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คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระดับปริญญาตรี ปีการศีกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.5 mm CMYK

คํานํา
คูมือนักศึกษาเลมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ไดใชเปนคูมือในการศึกษา ทําความเขาใจ และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เอกสารเลมนี้ประกอบดวยขอมูล 3 สวนคือ
สวนที่ 1 แนะนํามหาวิทยาลัย
สวนที่ 2 คณะ/วิทยาลัยและหลักสูตรที่เปดสอน
สวนที่ 3 ระบบบริการการศึกษา
นักศึกษาทุกคนควรศึกษาคูมือนักศึกษา และทําความเขาใจเกี่ยวกับขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อนักศึกษาจะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง และเปนประโยชนสําหรับนักศึกษา ควบคูไปกับการ
ติดตามขาวสารของมหาวิทยาลัยฯ จากสื่อตางๆ หากยังมีขอสงสัยประการใดในระหวางการศึกษา ขอใหติดตอ
อาจารยที่ปรึกษา เพื่อแกไขปญหา ดานการจัดการเรียนการสอน และดานวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หวังเปนอยางยิง่ วาคูม อื นักศึกษาเลมนี้ จะเปนประโยชนแกนกั ศึกษา
และผูสนใจทั่วไป

คณะผูจัดทํา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มิถุนายน 2562
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
เสนทางสูความสําเร็จการศึกษา
สวนที่ 1 แนะนํามหาวิทยาลัย
ความเปนมาของมหาวิทยาลัย
สัญลักษณมหาวิทยาลัย
สีประจํามหาวิทยาลัย
ตนไมประจํามหาวิทยาลัย
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน
พันธกิจ/เอกลักษณ/อัตลักษณ
MOTTO – RMUTT
แผนที่มหาวิทยาลัย
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สวนที่ 2 คณะ/วิทยาลัยและหลักสูตรที่เปดสอน
คณะศิลปศาสตร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
วิทยาลัยการแพทยแผนไทย

15
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20
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24
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สวนที่ 3 ระบบบริการการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
การคืนสภาพนักศึกษา
การลงทะเบียนลาชา
การเพิ่ม-ถอนรายวิชา
การชําระเงินคาลงทะเบียน
การสอบประจําภาคการศึกษา
การประเมินการสอนรายวิชา
การตรวจสอบผลการเรียน/สถานะการศึกษา
เกณฑการพนสภาพ
การไดคาคะแนน F
การแกไขคาระดับคะแนน F
การไดคาคะแนน I
การเปลี่ยนคาระดับคะแนน I
การแกไขคาระดับคะแนน I
การไดคาคะแนน W
การไดรับปริญญาเกียรตินิยม
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
การขอสําเร็จการศึกษา การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
การยายสาขาวิชา/คณะ
คําถามที่พบบอยสําหรับการบริการการศึกษา
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สวนที่ 1
แนะนํามหาวิทยาลัย
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ความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาทีใ่ หบริการการศึกษา และผลิตทรัพยากรมนุษยทมี่ คี ณ
ุ คา
ใหกับสังคมไทยเปนระยะเวลายาวนาน นับยอนจากการสถาปนาในนาม
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2518
เปนวันที่พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518
ไดประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใชเพือ่ ผลิตครูอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี ใหการศึกษาทางดานอาชีพ ทัง้ ระดับตํา่ กวาปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชัน้ สูง ทําการวิจยั สงเสริมการศึกษา
ทางดานวิชาชีพและใหบริการทางวิชาการแกสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานการ
ศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและศักยภาพ มีความพรอมในหลาย ๆ ดาน ในวันที่ 15
กั น ยายน 2531 พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อใหมวา “สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล”
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สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทีม่ งุ เนนการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
สูสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาของรัฐดําเนินการโดย
อิสระ และมีความคลองตัวในการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลของ
สภาสถานศึกษา ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงไดปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกรางเปนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมกลุม วิทยาเขตจัดตัง้ เปนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง อยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ ส ามารถจั ด การศึ ก ษาวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ที่ เ น น การปฏิ บั ติ
ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเปนหลัก รวมถึงใหโอกาสแกผูจบการ
ศึกษา จากวิทยาลัยชุมชนและการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการศึกษาตอวิชาชีพ
ระดับปริญญา ซึ่งตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ไดทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใชบังคับเปน
กฎหมายตั้งแตวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เปนตนมา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี จึ ง กํ า หนดให วั น ที่
18 มกราคม ของทุกปเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย

สัญลักษณ

สีประจํา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

ลักษณะและองคประกอบในตราสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนตราวงกลม
มีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ กลีบ ลอมรอบ ดอกบัวบาน
8 กลีบ หมายถึง ทางแหงความสําเร็จ มรรค 8 และ
ความสดชืน่ เบิกบาน กอใหเกิดปญญาแผขจรไปทัว่ สารทิศ
ภายใตดอกบัวเปนดวงตรา พระราชลัญจกรบรรจุอยู
อั น เป น สั ญ ลั ก ษณ และเครื่ อ งหมายประจํ า องค
พระมหากษัตริยของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองคทานไดเปน
ผูพระราชทาน นามวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”
บนตรารู ป วงกลมมี พ ระมหาพิ ชั ย มงกุ ฎ ครอบและ
มีเลข 9 บรรจุอยูซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ดานลางของ
ตราวงกลมทําเปนกรอบโคงรองรับ มีชื่อ “สถาบั น
เทคโนโลยี ร าชมงคล” คั่ น ป ด หั ว ท า ยของกรอบ
ด ว ยลวดลายดอกไม พิ ม พ ป ระจํ า ยามทั้ ง สองข า ง
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง แจมใส เบิกบาน
เมื่อไดรับการสถาปนาดานลางของตราวงกลมที่
ทําเปนกรอบโคงรองรับ จึงเปลีย่ นชือ่ เปน “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”

สีนํ้าเงิน
(Royal Blue)
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ตนไมประจํา

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

(Philosophy)

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกลาฯ
พระราชทานใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
แทนพระองคทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เลขที่ 39 หมูที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี) เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2531 นับเปนสิริสวัสดิ์-พิพัฒนมงคล
ยังความเจริญ กาวหนาแกมหาวิทยาลัย ในการนี้พระองคไดทรงปลูกตนบัวสวรรค
ณ บริเวณลานประติมากรรม สัญลักษณมหาวิทยาลัย (ลานอนันตรงั สรรคในปจจุบนั )
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลา ลนกระหมอมหาที่สุดมิได แกคณาจารย
ขาราชการและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดวยสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดกําหนดให
ตนบัวสวรรค เปนตนไมมงคลประจํามหาวิทยาลัย

มุง เนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหมที กั ษะความชํานาญดานวิชาชีพ เสริมสราง ทุนมนุษย
ที่มีมูลคาเพิ่มใหกับประเทศ

ปณิธาน
(Determination)
มุง มัน่ จัดการศึกษาวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพดวยการพัฒนาอยางตอเนื่อง

วิสัยทัศน
(Vision)

นักศึกษาสามารถสัมผัสกับความสวยงามไดที่ บริเวณลานอนันตรังสรรค
ดานหนาหอประชุมมหาวิทยาลัย บัวสวรรคจะออกดอกในชวงฤดูหนาว
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนมหาวิทยาลัย
นักปฏิบตั มิ อื อาชีพชัน้ นํา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล

พันธกิจ

เอกลักษณ

อัตลักษณ

(Mission)

(Uniqueness)

(Identity)

จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบน
พืน้ ฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อยางมีคุณภาพรองรับประเทศไทย 4.0
สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและ
งานสรางสรรค สูก ารผลิตเชิงพาณิชยและ
การถายทอดเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
ใหบริการวิชาการทีม่ แี นวคิดเชิงสรางสรรค
แกชุมชนและพื้นที่เปาหมายเพื่อการมี
อาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสูก ารเพิม่ ศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยเขาสู
สังคมแหงการเปลี่ยนแปลงใหสนองตอ
ยุทธศาสตรชาติและสิทธิประโยชนบนพื้นฐาน
ความสุขและความกาวหนาในวิชาชีพ
จัดระบบบริหารจัดการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และแนวทางการจัดหารายได เอือ้ ตอนโยบาย
หลักและพึ่งพาตนเอง

มหาวิทยาลัยนักปฏิบตั มิ อื อาชีพดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

1
2
3
4
5
6

MOTTO-RMUTT
Reputation
เปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

Morality
เปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรม และจริยธรรม

Uniqueness
เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะทาง

Technology
เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนํา

Trustworthiness
เปนมหาวิทยาลัยที่มีความนาเชื่อถือ

11

แผนทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

12

13

สวนที่ 2
คณะ/วิ ท ยาลั ย และ
หลักสูตรที่เปดสอน

14

คณะศิลปศาสตร
(FACULTY OF LIBERAL ARTS)
คณบดี : ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิศากร สิงหเสนี
Website : www.larts.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน : โทร. 0 2549 4974

“หลักสูตรที่เปดสอน”

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (B.A.)
• สาขาวิชาการทองเที่ยว (Tourism)
• สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
• (Hotel Management)
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
• (English for Communication)
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน
• (Aviation Service Industry)
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
(Faculty of Technical Education)
คณบดี : ผูช ว ยศาสตราจารยอานนท นิยมผล
Website : www.teched.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน : โทร. 0 2549 4723-4
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
Bachelor of Education (B.Ed.)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
• (Technology Digital for Education)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
• (Educational Technology and Communication)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
• (Educational Information Technology)

“หลักสูตรที่เปดสอน”

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
Bachelor of Science in Technical Education
(B.S.Tech.Ed.)
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
• (Electronics Engineering and Telecommunication)
• สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer Engineering)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) (ตอเนื่อง)
Bachelor of Industrial Technology
(B.Ind.Tech.) (Continuous Program)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (Production Technology)
• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
• สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
• (Mechatronics Engineering)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(Faculty of agricultural technology)
คณบดี : ดร. ลลิตา ศิริวัฒนานนท
Website : www.agr.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน : โทร. 0 2592 2026

“หลักสูตรที่เปดสอน”

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน (Landscape Technology)
• สาขาวิชาประมง (Fisheries)
• สาขาวิชาสัตวศาสตร (Animal Science)
• สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
• (Food Science and Technology)
• สาขาวิชาการผลิตพืช (Crop Production)
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คณะวิศวกรรมศาสตร
(Faculty of Engineering)
คณบดี : ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. ศิวกร อางทอง
Website : www.en.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน : โทร. 0 2549 3382
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“หลักสูตรที่เปดสอน”

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตสิ่งทอ
• (Textile Production Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
• (Electronics and Telecommunication Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
• (Environmental Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (Food Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการนํ้า
• (Irrigation Engineering and Water Management)
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
• (Agricultural Machinery Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอากาศยาน
• (Avionic Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ตอเนื่อง)
• (Railway System Engineering) (Continuous Program)

คณะบริหารธุรกิจ
(Faculty of Business Administration)
คณบดี : ผูชวยศาสตราจารย ดร. นาถรพี ชัยมงคล
Website : www.bus.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน : โทร. 0 2549 3241

“หลักสูตรที่เปดสอน”

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
• สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
• สาขาวิชาการจัดการ (Management)
• สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ
• (International Business Administration)
• สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (Business Computer)
• สาขาวิชาการเงิน (Finance)
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
• (Logistics and Supply Chain Management)
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) Bachelor of Accountancy (B.Acc.)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics (B.Econ.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรนานาชาติ (International Program)
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
(Faculty of Home Economics technology)
คณบดี : นางสาวจีรวัฒน เหรียญอารีย
Website : www.het.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน : โทร. 0 2549 3159

“หลักสูตรที่เปดสอน”

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)
Bachelor of Home Economics (B.H.E.)
• สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition)
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร (Food Service Industry)
• สาขาวิชาศิลปประดิษฐในงานคหกรรมศาสตร
• (Creative Arts in Home Economic Work)
• สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแตงกาย
• (Fashion Design and Clothing)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.)
• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
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คณะศิลปกรรมศาสตร
(Faculty of Fine and Applied Arts)
“หลักสูตรที่เปดสอน”

ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
Bachelor of Fine Arts (B.F.A.):
• สาขาวิชาศิลปะไทย (Thai Arts)
• สาขาวิชาจิตรกรรม (Painting)
• สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ (Graphic Arts)
• สาขาวิชาประติมากรรม (Sculpture)
• สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป
• (Visual Communication Design)
• สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design)
• สาขาวิชาออกแบบภายใน (Interior Design)
• สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑรวมสมัย
• (Innovative Contemporary Product Design)
• สาขาวิชาดนตรีสากล (Music)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
Bachelor of Education (B.Ed.)
• สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
• (Thai Classical Dance Education)
• สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
• (Thai Classical Music and Vocal Education)
• สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
• (Western Music and Vocal Education)

คณบดี : รองศาสตราจารย ดร. สมพร ธุรี
Website : www.fa.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน : โทร. 0 2549 3273
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(Faculty of Mass Communication Technology)
คณบดี : ผูชวยศาสตราจารยอภิชาติ ไกฟา
Website : www.mct.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน : โทร. 0 2549 4507

“หลักสูตรที่เปดสอน”

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
Bachelor of Technology (B.Tech.)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร
• (Photography and Cinematography Technology)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
• (Redio and Television Broadcasting Technology)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ
• (Advertising and Public Relations Technology)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพดิจิทัลและบรรจุภัณฑ
• (Digital Printing and Packaging Technology)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (Digital Media Technology)
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(Faculty of Science and Technology)
คณบดี : ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิพัทธ จงสวัสดิ์
Website : www.sci.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน : โทร. 0 2549 4156

“หลักสูตรที่เปดสอน”

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
• สาขาวิชาเคมี (Chemistry)
• สาขาวิชาคณิตศาสตร (Mathematics)
• สาขาวิชาสถิติประยุกต (Applied Statistics)
• สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (Applied Biology)
• สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
• สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (Applied Physics)
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร
(Faculty of Architecture)
คณบดี : นายณัฏฐกฤษฏ ศุภกรพินธคุปต
Website : www.arch.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน : โทร. 0 2549 4777

“หลักสูตรที่เปดสอน”
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
Bachelor of Architecture (B.Arch.)
• สาขาวิชาสถาปตยกรรม (Architecture)
• สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
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คณะพยาบาลศาสตร
(Faculty of Nursing)
คณบดี : รองศาสตราจารยสุนทรี ภานุทัต
Website : www.nurse.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน : โทร. 0 2549 3310

“หลักสูตรที่เปดสอน”

• พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
• (Bachelor of Nursing Science) (B.N.S.)
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วิทยาลัยการแพทยแผนไทย
(Thai Traditional Medicine College)
คณบดี : นางสาวพรทิพย ตันติวงศ
Website : www.tmc.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน : โทร. 0 2592 2014 ตอ 1430

“หลักสูตรที่เปดสอน”

การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต (พทป.บ.)
(Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine) (B.ATM.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
• สาขาวิชาสุขภาพและความงาม (Health and Aesthetic)
• สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ
• (Innovation of Health Products)
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สวนที่ 3
ระบบบริการการศึกษา

27

การลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการศึกษาแบบทวิภาค
ในปการศึกษาหนึง่ จะแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2)
และอาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน เปนภาคการศึกษาไมบังคับ จํานวน
หนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนนั้นใหเปนไปตามขอบังคับฯ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 หมวด 3 ขอ 10 (3) ในแตละภาคการศึกษาปกติ
จะตองลงทะเบียนไมตํ่ากวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับ
ภาคการศึกษาภาคฤดูรอน จะตองลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวย แตถา
การลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติ ที่มีจํานวนหนวยกิตมากกวา
22 หนวยกิต แตไมเกิน 25 หนวยกิต หรือนอยกวา 9 หนวยกิต ตอง
ขออนุ มั ติ ค ณบดี แต ทํ า ได เ พี ย งหนึ่ ง ภาคการศึ ก ษาเท า นั้ น (ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 หมวด 3 ขอ 10 (4))
ในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน
ตามวันและเวลาทีก่ าํ หนดตามปฏิทนิ การศึกษา ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
2562 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) จะดําเนินการ
จัดตารางเรียนและลงทะเบียนเรียนใหนักศึกษา สําหรับในภาค
การศึกษาตอไป จะปฏิบตั ติ ามขั้นตอน ตอไปนี้

1. นักศึกษาตองพบอาจารยที่ปรึกษาที่คณะที่ตนเองสังกัด
เพื่อขอคําแนะนํา ปรึกษา เกี่ยวกับแผนการเรียนและการลง
ทะเบียนเรียน สามารถดาวนโหลดแผนการเรียนและตรวจสอบ
รายละเอียดของรายวิชาในใบลงทะเบียนเรียน
2. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซต
www.oreg.rmutt.ac.th
การจํากัดสิทธิก์ ารลงทะเบียนของนักศึกษาทีม่ คี า ระดับคะแนน
เฉลีย่ สะสม (GPA) ตํา่ กวา 2.00
นักศึกษาตองพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียน และ
ทําการปลดล็อกระบบกอน นักศึกษาจึงจะสามารถเขาระบบการลง
ทะเบียนเรียนผานเว็บไซตได

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซต
นักศึกษาพิมพใบลงทะเบียน
จากหนาเว็บไซต สวท.
กรณีที่ตองลงรายวิชาเพิ่ม

นักศึกษาตองเลือกลงรายวิชา
ในใบลงทะเบียนกอน

กรณีลงรายวิชาเพิ่ม
ใหนักศึกษาติดตออาจารยผูสอน
และอาจารยที่ปรึกษา
เซ็นรับทราบในใบลงทะเบียน
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นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ลงทะเบียนเรียนตามแผน

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียน

พิมพใบแจงยอด

นํามายื่นที่หอง Student Services
Center ณ ตึก สวท.
เจาหนาที่จะดําเนินการลงทะเบียนให

ชําระผานธนาคาร

การจํากัดสิทธิ์ไมใหนักศึกษาลงทะเบียนของนักศึกษาที่มีคาระดับคะแนนตํ่ากวา
2.00 นักศึกษาตองไปพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อวางแผนและใหอาจารยที่ปรึกษา
ปลดล็อกกอน นักศึกษาถึงจะเขาระบบทําการลงทะเบียนเรียนได

รูหรือไม ??

ถาไมลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กําหนด จะตองเสียคาปรับ
ถาไมลงทะเบียนเรียน/ไมลาพักการศึกษา และไมชําระเงิน
คาลงทะเบียนในเวลาที่กําหนด จะถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียน
นักศึกษา
ทัง้ นี้ กอนการถูกถอนชือ่ ทาง สวท. จะจัดสงรายชือ่ นักศึกษา
ที่ไมลงทะเบียน/ไมลาพักการศึกษา หรือลงทะเบียนเรียนแตไมชําระ
เงินคาลงทะเบียนแจงไปยังคณะที่นักศึกษาสังกัดเพื่อตรวจสอบ
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ขั้นตอนการคืนสภาพนักศึกษา

1. นั ก ศึ ก ษาเขี ย นแบบคํ า ร อ งขอคื น สภาพ/ขอรั ก ษาสภาพ/
ลงทะเบียนตํ่ากวาเกณฑ-เกินเกณฑ (FM08-05 สวท.02/AP02) ผาน
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชา รองคณบดีฝาย
เมือ่ นักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนและไมลาพักการศึกษา ในภาคการ วิชาการและคณบดี
ศึกษาปกติ ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัย
จะดําเนินการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ทําใหไมมี
สภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. นําแบบคํารองขอคืนสภาพ ชําระเงินคืนสภาพเปนนักศึกษา
หากนักศึกษามีความประสงคจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ถัดไป นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการคืนสภาพการเปนนักศึกษา และคาลาพักการศึกษา ที่หอง Student Service Center ณ อาคาร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
และคาลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ถูกถอนชื่อ
3. นําแบบคํารองและใบเสร็จรับเงินไปทีค่ ณะเพือ่ ดําเนินการจัดทํา
หนังสือขอคืนสภาพ แจงกลับมาที่ สวท. เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติและ
จัดทําประกาศการคืนสภาพการเปนนักศึกษา

การคืนสภาพนักศึกษา
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การลงทะเบียนลาชา
เมื่อนักศึกษาไมสามารถที่จะมาลงทะเบียนเรียนในแตละภาค
การศึกษาตามปฏิทนิ การศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด แตอยูใ นระยะเวลา
วันเริม่ ปรับการลงทะเบียนเรียนและชําระคาลงทะเบียนลาชา ใหนกั ศึกษา
ดําเนินการดังนี้
1. แบบขอลงทะเบียน/ชําระคาลงทะเบียนลาชา
(FM08-06 สวท.03/AR03 )

ไปพบอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชา รองคณบดีฝายวิชาการ
และคณบดี พรอมใบลงทะเบียนเรียนทีม่ ลี ายเซ็นอาจารยผสู อนทุกรายวิชา
ที่นักศึกษาตองการลงทะเบียน
2. นําแบบขอลงทะเบียนเรียนลาชา ไปติดตอที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน (สวท.) จะดําเนินการลงทะเบียนเรียนและพิมพ
ใบแจงยอดพรอมคาปรับเพื่อนําใบแจงยอดไปชําระที่ธนาคาร

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
สําหรับภาคการเรียนปกติ นักศึกษาผูใดลงทะเบียน
เรี ย นหลั ง วั น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดไว จะต อ งชํ า ระเงิ น
คาธรรมเนียมเพิม่ เติม (คาปรับลาชา) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้นับรวมวันหยุดราชการ มหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติให
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเมื่อพนกําหนดระยะเวลา 10 วัน
ทําการนับจากวันทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดใหนกั ศึกษาชําระเงิน
ลงทะเบียนเรียนไมวากรณีใดๆ
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การเพิ่ม-ถอนรายวิชา
การขอเพิ่มรายวิชา ตองดําเนินการภายในสัปดาหแรกของภาคการ
ศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอนการถอนรายวิชา มี 2 กรณีดังนี้
ถาถอนรายวิชา ภายในสัปดาหแรก ของภาคการศึกษาปกติ
และภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการ
ศึกษา
ถาถอนรายวิชา หลังจากสัปดาหแรก แตยงั อยูภ ายในสัปดาห
ที่ 10 ของภาคการศึกษาปกติ หรือหลังจากสัปดาหแรก แตยงั อยูภ ายใน
สัปดาห ที่ 5 ของภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชานั้นจะปรากฏคาระดับ
คะแนน W (ติด W) ในใบแสดงผลการศึกษา

ขั้นตอนการถอนรายวิชาโดยไดรับคาระดับคะแนน W
1. นักศึกษากรอกรายละเอียดใน แบบเพิม่ /ถอนรายวิชา (FM0807 สวท.05/AR05) ผานความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน อาจารยที่
ปรึกษา และหัวหนาภาควิชา

2. ยืน่ เอกสารทีห่ อ ง Student Service Center ณ สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน (ไมตองเสียคาธรรมเนียมการถอนรายวิชา)
3. ตรวจสอบขอมูลรายวิชาที่ทําการถอนรายวิชาโดยไดรับคา
ระดับคะแนน W ที่ www.oreg.rmutt.ac.th
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การชําระเงินคาลงทะเบียน

1. ตรวจสอบรหัสวิชา ชือ่ รายวิชาจากการลงทะเบียนใหถกู ตอง
2. ทําการพิมพใบแจงยอดการชําระเงินคาลงทะเบียน
3. นําใบแจงยอดไปชําระที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ไว โดยระบบจะทราบวานักศึกษาไดทําการลงทะเบียนในภาคการ
ศึกษานั้นเรียบรอยแลว
เมื่ อ การชํ า ระเงิ น เรี ย บร อ ยจะถื อ ว า สิ้ น สุ ด กระบวนการลง
ทะเบียนออนไลน
สําหรับนักศึกษาที่ตองนําไปใชในการเบิกคาเรียน สามารถ
นําใบแจงยอดฯ ไปใชเบิกได เอกสารประกอบการเบิกคาเลาเรียน
สามารถดาวนโหลดไดที่ www.oreg.rmutt.ac.th คลิก Download
เลือกระเบียบการเบิก-จายบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ

การสอบประจําภาคการศึกษา
จะมีการจัดสอบ 2 ครั้ง คือ การสอบกลางภาคและการสอบ
ปลายภาค กําหนดการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค ใหเปน
ไปตามประกาศมหาวิทยาลัย นักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิส์ อบ จะตองมีเวลาเรียน
ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ
ในการสอบ นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
เรื่อง ขอปฏิบัติการสอบ
หากนักศึกษาที่ปวยหรือมีเหตุสุดวิสัย ทําใหไมสามารถเขาสอบ
ปลายภาคได นักศึกษาตองขอผอนผันการสอบตออาจารยผูสอน
รายวิชานัน้ ภายในวันถัดไปหลังจากทีม่ กี ารสอบปลายภาครายวิชานัน้
โดยเขียนใบคํารองขออนุญาตสอบ

การตรวจสอบตารางสอบ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค
ไดที่ www.oreg.rmutt.ac.th เลือก “ระบบนักศึกษาปจจุบัน”
แล ว เลื อ ก “ตารางเรี ย น น.ศ.” เพื่ อ ตรวจสอบตารางสอบของ
แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน

การทุจริตการสอบ จะมีบทลงโทษ 3 สถานตามลําดับ
ความหนักเบาของพฤติการณ ดังนี้
1. ไดระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทําการทุจริต
นั้น หรือ
2. ไดระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทําการทุจริต
นั้น และสั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาในภาคการ
ศึกษานั้น หรือ
3. ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
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การประเมินการสอนรายวิชา
กอนนักศึกษาจะเขาสูร ะบบงานทะเบียนของนักศึกษา จะตองกรอก
แบบประเมิ น ตามที่ ป รากฏทุ ก ขั้ น ตอน ผ า นระบบบริ ก ารนั ก ศึ ก ษา
www.oreg.rmutt.ac.th โดยตองประเมินปการศึกษาละ 2 ครั้ง และ
ประเมินตามความเปนจริง หากไมกรอกแบบประเมินครบตามที่ปรากฏ
ทุกขั้นตอน นักศึกษาจะไมสามารถเขาสูระบบงานทะเบียนของนักศึกษา
ได
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แบบประเมินวัดความสุข/ความเครียดดวยตนเอง
การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา
นักศึกษาตองประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เมื่อประเมินครบทุกรายวิชา
ใหนักศึกษา คลิก บันทึก

การตรวจสอบผลการเรียน/
สถานะการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาสามารถตรวจสอบผลการศึ ก ษารายบุ ค คลได ที่
www.oreg.rmutt.ac.th
นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนโดยทําการทดลองคํานวณผล
การเรียนไดที่ www.oreg.rmutt.ac.th โดยเลือก “ผลการศึกษา” แลว
เลือก “ทดลองคํานวณผลการศึกษา”
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑการวัดและประเมินผลการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี
การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชาไดกําหนดเปนระดับ
คะแนน คาระดับคะแนนตอหนวยกิต และผลการศึกษา ดังตอไปนี้

ระดับคะแนน (Grade)

คาระดับคะแนนตอ
หนวยกิต

ผลการศึกษา

ก หรือ A

4.0

ดีเยี่ยม (Excellent)

ข+ หรือ B+

3.5

ดีมาก (Very Good)

ข หรือ B

3.0

ดี (Good)

ค+ หรือ C+

2.5

ดีพอใช (Fairly Good)

ค หรือ C

2.0

พอใช (Fair)

ง+ หรือ D+

1.5

ออน (Poor)

ง หรือ D

1.0

ออนมาก (Very Poor)

ต หรือ F

0

ตก (Fail)

ถ หรือ W

-

ถอนรายวิชา (Withdrawn)

ม.ส. หรือ I

-

ไมสมบูรณ (Incomplete)

พ.จ. หรือ S

-

พอใจ (Satisfactory)

ม.จ. หรือ U

-

ไมพอใจ (Unsatisfactory)

ม.น. หรือ AU

-

ไมนับหนวยกิต (Audit)
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เกณฑการพนสภาพ
 เมื่อลงทะเบียนเรียน ที่จํานวนหนวยกิตสะสม (Credit Attempt: CA) ระหวาง 30 ถึง 59 หนวยกิต แลว
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตํ่ากวา 1.50
แตถามีจํานวนหนวยกิตสะสมตั้งแต 60 หนวยกิตขึ้นไป ถึงจํานวนหนวยกิตสะสมกอนครบหลักสูตร
มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตํ่ากวา 1.75
การไดคาคะแนน F
สอบไมผานในรายวิชา
มีเวลาศึกษาไมครบรอยละ 80 ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาในรายวิชานั้น
ทําผิดระเบียบการสอบในแตละภาคการศึกษา

 การแกไขคาระดับคะแนน F

หากเปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะตองลงทะเบียนเรียนซํ้าจนกวาจะไดระดับคะแนนตามที่หลักสูตรกําหนดไว
หากเปนรายวิชาเลือกในหลักสูตร จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได
รายวิชาใดที่ไดคาระดับคะแนน F เมื่อลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือแทนแลว ใหนับหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียวในการ
คํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)

 การไดคาคะแนน I

นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษาในรายวิชายังไมสมบูรณ โดยอาจารยผูสอนใหรอผลการศึกษาไว
มีเหตุเจ็บปวยหรือเหตุสุดวิสัย และมีเวลาศึกษาครบรอยละ 80 โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี
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 การเปลี่ยนคาระดับคะแนน I

ถาการไดคาคะแนน I ในรายวิชานั้น ไมใชอันเนื่องมาจากความผิดของนักศึกษา
สามารถเปลี่ยนคาระดับคะแนน I ใหสูงกวาระดับคะแนน C ขึ้นไปได
แตถาการไดคาคะแนน I ในรายวิชานั้น เปนความผิดของนักศึกษา การเปลี่ยนคาระดับคะแนน I ใหไดไมสูงกวา
ระดับคะแนน C

 การแกไขคาระดับคะแนน I

ยื่นแบบคํารองขอแกระดับคะแนนไมสมบูรณ ( I ) แบบฟอรมลําดับที่ 9 (สําหรับนักศึกษา) (FM09-07 สวท.07/AR07)
ตออาจารยผูสอนภายในกําหนด 10 วันทําการหลังจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป เพื่อใหอาจารยผูสอนทําการ
วัดผลการศึกษาใหสมบูรณ และทําการเปลี่ยนระดับคะแนน I ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันเปดภาคการศึกษา
สําหรับรายวิชาที่เปนโครงการ ใหขออนุมัติคณบดี เพื่อทําการเปลี่ยนระดับคะแนน I แจงคาระดับคะแนนมาที่ สวท.
กอนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตน คาระดับคะแนน I ในรายวิชานั้นจะถูกเปลี่ยนเปนคาระดับคะแนน F โดยอัตโนมัติ

 การไดคาคะแนน W

ลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาหที่ 10 ในระหวางการศึกษาภาคปกติ หรือสัปดาหที่ 6 ในระหวางการศึกษาภาคฤดูรอน
มีเวลาศึกษาไมครบรอยละ 80 ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต (AU)

37

การไดรับปริญญาเกียรตินิยม
1. ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา
• ไมตํ่ากวา 72 หนวยกิต สําหรับหลักสูตร 2-3 ปการศึกษา
• ไมตํ่ากวา 120 หนวยกิต สําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา
• ไมตํ่ากวา 150 หนวยกิต สําหรับหลักสูตร 5 ปการศึกษา
2. สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการที่หลักสูตรกําหนด ทั้งนี้ไมนับระยะเวลาที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษา
3. ตองไมมีผลการเรียนตํ่ากวาระดับคะแนนขั้นพอใช หรือ ค หรือ C ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
4. ผูที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.50 จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1
5. ผูที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.25 จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 หมวด 9 ขอ 24
การไดรับเกียรตินิยมเหรียญทอง
• ใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละคณะ
การไดรับเกียรตินิยมเหรียญเงิน
• ใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 ที่ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเปนที่สองในแตละคณะ
• ใหแกผูสําเร็จการศึกษาไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด แตไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 ในแตละคณะ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 หมวด 9 ขอ 25
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การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
นักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาตัง้ แตปก ารศึกษา 2560 เปนตนไปกอนสําเร็จการศึกษาตองมีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑ
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้

เกณฑมาตรฐาน
(1) TOEFL (677) (Paper-based test) ไมนอยกวาระดับ 420
คะแนน หรือ
(2) TOEFL (120) (Internet-based test) ไมนอยกวาระดับ 40
คะแนน หรือ
(3) TOEFL (300) (Computer-based test) ไมนอ ยกวาระดับ 120
คะแนน หรือ
(4) IELTS (9) ไมนอยกวาระดับ 3.5 คะแนน หรือ

การทดสอบและคาใชจาย

นั ก ศึ ก ษาต อ งไปทดสอบตามศู น ย ท ดสอบต า งๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยตองเสียคาใชจายเองและนําผลมายื่น

(5) CU-TEP (120) ไมนอยกวาระดับ 45 คะแนน หรือ
(6) TU-GET (1,000) ไมนอยกวาระดับ 400 คะแนน หรือ
(7) RT-TEP ไมนอยกวาระดับ 3.5 คะแนน หรือ

RT-TEP ไมนอยกวาระดับ 3.5 คะแนน หรือมหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการจัดสอบใหกับนักศึกษาแตตองเสียคาใชจายเอง
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เกณฑมาตรฐาน

การทดสอบและคาใชจาย

(8) TOEIC (990) ระดับไมนอยกวา 400 คะแนน หรือ

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดสอบใหกบั นักศึกษา โดยไมตอ งเสีย
คาใชจายไดหนึ่งครั้ง โดยที่นักศึกษาที่จะเขาทดสอบจะตองผาน
(9) Tell me more (Placement/Progress) ไมนอยกวาระดับ 5
การทดสอบดวยขอสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมีผลคะแนนได
คะแนน หรือ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดขึน้ กอน หรือผานการอบรมกอนจึงจะมีสทิ ธิ์
(10) Tell me more (Achievement Test) ไมนอยกวาระดับ 380 เขาทดสอบตามมาตรฐานดังกลาวได
คะแนน หรือ
(11) มาตรฐานอืน่ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด โดยมีผลคะแนนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ (11) เกณฑมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของศูนยพัฒนาศักยภาพดานภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ
คณะศิลปศาสตร นักศึกษาตองมีผลคะแนนการทดสอบสมรรถนะดานภาษาอังกฤษไมตํ่ากวารอยละ 60
หากผลการทดสอบภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอยกวา 2 ครั้ง นักศึกษาตองเขาอบรมทางดานภาษาอังกฤษ
และเสียคาใชจายตามที่ศูนยพัฒนาศักยภาพดานภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตรกําหนด ทั้งนี้นักศึกษาตองผานการ
ทดสอบและมีผลคะแนนการทดสอบสมรรถนะดานภาษาอังกฤษไมตํ่ากวารอยละ 60
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกอน
สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 1) และ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)
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การขอสําเร็จการศึกษา การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรและ
ประเมินตนเองไดวา จะสําเร็จการศึกษา ใหยนื่ คํารอง ขอสําเร็จการศึกษา
- ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ
- ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน
กรณีที่นักศึกษาเคยแจงสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดแลว
ไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองยื่นคํารองขอแจงสําเร็จการศึกษาใหม
ทุกภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา เชน กรณีที่ติด I จะตองชําระเงิน คาธรรมเนียมรักษา
สภาพการเปนนักศึกษา จํานวน 1,000.- บาท ในภาคการศึกษาที่อยู

ระหวางการขอแกคําระดับคะแนน I เปนคาระดับคะแนนที่สมบูรณ
ผูสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา จะตองดําเนินการขึ้นทะเบียน
บัณฑิต ซึ่งการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเปนสภาพบังคับที่นักศึกษาจะตอง
กระทําเมื่อสําเร็จการศึกษา หากนักศึกษาไมดําเนินการ จะไมมีสิทธิ์
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร และรับเอกสารหนังสือรับรองการสําเร็จ
การศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา และใบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยฯ
จะดําเนินการใหนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต พรอมขอใบแสดงผลการ
ศึกษาฉบับสมบูรณทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 หมวด 8 ขอ 21

คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสําเร็จการศึกษา
4. มีใบรับรองการเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
1. เรียนครบตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชานั้น
4.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ
2. มีหนวยกิตสะสมไมตํ่ากวาที่หลักสูตรกําหนดไว และได
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00
หลักสูตร 2-3 ป ตองเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 6 กิจกรรม
3. ผานการทดสอบสมรรถนะตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ
3.1 สมรรถนะดานวิชาชีพ
หลักสูตร 4-5 ป ตองเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 12 กิจกรรม
3.2 สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรือ่ ง กําหนดการเขารวม
3.3 สมรรถนะดานสารสนเทศ (ICT)
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. ไมมีหนี้สินผูกพันตอมหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการขอสําเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
เข า สู  ร ะบบทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาทางเว็ บ ไซต
www.oreg.rmutt.ac.th เพือ่ บันทึกขอมูลแจงสําเร็จ
การศึกษา (ตามขั้นตอนที่แจงหนาเว็บไซต)
พิมพใบแจงยอดการชําระเงินและนําไป
ชําระเงินทีธ่ นาคารทีก่ าํ หนด โดยตองชําระภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว ในใบแจงยอด
พิมพแบบขอสําเร็จการศึกษา (FM12-04
สวท.11/AR11) และแบบขึ้ น ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต
(FM12-02 สวท.08/AR08) พรอมแนบหลักฐาน
การชําระเงิน เสนอตออาจารยที่ปรึกษา
หัวหนาสาขาวิชา ลงนามรับรอง

สวท. สรุปรายชือ่ ผูข อสําเร็จการศึกษาสงให
คณะเพื่อแจงประชาสัมพันธใหนักศึกษาทําการ
ตรวจสอบรายชือ่ ผูข อสําเร็จการศึกษา หากมีผขู อ
สําเร็จการศึกษาเพิ่มเติมหรือชื่อตกหลนใหคณะ/
วิทยาลัย ทําบันทึกสงเพิ่มเติมมาที่ สวท.
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นําแบบขอสําเร็จการศึกษา (FM12-04 สวท.11/AR11)
และแบบขึน้ ทะเบียนบัณฑิต (FM12-02 สวท.08/AR08) พรอม
รูปถายสวมครุยปริญญา และหลักฐานการชําระเงินสงแผนก
ทะเบียนคณะ/วิทยาลัย เพื่อรวบรวมสง สวท.
หมายเหตุ รูปถายสวมครุยปริญญา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน
1 ใบ สําหรับติดหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมตั สิ าํ เร็จ
การศึกษากรณีที่นักศึกษาเคยขึ้นทะเบียนบัณฑิตในภาคการ
ศึกษาใดแลวไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษาไมตองขึ้นทะเบียน
บัณฑิตใหม

การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
1

นักศึกษาจะตองเตรียมใบแสดงผลการเรียน พรอมคําอธิบาย
รายวิชาจากสถาบันเดิม (ถามี)

2

นักศึกษาระบุรายวิชาที่ตองการเทียบโอนพรอมระดับคะแนนที่ได
รับ ในแบบเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา (FM09-03 สวท.14/AR14)
สงอาจารยที่ปรึกษาและดําเนินการใหแลวเสร็จภายในภาคการ
ศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

3

รายวิชาที่จะสามารถนํามาเทียบโอนได ตองมีระดับคะแนนไมตํ่า
กวา C หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา

4

จํานวนหนวยกิตที่จะสามารถเทียบโอนได ตองไมเกิน 3 ใน 4 ของ
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่เขาศึกษา

5

รายวิชาที่ไดรับการอนุมัติใหเทียบโอน จะไมนํามาคิดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

6

รายวิชาทีไ่ ดรบั การอนุมตั ใิ หเทียบโอน จะไดรบั การบันทึกเปน TC
ในใบแสดงผลการศึกษา

7

รายวิชาทีไ่ ดรบั การอนุมตั ใิ หเทียบโอน หากเปนหลักสูตรทีม่ อี งคกร
วิชาชีพควบคุม และตองใชผลการเรียนยื่นขอใบประกอบวิชาชีพ
ใหเปนไปตามขอกําหนดขององคกรวิชาชีพ

8

ชําระเงินคาธรรมเนียมเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาละ 100 บาท

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562 หมวด 2
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การเทียบโอนผลการเรียน จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เขาสูการศึกษาในระบบ
สามารถทําไดโดยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน และการประเมินแฟมสะสมงาน โดยขั้นตอนการดําเนินการจะเหมือนกับการเทียบโอนผลการเรียนในระบบ เพียงแตรายวิชา
ที่ไดรับการอนุมัติใหเทียบโอน จะไดรับการบันทึกตามวิธีการดังนี้
บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Test) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน
บันทึกอักษร “CE” (Credits from Examination) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน
บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) หนวยกิตทีไ่ ดจากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมทีไ่ มไดจดั โดยสถาบันอุดมศึกษา
บันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio) หนวยกิตที่ไดจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน
บันทึกอักษร “CN” (Credits from Non-degree Program) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินการการศึกษาหรืออบรมหลักสูตรในสถาบัน
อุดมศึกษาที่ไมไดรับปริญญา
โดยการบันทึกผลการเทียบโอนจะบันทึกไวสวนทายของรายวิชาที่ใหเทียบโอน

การยายสาขาวิชา/คณะ
• กรณียายคณะ

ไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด
และคณบดีของคณะทีต่ องการยายเขาศึกษา

• กรณียายสาขาวิชา

ไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด

กรณียายสาขาวิชา/คณะ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะถูกนํามาลงทะเบียนเรียนสาขาวิชา/คณะที่
นักศึกษาประสงคจะยายดวย ปรากฏในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยดวย
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เสียคาธรรมเนียมในการยายสาขาวิชา/คณะ จํานวน 500 บาท

คําถามที่พบบอยสําหรับ
การบริการการศึกษา

กลุมเต็ม ตองทําอยางไร?
เขี ย นแบบคํ า ร อ งทั่ ว ไป
(FM11-01 สวท.01/AR01) ติดตอ
อาจารย ผู  ส อนรายวิ ช านั้ น เพื่ อ
อนุญาต นําเอกสารนัน้ มายืน่ ดําเนิน
การต อ ที่ สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการ
และงานทะเบียน (สวท.)

