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¤ำนำ
คู่ม่อนักศึึกษาเล่มนี� จำัดทำาข้ึ�นโดยีมีวิัตถุป็ระสงค์ให้นักศึึกษาข้องมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี ได้ใชำ้เป็็นคู่ม่อในการศึึกษา
ทำาควิามเข้้าใจำ และถ่อป็ฏิบูัติตลอดระยีะเวิลาข้องการเป็็นนักศึึกษาข้องมหาวิิทยีาลัยี
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ส่วินที� 2 คณะ/วิิทยีาลัยี และหลักสูตรที�เป็ดสอน
ส่วินที� 3 ระบูบูบูริการการศึึกษา สำานักส่งเสริมวิิชำาการและงานทะเบูียีน
ส่วินที� 4 หน่วิยีงานบูริการนักศึึกษา
- กองพัฒนานักศึึกษา
- สำานักวิิทยีบูริการและเทคโนโลยีีสารสนเทศึ
- สำานักสหกิจำศึึกษา
- กองอาคารสถานที�
นักศึึกษาทุกคนควิรศึึกษาคู่ม่อนักศึึกษา และทำาควิามเข้้าใจำเกี�ยีวิกับูข้้อบูังคับู ระเบูียีบู และป็ระกาศึ ข้องมหาวิิทยีาลัยีฯ เพ่�อ
นักศึึกษาจำะได้ป็ฏิบูตั ติ นได้อยี่างถูกต้อง และเป็็นป็ระโยีชำน์สำาหรับูนักศึึกษา ควิบูคูไ่ ป็กับู การติดตามข้่าวิสารข้องมหาวิิทยีาลัยีฯ จำากส่อ� ต่างๆ
หากยีังมีข้้อสงสัยีป็ระการใด เกี�ยีวิกับูด้านการจำัดการเรียีนการสอนและด้านวิิชำาการ ในระหวิ่างการศึึกษา เบู่�องต้นข้อให้ติดต่ออาจำารยี์
ที�ป็รึกษา เพ่�อชำ่วิยีแนะแนวิทางแก้ไข้ป็ญหา แต่หากเกี�ยีวิกับูด้านทุนการศึึกษา หารายีได้พิเศึษระหวิ่างศึึกษา วิิชำาทหาร และป็ญหาสุข้ภาพ
สามารถติดต่อกองพัฒนานักศึึกษา
มหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี หวิังเป็็นอยี่างยีิ�งวิ่าคู่ม่อนักศึึกษาเล่มนี� จำะเป็็นป็ระโยีชำน์แก่ นักศึึกษาและผู้สนใจำโดยีทั�วิไป็
คณะผู้จำัดทำา
สำานักส่งเสริมวิิชำาการและงานทะเบูียีน
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เทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี
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37
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39
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การชำำาระเงินค่าลงทะเบูียีน
การลงทะเบูียีนเพิ�มรายีวิิชำานอกแผนการเรียีน
การถอนรายีวิิชำาโดยีได้รับูคะแนน W
การยี้ายีคณะและการเป็ลี�ยีนสาข้าวิิชำา
การตรวิจำสอบูตารางเรียีน
การสอบูป็ระจำำาภาคการศึึกษา
การตรวิจำสอบูผลการเรียีน/สถานะการศึึกษา
การคำานวิณค่าระดับูคะแนนเกรดเฉลี�ยี
เกณฑ์การพ้นสภาพเน่�องจำากผลการศึึกษา
การได้ / แก้ไข้ระดับูคะแนน F / I / W
การได้รับูป็ริญญาเกียีรตินิยีม
การทดสอบูควิามสามารถภาษาอังกฤษก่อนสำาเร็จำ
การศึึกษา (English Exit Exam)
การยีกเวิ้นการเรียีนรายีวิิชำาภาษาอังกฤษ
การยีกเวิ้นการเรียีนรายีวิิชำาทักษะการใชำ้คอมพิวิเตอร์
และเทคโนโลยีีสารสนเทศึ
คุณสมบูัติข้องนักศึึกษาที�มีสิทธิข้อสำาเร็จำการศึึกษา
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ระบูบูแฟมงานสะสม (E-Portfolio)
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ฝายีกีฬา
ฝายีทำานุบูำารุงศึิลป็วิัฒนธรรม
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ศึูนยี์การเรียีนรู้ศึาสตร์พระราชำา
ครัวิ....ลูกบูัวิสวิรรค์
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT@Library
RMUTT E-library
RMUTT DIGITAL SERVICE
HELPDESK
CO-WORKING SPACE RMUTT
ศึูนยี์นวิัตกรรมและควิามรู้
LANGUAGE TESTING CENTER
DIGITAL TRAINING CENTER
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 สํานักสหกิจศึกษา
 กองอาคารสถานที่
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ÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕ «Öè§à»š¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·ÕèÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
´ŒÇÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤¹´Õ-¤¹à¡‹§ãËŒà»š¹·Ø¹Á¹ØÉÂ (Human Capital) ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕµŒÍ§¾Ñ²¹Ò´ŒÇÂ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ (Learning Skill) áÅÐ·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ
(Life Skill) µÒÁ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹·Ò§ÊÑ§¤ÁÍÂ‹Ò§ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃàÃÕÂ¹·Õèà¢ŒÁ¢Œ¹µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ
ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒáÅŒÇ ÃÇÁ·Ñé§ÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¡ÒÃãªŒªÕÇÔµ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃÙŒ
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§áÅÐ¨ºà»š¹ºÑ³±Ôµ·Õè¾Ö§»ÃÐÊ§¤¢Í§ÊÑ§¤Á µÅÍ´¨¹¹ÓÇÔªÒªÕ¾ä»
¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤ÁáÅÐ»ÃÐà·ÈªÒµÔµ‹Íä»

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÊÁËÁÒÂ ¼ÔÇÊÍÒ´
Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕ

ÊÒÃ¨Ò¡¼º
ŒÙ ÃË
Ô ÒÃ
µŒÍ¹ÃÑº¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒãËÁ‹
»ÃÐ¨Ó»¡
‚ ÒÃÈ¡
Ö ÉÒ 2564

ã¹âÍ¡ÒÊà»´
 ÀÒ¤¡ÒÃÈ¡
Ö ÉÒãËÁá‹ÅÐ¡ÒÃ¡ÒŒÇÊÃ‹ÙÇéÑ “ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÂ
Ñ à·¤â¹âÅÂÃÕÒªÁ§¤Å¸Þ
Ñ ºÃØ Õ” ¢Í§
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2564 ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´ÕáÅÐ¢ÍµŒÍ¹ÃÑºÊÙ‹ºŒÒ¹ËÅÑ§¹Õé ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹»˜¨¨ØºÑ¹¹Í¡¨Ò¡
¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹ÇÔªÒªÕ¾áÅŒÇ ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃãªŒªÕÇÔµ áÅÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÍÂ‹Ò§ÂÔè§ ¼ÙŒ·Õè¨Ð
»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃ¨çã¹ÈµÇÃÃÉ·èÕ 21 µÍŒ§Á·Õ¡
Ñ ÉÐËÅÒÂ´ÒŒ¹ àª¹‹ ·¡
Ñ ÉÐ¡ÒÃ¤´
Ô ÇàÔ¤ÃÒÐË ¤ÇÒÁÃàŒÙ¡Â
èÕ Ç¡º
Ñ Ê§Ñ¤Á
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕ áÅÐÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤¹ÇÑµ¡ÃÃÁãËÁ‹à¾×èÍãËŒà¡Ô´
»ÃÐâÂª¹µ
 Í‹Ê§Ñ¤Á
ÁËÒÇ·ÔÂÒÅÂ
Ñ à·¤â¹âÅÂÃÕÒªÁ§¤Å¸Þ
Ñ ºÃØÕ ÁàÕ»Ò‡ËÁÒÂã¹¡ÒÃ¾²
Ñ ¹Ò¹¡ÑÈ¡ÖÉÒãËÁŒ¤
Õ ÇÒÁÃ¤
ŒÙ ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
à¾Íè×¼Åµ
Ô º¤
Ø ÅÒ¡Ã·Á
èÕ ¤
Õ ³
Ø ÀÒ¾ÊÊ‹Ù§Ñ¤Á ¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ¨§Ö¤ÇÃàµÃÂ
Õ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍŒÁáÅÐÊÃÒŒ§âÍ¡ÒÊãË¡
Œ º
Ñ µ¹àÍ§ ¾²
Ñ ¹Ò
µ¹àÍ§ã¹·Ø¡ÁÔµÔª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ à¾×èÍãËŒºÃÃÅØÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹ ÊÃŒÒ§
¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÁ
Ù ãÔ¨ãËµ
Œ ¹àÍ§ áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÇÑà»¹
š ·Ã¾
Ñ ÂÒ¡Ã·Á
èÕ ¤
Õ Ò‹¢Í§»ÃÐà·ÈªÒµáÔÅÐÊ§Ñ¤Á

ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.¡ÄÉ³ª¹Á ÀÁ
Ù ¡
Ô µ
Ô µ¾
Ô ª
Ô Þ
ÃÍ§Í¸¡
Ô ÒÃº´Á
Õ ËÒÇ·
Ô ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÃÕÒªÁ§¤Å¸ÑÞºÃØÕ

ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒºÃÔËÒÃ
µŒÍ¹ÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹
»ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2564

