหมด
สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการสภานักศึกษา ให้เลขานุการสภานักศึกษาเลือกจากสมาชิกสภานักศึกษา
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ผู๎ตรวจสอบการเงินสภานักศึกษาและกรรมการอื่น มีสิทธิเลือกสมาชิกสภานักศึกษาเป็นผู๎ชํวยตนในฝุายตน
และประกาศให๎สมาชิกสภานักศึกษาทราบอยํางเปิดเผยในที่ประชุม
ข) สมาชิกสภานักศึกษาจะดารงตาแหนํงอื่น ในสภานักศึกษาขณะเดียวกันได๎เพียง
ตาแหนํงเดียว
ค) ให๎ประธานสภานักศึกษาที่ได๎รับการเลือกตั้งเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารสภา
นักศึกษาตํออธิการบดีภายใน เจ็ดวัน หลังจากปรากฏผลการเลือกตั้ง
(๒) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๑) การสมัครเข๎ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ให๎นักศึกษา
ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามข๎อ ๔๖ สมัครเป็นกลุํมโดยมีผู๎สมัครในตาแหนํงนายกองค์การนักศึกษา
เป็นหัวหน๎ากลุํม และให๎เสนอรายชื่อผู๎สมัครรวมเป็นกลุมํ เดียวกันตามข๎อ ๔๐(๑) ถึง (๑๓) ตํอคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
ภายในเวลาที่กาหนด
๒) เมื่อได๎ดาเนินการตามข๎อ ๑) แล๎วให๎ผู๎สมัครเข๎ารับการเลือกตั้ง มีการแถลงนโยบาย
กํอนกาหนดวันเลือกตั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด
๓) วิธีก ารเลือ กตั ้ง ให๎น ัก ศึก ษาทั ้ง มหาวิท ยาลัย ทาการเลือ กตั้ง โดยทั ่ว ไป สํ ว น
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งและการนับคะแนน ให๎คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งเป็นผู๎พิจารณากาหนด และ
ประกาศให๎ทราบกํอนวันรับสมัคร
ข๎อ ๙๒ ให๎นายกองค์การนักศึกษาที่ได๎รับการเลือกตั้งตามข๎อ ๙๑ (๒) รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษาทั้งหมดเสนออธิการบดี เพื่อประกาศแตํงตั้งภายใน สิบวัน นับจากการเลือกตั้ง
ข๎อ ๙๓ การดารงตาแหนํงคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ตามหมวดนี้จะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยได๎
ประกาศรายชื่อเป็นทางการ
ข๎อ ๙๔ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรคณะ
(๑) ให๎คณบดีแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรคณะ ซึ่ง
ประกอบด๎วย รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน และอาจารย์ที่ปรึกษาฝุายกิจการนักศึกษารํวมกับคณะกรรมการ
บริหารสโมสรคณะ เป็นคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรคณะ และรายงานผลการเลือกตั้งให๎
คณบดีทราบ เพื่อประกาศแตํงตั้งตํอไป
(๒) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรคณะให๎เป็นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
เลือกตั้งกาหนด
หมวดที่ ๙
การเงิน

หรือชมรม

ข๎อ ๙๕ การรับ - จํายเงินกิจกรรมนักศึกษา ให๎เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข๎อ ๙๖ รายได๎ขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม มาจาก
(๑) เงินคําบารุงกิจกรรมนักศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
(๒) เงินรายได๎อื่น
๑) เงินที่มีผู๎บริจาคให๎แกํ มหาวิทยาลัย เพื่อกิจการขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
๒) เงินที่ได๎มาจากการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
๓) ดอกผลที่เกิดจากเงินกิจกรรมนักศึกษา
๔) เงินที่ได๎มาจากวิธีอื่นใดที่ชอบด๎วยกฎหมาย
ข๎อ ๙๗ เงินรายได๎ตามข๎อ ๙๖ สามารถใช๎จําย ดังตํอไปนี้
(๑) การบริหารงานสภานักศึกษา หรือองค์การนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา
(๒) พิธีกรรมทางศาสนา
(๓) งานประจาปีของทางราชการ
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(๔) งานกีฬา
(๕) การจัดทากิจกรรมที่ไมํขัดตํอข๎อบังคับนี้
(๖) งานสวัสดิการและการกุศล
ข๎อ ๙๘ เงินรายได๎ตาม ข๎อ ๙๖ ให๎เก็บรักษาโดยฝากธนาคารในนามของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา หรือชมรมแล๎วแตํกรณี
ข๎อ ๙๙ การเบิกจํายเงินของสภานักศึกษาให๎อยูํในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยประธานสภา
นักศึกษารํวมกับเลขานุการของสภานักศึกษา
การเบิกจํายขององค์การนักศึกษาให๎ อยูํในอานาจของอาจารย์ที่ปรึกษา นายกองค์การนักศึกษา รํวมกับ
เหรัญญิก
การเบิกจํายเงินของสโมสรนักศึกษาคณะให๎อยูํในอานาจของอาจารย์ที่ปรึกษา นายกสโมสรนักศึกษาคณะ
รํวมกับเหรัญญิก
การเบิกจํายเงินของชมรมให๎อยูํในอานาจของอาจารย์ที่ปรึกษาประธานชมรมรํวมกับเหรัญญิก
ข๎อ ๑๐๐ การเบิกจํายเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย จะต๎องดาเนินการผํานอาจารย์ที่ปรึกษา และให๎เป็นไป
ตามระเบียบ วําด๎วย การเงินของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๐๑ ให๎มีผู๎ตรวจสอบบัญชี การเงินกิจกรรมนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแตํงตั้ง
หมวดที่ ๑๐
การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา
ข๎อ ๑๐๒ การแก๎ไขปรับปรุงข๎อบังคับวําด๎วยกิจกรรมนักศึกษานี้ สามารถกระทาได๎ตํอเมื่อ
(๑) มติ ข องคณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาไมํ น๎ อ ยกวํ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนคณะ
กรรมการบริหารองค์การนักศึกษาทั้งหมด หรือญัตติจากสมาชิกสภานักศึกษาที่รํวมลงชื่อไมํน๎อยกวํา หนึ่ง ใน สาม ของจานวน
สมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด แล๎วนาเสนอตํอสภานักศึกษา
(๒) ให๎สภานักศึกษาพิจารณาเป็น สามวาระ ดังตํอไปนี้
วาระที่ ๑ ให๎สมาชิกสภานักศึกษาออกเสียงขั้นรับหลักการโดยมีเสียงรับรองไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
วาระที่ ๒ ให๎สภานักศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ ประกอบด๎วย ตัวแทนจากสภา
นักศึกษา หกคน ตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สามคน ตัวแทนจากสโมสรคณะ คณะละหนึ่งคน และ
ตัวแทนจากชมรม ฝุายละ หนึ่งคนรํวมเป็นคณะกรรมาธิการ และรํางข๎ อบังคับ วําด๎วย กิจกรรมนักศึกษา ฉบับแก๎ไขปรับปรุง
ให๎นาเสนอตํอสภานักศึกษาภายใน สามสิบวัน นับจากวันแตํงตั้ง
วาระที่ ๓ ให๎สมาชิกสภานักศึกษาออกเสียงขั้นลงมติโดยมีเสียงรับรองไมํน๎อยกวําสอง ในสาม
ของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
หากสมาชิกสภานักศึกษา ลงมติให๎มกี ารแก๎ไขปรับปรุงให๎ประธานสภานักศึกษา นารํางข๎อบังคับ
ฉบับแก๎ไขปรับปรุงนาเสนอตํออธิการบดี เพื่อพิจารณานาเสนอตํอสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
ให๎ประกาศบังคับใช๎ตํอไป
หมวดที่ ๑๑
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข๎อ ๑๐๓ คณะอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ให๎กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เป็นผู๎เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตํอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตํงตั้ง
ข๎อ ๑๐๔ ให๎มีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ชมรมละไมํเกิน สองคน
ข๎อ ๑๐๕ อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน๎าที่ให๎คาปรึกษาแนะนาประสานงาน ดูแลกิจกรรมนักศึกษาให๎เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามข๎อบังคับนี้
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ข๎อ ๑๐๖ อาจารย์ที่ปรึกษามีอานาจสั่งยับยั้งการดาเนินการอื่นใด ที่ขัดตํอระเบียบคาสั่งหรือ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรืออาจจะเสื่อมเสียตํอมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๐๗ อาจารย์ที่ปรึกษา มีกาหนดวาระไมํเกิน หนึ่งปี
หมวดที่ ๑๒
อานาจและหน้าที่ของอธิการบดี
นักศึกษา

ข๎อ ๑๐๘ เป็นผู๎แตํงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหาร องค์การ

ข๎อ ๑๐๙ เป็นผู๎แตํงตั้งและถอดถอนอาจารย์ที่ปรึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรม
ข๎อ ๑๑๐ เป็นผู๎อนุญาตหรืออนุมัติในการดาเนินกิจกรรมนักศึกษา
ข๎อ ๑๑๑ แตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาให๎ ส วั ส ดิ ก ารพิ เ ศษ หรื อ เกี ย รติ บั ต รแกํ นั ก ศึ ก ษาที่ ท า
คุณประโยชน์ หรือสร๎างชื่อเสียงให๎แกํมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๑๒ ให๎อ ธิก ารบดี เป็ นผู๎ รัก ษาการให๎เ ป็น ไปตามข๎ อบัง คับ นี้ มีอ านาจออกประกาศ หรื อค าสั่ ง หรื อ
ระเบียบ หรืออนุมัติ เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมนักศึกษา ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้ หรือการใด ที่มิได๎
กาหนดตามข๎อบังคับนี้ให๎อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัย
หมวดที่ ๑๓
บทเฉพาะกาล
ข๎อ ๑๑๓ ให๎ผู๎ดารงตาแหนํงคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาคณะ ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วําด๎วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งปฏิบัติหน๎าที่มีอยูํในวันที่
ข๎อบังคั บนี้ประกาศใช๎ ให๎ ปฏิบัติ หน๎าที่ ตํอไปจนกวํา จะมี สมาชิกสภานักศึก ษา คณะกรรมการบริหารองค์ การนั กศึกษา
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะแล๎วแตํกรณี ตามกาหนดเวลา ที่ระบุไว๎ในข๎อบังคับนี้ โดยให๎ปรับโครงสร๎างการ
บริหารทุกสํวนกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับข๎อบังคับนี้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(นางจรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการกาหนดให้มีอนุปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๑
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให๎มีอนุปริญญาสาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎นักศึกษาสามารถนาความรู๎ไปใช๎ในการประกอบอาชีพได๎ตามความสามารถ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๕๗ และ มาตรา ๑๗ (๒) แหํ งพระราชบัญ ญั ติม หาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติส ภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงออกข๎อบังคับ
ไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการกาหนดให๎มี
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดา ระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่บัญญัติไว๎แล๎วในระเบียบนี้ หรือที่ขัด
หรือแย๎งกับระเบียบนี้ ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความวํา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก และให๎หมายรวมถึงสํวนราชการอื่นที่เรี ยกชื่อ
อยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําคณะ ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“อนุปริญญา” หมายความวํา อนุปริญญาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีออกให๎แกํผู๎สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดกํอนถึงขั้นได๎รับปริญญา
“นักศึกษา” หมายความวํา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่เข๎ารับการศึกษาตาม
หลักสูตรชั้นปริญญาตรีหรืออนุปริญญา
ข๎อ ๕ สาขาวิชาที่จะมีการให๎อนุปริญญาให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้
(๑) สาขาวิชาที่มีหลักสูตรอนุปริญญา ให๎เป็นไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๒) สาขาวิชาที่ไมํมีหลั กสูตรอนุปริญญา ให๎สามารถทาได๎ในสาขาวิชาที่มีหลักสูตรชั้นปริญญาตรีที่ใช๎
เวลาศึกษาตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรตั้งแตํสี่ปีขึ้นไป
ข๎อ ๖ นักศึกษาที่จะขอให๎พิจารณาอนุมัติอนุปริญญาของแตํละสาขาวิชา จะต๎องมีความประพฤติดีและมี
ความจาเป็นต๎องยุติการศึกษา โดยต๎องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู๎ที่มีหนํวยกิตสะสมไมํน๎อยกวํา ๙๐ หนํวยกิต ประกอบด๎วยวิชาศึกษาทั่วไปอยํางน๎อย ๓๐ หนํวย
กิต วิชาเฉพาะสาขา อยํางน๎อย ๔๕ หนํวยกิต และสอบได๎ครบหลักสูตรในการศึกษาชั้นปีที่ ๓ ของหลักสูตรชั้นปริญญา
บัณฑิตซึ่งต๎องกาหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา ๒.๐๐ หรือ
(๒) เป็นผู๎ที่มีหนํวยกิต สอบได๎ครบหลักสูตรในการศึกษาตั้งแตํชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป ของหลักสูตรชั้นปริญญา
บัณฑิต โดยเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งต๎องกาหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา ๑.๗๕
ข๎อ ๗ ชื่อปริญญา ให๎ใช๎ชื่อวํา “อนุปริญญา” อักษรยํอ “อ” แล๎วตามด๎วยสาขาวิชาของหลักสูตรชั้น
ปริญญาบัณฑิต ตํอท๎าย
ข๎อ ๘ คณะที่ประสงค์จะให๎อนุปริญญาแกํนักศึกษา ต๎องจัดทาหลักเกณฑ์การให๎อนุปริญญานาเสนอสภา
วิชาการพิจารณาอนุมัติ เพื่อออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและเสนอตํอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
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ข๎อ ๙ ให๎อ ธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุรีรัก ษาการตามข๎อ บัง คับ นี้ และมีอานาจ
วินิจฉัยตีความเพื่อให๎การปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยวินัยและการดาเนินการทางวินัยของนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖
.....................................................
โดยที่ เ ห็ น เป็ น การสมควรให๎ มี ข๎ อ บั ง คั บ วํ า ด๎ ว ยวิ นั ย และการดาเนิ น การทางวิ นั ย ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี เพื่ อ ให๎ เ หมาะสมกั บ สภาวการณ์ ปั จ จุ บั น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๖) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
๒๕๔๘ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แหํงพระราชบัญญัติคุ๎มครองเด็ ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกข๎อบังคับไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ข๎อบั งคับนี้ เรีย กวํา “ข๎อ บังคั บมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี วําด๎ วยวินั ยและการ
ดาเนินการทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาข๎อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งอื่นใด ที่บัญญัติไว๎แล๎วในข๎อบังคับนี้ หรือที่ซึ่งขัดหรือแย๎งกับ
ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความวํา สํวนราชการระดับ คณะ วิทยาลั ย ที่มีนักศึกษากาลังศึกษาอยูํ และให๎หมาย
รวมถึง หนํวยงานที่เรียกชื่อยํางอื่นที่มีนักศึกษากาลังศึกษาอยูํและมีฐานะเทียบเทําคณะ
“คณบดี” หมายความวํา หัวหน๎าสํวนราชการระดับคณะ วิทยาลัย ที่มีนักศึกษากาลังศึกษาอยูํ และให๎
หมายรวมถึงหัวหน๎าหนํวยงานที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีนักศึกษากาลังศึกษาอยูํและมีฐานะเทียบเทําคณะ
“คณะกรรมการ” หมายความวํา คณะกรรมการอุทธรณ์การสั่งลงโทษนักศึกษาประจามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อาจารย์” หมายความวํา ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู๎ดารงตาแหนํงทางวิชาการที่ปฏิบัติ
หน๎าที่สอนและวิจัย และให๎หมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ๎างประจา และลูกจ๎างชั่วคราวที่ปฏิบัติ
หน๎าที่ผู๎สอนและวิจัย
“ข๎าราชการ” หมายความวํา ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติหน๎าที่สายสนับสนุน และ
ให๎หมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ๎างประจา และลูกจ๎างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน๎าที่สายสนับสนุน
“นักศึกษา” หมายความวํา นักศึกษาทุกระดับที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
“ทาทัณฑ์บน” หมายความวํา การแจ๎งความผิดและกาหนดโทษเป็นลายลักษณ์อักษร แตํยิงมิได๎มีการ
ลงโทษ เว๎นแตํจะได๎กระทาความผิดซ้าอีก
“พักการศึกษา” หมายความวํา การให๎พักการศึกษา
“ให๎ออก” หมายความวํา การให๎พ๎นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยออกใบรับรองผลการศึกษา
“ไลํออก” หมายความวํา การให๎พ๎นจากสภาพการเป็นนักศึกษาและให๎คัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
โดยไมํออกใบรับรองผลการศึกษา
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ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีรักษาการตามข๎อบังคับนี้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และวินิจฉัย
ตีความเพื่อให๎การปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
หมวด ๑
วินัยและการรักษาวินัย
----------------ข๎อ ๖ นักศึกษาต๎องตั้งใจศึกษาเลําเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๗ นักศึกษาต๎องเคารพ ให๎เกียรติแกํอาจารย์และข๎าราชการของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๘ นักศึกษาต๎องรักษาเกียรติยศและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ไมํประพฤติในสิ่งที่อาจนามาซึ่งความ
เสื่อมเสียแกํมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๙ นักศึกษาต๎องเป็นผู๎มีวัฒนธรรมอันดีงาม ประพฤติตนเป็นสุภาพชน มีความรับผิดชอบและเสียสละ
เพื่อสํวนรวม
ข๎อ ๑๐ นักศึกษาต๎องรักษาความสะอาดและสภาพแวดล๎อมภายในมหาวิทยาลัย และใช๎ทรัพย์สินของ
มหาวทยาลัยอยํางคุ๎มคํา
ข๎อ ๑๑ นักศึกษามิได๎ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย ถือวําเป็นผู๎กระทาผิด
วินัย หรือวินัยอยํางร๎ายแรง แล๎วแตํกรณี
ข๎อ ๑๒ นักศึกษาต๎องแตํงกายสุภาพเรียบร๎อยตามประกาศ ระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๓ นักศึกษาต๎องรักษาความสามัคคีและรักษาไว๎ซึ่งความสงบเรียบร๎อยของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๔ นัก ศึก ษาต๎อ งไมํเ สพ และไมํม ีสํว นเกี่ย วข๎อ งกับ ยาเสพติด หรือ สิ ่ง เสพติด ให๎โ ทษหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ข๎อ ๑๕ นักศึกษาต๎องไมํเลํนการพนัน และไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการเลํนการพนัน
ข๎อ ๑๖ การกระทาความผิดดังตํอไปนี้ให๎ถือวําเป็นการกระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรง
(๑) ทุจริตในการสอบ
(๒) กํอเหตุวุํนวายร๎ายแรงขึ้นในมหาวิทยาลัย
(๓) เสพ มีไว๎ครอบครอง จาหนําย ผลิต มีสํวนหรือเกี่ยวข๎องกับการจาหนํายยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดให๎โทษ
(๔) เลํนการพนัน จัดให๎มีการเลํนหรือมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการเลํนพนันภายในมหาวิทยาลัย
(๕) ประพฤติชั่วอันทาให๎เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอยํางร๎ายแรง
(๖) ลักทรัพย์หรือจงใจทาลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู๎อื่นให๎ชารุดเสียหาย
(๗) ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทอาจารย์และข๎าราชการ
(๘) กระทาผิดอาญาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุก เว๎นแตํเป็นการกระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ
(๙) ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ หรือลักลอบ เปลี่ยนแปลง แก๎ไขข๎อมูลของมหาวิทยาลัยหรือการ
คัดลอกผลงานของผู๎อื่นเพื่อนามาแอบอ๎างเป็นผลงานของตน
(๑๐) กระทาการอื่นใดที่มหาวิทยาลัยประกาศ กาหนดให๎เป็นการกระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรง
การกระทาความผิดตาม (๑) ให๎ดาเนินการทางวินัยและลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ได๎บัญญัติไว๎
เป็นการเฉพาะ
หมวด ๒
บทกาหนดโทษ
----------------ข๎อ ๑๗ โทษที่จะต๎องใช๎สาหรับนักศึกษาผู๎กระทาผิดวินัย มี ๕ สถาน คือ
(๑) วํากลําวตักเตือน
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(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 ผู๎กระทาความผิดเป็นนักศึกษาที่มีอายุต่ากวําสิบแปดปี
บริบูรณ์ ในขณะกระทาความผิด โทษที่จะใช๎สาหรับนักศึกษาผู๎กระทาความผิด มี ๔ สถาน คือ
(๑) วํากลําวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทากิจกรรมเพื่อให๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หมวด ๓
การดาเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษา
----------------ข๎อ ๒๐ กรณีมีผู๎ร๎องเรียนกลําวหาวํานักศึกษากระทาผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรให๎คณบดี
แตํงตั้งคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริง หากผลการสอบข๎อเท็ จจริงมีมูลวํานักศึกษากระทาผิดจริงให๎ดาเนินการทางวินัยตาม
ข๎อบังคับนี้
ถ๎าเป็นความผิดที่ปรากฎชัดแจ๎งหรือความผิดซึ่งหน๎าหรือความผิดที่ผู๎กระทาความผิดให๎การรับสารภาพเป็น
ลายลักษณ์อักษรและเป็นการกระทาผิดวินัยไมํร๎ายแรง ให๎คณดบีแตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถ๎ าเป็นการกระทาผิด
วินัยอยํางร๎ายแรง ให๎รายงานอธิการบดีเพื่อแตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ข๎อ ๒๑ การกระทาผิดซึ่งมิใชํการกระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรง ให๎คณบดีแตํงตั้งอาจารย์หรือข๎าราชการ
เป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จานวนไมํ น๎อยกวําสามคน และให๎รายงานผลการสอบสวนพร๎อมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข๎องกับการสอบสวนและเสนอโทษทางวินัยให๎คณบดีเพื่อพิจารณาใช๎ดุลพินิจ ออกคาสั่งลงโทษ
ข๎อ ๒๒ การกระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรง ต๎องมีผู๎กลําวหาพร๎อมพยานหลักฐานแสดงให๎ปรากฎชัดวํามี
การกระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรง และรู๎ตัวนักศึกษาผู๎กระทาผิด ให๎อธิการบดีแตํงตั้งอาจารย์หรือข๎าราชการเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยจานวนไมํน๎อยกวําห๎าคน โดยต๎องมีนิติกรประจามหาวิทยาลัยหรือผู๎ที่มีความรู๎ทางกฎหมายและอาจารย์ใน
คณะที่ นั ก ศึ ก ษาผู๎ นั้ น สั ง กั ด ไมํ น๎ อ ยกวํ า หนึ่ ง คนรํ ว มเป็ น กรรมการสอบสวนด๎ ว ย และให๎ ร ายงานผลการสอ บสวนพร๎ อ ม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับการสอบสวนและเสนอโทษทางวินัยให๎อธิการบดีเพื่อพิจารณาใช๎ดุลพินิจออกคาสั่งลงโทษ
ข๎อ ๒๓ การสอบสวนตามข๎อ ๒๑ และข๎อ ๒๒ ต๎องมีกรรมการสอบสวนมารํวมสอบสวนไมํน๎อยกวําสอง
ในสามของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม หากไมํครบองค์ประชุมห๎ามมิให๎ทาการสอบสวน
ข๎อ ๒๔ ภายใต๎ข๎อบังคับนี้ การดาเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษา ให๎นากฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข๎องมาใช๎โดยอนุโลม
ข๎อ ๒๕ ภายใต๎ข๎อบังคับนี้ การดาเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษาที่มีอ ายุต่ากวําสิบแปดปี
บริบูรณ์ ให๎นาวิธีการสอบสวนตามกฎหมายคุ๎มครองเด็ก และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข๎องมาใช๎โดยอนุโลม
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หมวด ๔
การอุทธรณ์และการสั่งลงโทษ
----------------ข๎อ ๒๖ นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษในกรณีกระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรง และถูกสั่งลงโทษพักการศึกษา ให๎
ออก ไลํออก อาจยื่นอุทธรณ์ผลการสอบสวนตํออธิการบดีภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับทราบคาสั่งลงโทษ และห๎ามรับ
อุทธรณ์ที่ยื่นเกินกาหนดไว๎พิจารณา
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคกํอน ให๎นักศึกษาผู๎ถูกสั่งลงโทษทาเป็นหนังสือยื่นตํอผู๎ออกคาสั่งลงโทษ และเมื่อผู๎
ออกคาสั่งลงโทษได๎รับอุทธรณ์แล๎ว ให๎นาเสนอตํอประธานคณะกรรมการอุทธรณ์การสั่งลงโทษ ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณาอุทธรณ์
ให๎มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์การสั่งลงโทษ ประกอบด๎วย
(๑) รองอธิการบดีที่กากับดูแลด๎านกิจการนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษาในคณะที่นักศึกษาสังกัด เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ถูกลงโทษ เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการสภาคณาจารย์จากตัวแทนคณะที่นักศึกษาถูกลงโทษสังกัด เป็นกรรมการ
(๕) ผู๎อานวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให๎แตํงตั้งอาจารย์หรือข๎าราชการคนหนึ่งเป็นผู๎ชํวยเลขานุการ ตามคาแนะนาของผู๎อานวยการกอง
พัฒนานักศึกษา
ข๎อ ๒๗ ให๎คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอุทธรณ์ให๎แล๎วเสร็จภายในเก๎าสิบวัน นับแตํวันที่ได๎รับ
อุ ท ธรณ์ พ ร๎ อ มพยานหลั ก ฐาน แล๎ ว รายงานผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพร๎ อ มพยานหลั ก ฐานค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการเสนอตํอผู๎มีอานาจลงโทษ
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล๎วเห็นควรกลับหรือแก๎ไขคาสั่งลงโทษของคณะกรรมการสอบสวน หรือยก
คาอุทธรณ์ของนักศึกษาผู๎ถูกสั่งลงโทษ ให๎แจ๎งผู๎ออกคาสั่งลงโทษดาเนินการตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ พร๎อมแจ๎งผู๎ถูกสั่ง
ลงโทษ ผลการพิจารณาของผู๎ออกคาสั่งลงโทษให๎ถือเป็นที่สุด
ข๎อ ๒๘ เมื่อได๎มีคาสั่งลงโทษเป็นที่สุดอยํางใดแล๎ว ให๎แจ๎งผู๎ปกครองของนักศึกษาผู๎นั้นทราบ
ข๎อ ๒๙ นักศึกษาที่ถูกสั่งให๎ออก หรือถูกไลํออก เมื่อพ๎นกาหนดหนึ่งปีนับแตํวันที่ได๎มีคาสั่ง ลงโทษ จึงจะ
สมัครสอบเข๎าเป็นนักศึกษาอีกได๎
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
----------------ข๎อ ๓๐ กรณีนั กศึ กษาที่ ไ ด๎ก ระทาผิด วินั ย หรือ วินั ยอยํ างร๎า ยแรง กํ อ นข๎ อบั งคั บนี้ มี ผลบัง คับ ใช๎ ใ ห๎
ดาเนินการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ใช๎อยูํในขณะที่นักศึกษากระทาผิดวินัยหรือวินัยอยํางร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณีไป จนกวําการสอบสวนจะถึงที่สุดและมีคาสั่งลงโทษ เว๎นแตํการลงโทษตามข๎อบังคับนี้จะเป็นคุณยิ่งกวํา ให๎ผู๎มี
อานาจพิจารณาสั่งลงโทษตามข๎อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ดร.สุเมธ แย๎มนุํน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙
.....................................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเห็นควรจัดทาระเบียบวําด๎วยการเก็บเงินคําบารุงการศึกษา 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 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กวํา “ระเบีย บมหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญบุ รี วํ า ด๎ว ยการเก็ บ เงิ นคํ า บ ารุ ง
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 คําสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
อื่น ๆ ให๎เป็นไปตามอัตราทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บคําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมการศึกษา คําสนับสนุน
การจัดการศึกษา 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 ให๎
สอดคล๎องกับความตามมาตรา ๑๕ แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกาหนดให๎มีการเทียบโอนผลการ
เรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข๎าสูกํ ารศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และคงไว๎ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๗(๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงวางระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรวี ําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.
๒๕๕๐”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎มีผลใช๎บังคับนับแตํวนั ถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใด ในสํวนที่กาหนดไว๎แล๎วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย๎งกับ
ระเบียบนี้ ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สถานศึกษา” หมายความวํา สํวนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือสํวนราชการที่เรียกชื่อเป็นอยํางอื่นแตํมีฐานะ
เทียบเทําคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“หัวหน๎าสถานศึกษา” หมายความวํา หัวหน๎าสํวนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือหัวหน๎าสํวนราชการที่
เรียกชื่อเป็นอยํางอื่นแตํมีฐานะเทียบเทําคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวํา การนาผลการเรียนรู๎ ซึ่งเป็นความรู๎ทักษะและประสบการณ์ของผู๎เรียนที่เกิด
จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางานมา
ประเมินเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้ และให๎มีอานาจ
วินิจฉัยปัญหาเกีย่ วกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข๎อ ๖ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญา และต่ากวําปริญญาที่เข๎าศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๐
เป็นต๎นไป
ข๎อ ๗ ให๎หัวหน๎าสถานศึก ษาแตํงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล๎องกับระดับ
การศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอน จานวนไมํน๎อยกวํา ๓ คน ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรที่กาหนด
ข๎อ ๘ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน๎าที่ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และหรือประเมินความรู๎
ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข๎อ ๙ ผู๎ขอเทียบโอนผลการเรียน ต๎องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๐ ผู๎ขอเทียบโอนจะต๎องใช๎เวลาศึกษาอยูํในสถานศึกษาอยํางน๎อยหนึ่งปีการศึกษา
ข๎อ ๑๑ คําธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหนํวยกิตให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๒ ให๎หัวหน๎าสถานศึกษาเป็นผู๎อนุมตั ผิ ลการเทียบโอนผลการเรียน
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หมวด ๑
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
มีดังนี้