ลงทะเบียนเรียนลาชา
ตองทําอยางไร?
เขียนแบบขอลงทะเบียน/ชําระคา
ลงทะเบียนลาชา (FM08-06 สวท.03/
AR03) เสนออาจารยผูสอนทุกวิชาที่จะ
เรียน อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชา
ลงนามในแบบขอลงทะเบียน/ชําระคา
ลงทะเบียนลาชา และนําเอกสารนั้นมา
ยื่นดําเนินการตอที่ สวท. มีคาปรับลาชา
ตามปฏิทินกําหนด

เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม
ตองทําอยางไร?
การเพิม่ /ถอนรายวิชา หากรายวิชา
นั้ น เป น ของกลุ  ม ที่ ค ณะ/สาขา จั ด ให
นั ก ศึ ก ษาเรี ย นตามแผนการเรี ย น
นักศึกษาสามารถทําดวยตนเองได ใน
ระบบงานทะเบียน ที่ www.oreg.rmutt.
ac.th ตามปฏิทินกําหนด หากไมเปนไป
ตามแผนการเรียนใหนักศึกษาเขียนแบบ
เพิ่ม/ถอนรายวิชา (FM08-07 สวท.05/
AR05) ขอลงเรี ย นเพิ่ ม ติ ด ต อ อาจารย
ผูสอน และนํามายื่นที่ สวท. สํารองที่นั่ง
ตามที่อาจารยผูสอนอนุญาต
ลงทะเบียนไปแลวแตตอ งการ
เอาบางรายวิชาออก ตองทํา
อยางไร?
การลงทะเบียนเรียนหากยังอยูใน
ชวงเพิ่ม/ถอนรายวิชา ตามปฏิทินกําหนด
นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาดวยตนเอง
ได หากสิ้นสุดระยะเวลาแลวจะเปนการ
ถอนรายวิชาโดยไดรับอักษร W โดยเขียน
แบบเพิ่ม/ถอนรายวิชา (FM08-07 สวท.
05/AR05) ยื่นที่ สวท.
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ยังไมไดชําระเงินคา
ลงทะเบียน
ตองทําอยางไร?
การชํ า ระเงิ น ค า ลงทะเบี ย น
ชําระผานเคานเตอรธนาคารตามที่ระบุ
ในใบแจงยอด มี 2 ชวง ตามปฏิทิน
การศึกษา
ระดับปริญญาตรี คือ - การชําระ
เงินปกติ – การชําระเงินมีคาปรับลาชา
หากเลยระยะเวลาที่ระบุไวในใบแจง
ยอด ใหรีบติดตอ สวท. ฝายทะเบียน
การศึ ก ษาทั น ที ภายในหนึ่ ง สั ป ดาห
หลังสิ้นสุดการชําระเงินมีคาปรับลาชา
กอนที่นักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ลงทะเบียนเรียนสูงสุด
ไดกี่หนวยกิต?
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ในแตละภาคการศึกษาปกติ จะ
ตองลงทะเบียนไมตํ่ากวา 9 หนวยกิต
แตไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับภาคการ
ศึกษาภาคฤดูรอน จะตองลงทะเบียนได
ไมเกิน 9 หนวยแตถาการลงทะเบียนใน
แต ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ ที่ มี จํ า นวน
หนวยกิตมากกวา 22 หนวยกิต แตไมเกิน
25 หนวยกิต หรือนอยกวา 9 หนวยกิต
ตองขออนุมัติคณบดี แตทําไดเพียงหนึ่ง
ภาคการศึกษาเทานั้น

ติด I ตองทําอยางไร?
การขอแก ร ะดั บ คะแนน ม.ส. (I)
นักศึกษาจะตองยืน่ คํารองตออาจารยผสู อน
รายวิชานั้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้จะตองกระทํา
ภายในกําหนด 10 วันทําการหลังจากวันเปด
ภาคการศึ ก ษาถั ด ไป เพื่ อ ขอให อ าจารย
ผูสอนกําหนดระยะเวลาสําหรับการวัดผล
การศึ ก ษาที่ ส มบู ร ณ ใ นรายวิ ช านั้ น เพื่ อ
เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษา
ยกเวนการเปลีย่ นระดับคะแนน ม.ส. (I) ของ
รายวิชาที่เปนโครงการ ใหขออนุมัติจาก
คณบดี เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
และให ค ณะส ง ระดั บ คะแนนถึ ง สํ า นั ก
สงเสริมทางวิชาการและงานทะเบียนกอน
วันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนด
ทัง้ 2 กรณีนแี้ ลว นักศึกษาทีไ่ ดระดับคะแนน
ม.ส. (I) ในรายวิชาใดจะถูกเปลีย่ นเปนระดับ
คะแนน ต (F) โดยอัตโนมัติ

บัตรนักศึกษา “ชํารุด” “สูญหาย”
ตองทําอยางไร?
กรณี สู ญ หายให แ จ ง อายั ด บั ต ร
ทันที และไปแจงความบัตรสูญหายที่
สถานี ตํ า รวจที่ นั ก ศึ ก ษาสะดวกเพื่ อ
ปองกันผูอื่นนําไปใชประโยชน ติดตอ
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาบิ๊กซี คลองหก
ทั้งกรณีบัตรชํารุดหรือสูญหายโดยเสีย
คาธรรมเนียมทําบัตรนักศึกษาจํานวน
100 บาท/ครั้ง

ยายคณะ/สาขาวิชา
สามารถทําไดเมื่อไหร?
(1) นักศึกษาทีป่ ระสงคจะยายคณะ
ต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณบดี ข องคณะที่
นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด และคณบดี ข องคณะที่
นักศึกษาประสงคจะยายเขาศึกษา
(2) นักศึกษาที่ประสงคจะเปลี่ยน
สาขาวิชาจะกระทําไดกต็ อ เมือ่ ไดรบั ความ
เห็นชอบจากคณบดีของคณะที่นักศึกษา
สังกัด
การขอเอกสารการศึกษา จะตองทํา
อยางไร? กี่วันจึงจะไดรับเอกสาร?
เขี ย นแบบขอเอกสารการศึ ก ษา
(FM12-03 สวท.09/AR09) ติดตอ หอง
Student Service Center สวท. ชําระ
เงินคาธรรมเนียมเอกสารการศึกษาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ สามารถรอ
รับเอกสารไดเลย
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แจงขอสําเร็จการศึกษาแลว
แตยังไมสําเร็จการศึกษา
ตองทําอยางไร?
แจงสําเร็จการศึกษา
ตองทําอยางไรบาง
การแจงสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตอง
ดําเนินการดังนี้
1. นั ก ศึ ก ษาแจ ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่
www.oreg.rmutt.ac.th หลั ง เป ด ภาค
ภายใน 30 วัน สําหรับภาคปกติ และ 15 วัน
หลังเปดภาคฤดูรอน
2. นักศึกษาตรวจสอบขอมูลสวนตัว
และบันทึกยืนยันการแจง สําเร็จการศึกษา
3. นักศึกษาพิมพใบแจงสําเร็จและ
ขึ้ น ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต และใบชํ า ระเงิ น ค า
ขึ้ น ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต และนํ า ไปชํ า ระเงิ น ที่
ธนาคารตามใบแจงยอด
4. นักศึกษานําใบแจงสําเร็จและขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต พรอมรูปสวมครุย จํานวน
2 รูป สงที่แผนกทะเบียนคณะ
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ใหแจงขอสําเร็จการศึกษาใน
ภาคการศึ ก ษาถั ด ไปในระบบ
ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา ส ว นค า ขึ้ น
ทะเบียนบัณฑิตชําระเพียงครัง้ เดียว
ติดตอ สวท. ฝายตรวจสอบและ
รับรองผลการศึกษา

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายณัชติพงศ

อูทอง

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผูจัดทํา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ระพี
นางอัญชลี
นายพัฒณรพี
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัทณรงค
นางลําพึง
นางสาวสาลี
นางสมจิตร
วาที่รอยตรีหญิงสุธัญญารัตน
นางพัชรภร
นางสาวศศิมา
นางสาววารุณี
นางเขมจิรา
นางสาวทราย

กาญจนะ
ตั้งจิตนบ
สุนันทพจน
จตุรัส
อาษาพร
คงนคร
สุวรักษ
กุยสุวรรณ
พงษอยู
ประเสริฐกรรณ
กี่เอี่ยน
เกราะแกว
สุดเรี่ยวแรง

รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
หัวหนาฝายรับเขาศึกษาและทะเบียนประวัติ
หัวหนาฝายมาตรฐานการศึกษา
หัวหนาฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
หัวหนาฝายประมวลผลและสถิติขอมูล
หัวหนาฝายหลักสูตร
หัวหนาฝายทะเบียนการศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สารบัญ
ข้อบังคับ
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยตราสัญลักษณ์.........๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยเครื่องแบบ..............๓
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๙
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี .......................................๑๐
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี .......................................๒๖
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี .......................................๒๘
ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี .......................................๓๕
ว่าด้วยการกำ�หนดให้มีอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๑
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี .......................................๓๘
ว่าด้วยวินัยและการดำ�เนินการทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบ
• ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี .........................................๔๗
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒
• ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี .........................................๖๐
ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
(3)

• ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี .........................................๖๕
ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ........................................๖๘
เรื่อง เกณฑ์การวัดประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี ........................................๗๖
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี ........................................๗๘
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ........................................๘๐
เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษา
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ........................................๘๕
เรื่อง กำ�หนดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี........................................๘๖
ราชมงคลธัญบุรี เรื่อง กำ�หนดการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ........................................๙๓
เรื่อง การกระทำ�ความผิดของนักศึกษาที่ก�ำ หนดให้เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๕๙

(4)

• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ........................................๙๖
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำ�เร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ........................................๙๙
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำ�เร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
• แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ....................... ๑๐๑
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีก่อนสำ�เร็จการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

(5)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดให้มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๔๘ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งวันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
ประกอบด้วยดวงตรา พระราชลัญจกรประจ�ำพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙
อยูภ่ ายในวงกลมมีรปู ดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙ และพระมหาพิชยั มงกุฎ
ครอบใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ดังปรากฏตามภาพแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ ตราสัญลักษณ์ตามข้อ ๓ มีความหมายดังต่อไปนี้
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(๑) ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ
สือ่ ความหมายถึงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
ที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกรประจ�ำพระองค์
และพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายราชการ
(๒) รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบาน
ที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รักษาการ
ตามข้อบังคับนี้และเพื่อการนี้ให้มีอ�ำนาจออกประกาศได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
.....................................................
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก�ำหนดเครื่ อ งแบบ เครื่ อ งหมายและเครื่ อ ง
แต่งกายนักศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และมาตรา ๖๐ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อ
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
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ราชมงคลธัญบุรี

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

“ส่วนราชการ” หมายความว่า คณะ สถาบัน วิทยาลัย หรือ
ส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะทีม่ หี น้าทีจ่ ดั การเรียนการสอน
และให้หมายรวมถึงวิทยาเขตในสังกัดที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๔ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษาตาม
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ที่เป็นนักศึกษาปัจจุบัน ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาค
สมทบหรือภาคพิเศษ และนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี สามารถใช้เครื่องแบบ
เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายแบบปกติตามข้อบังคับนี้ หรือแต่งกายสุภาพก็ได้
ข้อ ๕ เครื่องแต่งกาย แบบปกติ
ก. นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) เสือ้ เชิต้ สีขาวแขนสัน้ เพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง
ไม่ผ่าปลายแขนหรือแขนยาวถึงข้อมือไม่พับปลายแขนไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป
ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด มีกระเป๋า
ขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้กางเกงทับ
ได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
(๒) กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุ ภ าพ ไม่ รั ด รู ป
มีหูเข็มขัด เย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง ไม่พับปลายขา ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สี
กรมท่า สีด�ำ หรือสีเทาเข้ม
(๓) เข็มขัดหนังสีด�ำ  หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัด
(๔) ถุงเท้าสีด�ำ หรือสีที่กลมกลืนกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย
(๕) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
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ข. นักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) เสือ้ เชิต้ สีขาว ไม่รดั รูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มลี วดลาย
ไม่บางเกินสมควรผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง
ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสื้อ
มีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสือ้ ไว้ในกระโปรง
ให้เรียบร้อย
(๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอก
เสื้อเบื้องซ้าย
(๓) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ
ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่า สีด�ำ หรือสีเทาเข้ม
(๔) เข็มขัดหนังสีด�ำหรือสีนำ�้ ตาล หัวเข็มสีเงิน มีลายดุนนูน
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข้อ ๖ เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการหรือชุดกีฬา ให้เป็นไปตามที่ส่วน
ราชการก�ำหนด
ข้อ ๗ เครื่องแต่งกายในงานพิธี
ก. นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงข้อมือ ไม่พับปลายแขนไม่
รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด
มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้
กางเกงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
(๒) เนคไทสีนำ�้ เงินเข้ม กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
(๓) กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพเช่นเดียวกับเครือ่ ง
แต่งกายแบบปกติ สีกรมท่า หรือสีตามที่ส่วนราชการก�ำหนด
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(๔) เข็ ม ขั ด หนั ง สี ด�ำ  หั ว เข็ ม ขั ด สี เ งิ น มี ล ายดุ น นู น ตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดส�ำหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงเท้าสีด�ำ ไม่มีลวดลาย
(๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข. นักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) เสือ้ เชิต้ สีขาว ไม่รดั รูป และไม่หลวมเกินไปไม่มลี วดลาย
ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง
ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัด
กระดุมคอเสือ้ ตัวเสือ้ มีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอด
ชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
(๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอก
เสื้อเบื้องซ้าย
(๓) กระโปรงทรงตรง เช่นเดียวกับเครือ่ งแต่งกายแบบปกติ
สีกรมท่า หรือสีตามที่ส่วนราชการก�ำหนด
(๔) เข็ ม ขั ด หนั ง สี ด�ำ  หั ว เข็ ม ขั ด สี เ งิ น มี ล ายดุ น นู น ตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ เข็มขัด ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
(๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข้อ ๘ เครื่องแต่งกายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ก. บัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
(๑) แต่งกายชุดเครือ่ งแบบข้าราชการ ปกติขาว หรือเครือ่ ง
แบบพนักงานของรัฐ
(๒) บัณฑิตที่รับราชการทหาร ต�ำรวจ ให้แต่งกายตามที่
ต้นสังกัดก�ำหนด
(๓) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
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ข. บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) เสื้อราชปะแตนสีขาว
(๒) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
(๓) มีแผงคอ ตามแบบทีก่ �ำหนดประดับเข็มตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง ๓.๕ เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง
(๔) กระดุมเสือ้ สีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
(๕) ถุงเท้าสีด�ำ ไม่มีลวดลาย
(๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๗) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ค. บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) ให้แต่งกายเช่นเดียวกับการแต่งกายในงานพิธี
(๒) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ง. บัณฑิตหญิงมีครรภ์
(๑) เสื้ อ สี ข าวเกลี้ ย ง ไม่ บ างเกิ น สมควร ผ่ า อกตลอด
ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง แขนปล่อยธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้
นอกกระโปรง
(๒) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป
ความยาวต�่ำกว่าเข่า ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน
(๓) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
(๔) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๕) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ข้อ ๙ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยตราสัญลักษณ์
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ข้อ ๑๐ ให้ ใช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ประกอบเครื่ อ งแต่ ง กาย
นักศึกษาทั้งชายและหญิง ดังต่อไปนี้
(๑) เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใช้กลัดบนอก
เสื้อเบื้องซ้าย ให้มีขนาดและสีดังนี้
- ความสูงของตราสัญลักษณ์ ๓.๕ เซนติเมตร
- ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ท�ำด้ ว ยโลหะลายดุ น นู น
ชุบสีทอง ส่วนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีน�้ำเงิน ส่วนพื้นของชื่อ
มหาวิทยาลัยลงยาสีขาว
(๒) เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยท�ำด้วยโลหะลาย
ดุนนูนชุบสีทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๙ เซนติเมตร
(๓) หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ท�ำด้วยโลหะชุบสี
เงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๔.๘ เซนติเมตร ภายใน
สี่เหลี่ยมเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุนนูน
(๔) กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง ท�ำด้วยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง ๑.๘ เซนติเมตร มีลักษณะกลมมน ขอบเกลี้ยง ภายในเป็นตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยดุนนูน
(๕) แผงคอบัณฑิตชาย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลาย
แหลม พื้นแผงท�ำด้วยผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้ม กว้าง ๔ เซนติเมตร ตรงกลางผ้า
สักหลาดมีแถบทองกว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมแถบทองทั้งสองข้าง มีเส้นไหมกลม
สีตามสาขาวิชา กว้าง ๐.๓ เซนติเมตร ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน
สูง ๓.๕ เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง
ข้อ ๑๑ การแต่งกายที่มิได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอธิการบดี โดยท�ำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

9

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
.....................................................

ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อ
ให้การด�ำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสภาพสังคม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นควรจัดท�ำข้อบังคับ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ ห้มผี ลใช้บงั คับนับแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่
ก�ำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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“สภามหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
“คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการ
เรียนการสอน
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการระดับคณะ วิทยาเขต
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาเขต
ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการประจ�ำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ�ำคณะ
ของแต่ละคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
คณะและให้หมายรวมถึงหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ เป็นอย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าภาควิชา
“หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละคณะและให้หมายรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
“แผนการเรียน” หมายความว่า แผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาของ แต่ละหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำในคณะซึ่งคณบดี
มอบหมายให้ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา ติดตามผลเกี่ยวกับการศึกษา ตักเตือน
และดูแลความประพฤติตลอดจนรับผิดชอบดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา
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“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสอนรายวิชา
ในระดับปริญญา
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ�ำนาจวินิจฉัย
ตีความตลอดจนออกประกาศเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ทั้งนี้ค�ำวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด

หมวด ๑
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๖ ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้
(๑) เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือโรคติดต่อร้ายแรง โรคทีส่ งั คมรังเกียจ
หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
ข้อ ๗ การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย หรือการคัดเลือกตาม
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๘ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาเมื่อ
ได้ขึ้นทะเบียนและช�ำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย พร้อมน�ำส่งหลักฐานเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย
ตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
หากผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเป็นอัน
หมดสิทธิท์ จี่ ะเข้าเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมีเหตุจ�ำเป็นและได้รบั อนุมตั จิ ากอธิการบดี
หรือผู้ได้รับมอบหมาย
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นั ก ศึ ก ษาที่ ขึ้ น ทะเบี ย นแล้ ว ต้ อ งท�ำบั ต รประจ�ำตั ว นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยทุกคน

หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยการประสานงานด้านวิชาการ
ระหว่างคณะหรือภาควิชา คณะใดหรือภาควิชาใด ทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับวิชาการด้านใด
ให้จัดการศึกษาในวิชาการด้านนั้น แก่นักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาภาคการศึกษาปกติโดยใช้ระบบ
ทวิภาคเป็นหลัก ในปีการศึกษาหนึ่ง จะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาซึ่งเป็นภาค
การศึกษาบังคับ แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาทีห่ นึง่ และภาคการศึกษาทีส่ อง มีระยะ
เวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเวลาส�ำหรับ
การสอบด้วย
(๓) มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูรอ้ นเพิม่ เป็นภาคการ
ศึกษาที่ไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าเจ็ดสัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมเวลาส�ำหรับ
การสอบด้วย แต่ให้มจี �ำนวนชัว่ โมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับหนึง่ ภาคการศึกษา
ปกติ
(๔) การก�ำหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก�ำหนด
เป็นหน่วยกิตตามลักษณะการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(ก) รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย
ปัญหา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจ�ำนวนชั่วโมงรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
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(ข) รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ๒-๓ ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจ�ำนวนชั่วโมงรวม ระหว่าง ๓๐-๔๕
ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
(ค) การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อย
กว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
(ง) การท�ำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้
รับมอบหมายที่ใช้เวลาท�ำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
(จ) การศึกษาบางรายวิชาทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัย
อาจก�ำหนดหน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม
(๕) นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า
ร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาจึงจะมีสิทธิ์สอบในรายวิชา
นั้น กรณีที่เวลาศึกษาไม่ถึงร้อยละแปดสิบอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยจะต้องได้รับ
อนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนประจ�ำรายวิชานั้นและรายงานให้คณบดีทราบ

หมวด ๓
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๐ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นโดยปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนดดังนี้
(๑) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ก�ำหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษานั้น ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด
(๒) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของหลักสูตรและข้อก�ำหนดของคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด หากฝ่าฝืนจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ
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(๓) การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต�่ำกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส�ำหรับ
ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่
แผนการเรียนของหลักสูตรได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามแผนการเรียนที่
ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรนั้น
(๔) การลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษาปกติ ที่ มี จ�ำนวน
หน่วยกิตมากกว่า ๒๒ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิตหรือน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
ต้องขออนุมัติคณบดีและได้เพียงหนึ่งภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้าย
ที่ นั ก ศึ ก ษาจะส�ำเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร และมี ห น่ ว ยกิ ต เหลื อ อยู ่ ไ ม่ เ กิ น
๒๕ หน่วยกิต หรือน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต อาจขออนุมัติคณบดี เป็นการเฉพาะราย
ได้อีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(๕) นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
แล้ว แต่มีประกาศภายหลังว่าพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนในภาคการศึกษา
ก่อน ให้ถือว่าผลการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดมาเป็นโมฆะ ไม่มีผล
ผูกพันมหาวิทยาลัย และนักศึกษามีสทิ ธิข์ อคืนเงินค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งได้ช�ำระในภาคการศึกษาที่เป็นโมฆะ
(๖) ส�ำหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน และช�ำระเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนและช�ำระเงินหลังวันทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด จะต้องช�ำระ
เงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย
ในภาคการศึกษาปกติหากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนและ
ไม่ช�ำระเงิน มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
(๗) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
และประสงค์จะขอรักษาสภาพ การเป็นนักศึกษาเพื่อลาพักการศึกษาหรือปรับ
ค่าระดับคะแนนให้ยื่นค�ำร้องต่อคณบดี เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้น�ำไปยื่นต่อส�ำนัก
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ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา
นัน้ และต้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียมเพือ่ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่ปฏิบตั ิ
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
(๘) ส�ำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนและช�ำระเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด หากไม่ปฏิบัตินักศึกษา
จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาและถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้น
เป็นโมฆะ
(๙) ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้ถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษาตาม (๖) (๗) กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เป็นกรณีพิเศษ
เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
เป็นระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่พ้นก�ำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่
นักศึกษา ผู้นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องช�ำระเงินค่า
ธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษารวมทั้งค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ค้างช�ำระตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ กรณีทมี่ หาวิทยาลัยมีเหตุอนั ควรอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่ง หรือจ�ำกัดจ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้
การเปิดรายวิชาเพิ่มหรือปิดรายวิชาใดต้องกระท�ำภายในสองสัปดาห์
แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อนมีหลักเกณฑ์
ดังนี้
(๑) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อน
นักศึกษาจะต้องสอบได้วิชาบังคับก่อน หากฝ่าฝืนจะถือว่าการลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้น เป็นโมฆะ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีก่อนการลงทะเบียนเรียน
และจะต้องเป็นนักศึกษาปีสดุ ท้ายของหลักสูตรทีจ่ ะส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานัน้
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(๒) นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องควบคู่กับ
รายวิชาบังคับก่อนทีเ่ คยลงทะเบียนเรียนแล้วผลการสอบไม่ผา่ น โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ผลการเรียนของรายวิชาต่อเนื่องจะไม่เป็นโมฆะ ไม่ว่า
ผลการเรียนของรายวิชาบังคับก่อนจะสอบผ่านหรือไม่ ให้น�ำผลการเรียนของรายวิชา
ทีส่ อบผ่านมาค�ำนวณคะแนนเฉลีย่ สะสมตามปกติ เว้นแต่รายวิชาทีห่ ลักสูตรก�ำหนด
ไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรนั้น
(๓) นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าต่ อ เนื่ อ งควบคู ่ กั บ
รายวิชาบังคับก่อน หากงดเรียนรายวิชาบังคับก่อน จะต้องงดเรียนรายวิชาต่อเนื่อง
ในคราวเดียวกันด้วย หากไม่งดเรียนรายวิชาต่อเนื่องจะถือว่าการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาต่อเนื่องนั้นเป็นโมฆะ
ข้อ ๑๓ มหาวิทยาลัยก�ำหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาน
ศึกษาดังนี้
(๑) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาได้ใน
แต่ละภาคการศึกษา หากเป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประเภท
ไม่นับหน่วยกิต
(๒) นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาเพือ่
นับหน่วยกิตในหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
(ก) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส�ำเร็จการ
ศึกษา และรายวิชาที่จะเรียนไม่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
(ข) รายวิ ช าที่ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นในสถานศึ ก ษาอื่ น
จะต้องเทียบได้กบั รายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การเทียบให้อยูใ่ นดุลพินจิ
ของภาควิชาและคณะเจ้าของรายวิชา โดยถือเกณฑ์เนื้อหาและจ�ำนวนหน่วยกิต
เป็นหลัก ส่วนการอนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาให้เป็นอ�ำนาจของคณบดี
ที่นักศึกษาสังกัดอยู่
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(๓) การเรียนข้ามสถานศึกษา ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องขอเรียน
ข้ามสถานศึกษาต่อคณบดีเพื่อพิจารณา และนักศึกษาช�ำระเงินตามประกาศที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นจึงไปด�ำเนินการ ณ สถานศึกษาที่
นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
(๔) กรณีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมีความประสงค์จะ
เรียนข้ามสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ นักศึกษาอาจขอเพิม่ หรือถอนรายวิชาได้โดยต้องด�ำเนินการดังนี้
(๑) การขอเพิม่ รายวิชา ต้องกระท�ำภายในสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน
(๒) การถอนรายวิชา ให้มีผลดังนี้
(ก) ถ้าถอนรายวิชาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
(ข) ถ้าถอนรายวิชาเมื่อพ้นก�ำหนดสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่
ภายในสิบสองสัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นก�ำหนดสัปดาห์แรก
แต่ยงั อยูภ่ ายในห้าสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูรอ้ น จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา ซึ่งจะได้
ระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ และเมือ่ พ้นก�ำหนดการถอนรายวิชาแล้ว นักศึกษา
จะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้
(๓) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิม่ จนมีจ�ำนวนหน่วยกิตสูงกว่า
หรือการถอนรายวิชาจนเหลือจ�ำนวนหน่วยกิตต�่ำกว่าที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐ (๓) จะท�ำ
มิได้ หากฝ่าฝืนจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีเหตุผล
อันควรและได้รับอนุมัติจากคณบดี
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หมวด ๔
การลาของนักศึกษา
ข้อ ๑๕ นักศึกษามีสิทธิ์ลาพักการศึกษาในระหว่างการศึกษาดังนี้
(๑) การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และ
ถ้าได้ลงทะเบียนไปแล้วให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา แต่หาก
เป็นการลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ทสี่ บิ สองในระหว่างภาคการศึกษาปกติ หรือ
สัปดาห์ที่หกในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อนให้บันทึกระดับคะแนนถอนรายวิชา
หรือ ถ
(๒) การขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจ�ำเป็นพร้อม
กับมีหนังสือยื่นต่อคณบดี
(๓) นั ก ศึ ก ษาอาจยื่ น ค�ำร้ อ งต่ อ คณบดี เพื่ อ ขออนุ ญ าตลา
พักการศึกษาได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติ ดังกรณีต่อไปนี้
(ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
(ข) ได้รบั ทุนแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุน
อื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(ค) ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บป่วย จนต้องพัก
รักษาตัวตามค�ำสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละยี่สิบของเวลาศึกษาทั้งหมด
โดยมีใบรับรองแพทย์
(ง) มี ค วามจ�ำเป็ น ส่ ว นตั ว โดยนั ก ศึ ก ษาผู ้ นั้ น ได้ ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
(๔) ในภาคการศึ ก ษาแรกที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั จิ ากอธิการบดี
เป็นกรณีพิเศษ
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(๕) ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่า
สองภาคการศึกษาปกติตดิ ต่อกันไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั จิ ากอธิการบดีเป็นกรณี
พิเศษ
(๖) นั ก ศึ ก ษาจะต้ องช�ำระค่ า รัก ษาสภาพการเป็นนัก ศึก ษา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
หากไม่ปฏิบัติจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ยกเว้น ภาคการศึกษา
ที่นักศึกษาได้ช�ำระเงินค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา และค่าอื่นใดตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ดังกล่าวให้ แต่นักศึกษาไม่ต้องช�ำระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
(๗) การลาพักการศึกษาไม่วา่ ด้วยเหตุใดหรือการกลับเข้าศึกษา
ใหม่หรือการถูกให้พกั การศึกษาแล้วแต่กรณี ไม่เป็นเหตุให้ขยายระยะเวลาการศึกษา
เกินกว่าสองเท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตรนับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๑๖ นักศึกษาทีป่ ว่ ยหรือมีเหตุสดุ วิสยั ท�ำให้ไม่สามารถเข้าสอบปลาย
ภาคได้ นักศึกษาต้องขอผ่อนผันการสอบต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นภายใน
วันถัดไปหลังจากที่มีการสอบปลายภาครายวิชานั้นเว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร
คณะกรรมการประจ�ำคณะเป็นผูพ้ จิ ารณาการขอผ่อนผันดังกล่าว โดยอาจอนุมตั ใิ ห้
ได้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ หรือ ม.ส. หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้
เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ได้ระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ หรือไม่อนุมัติการขอ
ผ่อนผัน โดยให้ถือว่าขาดสอบก็ได้
ข้อ ๑๗ นักศึกษาอาจลาออกจากการเป็นนักศึกษาได้โดยยื่นค�ำร้อง
ขอลาออกต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด และต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณบดี
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หมวด ๕
การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
ข้อ ๑๘ นักศึกษาอาจย้ายคณะหรือเปลีย่ นสาขาวิชาได้ตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนดดังนี้
(๑) นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะย้ายคณะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
ของคณะที่นักศึกษาสังกัดและคณบดีของคณะที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายเข้าศึกษา
(๒) นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะเปลีย่ นสาขาวิชาจะกระท�ำได้กต็ อ่ เมือ่
ได้รับความเห็นชอบจากคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด

หมวด ๖
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๑๙ มหาวิทยาลัยก�ำหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา
ให้คณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาส�ำหรับ
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาคการศึกษาหนึ่ง โดยการประเมิน
ผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ก�ำหนดเป็นระดับคะแนน ค่าระดับคะแนนต่อ
หน่วยกิตและผลการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๗
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๐ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) ได้ศกึ ษาส�ำเร็จครบหลักสูตรตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดและ
ได้รับการอนุมัติปริญญา
(๔) พ้ น สภาพเนื่ อ งจากถู ก ถอนชื่ อ การเป็ น นั ก ศึ ก ษาตาม
ข้อ ๑๐(๗)
(๕) ไม่ ผ ่ า นเกณฑ์ ก ารวั ด และประเมิ น ผลตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๖) ใช้ระยะเวลาการศึกษาเกินกว่าสองเท่าของแผนการเรียน
ตามหลักสูตรนับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นภาคการ
ศึกษาฤดูรอ้ น ทัง้ นีส้ �ำหรับนักศึกษาทีเ่ ทียบโอนผลการเรียน ย้ายคณะหรือสาขาวิชา
ให้นับเวลาที่เคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดิมรวมเข้าด้วย

หมวด ๘
การขอสำ�เร็จการศึกษา การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ข้อ ๒๑ นักศึกษาจะมีสิทธิขอส�ำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ต้องศึก ษารายวิชาให้ครบตามหลั ก สู ต รและข้ อ ก�ำหนด
ของสาขาวิชานั้น
(๒) มีหน่วยกิตสะสมไม่ต�่ำกว่าที่หลักสูตรก�ำหนดไว้ และได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
(๓) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตและไม่มี
หนี้สินผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
(๔) การยื่นค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษาต้องยื่นต่อส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั เปิดภาคการศึกษานัน้ จนกว่านักศึกษาจะส�ำเร็จการศึกษา
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
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(๕) นักศึกษาที่ไม่ด�ำเนินการตาม (๔) จะไม่ได้รับการพิจารณา
เสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในภาคการศึกษานั้น และจะต้องช�ำระค่ารักษาสภาพการ
เป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาทีน่ กั ศึกษา ยืน่ ค�ำร้องขอส�ำเร็จ
การศึกษา
ข้อ ๒๒ นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาต้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตโดยยื่น
ค�ำร้องขึน้ ทะเบียนบัณฑิตต่อส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมช�ำระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทั้งนี้จะต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๓ การเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

หมวด ๙
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไม่ตำ�่ กว่า ๗๒ หน่วยกิต
ส�ำหรับหลักสูตร ๒-๓ ปีการศึกษา หรือไม่ต�่ำกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตส�ำหรับหลักสูตร
๔ ปีการศึกษา หรือไม่ต�่ำกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตส�ำหรับหลักสูตร ๕ ปีการศึกษา
(๒) ส�ำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก�ำหนด ทั้งนี้
ไม่นับระยะเวลาที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาตามข้อบังคับนี้
(๓) ต้องไม่มีผลการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ขั้นไม่พอใจ หรือ ม.จ.
หรือต�่ำกว่าระดับคะแนนขั้นพอใช้ หรือ ค ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
(๔) นักศึกษาผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (๑)
(๒) และ (๓) ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๕๐ จะได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑
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(๕) นักศึกษาผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (๑)
(๒) และ (๓) ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๒๕ จะได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒
(๖) การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมให้มหาวิทยาลัย
น�ำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจ�ำ
ภาคการศึกษานั้น
ข้อ ๒๕ การให้เกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน
(๑) ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีเหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น โดยแยกเป็นคณะ
(๒) เกียรตินยิ มเหรียญทองให้แก่ผสู้ �ำเร็จการศึกษาทีไ่ ด้ปริญญา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ
(๓) เกียรตินิยมเหรียญเงินให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นที่สองและจะต้องได้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒
ในแต่ละคณะ กรณีผู้ส�ำเร็จการศึกษาได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด แต่ได้
ปริญญาเกียรติอันดับ ๒ ในแต่ละคณะ ให้เกียรตินิยมเหรียญเงิน
การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยมให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนด�ำเนินการ ปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง และให้อธิการบดีน�ำเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญา
ประจ�ำภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา

หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๖ ภายใต้บงั คับตัง้ แต่ขอ้ ๖ ถึงข้อ ๑๘ ให้มผี ลใช้บงั คับกับนักศึกษา
ที่ได้ลงทะเบียนเรียนก่อน ข้อบังคับนี้ มีผลใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ๒๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ ข้อ ๒๔ (๑) (๔) (๕) ไม่ให้มีผลใช้บังคับ
กับนักศึกษาที่เข้าเป็นนักศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๐ โดยให้นักศึกษาที่เข้า
ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๐ ใช้ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
จรวยพร ธรณินทร์
(นางจรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
......................................

โดยที่เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ ห้มผี ลบังคับใช้ ตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔(๒)(ข) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๔(๒)(ข) ถ้าถอนรายวิชาเมื่อพ้นก�ำหนดสัปดาห์แรกแต่
ยังอยู่ภายในสิบสัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นก�ำหนดสัปดาห์แรกแต่
ยังอยู่ภายในห้าสัปดาห์ของภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาซึ่งจะได้ระดับ
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คะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ และเมื่อพ้นก�ำหนดการถอนรายวิชาแล้วนักศึกษา
จะถอนการลงทะเบียนเฉพาะวิชาไม่ได้”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕(๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๕(๑) การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทัง้ ภาคการศึกษา
และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
แต่หากเป็นการลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่สิบในระหว่างภาคการศึกษา
ปกติหรือสัปดาห์ที่หกในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อนให้บันทึกระดับคะแนนถอน
รายวิชา หรือ ถ”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๘ บทเฉพาะกาลแห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๐
“ข้อ ๒๘ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๔(๒)(ข) ข้อ ๑๕(๑) ให้มีผลบังคับ
ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส�ำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะเข้าศึกษาจนกว่า
จะส�ำเร็จการศึกษา”
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สุเมธ แย้มนุ่น
(ดร.สุเมธ แย้มนุ่น)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
......................................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเห็นสมควรจัดท�ำ  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษาขึ้น
เพือ่ ให้การจัดการระบบสหกิจศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาความในข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง มติ หรือประกาศ
อื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ธัญบุรี