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´ÕáÅÐµŒÍ¹ÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹·Ø¡¤¹à¢ŒÒÊÙ‹ “ÃÑéÇÅÙ¡ºÑÇÊÇÃÃ¤ ºŒÒ¹ÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕ”
¹Ñºà»š¹¡ÒÃà»ÅÕÂ
è ¹á»Å§¤ÃÑ§é Ë¹Ö§è ¢Í§ªÕÇµ
Ô ·Õ¨è ÐµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇËÅÒÂÍÂ‹Ò§ à»š¹µŒ¹Ç‹Ò »ÃÑº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÐººãËÁ‹
»ÃÑºµÑÇàÍ§ãËŒà¢ŒÒ¡Ñºà¾×èÍ¹ãËÁ‹ »ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ÇÔ¶Õ¡ÒÃ´ÓÃ§ªÕÇÔµ áÅÐÍÕ¡ËÅÒÂÍÂ‹Ò§·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐµŒÍ§¾ºà¨Í
¨Ö§µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ·Õè¨Ð»ÃÑºµÑÇ¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ à¾×èÍä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÊÓàÃç¨·Õè·Ø¡¤¹µÑé§¤ÇÒÁËÇÑ§äÇŒ ·Ñé§¹Õé
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇäÁ‹ä´ŒµÍºâ¨·Â¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÊÑ§¤Á áµ‹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ·Œ Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ ÃÇÁ·Ñ§é ¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¨Ðà»š¹á¹Ç·Ò§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹ªÕÇÔµ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ã¹Í¹Ò¤µä´Œ ¢ÍãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹·Ø¡¤¹ÁØ‹§ÁÑè¹µÑé§ã¨
áÅÐ¢ÍãËŒÊÓàÃç¨à»š¹ºÑ³±Ôµ·Õèà»š¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕèÁÕ¤‹Òµ‹Í»ÃÐà·ÈªÒµÔµ‹Íä»

¹ÒÂÇÔÃÑª âËµÃÐäÇÈÂÐ
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕ

ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒºÃÔËÒÃ
µŒÍ¹ÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹
»ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2564

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡º
Ñ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹·¡
Ø æ ¤¹·Õäè ´ŒÃº
Ñ âÍ¡ÒÊà¢ŒÒÁÒÈÖ¡ÉÒµ‹Íã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
ÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2564 ¹Ñºà»š¹¡ŒÒÇáÃ¡¢Í§¡ÒÃà»ÅÕÂ
è ¹á»Å§ªÕÇµ
Ô ¨Ò¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹à»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹¼ÙŒãËÞ‹ÁÒ¡¢Öé¹ ¤×ÍµŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºµÑÇàÍ§ÁÒ¡¢Öé¹ µŒÍ§ãÊ‹ã¨·Õè¨ÐàÃÕÂ¹ÃÙŒµÅÍ´àÇÅÒ·Ñé§ã¹áÅÐ¹Í¡
ËŒÍ§àÃÕÂ¹ ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹ÃÙ¤
Œ ¹Œ ¤ÇŒÒ´ŒÇÂµ¹àÍ§ «Ö§è ã¹ÊÀÒÇ¡ÒÃ³»¨˜ ¨Øº¹Ñ ÁÕÁÒ¡ÁÒÂËÅÒÂÊÔ§è ·Õ¹è ¡Ñ ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§»ÃÑºµÑÇ
áÅÐ»ÃÐ¤Ñº»ÃÐ¤Í§´ÙáÅµ¹àÍ§ãËŒ´Õ µÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ 3-4 »‚ à¾×èÍãËŒÁÕÍ¹Ò¤µ·Õè´Õµ‹Íä»
ÊØ´·ŒÒÂ¹Õé ¢ÍÍÇÂ¾ÃãËŒ¹¡
Ñ ÈÖ¡ÉÒ·Ø¡¤¹¨§»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õ¡
è ÓË¹´
áÅÐä´ŒÃÑº»ÃÔÞÞÒ·Ø¡ æ ¤¹

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂÍÀÔªÒµÔ ä¡‹¿‡Ò
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕ

ประเมินการสอน
รายวิชา

ตรวจสอบผลการเรียน/
สถานะการศึกษา

ถอนรายวิชา
ติด W
สอบกลางภาค/
ปลายภาค

รายงานตัว/ขึ้นทะเบียน
ทำบัตรนักศึกษา

การสําเร็จการศึกษา

∗ เรียนครบตามหลักสูตร และไดคา GPA. ไมตํ่ากวา 2.00
∗ ไมมีหนี้สินผูกพันตอมหาวิทยาลัย
∗ ผานการทดสอบสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ
กอนสําเร็จการศึกษา (English Exit Exam)
∗ ผานการทดสอบสมรรถนะดานวิชาชีพ
ตามที่หลักสูตรกําหนด
∗ ผานการทดสอบสมรรถนะดานสารสนเทศ (ICT)

การไดรับปริญญาเกียรตินิยม

ชำระเงิน
คาลงทะเบียน

ปฐมนิเทศนักศึกษา/
รับคูมือนักศึกษา

∗ GPA. ไมตํ่ากวา 3.50 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ 1
∗ GPA. ไมตํ่ากวา 3.25 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ 2
∗ เกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ได GPA. สูงสุดในแตละคณะ จะไดรับเกียรตินิยมเหรียญทอง
∗ เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 ที่ได GPA. เปนที่ 2 ในแตละคณะ
จะไดรับเกียรตินิยมเหรียญเงิน
∗ GPA. สูงสุด แตไดเกียรตินิยมอันดับ 2 ในแตละคณะ
จะไดรับเกียรตินิยมเหรียญเงิน

ทดสอบภาษาอังกฤษ/
สมรรถนะรายป

ยื่นขอสำเร็จการศึกษา

เพิ่ม-ถอน
รายวิชา

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร

ลงทะเบียนเรียน

ศึกษาปฏิทิน
การศึกษา
ตรวจสอบแผนการเรียน/
หลักสูตร

ศึกษาขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศ

เสนทางสูความสําเร็จการศึกษา
เกณฑการพนสภาพ
 GPA. ตํ่ากวา 1.00 และมีหนวยกิตสะสมนอยกวา 30 หนวยกิต
 GPA. ตํ่ากวา 1.50 และมีหนวยกิตสะสมระหวาง 30 หนวยกิต ถึง 59 หนวยกิต
 GPA. ตํ่ากวา 1.75 และมีหนวยกิตสะสมตั้งแต 60 หนวยกิตขึ้นไป ถึงหนวยกิตสะสมกอนครบหลักสูตร
 GPA. ตํ่ากวา 1.90 และมีหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตร

ส่่วนที่่� 1

แนะนำมหาวิที่ยาลััย

¤วามà»šนมา¢Í§

มหาวิที่ยาลััยàที่¤âนâลัย่Ãาªม§¤ลั¸ัÞºØÃ่
มหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี เป็็นสถาบูันการศึึกษา
ในระดับูอุดมศึึกษาที�ให้บูริการการศึึกษา และผลิตทรัพยีากรมนุษยี์ที�มี
คุณค่าให้กบูั สังคมไทยีเป็็นระยีะเวิลายีาวินาน นับูยี้อนจำากการสถาป็นา
ในนาม “วิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีและอาชำีวิศึึกษา” เม่อ� วิันที� 27 กุมภาพันธ์ 2518
เป็็ น วิั น ที� พ ระราชำบูั ญ ญั ติ วิิ ท ยีาลั ยี เทคโนโลยีี แ ละอาชำี วิ ศึึ ก ษา
พ.ศึ. 2518 ได้ป็ระกาศึ ในราชำกิจำจำานุเบูกษา และมีผลบูังคับูใชำ้เพ่�อ
ผลิตครูอาชำีวิศึึกษาระดับูป็ริญญาตรี ให้การศึึกษาทางด้านอาชำีพ ทั�ง
ระดับูตำ�ากวิ่าป็ริญญาตรี ระดับูป็ริญญาตรี และป็ระกาศึนียีบูัตรชำั�นสูง
ทำาการวิิจำยีั ส่งเสริมการศึึกษาทางด้านวิิชำาชำีพและให้บูริการทางวิิชำาการ
แก่สังคม วิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีและอาชำีวิศึึกษาได้พัฒนาระบูบูการเรียีน
การสอนให้ได้มาตรฐานการศึึกษาที�มีคุณภาพและศึักยีภาพ มีควิาม
พร้อมในหลายี ๆ ด้าน ในวิันที� 15 กันยีายีน 2531 พระบูาทสมเด็จำ
พระเจำ้าอยีูห่ วิั ภูมพิ ลอดุลยีเดชำ ทรงพระกรุณาโป็รดเกล้าฯ พระราชำทาน
ชำ่�อใหม่วิ่า “สถาบูันเทคโนโลยีีราชำมงคล”
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ส่บูเน่�องจำากแนวิทางการป็ฏิรูป็การศึึกษาตามพระราชำบูัญญัติ
การศึึกษาแห่งชำาติ พ.ศึ. 2542 ทีม� งุ่ เน้นการกระจำายีอำานาจำการบูริหาร
จำัดการสูส่ ถานศึึกษาระดับูอุดมศึึกษา เพ่อ� ให้สถานศึึกษาข้องรัฐดำาเนิน
การโดยีอิสระ และมีควิามคล่องตัวิในการบูริหารจำัดการภายีใต้การ
กำากับูดูแลข้องสภาสถานศึึกษา ดังนั�น สถาบูันเทคโนโลยีีราชำมงคล
จำึงได้ป็รับูป็รุงแก้ไข้พระราชำบูัญญัติฉบูับูเดิมและยีกร่างเป็็นพระราชำ
บูัญญัตมิ หาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคล โดยีมีการรวิมกลุม่ วิิทยีาเข้ต
จำัดตัง� เป็็นมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคล จำำานวิน 9 แห่ง อยีูภ่ ายีใต้
การกำากับูดูแลข้องสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึึกษา กระทรวิง
ศึึกษาธิการ โดยีมีวิตั ถุป็ระสงค์เพ่อ� เป็็นมหาวิิทยีาลัยีด้านวิิทยีาศึาสตร์
และเทคโนโลยีี ที�สามารถจำัดการศึึกษาวิิชำาการและวิิชำาชำีพชำั�นสูงที�
เน้นการป็ฏิบูัติ ทั�งในระดับูป็ริญญาตรี โท และเอก เพ่�อรองรับูการ
ศึึกษาต่อข้องผู้สำาเร็จำการศึึกษาจำากสถาบูันอาชำีวิศึึกษาเป็็นหลัก รวิม
ถึงให้โอกาสแก่ผู้จำบูการศึึกษา จำากวิิทยีาลัยีชำุมชำนและการศึึกษา
ข้ั�นพ่�นฐานในการศึึกษาต่อวิิชำาชำีพระดับูป็ริญญา ซึ�งต่อมาพระบูาท
สมเด็จำพระเจำ้าอยีู่หัวิภูมิพลอดุลยีเดชำ ได้ทรงลงพระป็รมาภิไธยี
ในพระราชำบูัญญัติมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคล พ.ศึ. 2548
และป็ระกาศึในราชำกิจำจำานุเบูกษา ใชำ้บูังคับูเป็็นกฎหมายีตั�งแต่วิันที�
19 มกราคม พ.ศึ. 2548 เป็็นต้นมา
มหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี จำึงกำาหนดให้วิันที� 18
มกราคม ข้องทุกป็เป็็นวิันสถาป็นามหาวิิทยีาลัยี