ข๎อ ๑๓ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหนํวยกิตระหวํ างการศึกษาในระบบ

(๑) ให๎เทียบโอนรายวิชา หรือกลุํมวิชา ซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์ครอบคลุม ไมํน๎อยกวําสาม
ในสี่ของรายวิชา หรือกลุํมวิชาในสาขาวิชาที่นักศึกษาผู๎ขอเทียบโอนศึกษาอยูํ
(๒) รายวิชาหรือกลุํมวิชา ที่จะนามาเทียบโอนต๎องมีระดับคะแนนไมํต่ากวํา ค หรือ C
(๓) รายวิชาหรือกลุํมวิชา ที่เทีย บโอนหนํวยกิตให๎ เมื่อรวมกันแล๎วต๎องมีจานวนหนํวยกิตไมํเกิน สามในสี่ของ
จานวนหนํวยกิตตลอดหลักสูตร
(๔) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหมํ จะเทียบโอนนักศึกษาได๎ไมํเกินกวําชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได๎รับ
อนุญาตให๎มีนักศึกษาเรียนอยูํตามหลักสูตรที่ได๎รับความเห็นชอบแล๎ว
ข๎อ ๑๔ ให๎สถานศึกษาดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้
เพื่อผู๎ขอเทียบโอนจะได๎รับทราบจานวนรายวิชาและจานวนหนํวยกิตที่จะต๎องศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
กรณีเหตุผลจาเป็นไมํสามารถดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให๎อยูํในดุลยพินิจ
ของหัวหน๎าสถานศึกษาจะพิจารณาให๎ขอเทียบโอน แตํต๎องไมํเกินภาคการศึกษาที่ ๒ ในปีการศึกษานั้น
ข๎อ ๑๕ ให๎มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(๑) รายวิชาหรือกลุํมวิชาที่เทียบโอนให๎ จะไมํนามาคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และคําระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม โดยให๎บันทึก Transfer Credits ไว๎สํวนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให๎ในใบแสดงผลการเรียน
(๒) รายวิชาหรือกลุํมวิชาที่เทียบโอนให๎ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต๎องใช๎ผลการ
เรียนประกอบวิชาชีพ ให๎กาหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุํมวิชาที่เทียบโอน เพื่อนามาคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยประจา
ภาค และคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว๎สํวนท๎ายรายวิชาหรือกลุํมวิชาที่
เทียบโอนให๎ในใบแสดงผลการเรียน
หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข๎อ ๑๖ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู๎และให๎หนํวยกิตจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข๎าสูกํ ารศึกษาในระบบ มีดังนี้
(๑) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู๎จะกระทาได๎โดยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไมํใชํการทดสอบ
มาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนํวยงานตํางๆ และการประเมินแฟูมสะสมงาน
(๒) การเทียบโอนความรู๎จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุํมวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยรายวิชาหรือ
กลุํมวิชาที่เทียบโอนให๎เมื่อรวมกันแล๎วต๎องมีจานวนหนํวยกิตไมํเกินสามในสี่ของจานวนหนํวยกิต ตลอดหลักสูตร
(๓) การขอเทียบโอนความรู๎เป็นรายวิชาหรือกลุํมวิชา ที่อยูํในสังกัดภาควิชาหรือสาขาวิชาใดให๎ ภาควิชาหรือ
สาขาวิชานั้น เป็นผู๎กาหนดวิธีการและการดาเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู๎นั้นต๎องได๎รับผลการประเมินเทียบได๎
ไมํต่ากวํา ค หรือ C จึงจะให๎นับจานวนหนํวยกิตรายวิชาหรือกลุํมวิชานั้น
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนให๎ จะไมํนามาคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดย
บันทึก Prior Learning Credits ไว๎สํวนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให๎ในใบแสดงผลการเรียน เว๎นแตํหลักสูตรที่มีองค์กร
วิชาชีพควบคุม ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข๎อกาหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น
ในกรณีมีเหตุจาเป็น มหาวิทยาลัยมีเอกสิทธิ์ที่จะให๎ภาควิชาหรือสาขาวิชาทาการประเมินความรู๎ของผู๎ที่จะขอเทียบ
โอนความรู๎
ข๎อ ๑๗ ให๎มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธกี ารประเมิน ดังนี้
(๑) หนํวยกิตที่ได๎จากการทดสอบมาตรฐาน ให๎บันทึก “CS” (Credits from Standardized Tests)
(๒) หนํวยกิตที่ได๎จากการทดสอบที่ไมํใชํการทดสอบมาตรฐาน ให๎บันทึก “CE” (Credits from Examination)
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Training)

(๓) หนํวยกิตที่ได๎จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนํวยงานตํางๆ ให๎บันทึก “CT” (Credits from