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

“คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการระดับคณะที่เปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรแี ละให้หมาย
รวมถึง วิทยาเขต ส�ำนัก สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และให้หมายรวมถึง ผูอ้ �ำนวยการวิทยาเขต ส�ำนัก สถาบัน
ที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาหรือหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ เป็นอย่างอืน่
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในสังกัดคณะ และให้หมายรวมถึงสาขาวิชาที่ขึ้นตรงต่อ
คณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ระบบสหกิจศึกษา” หมายความว่า ระบบการศึกษาทีเ่ น้นการปฏิบตั งิ าน
ในส่วนราชการของรัฐหรือสถานประกอบการของเอกชนทีเ่ ข้าร่วมระบบสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยให้มีการเสนองานให้กับนักศึกษา
ล่วงหน้า และนักศึกษาได้เลือกปฏิบัติงานตามที่นักศึกษามีความถนัด เป็นหลักสูตร
ส�ำหรับนักศึกษาในคณะ และส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“วิชาสหกิจศึกษา” หมายความว่า วิชาที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริง
อย่างเป็นระบบ ในส่วนราชการของรัฐหรือสถานประกอบการของเอกชน เป็นระยะ
เวลาหนึ่งภาคการศึกษา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่ลงทะเบียน
รายวิชาสหกิจศึกษา
“สถานประกอบการ” หมายความว่า ส่วนราชการของรัฐหรือสถาน
ประกอบการของเอกชนที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
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“ทีป่ รึกษาในสถานประกอบการ” หมายความว่า บุคลากรทีส่ ว่ นราชการ
ของรั ฐ หรื อ สถานประกอบการของเอกชนมอบหมายให้ ท�ำหน้ า ที่ ดู แ ลและให้
ค�ำปรึกษาการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบระบบสหกิจ
ศึกษา ได้แก่
(๑) ฝ่ายสหกิจศึกษา ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ในการสนับสนุนการด�ำเนินงานระบบสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
(๒) ส�ำนักงานสหกิจศึกษาประจ�ำคณะ มีหน้าทีใ่ นการสนับสนุน
การด�ำเนินงานระบบสหกิจศึกษาของคณะ
ทัง้ นี้ อ�ำนาจและหน้าที่ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะบุ ค คลหรื อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใด
เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานระบบสหกิจศึกษา และมีขอบอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการอ�ำนวยการระบบสหกิ จ ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา ชี้แนะ ให้ความเห็นชอบการพัฒนา และ
ปรับปรุงรูปแบบ ระเบียบ เกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา
(๒) คณะกรรมการอ�ำนวยการระบบสหกิจศึกษาประจ�ำคณะ
ตามค�ำเสนอของคณะ เพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา ชี้แนะและให้ความเห็นชอบใน
การบริหารงานระบบสหกิจศึกษาของคณะ
(๓) คณะกรรมการด�ำเนิ น งานระบบสหกิ จ ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ท�ำหน้าที่สนับสนุนการด�ำเนินงานระบบสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ ตามวรรคหนึง่ ให้มอี �ำนาจและหน้าทีเ่ ป็น
ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยมอบหมายคณะ ให้มอี �ำนาจแต่งตัง้ คณะบุคคลหรือ
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บุคคลหนึง่ บุคคลใด ตามค�ำเสนอคณะกรรมการอ�ำนวยการระบบสหกิจศึกษาประจ�ำ
คณะ เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานระบบสหกิจศึกษา และมีขอบอ�ำนาจหน้าที่
ดังนี้
(๑) คณะกรรมการด�ำเนินงานระบบสหกิจศึกษาประจ�ำคณะ
ท�ำหน้าที่ในการประสานงาน ระบบสหกิจศึกษา ประจ�ำคณะ
(๒) อาจารย์ประสานงานระบบสหกิจศึกษาประจ�ำภาควิชา
แต่งตั้งจากอาจารย์ประจ�ำแต่ละภาควิชาในคณะ เพื่อให้ท�ำหน้าที่ประสานงาน
และให้ค�ำปรึกษานักศึกษาของภาควิชานั้น
(๓) อาจารย์นิเทศ แต่งตั้งจากอาจารย์ประจ�ำภาควิชาให้ท�ำ
หน้าที่นิเทศ และประเมินผลนักศึกษา
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอ�ำนาจและหน้าที่
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบ
ดังนี้
(๑) เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาซึง่ ก�ำลัง
ศึกษาอยู่ โดยผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
หน่วยกิต ตามหลักสูตรการศึกษานั้น และมีเวลาการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ภาคการศึกษา
(๒) มีระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตำ�่ กว่า ๒.๐๐ ส�ำหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีหรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐ ส�ำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(๓) ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยภาควิชาต้นสังกัดของ
นักศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะก�ำหนด
(๔) ไม่ เ ป็ น โรคที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ
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กรณีที่นักศึกษาขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
อ�ำนวยการระบบสหกิจศึกษาประจ�ำคณะเป็นผู้พิจารณา เป็นการเฉพาะรายให้มี
สิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ ตามความเหมาะสม
กรณีที่นักศึกษาขาดคุณสมบัติตาม (๓) และ (๔) ไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาได้ให้ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ส�ำเร็จการศึกษา
ครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อ ๘ ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจ
ศึกษา และปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบสหกิจศึกษาตามที่คณะก�ำหนด
ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาสหกิจศึกษาเป็นระบบทวิภาค
โดยนั ก ศึ ก ษาต้ อ งไปปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการเป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง ภาค
การศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับข้อ ๘(๑)
ข้อ ๑๑ นักศึกษาต้องถือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้คือ
(๑) ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการเสมื อ นหนึ่ ง พนั ก งาน
ชั่วคราวของสถานประกอบการ ในต�ำแหน่งตามที่ภาควิชาเห็นว่าเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของนักศึกษา
(๒) ปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บการบริ ห ารงานบุ ค คลของสถาน
ประกอบการอย่างเคร่งครัดทุกประการในระหว่างปฏิบัติงาน
(๓) รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ
อย่างเต็มความสามารถ
(๔) ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามที่สถานประกอบการก�ำหนด และ
ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นได้
กรณีนกั ศึกษาภาคสมทบและทีม่ งี านประจ�ำท�ำอยู่ ให้ด�ำเนินการ
ตามประกาศของคณะ
ข้อ ๑๒ เมื่ อ ประกาศผลการคั ด เลื อ กจากสถานประกอบการแล้ ว
นักศึกษาทุกคนต้องไปปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการนัน้ จะเลือ่ นการไปปฏิบตั งิ าน
ไม่ได้
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เว้นแต่กรณี เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นสุดวิสัย นักศึกษาสามารถขอเลื่อน
การปฏิบัติงานได้ โดยต้องยื่นค�ำร้องผ่านอาจารย์ประสานงานระบบสหกิจศึกษา
ประจ�ำภาควิชา เพื่อเสนอคณะกรรมการอ�ำนวยการระบบสหกิจศึกษาประจ�ำคณะ
พิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๓ ภายใต้บังคับข้อ ๘(๒) และข้อ ๑๒ วรรคสอง นักศึกษาไม่
สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาทีย่ งั มิได้ลงทะเบียนเรียนมาก่อน แต่สามารถลงทะเบียน
ซ�้ำในรายวิชาบังคับหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนในรายวิชาเลือกที่เคยลง
ทะเบียนเรียนมาก่อนได้
ข้อ ๑๔ การประเมินผลและการวัดผล ให้เป็นไปตามที่ประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ผ ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ต้องลงทะเบียนเรียนซ�้ำวิชาสหกิจศึกษาอีกจนกว่าจะผ่าน จึงถือว่า
ศึกษาครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ คณะอาจขอตัวนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนครบ
ก�ำหนดระยะเวลา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ�ำนวยการสหกิจศึกษา
ประจ�ำคณะ ในกรณีดังนี้
(๑) นั ก ศึ ก ษากระท�ำความผิ ด หรื อ ร่ ว มกระท�ำผิ ด ที่ ส ามารถ
พิ สู จ น์ ไ ด้ หรื อ ประพฤติ ต นไม่ เ หมาะสมอั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มเสี ย ต่ อ
สถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาได้รับการมอบหมายงานไม่เหมาะสม และไม่
สามารถหางานตรงตามข้อ ๑๑ (๑) ในสถานประกอบการเดิมได้
(๓) สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นกั ศึกษายุตกิ าร
ปฏิบัติงานโดยไม่ใช่ความผิดของนักศึกษา
(๔) มีเหตุจ�ำเป็นทางด้านอื่น ที่คณะเห็นชอบให้นักศึกษากลับ
จากสถานประกอบการก่อนระยะเวลา ที่ก�ำหนด
33

กรณีเหตุตาม (๑) ให้พิจารณาใช้ข้อ ๑๗
กรณีเหตุตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้อาจารย์นิเทศพิจารณาให้
นักศึกษามีสทิ ธิไ์ ด้รบั การประเมินผลรายวิชา โดยเสนอให้คณะกรรมการอ�ำนวยการ
สหกิจศึกษาประจ�ำคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือให้คณะด�ำเนินการหา
สถานประกอบการใหม่ โดยนับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานล่วงมาแล้วรวมระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานใหม่ด้วย
ข้อ ๑๗ การลงโทษนักศึกษาที่กระท�ำผิดต่อระเบียบการปฏิบัติงานของ
สถานประกอบการและข้อบังคับฉบับนี้ ให้นักศึกษาได้รับการประเมินผลไม่ผ่าน
และให้คณะกรรมการอ�ำนวยการระบบสหกิจศึกษาประจ�ำคณะ พิจารณาลงโทษ
เป็น ๔ สถาน ดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ท�ำทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ท�ำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การพิจารณาโทษใน (๒) (๓) และ (๔) ให้ท�ำเป็นหนังสือ และเชิญบิดา
มารดาหรือผู้ปกครอง มารับทราบความผิดและรับรองการลงโทษไว้ด้วย ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามประกาศของคณะ
ข้อ ๑๘ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ�ำนาจวินจิ ฉัย
ตีความ เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบังคับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
จรวยพร ธรณินทร์
(นางจรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการกำ�หนดให้มีอนุปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๑
.....................................................

โดยที่ เ ป็ น การสมควรก�ำหนดให้ มี อ นุ ป ริ ญ ญาส�ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ
น�ำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามความสามารถ อาศัยอ�ำนาจตามความ
ในมาตรา ๕๗ และ มาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการก�ำหนดให้มีอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือแนวปฏิบัติอื่นใด
ที่บัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
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ราชมงคลธัญบุรี

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส�ำนัก และ
ให้หมายรวมถึงส่วนราชการอื่นที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
“อนุ ป ริ ญ ญา” หมายความว่ า อนุ ป ริ ญ ญาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีออกให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชา
หนึ่งวิชาใดก่อนถึงขั้นได้รับปริญญา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีที่เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีหรืออนุปริญญา
ข้อ ๕ สาขาวิชาที่จะมีการให้อนุปริญญาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาที่มีหลักสูตรอนุปริญญา ให้เป็นไปตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
(๒) สาขาวิชาที่ไม่มีหลักสูตรอนุปริญญา ให้สามารถท�ำได้ใน
สาขาวิชาที่มีหลักสูตรชั้นปริญญาตรีที่ใช้เวลาศึกษาตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
ตั้งแต่สี่ปีขึ้นไป
ข้อ ๖ นักศึกษาที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติอนุปริญญาของแต่ละสาขา
วิชา จะต้องมีความประพฤติดีและมีความจ�ำเป็นต้องยุติการศึกษา โดยต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผูท้ มี่ หี น่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ หน่วยกิต ประกอบ
ด้วยวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อย ๓๐ หน่วยกิต วิชาเฉพาะสาขา อย่างน้อย ๔๕
หน่วยกิต และสอบได้ครบหลักสูตรในการศึกษาชั้นปีที่ ๓ ของหลักสูตรชั้นปริญญา
บัณฑิตซึ่งต้องก�ำหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ
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(๒) เป็นผู้ที่มีหน่วยกิต สอบได้ครบหลักสูตรในการศึกษาตั้งแต่
ชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป ของหลักสูตรชั้นปริญญาบัณฑิต โดยเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยซึ่งต้องก�ำหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๑.๗๕
ข้อ ๗ ชื่อปริญญา ให้ใช้ชื่อว่า “อนุปริญญา” อักษรย่อ “อ” แล้วตาม
ด้วยสาขาวิชาของหลักสูตรชั้นปริญญาบัณฑิต ต่อท้าย
ข้อ ๘ คณะที่ประสงค์จะให้อนุปริญญาแก่นักศึกษา ต้องจัดท�ำหลัก
เกณฑ์การให้อนุปริญญาน�ำเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมตั ิ เพือ่ ออกเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรักษาการ
ตามข้อบังคับนี้และมีอ�ำนาจวินิจฉัยตีความเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยวินัยและการดำ�เนินการทางวินัยของนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖
.....................................................

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการด�ำเนินการ
ทางวินัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยวินัยและการด�ำเนินการทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่งอื่นใด ที่บัญญัติไว้แล้ว
ในข้อบังคับนี้ หรือที่ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
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ธัญบุรี

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

“คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการระดับ คณะ วิทยาลัย ที่มีนักศึกษา
ก�ำลังศึกษาอยู่ และให้หมายรวมถึง หน่วยงานที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีนักศึกษาก�ำลัง
ศึกษาอยู่และมีฐานะเทียบเท่าคณะ
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการระดับคณะ วิทยาลัย
ทีม่ นี กั ศึกษาก�ำลังศึกษาอยู่ และให้หมายรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
ที่มีนักศึกษาก�ำลังศึกษาอยู่และมีฐานะเทียบเท่าคณะ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอุทธรณ์การสั่งลงโทษ
นักศึกษาประจ�ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อาจารย์” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการที่ปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย และให้หมายรวมถึง
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และลูกจ้างชัว่ คราวทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าที่ผู้สอนและวิจัย
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุน และให้หมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุน
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาทุกระดับทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ท�ำทัณฑ์บน” หมายความว่า การแจ้งความผิดและก�ำหนดโทษเป็น
ลายลักษณ์อักษร แต่ยังมิได้มีการลงโทษ เว้นแต่จะได้กระท�ำความผิดซ�้ำอีก
“พักการศึกษา” หมายความว่า การให้พักการศึกษา
“ให้ออก” หมายความว่า การให้พน้ จากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยออก
ใบรับรองผลการศึกษา
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“ไล่ออก” หมายความว่า การให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาและให้
คัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา โดยไม่ออกใบรับรองผลการศึกษา
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ�ำนาจออกระเบียบ
ประกาศ ค�ำสัง่ และวินจิ ฉัยตีความเพือ่ ให้การปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนีเ้ ป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

หมวด ๑
วินัยและการรักษาวินัย
----------------ข้อ ๖ นักศึกษาต้องตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน และปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ นักศึกษาต้องเคารพ ให้เกียรติแก่อาจารย์และข้าราชการของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ นักศึกษาต้องรักษาเกียรติยศและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ผู ้ มี วั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม ประพฤติ ต นเป็ น
สุภาพชน มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม
ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย และใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า
ข้อ ๑๑ นักศึกษามิได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งของ
มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นผู้กระท�ำผิดวินัย หรือวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประกาศ ระเบียบของ
คณะและมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๓ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งรั ก ษาความสามั ค คี แ ละรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความสงบ
เรียบร้อยของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ นักศึกษาต้องไม่เสพ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือ
สิ่งเสพติดให้โทษหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ข้อ ๑๕ นักศึกษาต้องไม่เล่นการพนัน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เล่นการพนัน
ข้อ ๑๖ การกระท�ำความผิดดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
(๑) ทุจริตในการสอบ
(๒) ก่อเหตุวุ่นวายร้ายแรงขึ้นในมหาวิทยาลัย
(๓) เสพ มีไว้ครอบครอง จ�ำหน่าย ผลิต มีส่วนหรือเกี่ยวข้อง
กับการจ�ำหน่ายยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดให้โทษ
(๔) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เล่นพนันภายในมหาวิทยาลัย
(๕) ประพฤติ ชั่ ว อั น ท�ำให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย งของ
มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
(๖) ลักทรัพย์หรือจงใจท�ำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือ
ของผู้อื่นให้ช�ำรุดเสียหาย
(๗) ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทอาจารย์และข้าราชการ
(๘) กระท�ำผิดอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่
เป็นการกระท�ำโดยประมาทหรือลหุโทษ
(๙) ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ หรือลักลอบ เปลีย่ นแปลง
แก้ไขข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือการคัดลอกผลงานของผูอ้ นื่ เพือ่ น�ำมาแอบอ้างเป็น
ผลงานของตน
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(๑๐) กระท�ำการอื่ น ใดที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ประกาศ ก�ำหนดให้
เป็นการกระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
การกระท�ำความผิดตาม (๑) ให้ด�ำเนินการทางวินัยและลงโทษ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ

หมวด ๒
บทกำ�หนดโทษ
----------------ข้อ ๑๗ โทษที่จะต้องใช้ส�ำหรับนักศึกษาผู้กระท�ำผิดวินัย มี ๕ สถาน คือ
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ท�ำทัณฑ์บน
(๓) พักการศึกษา
(๔) ให้ออก
(๕) ไล่ออก
ข้อ ๑๘ นักศึกษาผูใ้ ดกระท�ำผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้ผมู้ อี �ำนาจพิจารณา
สั่งลงโทษ ดังนี้
(๑) พักการศึกษา
(๒) ให้ออก
(๓) ไล่ออก
กรณีหากมีเหตุลดหย่อนโทษผูม้ อี �ำนาจสัง่ ลงโทษตำ�่ กว่าทีก่ �ำหนด
ไว้นี้ก็ได้
ข้อ ๑๙ ภายใต้บังคับข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ยกเว้นกรณี ผู้กระท�ำความผิดเป็น
นักศึกษาทีม่ อี ายุตำ�่ กว่าสิบแปดปีบริบรู ณ์ ในขณะกระท�ำความผิด โทษทีจ่ ะใช้ส�ำหรับ
นักศึกษาผู้กระท�ำความผิด มี ๔ สถาน คือ
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(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ว่ากล่าวตักเตือน
ท�ำทัณฑ์บน
ตัดคะแนนความประพฤติ
ท�ำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หมวด ๓
การดำ�เนินการสอบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษา
----------------ข้อ ๒๐ กรณีมผี รู้ อ้ งเรียนกล่าวหาว่านักศึกษากระท�ำผิดวินยั โดยมีพยาน
หลักฐานตามสมควรให้คณบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หากผลการสอบ
ข้อเท็จจริงมีมูลว่านักศึกษากระท�ำผิดจริงให้ด�ำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับนี้
ถ้ า เป็ น ความผิ ด ที่ ป รากฏชั ด แจ้ ง หรื อ ความผิ ด ซึ่ ง หน้ า หรื อ ความผิ ด
ที่ผู้กระท�ำความผิดให้การรับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นการกระท�ำผิด
วินยั ไม่รา้ ยแรง ให้คณบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ถ้าเป็นการกระท�ำ
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้รายงานอธิการบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย
ข้อ ๒๑ การกระท�ำผิดซึ่งมิใช่การกระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้คณบดี
แต่งตั้งอาจารย์หรือข้าราชการเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จ�ำนวนไม่น้อย
กว่าสามคน และให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
สอบสวนและเสนอโทษทางวินยั ให้คณบดีเพือ่ พิจารณาใช้ดลุ พินจิ ออกค�ำสัง่ ลงโทษ
ข้อ ๒๒ การกระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต้องมีผู้กล่าวหาพร้อมพยาน
หลักฐานแสดงให้ปรากฏชัดว่ามีการกระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และรู้ตัวนักศึกษา
ผูก้ ระท�ำผิด ให้อธิการบดีแต่งตัง้ อาจารย์หรือข้าราชการเป็นคณะกรรมการสอบสวน
ทางวิ นั ย จ�ำนวนไม่ น ้ อ ยกว่ า ห้ า คน โดยต้ อ งมี นิ ติ ก รประจ�ำมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
ผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายและอาจารย์ในคณะที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัดไม่น้อยกว่า
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หนึ่งคนร่วมเป็นกรรมการสอบสวนด้วย และให้รายงานผลการสอบสวนพร้อม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนและเสนอโทษทางวินัยให้อธิการบดี
เพื่อพิจารณาใช้ดุลพินิจออกค�ำสั่งลงโทษ
ข้อ ๒๓ การสอบสวนตามข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ ต้องมีกรรมการสอบสวน
มาร่วมสอบสวนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจ�ำนวนกรรมการสอบสวนทัง้ หมดจึงครบ
องค์ประชุม หากไม่ครบองค์ประชุมห้ามมิให้ท�ำการสอบสวน
ข้อ ๒๔ ภายใต้ข้อบังคับนี้ การด�ำเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษ
นักศึกษา ให้น�ำกฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง และกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๕ ภายใต้ข้อบังคับนี้ การด�ำเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษ
นักศึกษาที่มีอายุต�่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ให้น�ำวิธีการสอบสวนตามกฎหมาย
คุ้มครองเด็ก และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้โดยอนุโลม

หมวด ๔
การอุทธรณ์และการสั่งลงโทษ
----------------ข้อ ๒๖ นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษในกรณีกระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
และถูกสั่งลงโทษพักการศึกษา ให้ออก ไล่ออก อาจยื่นอุทธรณ์ผลการสอบสวนต่อ
อธิการบดีภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ทราบค�ำสัง่ ลงโทษ และห้ามรับอุทธรณ์
ที่ยื่นเกินก�ำหนดไว้พิจารณา
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคก่อน ให้นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษท�ำเป็นหนังสือ
ยื่นต่อผู้ออกค�ำสั่งลงโทษ และเมื่อผู้ออกค�ำสั่งลงโทษได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้น�ำเสนอ
ต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์การสั่งลงโทษ ประจ�ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณาอุทธรณ์
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กรรมการ
กรรมการ

ให้มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ คณะกรรมการอุทธรณ์การสัง่ ลงโทษ ประกอบด้วย
(๑) รองอธิ ก ารบดี ที่ ก�ำกั บ ดู แ ลด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษา เป็ น ประธาน
(๒) รองคณบดี ฝ ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในคณะที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด เป็ น

(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ถูกลงโทษ เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการสภาคณาจารย์จากตัวแทนคณะทีน่ กั ศึกษาถูกลงโทษสังกัด
เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งอาจารย์หรือข้าราชการคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ตามค�ำแนะน�ำของผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ข้อ ๒๗ ให้ ค ณะกรรมการด�ำเนิ น การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุทธรณ์พร้อมพยานหลักฐาน แล้วรายงานผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการพร้อมพยานหลักฐานค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการเสนอ
ต่อผู้มีอ�ำนาจลงโทษ
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรกลับหรือแก้ไขค�ำสั่งลงโทษ
ของคณะกรรมการสอบสวน หรือยกค�ำอุทธรณ์ของนักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ ให้แจ้ง
ผู้ออกค�ำสั่งลงโทษด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ พร้อมแจ้งผู้ถูกสั่ง
ลงโทษ ผลการพิจารณาของผู้ออกค�ำสั่งลงโทษให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๘ เมื่อได้มีค�ำสั่งลงโทษเป็นที่สุดอย่างใดแล้ว ให้แจ้งผู้ปกครองของ
นักศึกษาผู้นั้นทราบ
ข้อ ๒๙ นักศึกษาที่ถูกสั่งให้ออก หรือถูกไล่ออก เมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่งปี
นับแต่วันที่ได้มีค�ำสั่งลงโทษ จึงจะสมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาอีกได้
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หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
----------------ข้อ ๓๐ กรณีนักศึกษาที่ได้กระท�ำผิดวินัย หรือวินัยอย่างร้ายแรง ก่อน
ข้ อ บั ง คั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ ห้ ด�ำเนิ น การสอบสวนและลงโทษตามระเบี ย บของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใช้ อ ยู ่ ใ นขณะที่ นั ก ศึ ก ษากระท�ำผิ ด วิ นั ย หรื อ วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
แล้วแต่กรณีไป จนกว่าการสอบสวนจะถึงทีส่ ดุ และมีค�ำสัง่ ลงโทษ เว้นแต่การลงโทษ
ตามข้อบังคับนี้จะเป็นคุณยิ่งกว่า ให้ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
					
สุเมธ แย้มนุ่น
(ดร.สุเมธ แย้มนุ่น)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

46

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๒
....................................