ส่ัÞลัั¡É³

มหาวิที่ยาลััยàที่¤âนâลัย่Ãาªม§¤ลั¸ัÞºØÃ่
ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ อ ง ค์ ป็ ร ะ ก อ บู ใ น ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข้ อ ง
มหาวิิ ท ยีาลั ยี เทคโนโลยีี ร าชำมงคลธั ญ บูุ รี เป็็ น ตราวิงกลมมี รู ป็
ดอกบูัวิบูาน 8 กลีบู ล้อมรอบู ดอกบูัวิบูาน 8 กลีบู หมายีถึง ทาง
แห่งควิามสำาเร็จำ มรรค 8 และควิามสดชำ่�นเบูิกบูาน ก่อให้เกิดป็ญญา
แผ่ข้จำรไป็ทั�วิสารทิศึ ภายีใต้ดอกบูัวิเป็็นดวิงตรา พระราชำลัญจำกร
บูรรจำุอยีู่อันเป็็นสัญลักษณ์ และเคร่�องหมายีป็ระจำำาองค์พระมหา
กษัตริยี์ข้องรัชำกาลที� 9 ซึ�งพระองค์ท่านได้เป็็นผู้พระราชำทาน นามวิ่า
“สถาบูันเทคโนโลยีีราชำมงคล” บูนตรารูป็วิงกลมมีพระมหาพิชำยีั มงกุฎ
ครอบูและมีเลข้ 9 บูรรจำุอยีู่ซึ�งหมายีถึง รัชำกาลที� 9 ด้านล่างข้องตรา
วิงกลมทำาเป็็นกรอบูโค้งรองรับู มีชำ่�อ “สถาบูันเทคโนโลยีีราชำมงคล”
คั�นป็ดหัวิท้ายีข้องกรอบูด้วิยีลวิดลายีดอกไม้พิมพ์ป็ระจำำายีามทั�ง
สองข้้าง หมายีถึง ควิามเจำริญรุ่งเร่อง แจำ่มใส เบูิกบูาน
เม่อ� ได้รบูั การสถาป็นาด้านล่างข้องตราวิงกลมทีท� ำาเป็็นกรอบูโค้ง
รองรับู จำึงเป็ลี�ยีนชำ่�อเป็็น “มหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี”

ส่่»Ãะ¨ำ

มหาวิที่ยาลััยàที่¤âนâลัย่Ãาªม§¤ลั¸ัÞºØÃ่

ส่่นíéาà§ิน
(Royal Blue)
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µŒนäมŒ»Ãะ¨ำมหาวิที่ยาลััย
พระบูาทสมเด็ จำ พระเจำ้ า อยีู่ หั วิ ภู มิ พ ลอดุ ล ยีเดชำ ทรงมี พ ระ
มหากรุณาธิคณ
ุ โป็รดเกล้าฯ พระราชำทานให้สมเด็จำพระเทพรัตนราชำสุดาฯ
สยีามบูรมราชำกุมารี เสด็จำพระราชำดำาเนินแทนพระองค์ทรงป็ระกอบู
พิธี วิางศึิลาฤกษ์ศึนู ยี์กลางการศึึกษาระดับูป็ริญญา วิิทยีาลัยีเทคโนโลยีี
และอาชำีวิศึึกษา เลข้ที� 39 หมูท่ ี� 1 ถนนรังสิต-นครนายีก ตำาบูลคลองหก
อำาเภอธัญบูุรี จำังหวิัดป็ทุมธานี (ป็จำจำุบูันค่อมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีี
ราชำมงคลธัญบูุรี) เม่�อวิันอังคารที� 7 มิถุนายีน 2531 นับูเป็็นสิริ
สวิัสดิ์พิพัฒนมงคลยีังควิามเจำริญก้าวิหน้าแก่มหาวิิทยีาลัยี ในการนี�
พระองค์ได้ทรงป็ลูกต้นบูัวิสวิรรค์ ณ บูริเวิณลานป็ระติมากรรม
สัญลักษณ์มหาวิิทยีาลัยี (ลานอนันต์รังสรรค์ในป็จำจำุบูัน)
นับูเป็็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อมหาที�สุด
มิได้ แก่คณาจำารยี์ ข้้าราชำการและนักศึึกษามหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีี
ราชำมงคลธัญบูุรี ด้วิยีสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิิทยีาลัยี
เทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี ได้กำาหนดให้ต้นบูัวิสวิรรค์ เป็็นต้นไม้
มงคลป็ระจำำามหาวิิทยีาลัยี
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ปรัชญา (Philosophy)

นวิัตกรรมสร้างชำาติ ราชำมงคลธัญบูุรีสร้างนวิัตกรรม

ปณิธาน (Determination)

มุ่ ง มั� น จำั ด การศึึ ก ษาและวิิ จำั ยี ผลิ ต นวิั ต กรและนวิั ต กรรมที�
ทรงคุณค่าต่อเศึรษฐกิจำ สังคม และสิง� แวิดล้อม เพ่อ� การพัฒนาป็ระเทศึ
อยี่างยีั�งยี่น

วิสัยทัศน (Vision)

มหาวิิทยีาลัยีนวิัตกรรม ที�สร้างคุณค่าสู่สังคมและป็ระเทศึ

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตและพัฒนากำาลังคนให้มีควิามสามารถทางวิิชำาการ
วิิชำาชำีพ คิดสร้างสรรค์ และเรียีนรู้ตลอดชำีวิิต
2. สร้างงานวิิจำัยี สิ�งป็ระดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวิัตกรรม
สู่การนำาไป็ใชำ้ป็ระโยีชำน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชำุมชำน หร่อสร้าง
มูลค่าเชำิงพาณิชำยี์
3. ให้ บู ริ ก ารวิิ ชำ าการแก่ ชำุ ม ชำนในพ่� น ที� เ ป็ า หมายีหร่ อ ภาค
ป็ระกอบูการ เพ่�อการพัฒนาอยี่างยีั�งยี่น
4. ทำานุบูำารุงศึาสนา ศึิลป็วิัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ�งแวิดล้อม
5. บูริหารจำัดการอยี่างมีธรรมาภิบูาล เพิ�มป็ระสิทธิภาพและ
ป็ระสิทธิผลด้วิยีนวิัตกรรม เพ่�อการพัฒนาอยี่างต่อเน่�องและยีั�งยี่น
19

เอกลักษณ (Uniqueness)

¤Ø³ลัั¡É³ะºั³±ิµที่่�¾Ö§»Ãะส่§¤ มที่Ã.¸ัÞºØÃ่

มหาวิิทยีาลัยีนักป็ฏิบูตั ิ พัฒนานวิัตกร และสร้างสรรค์นวิัตกรรม

อัตลักษณ (Identity)
นักป็ฏิบูัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวิัตกรรมหยั

คานิยมองคกร (Core Values)

R
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Right ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง

M

Mastery รู คิด ทํา แบบมืออาชีพ

U

Universal Standard มีความเปนสากล

T

Technology ตอยอดเทคโนโลยี

T

Trust & Team เชื่อมั่นในทีม

Head
Heart

ควิามรู้และวิิธีการคิดข้องบูัณฑิตที�
ถูกป็ลูกฝงโดยีมหาวิิทยีาลัยี

บูัณฑิตถูกป็ลูกฝงให้มคี ณ
ุ ลักษณะ “ทำาไป็ด้วิยีใจำสัง� มา”
มีใจำรักที�จำะทำา จำนเป็็นวิิถีชำีวิิต

Hand
สมรรถนะและทักษะต่างๆ ที�บูัณฑิตสามารถ
ป็ฏิบูัติและแสดงออกมาเห็นได้อยี่างชำัดเจำน

Hip
การส่งเสริมคำานึงถึงสุข้ภาพและบูุคลิกภาพที�ดี
เพ่�อนำาไป็สู่การทำางานอยี่างมีป็ระสิทธิภาพ

Heel
การส่งเสริมให้บูัณฑิตสามารถพัฒนาศึักยีภาพ
ตนเองได้หลังจำบูการศึึกษาแล้วิ

แ¼นที่่�

มหาวิที่ยาลััยàที่¤âนâลัย่Ãาªม§¤ลั¸ัÞºØÃ่
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คณะเทคโนโลยีีการเกษตรและคณะการแพทย์์บูรู ณาการ (วิิทยาลััยการแพทย์์แผนไทย)
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ส่่วนที่่� 2