(๔) หนํวยกิตที่ได๎จากการประเมินแฟูมสะสมงาน ให๎บันทึก “CP” (Credits from Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในข๎อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให๎บันทึกไว๎สํวนท๎ายของรายวิชา
หรือกลุํมวิชาที่เทียบโอนให๎ เว๎นแตํหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต๎องใช๎ผลการเรียนประกอบ การขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ให๎กาหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุํมวิชาเพื่อนามาคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และคําระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว๎สํวนท๎ายรายวิชาที่เทียบโอนให๎ในใบแสดงผลการเรียน
ข๎อ ๑๘ ให๎มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา
นอกระบบ 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 วําด๎ วยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให๎สอดคล๎องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหมํที่เปลี่ยนแปลงให๎มีความเหมาะสม
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๑๗ (๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
มติสภาดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎เพิ่มความตํอไปนี้เป็น (๕) ในข๎อ ๑๓ แหํงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการ
เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
“(๕) ผู๎ขอเทียบโอนที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สามารถเทียบโอนเข๎าสูํการศึกษาในระบบได๎โดยการทดสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาชีพเฉพาะ ในกลุํมวิชาชีพ
พื้นฐาน
การเทียบโอนความรู๎เป็นรายวิชาหรือกลุํมวิชาที่อยูํในสังกัดภาควิชาหรือสาขาวิชาใด ให๎สภาวิชาการเป็นผู๎กาหนด
หลักการและวิธีการ แล๎วให๎ภาควิชาหรือสาขาวิชาเป็นผู๎ดาเนินการเทียบโอน โดยการประเมินผลความรู๎ และต๎องได๎รับผลการ
ประเมินไมํต่ากวํา ค หรือ C จึงจะให๎นับจานวนหนํวยกิตรายวิชาหรือกลุํมวิชานั้น
กรณีมเี หตุจาเป็น สถานศึกษาอาจมอบให๎ให๎ภาควิชาหรือสาขาวิชาทาการประเมินผลความรู๎ของผูท๎ ี่จะขอเทียบ
โอนความรู๎กไ็ ด๎”
ข๎อ ๔ ให๎อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอานาจวินิจฉัยตีความ
เพื่อให๎การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
บทเฉพาะกาล
ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับแกํผู๎ขอเทียบโอนที่สาเร็จการศึกษาตามข๎อ ๓ แหํงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ กํอนวันที่ระเบียบนี้ใช๎บังคับด๎วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการสอบของนักศึกษาระดับ
ปริญญาและบัณฑิตศึกษาให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น
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 จึง
วางระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการสอบของ นักศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในสํวนที่กาหนดไว๎แล๎วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย๎งกับระเบียบนี้ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความวํา
สํวนราชการระดับคณะ วิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่อ เป็นอยํางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทําคณะ และให๎หมายรวมถึงคณะ วิทยาลัย ที่จัดตั้งเป็ นสํวนงานภายในโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
“คณบดี” หมายความวํา คณบดี ผู๎อานวยการวิทยาลัยหรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่อเป็นอยํางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทําคณบดี และให๎หมายรวมถึงหัวหน๎าสํวนงานภายในระดับคณะ วิทยาลัย ที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายความวํา คณะกรรมการประจาคณะของแตํละคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการสอบ” หมายความวํา คณะกรรมการดาเนินการสอบประจาภาคการศึกษา และการสอบระหวําง
ภาคการศึกษาในแตํละคณะ
“การสอบ” หมายความวํา การสอบประจาภาคและการสอบระหวํางภาคการศึกษา
“ผู๎คุมสอบ” หมายความวํา ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งจากคณะให๎ทาหน๎าที่กากับดูแลการสอบของนักศึกษาในแตํละภาค
การศึกษา
“ภาควิชา” หมายความวํา ภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแตํละคณะและให๎ หมายรวมถึงหนํวยงานที่เรียกชื่อ
เป็นอยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทําภาควิชา
“นักศึกษา” หมายความวํา ผู๎ที่เข๎ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข๎อ ๕ ให๎มีประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข๎อปฏิบัติของผู๎คุมสอบและข๎อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา เพื่อให๎
ผู๎คุมสอบและผู๎เข๎าสอบถือปฏิบัติ
ข๎อ ๖ กาหนดการสอบประจาภาคและระหวํางภาคการศึกษาให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งจะต๎อง
ประกาศให๎นักศึกษาทราบลํวงหน๎า
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ข๎อ ๗ การสอบรายวิชาใดที่มีอาจารย์ผู๎สอนหลายคนให๎ภาควิชากาหนดอาจารย์คนหนึ่งเป็นผู๎ประสานงานการสอบของ
รายวิชานั้น
ข๎อ ๘ ให๎คณบดีแตํงตั้งคณะกรรมการสอบประจาภาคการศึกษาตามความเหมาะสมของแตํละคณะ
ข๎อ ๙ คณะกรรมการสอบประจาภาคการศึกษา มีอานาจหน๎าที่ดังนี้
(ก) กาหนดบุคคลเพื่อทาหน๎าที่ดาเนินการและควบคุมการสอบ แล๎วนาเสนอคณบดีเพื่อแตํงตั้งเป็นอนุกรรมการ
หรือเจ๎าหน๎าที่ เพื่อดาเนินการในเรื่องตํอไปนี้
(๑) จัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบกํอนกาหนดวันสอบในรายวิชานั้น
(๒) กาหนดสถานที่สอบ
(๓) กาหนดวิธีการจัดพิมพ์ข๎อสอบ
(๔) จัดสถานที่สอบ
(๕) จัดการรับ - สํงข๎อสอบ สมุดคาตอบ และ/หรือกระดาษคาตอบ
(๖) กาหนดผู๎คุมสอบ
(๗) สอบสวนและรายงานการทุจริตของผู๎เข๎าสอบ
(๘) ติดตามและรวบรวมบัญชีประเมินผลแตํละรายวิชาที่คณะรับผิดชอบแล๎วจัดสํงสานักสํงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
(ข) ดูแลการสอบให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข๎อปฏิบัติของผู๎คุมสอบ และการสอบของนักศึกษา
(ค) วินิจฉัยและแก๎ไขปัญหาในระหวํางการสอบ
(ง) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสอบและให๎นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
(จ) รายงานการปฏิบัติงานของผู๎คุมสอบ
(ฉ) ดาเนินการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบที่คณะกรรมการประจาคณะมอบหมาย
ข๎อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจไมํประกาศผลการสอบหรือไมํออกใบรับรองผลการศึกษาให๎แกํนักศึกษาที่มีหนี้สินติดค๎าง
กับคณะหรือมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๑ โทษสาหรับนักศึกษาผู๎กระทาการทุจริตในการสอบ มี ๓ สถานตามลาดับความหนักเบาของพฤติการณ์
ดังตํอไปนี้ คือ
(๑) ให๎ได๎ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทาการทุจริตนั้น หรือ
(๒) ให๎ได๎ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทาการทุจริตนั้นและสั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา
ในภาคการศึกษานั้น หรือ
(๓) ให๎พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข๎อ ๑๒ ในกรณีที่เกิดการทุจริตในการสอบ ให๎คณะกรรมการสอบดาเนินการสอบข๎อเท็จจริงและทารายงานเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาโทษ
เมื่อคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาโทษสถานใดตามข๎อ ๑๑ (๑) และ (๒) ให๎คณบดีเป็นผู๎ลงนามในคาสั่ง และ
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
กรณีคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาลงโทษตามข๎อ ๑๑ (๓) ให๎เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการ
ข๎อ ๑๓ มหาวิทยาลัยหรือคณะอาจออกประกาศเพื่อให๎การสอบดาเนินไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ต๎องไมํขัดหรือแย๎งตํอระเบียบนี้
ข๎อ ๑๔ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจวินิจฉัยตีความเพื่อให๎การปฏิบัติตามระเบียบนี้
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๕๒
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให๎มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการศึกษารายวิชา
เพิ่มเติม เพื่อให๎ผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล๎ว ได๎ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ในการนาความรู๎ ความสามารถไปประกอบ
อาชีพ หรือการขออนุญาตรับใบประกอบอาชีพตามที่กฎหมายกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.
๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไว๎ดังนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎มีผลใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่งหรือประกาศอื่นใดที่กาหนดไว๎ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย๎งกับระเบียบนี้
ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความวํา สํวนราชการระดับคณะ วิทยาลัยหรือสํวนราชการที่เรียกชื่อเป็นอยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทํา
คณะ และให๎หมายรวมถึงคณะ วิทยาลัย ที่จัดตั้งเป็นสํวนงานภายในโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณบดี ” หมายความวํ า คณบดี ผู๎อ านวยการวิทยาลัยหรือหั วหน๎ าสํ วนราชการที่ เรียกชี่ออยํางอื่น ที่ มีฐ านะ
เทียบเทําคณบดี และให๎หมายรวมถึงหัวหน๎าสํวนงานภายในระดับคณะ วิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“นักศึกษา” หมายความวํา ผู๎ที่เข๎ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข๎อ ๕ ผู๎ที่ประสงค์จะศึกษารายวิชาเพิ่มเติม จะต๎องเป็นผูส๎ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทําจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
ข๎อ ๖ การขอเข๎าศึกษารายวิชาเพิ่มเติมให๎ดาเนินการดังนี้
(๑) ยื่นคาร๎องขอสมัครโดยตรงที่คณะที่เปิดทาการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา
หกสิบวัน กํอนวันเปิดภาคการศึกษา
(๒) ให๎คณบดีเป็นผู๎พิจารณาการรับเข๎าศึกษาและผลการพิจารณาถือเป็นทีส่ ุด
ข๎อ ๗ การลงทะเบียนเรียนจะต๎องไมํเกินภาคการศึกษาละ ๑๒ หนํวยกิต โดยมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาหนึ่ง
ภาคการศึกษา
ข๎อ ๘ คําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน และคําใช๎จํายอื่น ให๎เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข๎อ ๙ การขอเอกสารแสดงผลการศึกษา ให๎ผู๎เข๎าศึกษายื่นคาร๎องตํอสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย โดยออกให๎เป็นคําระดับคะแนน ก(A) ข+(B+) ข(B) ค+(C+) ค(C) ง+(D+) ง(D) ต(F) และหนํวยกิตที่ได๎ไมํ
นามาคานวณหาคําระดับคะแนนเฉลี่ย
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 เกี่ยวกับอัตราการเก็บเงินคําบารุง
การศึกษา คําลงทะเบียนและคําธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคสมทบพิเศษ ให๎มีความเหมาะสมกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๕ และข๎อ ๖ แหํงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการเก็บเงิน
คําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมการศึกษา และคําสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
จึงออกประกาศไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ประกาศนี้เ รียกวํา “ประกาศมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลธั ญบุ รี เรื่อ ง อัต ราการเก็ บเงิ นคํ าบ ารุ ง
การศึกษา คําลงทะเบียน และคําธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข๎อ ๒ ประกาศนี้ให๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎ ยกเลิ กประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุรี เรื่อ ง อัต ราการเก็บ เงิ นคํ า บ ารุ ง การศึ ก ษา
คําลงทะเบียน และคําธรรมเนียมการศึ กษา 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
สาขาวิชาอื่น ๆ
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๘,๐๐๐ บาท
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๘,๐๐๐ บาท
(๕) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๒๐,๐๐๐ บาท
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๑๑,๐๐๐ บาท
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(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

ภายใต๎ประกาศข๎อ ๔ (๑) ถึง (๘) นักศึกษาที่ศึกษาเกินระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรที่ผําน
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให๎นับรวมระยะเวลาการลาพักการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ปกติ 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 เมื่อชาระแล๎ว
จะไมํคืนให๎ เว๎นแตํมีกรณีจาเป็นต๎องคืนเงินที่เรียกเก็บดังกลําวข๎างต๎น ให๎เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นการเฉพาะราย
ข๎อ ๗ ประกาศนี้เมื่อมีผลบังคับใช๎ให๎ใช๎กับนักศึกษาที่เข๎าเป็นนักศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต๎นไป โดยให๎
เริ่มจัดเก็บเงินตามประกาศนี้ตั้งแตํภาคการศึกษาที่หนึ่งปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข๎อ ๘ ให๎อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอานาจวินิจฉัยตีความเพื่อให๎การปฏิบัติตามประกาศเป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อย 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 เพื่อ
สอดคล๎องกับการผลิตบั ณฑิต นักปฏิ บัติ จึง เห็น ควรปรับ เพิ่มคํ าลงทะเบียนรายวิชา ๐๔-๐๐๐-๑๐๑ การปฏิบั ติงานเชิ ง
วิศวกรรม เป็นกรณีเฉพาะรายวิชา
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๕ และข๎อ ๖ แหํงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการเก็บเงิน
คําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมการศึกษา และคําสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ จึง
ออกประกาศไว๎ดังนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวํา “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินคําบารุงการศึกษา
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
อัตราการเก็บเงินคําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน และคํา ธรรมเนีย มการศึก ษา ระดับ ปริญ ญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
และภาคสมทบพิเศษ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
“กรณีนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชา ๐๔-๐๐๐-๑๐๑ การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
ในภาคการศึกษาฤดูร๎อน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให๎ชาระคําสนับสนุนการจัดการศึกษาเพียง ๓,๐๐๐ บาท แตํหากนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร๎อนรํวมกับรายวิชาอื่น ให๎นักศึกษาชาระคําสนับสนุนการจัดการศึกษาเพิ่มอีก ๓,๐๐๐ บาท
นอกจากคําบารุงการศึกษา และคําลงทะเบียนการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร๎อนตามประกาศกาหนด”
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 วําด๎วยการเก็บเงิน
คําบารุงการศึกษา คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมการศึ กษา และคําสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
จึงออกประกาศไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ประกาศนี้เ รียกวํา “ประกาศมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลธั ญบุ รี เรื่อ ง อัต ราการเก็ บเงิ นคํ าบ ารุ ง
การศึกษา คําลงทะเบียน และคําธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข๎อ ๒ ประกาศนี้ให๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎ ยกเลิ กประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุรี เรื่อ ง อัต ราการเก็บ เงิ นคํ า บ ารุ ง การศึ ก ษา
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
(๔) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๖,๐๐๐ บาท
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๗,๐๐๐ บาท
(๕) คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาการเงิน
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๔,๐๐๐ บาท
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๖,๐๐๐ บาท
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(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

(๑๒)
(๑๓)

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
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๒,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๕,๐๐๐
คณะศิลปกรรมศาสตร์
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๒,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๕,๐๐๐
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๔,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๖,๐๐๐
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๔,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๖,๐๐๐
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๖,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๗,๐๐๐
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๖,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๗,๐๐๐
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา
(ก) ภาคการศึกษาปกติ
๑๔,๐๐๐
(ข) ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๖,๐๐๐
นักศึกษาภายใต๎ประกาศนี้ที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ
๖,๐๐๐
นักศึกษาภายใต๎ประกาศนี้ที่มีการฝึกงานภาคฤดูร๎อน
ภาคการศึกษาละ
๓,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ภายใต๎ประกาศข๎อ ๔ (๑) ถึง (๑๓) นักศึกษาที่ศึกษาเกินระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรที่ผําน
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให๎นับรวมระยะเวลาการลาพักการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ปกติ 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
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(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

คําคืนสภาพกลับเข๎าเป็นนักศึกษาตํอภาคการศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
คําโอนย๎ายสาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย
๕๐๐ บาท
คําโอนย๎ายมหาวิทยาลัย
๒,๐๐๐ บาท
คําใบแสดงผลการศึกษา/หนังสือรับรอง ฉบับละ
๕๐ บาท
คําลงทะเบียนเรียนช๎ากวํากาหนด วันละ ๕๐ บาท แตํไมํเกิน
๒,๐๐๐ บาท
(นับวันหยุดราชการ)
(๑๒) คําเทียบโอน รายวิชาละ
๑๐๐ บาท
ข๎อ ๖ คําบารุงการศึกษาและคําลงทะเบียน ให๎นักศึกษาชาระเงินภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อชาระแล๎ว
จะไมํคืนให๎ เว๎นแตํมีกรณีจาเป็นต๎องคืนเงินที่เรียกเก็บดังกลําวข๎างต๎น ให๎เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นการเฉพาะราย
ข๎อ ๗ ประกาศนี้เมื่อมีผลบังคับใช๎ให๎ใช๎กับนักศึกษาที่เข๎าเป็นนักศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต๎นไป โดยให๎
เริ่มจัดเก็บเงินตามประกาศนี้ตั้งแตํภาคการศึกษาที่หนึ่งปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข๎อ ๘ ให๎อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอานาจวินิจฉัยตีความเพื่อให๎การปฏิบัติตามประกาศเป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อย ทั้งนี้คาวินิจฉัยให๎ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิ
ราชมงคลธั
บุรี
ทยาลัยญเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การเก็บเงินค่าสมัเรืค่อรสอบคั
ดเลืบอเงิกนค่าสมั
บารุคงรสอบคั
การศึกดษา
ง การเก็
เลือก ค่าบารุงการศึกษา
ค่าทะเบียน ค่าธรรมเนีค่ยามการศึ
าสนับสนุ
นการจักดษา
การศึ
ษาบสนุ
และอื
่น ๆ ดการศึกษา และอื่น ๆ
ทะเบียกนษาค่าค่ธรรมเนี
ยมการศึ
ค่ากสนั
นการจั
พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๑
.....................................................
.....................................................
โดยที่ เ ห็ น สมควรเพื่ อโดยที
ให๎ ก ารบริ
่ เ ห็ นหสมควรเพื
ารและการจั
่ อ ให๎ กดารบริ
การเรีหยารและการจั
นการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์
ด การเรี ย นการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์
เ ป็ น ไปอยํ า งมี
เ ป็ น ไปอยํ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผประสิ
ลตามเปู
ทธิภาาพ
หมายด๎
ประสิวยความเรี
ทธิผลตามเปู
ยบร๎าอหมายด๎
ย วยความเรียบร๎อย
อาศัยอานาจตามความในข๎
อาศัยออ๒๓
านาจตามความในข๎
และข๎อ ๒๔ แหํงอข๎๒๓
อบังและข๎
คับมหาวิ
อ ๒๔
ทยาลั
แหํยงเทคโนโลยี
ข๎อบังคับมหาวิ
ราชมงคลธั
ทยาลัยญเทคโนโลยี
บุรี วําด๎วยการ
ราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการ
บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบมติ
พ.ศ.๒๕๕๘
คณะกรรมการการอ
ประกอบมติ
านวยการและก
คณะกรรมการการอ
ากับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์
านวยการและกากับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิ
ราชมงคลธั
ทยาลัยญเทคโนโลยี
บุรี ในการประชุ
ราชมงคลธั
มครัญ้งบุทีร่ ี ๑/๒๕๖๑
ในการประชุ
เมื่อมวัครั
นที้ง่ ที๑๒
่ ๑/๒๕๖๑
เดือน มีนเมืาคม
่อวันพ.ศ.๒๕๖๑
ที่ ๑๒ เดือนจึมีงออก
นาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จึงออก
ประกาศไว๎ ดังตํอไปนี้ ประกาศไว๎ ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ประกาศนี้เรียกวํา “ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
ข๎อ ๑ ประกาศนี้เรียกวํา “ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมรหาวิ
าชมงคลธั
ทยาลัญยเทคโนโลยี
บุรี เรื่อง การเก็
ราชมงคลธั
บเงิน ญบุรี เรื่อง การเก็บเงิน
คําสมัครสอบคัดเลือก คํคําาบสมั
ารุคงรสอบคั
การศึกษา
ดเลืคํอากทะเบี
คําบยารุนงคํการศึ
าธรรมเนี
กษา ยคํมการศึ
าทะเบีกยษา
น คํคําธรรมเนี
าสนับสนุยนมการศึ
การจัดกการศึ
ษา คํากสนั
ษาบและอื
สนุนการจั
่น ๆ พ.ศ.
ดการศึกษา และอื่น ๆ พ.ศ.
๒๕๖๑”
๒๕๖๑”
ข๎อ ๒ ประกาศนี้ให๎มผี ข๎ลบั
อ ง๒คับประกาศนี
ใช๎ตั้งแตํปีก้ให๎ารศึ
มผี กลบั
ษางคั๒๕๖๑
บใช๎ตั้งแตํ
เป็นปต๎ีกนารศึ
ไปกษา ๒๕๖๑ เป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ อัตราการเก็บเงินข๎อคํา๓สมัตอัรสอบคั
ตราการเก็
ดเลืบอเงิกนคํคําสมั
าบตารุรสอบคั
งการศึดกเลื
ษาอก คําคํทะเบี
าบารุยงนการศึคํกาธรรมเนี
ษา คํายทะเบี
มการศึ
ยนกษาคําธรรมเนี
คํา ยมการศึกษา คํา
สนับสนุนการจัดการศึกสนั
ษาบและอื
สนุนการจั
่น ๆ ให๎
ดการศึ
จัดเก็กบษา
ตามอั
และอื
ตราที
่น ๆ่กาหนดไว๎
ให๎จัดเก็ใบนประกาศนี
ตามอัตราที้ ่กาหนดไว๎ในประกาศนี้
ข๎อ ๔
อัตราการเก็
ข๎อ ๔ บเงินคําสมัคอัรสอบคั
ตราการเก็
ดเลืบอเงิกให๎
นคํจาัดสมัเก็คบรสอบคั
ดังนี้ ดเลือกให๎จัดเก็บ ดังนี้
(๑) คําระเบียบการและใบสมั
(๑) คําคระเบี
รสอบยบการและใบสมัครสอบ
๓๐๐ บาท
๓๐๐ บาท
(๒) คําสมัครสอบคัดเลือ(๒)
ก คําสมัครสอบคัดเลือก
๓๐๐ บาท
๓๐๐ บาท
ข๎อ ๕ คําบารุงการศึกษาและคํ
ข๎อ ๕ คําาลงทะเบี
บารุงการศึ
ยนให๎
กษาและคํ
จัดเก็บแบบเหมาจํ
าลงทะเบียานให๎
ย ดัจงัดนีเก็
้ บแบบเหมาจําย ดังนี้
(๑) ภาคการศึกษาปกติ(๑)
(ปีกภาคการศึ
ารศึกษาหนึ
กษาปกติ
่งมี ๒ ภาคการศึ
(ปีการศึกกษาหนึ
ษา) ่งมี ๒ ภาคการศึกษา)
ภาคการศึกษาละ ภาคการศึกษาละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ภาคการศึกษาฤดูร๎อ(๒)
น ภาคการศึ
ภาคการศึกกษาละ
ษาฤดูร๎อน๑๐,๐๐๐
ภาคการศึบาท
กษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ภาคการศึกษาฤดูร๎อนสภาคการศึ
าหรับนักศึกกษาฤดู
ษาพยาบาลที
ร๎อนสาหรั่ลงทะเบี
บนักศึกยนรายวิ
ษาพยาบาลที
ชาที่รหั่ลสงทะเบี
วิชาไมํยในรายวิ
ชํของคณะพยาบาลศาสตร์
ชาที่รหัสวิชาไมํใชํของคณะพยาบาลศาสตร์
และ
และ
มหาวิทยาลัยเปิดสอนในรายวิ
มหาวิทชยาลั
านั้นยให๎
เปิเดก็สอนในรายวิ
บตามข๎อ ๕ ช(๒)
านั้นให๎เก็บตามข๎อ ๕ (๒)
ภาคการศึกษาฤดูร๎อนสภาคการศึ
าหรับนักกศึษาฤดู
กษาพยาบาลที
ร๎อนสาหรั่ปบระสงค์
นักศึกษาพยาบาลที
ลงทะเบียนเรี่ปยนในรายวิ
ระสงค์ลงทะเบี
ชาที่เป็ยนนเรี
รหัยสนในรายวิ
วิชาของคณะ
ชาที่เป็นรหัสวิชาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ เพื่อแก๎พยาบาลศาสตร์
ไขผลการเรียนให๎เพืเก็่อบแก๎ตามข๎
ไขผลการเรี
อ ๕ (๒)ยนให๎เก็บตามข๎อ ๕ (๒)
ข๎อ ๖ คําธรรมเนียมการศึ
ข๎อก๖ษาคํคําธรรมเนี
าสนับสนุยมการศึ
นการศึกษา คํและอื
าสนับ่นสนุ
ๆ นให๎การศึ
จัดเก็กบษาดังและอื
นี้ ่น ๆ ให๎จัดเก็บ ดังนี้
คําธรรมเนี
ยมการศึ
(๑)
กษาแรกเข๎
คํา ธรรมเนี
า ยมการศึกษาแรกเข๎า
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐ บาท
(๑) (๑)
ค่าธรรมเนี
ยมการศึ
กษาแรเข้
๑,๐๐๐
บาทบาท
(๒)
คํ
า
ใบแทนบั
ต
รประจ
(๒)
าตั
คํ
ว
นั
า
ใบแทนบั
ก
ศึ
ก
ษา
ต
รประจ
าตั
ว
นั
ก
ศึ
ก
ษา
๑๐๐
บาท
๑๐๐ บาท
(๒) ค่าใบแทนบัตรประจำาตัวนักศึกษา
๑๐๐ บาท
ขึ้นทะเบี
ต คําขึ้นทะเบียนบัณฑิต
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐ บาท
(๓) (๓)
ค่าขึคํ้นาทะเบี
ยนบัยณนบัฑิณ
ต ฑิ(๓)
๑,๐๐๐
บาทบาท
(๔)
คํ
า
รั
ก
ษาสภาพการเป็
(๔)
น
นั
คํ
ก
า
รั
ศึ
ก
ษาสภาพการเป็
ษา
ภาคการศึ
ก
ษาละ
น
นั
ก
ศึ
ก
ษา
ภาคการศึ
ก
ษาละ
๑,๐๐๐
บาท
๑,๐๐๐ บาท
(๔) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
๑,๐๐๐ บาท
คําขอคื
นสภาพกลั
กสภาพกลั
ษา ภาคการศึ
บกเข๎
าเป็กษาละ
นนักศึกษา ภาคการศึ
๑,๐๐๐
กษาละ
บาท
๑,๐๐๐ บาท
(๕) (๕)
ค่าขอคื
นสภาพกลั
บเข้าบ(๕)
เป็เข๎นาคํักเป็าศึนขอคื
กนัษากนศึภาคการศึ
ษาละ
๑,๐๐๐
บาท
(๖)
คํ
า
โอนย๎
า
ยสาขา/คณะ/วิ
(๖)
คํ
า
ท
โอนย๎
ยาลั
ย
า
ยสาขา/คณะ/วิ
ท
ยาลั
ย
๕๐๐
บาท
๕๐๐ บาท
(๖) ค่าโอนย้ายสาขา/คณะ/วิทยาลัย
๕๐๐ บาท
(๗) คาโอนย๎
ายมหาวิ
(๗) ยคาโอนย๎ายมหาวิทยาลัย
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐ บาท
(๗) คาโอนย้
ายมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
๒,๐๐๐
บาทบาท
(๘) คําใบแสดงผลการศึ(๘)
กษา/หนั
คําใบแสดงผลการศึ
งสือรับรองฉบับกษา/หนั
ภาษาไทย
งสือรับรองฉบับภาษาไทย
๕๐ บาท
๕๐ บาท
(๘) ค่าใบแสดงผลกาศึกษา/หนังสือรับรองฉบับภาษาไทย
๕๐ บาท
คูํมือนักศึกษาระดับปริญคูญาตรี
ํมือนักศึประจ
กษาระดั
าปีกบารศึ
ปริกญษา
ญาตรี
2561ประจ
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(๙) ค่าใบแสดงผลการศึกษา/หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ
๑๐๐ บาท
(๑๐) ค่าแปลใบปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ
๓๐๐ บาท
(๑๑) ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า ให้นับรวม
วันหยุดราชการ วันละ ๕๐ บาท ไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท
(๑๒) ค่าเทียบโอน (คิดเป็นรายวิชาหรือหน่วยกิต)
๑๐๐ บาท
ข้อ ๗ นักศึกษาที่ศึกษาเกินระยะเวลา หรือศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือตามที่แผนการศึกษากำหนดไว้ในหลักสูตรที่
ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยให้นับระยะเวลาการลาพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาของหลักสูตรตามแผนการ
ศึกษา หากนักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติหรือภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ชำระค่าบำรุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียนเป็นรายวิชา ในอัตราวิชาละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดผู้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า
๗ คน
ข้อ ๘ ให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้รักษาการตราประกาศนี้และมีอำนาจวินิจฉัยตีความเพื่อให้การปฏิบัติ
ประกาศนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้คำวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
.....................................................
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๑๙ แหํงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎ วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๗(๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล พ.ศ.
๒๕๔๘ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงกาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ดังตํอไปนี้
๑. ให๎ ค ณะที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย จั ด การวั ด ผลและประเมิ น ผลการศึ ก ษาส าหรั บ รายวิ ช า ที่ นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรียนไว๎ในแตํละภาคการศึกษาหนึ่ง โดยการประเมินผลการศึกษาในแตํละรายวิชา ให๎กาหนดเป็นระดับคะแนน คํา
ระดับคะแนนตํอหนํวยกิต และผลการศึกษา ดังตํอไปนี้
ระดับคะแนน (GRADE)
ก
ข+
ข
ค+
ค
ง+
ง
ต
ถ
ม.ส.
พ.จ.
ม.จ.
ม.น.
ตํอไปนี้