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้มผี ลใช้บงั คับนับแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
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(๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งอื่นใด ในส่วนที่ก�ำหนดไว้
แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“สภาวิ ช าการ” หมายความว่ า สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี”หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาเขต ที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
“คณบดี ” หมายความว่ า หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ คณะ
วิทยาเขต หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ เป็นอย่างอืน่ แต่มฐี านะเทียบเท่าคณะ
วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“ส�ำนักบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ส�ำนักทีด่ �ำเนินการสนับสนุน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ขึ้นไป
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้ความเห็นชอบ
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“หลักสูตรไม่ได้รับปริญญา” หมายความว่า หลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร
ฝึกอาชีพ หรือหลักสูตรอื่นใดที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมที่
มีระบบ อาจจัดในชั้นเรียนหรือการศึกษาแบบทางไกลผ่านสื่อ เรียนเป็นกลุ่มหรือ
เรียนรู้ด้วยตนเองที่มีลักษณะเป็น ชุดวิชา กลุ่มวิชา รายวิชา หรือโมดูลการเรียนรู้
ที่มีหลักฐานการแสดงผลการเรียน เป็นใบรับรอง ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิ
บัตร อนุปริญญา หรือลักษณะอื่นใด
“คณะกรรมการเทียบโอน” หมายความว่า คณะกรรมการเทียบ
โอนผลการเรียนที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดีให้รับผิดชอบในการพิจารณาเทียบโอน
ผลการเรียน
“คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการประจ�ำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการ
ประจ�ำคณะหรือส่วนราชการที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“บุ ค คลเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ” หมายความว่ า บุ ค คลในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น หรือบุคคล
ภายนอกทีข่ นึ้ ทะเบียนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นบุคคลเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“นักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เรียนรู้ตลอดชีวิต
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า เป็นการศึกษาที่ก�ำหนด
จุดมุง่ หมาย วิธกี ารศึกษาหลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล
ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส�ำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
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“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า เป็นการศึกษาที่มีความ
ยืดหยุ่นในการก�ำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส�ำคัญของการส�ำเร็จการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า เป็นการศึกษาที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดย
ศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ
“ธนาคารหน่วยกิต” หมายความว่า ระบบการจัดเก็บสะสม
หน่วยกิตที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
และจากประสบการณ์ โดยไม่จ�ำกัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิของผู้เรียน ระยะเวลา
ในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน�ำผลการ
เรียนรู้ ซึง่ เป็นความรูท้ กั ษะ เจตคติและประสบการณ์ ของผูเ้ รียนทีเ่ กิดจากการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
จากประสบการณ์ท�ำงาน ที่ผู้เรียนสะสมไว้น�ำมาเทียบโอนผลการเรียนในรูปแบบ
เดียวหรือต่างรูปแบบ ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น หรือการเรียนด้วยตนเอง
มาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“ชุดวิชา ”หมายความว่า ชุดรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีม่ เี นือ้ หา
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ให้ความรู้เป็นองค์รวมหรือมีลักษณะเป็นการบูรณาการ
โดยแต่ละชุดวิชามีการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องกันเบ็ดเสร็จในระยะเวลาหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือสถาบันการศึกษาอื่น
“รายวิชา”หมายความว่า รายวิชาของหลักสูตรที่เปิดการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือระดับต�่ำกว่าปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือสถาบันการศึกษาอื่น
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“โมดู ล การเรี ย นรู ้ ” หมายความว่ า หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ที่ มี
กระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบสมบูรณ์แบบ โดยโมดูลการเรียนรู้ต้อง
ระบุผลลัพธ์และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูแ้ ต่ละโมดูลการเรียนรูใ้ ห้จดั เจน
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจออก
ประกาศและวินิจฉัยตีความเพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

หมวด ๑
บททั่วไป การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี และต�่ำกว่าระดับปริญญาตรี
ข้อ ๗ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอน จ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่าสามคน ด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามทีห่ ลักสูตรทีก่ �ำหนด โดยอาจ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ ๘ คณะกรรมการเที ย บโอนผลการเรี ย น มี ห น้ า ที่ ด�ำเนิ น การ
เทียบโอนผลการเรียนรู้ และประเมินความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ส�ำหรั บ บุ ค คลเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ต้ อ ง
ขึ้นทะเบียนเพื่อเก็บสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต
ข้อ ๑๐ ผูข้ อเทียบโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยอย่างน้อย
หนึ่งปีการศึกษา
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ข้อ ๑๑ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็น
ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน

หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบชุดวิชา
รายวิชา โมดูลการเรียนรู้และโอนหน่วยกิต ระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังนี้
ก. ระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) ให้เทียบโอนผลการเรียน ชุดวิชา รายวิชา หรือ โมดูล
การเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์ครอบคลุม เมื่อรวมกันแล้ว
ต้องมีจ�ำนวนไม่เกินหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาก�ำหนดในแต่ละระดับการศึกษา
(๒) การขอเทียบโอนผลการเรียน ชุดวิชารายวิชา หรือโมดูล
การเรียนรู้ ต้องมีเนือ้ หาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องชุดวิชา รายวิชาหรือ
โมดูลการเรียนรู้ที่ขอเทียบโอนผลการเรียน
(๓) การเทียบโอนผลการเรียน ชุดวิชา รายวิชา หรือโมดูล
การเรียนรู้ต้องมีระดับคะแนนไม่ต�่ำกว่า B หรือแต้มระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบ
เท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S เว้นแต่คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
จะก�ำหนดระดับคะแนนโมดูลการเรียนรู้ไว้เป็นอย่างอื่น
(๔) การเทียบโอนผลการเรียนที่เป็นหน่วยกิตในรายวิชา
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามมหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
(๕) นั ก ศึ ก ษาจะเที ย บโอนรายวิ ช าเรี ย นและเที ย บโอน
หน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับเทียบโอน
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(๖) รายวิชาหรือชุดวิชาทีเ่ ทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
จะไม่น�ำมาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๗) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งใช้ เวลาศึ ก ษาอยู ่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย
ที่รับโอนอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์
ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
(๘) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอน
นักศึกษาได้ไม่เกินกว่าชัน้ ปีและภาคการศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้มนี กั ศึกษาเรียนอยู่
ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ข. ระดับปริญญาตรี
(๑) ให้เทียบโอนชุดวิชา รายวิชา หรือ โมดูลการเรียนรู้ ซึง่ มี
เนือ้ หาสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์ครอบคลุม ไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาในสาขาวิชาที่นักศึกษาของผู้ขอเทียบโอนศึกษาอยู่
(๒) ชุดวิชาหรือรายวิชา ที่จะน�ำมาเทียบโอนต้องมีระดับ
คะแนนไม่ต�่ำกว่า C หรือแต้มระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า
(๓) ชุดวิชาหรือรายวิชา ทีเ่ ทียบโอนหน่วยกิตให้ เมือ่ รวมกัน
แล้วต้องมีจ�ำนวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
(๔) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอน
นักศึกษาได้ไม่เกินกว่าชัน้ ปีและภาคการศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้มนี กั ศึกษาเรียนอยู่
ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
(๕) ผู้ขอเทียบโอนที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีสามารถเทียบโอนเข้าสู่การศึกษา
ในระบบได้โดยคณะกรรมการเทียบโอน
ข้อ ๑๔ ให้ ค ณะด�ำเนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย นภายในภาค
การศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ ผู้ขอเทียบโอนจะทราบจ�ำนวน
รายวิชาและจ�ำนวนหน่วยกิตที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
53

กรณีมีเหตุผลความจ�ำเป็นไม่สามารถด�ำเนินการเทียบโอนผล
การเรียนภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีจะพิจารณา
ให้ขอเทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่สองในปีการศึกษานั้น
ข้อ ๑๕ ให้มีการบันทึกการเทียบโอนผลการเรียน และการประเมินผล
ดังนี้
ก. ระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น�ำมาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึก
Transfer Credits ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการเรียน
(๒) ชุดวิชาหรือรายวิชาทีเ่ ทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่
มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนยืน่ ขอใบประกอบวิชาชีพ ให้เป็นไป
ตามข้อก�ำหนดขององค์กรวิชาชีพ
กรณีองค์กรวิชาชีพก�ำหนดระดับคะแนนในชุดวิชาหรือ
รายวิชาทีเ่ ทียบโอนผลการเรียน เพือ่ น�ำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ประจ�ำภาค และ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้บันทึกตัวอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วน
ท้ายชุดวิชาหรือรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้ในใบแสดงผลการเรียน
(๓) โมดูลการเรียนรู้ที่เทียบโอนให้ในแต่ละโมดูล สามารถ
วัดผลและบันทึกผลให้เป็นไปตามคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนก�ำหนด
ข. ระดับปริญญาตรี
(๑) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนให้ จะไม่
น�ำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้
บันทึก Transfer Credits ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้ให้ไว้ใน
ใบแสดงผลการเรียน
(๒) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตร
ที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนยื่นขอใบประกอบวิชาชีพ ให้เป็น
ไปตามข้อก�ำหนดขององค์วิชาชีพ
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กรณีองค์กรวิชาชีพก�ำหนดระดับคะแนนในชุดวิชาหรือ
รายวิ ช าหรื อ กลุ ่ ม วิ ช าที่ เ ที ย บโอนผลการเรี ย น เพื่ อ น�ำมาคิ ด ค่ า ระดั บ คะแนน
เฉลี่ ย ประจ�ำภาค และค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมให้ บั น ทึ ก ตั ว อั ก ษร “TC”
(Transfer Credits) ไว้ส่วนท้ายชุดรายวิชาหรือรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้
ในใบแสดงผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนในใบแสดงผลการเรียน

หมวดที่ ๓
การเทียบโอนผลการเรียน จากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้
หน่วยกิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสูก่ ารศึกษาในระบบ
มีดังนี้
ก. ระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้จะกระท�ำได้
โดยการทดสอบมาตรฐาน หรือการทดสอบทีไ่ ม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมิน
การจัดการศึกษา หรืออบรมทีจ่ ดั โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือการประเมิน
แฟ้มสะสมงาน
(๒) การเทียบชุดวิชาหรือรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยก�ำหนด และให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนัน้ ๆ และตามหลักเกณฑ์ขอ้ ๑๓
(๓) การขอเทียบโอนความรู้เป็นชุดวิชาหรือรายวิชา ที่อยู่
ในสังกัดภาควิชาหรือสาขาวิชาใด ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชานัน้ เป็นผูก้ �ำหนดวิธกี าร
และด�ำเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้นั้นต้องได้รับผลการประเมิน
เทียบได้ไม่ตำ�่ กว่า B หรือแต้มระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่าส�ำหรับชุดวิชาหรือ
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รายวิชานั้น จึงจะให้นับจ�ำนวนหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับ
คะแนนตัวอักษร และไม่มีการน�ำมาคิดคะแนนผลการเรียน เว้นแต่โมดูลการเรียนรู้
การเทียบโอนความรู้ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการเทียบโอนก�ำหนด
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น�ำมาคิดค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยประจ�ำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึก Prior Learning
Credits ไว้สว่ นบนของรายวิชาทีเ่ ทียบโอนให้ในใบแสดงผลการเรียน เว้นแต่หลักสูตร
ทีม่ อี งค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดขององค์กรวิชาชีพ
นั้น
(๕) บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือนักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
สามารถเทียบโอนผลการเรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต เมื่อได้รับเข้าศึกษาเป็น
นักศึกษาในหลักสูตรต้องใช้เวลาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒
หน่วยกิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข. ระดับปริญญาตรี
(๑) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้จะกระท�ำได้
โดยการทดสอบมาตรฐานการทดสอบทีไ่ ม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการ
จัดการศึกษาหรืออบรมทีจ่ ดั โดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนและการประเมินแฟ้ม
สะสมงาน
(๒) การเทียบโอนความรู้จะเทียบโมดูลการเรียนรู้ หรือ
ชุดวิชาหรือรายวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยรายวิชาหรือกลุ่ม
วิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ�ำนวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจ�ำนวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
(๓) การขอเทียบโอนความรู้เป็นชุดวิชาหรือรายวิชา ที่อยู่
ในสังกัดภาควิชาหรือสาขาวิชาใด ให้คณะกรรมการเทียบโอน เป็นผู้ก�ำหนดวิธีการ
และด�ำเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรูน้ นั้ ต้องได้รบั ผลการประเมินเทียบ
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ได้ไม่ต�่ำกว่า C หรือแต้มคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า จึงจะให้นับจ�ำนวนหน่วยกิต
ชุดวิชาหรือรายวิชานั้น
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น�ำมาคิดค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยประจ�ำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึก Prior Learning
Credits ไว้สว่ นบนของรายวิชาทีเ่ ทียบโอนให้ในใบแสดงผลการเรียน เว้นแต่หลักสูตร
ทีม่ อี งค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดขององค์กรวิชาชีพ
นั้น
ในกรณีมีเหตุผลความจ�ำเป็น มหาวิทยาลัยมีเอกสิทธิ์ที่จะ
ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาท�ำการประเมินความรู้ของผู้ที่จะขอเทียบโอนความรู้
ข้อ ๑๗ ให้มีการบันทึกผลการเรียนชุดวิชา และรายวิชา ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร
“CS” (Credits from Standardized Test)
(๒) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
ให้บันทึกอักษร “CE” (Credits from Examination)
(๓) หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่
ไม่ได้จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา ให้บันทึก “CT” (Credits from Training)
(๔) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก
อักษร “CP” (Credits from Portfolio)
(๕) หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาหรืออบรมหลักสูตร
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้รับปริญญาให้บันทึกอักษร “CN” (Credits from
Non-degree Program)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธกี ารประเมินในข้อ (๑) (๒) (๓)
(๔) และ (๕) ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้
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กรณีที่ผู้ขอเทียบโอนมีผ ลการเรี ย นตามวิ ธีการประเมิ น
มากกว่าหนึง่ วิธกี ารประเมิน ให้สามารถน�ำมารวมกันและบันทึกผลการเทียบโอนได้
ในกรณีที่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้
ผลการเรียนประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ก�ำหนดระดับคะแนนใน
รายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพื่อน�ำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชา
ที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการเรียน
ข้อ ๑๘ การพิจารณาผลการเรียนรูใ้ ห้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดท�ำประกาศเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนิน
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อ ๒๐ การเทียบโอนผลการเรียนในหมวดนี้ ไม่ใช่บงั คับการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาภาคพิเศษ
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บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๑ เมื่ อ ระเบี ย บนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึ ก ษาก่ อ น
ระเบียบนีใ้ ช้บงั คับ ให้ใช้หลักเกณฑ์การเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
(นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมายเหตุ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ก�ำหนดให้การศึกษา
ตลอดชีวติ เป็นการศึกษาทีเ่ กิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ
มาตรา ๑๕ ก�ำหนดให้สถานศึกษาอาจจัดการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ
ก็ได้ ให้มกี ารเทียบโอนผลการเรียนทีผ่ เู้ รียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบ
ได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอก
ระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท�ำงาน
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (ส�ำนัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา) เรื่ อ ง
ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ลงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๔๕
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
----------------------------

โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรใี นการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๒ เมือ่ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่
ก�ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
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ราชมงคลธัญบุรี

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

“คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการระดับคณะ วิทยาลัยหรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่อ เป็นอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และให้หมายรวมถึง
คณะ วิทยาลัย ทีจ่ ดั ตัง้ เป็นส่วนงานภายในโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดี และให้หมาย
รวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในระดับคณะ วิทยาลัย ที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการประจ�ำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการ
ประจ�ำคณะของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการด�ำเนินการ
สอบประจ�ำภาคการศึกษา และการสอบระหว่างภาคการศึกษาในแต่ละคณะ
“การสอบ” หมายความว่า การสอบประจ�ำภาคและการสอบ
ระหว่างภาคการศึกษา
“ผู้คุมสอบ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะให้ท�ำ
หน้าที่ก�ำกับดูแลการสอบของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละคณะและให้ หมายรวมถึงหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบ
เท่าภาควิชา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อ ๕ ให้มีประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้คุมสอบ
และข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา เพื่อให้ผู้คุมสอบและผู้เข้าสอบถือปฏิบัติ
ข้อ ๖ ก�ำหนดการสอบประจ�ำภาคและระหว่างภาคการศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องประกาศให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
ข้อ ๗ การสอบรายวิชาใดทีม่ อี าจารย์ผสู้ อนหลายคนให้ภาควิชาก�ำหนด
อาจารย์คนหนึ่งเป็นผู้ประสานงานการสอบของรายวิชานั้น
ข้อ ๘ ให้ ค ณบดี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบประจ�ำภาคการศึ ก ษา
ตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ
ข้อ ๙ คณะกรรมการสอบประจ�ำภาคการศึกษา มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(ก) ก�ำหนดบุคคลเพือ่ ท�ำหน้าทีด่ �ำเนินการและควบคุมการสอบ
แล้วน�ำเสนอคณบดีเพือ่ แต่งตัง้ เป็นอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ เพือ่ ด�ำเนินการในเรือ่ ง
ต่อไปนี้
(๑) จัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษา
ที่มีสิทธิสอบก่อนก�ำหนดวันสอบในรายวิชานั้น
(๒) ก�ำหนดสถานที่สอบ
(๓) ก�ำหนดวิธีการจัดพิมพ์ข้อสอบ
(๔) จัดสถานที่สอบ
(๕) จัดการรับ - ส่งข้อสอบ สมุดค�ำตอบ และ/หรือกระดาษ
ค�ำตอบ
(๖) ก�ำหนดผู้คุมสอบ
(๗) สอบสวนและรายงานการทุจริตของผู้เข้าสอบ
(๘) ติดตามและรวบรวมบัญชีประเมินผลแต่ละรายวิชาที่
คณะรับผิดชอบแล้วจัดส่งส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ข) ดู แ ลการสอบให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้คุมสอบ และการสอบของนักศึกษา
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(ค) วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาในระหว่างการสอบ
(ง) สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วกับการสอบและให้น�ำ
เสนอคณะกรรมการประจ�ำคณะ
(จ) รายงานการปฏิบัติงานของผู้คุมสอบ
(ฉ) ด�ำเนินการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบที่คณะกรรมการ
ประจ�ำคณะมอบหมาย
ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจไม่ประกาศผลการสอบหรือไม่ออกใบรับรอง
ผลการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีหนี้สินติดค้างกับคณะหรือมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ โทษส�ำหรับนักศึกษาผู้กระท�ำการทุจริตในการสอบ มี ๓ สถาน
ตามล�ำดับความหนักเบาของพฤติการณ์ ดังต่อไปนี้ คือ
(๑) ให้ได้ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ท�ำการทุจริตนั้น
หรือ
(๒) ให้ได้ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ท�ำการทุจริตนั้น
และสั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
(๓) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๒ ในกรณีทเี่ กิดการทุจริตในการสอบ ให้คณะกรรมการสอบด�ำเนิน
การสอบข้อเท็จจริงและท�ำรายงานเสนอคณะกรรมการประจ�ำคณะพิจารณาโทษ
เมือ่ คณะกรรมการประจ�ำคณะพิจารณาโทษสถานใดตามข้อ ๑๑(๑) และ
(๒) ให้คณบดีเป็นผู้ลงนามในค�ำสั่ง และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
กรณีคณะกรรมการประจ�ำคณะพิจารณาลงโทษตามข้อ ๑๑(๓) ให้เสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการ
ข้อ ๑๓ มหาวิทยาลัยหรือคณะอาจออกประกาศเพื่อให้การสอบด�ำเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบนี้
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ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจวินจิ ฉัย
ตีความเพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๕๒
.....................................................