¤³ะ/วิที่ยาลััยแลัะหลัั¡ส่ÙµÃที่่�à»´ส่Íน

คณะศิลปศาสตร

FACULTY OF LIBERAL ARTS
คำณบด่ : ผูช่วยศ�สตร�จ�รย ดร.นิศ�กร สิงหเสน่

www.larts.rmutt.ac.th แผนกที่ะเบ่ยน : โที่ร. 0 2549 4974

มุ่งมั�นจัดก�รศึกษ�ที่ั�วไปที่่�สอดคำลองกับก�รเปล่�ยนแปลงของสังคำมใหแก่คำณะวิช�ช่พอย่�งที่ั�วถึง และมุ่งหวังที่่�จะผลิต
ที่รัพย�กรบุคำคำลใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่�งด�นก�รที่่องเที่่�ยว ก�รโรงแรม และภ�ษ�อังกฤษเพ�อก�รส�อส�รอย่�งม่คำุณภ�พ
ม่คำุณธรรมและม่คำว�มรับผิดชอบ ส�ม�รถนำ�คำว�มรูไปใชใหเปนประโยชนแก่ตนเอง สังคำม และประเที่ศช�ติ
คำณะศิลปศ�สตร ม่ก�รจัดก�รเร่ยนก�รสอน ระดับปริญญ�ตร่ จำ�นวน 5 หลักสูตร ดังน่้
หลักสูตรศิลปศ�สตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.)
1. ส�ข�วิช�ก�รที่่องเที่่�ยว (Program in Tourism)
2. ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รโรงแรม (Program in Hotel Management)
3. ส�ข�วิช�ภ�ษ�อังกฤษเพ�อก�รส�อส�ร (Program in English for Communication)
4. ส�ข�วิช�อุตส�หกรรมก�รบริก�รก�รบิน (Program in Aviation Service Industry)
5. ส�ข�วิช�พลศึกษ� (Program in Physical Education)
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION
แผนกที่ะเบ่ยน : โที่ร. 0 2549 4723-4

www.teched.rmutt.ac.th

คำณบด่ : ผูช่วยศ�สตร�จ�รย อ�นนที่ นิยมผล

มุ่งมั�นจัดก�รศึกษ�ด�นคำรูวิช�ช่พ นักเที่คำโนโลย่ บุคำล�กรที่�งก�รศึกษ�ที่่�ม่คำุณภ�พดวยก�รพัฒน�อย่�งต่อเน�อง
คำณะคำรุศ�สตรอุตส�หกรรม ม่ก�รจัดก�รเร่ยนก�รสอน ระดับปริญญ�ตร่ จำ�นวน 12 หลักสูตร ดังน่้
หลักสูตรคำรุศ�สตรอุตส�หกรรมบัณฑิต (คำ.อ.บ.) Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.)
1. ส�ข�วิช�วิศวกรรมไฟฟ� (Program in Electrical Engineering Education)
2. ส�ข�วิช�วิศวกรรมเคำร�องกล (Program in Mechanical Engineering Education)
3. ส�ข�วิช�วิศวกรรมอุตส�หก�ร (Program in Industrial Engineering Education)
4. ส�ข�วิช�วิศวกรรมอิเล็กที่รอนิกสและระบบอัตโนมัติ
(Program in Electronics and Automation Systems Engineering Education)
5. ส�ข�วิช�วิศวกรรมคำอมพิวเตอร (Program in Computer Engineering Education)
หลักสูตรอุตส�หกรรมศ�สตรบัณฑิต (อส.บ.)
6. ส�ข�วิช�เที่คำโนโลย่ก�รบริห�รง�นก่อสร�ง (Program in Construction Management Technology)
หลักสูตรอุตส�หกรรมศ�สตรบัณฑิต (อส.บ.) (ต่อเน�อง)
Bachelor of Industrial Technology (B.Ind.Tech.) (Continuous Program)
7. ส�ข�วิช�เที่คำโนโลย่ก�รผลิต (Program in Production Technology)
8. ส�ข�วิช�อิเล็กที่รอนิกสอัจฉริยะ (Program in Smart Electronics)
หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต (ศษ.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.)
9. ส�ข�วิช�เที่คำโนโลย่ดิจิที่ัลเพ�อก�รศึกษ�
(Program in Digital Technology for Education)
10. ส�ข�วิช�เที่คำโนโลย่และส�อส�รก�รศึกษ�
(Program in Educational Technology and Communication)
หลักสูตรวิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.)
11. ส�ข�วิช�วิศวกรรมเมคำคำ�ที่รอนิกส (Program in Mechatronics Engineering)
หลักสูตรวิที่ย�ศ�สตรบัณฑิต (วที่.บ.) Bachelor of Science (B.Sc.)
12. ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รเร่ยนรูและเที่คำโนโลย่ส�รสนเที่ศ
(Learning Innovation and Information Technology)
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY
คำณบด่ : อ�จ�รย ดร.ลลิต� ศิริวัฒน�นนที่

www.agr.rmutt.ac.th แผนกที่ะเบ่ยน : โที่ร. 0 2592 2026

มุ่งมั�นจัดก�รศึกษ�เพ�อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออ�ช่พชั้นนำ� ด�นวิที่ย�ศ�สตรเที่คำโนโลย่ที่�งนวัตกรรมและอุตส�หกรรม
ก�รเกษตร ใหม่ที่ักษะคำว�มชำ�น�ญด�นวิช�ช่พ เสริมสร�งทีุ่นมนุษยที่่�ม่มูลคำ่�ใหกับประเที่ศ
คำณะเที่คำโนโลย่ก�รเกษตร ม่ก�รจัดก�รเร่ยนก�รสอน ระดับปริญญ�ตร่ จำ�นวน 5 หลักสูตร ดังน่้
หลักสูตรวิที่ย�ศ�สตรบัณฑิต (วที่.บ.) Bachelor of Science (B.Sc.)
1. ส�ข�วิช�เที่คำโนโลย่ภูมิที่ัศน (Program in Landscape Technology)
2. ส�ข�วิช�ประมง (Program in Fisheries)
3. ส�ข�วิช�สัตวศ�สตร (Program in Animal Science)
4. ส�ข�วิช�วิที่ย�ศ�สตรและเที่คำโนโลย่ก�รอ�ห�ร (Program in Food Science and Technology)
5. ส�ข�วิช�ก�รผลิตพืช (Program in Crop Production)
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คณะวิศวกรรมศาสตร

FACULTY OF ENGINEERING
แผนกที่ะเบ่ยน : โที่ร. 0 2549 3382

www.engineer.rmutt.ac.th

คำณบด่ : ผูช่วยศ�สตร�จ�รย ดร.ศิวกร อ่�งที่อง

มุ่งมั�นจัดก�รศึกษ�เพ�อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออ�ช่พชั้นนำ�ระดับส�กล
คำณะวิศวกรรมศ�สตร ม่ก�รจัดก�รเร่ยนก�รสอน ระดับปริญญ�ตร่ จำ�นวน 15 หลักสูตร ไดแก่
หลักสูตรวิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.)
1. ส�ข�วิช�วิศวกรรมโยธ� (Program in Civil Engineering)
2. ส�ข�วิช�วิศวกรรมไฟฟ� (Program in Electrical Engineering)
3. ส�ข�วิช�วิศวกรรมเคำร�องกล (Program in Mechanical Engineering)
4. ส�ข�วิช�วิศวกรรมอุตส�หก�ร (Program in Industrial Engineering)
5. ส�ข�วิช�วิศวกรรมนวัตกรรมสิ�งที่อ (Program in Textile Innovation Engineering)
6. ส�ข�วิช�วิศวกรรมอิเล็กที่รอนิกสและโที่รคำมน�คำม
(Program in Electronics and Telecommunication Engineering)
7. ส�ข�วิช�วิศวกรรมคำอมพิวเตอร (Program in Computer Engineering)
8. ส�ข�วิช�วิศวกรรมเคำม่ (Program in Chemical Engineering)
9. ส�ข�วิช�วิศวกรรมวัสดุ (Program in Materials Engineering)
10. ส�ข�วิช�วิศวกรรมสิ�งแวดลอม
(Program in Environmental Engineering)
11. ส�ข�วิช�วิศวกรรมอ�ห�ร (Program in Food Engineering)
12. ส�ข�วิช�วิศวกรรมชลประที่�นและก�รจัดก�รนำ้�
(Program in Irrigation Engineering and Water Management)
13. ส�ข�วิช�วิศวกรรมเกษตรอุตส�หกรรม
(Program in Agricultural Industrial Engineering)
14. ส�ข�วิช�วิศวกรรมอิเล็กที่รอนิกสอ�ก�ศย�น
(Program in Avionics Engineering)
15. ส�ข�วิช�วิศวกรรมระบบร�ง (ต่อเน�อง)
(Program in Railway System Engineering) (Continuous Program)
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คณะบริหารธุรกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
คำณบด่ : ผูช่วยศ�สตร�จ�รย ดร.น�ถรพ่ ตันโซ

www.bus.rmutt.ac.th

แผนกที่ะเบ่ยน : โที่ร. 0 2549 3241

มุ่งมั�นจัดก�รศึกษ�เพ�อสร�งบัณฑิตนักปฏิบัติมืออ�ช่พด�นบริห�รธุรกิจระดับส�กล
คำณะบริห�รธุรกิจ ม่ก�รจัดก�รเร่ยนก�รสอน ระดับปริญญ�ตร่ จำ�นวน 9 หลักสูตร ดังน่้
หลักสูตรบริห�รธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
1. ส�ข�วิช�ก�รตล�ด (Program in Marketing)
2. ส�ข�วิช�ก�รจัดก�ร (Program in Management)
3. ส�ข�วิช�ก�รบริห�รธุรกิจระหว่�งประเที่ศ (Program in International Business Administration)
4. ส�ข�วิช�คำอมพิวเตอรธุรกิจ (Program in Business Computer)
5. ส�ข�วิช�ก�รเงิน (Program in Finance)
6. ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รโลจิสติกสและซัพพล�ยเชน (Program in Logistics and Supply Chain Management)
7. หลักสูตรบัญช่บัณฑิต (บช.บ.) Bachelor of Accountancy (B.Acc.)
8. หลักสูตรเศรษฐศ�สตรบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics (B.Econ.)
9. หลักสูตรบริห�รธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (หลักสูตรน�น�ช�ติ)
(Bachelor of Business Administration) (B.B.A) (International Program)
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