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

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)

๒. การให๎ระดับคะแนน ก (A) ข+ (B+) ข (B) ค+ (C+) ค (C) ง+ (D+) ง (D) และ ต (F) จะกระทาได๎ในกรณี

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 ตามข๎อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศ
มหาวิทยาลัยวําด๎วยการนั้น ๆ และได๎รับการตัดสินให๎ได๎ระดับคะแนน ต (F)
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๔. การให๎ระดับคะแนน ถ (W) จะกระทาได๎ในกรณีตํอไปนี้
๔.๑ นั กศึ กษาปุ วยกํอนสอบและไมํ สามารถเข๎ าสอบในบางรายวิ ชาหรื อทั้งหมดได๎ โดยยื่ นใบลาปุวยพร๎ อ ม
ใบรับรองแพทย์ให๎คณบดีพิจารณารํวมกับอาจารย์ ผู๎สอน หากเห็นวําการศึกษาของนักศึกษา ผู๎นั้นขาดเนื้อหาสํวนที่สาคัญ
สมควรให๎ระดับคะแนน ถ (W) ในบางวิชาหรือทั้งหมด
๔.๒ นักศึกษาลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่ ๑๒ ในระหวํางภาคการศึกษาปกติ หรือสัปดาห์ที่ ๖ ในระหวําง
ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
๔.๓ คณบดีอนุญาตให๎เปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I) เนื่องจากปุวยหรือเหตุสุดวิสัย
๔.๔ ในรายวิชาที่นักศึกษาได๎รับอนุญาตให๎ลงทะเบียนเรียนโดยไมํนับหนํวยกิต (AU) และมีเวลาศึกษาไมํครบ
ร๎อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา
๕. การให๎ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะกระทาได๎ในรายวิชาที่ผลการศึกษายังไมํสมบูรณ์ โดยอาจารย์ผู๎สอนจะต๎องระบุ
สาเหตุที่ให๎ระดับคะแนน ม.ส. (I) ประกอบไว๎ด๎วย ในกรณีตํอไปนี้
๕.๑ กรณีมีเหตุเจ็บปุวยหรือเหตุสุดวิสัย และมีเวลาศึกษาครบร๎อย ๘๐ โดยได๎รับอนุมัติจากคณบดี
๕.๒ กรณีนักศึกษาทางานที่เป็นสํวนประกอบการศึกษายังไมํสมบูรณ์ และอาจารย์ผู๎สอนรายวิชานั้นเห็นสมควร
ให๎รอผลการศึกษาไว๎ ด๎วยความเห็นชอบจากหัวหน๎าภาควิชา
๖. การขอแก๎ระดับคะแนน ม.ส. (I) นักศึกษาจะต๎องยื่นคาร๎องตํออาจารย์ผู๎สอนรายวิชานั้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้
จะต๎องกระทาภายในกาหนด ๑๐ วันทาการหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เพื่อขอให๎อาจารย์ผู๎สอนกาหนดระยะเวลา
สาหรับการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณ์ในรายวิชานั้น เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให๎แล๎วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตํ
วันเปิดภาคการศึกษา ยกเว๎นการเปลี่ยนระดับ คะแนน ม.ส. (I) ของรายวิชาที่เป็นโครงการ ให๎ขออนุมัติจากคณบดี เพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) และให๎คณะสํงระดับคะแนนถึงสานักสํงเสริมทางวิชาการและงานทะเบียนกํอนวันสิ้นภาค
การศึกษาถัดไป หากพ๎นกาหนดทั้ง ๒ กรณีนี้แล๎ว นักศึกษาที่ได๎ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาใดจะถูกเปลี่ยนเป็นระดับ
คะแนน ต (F) โดยอัตโนมัติ
กํอนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หมายถึง กํอนวันที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว๎ให๎เป็นวันสิ้นภาคการศึกษาใด ๆ ถัดไป
จากภาคการศึกษาที่นักศึกษาได๎ระดับคะแนน ม.ส. (I) ไว๎เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา ยกเว๎นภาคการศึกษาฤดูร๎อนซึ่ง
เป็นภาคการศึกษาที่ไมํบังคับ แตํหากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร๎อน จะต๎องดาเนินการวัดผลการศึกษาที่
สมบูรณ์ให๎เสร็จสิ้นกํอนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดูร๎อน มิฉะนั้น ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F)
โดยอัตโนมัติ นักศึกษาที่ได๎ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาใด ไมํจาเป็นต๎องลงทะเบียนเรียนเพื่อขอปรับระดับคะแนน
ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาตํอไป แตํการขอเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาสุดท๎ายของนักศึกษา นักศึกษาต๎องขอ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และชาระเงินคําธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัย
๗. การเปลีย่ นระดับคะแนน ม.ส. (I) จะกระทาได๎ในกรณีดังตํอไปนี้
๗.๑ นักศึกษาที่มเี วลาศึกษาครบร๎อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา แตํไมํได๎สอบเพราะเจ็บปุวย
หรือมีเหตุสดุ วิสัย และได๎รับอนุมัตจิ ากคณบดี ในกรณีเชํนนี้ การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให๎ได๎ตามระดับคะแนนปกติ
๗.๒ เมื่ออาจารย์ผู๎สอนและหัวหน๎าภาควิชาเห็นสมควรให๎รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาต๎องทางานซึ่งเป็น
สํวนประกอบการศึกษา ในรายวิชานั้น โดยมิใชํความผิดของนักศึกษา ในกรณีเชํนนี้ การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให๎สูง
กวําระดับคะแนน ค (C) ขึ้นไปได๎ แตํถ๎าเป็นกรณีความผิดของนักศึกษาแล๎ว การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให๎ได๎ไมํสูงกวํา
ระดับคะแนน ค (C)
๘. การให๎ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะกระทาได๎ในรายวิชาที่ผลการประเมินผลการศึกษาเป็นที่
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 ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกเหนือไปจากหลักสูตรและขอรับการประเมินผลการศึกษาเป็น
ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะไมํมีคําระดับคะแนนตํอหนํวยกิตและหนํวยกิตที่ได๎ไมํนามาคานวณหาคําระดับ
คะแนนเฉลี่ยประจาภาคและคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แตํให๎นับรวมเข๎าเป็นหนํวยกิตสะสมด๎วย
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๙. การให๎ระดับคะแนน ม.น. (AU) จะกระทาได๎ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะแนะนาให๎นักศึกษา
๙.ยการให้
บคะแนน
ม.น. (AU)
นรายวิชชาใดวิ
่งทีต่อ๎อาจารย์
ี่ปรึญกษาอาจจะแนะนำ
นักศึกษาชา
ลงทะเบียนเรี
นเพื่อเป็ระดั
นการเสริ
มความรู
๎โดยไมํจะกระทำ
นับหนํว�ยกิได้ตใในรายวิ
านั้นชก็าหนึ
ได๎ แตํ
งได๎รับทอนุ
าตจากอาจารย์ผ�ให้
ู๎สอนรายวิ
ลงทะเบี
นั้น ยนเรียนเพือ่ เป็นการเสริมความรูโ้ ดยไม่นบั หน่วยกิตในรายวิชานัน้ ก็ได้ แต่ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากอาจารย์ผสู้ อนรายวิชานัน้
๑๐. การคานวณหาคําระดับคะแนนเฉลี่ย
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะคานวณหาคําระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชา ที่นักศึกษาแตํละ
คนได๎ล งทะเบีย นเรียนไว๎ในภาคการศึก ษานั้น ๆ เรียกวํา คํา ระดับ คะแนนเฉลี่ยประจาภาค ตามผลรวมของ หนํว ยกิต ที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตํละภาคการศึกษา ซึ่งเรียกวําหนํวยกิตประจาภาค และจะคานวณหาคําระดับคะแนนเฉลี่ย
ทุกรายวิชาของทุกภาคการศึกษา รวมทั้งภาคการศึกษาฤดูร๎อนด๎วย ตั้งแตํเริ่มสภาพการเป็น นักศึกษาจนถึงภาคการศึกษา
ปัจจุบันเรียกวําคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามผลรวมของหนํวยกิตที่นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาทั้งหมด
ซึ่งเรียกวําหนํวยกิตสะสม
คําระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท ซึ่งคานวณหาได๎ดังตํอไปนี้
๑๐.๑ คําระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค ให๎คานวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแตํละภาคการศึกษา
โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนํวยกิตคานวณกับคําระดับคะแนนตํอหนํวยกิตที่นักศึกษาได๎รับในแตํละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล๎ว
หารด๎วยผลรวมของจานวนหนํวยกิตประจาภาค ในการหาร เมื่อได๎ทศนิยมสองตาแหนํงแล๎ว ถ๎าปรากฏวํายังมีเศษก็ให๎ปัดทิ้ง
๑๐.๒ คําระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม ให๎คานวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแตํเ ริ่มสภาพการเป็น
นักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบันที่กาลังคิด คานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนํวยกิต คานวณกับคําระดับคะแนน
ตํอหนํวยกิตที่นักศึกษาได๎รับในแตํละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล๎วหารด๎วยผลรวมของจานวนหนํวยกิตสะสม ในการหาร เมื่อได๎
ทศนิยมสองตาแหนํงแล๎ว ถ๎าปรากฏวํายังมีเศษก็ให๎ปัดทิ้ง
๑๑. การลงทะเบียนเรียนซ้า หรือแทน และการนับหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๑๑.๑ นักศึกษาที่ได๎รับคะแนน ง+ (D+) หรือ ง (D) ในรายวิชาที่ต๎องใช๎ประกอบการขออนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามพระราชบัญญัติอื่น ให๎มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีกได๎ การลงทะเบียนเรียนที่กลําวนี้ เรียกวํา การเรียนเน๎น
(Regrade)
๑๑.๒ รายวิชาใดที่นักศึกษาได๎ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) หรือ ถ (W) หากเป็นรายวิชาบังคับใน
หลักสูตรแล๎ว นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีกจนกวําจะได๎ระดับคะแนนตาม
ที่หลักสูตรกาหนดไว๎
ถ๎ารายวิชาใดที่นักศึกษาได๎ระดับคะแนนตามข๎อ ๑๑.๒ เป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตร นักศึกษาจะลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได๎
รายวิชาใดที่นักศึกษาได๎ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) เมื่อมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้าหรือแทนกัน
แล๎วให๎นับหนํวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ในการคานวณหาคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๒. การนับหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรให๎นับรวมเฉพาะหนํวยกิตของรายวิชาที่ได๎ระดับคะแนน ตั้งแตํ ง (D) ขึ้นไป
หรือได๎คะแนน พ.จ. (S) เทํานั้น
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดซ้าหรือแทนกัน ให๎นับหนํวยกิตของรายวิชาที่ได๎ระดับคะแนนดี
ที่สุดเพียงครั้งเดียว
๑๓.
เกณฑ์
สภาพเนื่องจากผลการศึ
๑๓.๑
มีคก่าารพ๎
ระดับนคะแนนเฉลี
่ยสะสมต่ำ�กว่กาษา
๑.๕๐ เมื่อลงทะเบียนเรียน  มีหน่วยกิตสะสม (Credit Attempt-CA) ที่
มีคําระดั่ยสะสม
บคะแนนเฉลี
ากวํา ๑.๕๐
เมื่อลงทะเบี
นเรีถึยงน๕๙มีหหน่
นํววยกิ
นำ�มาคิดค่าระดั๑๓.๑
บคะแนนเฉลี
(Grade่ยสะสมต่
Point Average
- GPA.)
ระหว่างย๓๐
ยกิตตสะสม (Credit AttemptCA) ที่นามาคิ๑๓.๒  มี
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(Grade
Point
Average
GPA.)
ระหวํ
า
ง
๓๐
ถึ
ง
๕๙
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บคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่า ๑.๗๕ เมื่อลงทะเบียนเรียน มีหน่วยกิตสะสมหนํ(Credit
มีคําระดั
บคะแนนเฉลี
า ๑.๗๕- GPA.)
เมื่อลงทะเบี
น มีวหยกิ
นํวตยกิ
นำ�มาคิดค่าระดั๑๓.๒
บคะแนนเฉลี
่ยสะสม
(Grade่ยสะสมต่
Point ากวํ
Average
ตั้งแต่ย  นเรี
๖๐ยหน่
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คะแนนเฉลี
่
ย
สะสม
(Grade
Point
Average
GPA.)
ตั
้
ง
แตํ
๖๐
หนํ
ว
ยกิ
ต
ขึ
้
น
ไป
ถึ
ง
จ
านวนหนํ
ว
ยกิตสะสมกํอน
ร
ครบหลักสูตร
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๑๓.๓ มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average - GPA.) ต่ากวํา ๒.๐๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนครบ
ตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตร ยกเว๎นกรณีที่นักศึกษาได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตํ ๑.๙๐ ขึ้นไป แตํไมํถึง ๒.๐๐ ซึ่งผล
การศึกษาไมํเพียงพอที่จะรับการเสนอชื่อ เพื่อรับปริญญา ให๎นักศึกษา ขอลงทะเบียนเรียนซ้า ในรายวิชาที่ได๎ระดับคะแนนต่า
กวํา ก (A) เพื่อปรับคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให๎ถึง ๒.๐๐ ภายในกาหนดระยะเวลา ๓ ภาคการศึกษา รวมภาคการศึกษา
ฤดูร๎อน แตํไมํเกินระยะเวลาสองเทําของแผนการเรียนตามหลักสูตร
๑๔. ประกาศนี้ให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาที่เข๎าศึกษา ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต๎นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย์นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๑
.....................................................
โดยที่เห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให๎ผู๎สาเร็จ
การศึกษาได๎นาไปแสดงระดับคุณวุฒิเพื่อประกอบอาชีพได๎ตํอไป
อาศัยอานาจตามความในข๎ อ ๕ และข๎ อ ๖ แหํงข๎อบังคับมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุรี วํา ด๎ว ยการ
กาหนดให๎มีอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงได๎ประกาศมหาวิ
ออกประกาศไว๎
ดังตํยอเทคโนโลยี
ไปนี้ ราชมงคลธัญบุรี
ทยาลั
ข๎อ ๑ ประกาศนี้เรียกวํา “ประกาศมหาวิ
ทยาลัยยเทคโนโลยี
าชมงคลธั
ญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ
เรื่อง การลงทะเบี
นเรียนข้ารมสถานศึ
กษา
อนุปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑”
.....................................................
ข๎อ ๒ ประกาศนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต๎นไป
การลงทะเบี้ยนเรียนข้ามสถานศึกษา กรณีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมีความประสงค์ มาลงทะเบียน
ข๎อเพื๓่อให้ในประกาศนี
เรียนรายวิ
ย เป็นไปในแนวทางเดี
น
“อนุชาในมหาวิ
ปริญญา”ทยาลัหมายความวํ
า อนุปริญยวกั
ญาสาขาสถาปั
ตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมและ
อาศั
ย
อำนาจตามความในข้
อ
๕
และข้
อ
๑๓
(๔)
แห่
งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
การศึกษาระดั
๒๕๕๐
จึงออกประกาศไว้
ังนี้
ข๎อ ๔ บนัปริกญศึกญาตรี
ษาที่จพ.ศ.
ะขอให๎
พิจารณาอนุ
มัติอนุปริญดญาของคณะสถาปั
ตยกรรมศาสตร์จะต๎องมีความประพฤติดีและมี
๑.
ให้
ผ
ท
้
ู
ป
่
ี
ระสงค์
จ
ะลงทะเบี
ย
นรายวิ
ช
ายื
น
่
เอกสารที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
อนุ
ม
ต
ั
ใ
ิ
ห้
เ
รี
ย
นข้
ามสถานศึกษาจากสถานศึกษาทีน่ ักศึกษาสังกัด
ความจาเป็นต๎องยุติการศึกษา โดยต๎องมีคุณสมบัติดังนี้
เพื่อขออนุ
ม
ต
ั
ร
ิ
ายวิ
ช
าต่
อ
คณะที
่
ร
บ
ั
ผิ
ด
ชอบรายวิ
ช
านั
น
้
(๑) เป็นผู๎ที่มีหนํวยกิตสอบได๎ครบหลักสูตรชั้นปีที่ ๓ ของหลักสูตรชั้นปริญญาบัณฑิต ได๎คะแนนเฉลี่ยสะสม
๒. อัตราค่
ไมํต่ากวํา ๒.๐๐
หรือาบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๒.๑ ค่าบำรุงการศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
(๒) เป็นผู๎ทมี่ ีหนํวยกิตสอบได๎ไมํครบตามที่ รภาคการศึ
ะบุไว๎ในข๎กอษาละ
๔(๑) อนุญาตให๎
นาหนํวยกิต ที่สอบได๎ของรายวิชาระดับที่
๒.๒ ค่าลงทะเบียน
หน่วยกิตละ
๓๐๐ บาท
สูงกวําหลักสูตรชั้นปีที่ ๓ ในหลักสูตรสาขาเดียวกันมาทดแทนได๎ ยกเว๎นรายวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ต๎องไมํเกิน ๑๒ หนํวยกิต
๓. ให้ค ณะที่อ นุม ัต ิร ายวิช าให้น ัก ศึก ษาลงทะเบีย นเรีย นข้า มสถานศึก ษาแจ้งผลการศึก ษาภายหลังสิ้น สุด ภาค
โดยได๎
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา ๒.๐๐ หรือ
การศึกษา ต่อสถานศึกษาที่นักศึกษาสังกัด
(๓)๔. เป็
ี่ศึกษาครบตามหลั
กสูตรชั้นรปีาชมงคลธั
ที่ ๔ ของสาขานั
้นโดยได๎คะแนนเฉลี
่ยสะสม
ไมํนติจ่ากวํ
ให้อนธิผูก๎ทารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ญบุรีรักษาการตามประกาศนี
้และมี
อำนาจวิ
ฉัยตีาค๑.๘๐
วามเพื่อหรื
ให้อ
เป็นผู๎ที่ศึกษาครบตามหลั
กสูตยรชั
การปฏิ(๔)
บัติตามประกาศนี
้เป็นไปด้วยความเรี
บร้้นอปียที่ ๕ ของสาขานั้นโดยได๎คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมํต่ากวํา ๑.๗๕
ข๎อ ๕ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอให๎พิจารณาอนุมัติให๎อนุปริญญาตามประกาศนี้ จะต๎องยื่นคาร๎องแสดงความจานง
ตํอสานักสํงเสริ
กาหนด เป็นต้นไป
ทั้งมนีวิ้ ชให้าการและงานทะเบี
มีผลบังคับใช้กับนักยศึนภายในระยะเวลาที
กษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่่มปหาวิ
ีการศึทกยาลั
ษา ย๒๕๕๖
ข๎อ ๖ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย์
นำยุนทายุธ ทสงค์
ธนาพิ
ทักษ์ท) ักษ์)
(รองศาสตราจารย์
ธ สงค์
ธนาพิ
อธิอธิ
การบดี
ม
หาวิ
ท
ยาลั
ย
เทคโนโลยี
ร
าชมงคลธั
ญบุรญี บุรี
การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั
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เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงได๎ออกประกาศไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ประกาศนี้เรียกวํา “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ
อนุปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข๎อ ๒ ประกาศนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ในประกาศนี้
“อนุปริญญา” หมายความวํา อนุปริญญาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมและ
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
ข๎อ ๔ นักศึกษาที่จะขอให๎พิจารณาอนุมัติอนุปริญญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะต๎องมีความประพฤติดีและมี
ความจาเป็นต๎องยุติการศึกษา โดยต๎องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู๎ที่มีหนํวยกิตสอบได๎
ครบหลักสูทตยาลั
รชั้ยนเทคโนโลยี
ปีที่ ๓ ของหลั
กสูตรชัญ้นบุปริ
ประกาศมหาวิ
ราชมงคลธั
รี ญญาบัณฑิต ได๎คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมํต่ากวํา ๒.๐๐ หรืเรือ ่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
(๒) เป็นผู๎ทมี่ ีหนํวยกิตสอบได๎ไมํครบตามที
่ ระบุไว๎ในข๎อ ๔(๑) อนุญาตให๎นาหนํวยกิต ที่สอบได๎ของรายวิชาระดับที่
.....................................................
สูงกวําหลักสูตรชั้นปีที่ ๓ ในหลักสูตรสาขาเดียวกันมาทดแทนได๎ ยกเว๎นรายวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ต๎องไมํเกิน ๑๒ หนํวยกิต
โดยได๎คะแนนเฉลี
่ยสะสมไมํต่ากวํา ๒.๐๐
อาศัยอำนาจตามความในข้
อ ๘ หรื
แห่องระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษารายวิชา
(๓) ๒๕๕๒
เป็นผู๎ที่มหาวิ
ศึกษาครบตามหลั
กสูตรชั
้นปีที่ ๔ ญของสาขานั
้นโดยได๎คะแนนเฉลีตราการเก็
่ยสะสม ไมํ
๑.๘๐
เพิ่มเติม พ.ศ.
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธั
บุรี จึงออกประกาศกำหนดอั
บเงิตน่ากวํ
ค่าาบำรุ
งการศึหรืกอษา
เป็นผู๎ทดี่ศการศึ