โดยที่ เ ป็ น การสมควรก�ำหนดให้ มี ร ะเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแล้ว ได้ศกึ ษารายวิชาเพิม่ เติม ในการน�ำความรูค้ วามสามารถไปประกอบ
อาชีพ หรือการขออนุญาตรับใบประกอบอาชีพตามที่กฎหมายก�ำหนด
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ก�ำหนดไว้
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
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“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
“คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการระดับคณะ วิทยาลัยหรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และให้หมายรวมถึงคณะ วิทยาลัย
ที่จัดตั้งเป็นส่วนงานภายในโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชี่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดี และให้หมายรวมถึงหัวหน้า
ส่ วนงานภายในระดั บคณะ วิ ท ยาลั ย ที่ จั ด ตั้ งโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“นักศึกษา” หมายความว่า ผูท้ เี่ ข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
ข้อ ๕ ผู้ที่ประสงค์จะศึกษารายวิชาเพิ่มเติม จะต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
ข้อ ๖ การขอเข้าศึกษารายวิชาเพิ่มเติมให้ด�ำเนินการดังนี้
(๑) ยืน่ ค�ำร้องขอสมัครโดยตรงทีค่ ณะทีเ่ ปิดท�ำการเรียนการสอน
ในสาขาวิชานั้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
(๒) ให้ ค ณบดี เ ป็ น ผู ้ พิ จ ารณาการรั บ เข้ า ศึ ก ษาและผลการ
พิจารณาถือเป็นที่สุด
ข้อ ๗ การลงทะเบี ย นเรี ย นจะต้ อ งไม่ เ กิ น ภาคการศึ ก ษาละ ๑๒
หน่วยกิต โดยมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาหนึ่งภาคการศึกษา
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ข้อ ๘ ค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ให้เป็นไป
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๙ การขอเอกสารแสดงผลการศึกษา ให้ผู้เข้าศึกษายื่นค�ำร้อง
ต่อส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย โดยออกให้เป็นค่า
ระดับคะแนน ก (A)  ข+ (B+)  ข (B)  ค+ (C+)  ค (C)  ง+ (D+)  ง (D)  ต (F) และ
หน่วยกิตที่ได้ไม่น�ำมาค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรกั ษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจออกประกาศ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
.....................................................
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๑๗(๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงก�ำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้
๑. ให้คณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จัดการวัดผลและประเมินผลการ
ศึกษาส�ำหรับรายวิชา ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาคการศึกษาหนึ่ง
โดยการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ก�ำหนดเป็นระดับคะแนน ค่าระดับ
คะแนนต่อหน่วยกิต และผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
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ระดับคะแนน
(GRADE))
ก หรือ A
ข+ หรือ B+
ข หรือ B
ค+ หรือ C+
ค หรือ C
ง+ หรือ D+
ง หรือ D
ต หรือ F
ถ หรือ W
ม.ส. หรือ I
พ.จ. หรือ S
ม.จ. หรือ U
ม.น. หรือ AU

ค่าระดับคะแนน
ต่อหน่วยกิต
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐
-

ผลการศึกษา
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
ถอนรายวิชา (Withdrawn)
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
พอใจ (Satisfactory)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ไม่นับหน่วยกิต (Audit)

๒. การให้ระดับคะแนน ก (A) ข+ (B+) ข (B) ค+ (C+) ค (C) ง+ (D+) ง (D)
และ ต (F) จะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
๒.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินผล
การศึกษาได้
๒.๒ เปลี่ยนจากระดับคะแนน ม.ส. (I)
๓. การให้ระดับคะแนน ต (F) นอกเหนือไปจาก ข้อ ๒ แล้ว จะกระท�ำ
ได้ดังต่อไปนี้
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๓.๑ ในรายวิชาทีน่ กั ศึกษามีเวลาศึกษาไม่ครบร้อยละ ๘๐ ของเวลา
ศึกษาตลอดภาคการศึกษา
๓.๒ เมื่อนักศึกษาท�ำผิดระเบียบการสอบในแต่ละภาคการศึกษา
ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนัน้ ๆ และได้รบั การ
ตัดสินให้ได้ระดับคะแนน ต (F)
๔. การให้ระดับคะแนน ถ (W) จะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
๔.๑ นักศึกษาป่วยก่อนสอบและไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชา
หรือทั้งหมดได้ โดยยื่นใบลาป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ให้คณบดีพิจารณาร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน หากเห็นว่าการศึกษาของนักศึกษา ผู้นั้นขาดเนื้อหาส่วนที่ส�ำคัญ
สมควรให้ระดับคะแนน ถ (W) ในบางวิชาหรือทั้งหมด
๔.๒ นักศึกษาลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่ ๑๒ ในระหว่างภาค
การศึกษาปกติ หรือสัปดาห์ที่ ๖ ในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อน
๔.๓ คณบดีอนุญาตให้เปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I) เนื่องจาก
ป่วยหรือเหตุสุดวิสัย
๔.๔ ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิต (AU) และมีเวลาศึกษาไม่ครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาตลอด
ภาคการศึกษา
๕. การให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะกระท�ำได้ในรายวิชาที่ผลการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ์ โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องระบุสาเหตุที่ให้ระดับคะแนน ม.ส. (I)
ประกอบไว้ด้วย ในกรณีต่อไปนี้
๕.๑ กรณีมีเหตุเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวิสัย และมีเวลาศึกษาครบ
ร้อยละ ๘๐ โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี
๕.๒ กรณีนักศึกษาท�ำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่
สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาไว้ ด้วยความ
เห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
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๖. การขอแก้ระดับคะแนน ม.ส. (I) นักศึกษาจะต้องยืน่ ค�ำร้องต่ออาจารย์
ผูส้ อนรายวิชานัน้ โดยเร็วทีส่ ดุ ทัง้ นีจ้ ะต้องกระท�ำภายในก�ำหนด ๑๐ วันท�ำการหลัง
จากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เพื่อขอให้อาจารย์ผู้สอนก�ำหนดระยะเวลาส�ำหรับ
การวัดผลการศึกษาทีส่ มบูรณ์ในรายวิชานัน้ เพือ่ เปลีย่ นระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา ยกเว้นการเปลี่ยนระดับคะแนน
ม.ส. (I) ของรายวิชาทีเ่ ป็นโครงการ ให้ขออนุมตั จิ ากคณบดี เพือ่ เปลีย่ นระดับคะแนน
ม.ส. (I) และให้คณะส่งระดับคะแนนถึงส�ำนักส่งเสริมทางวิชาการและงานทะเบียน
ก่อนวันสิน้ ภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก�ำหนดทัง้ ๒ กรณีนแี้ ล้ว นักศึกษาทีไ่ ด้ระดับ
คะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาใดจะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยอัตโนมัติ
ก่อนวันสิน้ ภาคการศึกษาถัดไป หมายถึง ก่อนวันทีท่ มี่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
ไว้ให้เป็นวันสิ้นภาคการศึกษาใดๆ ถัดไปจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ระดับ
คะแนน ม.ส. (I) ไว้เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน
ซึง่ เป็นภาคการศึกษาทีไ่ ม่บงั คับ แต่หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ฤดูร้อน จะต้องด�ำเนินการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนวันสิ้นภาค
การศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้น ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน
ต (F) โดยอัตโนมัติ นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาใด
ไม่จ�ำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อขอปรับระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษา
ต่อไป แต่การขอเปลีย่ นระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา
นักศึกษาต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และช�ำระเงินค่าธรรมเนียมตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
๗. การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) จะกระท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๗.๑ นักศึกษาที่มีเวลาศึกษาครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาตลอด
ภาคการศึกษา แต่ไม่ได้สอบเพราะเจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจาก
คณบดี ในกรณีเช่นนี้ การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้ได้ตามระดับคะแนนปกติ
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๗.๒ เมือ่ อาจารย์ผสู้ อนและหัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการ
ศึกษา เพราะนักศึกษาต้องท�ำงานซึง่ เป็นส่วนประกอบการศึกษา ในรายวิชานัน้ โดย
มิใช่ความผิดของนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้ การเปลีย่ นระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้สงู กว่า
ระดับคะแนน ค (C) ขึ้นไปได้ แต่ถ้าเป็นกรณีความผิดของนักศึกษาแล้ว การเปลี่ยน
ระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้ได้ไม่สูงกว่าระดับคะแนน ค (C)
๘. การให้ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะกระท�ำได้ในรายวิชา
ที่ผลการประเมินผลการศึกษาเป็นที่ พอใจ และ ไม่พอใจ ดังกรณีต่อไปนี้
๘.๑ ในรายวิชาที่หลักสูตรก�ำหนดไว้ว่ามีการประเมินผลการศึกษา
อย่างไม่เป็นระดับคะแนน ก (A) ข+ (B+) ข (B) ค+ (C+) ค (C) ง+ (D+) ง (D) และ
ต (F)
๘.๒ ในรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นนอกเหนื อ ไปจาก
หลักสูตรและขอรับการประเมินผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ.
(U) จะไม่มีค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและหน่วยกิตที่ได้ไม่น�ำมาค�ำนวณหาค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่ให้นับรวมเข้า
เป็นหน่วยกิตสะสมด้วย
๙. การให้ระดับคะแนน ม.น. (AU) จะกระท�ำได้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะแนะน�ำให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อเป็นการเสริม
ความรูโ้ ดยไม่นบั หน่วยกิตในรายวิชานัน้ ก็ได้ แต่ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากอาจารย์ผสู้ อน
รายวิชานั้น
๑๐. การค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาหนึง่ ๆ มหาวิทยาลัยจะค�ำนวณหาค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยของรายวิชา ที่นักศึกษาแต่ละคนได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้นๆ
เรียกว่าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค ตามผลรวมของหน่วยกิตที่นักศึกษาลง
ทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ซึง่ เรียกว่าหน่วยกิตประจ�ำภาค และจะค�ำนวณ
หาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของทุกภาคการศึกษา รวมทั้งภาคการศึกษา
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ฤดูร้อนด้วย ตั้งแต่เริ่มสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบันเรียกว่า
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามผลรวมของหน่วยกิตที่นักศึกษา ลงทะเบียนเรียน
ทุกภาคการศึกษาทั้งหมด ซึ่งเรียกว่าหน่วยกิตสะสม
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท ซึ่งค�ำนวณหาได้ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ประจ�ำภาค ให้ค�ำนวณหาจากผลการ
ศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิต
ค�ำนวณกับค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง
แล้วหารด้วยผลรวมของจ�ำนวนหน่วยกิตประจ�ำภาค ในการหาร เมือ่ ได้ทศนิยมสอง
ต�ำแหน่งแล้ว ถ้าปรากฏว่ายังมีเศษก็ให้ปัดทิ้ง
๑๐.๒ ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม ให้ค�ำนวณหาจากผลการศึกษา
ของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบันที่ก�ำลัง
คิดค�ำนวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตค�ำนวณกับค่าระดับคะแนนต่อ
หน่วยกิตทีน่ กั ศึกษาได้รบั ในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตัง้ แล้วหารด้วยผลรวมของจ�ำนวน
หน่วยกิตสะสมในการหาร เมื่อได้ทศนิยมสองต�ำแหน่งแล้ว ถ้าปรากฏว่ายังมีเศษ
ก็ให้ปัดทิ้ง
๑๑. การลงทะเบียนเรียนซ�้ำ  หรือแทน และการนับหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร
๑๑.๑ นักศึกษาที่ได้รับคะแนน ง+ (D+) หรือ ง (D) ในรายวิชา
ที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติอื่น ให้มีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ�้ำอีกได้ การลงทะเบียนเรียนที่กล่าวนี้ เรียกว่า การ
เรียนเน้น (Regrade)
๑๑.๒ รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U)
หรือ ถ (W) หากเป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ�้ำอีกจนกว่าจะได้ระดับคะแนนตามที่หลักสูตรก�ำหนดไว้
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ถ้ารายวิชาใดทีน่ กั ศึกษาได้ระดับคะแนนตามข้อ ๑๑.๒ เป็นรายวิชา
เลือกในหลักสูตร นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้
รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) เมื่อมี
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาซำ�้ หรือแทนกันแล้วให้นบั หน่วยกิตสะสมเพียงครัง้ เดียว
ในการค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๒. การนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ได้ระดับคะแนน ตั้งแต่ ง (D) ขึ้นไป หรือได้คะแนน พ.จ. (S) เท่านั้น
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดซำ�้ หรือแทนกัน ให้นบั
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนดีที่สุดเพียงครั้งเดียว
๑๓. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
๑๓.๑ มีคา่ ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตำ�่ กว่า ๑.๕๐ เมือ่ ลงทะเบียน
เรียน มีหน่วยกิตสะสม (Credit Attempt-CA) ที่น�ำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (Grade Point Average - GPA.) ระหว่าง ๓๐ ถึง ๕๙ หน่วยกิต
๑๓.๒ มีคา่ ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตำ�่ กว่า ๑.๗๕ เมือ่ ลงทะเบียน
เรียน มีหน่วยกิตสะสม (Credit Attempt-CA) ที่น�ำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (Grade Point Average - GPA.) ตั้งแต่ ๖๐ หน่วยกิตขึ้นไป ถึงจ�ำนวน
หน่วยกิตสะสมก่อนครบหลักสูตร
๑๓.๓ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average GPA.) ต�่ำกว่า ๒.๐๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร ยกเว้น
กรณีที่นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๙๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒.๐๐
ซึ่งผลการศึกษาไม่เพียงพอที่จะรับการเสนอชื่อ เพื่อรับปริญญา ให้นักศึกษา ขอลง
ทะเบียนเรียนซำ 
�้ ในรายวิชาทีไ่ ด้ระดับคะแนนต�ำ่ กว่า ก (A) เพือ่ ปรับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ภายในก�ำหนดระยะเวลา ๓ ภาคการศึกษา รวมภาคการ
ศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกินระยะเวลาสองเท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตร
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๑๔. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
น�ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
(รองศาสตราจารย์น�ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
.....................................................

เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา กรณีนักศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาอื่นมีความประสงค์ มาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๓(๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงออกประกาศไว้ดังนี้
๑. ให้ผทู้ ปี่ ระสงค์จะลงทะเบียนรายวิชายืน่ เอกสารทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เรียน
ข้ามสถานศึกษาจากสถานศึกษาที่นักศึกษาสังกัดเพื่อขออนุมัติรายวิชาต่อคณะที่
รับผิดชอบรายวิชานั้น
๒. อัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๒.๑ ค่าบ�ำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท
๓. ให้คณะทีอ่ นุมตั ริ ายวิชาให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
แจ้งผลการศึกษาภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ต่อสถานศึกษาที่นักศึกษาสังกัด
๔. ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรักษาการตาม
ประกาศนี้และมีอ�ำนาจวินิจฉัยตีความเพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศนี้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
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เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
น�ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
(รองศาสตราจารย์น�ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๑
.....................................................
โดยที่ เ ห็ น สมควรก�ำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ อ นุ ป ริ ญ ญา
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพือ่ ให้ผสู้ �ำเร็จการศึกษาได้น�ำไปแสดงระดับคุณวุฒิ
เพื่อประกอบอาชีพได้ต่อไป
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการก�ำหนดให้มีอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงได้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“อนุปริญญา” หมายความว่า อนุปริญญาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมและสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
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ข้อ ๔ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะขอให้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ อ นุ ป ริ ญ ญาของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์จะต้องมีความประพฤติดแี ละมีความจ�ำเป็นต้องยุตกิ ารศึกษา
โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีหน่วยกิตสอบได้ ครบหลักสูตรชั้นปีที่ ๓ ของ
หลักสูตรชั้นปริญญาบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ
(๒) เป็นผู้ที่มีหน่วยกิตสอบได้ไม่ครบตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔(๑)
อนุญาตให้น�ำหน่วยกิต ที่สอบได้ของรายวิชาระดับที่สูงกว่าหลักสูตรชั้นปีที่ ๓
ในหลักสูตรสาขาเดียวกันมาทดแทนได้ ยกเว้นรายวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
๑๒ หน่วยกิต โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ
(๓) เป็นผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๔ ของสาขานั้นโดย
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ำกว่า ๑.๘๐ หรือ
(๔) เป็นผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๕ ของสาขานั้นโดย
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ำกว่า ๑.๗๕
ข้อ ๕ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอให้พิจารณาอนุมัติให้อนุปริญญาตาม
ประกาศนี้ จะต้องยื่นค�ำร้องแสดงความจ�ำนงต่อส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
น�ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
(รองศาสตราจารย์น�ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษา
.....................................................