FACULTY OF HOME ECONOMICS TECHNOLOGY
แผนกที่ะเบ่ยน : โที่ร. 0 2549 3159

www.het.rmutt.ac.th

คำณบด่ : ผูช่วยศ�สตร�จ�รย ดร.ส�คำร ชลส�คำร

มุ่งมั�นจัดก�รศึกษ�เพ�อสร�งนวัตกรและนวัตกรรมคำหกรรมศ�สตร ที่่�ม่คำุณภ�พดวยก�รพัฒน�อย่�งต่อเน�อง
คำณะเที่คำโนโลย่คำหกรรม ม่ก�รจัดก�รเร่ยนก�รสอน ระดับปริญญ�ตร่ จำ�นวน 4 หลักสูตร ดังน่้
หลักสูตรคำหกรรมศ�สตรบัณฑิต (คำศ.บ.) Bachelor of Home Economics (B.H.E.)
1. ส�ข�วิช�อ�ห�รและโภชน�ก�ร (Program in Food and Nutrition)
2. ส�ข�วิช�ศิลปประดิษฐในง�นคำหกรรมศ�สตร (Program in Creative Arts in Home Economic Work)
3. ส�ข�วิช�ก�รออกแบบแฟชั�นและนวัตกรรมเคำร�องแต่งก�ย (Program in Fashion Design and Clothing Innovation)
หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต (ศษ.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.)
4. ส�ข�วิช�ก�รศึกษ�ปฐมวัย (Program in Early Childhood Education)
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คณะศิลปกรรมศาสตร

FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS
คำณบด่ : ศ�สตร�จ�รย ดร.สมพร ธุร่

www.fa.rmutt.ac.th

แผนกที่ะเบ่ยน : โที่ร. 0 2549 3273

มุ่งมั�นจัดก�รศึกษ�วิช�ช่พด�นศิลปกรรมศ�สตร ที่่�ม่คำุณภ�พดวยก�รพัฒน�อย่�งต่อเน�อง เพ�อผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ
มืออ�ช่พ และพัฒน�แหล่งเร่ยนรูตลอดช่วิต ด�นศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐ�นของเที่คำโนโลย่นวัตกรรมระดับช�ติและน�น�ช�ติ
คำณะเที่คำโนโลย่คำหกรรมศ�สตร ม่ก�รจัดก�รเร่ยนก�รสอน ระดับปริญญ�ตร่ จำ�นวน 11 หลักสูตร ดังน่้
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) Bachelor of Fine Arts (B.F.A.)
1. ส�ข�วิช�ศิลปะไที่ย (Program in Thai Arts)
2. ส�ข�วิช�จิตรกรรม (Program in Painting)
3. ส�ข�วิช�ที่ัศนศิลป (Program in Visual Art)
4. ส�ข�วิช�ออกแบบนิเที่ศศิลป (Program in Visual Communication Design)
5. ส�ข�วิช�ออกแบบผลิตภัณฑ (Program in Product Design)
6. ส�ข�วิช�ออกแบบภ�ยใน (Program in Interior Design)
7. ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รออกแบบผลิตภัณฑร่วมสมัย
(Program in Innovative Contemporary Product Design)
หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต (ศษ.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.)
8. ส�ข�วิช�น�ฏศิลปไที่ยศึกษ�
(Program in Thai Classical Dance Education)
9. ส�ข�วิช�ดนตร่คำ่ตศิลปไที่ยศึกษ�
(Program in Thai Classical Music and Vocal Education)
10. ส�ข�วิช�ดนตร่คำ่ตศิลปส�กลศึกษ�
(Program in Western Music and Vocal Education)
11. ส�ข�วิช�ศิลปศึกษ�
(Program in Arts Education)
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คณะเทคโนโลยีส�อสารมวลชน

FACULTY OF MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY
แผนกที่ะเบ่ยน : โที่ร. 0 2549 4507

www.mct.rmutt.ac.th

คำณบด่ : ผูช่วยศ�สตร�จ�รย ดร.ประภ�กร ดลกิจ

มุ่งมั�นจัดก�รเร่ยนก�รสอนด�นวิที่ย�ศ�สตรและเที่คำโนโลย่ เพ�อผลิตบุคำล�กรด�นส�อส�รมวลชนใหเปนนักปฏิบัติ เก่งด่
ม่คำุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคำม สร�งสรรคำ ง�นวิจัย สิ�งประดิษฐ และนวัตกรรมด�นเศรษฐกิจสร�งสรรคำและส�อส�ร
มวลชน ดวยกระบวนก�รเร่ยนก�รสอนที่่บ� รู ณ�ก�รก�รเร่ยนรู กับก�รที่ำ�ง�น (Work Integrated Learning) และก�รวิจยั และพัฒน�
(Research and Development)
คำณะเที่คำโนโลย่ส�อส�รมวลชน ม่ก�รจัดก�รเร่ยนก�รสอน ระดับปริญญ�ตร่ จำ�นวน 6 หลักสูตร ดังน่้
หลักสูตรเที่คำโนโลย่บัณฑิต (ที่ล.บ.) Bachelor of Technology (B.Tech.)
1. ส�ข�วิช�เที่คำโนโลย่ก�รถ่�ยภ�พและภ�พยนตร (Program in Photography and Cinematography Technology)
2. ส�ข�วิช�เที่คำโนโลย่ก�รโที่รที่ัศนและวิที่ยุกระจ�ยเส่ยง (Program in Radio and Television Broadcasting Technology)
3. ส�ข�วิช�เที่คำโนโลย่ก�รโฆษณ�และประช�สัมพันธ (Program in Advertising and Public Relations Technology)
4. ส�ข�วิช�เที่คำโนโลย่ก�รพิมพดิจิที่ัลและบรรจุภัณฑ (Program in Digital Printing and Packaging Technology)
5. ส�ข�วิช�เที่คำโนโลย่มัลติม่เด่ย (Program in Multimedia Technology)
6. ส�ข�วิช�เที่คำโนโลย่ส�อดิจิที่ัล (Program in Digital Media Technology)
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
คำณบด่: ผูช่วยศ�สตร�จ�รย ดร.นิพัที่ธ จงสวัสดิ์

www.sci.rmutt.ac.th

แผนกที่ะเบ่ยน : โที่ร. 0 2549 4156

มุ่งมั�นจัดก�รศึกษ�วิช�ช่พด�นวิที่ย�ศ�สตรและเที่คำโนโลย่ ที่่�ม่คำุณภ�พดวยก�รพัฒน�อย่�งต่อเน�อง เพ�อผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติมืออ�ช่พชั้นนำ�ด�นวิที่ย�ศ�สตรเที่คำโนโลย่และนวัตกรรมในระดับประเที่ศและก�วสู่ส�กล
คำณะวิที่ย�ศ�สตรและเที่คำโนโลย่ ม่ก�รจัดก�รเร่ยนก�รสอน ระดับปริญญ�ตร่ จำ�นวน 9 หลักสูตร ดังน่้
หลักสูตรวิที่ย�ศ�สตรบัณฑิต (วที่.บ.) Bachelor of Science (B.Sc.)
1. ส�ข�วิช�เคำม่ประยุกต (Program in Applied Chemistry)
2. ส�ข�วิช�คำณิตศ�สตรประยุกต (Program in Applied Mathematics)
3. ส�ข�วิช�สถิติประยุกต (Program in Applied Statistics)
4. ส�ข�วิช�ช่ววิที่ย�ประยุกต (Program in Applied Biology)
5. ส�ข�วิช�วิที่ย�ก�รคำอมพิวเตอร (Program in Computer Science)
6. ส�ข�วิช�เที่คำโนโลย่ส�รสนเที่ศและก�รส�อส�รดิจิที่ัล
(Program in Information Technology and Digital Communication)
7. ส�ข�วิช�ฟสิกสประยุกต (Program in Applied Physics)
8. ส�ข�วิช�วิที่ย�ศ�สตรและก�รจัดก�รเที่คำโนโลย่อ�ห�ร
(Program in Food Science and Technology Management)
9. ส�ข�วิช�ก�รวิเคำร�ะหและจัดก�รขอมูลขน�ดใหญ่
(Program in Big Data Management and Analytics)
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร
FACULTY OF ARCHITECTURE

แผนกที่ะเบ่ยน : โที่ร. 0 2549 4777 www.arch.rmutt.ac.th คำณบด่: อ�จ�รยศักดิ์สิที่ธิ์ โสมนัส

มุ่งมั�นจัดก�รศึกษ�โดยมุ่งพัฒน�บัณฑิตใหม่คำว�มรู คำว�มส�ม�รถในก�รประยุกตเที่คำโนโลย่เข�สู่ง�นสถ�ปตยกรรม
เพ�อสร�งสรรคำผลง�นและเปนผูเช่�ยวช�ญในทีุ่กส�ข�ง�นสถ�ปตยกรรม
คำณะสถ�ปตยกรรมศ�สตร ม่ก�รจัดก�รเร่ยนก�รสอน ระดับปริญญ�ตร่ จำ�นวน 2 หลักสูตร ดังน่้
หลักสูตรสถ�ปตยกรรมศ�สตรบัณฑิต (สถ.บ.) Bachelor of Architecture (B.Arch.)
1. ส�ข�วิช�สถ�ปตยกรรม (Program in Architecture)
2. ส�ข�วิช�สถ�ปตยกรรมภ�ยใน (Program in Interior Architecture)
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คณะการแพทยบูรณาการ*