ึกษาครบตามหลั
กสูต่มรชั
ที่ ๕บของสาขานั
ค่าลงทะเบี(๔)
ยน ในการจั
กษารายวิชาเพิ
เติ้นมปีสำหรั
บัณฑิต ดัง้นต่โดยได๎
อไปนี้ คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมํต่ากวํา ๑.๗๕
ข๎อ๑. ๕ค่าบำรุ
นักศึงกการศึ
ษาทีก่ปษา
ระสงค์จะขอให๎พิจารณาอนุมัติให๎อนุปริญภาคการศึ
ญาตามประกาศนี
งยื่นคาร๎อบาท
งแสดงความจานง
กษาละ ้ จะต๎อ๕,๐๐๐
ตํอสานักสํงเสริ
าการและงานทะเบี
นภายในระยะเวลาที
่มหาวิ
ยกวาหนด
๒. มค่วิาชลงทะเบี
ยนหน่วยกิตยบรรยายและหน่
วยกิตปฏิ
บัตทิ ยาลัหน่
ยกิตละ
๓๐๐ บาท
ข๎อ ๖ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย์
(รองศาสตราจารย์นนายุ
ำยุททธธ สงค์
สงค์ธธนาพิ
นาพิททักักษ์ษ์))
อธิ
อธิกการบดี
ารบดีมมหาวิ
หาวิททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรราชมงคลธั
าชมงคลธัญญบุบุรรี ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๑
.....................................................
โดยที่เห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให๎ผู๎สาเร็จ
การศึกษาได๎นาไปแสดงระดับคุณวุฒิเพื่อประกอบอาชีพได๎ตํอไป
อาศัยอานาจตามความในข๎ อ ๕ และข๎ อ ๖ แหํงข๎อบังคับมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุรี วํา ด๎ว ยการ
กาหนดให๎มีอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงได๎ออกประกาศไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ประกาศนี้เรียกวํา “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ
อนุปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข๎อ ๒ ประกาศนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ในประกาศนี้
“อนุปริญญา” หมายความวํา อนุปริญญาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมและ
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
ข๎อ ๔ นักศึกษาที่จะขอให๎พิจารณาอนุมัติอนุปริญญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะต๎องมีความประพฤติดีและมี
ความจาเป็นต๎องยุติการศึกษา โดยต๎องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู๎ที่มีหนํวยกิตสอบได๎ครบหลักสูตรชั้นปีที่ ๓ ของหลักสูตรชั้นปริญญาบัณฑิต ได๎คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมํต่ากวํา ๒.๐๐ หรือ
(๒) เป็นผู๎ทมี่ ีหนํวยกิตสอบได๎ไมํครบตามที่ ระบุไว๎ในข๎อ ๔(๑) อนุญาตให๎นาหนํวยกิต ที่สอบได๎ของรายวิชาระดับที่
สูงกวําหลักสูตรชั้นปีที่ 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
ข๎อ ๕ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอให๎พิจารณาอนุมัติให๎อนุปริญญาตามประกาศนี้ จะต๎องยื่นคาร๎องแสดงความจานง
ตํอสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข๎อ ๖ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย์นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษา
.....................................................
เพื่อให๎การดาเนินการสอบของคณะตํางๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และ
เป็นไปในแนวเดียวกัน จึงให๎มีข๎อปฏิบัติของนักศึกษาเพื่อถือปฏิบัติ
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๕ และข๎อ ๑๔ แหํงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการสอบ
ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไว๎ดังตํอไปนี้
๑. ผู๎เข๎าสอบจะต๎องเข๎าสอบตามตารางสอบและห๎องสอบที่คณะ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได๎
ประกาศไว๎ หากไมํมาเข๎าสอบตามตารางสอบและห๎องสอบที่กาหนดถือวําขาดสอบในลักษณะวิชานั้น
๒. ในกรณีผู๎เข๎าสอบมาถึงห๎องสอบสายไมํเกิน ๓๐ นาที จะเข๎าสอบได๎ตํอเมื่อได๎รับอนุญาตจาก ผู๎คุมสอบ และ
ไมํอนุญาตให๎ตํอเวลาสอบ ผู๎เข๎าสอบมาถึงห๎องสอบสายเกินกวํา ๓๐นาที จะไมํได๎รับอนุญาตให๎เข๎าห๎องสอบ
๓. ผู๎เข๎าสอบต๎องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการออกให๎ที่มีลายมือชื่อผู๎มีอานาจลงนามให๎ผู๎
คุมสอบตรวจทุกครั้งที่เข๎าสอบ ในกรณีที่ผู๎เข๎าสอบไมํมีเอกสารดังกลําว ให๎ผู๎เข๎าสอบ ขอหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาจากผู๎
ทีไ่ ด๎รับมอบหมายจากคณะที่ผู๎เข๎าสอบสังกัดมาแสดง จึงจะเข๎าสอบได๎ และไมํอนุญาตให๎ตํอเวลาสอบ
๔. ผู๎เข๎าสอบจะต๎องนั่งประจาตามที่นั่งสอบที่กาหนดให๎ จะเปลี่ยนที่นั่งสอบกํอนได๎รับอนุญาตไมํได๎
๕. ผู๎เข๎าสอบต๎องแตํงกายให๎สุภาพตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยเครื่องแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแตํงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
๖. ผู๎เข๎าสอบต๎องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องเขียนที่จาเป็นเกี่ยวกับการเขียนมาเอง เชํน ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม๎
บรรทัด ไม๎ฉาก โปรแทรกเตอร์ วงเวียน เป็นต๎น และไมํอนุญาตให๎ยืมสิ่งของทุกชนิดจาก ผู๎เข๎าสอบอื่น เว๎นแตํจะได๎รับ
อนุญาตจากผู๎คุมสอบ
๗. ห๎ามผู๎เข๎าสอบนาตารา บันทึก เอกสาร เครื่องคานวณ อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีสูตรสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข๎องกับ
การสอบในลักษณะวิชานั้นเข๎าห๎องสอบ เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตไว๎ในข๎อสอบของลักษณะวิชานั้น และผู๎เข๎าสอบต๎องจัดหามาเอง
๘. ระหวํางการสอบ ห๎ามผู๎เข๎าห๎องสอบพูดหรือติดตํอซึ่งกันและกัน หรือกํอการรบกวนแกํผู๎อื่น เชํน สูบบุหรี่ สํงเสียงดัง
เป็นต๎น
๙. ผู๎เข๎าสอบต๎องปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามความที่แจ๎งไว๎ในข๎อสอบ เมื่อสํงสมุดคาตอบ และกระดาษคาตอบแล๎ว จะ
ขอแก๎ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ อีกมิได๎
๑๐. การขอสมุดคาตอบ และกระดาษคาตอบเพิ่มเติม หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบ หรือมีข๎อสงสัยในการสอบ
ให๎ผู๎เข๎าสอบขอหรือสอบถามจากผู๎คุมสอบเทํานั้น
๑๑. ห๎ามฉีกหรือนาสมุดคาตอบ และกระดาษใด ๆ ที่แจกให๎ในห๎องสอบออกจากห๎องสอบไมํวาํ กรณีใด ๆ
๑๒. ผู๎เข๎าสอบจะออกจากห๎องสอบได๎ตํอเมื่อการสอบได๎ดาเนินการผํานพ๎นไปแล๎ว ๖๐ นาที นับแตํเริ่มสัญญาณ
ให๎เข๎าสอบและรอจนกวําผู๎คุมสอบจะมาเก็บสมุดคาตอบและกระดาษคาตอบเรียบร๎อยแล๎ว การขออนุญาตออกจากห๎องสอบ
ชั่วคราว หรือหลังระยะเวลาที่กาหนดในวรรคแรกให๎อยูํในดุลยพินิจของผู๎คุมสอบ
๑๓. หากผู๎เข๎าสอบต๎องการสํงสมุดคาตอบ และกระดาษคาตอบกํอนหมดเวลาที่กาหนดไว๎ ให๎ยกมือขึ้นและรอ
จนกวําผู๎คุมสอบจะมาเก็บสมุดคาตอบ และหรือกระดาษคาตอบเรียบร๎อยแล๎ว จึงจะออกจากห๎องสอบได๎
ในกรณีที่ผู๎เข๎าสอบมิได๎ทาข๎อสอบให๎ดาเนินการตามความในวรรคแรกเชํนเดียวกัน
๑๔. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลา ห๎ามผู๎เข๎าสอบเขียนตํอไปอีก ให๎ผู๎เข๎าสอบวางสมุดคาตอบ และกระดาษคาตอบนั้นไว๎
บนโต๏ะของตน และรอจนกวําผู๎คุมสอบจะมาเก็บสมุดคาตอบ และกระดาษคาตอบเรียบร๎อยแล๎ว จึงจะออกจากห๎องสอบได๎
๑๕. เมื่อผู๎เข๎าสอบได๎สํงสมุดคาตอบ และกระดาษคาตอบแกํผู๎คมุ สอบเรียบร๎อยแล๎วผู๎เข๎าสอบต๎องออกไปให๎พ๎น
บริเวณห๎องสอบทันที และไมํกระทาการรบกวนแกํผเู๎ ข๎าสอบอื่นที่กาลังสอบอยูํ
๑๖. ในกรณีที่ผู๎เข๎าสอบต๎องสงสัยกระทาการทุจริต ให๎ผู๎คุมสอบมีอานาจตรวจค๎นผู๎เข๎าสอบได๎
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๑๗. ผู๎เข๎าสอบผู๎ใ ดกระทาการฝุาฝืนประกาศนี้ หรือพยายามกระทาการทุจริ ตในการสอบรายวิชาใด เมื่อได๎
สอบสวนแล๎ว ประธานกรรมการหรือผู๎มีอานาจหน๎าที่ในการจัดการสอบมีอานาจสั่งไมํให๎ผู๎นั้น เข๎าสอบรายวิชานั้น หรือสั่งไมํ
ตรวจคาตอบรายวิชานั้นของผู๎นั้น โดยถือวําสอบตกเฉพาะรายวิชาก็ได๎
ถ๎าการกระทาดังกลําวในวรรคแรกเข๎าลักษณะร๎ายแรง อาจสั่งไมํให๎ผนู๎ ั้นเข๎าสอบตํอไปก็ได๎
๑๘. กรณีกระทาการทุจริตโดยการคัดลอกคาตอบระหวํางผู๎เข๎าสอบด๎วยกัน ให๎สันนิษฐานไว๎กํอนวําผู๎เข๎าสอบนั้น
ได๎สมคบกันกระทาการทุจริต
๑๙. โทษสาหรับผู๎กระทาการทุจริตในการสอบมี ๓ สถาน ดังนี้
(๑) ให๎ได๎ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทาการทุจริตนั้น
(๒) ให๎ได๎ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทาการทุจริตนั้น และสั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุก
รายวิชาในภาคการศึกษานั้น
(๓) ให๎พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารย์นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง กาหนดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
--------------------------------------เพื่อให๎นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีโอกาสเรียนรู๎ประสบการณ์นอกชั้นเรียน ซึ่งจะนาไปสูํ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อให๎การเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ
นักศึกษาเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย จึงกาหนดให๎นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ที่เข๎า
ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต๎นไป เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
๑. ให๎นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร ๒-๓ ปี เข๎ารํวมกิจกรรม จานวนไมํน๎อยกวํา
๖ กิจกรรม
๑.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร ๔-๕ ปี เข๎ารํวมกิจกรรม จานวนไมํน๎อยกวํา
๑๒ กิจกรรม
ทั้งนี้นักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรมครบตามจานวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดจะได๎รับใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript) จากมหาวิทยาลัยฯ
๒. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต๎องเข๎ารํวมเป็นสมาชิก ของชมรมใดชมรมหนึ่ง
อยํางน๎อย ๑ ชมรม โดยจะทาการบันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๓. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต๎องเข๎ารับการทดสอบความสามารถทางทักษะ
ภาษาอังกฤษ หากผํานเกณฑ์จะทาการบันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๔. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต๎องเข๎ารับการทดสอบความสามารถทางทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หากผํานเกณฑ์จะทาการบันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๕. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร หากมีการฝึกประสบการณ์ตํางประเทศ จะทาการ
บันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๖. กรณีใดที่ไมํเป็นไปตามประกาศนี้ ให๎อยูํในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
ให๎ถือดุลยพินิจนั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง กาหนดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*******************
กรอบและทิศทางของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
และอัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตนักปฏิบัติมอื อาชีพ”
๑. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร ๒-๓ ปี กาหนดให๎
นักศึกษาต๎องเข๎ารํวม หมายถึง กิจกรรมซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กาหนดให๎นักศึกษาทุกคนต๎องเข๎ารํวม จานวน
รวมไมํน๎อยกวํา ๖ กิจกรรม
๑.๑ กิจกรรมมหาวิทยาลัย เลือกเข๎ารํวมจานวน ๓ กิจกรรม
๑.๑.๑. กิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันสาคัญ
ของมหาวิทยาลัย
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 โดย
กาหนดให๎นักศึกษาต๎องเข๎ารํวม หมายถึง กิจกรรมซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กาหนดให๎นักศึกษาทุกคน
ต๎องเข๎ารํวม จานวนรวมไมํน๎อยกวํา ๑๒ กิจกรรม
๒.๑ กิจกรรมมหาวิทยาลัย จานวน ๖ กิจกรรม
๒.๑.๑. กิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันสาคัญ
ของมหาวิทยาลัย
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 ต๎องครอบคลุมทั้ง
๕ ด๎าน ดังตํอไปนี้
๓.๑ ด๎านกีฬา นันทนาการและการสํงเสริมสุขภาพ เชํน กองเชียร์กีฬา การเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา เป็นต๎น
๓.๒ ด๎านเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เชํน กิจกรรมสืบสานประเพณีลอย
กระทง การเข๎ารํวมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดมารยาท เป็นต๎น
๓.๓ ด๎านวิชาการที่สํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เชํน การอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ
การศึกษาดูงาน การแขํงขันทางวิชาการ การเข๎ารํวมประชุมจากหนํวยงานภายนอก เป็นต๎น
๓.๔ ด๎ านบ าเพ็ ญประโยชน์ และรั กษาสิ่ งแวดล๎ อม เชํ น กิ จกรรมการออกคํ ายอาสาพั ฒนาชนบท
การบริจาคโลหิต กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น
๓.๕ ด๎านทักษะเสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล และผู๎นานักศึกษา เชํน การเป็นพิธีกร กิจกรรม
ทางด๎านสังคม กิจกรรมการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ คณะกรรมการสาขาวิชา สโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการชมรมใน
สังกัดองค์การนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และกิจกรรมที่มีลักษณะความเป็นผู๎นาตํางๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ
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๔. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต๎องเข๎ารํวมเป็นสมาชิก ของชมรมใดชมรมหนึ่ง
อยํางน๎อย ๑ ชมรม โดยจะทาการบันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๕. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต๎องมีความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ หากผําน
เกณฑ์จะทาการบันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๖. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต๎องมีความสามารถทางทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หากผํานเกณฑ์จะทาการบันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๗. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร หากมีการฝึกประสบการณ์ตํางประเทศ จะทาการ
บันทึกลงในใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถเลือกเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังตํอไปนี้
๑. การเข๎ารํวมกิจกรรม ที่จัดขึ้นโดยหนํวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรมดังกลําวจะต๎องมี
เปูาหมายที่แสดงถึงการพัฒนาด๎านใดด๎านหนึ่งที่ชัดเจน และนักศึกษาจะต๎องมี หลักฐานแสดงให๎เห็นถึงการเข๎ารํวมกิจกรรม
ดังกลําว นักศึกษาสามารถเลือกเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ได๎ดังนี้
๑.๑ นักศึกษาสามารถเลือกเข๎ารํวมกิจกรรม ที่จัดโดยหนํวยงานตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
๑.๒ นักศึกษาสามารถเลือกเข๎ารํวมกิจกรรม ที่จัดโดยหนํวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
๒. นักศึกษาสามารถเข๎ารํวมกิจกรรม ที่จัดขึ้นโดยหนํวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะตํางๆ ได๎แกํ
๒.๑ ผู๎นาหรือคณะกรรมการบริหารกิจกรรม
๒.๒ คณะทางานหรือผู๎ปฏิบตั ิงานในกิจกรรม
๒.๓ ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
๒.๔ นักกีฬาของสาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย ชมรมกีฬา หรือมหาวิทยาลัยฯ
๒.๕ เข๎ารํวมกิจกรรมกับหนํวยงานภายนอกในฐานะผู๎แทนของสาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยฯ
การเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑. กิจกรรม ๑ กิจกรรม สามารถเทียบคําประสบการณ์กิจกรรมได๎เพียงด๎านเดียว
๒. การพิจารณาเทียบคําประสบการณ์ให๎อยูํในด๎านใด ให๎ขึ้นอยูํกับลักษณะของการดาเนินกิจกรรมนั้นๆ
๓. กิจกรรมที่นักศึกษาจะทาการเทียบคําประสบการณ์ต๎องเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได๎รํวมดาเนินการ เข๎ารํวมการฟัง
บรรยาย เข๎ารํวมการฝึกอบรม เข๎ารํวมเป็นคณะทางานหรือเข๎ารํวมกิจกรรม
๔. การเดินทาง การพักผํอน การรับประทานอาหาร จะไมํนามาเทียบคําประสบการณ์
๕. การเที ยบคํ าประสบการณ์ ส าหรั บนั กศึ กษาที่ มี ผลงานดี เดํ น นั กศึ กษาสามารถน าผลงานดั ง กลํ า วมาเที ย บคํ า
ประสบการณ์เป็นกรณีพิเศษ ได๎แกํนักศึกษาที่มีผลงานดังตํอไปนี้
๕.๑ นักศึกษาที่มีผลงานที่ชนะการประกวด หรือแขํงขัน ในกรณีตํางๆ
๕.๒ นักศึกษาที่ดารงตาแหนํงผู๎นาองค์กรนักศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๑ ปี
๕.๓ นักศึกษาที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เชํน การเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข๎ารํวมการอบรมหรือสัมมนา
ในกรณีตํางๆ
หลักฐานแสดงการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาที่ผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจะต๎องจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อใช๎เป็นหลักฐานการเข๎ารํวม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งหลักฐานการผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมอาจจะออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้
๑. ใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ออกให๎โดย คณะ/วิทยาลัย/หนํวยงาน
๒. ใบประกาศนียบัตรที่ได๎รับจากการทากิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยหนํวยงานที่ดาเนินการ
๓. หลักฐานอื่นๆ ของคณะ/วิทยาลัย/หนํวยงาน ที่แสดงวํานักศึกษาผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
๔. บันทึกกิจกรรมพัฒนานักศึกษาลงในระบบฐานข๎อมูล หรือบันทึกเตือนความจาลงในสมุดกิจกรรม
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การยื่นขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๑. นักศึกษาต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ ครบตามที่กาหนด จึงมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอใบรับรองการเข๎ารํวม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๒. นักศึกษาตรวจสอบความถูกต๎องในการบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระบบฐานข๎อมูลกับสมุด
กิจกรรมนักศึกษา หากพบปัญหาให๎ทาการยื่นคาร๎องขอแก๎ไขให๎ครบถ๎วน
๓. นักศึกษายื่นคาร๎องขอใบรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript) ที่กอง
พัฒนานักศึกษา