เพื่อให้การด�ำเนินการสอบของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในแนวเดียวกัน จึงให้มีข้อ
ปฏิบัติของนักศึกษาเพื่อถือปฏิบัติ
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตารางสอบและห้องสอบที่คณะ หรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรไี ด้ประกาศไว้ หากไม่มาเข้าสอบตามตาราง
สอบและห้องสอบที่ก�ำหนดถือว่าขาดสอบในลักษณะวิชานั้น
๒. ในกรณีผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายไม่เกิน ๓๐ นาที จะเข้าสอบได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก ผู้คุมสอบ และไม่อนุญาตให้ต่อเวลาสอบ ผู้เข้าสอบมาถึง
ห้องสอบสายเกินกว่า ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๓. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการ
ออกให้ที่มีลายมือชื่อผู้มีอ�ำนาจลงนามให้ผู้คุมสอบตรวจทุกครั้งที่เข้าสอบ ในกรณี
ที่ผู้เข้าสอบไม่มีเอกสารดังกล่าว ให้ผู้เข้าสอบ ขอหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา
จากผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะทีผ่ เู้ ข้าสอบสังกัดมาแสดง จึงจะเข้าสอบได้ และไม่
อนุญาตให้ต่อเวลาสอบ
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๔. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งประจ�ำตามที่นั่งสอบที่ก�ำหนดให้ จะเปลี่ยน
ที่นั่งสอบก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้
๕. ผู ้ เข้ า สอบต้ อ งแต่ ง กายให้ สุ ภ าพตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
๖. ผูเ้ ข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ เครือ่ งเขียนทีจ่ �ำเป็นเกีย่ วกับการเขียน
มาเอง เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ไม้ฉาก โปรแทรกเตอร์ วงเวียน เป็นต้น
และไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิดจากผู้เข้าสอบอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผู้คุมสอบ
๗. ห้ามผูเ้ ข้าสอบน�ำต�ำรา บันทึก เอกสาร เครือ่ งค�ำนวณ อุปกรณ์หรือ
สิ่งอื่นใดที่มีสูตรสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบในลักษณะวิชานั้นเข้าห้องสอบ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตไว้ในข้อสอบของลักษณะวิชานั้น และผู้เข้าสอบต้องจัดหา
มาเอง
๘. ระหว่างการสอบ ห้ามผู้เข้าห้องสอบพูดหรือติดต่อซึ่งกันและกัน
หรือก่อการรบกวนแก่ผู้อื่น เช่น สูบบุหรี่ ส่งเสียงดัง เป็นต้น
๙. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความที่แจ้งไว้ในข้อสอบ เมื่อ
ส่งสมุดค�ำตอบ และกระดาษค�ำตอบแล้ว จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ อีกมิได้
๑๐. การขอสมุดค�ำตอบ และกระดาษค�ำตอบเพิ่มเติม หรืออุปกรณ์
เกี่ยวกับการสอบ หรือมีข้อสงสัยในการสอบ ให้ผู้เข้าสอบขอหรือสอบถามจากผู้คุม
สอบเท่านั้น
๑๑. ห้ามฉีกหรือน�ำสมุดค�ำตอบ และกระดาษใด ๆ ที่แจกให้ในห้อง
สอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
๑๒. ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบได้ด�ำเนินการ
ผ่านพ้นไปแล้ว ๖๐ นาที นับแต่เริ่มสัญญาณให้เข้าสอบและรอจนกว่าผู้คุมสอบ
จะมาเก็บสมุดค�ำตอบและกระดาษค�ำตอบเรียบร้อยแล้ว การขออนุญาตออกจาก
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ห้องสอบชั่วคราว หรือหลังระยะเวลาที่ก�ำหนดในวรรคแรกให้อยู่ในดุลพินิจของผู้
คุมสอบ
๑๓. หากผู้เข้าสอบต้องการส่งสมุดค�ำตอบ และกระดาษค�ำตอบก่อน
หมดเวลาทีก่ �ำหนดไว้ ให้ยกมือขึน้ และรอจนกว่าผูค้ มุ สอบจะมาเก็บสมุดค�ำตอบ และ
หรือกระดาษค�ำตอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้
ในกรณีทผี่ เู้ ข้าสอบมิได้ท�ำข้อสอบให้ด�ำเนินการตามความในวรรค
แรกเช่นเดียวกัน
๑๔. เมือ่ มีสญ
ั ญาณหมดเวลา ห้ามผูเ้ ข้าสอบเขียนต่อไปอีก ให้ผเู้ ข้าสอบ
วางสมุดค�ำตอบ และกระดาษค�ำตอบนั้นไว้บนโต๊ะของตน และรอจนกว่าผู้คุมสอบ
จะมาเก็บสมุดค�ำตอบ และกระดาษค�ำตอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้
๑๕. เมือ่ ผูเ้ ข้าสอบได้สง่ สมุดค�ำตอบ และกระดาษค�ำตอบแก่ผคู้ มุ สอบ
เรียบร้อยแล้วผู้เข้าสอบต้องออกไปให้พ้นบริเวณห้องสอบทันที และไม่กระท�ำการ
รบกวนแก่ผู้เข้าสอบอื่นที่ก�ำลังสอบอยู่
๑๖. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องสงสัยกระท�ำการทุจริต ให้ผู้คุมสอบ
มีอ�ำนาจตรวจค้นผู้เข้าสอบได้
๑๗. ผู้เข้าสอบผู้ใดกระท�ำการฝ่าฝืนประกาศนี้ หรือพยายามกระท�ำ
การทุจริตในการสอบรายวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้ว ประธานกรรมการหรือผู้มี
อ�ำนาจหน้าที่ในการจัดการสอบมีอ�ำนาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบรายวิชานั้น หรือสั่ง
ไม่ตรวจค�ำตอบรายวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบตกเฉพาะรายวิชาก็ได้
ถ้าการกระท�ำดังกล่าวในวรรคแรกเข้าลักษณะร้ายแรง อาจสั่ง
ไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบต่อไปก็ได้
๑๘. กรณีกระท�ำการทุจริตโดยการคัดลอกค�ำตอบระหว่างผู้เข้าสอบ
ด้วยกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้นได้สมคบกันกระท�ำการทุจริต
๑๙. โทษส�ำหรับผู้กระท�ำการทุจริตในการสอบมี ๓ สถาน ดังนี้
(๑) ให้ได้ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ท�ำการทุจริตนั้น
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(๒) ให้ได้ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ท�ำการทุจริตนั้น
และสั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
(๓) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
น�ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
(รองศาสตราจารย์น�ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง กำ�หนดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
--------------------------------------เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีโอกาส
เรียนรูป้ ระสบการณ์นอกชัน้ เรียน ซึง่ จะน�ำไปสูค่ ณ
ุ ลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์และ
วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ และเพือ่ ให้การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก�ำหนดให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
๑. ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร
๒-๓ ปี เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๖ กิจกรรม
๑.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร
๔-๕ ปี เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ กิจกรรม
ทัง้ นีน้ กั ศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมครบตามจ�ำนวนกิจกรรมทีม่ หาวิทยาลัยฯ
ก�ำหนดจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity
Transcript) จากมหาวิทยาลัยฯ
๒. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร
ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมใดชมรมหนึ่ง อย่างน้อย ๑ ชมรม โดยจะท�ำการ
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บันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity
Transcript)
๓. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร
ต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ หากผ่านเกณฑ์
จะท�ำการบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student
Activity Transcript)
๔. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร
ต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถทางทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
หากผ่านเกณฑ์จะท�ำการบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(Student Activity Transcript)
๕. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร
หากมีการฝึกประสบการณ์ตา่ งประเทศ จะท�ำการบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๖. กรณีใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และให้ถือดุลพินิจนั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เอกสารแนบท้ายประกาศ

เรื่อง กำ�หนดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*******************
กรอบและทิศทางของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภายใต้กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และอัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัย
“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”
๑. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
และภาคพิเศษ หลักสูตร ๒-๓ ปี ก�ำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วม หมายถึง กิจกรรม
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก�ำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้อง
เข้าร่วม จ�ำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๖ กิจกรรม
๑.๑ กิจกรรมมหาวิทยาลัย เลือกเข้าร่วมจ�ำนวน ๓ กิจกรรม
๑.๑.๑. กิจกรรมทีแ่ สดงความจงรักภักดีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และวันส�ำคัญของมหาวิทยาลัย
๑.๑.๒. กิ จ กรรมกี ฬ า นั น ทนาการ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และ
สวัสดิภาพความปลอดภัย
๑.๑.๓. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
๑.๑.๔. กิจกรรมวิชาการ
๑.๑.๕. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
๑.๑.๖ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
๑.๒ กิจกรรมคณะ/วิทยาลัย จ�ำนวน ๒ กิจกรรม
๑.๓ กิจกรรมเพื่อสังคม บ�ำเพ็ญประโยชน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน ๑ กิจกรรม
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๒. กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาส�ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร ๔-๕ ปี โดยก�ำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วม
หมายถึง กิจกรรมซึง่ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก�ำหนดให้นกั ศึกษา
ทุกคนต้องเข้าร่วม จ�ำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๑๒ กิจกรรม
๒.๑ กิจกรรมมหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๖ กิจกรรม
๒.๑.๑. กิจกรรมทีแ่ สดงความจงรักภักดีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และวันส�ำคัญของมหาวิทยาลัย
๒.๑.๒. กิ จ กรรมกี ฬ า นั น ทนาการ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และ
สวัสดิภาพความปลอดภัย
๒.๑.๓. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
๒.๑.๔. กิจกรรมวิชาการ
๒.๑.๕. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
๒.๑.๖. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
๒.๒ กิจกรรมคณะ/วิทยาลัย จ�ำนวน ๔ กิจกรรม
๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคม บ�ำเพ็ญประโยชน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน ๒ กิจกรรม
๓. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต้องครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านกีฬา นันทนาการและการส่งเสริมสุขภาพ เช่น กองเชียร์
กีฬา การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เป็นต้น
๓.๒ ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทย เช่น กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง การเข้าร่วมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดมารยาท เป็นต้น
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๓.๓ ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น
การอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ การศึกษาดูงาน การแข่งขันทางวิชาการ การเข้าร่วม
ประชุมจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
๓.๔ ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรม
การออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท การบริจาคโลหิต กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นต้น
๓.๕ ด้ า นทั ก ษะเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล และ
ผู้น�ำนักศึกษา เช่น การเป็นพิธีกร กิจกรรมทางด้านสังคม กิจกรรมการพัฒนา
มนุษยสัมพันธ์ คณะกรรมการสาขาวิชา สโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย คณะ
กรรมการชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และ
กิจกรรมที่มีลักษณะความเป็นผู้น�ำต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
๔. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร
ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมใดชมรมหนึ่ง อย่างน้อย ๑ ชมรม โดยจะท�ำการ
บันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity
Transcript)
๕. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร
ต้องมีความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ หากผ่านเกณฑ์จะท�ำการบันทึกลงใน
ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๖. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร
ต้องมีความสามารถทางทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร หากผ่านเกณฑ์
จะท�ำการบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student
Activity Transcript)
๗. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร
หากมีการฝึกประสบการณ์ตา่ งประเทศ จะท�ำการบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
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ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังต่อไปนี้
๑. การเข้าร่วมกิจกรรม ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีเป้าหมายที่แสดงถึงการพัฒนาด้านใด
ด้านหนึง่ ทีช่ ดั เจน และนักศึกษาจะต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้
๑.๑ นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ที่จัดโดยหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
๑.๒ นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
๒. นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ทีจ่ ดั ขึน้ โดยหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะต่างๆ ได้แก่
๒.๑ ผู้น�ำหรือคณะกรรมการบริหารกิจกรรม
๒.๒ คณะท�ำงานหรือผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรม
๒.๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒.๔ นั ก กี ฬ าของสาขาวิ ช า คณะ/วิ ท ยาลั ย ชมรมกี ฬ า หรื อ
มหาวิทยาลัยฯ
๒.๕ เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกในฐานะผู้แทนของ
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยฯ
การเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑. กิจกรรม ๑ กิจกรรม สามารถเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมได้
เพียงด้านเดียว
๒. การพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์ให้อยู่ในด้านใด ให้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของการด�ำเนินกิจกรรมนั้นๆ
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๓. กิจกรรมทีน่ กั ศึกษาจะท�ำการเทียบค่าประสบการณ์ตอ้ งเป็นกิจกรรม
ที่นักศึกษาได้ร่วมด�ำเนินการ เข้าร่วมการฟังบรรยาย เข้าร่วมการฝึกอบรม เข้าร่วม
เป็นคณะท�ำงานหรือเข้าร่วมกิจกรรม
๔. การเดินทาง การพักผ่อน การรับประทานอาหาร จะไม่น�ำมาเทียบ
ค่าประสบการณ์
๕. การเทียบค่าประสบการณ์ ส�ำหรับนักศึกษาทีม่ ผี ลงานดีเด่น นักศึกษา
สามารถน�ำผลงานดังกล่าวมาเทียบค่าประสบการณ์เป็นกรณีพิเศษ ได้แก่นักศึกษา
ที่มีผลงานดังต่อไปนี้
๕.๑ นักศึกษาที่มีผลงานที่ชนะการประกวด หรือแข่งขัน ในกรณี
ต่างๆ
๕.๒ นักศึกษาที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้น�ำองค์กรนักศึกษา ซึ่งมีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ๑ ปี
๕.๓ นักศึกษาทีเ่ ป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เช่น การเป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนา ในกรณีต่างๆ
หลักฐานแสดงการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาทีผ่ า่ นการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจะต้องจัดเก็บเอกสาร
หลักฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งหลักฐานการ
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอาจจะออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้
๑. ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ออกให้โดย คณะ/
วิทยาลัย/หน่วยงาน
๒. ใบประกาศนียบัตรทีไ่ ด้รบั จากการท�ำกิจกรรมซึง่ จัดขึน้ โดยหน่วยงาน
ที่ด�ำเนินการ
๓. หลักฐานอืน่ ๆ ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ทีแ่ สดงว่านักศึกษาผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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๔. บันทึกกิจกรรมพัฒนานักศึกษาลงในระบบฐานข้อมูล หรือบันทึก
เตือนความจ�ำลงในสมุดกิจกรรม
การยื่นขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity
Transcript)
๑. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ ครบตามที่ก�ำหนด จึง
มีสทิ ธิท์ จี่ ะยืน่ ขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity
Transcript)
๒. นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในระบบฐานข้อมูลกับสมุดกิจกรรมนักศึกษา หากพบปัญหาให้
ท�ำการยื่นค�ำร้องขอแก้ไขให้ครบถ้วน
๓. นักศึกษายืน่ ค�ำร้องขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(Student Activity Transcript) ที่กองพัฒนานักศึกษา
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ตัวอย่างบัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ผู้จัดกิจกรรม/โครงการ
ต้องให้นักศึกษากรอกรายละเอียด
ให้ครบถ้วน
และจัดเก็บเอกสาร เพื่อบันทึกลง
ในระบบฐานข้อมูล และบันทึกเตือน
ความจ�ำลงในสมุดกิจกรรมนักศึกษา

รหัสกิจกรรม

หน่วยงานผู้จัด ........................................... วันที่ออกหลักฐาน ..........................................
ชื่อ - สกุล (นาย/น.ส.)......................................... คณะ.......................................................
สาขาวิชา........................................................................ ชั้นปีที่..........................................
รหัสประจ�ำตัวนักศึกษา
ชื่อโครงการ..........................................................................................................................
ประเภทกิจกรรม ด้าน.........................................................................................................
วันที่................................................................
๑. ขอให้นักศึกษาตรวจสอบการบันทึกข้อมูลโครงการได้ ดังนี้
- www.sap.rmutt.ac.th (ส�ำหรับนักศึกษา รหัส 57-58)
- www.sap2.rmutt.ac.th (ส�ำหรับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป)
๒. มีปัญหาเรื่องกิจกรรมตกหล่น น�ำบัตรผ่านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปติดต่อที่หน่วยงาน
ผู้จัด ภายใน ๖๐ วัน
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หากพ้นก�ำหนดนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
๓. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทันที หากมีรอยลบ ขูด ขีด ถือเป็นโมฆะ

(บริเวณนี้ ประทับตราผู้จัดโครงการ/กิจกรรม
และห้ามถ่ายเอกสารเด็ดขาด)
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(ลงนาม)..................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ /
ผู้ได้รับมอบหมาย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง การกระทำ�ความผิดของนักศึกษาที่ก�ำ หนดให้เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------------------------โดยที่เห็นสมควรให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
อาศัยอ�ำนาจตามความใน มาตรา ๒๔ และ ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๕ ข้อ ๑๖(๑๐) ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยวินัยและการด�ำเนินการ
ทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ ข้อ ๑๖(๑๐) ประกอบประกาศส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ งการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ในสถาบันอุดมศึกษา จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เรื่อง การกระท�ำความผิดของนักศึกษาที่ก�ำหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ ป ระกาศ
เป็นต้นไป
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ข้อ ๓ การกระท�ำความผิดของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นความ
ผิดวินัยร้ายแรง
(๑) จัดกิจกรรมในลักษณะผิดศีลธรรมหรือลามกอนาจาร
(๒) การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจของ
นักศึกษาใหม่
(๓) การดื่ ม สุ ร าหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส ่ ว นผสมของแอลกอฮอล์
การเสพสิง่ มึนเมาและสารเสพติดทุกชนิดในมหาวิทยาลัยฯ หรือในขณะจัดกิจกรรม
รับน้องและประชุมเชียร์
(๔) การก่อเหตุความวุ่นวาย หรือก่อกวนความไม่สงบเรียบร้อย
ในบริเวณมหาวิทยาลัยจนเป็นที่เดือดร้อนร�ำคาญของผู้อื่นในขณะที่มีการเรียน
การสอน
(๕) แสดงกิริยามารยาทก้าวร้าวต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย
(๖) การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสัง่
โดยชอบของคณะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือจงใจฝ่าฝืนไม่เชือ่ ฟังค�ำสัง่ ค�ำแนะน�ำ 
หรือค�ำตักเตือนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
(๗) การจั ด กิ จ กรรมอั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย เสื่ อ มเสี ย
ชื่อเสียง
(๘) จัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้รบั อนุญาตจาก
อธิการบดี
ข้อ ๔ การกระท�ำความผิดของนักศึกษาทีฝ่ า่ ฝืนประกาศนีใ้ ห้ด�ำเนินการ
ทางวินัยกับนักศึกษาผู้นั้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยวินัยและการด�ำเนินการทางวินัยของนักศึกษา
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาราชการตามประกาศนี้
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีก่อนสำ�เร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
....................................
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษา
อังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการและวิจัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศใช้บังคับ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีก่อนส�ำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไปก่อน
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ส�ำเร็จการศึกษาต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

เกณฑ์มาตรฐาน
TOEFL (๖๗๗) (Paper-base test) ไม่น้อยกว่า
ระดับ ๔๒๐ คะแนน หรือ
TOEFL (๑๒๐) (Internet-based test) ไม่น้อย
กว่าระดับ ๔๐ คะแนน หรือ
TOEFL (๓๐๐) (Computer-based test)
ไม่น้อยกว่าระดับ ๑๒๐ คะแนน หรือ
IELTS (๙) ไม่น้อยกว่าระดับ ๓.๕ คะแนน หรือ
CU-TEP (๑๒๐) ไม่น้อยกว่าระดับ ๔๕ คะแนน
หรือ
TU-GET (๑,๐๐๐) ไม่ น ้ อ ยกว่ า ระดั บ ๔๐๐
คะแนน หรือ
RT-TEP ไม่น้อยกว่าระดับ ๓.๕ คะแนน หรือ

(๘)

TOEIC (๙๙๐) ระดับไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คะแนน
หรือ
(๙) Tell me more (Placement/Progress) ไม่นอ้ ย
กว่าระดับ ๕ คะแนน หรือ
(๑๐) Tell me more (Achievement Test) ไม่น้อย
กว่าระดับ ๓๘๐ คะแนน หรือ
(๑๑) มาตรฐานอืน่ ตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด โดยมีผล
คะแนนตามประกาศมหาวิทยาลัย
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การทดสอบและค่าใช้จ่าย
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งไปทดสอบตาม
ศู น ย์ ท ดสอบต่ า งๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยต้องเสียค่า
ใช้จ่ายเองและน�ำผลมายื่น

มหาวิ ท ยาลั ย จะด�ำเนิ น การ
จัดสอบให้กับนักศึกษาแต่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเอง
มหาวิทยาลัยจะด�ำเนินการจัด
สอบให้กับนักศึกษา โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายได้หนึ่งครั้ง โดยที่
นักศึกษาทีจ่ ะเข้าทดสอบจะต้อง
ผ่ า นการทดสอบด้ ว ยข้ อ สอบ
มาตรฐานของมหาวิ ท ยาลั ย
และมี ผ ลคะแนนได้ ต ามที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก�ำหนดขึ้ น ก่ อ น
หรือผ่านการอบรมก่อนจึงจะมี
สิทธิ์เข้าทดสอบตามมาตรฐาน
ดังกล่าวได้

ข้อ ๔ นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามตารางด้านล่าง ก่อนส�ำเร็จการศึกษา
ต้องเข้าทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งใน
ข้อ ๓ โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีผลคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน
(๑) หลักสูตรที่จัดแผนการเรียน ๒ ปี และ ๒ ปีครึ่ง
(๒) หลักสูตรที่จัดแผนการเรียน ๓ ปี และ ๓ ปีครึ่ง
(๓) หลักสูตรที่จัดแผนการเรียน ๔ ปี
(๔) หลักสูตรที่จัดแผนการเรียน ๕ ปี

สมรรถนะ

ปีที่นักศึกษาเข้าศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๔๙
ปีการศึกษา ๒๕๔๘
ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข้อ ๕ ให้บันทึกผลการทดสอบของนักศึกษาลงในใบประกาศนียบัตร

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรกั ษาการตามประกาศนี้ และมีอ�ำนาจวินจิ ฉัยตีความ
เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีก่อนสำ�เร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒
....................................
โดยทีเ่ ป็นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมเกณฑ์มาตรฐานการสอบภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส�ำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมกับการจัดการศึกษา และมีประสิทธิภาพ
ทางด้านการจัดการเรียนการสอน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ และมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีก่อนส�ำเร็จการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในช่องเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๓(๑๑) แห่งประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
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ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส�ำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๑) มาตรฐานอืน่ ตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดตามแนบท้ายประกาศนี”้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีก่อนสำ�เร็จการศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
....................................
เกณฑ์มาตรฐานอืน่ ตาม ข้อ ๓(๑๑) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ก่อนส�ำเร็จการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๑ เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common
European Framework of Reference (CEFR) นักศึกษาจะต้องมีผลคะแนนการ
ทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษไม่ต�่ำกว่าระดับ B1 ระดับมาตรฐานทางภาษา
ของ Common European Framework of Reference (CEFR) หรือเทียบเท่า
ข้อ ๒ เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาต้องมี
ผลคะแนนการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
กรณี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ทดสอบภาษาอั ง กฤษตามข้ อ ๓ แห่ ง ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส�ำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
และข้อ ๓(๑๑) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกอ่ นส�ำเร็จ
การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ หากผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง นักศึกษาต้องเข้าอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ
และเสียค่าใช้จา่ ยตามทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ
คณะศิลปศาสตร์ก�ำหนด ทั้งนี้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบและมีผลคะแนนตาม
เกณฑ์ในข้อ ๒ ของแนบท้ายประกาศนี้
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