FACULTY OF INTEGRATIVE MEDICINE
คำณบด่: อ�จ�รย ดร.สิริภัที่ร ชมัฒพงษ

www.tmc.rmutt.ac.th

แผนกที่ะเบ่ยน : โที่ร. 0 2592 2014 ต่อ 1430

มุ่งมั�นจัดก�รศึกษ�วิช�ช่พด�นวิที่ย�ศ�สตรสุขภ�พ ที่่�ม่คำุณภ�พดวยก�รพัฒน�อย่�งต่อเน�อง เพ�อผลิตบุคำล�กรวิช�ช่พ
ด�นก�รดูแลสุขภ�พ โดยบูรณ�ก�รองคำคำว�มรูด�นก�รแพที่ยแผนไที่ยกับวิที่ย�ศ�สตรสุขภ�พ เพ�อแสวงห�คำว�มรูใหม่อย่�ง
ต่อเน�องดวยกระบวนก�รวิจัย และนำ�ไปใชในก�รปองกันรักษ� ส่งเสริม และฟนฟูสุขภ�พแบบองคำรวม เพ�อใหประช�ชนม่คำุณภ�พ
ช่วิตที่่�ด่อย่�งยั�งยืน
คำณะก�รแพที่ยบูรณ�ก�ร* ม่ก�รจัดก�รเร่ยนก�รสอน ระดับปริญญ�ตร่ จำ�นวน 3 หลักสูตร ดังน่้
1. หลักสูตรก�รแพที่ยแผนไที่ยประยุกตบัณฑิต (พที่ป.บ.) (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine) (B.ATM.)
หลักสูตรวิที่ย�ศ�สตรบัณฑิต (วที่.บ.) Bachelor of Science (B.Sc.)
2. ส�ข�วิช�สุขภ�พและคำว�มง�ม (Program in Health and Aesthetic)
3. ส�ข�วิช�นวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภ�พ (Program in Innovation of Health Products)

*ชื่�อเดิม วิที่ย�ลัยก�รแพที่ยแผนไที่ย
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คณะพยาบาลศาสตร
FACULTY OF NURSING
แผนกที่ะเบ่ยน : โที่ร. 0 2549 3123

www.nurse.rmutt.ac.th คำณบด่: รองศ�สตร�จ�รย ดร.พูลสุข หิงคำ�นนที่

มุ่งมั�นผลิตบัณฑิตพย�บ�ลใหม่คำว�มเปนเลิศที่�งวิช�ก�ร และที่ักษะในก�รปฏิบัติวิช�ช่พที่�งก�รพย�บ�ล กอรปดวย
คำุณธรรม และจรรย�บรรณวิช�ช่พ ม่คำณ
ุ ภ�พเปนที่่ย� อมรับในระดับประเที่ศและก�วสูร่ ะดับส�กล ส�ม�รถใหบริก�รที่�งก�รพย�บ�ล
แบบมืออ�ช่พ ปรับตัว ในก�รดำ�เนินช่วิตอยู่ในสังคำมไดอย่�งม่คำว�มสุข
คำณะพย�บ�ล ม่ก�รจัดก�รเร่ยนก�รสอน ระดับปริญญ�ตร่ จำ�นวน 1 หลักสูตร ดังน่้
1. หลักสูตรพย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต (พย.บ.) (Bachelor of Nursing Science) (B.N.S.)
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ส่่วนที่่� 3
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ส่ำนั¡ส่่§àส่Ãิมวิªา¡าÃแลัะ§านที่ะàº่ยน

สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นที่ะเบ่ยน
Office of Academic Promotion and Registration

สํานักงานผูอํานวยการ
 ฝายรับเขาศึกษาและทะเบียนประวัติ
บูริ ก ารงานรั บู สมั ค รและสอบูคั ด เล่ อ กบูุ ค คลเข้้ า ศึึ ก ษาระดั บู
ป็ริญญาตรี งานตรวิจำสอบูหลักฐาน/เอกสารป็ระกอบูการข้ึ�นทะเบูียีน
เป็็นนักศึึกษาแรกเข้้าระดับูป็ริญญาตรี งานตรวิจำสอบูคุณวิุฒิการศึึกษา
นักศึึกษาแรกเข้้าระดับูป็ริญญาตรี กับูสถานศึึกษาต้นสังกัดเดิม และงาน
บูันทึกข้้อตกลงควิามร่วิมม่อทางวิิชำาการ MOU ระหวิ่างสถานศึึกษากับู
มหาวิิทยีาลัยี
 ฝายทะเบียนการศึกษา
บูริการงานป็ฏิทินการศึึกษา ออกรหัสป็ระจำำาตัวินักศึึกษา ข้ึ�น
ทะเบูียีนเป็็นนักศึึกษาและลงทะเบูียีนเรียีนนักศึึกษาใหม่ ลงทะเบูียีน
เรียีนเพิม� /เป็ลียี� น/ถอน รายีวิิชำา ตรวิจำสอบูการลงทะเบูียีนเรียีน ตรวิจำสอบู
สถานะนักศึึกษา และจำัดตารางเรียีน ตารางสอนและตารางสอบู
 ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
บูริการงานบูันทึกข้้อมูลและตรวิจำสอบูผลการศึึกษา ตรวิจำสอบู
ผู้สำาเร็จำการศึึกษา ออกเอกสารสำาคัญทางการศึึกษา ตรวิจำสอบูและ
รับูรองคุณวิุฒิการศึึกษา และทะเบูียีนผู้สำาเร็จำการศึึกษา
 ฝายประมวลผลและสถิติขอมูล
บูริการงานจำัดทำาบูัตรป็ระจำำาตัวินักศึึกษา ควิบูคุมและดูแลระบูบู
โป็รแกรมทะเบูียีนนักศึึกษา จำัดทำาสถิติข้้อมูลนักศึึกษาและหลักสูตร
พัฒนาโป็รแกรม และจำัดทำาฐานข้้อมูล
 ฝายหลักสูตร
บูริการงานวิิเคราะห์หลักสูตรใหม่ที�จำะเป็ดสอนในมหาวิิทยีาลัยี
ทุกหลักสูตร ป็ระสานและติดตามการข้อเป็ดหลักสูตร พิจำารณาการข้อ
ป็รับูป็รุงแก้ไข้หลักสูตรทุกหลักสูตร ติดตามป็ระเมินผลหลักสูตรต่างๆ
ที�เป็ดสอนในมหาวิิทยีาลัยี
 ฝายมาตรฐานการศึกษา
บูริการงานมาตรฐานวิิชำาการ มาตรฐานวิิชำาชำีพและมาตรฐาน
การวิัดและป็ระเมินผล


ผูช่วยศ�สตร�จ�รยณัชติพงศ อูที่อง

ผูอำ�นวยก�ร

สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นที่ะเบ่ยน

ศูนยพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on Center)
ส่งเสริมและสนับูสนุนการสร้างและใชำ้องค์ควิามรู้ในการป็ฏิบูัติงาน
โดยีมุ่งหวิังให้บูุคลากรเกิดการพัฒนาควิามรู้ ทักษะ และทัศึนคติที�ดีต่อ
การป็ฏิบูัติงานและส่งมอบู ควิามสำาเร็จำตามพันธกิจำข้องมหาวิิทยีาลัยีให้
เกิดป็ระสิทธิภาพสูงสุด
หอง RMUTT Student Service Center (SSC) อยูชั้นที่ 1 อาคาร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
บริการงานดานเอกสารการศึกษา ไดแก ใบแสดงผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ และไมสมบูรณ หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา หนังสือรับรอง
สําเร็จการศึกษา และหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร
การเปดบริการหอง Student Service Center
ตั้งแตวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 – 18.30 น. และ
วันเสาร เวลา 08.30 – 16.30 น.
E-mail : oreg@rmutt.ac.th
Phone : 0 2549 3690 (หอง Student Service Center)
Fax : 02 577 5028
Facebook.com/oregrmutt
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ขอเอกส�รก�รศึกษ�

ผานระบบคํารองออนไลน
Step

1

Step

7

Step

เขาสูระบบนักศึกษา

2 กรอกขอมูล/เบอรโทร/อีเมล ปจจุบัน
Step
3 เลือกรายการใบคํารอง
Step
พิมพใบคํารอง
4
Step พิมพใบแจงยอดชําระเงิน
5
Step นําใบแจงยอดชําระเงิน
6 ไปชําระที่ธนาคาร
Step รัหอบงเอกสาร
STUDENT SERVICE CENTER
บเอกสารทางไปรษณีย
7 หรือรัRMUTT
***กรณีมีคาธรรมเนียม

***กรณีมีคาธรรมเนียม

***วิธีการมารับเอกสารสามารถเลือกไดในขั้นตอน เลือกใบคํารอง
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PHONE 0 2 549 3690
EMAIL
oreg@rmutt.ac.th
ADDRESS WWW.OREG.RMUTT.AC.TH