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2561

108

คูํมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 | 108

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
-----------------------------------------โดยที่เห็นสมควรให๎การจัดกิจกรรมต๎อนรับน๎องใหมํและประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยตรงตามนโยบายมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๒๔ และ ๒๗ แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข๎อ ๕ ข๎อ ๑๖(๑๐) ของข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยวินัยและการดาเนินการทาง
วินัยของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ข๎อ ๕ ข๎อ ๑๖(๑๐) ประกอบประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรม
ต๎อนรับน๎องใหมํและประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา จึงออกประกาศไว๎ ดังนี้
ข๎อ ๑ ประกาศนี้เรียกวํา “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การกระทาความผิดของ
นักศึกษาที่กาหนดให๎เป็นความผิดวินัยอยํางร๎ายแรง พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข๎อ ๒ ประกาศนี้ให๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ การกระทาความผิดของนักศึกษา ดังตํอไปนี้ให๎ถือเป็นความผิดวินัยร๎ายแรง
(๑) จัดกิจกรรมในลักษณะผิดศีลธรรมหรือลามกอนาจาร
(๒) การลํวงละเมิดสิทธิสํวนบุคคลทัง้ รํางกายและจิตใจของนักศึกษาใหมํ
(๓) การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีสวํ นผสมของแอลกอฮอล์ การเสพสิ่งมึนเมาและสารเสพติดทุกชนิด
ในมหาวิทยาลัยฯ หรือในขณะจัดกิจกรรมรับน๎องและประชุมเชียร์
(๔) การกํ อ เหตุ ความวุํ นวาย หรื อกํ อกวนความไมํ สงบเรี ยบร๎ อ ยในบริ เวณมหาวิ ทยาลั ย จนเป็ น ที่
เดือดร๎อนราคาญของผู๎อื่นในขณะที่มีการเรียน การสอน
(๕) แสดงกิริยามารยาทก๎าวร๎าวตํออาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ของมหาวิทยาลัย
(๖) การไมํ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บข๎ อ บั ง คั บ ประกาศ และค าสั่ ง โดยชอบของคณะ วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัย หรือจงใจฝุาฝืนไมํเชื่อฟังคาสั่ง คาแนะนา หรือคาตักเตือนของอาจารย์ และเจ๎าหน๎าที่ของมหาวิทยาลัย
(๗) การจัดกิจกรรมอันเป็นเหตุให๎มหาวิทยาลัย เสื่อมเสียชื่อเสียง
(๘) จัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย โดยไมํได๎รับอนุญาตจากอธิการบดี
ข๎อ ๔ การกระทาความผิดของนักศึกษาที่ฝุาฝืนประกาศนี้ให๎ดาเนินการทางวินัยกับนักศึกษาผู๎นั้น ตาม
ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยวินัยและการดาเนินการทางวินัยของนักศึกษา
ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีรักษาราชการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ส่วนที่ 3

งานทะเบียนการศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบบริการการศึกษา
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ระบบบริการการศึกษา
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ทุ ก คน สามารถเข๎ า สูํ ร ะบบการศึ ก ษาโดยเข๎ า สูํ เ ว็ บ ไซต์
www.oreg.rmutt.ac.th ซึ่งนักศึกษาจะต๎องใช๎รหัสประจาตัวนักศึกษาและรหัสผําน มีขั้นตอนดังนี้
1. นักศึกษาเข้าสู่ เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ดังรูป

คลิก เข้าสู่ระบบนักศึกษา

2. หลังจากนั้นให้นักศึกษาไปคลิกที่เมนู "เข้าสู่ระบบนักศึกษา" เพื่อเข๎าสูํระบบการบริการการศึกษา จะปรากฎ
หน๎าจอ ดังรูปด๎านลําง
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3. คลิก "เข้าสู่ระบบ" จะปรากฎหน้าจอ ดังรูปด้านล่าง

 รหัสประจาตัว เป็นรหัสประจาตัวนักศึกษาที่มีจานวน 13 หลัก ซึ่งนักศึกษาจะทราบในวันที่นักศึกษากรอกประวัตเิ พื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหมํ
โครงสร้างรหัสนักศึกษา ประกอบด้วยตัวเลข จานวน 13 หลัก มีการแบ่งได้ดังนี้
ที่ตั้งของสถานศึกษา
ภาคการศึกษาทีเ่ ข๎าศึกษา
แสดงปีการศึกษาทีเ่ ข๎าศึกษา
การจัดการเรียนการสอนของระดับหลักสูตร
คณะ
สาขาวิชา
ลาดับที่ของนักศึกษา
ตัวตรวจสอบ (ดิจิ)

1
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ความหมายของรหัสนักศึกษา
รหัสนักศึกษา ประกอบด๎วยจานวนตัวเลขทั้งหมด 13 หลัก เพื่อให๎มีความเหมาะสมในการรองรับกับจานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได๎มีหลักเกณฑ์ในการกาหนดรหัสนักศึกษา ดังนี้
1. ตัวเลขจานวน 13 หลักประกอบด๎วย
1.1 หลักที่ 1
หมายถึง ที่ตั้งของสถานศึกษา
เลข 1 หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.2 หลักที่ 2
หมายถึง ภาคการศึกษาทีเ่ ข๎าศึกษา
เลข 1 หมายถึง ภาคการศึกษาที่ 1
เลข 2 หมายถึง ภาคการศึกษาที่ 2
เลข 3 หมายถึง ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
1.3 หลักที่ 3 - 4 หมายถึง แสดงปีการศึกษาทีเ่ ข๎าศึกษา
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 ระดับปริญญาตรีตํอเนือ่ ง/เทียบโอน ภาคปกติ
เลข 4 หมายถึง ระดับปริญญาตรีตํอเนือ่ 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
เลข 11 หมายถึง วิทยาลัยแพทย์แผนไทย
1.6 หลักที่ 8-9
หมายถึง สาขาวิชาในแตํละคณะ
1.7 หลักที่10-11-12 หมายถึง แสดงลาดับที่ของนักศึกษา
1.8 หลักที่ 13
หมายถึง ตัวตรวจสอบ (ดิจิ) เพื่อตรวจการซ้ากันของรหัสนักศึกษา
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 รหัสผ่าน มีจานวน 4 หลัก คือ เลข 4 ตัวท๎ายของรหัสประจาตัวนักศึกษา เชํน นักศึกษามีรหัสประจาตัวเป็น
115150502013-2 รหัสผํานคือ 0132 รหัสผํานนี้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ เมื่อนักศึกษาปูอนรหัส
ประจาตัว และรหัสผํานเรียบร๎อยแล๎ว ให๎คลิกที่เมนู
ตรวจสอบ
รหัสผ่านของนักศึกษาควรเปลี่ยนหลังจากได้ทาการ LOGIN ในครั้งแรก
รหัสผ่านถือเป็นข้อมูลส่วนตัวที่นกั ศึกษาต้องเก็บเป็นความลับ

หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าระบบได้ขอให้ติดต่อที่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยด่วน
หลังจากนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้
ข้อมูล
ระเบียนประวัติ
ผลการลงทะเบียน
ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน
ผลการศึกษา
ตรวจสอบจบ
เสนอความคิดเห็น
ข่าวสารและอื่น ๆ

รายละเอียด
ตรวจสอบประวัติ และแก้ไขข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ตรวจสอบยอดภาระหนี้สิน
ตรวจสอบเกรด รายวิชา และผลการเรียนสะสม
วิเคราะห์ผลการเรียน และตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา
สามารถเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
รับทราบข้อมูล ข่าว ประกาศต่าง ๆ

นักศึกษาทุกคนควรศึกษาคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และทาความเข้าใจกับ
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบัติ
ตนอย่ า งถู ก ต้ อ ง และเป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะในหั ว ข้ อ ที่
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา เชํ น การลงทะเบี ย นเรี ย น การยกเว๎ น /เที ย บโอนรายวิ ช า

การลาพักการศึกษา และการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การวัดผลและการประเมินผล
การคานวณหาคําระดับคะแนนเฉลี่ย การถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนั กศึกษา การอยูํใน
สภาพการเตือนการพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา การขอสาเร็จการศึกษา เป็นต๎น
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แนะนาขั้นตอนการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
 เข้าสู่ระบบ ตามขั้นตอนในระบบบริการการศึกษาข้างต้น
 การลงทะเบียน
เมื่อนักศึกษาทาการ Login แล๎ว ให๎คลิกทีเ่ มนู
ซึ่งอยูํทางด๎านซ๎ายมือเพื่อเข๎าสูํหน๎าจอลงทะเบียน เมนูนี้
จะปรากฏในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาของการลงทะเบียนได๎กาหนดไว๎ในปฏิทินการศึกษา สาหรับ
ใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได๎ที่หน๎าเว็บไซต์ของสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 วิธีการเข้าระบบลงทะเบียน
นักศึกษาคลิกที่เมนู

เพื่อเข๎าสูํหน๎าลงทะเบียน ซึ่งเมนูนี้จะปรากฏในชํวงลงทะเบียนเทํานั้น
คลิกทีเ่ มนูลงทะเบียน

รูปที่ 1 เมนูที่พร้อมสาหรับให้บริการแก่นักศึกษา
 วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใช้เมนูย่อยต่าง ๆ
เมื่อนักศึกษาคลิกที่เมนู

หน๎าจอจะปรากฏเมนูยํอยตําง ๆ ทางด๎านซ๎ายมือที่ใช๎อานวยความ

สะดวกในการลงทะเบียน เชํน เมนูแสดงหลักสูตร เมนูค๎นหารายวิชา เมนูคานวณคําใช๎จําย เมนูแสดงตารางเรียน ตารางสอบ
เป็นต๎น

รูปที่ 2 เมนูต่าง ๆ ในระบบลงทะเบียน
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ตอนการลงทะเบียยนผ่
นผ่าานทางเว็
นทางเว็บบไซต์
ไซต์
ขัขั้น้นตอนการลงทะเบี
หน๎าาแรกของระบบลงทะเบี
แรกของระบบลงทะเบียยนออนไลน์
นออนไลน์แแสดงดั
สดงดังงรูรูปปตํตํออไปนี
ไปนี้ ้
1.1. หน๎

หา
ค้ค้นนหา

หน้าาจอแรกของระบบลงทะเบี
จอแรกของระบบลงทะเบียยนออนไลน์
นออนไลน์
รูรูปปทีที่ ่ 33 หน้
ษาสามารถค๎นนหารายวิ
หารายวิชชาที
าที่ช่ชํอํองระบุ
งระบุรรหัหัสสวิวิชชาา (สามารถใช๎
(สามารถใช๎สสัญัญลัลักกษณ์
ษณ์ ** เพื
เพื่อ่อค๎ค๎นนหารายวิ
หารายวิชชาทั
าทั้ง้งหมด)
หมด) ทีที่ ่
2.2. นันักกศึศึกกษาสามารถค๎
งการลงทะเบียยนจากการบั
นจากการบันนทึทึกกรหั
รหัสสรายวิ
รายวิชชาา แล๎
แล๎ววคลิ
คลิกกทีที่เ่เมนู
มนู
รายชื่อ่อวิวิชชาที
าที่เ่เราค๎
ราค๎นนหาก็
หาก็จจะแสดงขึ
ะแสดงขึ้น้นมา
มา เพื
เพื่อ่อให๎
ให๎
ต๎ต๎อองการลงทะเบี
รายชื
นันักกศึศึกกษาเลื
ษาเลืออกก ดัดังงรูรูปปทีที่ ่ 44

รหัสสวิวิชชาา
บับันนทึทึกกรหั

หน้าาจอแสดงการค้
จอแสดงการค้นนหารายวิ
หารายวิชชาลงทะเบี
าลงทะเบียยนน
รูรูปปทีที่ ่ 44 หน้
าการเลืออกวิ
กวิชชาที
าที่ต่ต๎อ๎องการลงทะเบี
งการลงทะเบียยนโดยคลิ
นโดยคลิกกทีที่ ่
3.3. ททาการเลื
ษาได๎เเลืลืออกวิ
กวิชชานั
านั้น้นๆๆ เพื
เพื่อ่อทีที่จ่จะลงทะเบี
ะลงทะเบียยนน
วํวําานันักกศึศึกกษาได๎
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ตะกร๎าา วิวิชชาที
าที่เ่เลืลืออกจะเลื
กจะเลื่อ่อนขึ
นขึ้น้นไปข๎
ไปข๎าางบน
งบน แสดง
แสดง
รูรูปปตะกร๎

ษาระดับบปริ
ปริญญญาตรี
ญาตรี ประจ
ประจาปี
าปีกการศึ
ารศึกกษา
ษา 2561
2561 || 117
117
คูคูํมํมือือนันักกศึศึกกษาระดั

4. ทุกครั้งที่ทําการเลือกรายวิชา ระบบจะทําการตรวจสอบความถูกต้องในการลงทะเบียน เช่น เวลาเรียนซ้ำ เวลา
และวันสอบซํ้า หรือลงทะเบียนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กําหนด โดยจะขึ้นแสดงข้อความสีแดง บริเวณด้านล่างของกรอบรายวิชาที่
เลือก แสดงข้อความการผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังรูปที่ 5

ข้อความแจ้งเตือนกรณี
ลงทะเบียนผิดเงื;อนไข

ลบรายวิชา

รูปที่ 5 การแสดงข้อผิดพลาด กรณีรายวิชาที่เลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน

5. หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น นักศึกษาควรเลือกลบรายวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการลงทะเบียนออกไปเสียก่อน แล้ว
เลือกรายวิชาใหม่ที่ตรงตามเงื่อนไข หรือลงทะเบียนในรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนได้ไปก่อน แล้วจึงติดต่อสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพื่อเขียนคําร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที่ต้องการตามกระบวนการของทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
จะต้องไม่ขัดกับระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วย
การคำนวณค่าใช้จ่าย
นักศึกษาสามารถเข้าไปดูค่าใช้จ่ายของรายวิชาที่ลงทะเบียน โดยคลิกที่เมนู
ซึ่งนักศึกษาจะสามารถดูรายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนครั้งนี้ ทั้งหมดได้ก่อนที่จะยืนยันการลงทะเบียนได้ โดยกดเข้าไปที่
เมนู

หลังจาการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 6 การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ก่อนการยืนยันการลงทะเบียนในเมนู
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การแสดงตารางเรียน/สอบ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข๎อมูลตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน กํอนการ
ยืนยันการลงทะเบียนได๎โดยเลือกคลิกที่เมนู
เพื่อดูวันเวลาเรียนได๎วําเป็นอยํางไร หลังจากที่
เลือกวิชาลงทะเบียนไว๎แล๎ว

รูปที่ 7 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู
คลิกที่เมนู
เพื่อกลับไปหน๎าจอลงทะเบียน และเมื่อนักศึกษาพึงพอใจกับ
วิ ช าที่ เ ลื อ กเพื่ อ ที่ จ ะลงทะเบี ย นในภาคการศึ ก ษานี้ แ ล๎ ว ขั้ น ตอนตํ อ ไปจากนี้ คื อ ให๎ นั ก ศึ ก ษาด าเนิ น การคลิ ก ที่
เมนู
เพื่อเป็นการยืนยันให๎ระบบได๎รับทราบวํานักศึกษาได๎ตัดสินใจลงทะเบียนแล๎ว ใน
ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นที่สาคัญที่สุดของการลงทะเบียนออนไลน์ เพราะวําถ๎านักศึกษาเพียงแตํเลือกรายวิชาไว๎แตํไมํได๎
คลิกที่เมนู
ระบบจะถือว่านักศึกษาได้เข้ามาเลือกรายการเท่านั้นแต่ไม่ได้ลงทะเบียน
ซึ่งจะทาให๎นักศึกษาทํานอื่นๆ เข๎ามาเลือกลงทะเบียนและกดปุุมยืนยันผลการลงทะเบียนกํอน ได๎ที่นั่งเรียนไปกํอน ซึ่ง
จะทาให๎นักศึกษาไมํสามารถลงทะเบียนรายวิชานั้นได๎ (ในกรณีที่วิชานั้นจากัดจานวนผู๎เรียนไว๎)

ข้อควรระวัง นักศึกษาต้องคลิกที่เมนู
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การยืนยันการลงทะเบียน
เมื่อนักศึกษามั่นใจในการเลือกวิชาที่ต๎องการลงทะเบียนแล๎ว ให๎นักศึกษาดาเนินการยืนยัน โดยคลิกที่เมนู
หลังจากนั้นให๎ตรวจสอบความถูกต๎อง และต๎องคลิกที่เมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” อีก
ครั้งที่บริเวณตรงกลางหน๎าจอ ถ๎าผลของการตรวจสอบรายวิชาที่ถูกเลือกนั้นไมํผํานจะไมํสามารถยืนยันการลงทะเบียนได๎ต๎อง
กลับไปปรับเปลี่ยนรายวิชาใหมํ

คลิกที่นี่เพื่อยืนยัน
การลงทะเบียน

รูปที่ 8 หน้าจอตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการลงทะเบียน
หลังจากนักศึกษาคลิกทีเ่ มนูยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงข๎อความการยืนยันการลงทะเบียนพร๎อมทั้ง
แสดงยอดเงินที่ต๎องชาระทั้งหมด หลังจากนั้นให๎คลิกที่เมนู ผลการลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดในการลงทะเบียน ดัง
หน๎าจอรูปที่ 9

ใช๎เมาส์คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ
ผลการลงทะเบียน

รูปที่ 9 หน้าจอแสดงข้อความยืนยันว่าระบบได้ทาการบันทึกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาในฐานข้อมูลแล้ว
หลังจากคลิกทีเ่ มนูผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่นักศึกษาได๎ลงทะเบียนเรียบร๎อยแล๎ว จากนั้น
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นักศึกษาตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อรายวิชาจากผลลงทะเบียนให๎ถูกต๎อง โดยนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ๎งยอดการชาระเงิน
เพื่อนาไปชาระเงินที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในใบแจ๎งยอดฯ ได๎
การพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อไปชาระเงิน
ให๎นักศึกษาใช๎เมาล์คลิกทีเ่ มนู รูป

มุมบนขวามือ
ใช๎เมาส์คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์ใบแจ๎ง
ยอดนาไปชาระเงินที่ธนาคาร
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รูปที่ 10 ใบแจ้งยอดการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
และเมื่อ นัก ศึก ษาได้น ําใบแจ้งยอดไปชําระเงิน ที่ธ นาคารตามที่ระบุไว้โดยในระบบจะทราบว่านัก ศึก ษาได้ท ํา
การลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเรียบร้อยแล้ว หลังจากผ่านขั้นตอนการชําระเงินจึงจะถือว่าสิ้นสุดกระบวนการลงทะเบียน
ออนไลน์
สำหรับนักศึกษาที่ต้องนำไปใช้ในการเบิกค่าเล่าเรียน สามารถนำใบแจ้งยอดฯไปใช้เบิกได้ส่วนเอกสารประกอบการ
เบิกค่าเล่าเรียน สามารถดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th เมนู คลิก Download เลือก เอกสารเบิกค่าเล่าเรียน
หร ือ ดาวน์โ หลดที่ห น้า เว็บ ไซต์ http://www.oreg.rmutt.ac.th/ คลิก Download เลือ กร ะเบีย บการ เบิก -จ่า ย
บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
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การเพิ่มหรือถอนรายวิชา
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร๎อยแล๎ว หลังจากนั้นต๎องการที่จะเพิ่มหรือถอนรายวิชา ให๎เข๎าสูํระบบบริการการศึกษา
แล๎วคลิกที่เมนูเพิ่ม/ลดรายวิชา ทีจ่ ะปรากฏขึ้นด๎านซ๎ายมือ
รายละเอียดการเพิ่ม - ถอนวิชาลงทะเบียน
1. เข๎าสูํระบบโดยใช๎รหัสประจาตัว และรหัสผํานของนักศึกษาเอง
2. เมื่อทาการเข๎าสูํระบบ จะมีเมนู

ให๎ทาการเลือกที่เมนูนี้ เพื่อทาการเพิ่ม - ถอนวิชา

ลงทะเบียน
3. เมื่อนักศึกษาเลือกที่เมนู “ลงทะเบียนเพิ่มลด” จะปรากฏหน๎าจอซึ่งแสดงรายวิชาที่ได๎ลงทะเบียนในพื้นที่
“รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด” ดังรูปที่ 11

รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว๎แล๎ว

รูปที่ 11 หน้าจอการลงทะเบียนเพิ่มลดรายวิชา

รูปที่ 11 หน้าจอการลงทะเบียนเพิ่มลดรายวิชา
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4. หากต๎องการลดรายวิชา ให๎คลิกที่สัญลักษณ์

ในคอลัมน์ “ถอน” ที่ตรงกับรายวิชาที่ต๎องการถอน

ระบบ จะนารายวิชาดังกลําวไปรอไว๎ที่พื้นที่ “รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน” ดังรูปที่ 12

1.

คลิกที่นี่ เพื่อถอน หรือ
ลดรายวิชา

2. ระบบจะนารายวิชาที่เลือกไปรอไว๎ที่
พื้นที่ “รายวิชาที่ต๎องการลงทะเบียน”

รายวิชาที่
ต๎องการถอน

รูปที่ 12 การถอนหรือลดรายวิชา

5. หากต๎องการเพิ่มรายวิชา ให๎ค๎นหารายวิชาที่ต๎องการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชาบางสํวนหรือทั้งหมดลงใน ชํอง
“ระบุรายวิชา” แล๎วคลิกที่ปุม “ค้นหา” ระบบจะนารายวิชาที่ตรงเงื่อนไขที่เลือกมาแสดง ดังรูปที่13
1. กาหนดเงื่อนไขรหัสรายวิชา

4. คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มรายวิชา

3. แสดงรายวิชาที่
ตรงตามเงื่อนไข

2. คลิกปุุม “ค๎นหา”

รูปที่ 13 การค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม
คูํมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 | 124
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หากต๎องการเพิ่มรายวิชาใด ให๎คลิกที่รูปตะกร๎าด๎านหลังรายวิชา ระบบจะนารายวิชาดังกลําวไปแสดงในพื้นที่
“รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน” ให๎โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 14

รายวิชาที่
ต๎องการ
เพิ่ม

รูปที่ 14 การเลือกรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม

6. ระบบจะทาการตรวจสอบวิชาที่ทาการเพิ่ม – ถอนรายวิชาในเบื้องต๎นวําสามารถทาการเพิ่ม- ถอนได๎หรือไมํ
6.1 เมื่อระบบทาการตรวจสอบในเบื้องต๎นแล๎วพบวําไมํสามารถทาการเพิ่ม - ถอนได๎ นักศึกษาจะต๎อง
ปรับแก๎รายการลงทะเบียนให๎ถูกต๎องตามเงื่อนไขที่ระบบระบุเสียกํอน
6.2 เมื่อระบบทาการตรวจสอบในเบื้องต๎นแล๎วพบวําวิชาที่เลือกเพื่อทาการเพิ่ม- ถอนนั้น สามารถทาการเพิ่ม
- ถอนได๎ ให๎นักศึกษาทาการคลิกที่เมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” ด๎านซ๎ายมือของหน๎าจอแล๎วดาเนินการตามขั้นตอนในหัวข๎อ
การยืนยันผลการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเพิ่ม- ถอนรายวิชา
7. หลังจากนั้นให๎นักศึกษาพิมพ์ใบแจ๎งยอดการชาระเงินใบใหมํ และนาไปชาระเงินที่เคาเตอร์ธนาคาร
การชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
1. นักศึกษาสามารถนาใบแจ๎งยอดการชาระเงินพร๎อมเงินสดไปชาระหน้าเคาเตอร์ของธนาคารที่ระบุไว๎
ในใบแจ๎งยอดการชาระเงินได๎ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. การชาระเงินให๎ชาระเงินตามยอดจานวนเงินที่ลงทะเบียน พร้อมชาระค่าธรรมเนียมธนาคารจานวน 10 บาท
3. ขอให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการชาระเงินจากธนาคารไว้ตรวจสอบกรณีที่เกิดปัญหา
4. หลังจากนัน้ ประมาณ 1 สัปดาห์ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบยอดการชาระเงินค่าลงทะเบียนทางเว็บไซต์
www. oreg.rmutt.ac.th

ในการลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง
ไม่ควรให้บุคคลอื่นลงทะเบียนเรียนให้
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังได้
หากนักศึกษามีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนขอให้ติดต่อที่….
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา โทร 02 5493610-2
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในเวลาราชการ ทันที
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ในแตํละภาคการศึกษานักศึกษาต๎องดาเนินการลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนผํานเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th โดยมีขั้นตอนดังนี้
เริ่มต้น
นศ. รับใบลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์(โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา)
และตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาในใบลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องก่อนนาไปลงทะเบียนเรียน
ลงทะเบียนเรียนตรงตามแผนการเรียน
กรณี นศ. ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน นศ.
กรอกรหัสวิชาและ SEC (กลุ่มเรียน) ตามใบลงทะเบียน
นศ.ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB ตามคาแนะนา
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางเว็บไซต์
พิมพ์ใบแจ้งยอดฯ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
นาใบแจ้งยอดฯ ไปชาระเงินที่ ธนาคาร ตามที่
ระบุไว้ในใบแจ้งยอดฯ
หลังจากนั้น ประมาณ 1 สัปดาห์ให้ นศ.ตรวจสอบ
ยอดเงินที่ค้างชาระใน WEB เพื่อดูว่ามีหนี้ค้างหรือไม่

ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามแผนการเรียน
กรณี นศ. ลงทะเบียนเรียนไม่ตรง
ตามแผนการเรียนและจาเป็นต้องเพิ่มรายวิชา

กรณีเพิ่มรายวิชา
1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาและกลุ่ม
เรียน (SEC) ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
(ดูที่นั่งว่าง) และลงเพิ่มเติม
2. หากไม่สามารถดาเนินการในข้อ 1
ขอให้ นศ. นาใบลงทะเบียนกรอก
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน (SEC)
ผ่านอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
และทะเบียนคณะ มายืน่ ที่ห้อง
RMUTT Student Service Center
3. จากนั้นเจ้าหน้าที่ สวท. จะดาเนินการ
เพิ่มรายวิชาให้กับ นศ.

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
เมื่อนักศึกษาไมํสามารถที่จะมาลงทะเบียนเรียนในแตํละภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แตํอยูํในระยะเวลาวันเริม่ ปรับการลงทะเบียนเรียนและชาระคําลงทะเบียนลําช๎า ให๎นักศึกษาดาเนินการดังนี้
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
สาหรับภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนเรียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ จะต้อง
ชาระเงิน ค่าธรรมเนีย มเพิ่ มเติ ม (ค่า ปรับ ) ตามระเบีย บมหาวิท ยาลัย ทั้ง นี้ไม่ นับรวมวั นหยุ ดราชการ
มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา 10 วัน ทาการนับจากวันที่
มหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาชาระเงินลงทะเบียนเรียนไม่ว่ากรณีใด ๆ
เริ่มต้น

กรณีที่ นศ. ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB
แต่ยังไม่ได้ชาระเงินค่าลงทะเบียน
หาก นศ. ต้องการชาระเงินล่าช้า ให้ นศ.
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชาระเงินในระบบ
บริการการศึกษา ในวันที่ต้องการชาระ
เงิน พร้อมตรวจสอบค่าปรับการชาาระ
เงินล่าช้าให้ตรงกับยอดค่าปรับ

ให้ นศ. เขียนใบแบบขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ และ คณบดี พร้อมใบลงทะเบียนเรียนที่มี
ลายเซ็นอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาที่นักศึกษาต้องการ
ลงทะเบียน

ให้ นศ. นาใบแจ้งยอดไปชาระที่
ธนาคารตามที่ระบุในใบแจ้งยอด

นศ. นาแบบขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า ไปติดต่อที่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการคืนสภาพนักศึกษา
ในกรณีถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาไมํลงทะเบียนเรียนและไมํลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษาปกติ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว๎ในปฏิทิน
การศึกษา มหาวิทยาลัยจะดาเนินการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ทาให๎ไ มํมีส ภาพการเป็น นัก ศึก ษาของ
มหาวิทยาลัย หากนักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต๎องชาระคําธรรมเนียม
การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และคําลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ถูกถอนชื่อ โดยนักศึกษาสามารถดาเนินการได๎ดังนี้
เริ่มต้น
นศ. นาแบบคาร้องทั่วไป พร้อมกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ให้เรียบร้อยเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณบดี
นศ. นาแบบคาร้องทั่วไป ชาระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าลา
พักการศึกษา ไปชาระเงินที่ห้อง RMUTT Student Service Center
ชั้น 1 อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ให้ นศ. นาแบบคาร้อง และใบเสร็จรับเงิน ไปยื่นที่ฝ่ายบริการ
นักศึกษาของคณะ เพื่อดาเนินการทาหนังสือขอคืนสภาพฯ
ส่งมาที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติและจัดทาประกาศการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
จัดส่งประกาศการคืนสภาพการเป็นนักศึกษาให้คณะรับทราบ
และติดประกาศแจ้งนักศึกษา
สิ้นสุด
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ขั้นตอนการถอนรายวิชาโดยได้รับค่าระดับคะแนน W
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผําน WEB ตามปฏิทิน การศึก ษาที่ม หาวิท ยาลัย กาหนดแล๎ว แตํนักศึกษามีความ
ประสงค์ที่จะถอนรายวิชาโดยได๎รับคําระดับคะแนน W ซึ่งนักศึกษาต๎องดาเนินการตามที่ปฏิทินการศึกษาที่กาหนดและสามารถ
ดาเนินการได๎ดังนี้
เริ่มต้น
นศ. รับแบบถอนรายวิชา ได้ที่ สวท. / ดาวน์โหลด จาก
เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th

นศ. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมผ่านอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา / สาขาวิชา

นศ. นาแบบการถอนรายวิชาติดต่อเจ้าหน้าที่
ห้อง RMUTT Student Service Center
ชั้น 1 อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นศ. ตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาทาการถอนรายวิชาได้รับค่าระดับ
คะแนน W ในระบบบริการการศึกษาที่ผลการลงทะเบียน

สิ้นสุด

นักศึกษาที่จะดาเนินการยื่นแบบการถอนรายวิชา ขอให้ถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
ตรวจสอบ ข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาทาการถอนรายวิชาโดยได้รับค่าระดับคะแนน W ในเว็บไซต์
www. oreg.rmutt.ac.th
หากข๎อมูลไมํถูกต๎องหรือมีปัญหาขอให๎ติดตํอที่สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยด่วน
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ขั้นตอนการขอสาเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
เมื่อนักศึกษาได๎ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรและประเมินตนเองได๎วําจะสาเร็จการศึกษา ให๎ยื่นคาร๎อง
ขอสาเร็จการศึกษา ภายใน 30 วันนับตั้งแตํวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 15 วัน นับตั้งแตํวันเปิดภาคการศึกษา
ฤดูร๎อน กรณีที่นักศึกษาเคยแจ๎งสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดแล๎วไมํสาเร็จการศึกษา นักศึกษาต๎องยื่นคาร๎องขอแจ๎ง
สาเร็จการศึกษาใหมํทุกภาคการศึกษาที่คาดวําจะสาเร็จการศึกษา
หากนักศึกษาไมํได๎ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ค าดวําจะสาเร็จการศึกษา เชํน กรณีที่ติด I จะต๎องชาระเงิน
คําธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา จานวน 1,000.- บาท ในภาคการศึกษาที่อยูํระหวํางการขอแก๎คําระดับคะแนน I
เป็นคําระดับคะแนนที่สมบูรณ์
ผู๎สาเร็จการศึกษาในแตํละภาคการศึกษา จะต๎องดาเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ซึ่งการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเป็นสภาพ
บังคับที่นักศึกษาจะต๎องกระทาเมื่อสาเร็จการศึกษา หากนักศึกษาไมํดาเนินการ จะไมํมีสิทธิ์เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และรับเอกสารหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา และใบปริญญาบัตร
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะด าเนิ น การให๎ นั ก ศึ ก ษาขึ้ น ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต พร๎ อ มขอใบแสดงผลการศึ ก ษาฉบั บ สมบู ร ณ์ ทั้ ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยให๎นักศึกษาแนบรูปถํายสวมครุยปริญญา จานวน 5 ใบ ดังนี้
1. รูปถํายสวมครุยปริญญา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 ใบ สาหรับติดหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติสาเร็จ
การศึกษา
2. รู ป ถํ า ยสวมครุ ย ปริ ญ ญา ขนาด 1 นิ้ ว ส าหรั บ ติ ด ใบแสดงผลการศึ ก ษา ฉบั บ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
จานวน 2 ใบ ตํอ 1 ชุด
กรณีที่นักศึกษาเคยขึ้นทะเบียนบัณฑิตในภาคการศึกษาใด แล๎วไมํสาเร็จการศึกษา นักศึกษาไมํต๎องขึ้นทะเบียน
บัณฑิตใหมํ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการขอสาเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
1. นักศึกษาเข๎าสูํระบบทะเบียนนักศึกษาทางเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th เพื่อบันทึกข๎อมูลแจ๎งสาเร็จการศึกษา
(ตามขั้นตอนที่แจ๎งหน๎าเว็บไซต์)
2. นักศึกษาพิมพ์ใบแจ๎งยอดการชาระเงินและนาไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตามกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว๎
ในใบแจ๎งยอด
3. นักศึกษาพิมพ์แบบขอสาเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร๎อมแนบหลักฐานการชาระเงิน เสนอตํออาจารย์
ที่ปรึกษา หัวหน๎าสาขาวิชา ลงนามรับรอง
4. นักศึกษานาแบบขอสาเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร๎อมรูปถํายสวมครุย และหลักฐานการชาระเงินสํง
แผนกทะเบียนคณะ/วิทยาลัย ให๎รวบรวมสํงสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. สํ ง ส านั ก สํ ง เสริ ม วิ ชาการและงานทะเบี ย นจั ด พิ ม พ์ ส รุ ป รายชื่ อ ผู๎ ข อส าเร็ จ การศึ ก ษา สํ ง ให๎ ค ณะเพื่ อ แจ๎ ง
ประชาสัมพันธ์ ให๎นักศึกษาได๎ตรวจสอบรายชื่อผู๎ขอสาเร็จการศึกษา หากมีผู๎ขอสาเร็จการศึก ษาเพิ่มเติม หรือชื่อตกหลํนให๎
คณะ/วิทยาลัย ทาบันทึกสํงเพิ่มเติมมาที่สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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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 ส่งให้คณะเพื่อแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอสาเร็จการศึกษา หากมีผู้ขอสาเร็จการศึกษาเพิ่มเติม
หรือชื่อตกหล่นให้คณะ/วิทยาลัย ทาบันทึกส่งเพิ่มเติมมาที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สิ้นสุด

หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษาแจ๎งสาเร็จแล๎วไมํสาเร็จการศึกษาให๎ทาขั้นตอนที่ 1, 3, 4, 5 ไมํต๎องทาขั้นตอนที่ 2
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ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา
เอกสารการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ออกให๎ มีดังนี้
สาหรับนักศึกษาปัจจุบัน
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร
ฉบับภาษาไทย
- ใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
- หนังสือรับรองสาเร็จการศึกษา
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (ไมํออกเอกสารฉบับภาษาไทย)
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
ฉบับภาษาอังกฤษ
- หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร
ฉบับภาษาอังกฤษ
- ใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับภาษาอังกฤษ
การติดตํอขอเอกสารการศึกษา นักศึกษาควรยื่นคาร๎องลํวงหน๎าอยํางน๎อย 1 วัน กํอนถึงวันที่ต๎องการใช๎หลักฐาน
ดังกลําว เนื่องจากต๎องใช๎เวลาในการตรวจสอบ เพื่อให๎เกิดความถูกต๎อง และสามารถติดตํอขอรับได๎ในวันถัดไปหลังจากที่ยื่น
คาร๎องและหลักฐานครบถ๎วนแล๎ว
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
1. รับแบบขอเอกสารการศึกษาที่ ห๎อง RMUTT Student Service Center ชั้น 1 อาคารสานักสํงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน กรอกรายละเอียดด๎วยตัวบรรจงให๎ครบถ๎วน
2. นาแบบขอเอกสารการศึกษา ไปชาระเงินคําธรรมเนียม ที่กองคลัง ห๎อง RMUTT Student Service Center
ชั้น 1 อาคารสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฉบับละ 50.- บาท
3. สํงแบบขอเอกสารการศึกษา ที่ชาระเงินคําธรรมเนียมเรียบร๎อยแล๎ว คืนเจ๎าหน๎ าที่ห๎อง RMUTT Student
Service
นักกส่สํงงเสริ
Service Center  ชั
Center ชั้น้น 11 อาคารสำ
อาคารส�านั
เสริมมวิวิชชาการและงานทะเบี
าการและงานทะเบียยน  พร้
น พร๎ออมรูมรูปปถ่ถําาย  ดั
ย ดังงนีนี้ ้
หนั
ง
สื
อ
รั
บ
รองการเป็
น
นั
ก
ศึ
ก
ษา
และหนั
ง
สื
อ
รั
บ
รองเรี
ย
นครบหลั
ก
สู
ตร แนบรู
ถํายนั
ศึกษาปั
ัน ขนาด
      -  หนังสือรั
กษา  และหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร  แนบรู
ปถ่ปายนั
กศึกษาปั
จจุบจนั จุบขนาด
1นิว้
1 นิ้ว       -  ใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์  ไม่ใช้รปู ถ่าย
- ใบแสดงผลการศึกษาฉบับไมํสมบูรณ์ ไมํใช๎รูปถําย
      -   หนั
รองสำาเร็
�เร็จจการศึ
รณ์ร  ณ์ใช้รใช๎ปู รถู่ปายสวมครุ
ยปริยญปริ
ญาญขนาด
1 นิว้ 1
- หนังงสืสืออรัรับบรองส
การศึกกษา
ษา และใบแสดงผลการศึ
และใบแสดงผลการศึกกษาฉบั
ษาฉบับสมบู
บสมบู
ถํายสวมครุ
ญา ขนาด
             4.  นำ
�ใบเสร็จรับเงินมาติดต่อขอรับเอกสารการศึกษาที่ห้อง RMUTT Student Service Center  ชั้น 1 อาคารสำ�นัก
นิ้ว
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี
4. นาใบเสร็จรับเงิยนนมาติดตํอขอรับเอกสารการศึกษาที่ห๎อง RMUTT Student Service Center ชั้น 1 อาคาร
สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน
เพื่ อ เป็ น การเปิ ด โอกาสทางการเรี ย นให๎ แ กํ ผู๎ เ รี ย น นั ก ศึ ก ษาสามารถน าผลการเรี ย นสะสม ที่ ศึ ก ษามาจาก
สถาบันการศึกษาอื่น หรือความรู๎ที่ได๎จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย มาเป็นสํวนหนึ่งของรายวิชาใน
หลักสูตรได๎ ซึ่งนักศึกษาจะขอเทียบโอนผลการเรียนได๎นั้น จะต๎องใช๎เวลาศึกษาอยูํในมหาวิทยาลัยฯ อยํางน๎อย 1 ปี
การศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
1. เนื้อหารายวิชาที่เทียบโอนได๎ จะต๎องไมํน๎อยกวํา 3 ใน 4 ของรายวิชา
2. รายวิชาหรือกลุํมวิชาที่จะนามาเทียบโอน จะต๎องมีคําระดับคะแนนไมํต่ากวํา C
3. รายวิชาหรือกกลุํมวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได๎เมื่อรวมกันแล๎ว จะต๎องมีหนํวยกิตไมํเกิน 3 ใน 4 ของจานวน
หนํวยกิตตลอดหลักสูตร
4. รายวิชาหรือกลุํมวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได๎ จะไมํนามาคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และคําระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว๎นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต๎องใช๎ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให๎นาคําระดับ
คะแนนในรายวิชามาคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
5. การเทียบโอนผลการเรียน จะต๎องดาเนินการภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กรณีมีเหตุผล
ความจาเป็น ไมํสามารถดาเนินการเทียบโอนได๎ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให๎อยูํในดุลยพินิจของคณบดีในการพิจารณา
เทียบโอน แตํต๎องไมํเกินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษานั้น
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
1. วิธีการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู๎ จะกระทาได๎โดยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไมํใชํมาตรฐาน การ
ประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนํวยงานตําง ๆ และการประเมินแฟูมผลงาน
2. การเทียบโอนความรู๎จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุํมวิชา เมื่อ รวมกันแล๎วจะต๎องมีหนํวยกิตไมํเกิน 3 ใน 4 ของ
จานวนหนํวยกิตตลอดหลักสูตร
3. การเทียบโอนความรู๎เป็นรายวิชาหรือกลุํมวิชา ให๎ภาควิชา/สาขาวิชา เป็นผู๎กาหนดวิธีการและการดาเนินการ
เทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู๎ จะต๎องได๎รับผลการประเมินเทียบได๎ไมํต่ากวํา C
4. รายวิชาหรือกลุํมวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได๎ จะไมํนามาคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และคําระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว๎นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต๎องใช๎ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให๎นาคําระดับ
คะแนนในรายวิชาคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
1. รับแบบคาร๎องขอเทียบโอนผลการเรียน ที่ห๎อง RMUTT Student Service Center ชั้น 1 อาคารสานักสํงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน พร๎อมกรอกรายละเอียดให๎ครบถ๎วน
2. ยื่นคาร๎องพร๎อมหลักฐานการศึกษา เสนออาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน๎าภาควิชา/สาขาวิชา รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย ตรวจสอบแล๎วเสนอความเห็นตํอคณบดี
3. คณะฯ แจ๎งผลการพิจารณาให๎นักศึกษาทราบ พร๎อมแจ๎งให๎นักศึกษาชาระเงินคําธรรมเนียมการเทียบโอนผลการ
เรียน รายวิชาละ 100.- บาท ที่กองคลัง ห๎อง RMUTT Student Service Center ชั้น 1 อาคารสานักสํงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
4. นักศึกษาสํงแบบเทียบโอนผลการเรียนคืนคณะฯ
5. คณะฯ รวบรวมแบบเทียบโอนผลการเรียนให๎สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อดาเนินการตํอไป
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ส่วนที่ 4

แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการศึกษา
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ส่วนที่ 5

ข้อมูลกองพัฒนานักศึกษา
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ข้อมูลกองพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายสุขภาพและอนามัย

การให๎บริการด๎านสุขภาพและอนามัย เป็นภารกิจหนึ่งที่ฝุายสุขภาพและอนามัยให๎บริการสวัสดิการด๎านสุขภาพแกํ
นักศึกษา โดยมุํงเน๎นให๎นักศึกษามีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ ปัจจุบันมีสวัสดิการการให๎บริการห๎อง
พยาบาล และประสานการบริการโอนย๎ายสิทธิประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า (บัตรทอง) ดังนี้
๑. การให้บริการห้องพยาบาล
เปิดบริการให๎กับนักศึกษาและบุคลากรด๎านการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น การดูแลผู๎ปุวยที่มี อาการเจ็บปุวย
เล็กน๎อย มีเตียงให๎นอนพักฟื้นรั กษาอาการ และบริการสํงตํอผู๎ปุวยที่มีอาการหนักให๎เข๎ารับการรักษา ในโรงพยาบาลใกล๎เคียง
มหาวิทยาลัยฯ และ/หรือ โรงพยาบาลที่อยูํในข๎อตกลงของบริษัทประกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
โดยแพทย์ ทาแผลทุกชนิด โดยไมํเสียคําใช๎จําย รายละเอียดการให๎บริการ ดังนี้
๑. ให๎บริการรักษาพยาบาลเบื้องต๎น และบริการยาและเวชภัณฑ์
๒. บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์
๓. ให๎บริการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุเบื้องต๎น กํอนนาสํงโรงพยาบาล หรือทาแผลที่เกิด จากอุบัติเหตุ
เล็กน๎อย
๔. สํงตํอผู๎ปุวยที่มีอาการเจ็บปุวยมาก หรือได๎รับอุบัติเหตุที่รุน แรง โดยประสานกับโรงพยาบาล
ใกล๎เคียงมหาวิทยาลัยฯ และ/หรือ อยูํในข๎อตกลงของบริษัทประกัน
๕. ให๎บริการยาและเวชภัณฑ์ สาหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อใช๎ในการจัดโครงการ/กิจกรรมตํางๆ
๖. บริการขําวสาร เอกสารความรู๎เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และโรคภัยไข๎เจ็บ แกํนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ ผํานสื่อประชาสัมพันธ์ตํางๆ เชํน แผํนพับ โปสเตอร์ บอร์ดนิทรรศการและ Social Network ฯลฯ
๗. ให๎คาปรึกษา แนะนาสุขภาพ และ/หรือ ปัญหาอาการเจ็บปุวยตํางๆ แกํ นักศึกษาและบุคลากร
กาหนดการเปิดให้บริการห้องพยาบาล
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
วัน-เวลา ให้บริการ
- วันราชการปกติ (จันทร์-ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
- ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์ ระหว่างเวลา 13.00-16.00น.
- วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ยกเว้นหยุดนักขัตฤกษ์
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
ช่วงปิดภาคการศึกษา
- วันราชการปกติ (จันทร์-ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
- ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์ ระหว่างเวลา 13.00-16.00น.
- งดให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล
๑. ห๎องพยาบาล เปิดให๎บริการนักศึกษาและบุคลากร ระหวํางเวลา 08.30-16.30 น.
๒. ห๎องพยาบาลให๎บริการเฉพาะนักศึกษาที่แตํงกายสุภาพเทํานั้น
๓. ผู๎มารับบริการ กรุณาลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการใช๎บริการทุกครั้ง
๔. ผู๎มารับบริการ หากต๎องการนอนพักให๎ติดตํอขออนุญาตจากอาจารย์ประจาวิชากํอนนอนพัก
๕. ห๎ามสํงเสียงดังรบกวน นักศึกษาและบุคลากรที่ปุวย และ/หรือ มารับบริการ
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๖. นักศึกษาที่เจ็บปุวยมาก หรือได๎รับอุบัติเหตุที่รุนแรง ห๎องพยาบาลจะนาสํงตํอโรงพยาบาลที่ใกล๎เคียงมหาวิทยาลัยฯ
และ/หรือ โรงพยาบาลที่อยูํในข๎อตกลงของบริษัทประกันอุบัติเหตุ
๒. การประสานการบริ การโอนย้ ายสิ ทธิป ระกัน สุขภาพถ้ วนหน้ า (บัตรทอง) ของนัก ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
นักศึกษาสามารถโอนย้ายสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โดยความสมัครใจ ซึ่งมีขั้นตอน การลงทะเบียน
โอนย้ายสิทธิดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
เตรียมเอกสาร
1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ชุด
1.2 ใบคาขอลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
ขั้นตอนที่ 2
เลือกหน่วยบริการประจาที่นักศึกษามีความประสงค์จะเข้าใช้บริการ กรณีเจ็บป่วย 1 แห่ง และกรอกข้อมูล
หน่วยบริการประจาลงในใบคาขอลงทะเบียนของหน่วยบริการประจา
หน่วยบริการประจาที่ให้เลือกประกอบด้วย
1. โรงพยาบาลธัญบุรี
2. คลินิกชุมชน บ้านอบอุ่น สาขา คลองหก
ขั้นตอนที่ 3
ลงลายมือชื่อในช่องผู้ขอลงทะเบียน แล้วนาเอกสารข้อ 1.1 และ 1.2 ส่งที่หน่วยรับบริการ ที่นักศึกษา
เลือกไว้
ขั้นตอนที่ 4
เข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจาที่นักศึกษาเลือกไว้
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
๑. การสร๎างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค เชํน การรับวัคซีนปูองกันโรค การตรวจคัดกรอง ความเสี่ยง
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 ให๎นักศึกษาเข๎ารับการรักษากับหนํวยบริการของรัฐบาล
หรือเอกชนที่เข๎ารํวมโครงการประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าที่อยูํใกล๎ที่สุด และแจ๎งความจานง ขอใช๎สิทธิพร๎อมแสดงหลักฐานประกอบ
ได๎แกํ บัตรประจาตัวประชาชน

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

มีหน๎าที่ความรับผิดชอบด๎านจัดบริการ เพื่อชํวยเหลือและพัฒนานักศึกษา ให๎มีความพร๎อมในการศึกษาเลําเรียน
ประกอบอาชีพและการศึกษาตํอ ให๎แกํนักศึกษา โดยมีการจัดบริการตําง ๆ ดังนี้
1. งานบริการให้คาปรึกษา
การบริการให๎คาปรึกษา เป็นการให๎การปรึกษาแกํนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งทางด๎านการเรียน สํวนตัวและสังคม
เชํน การใช๎ชีวิต ความสัมพันธ์กับเพื่อน การเงิน ความรักหรือ ปัญหาด๎านสุขภาพจิตอื่น ๆ
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การให้บริการ มีดังนี้
1. การให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล ( Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับการปรึกษาเป็นรายบุคคล
ได้โดยตรงในทุก ๆ เรื่อง
2. การให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถแจ้งความจำนงขอรับการปรึกษารายกลุ่ม ใน
เรื่องต่าง ๆ เช่นการเลิกสารเสพติด ความเข้าใจในกลุ่มเพื่อน การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ
3. การให้ก ารปรึก ษาทางโทรศัพ ท์ สาย Hot-Line สำหรับ ผู้ท ี่ไม่ส ะดวกมาขอรับ คำปรึก ษาที่ก องพัฒ นานัก ศึก ษา งาน
บริการให้คำปรึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพ ท์ได้ในวันและเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ปรึกษาปัญ หาทาง
สาย Hot-Line โดยโทรศัพท์มาที่หมายเลข 0 2549 4030 และทาง Line id kay_v ระหว่างเวลา 17.00 – 20.00 น.
4. การให้การปรึกษาทาง E-mail เพื่อความสะดวกในการรับบริการให้คำปรึกษาผู้รับบริการสามารถส่งคำถามหรือ
พูด คุย มาทาง e-mail: varuneekay@gmail.com เรายิน ดีต อบท่า นทุก คำถาม และสามารถส่ง คำถามหรือ พูด คุย มา
ทาง e-mail ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลนักศึกษาโดยตรงผ่านเมนู คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา
5. ติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามปัญหา เพิ่มเติมได้ที่ www.site.rmutt.ac.th/counsel และ Facebook งาน
บริการให้คำปรึกษา RMUTT
บริการการให้คำปรึกษาโดยบุคลากรด้านจิตวิทยา ทั้งรายบุคคล (Individual Counseling) และเป็นกลุ่ม
(Group Counseling) นักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่
เบอร์ ๐ ๒๕๔๙ ๔๐๓๐ และ ๐ ๒๕๔๙ ๓๖๗๗
โดยเปิดบริการ ณ ห้องให้คำปรึกษา(ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ) กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๑
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

2. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษา
พิการของมหาวิทยาลัยฯ โดย มีเจ้าหน้าที่ ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้พิการ ในด้านต่าง ๆ ที่นักศึกษา
พิการได้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเองโดยผ่านการ
ช่วยเหลือของศูนย์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS
1. เพื่อเป็นหน่วยงานในการประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยฯ
2. เพื่อเป็นหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกทั้งใน ด้านอุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ช่วยทางกายภาพแก่
นักศึกษาพิการ
3. เพื่อ เป็น หน่วยงานประสานและอำนวยความสะดวกให้ค วามช่วยเหลือ อาจารย์ผ ู้ส อนและการดำเนิน การจัด
กิจกรรมให้นักศึกษาพิการ
4. เพื่อเป็นหน่วยงานติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษาพิการ กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อเป็นหน่วยงาน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ด้านการเรียน การดำเนินชีวิต และสุขภาพ โดยการสร้างเครือข่าย
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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คุณสมบัติของผู้มีสทิ ธิ์ขอรับทุน
1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการใน
ระดับปริญญาตรีมาก่อน และไม่ศึกษาเป็นปริญญาใบที่ 2

เอกสารประกอบการขอรับทุน
1. แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (พร้อมรับรองสำเนา)
3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสำเนาใบลงทะเบียนเรียน (พร้อมรับรองสำเนา)
4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (พร้อมรับรองสำเนา)

ขอรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS

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

ที่อยู่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๓๙ หมู่.๑ ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐
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งานบริการจัดหางาน (Part-Time / Full-Time)
กองพัฒนานักศึกษา มีการบริการข๎อมูลแหลํงงานเต็มเวลา (Full-Time) และนอกเวลา (Part-Time) ให๎แกํนักศึกษา
ผํานทางเว็บไซต์ ได๎แกํ เว็บไซต์ระบบสํงเสริมการมีงานทา ผํานเว็บไซต์ https://www.job.rmutt.ac.th นอกจากนี้ ปัจจุบันระบบ
social Network ที่รู๎จักกันในนาม Facebook เป็นที่นิยมในกลุํมนักศึกษา จึงได๎นาระบบดังกลําวมาให๎บริการข๎อมูลขําวสาร
สามารถเข๎าไปใช๎บริการได๎ที่ www.facebook.com/sd.rmutt
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ที่ปรึกษา

นายณัชติพงศ์
อูทอง
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย
นางอัญชลี
ตั้งจิตนบ
นายพัฒณ์รพี
สุนันทพจน์

ผู้ให้ข้อมูล
นางเขมจิรา
นางพัชรภร
นางสาววารุณี

เกราะแก๎ว
พงษ์อยูํ
กี่เอี่ยน

รวบรวมข้อมูลและจัดทาโดย
นางลาพึง
อาษาพร
นางสาวทราย
สุดเรี่ยวแรง

ผู๎อานวยการสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู๎อานวยการสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู๎อานวยการสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู๎อานวยการสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวหน๎าฝุายทะเบียนการศึกษา
หัวหน๎าฝุายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
หัวหน๎าฝุายหลักสูตร
สานักงานผู๎อานวยการ
สานักงานผู๎อานวยการ

ขอขอบคุณ กองพัฒนานักศึกษา ให๎ความอนุเคราะห์ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา
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