ออกแบบโดย สำ�นักง�นส่งเสริมวิช�ก�รและง�นที่ะเบ่ยน

บัตรนักศึกษ�ดิจิที่ัล
(Digital Student Card)
บูัตรนักศึึกษาในรูป็แบูบู Digital (RMUTT Digital Student
Card) เพ่�อให้การใชำ้งานง่ายีและสะดวิกต่อการเข้้าถึงระบูบูฐาน
ข้้ อ มู ล งานทะเบูี ยี นนั ก ศึึ ก ษาและระบูบูบูริ ก ารต่ า งๆ ข้องทาง
มหาวิิทยีาลัยีฯ โดยีผ่านทาง
• Mobile Application: RMUTT Student Smart Service หร่อ
• ระบูบูทะเบูียีนนักศึึกษาผ่าน website: www.oreg.rmutt.ac.th
ซึ�งทั�ง 2 รูป็แบูบู นักศึึกษาสามารถแสดงตัวิตน โดยีระบูุข้้อมูล
ชำ่�อ-นามสกุล คณะ รหัสนักศึึกษา ระดับูการศึึกษา เพ่�อให้สามารถ
เข้้าไป็ดูข้้อมูลต่างๆ เชำ่น ข้่าวิป็ระกาศึ ป็ระวิัตินักศึึกษา ผลการลง
ทะเบูียีน ภาระค่าใชำ้จำ่ายี ตารางเรียีน ตารางสอบู ผลการศึึกษา
เป็็นต้น อีกทั�ง QR Code และ Barcode แสดงรหัสนักศึึกษาหร่อ
บูัตรป็ระชำาชำน เพ่อ� ใชำ้รองรับูการบูริการเกียี� วิกับู การยี่ม-ค่นหนังส่อ
ที�ห้องสมุด การเชำ็คชำ่�อเพ่�อเข้้าร่วิมกิจำกรรม เข้้าชำั�นเรียีน เป็็นต้น
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ก�รลงที่ะเบ่ยน
มหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี จำัดการศึึกษาแบูบู
ทวิิภาค ในป็การศึึกษาหนึ�ง จำะแบู่งออกเป็็น 2 ภาคการศึึกษา (ภาค
การศึึกษาที� 1 และ 2) และอาจำเป็ดภาคการศึึกษาฤดูร้อน เป็็นภาค
การศึึกษาไม่บูังคับู
ภาคการศึกษาปกติ จะตองลงทะเบียนไมตํ่ากวา 9 หนวยกิต
แตไมเกิน 22 หนวยกิต
ภาคการศึกษาภาคฤดูรอ น จะตองลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวย
(ข้้อบูังคับูมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี วิ่าด้วิยีการ
ศึึกษาระดับูป็ริญญาตรี พ.ศึ. 2550 หมวิด 3 ข้้อ 10 (3))
แตถา การลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติ ทีม่ จี ํานวน
หนวยกิตมากกวา 22 หนวยกิต แตไมเกิน 25 หนวยกิต หรือ
นอยกวา 9 หนวยกิต ตองขออนุมัติคณบดี แตทําไดเพียงหนึ่ง
ภาคการศึกษาเทานั้น
(ข้้อบูังคับูมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี วิ่าด้วิยีการ
ศึึกษาระดับูป็ริญญาตรี พ.ศึ. 2550 หมวิด 3 ข้้อ 10 (4))

ขั้นตอนก�รลงที่ะเบ่ยนต�มแผนก�รเร่ยนผ่�นเว็บไซต
https://www.oreg.rmutt.ac.th/
นักศึึกษาพิมพ์ใบูลงทะเบูียีนจำากหน้าเวิ็บูไซต์ สวิท.

นักศึึกษาลงทะเบูียีนเรียีน

นักศึึกษาตรวิจำสอบูรายีวิิชำาที�ลงทะเบูียีนเรียีน

พิมพ์ใบูแจำ้งยีอดชำำาระค่าลงทะเบูียีนเรียีน
แต่ละภาคการศึึกษา นักศึึกษาจำะต้องลงทะเบูียีนเรียีนตามวิัน
และเวิลาทีก� ำาหนดตามป็ฏิทนิ การศึึกษา ข้องมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีี
ราชำมงคลธัญบูุรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 สำานักส่งเสริมวิิชำาการ
และงานทะเบูียีน (สวิท.) จำะดำาเนินการจำัดตารางเรียีนและลงทะเบูียีน
ชำำาระค่าลงทะเบูียีนเรียีนผ่านธนาคาร
เรียีนให้นักศึึกษา
ภาคการศึึกษาต่อไป็ จำะป็ฏิบูัติตามข้ั�นตอน ต่อไป็นี�
1. นักศึึกษาต้องพบูอาจำารยี์ทป็ี� รึกษาทีค� ณะทีต� นเองสังกัด เพ่อ�
ข้อคำาแนะนำา ป็รึกษา เกียี� วิกับูแผนการเรียีนและการลงทะเบูียีนเรียีน
สามารถดาวิน์โหลดแผนการเรียีนและตรวิจำสอบูรายีละเอียีดข้อง การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาทําการลงทะเบียนเรียนในระบบ
รายีวิิชำาในใบูลงทะเบูียีนเรียีน
และชําระคาลงทะเบียนตามกําหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา
2. นักศึึกษาลงทะเบูียีนเรียีนผ่านเวิ็บูไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
(กรุณา เก็บใบ Pay-in ไวเปนหลักฐานในการลงทะเบียนเรียน)
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นักศึกษ�โปรดอ่�น
คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน
1. ก่อนลงทะเบูียีนเรียีนทุกครัง� นักศึึกษาควิรศึึกษาข้้อมูลเกียี� วิกับูข้้อบูังคับูวิ่าด้วิยีการศึึกษาระดับูป็ริญญาตรีข้องมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีี
ราชำมงคลธัญบูุรี
2. นักศึึกษาควิรป็รึกษาอาจำารยี์ทป็ี� รึกษา เพ่อ� ข้ออนุญาตลงทะเบูียีนรายีวิิชำาต่างๆ ทุกครัง� ทัง� นีใ� ห้เป็็นไป็ตามแผนการศึึกษาข้องหลักสูตร/
สาข้าวิิชำา
3. นักศึึกษาต้องชำำาระเงินค่าบูำารุงการศึึกษา และค่าลงทะเบูียีนตามวิันเวิลาที�ป็ฏิทินการศึึกษา ระดับูป็ริญญาตรีกำาหนด และตรวิจำสอบู
สถานะการชำำาระเงินในระบูบูข้องตนเอง
4. นักศึึกษาทีใ� ห้ผอู้ น่� ลงทะเบูียีนรายีวิิชำาให้ หร่อไม่ป็ฏิบูตั ติ ามระเบูียีบู/ข้้อบูังคับูข้องมหาวิิทยีาลัยีฯ หากมีข้อ้ ผิดพลาดเกิดข้ึน� มหาวิิทยีาลัยีฯ
จำะไม่รับูผิดชำอบูใดๆ ทั�งสิ�น
การลงทะเบียนเรียนที่ไมสมบูรณ
1. นักศึึกษาลงทะเบูียีนเรียีนในระบูบู แล้วิไม่ทำาการยี่นยีันผลการลงทะเบูียีน 2 ครั�ง
2. นักศึึกษาไม่ป็ฏิบูัติตามข้้อมูลที�ได้แจำ้งไวิ้ในใบูแจำ้งยีอดการชำำาระเงิน
3. ลงทะเบูียีนโดยีมีจำำานวินหน่วิยีกิต เกินกวิ่าเกณฑ์/ตำ�ากวิ่าเกณฑ์ ทีม� หาวิิทยีาลัยีฯ กำาหนดไวิ้ในข้้อบูังคับูวิ่าด้วิยีการศึึกษา ระดับูป็ริญญาตรี
ยีกเวิ้นได้รับูควิามเห็นชำอบูจำากมหาวิิทยีาลัยี เน่�องจำากเป็็นภาคการศึึกษาสุดท้ายีและคาดวิ่าจำะสำาเร็จำการศึึกษา
4. การลงทะเบูียีนเรียีนโดยีไม่ผ่านรายีวิิชำาบูังคับูก่อน หร่อไม่ได้ลงทะเบูียีนรายีวิิชำาบูังคับูร่วิม หร่อไม่ได้ศึึกษารายีวิิชำาที�กำาหนดให้เป็็น
พ่�นฐานควิามรู้ที�จำะต้องผ่านมาก่อน
5. ลงทะเบูียีนเรียีนรายีวิิชำาที�มีวิันเวิลาเรียีนและวิันเวิลาสอบูซำ�าซ้อนกัน
หมายเหตุ นักศึกษาตองชําระเงินภายในวันที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหเทานั้น หากชําระเกินจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการดังนี้
1. นักศึกษาจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องอัตราการเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขอ 3(10) คาลงทะเบียนเรียนชา กําหนดวันละ 50 บาทแตไมเกิน 2,000 บาท
(นับวันหยุดราชการ)
2. หากพนระยะเวลา ตามที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ไดแจงคณะ/วิทยาลัยใหนักศึกษาที่ไมดําเนินการตาม
กําหนดการ นักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากการเปนนักศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
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การจำำากัดสิทธิ์ไม่ให้นักศึึกษาลงทะเบูียีนข้องนักศึึกษา
คาระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) ตํ่ากวา 2.00
นักศึึกษาภาคการศึึกษาที� 2 เป็็นต้นไป็
จำะต้องติดต่ออาจำารยี์ที�ป็รึกษาเพ่�อวิางแผนการลงทะเบูียีน
และให้อาจำารยี์ที�ป็รึกษาป็ลดล็อกระบูบู
นักศึึกษาจำึงจำะสามารถเข้้าสู่ระบูบูทำาการลงทะเบูียีนเรียีนได้

การจำำากัดสิทธิ์ไม่ให้นักศึึกษาลงทะเบูียีนสำาหรับูนักศึึกษา
ที�มีป็ญหาการลงทะเบูียีนเรียีนข้องภาคการศึึกษาที�ผ่านมา
ไม่สามารถเข้้าระบูบูได้ให้นักศึึกษาติดต่อฝายีทะเบูียีนการศึึกษา
โทร 0 2549 3610-2

โปรดทราบ

 ถาไมลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กําหนด

จะตองเสียคาปรับ
 ถาไมลงทะเบียนเรียน/ไมลาพักการศึกษา และไมชําระเงินคาลง
ทะเบียนในเวลาที่กําหนด จะถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียน
นักศึกษา
 ทั้งนี้ กอนการถูกถอนชื่อ ทาง สวท. จะจัดสงรายชื่อนักศึกษาที่ไมลง
ทะเบียน/ไมลาพักการศึกษา หรือลงทะเบียนเรียนแตไมชําระเงินคา
ลงทะเบียนแจงไปยังคณะที่นักศึกษาสังกัดเพื่อตรวจสอบ
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ขั้นตอนการลงทะเบียนลาชาตามปฏิทินการศึกษา (กรณีที่ยังไมหมดเขตการลงทะเบียนในหนาเว็บไซต)
เริ่มตน

1

นักศึกษาตรวจสอบแผนการเรียนของตนเองผานคูมือนักศึกษา/
หนาเว็บไซต สวท. www.oreg.rmutt.ac.th

2

เม�อทราบรหัสวิชา ช�อวิชา กลุมเรียน (sec.) ที่ตองการลงทะเบียนแลว
ใหติดตอ อ.ผูสอนประจํารายวิชา เพ�อใหสํารองรายช�อเขาระบบ
นักศึกษาเขาไปดําเนินการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา
ผานระบบนักศึกษาของตนเอง ที่ www.oreg3.rmutt.ac.th

3

4

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนของตนเองวาสําเร็จหรือไม โดยตรวจสอบผานหนาระบบแสดงตาราง
เรียน/สอบ ของตนเอง โดยตรวจสอบกลุมเรียน วันเวลาเรียนวาตรงกับที่ลงทะเบียนไปหรือไม
ในกรณีที่ติดปญหาดังตอไปนี้
∗ ที่นั่งในกลุมเรียน (sec.) เต็ม ∗ หนวยกิตลงทะเบียนเกินเกณฑ
∗ ยังไมผานรายวิชาบังคับ
∗ ตารางสอบชน หรือคาบเรียนทับซอนกัน
ติดตอคณะเพ�อดําเนินการย�นคํารองขอลงทะเบียนเรียน
จากนั้นรอตรวจสอบหลังจากย�นเอกสารภายใน 7 วันทําการ
พิมพใบแจงยอดชําระคาลงทะเบียน
ไดที่ธนาคารตามใบแจงยอด
สิ้นสุด

5

6.1

6.2

7

8
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ขั้นตอนการลงทะเบียนลาชาตามปฏิทินการศึกษา (กรณีที่หมดเขตการลงทะเบียนในหนาเว็บไซต)

เริ่มตน

1

ดาวนโหลดคํารองขอลงทะเบียนเรียนลาชา และ
ใบลงทะเบียนเรียน ผานหนาเว็บไซต www.oreg.rmutt.ac.th

2

กรอกรหัสวิชา ช�อวิชาเปนภาษาอังกฤษ กลุมเรียน (sec.) วันเวลาเรียน
พรอมทั้งให อาจารยผูสอนประจําวิชา และ อาจารยที่ปรึกษารับรองในเอกสาร

3

เก็บสําเนาเอกสารเปนหลักฐานที่ตนเอง 1 ฉบับ และยื่นเอกสารคํารองขอลงทะเบียนลาชา
และ ใบลงทะเบียนที่ลงนามเรียบรอยแลว สงที่ทะเบียนคณะตนสังกัดตนเอง
รอตรวจสอบผลการลงทะเบียนผานระบบนักศึกษา
ของตนเองภายใน 7 วันทําการหลังจากย�นเอกสารแลว

5

กรณีที่ผลลงทะเบียนไมปรากฏในตารางเรียน
ใหนําเอกสารหลักฐานติดตอที่ทะเบียนคณะ เพ�อประสานมายัง สวท.
ติดตอคณะเพ�อดําเนินการย�นคํารองขอลงทะเบียนเรียน
จากนั้นรอตรวจสอบหลังจากย�นเอกสารภายใน 7 วันทําการ
พิมพใบแจงยอดชําระคาลงทะเบียน
ไดที่ธนาคารตามใบแจงยอด
สิ้นสุด
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8

7

4

6.1

6.2

ก�รลงที่ะเบ่ยนเร่ยนเนน
เร่ยนซำ้� และเร่ยนแที่น
• ลงทะเบูียีนเรียีนครบูตามหลักสูตรและมีค่าระดับูคะแนน
เฉลียี� สะสมตัง� แต่ 1.90 ข้ึน� ไป็ แต่ไม่ถงึ 2.00 และได้ระดับูค่าคะแนน
ตำ�ากวิ่า A ในรายีวิิชำาใด มีสิทธิลงทะเบูียีนเรียีนเน้นรายีวิิชำานั�น
• ได้ระดับูคะแนน D+ หร่อ D ในรายีวิิชำาใด มีสทิ ธิลงทะเบูียีน
เรียีนเน้นรายีวิิชำานั�น
• ได้ระดับูคะแนน F U หร่อ W ในรายีวิิชำาบูังคับูในหลักสูตร
ต้องลงทะเบูียีนเรียีนซำ�าในรายีวิิชำานั�น เวิ้นแต่เป็็นรายีวิิชำาเล่อกใน
หลักสูตร จำะลงทะเบูียีนเรียีนแทนด้วิยีรายีวิิชำาอ่น� ก็ได้ จำนกวิ่าจำะได้
ระดับูคะแนนตามที�กำาหนดไวิ้ในหลักสูตร

รายวิชาใดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนเนน เรียนซํ้า หรือ
เรียนแทน ใหนับหนวยกิตเฉพาะที่ไดระดับคะแนนที่ดีที่สุดเพียง
ครัง้ เดียว ในการนับหนวยกิตสะสมสําหรับการตรวจสอบการ
ศึกษาครบตามหลักสูตรและคํานวณคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม

ขั้นตอนก�รพิมพใบแจงยอด
คำ่�ลงที่ะเบ่ยนเร่ยนของนักศึกษ�
1. เขาสูระบบนักศึกษาดวย
Username : รหัสประจําตัวนักศึกษา 13 หลัก
Password : รหัสเดียวกับ wi-fi
(หรือรหัส 6 ตัวทายของบัตรประชาชน)

2. เลือกเมนู “ผลการลงทะเบียน”
และคลิกที่รูปเคร�องปริ้น
“พิมพใบแจงยอดการชําระเงินที่ธนาคาร”

3. ใหนักศึกษาพิมพและนําไปชําระที่ธนาคารตามราย
ละเอียดใบแจงยอดฯ ตามวันกําหนดชําระ ในกรณีที่
เกินกําหนดจะตองดําเนินการดังนี้
- ใหล็อกอินเขาสูระบบ และตองดึงใบแจงยอดใหม
(เพราะคาปรับอัพเดตทุกเที่ยงคืน)
- กรณีที่คาปรับไมอัพเดต จะตองติดตอฝาย
ทะเบียนการศึกษาที่อาคาร สวท. ชั้น 3
- หลังจากชําระเงินเรียบรอยแลว ใหตรวจสอบ
ผลการชําระเงินที่เมนู
“ภาระคาใชจายทุน”
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ขัน้ ตอนพิมพเอกส�รประกอบก�รเบิกจ่�ยเงิน
สวัสดิก�รคำ่�ก�รศึกษ�ของบุตรข�ร�ชก�ร/
รัฐวิส�หกิจ
1. เข้้า เวิ็บู www.oreg.rmutt.ac.th
2. เล่อก Download
3. เล่อก ระเบูียีบูการเบูิก-จำ่ายีบูุตร

ภายีหลังการชำำาระเงินเรียีบูร้อยีแล้วิ 3 วิันทำาการนักศึึกษาสามารถ
พิมพ์ใบูเสร็จำรับูเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วิยีตนเอง www.oreg.rmutt.ac.th จำาก
หน้าต่างข้อง Internet Explorer

ระเบูียีบูการเบูิก-จำ่ายี
เงินสวิัสดิการค่าการศึึกษาข้องบูุตร
ข้้าราชำการ/รัฐวิิสาหกิจำ

ภาคสมทบู
ภาคป็กติ

ประกาศ อัตราการเก็บคาบํารุงการศึกษา (ภาคพิเศษ)
สําหรับนักศึกษาเขาศึกษา ป พ.ศ. 2563
ประกาศอัตราการเก็บคาบํารุงการศึกษา
สําหรับนักศึกษาเขาศึกษา ป 2563 (ภาคปกติ)
ประกาศ อัตราการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ปการศึกษา 2563
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรเขาปการศึกษา 2563 เปนตนไป
นักศึกษาภายใตโครงการบัณฑิตพันธุใหม ปการศึกษา 2561 เปนตนไป
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรเขาปการศึกษา 2561 เปนตนไป
ประกาศอัตราการเก็บคาบํารุงการศึกษา
สําหรับนักศึกษาเขาศึกษา ป 2556-2562 (ภาคปกติ),(ภาคพิเศษ)
หากมีข้้อซักถาม ติดต่อได้ที�เบูอร์โทร 02-549-4124 พี�แนน
02-549-4102 พี�ทรายี
02-549-4125 พี�อ้อ
02-549-4109 พี�อ้อม
02-549-4112 พี�ก้อยี
02-549-4110 พี�ข้วิัญ, พี�อ้อยี
02-549-4469 พี�เป็ล
นักศึึกษาที�ชำำาระเงินค่าบูำารุงการศึึกษา ค่าลงทะเบูียีน และค่าธรรมเนียีมแรกเข้้า
ผ่านชำ่องทางต่อไป็นี�

1. เล่อกระบูบูนักศึึกษาป็จำจำุบูัน 2. กรอกรหัสนักศึึกษา XXXXXXXXXXXX-X
รหัสผ่าน XXXX และเข้้าสู่ระบูบู

3. มองที� เมนูหลัก
เล่อก พิมพ์ใบูเสร็จำ

6. พิมพ์ใบูเสร็จำต้นฉบูับู ให้ตอบู (ใชำ่)

4. เล่อกป็การศึึกษา เทอม / ภาคการศึึกษา
5. เล่อกเลข้ที�ใบูเสร็จำรับูเงิน กรณี ไม่พิมพ์
ใบูเสร็จำรับูเงินต้นฉบูับู ให้หยีุด ทำารายีการ
ต่อไป็

ตั�งค่าเคร่�องพิมพ์ แบูบูกราฟกพ่�นหลัง

ตัวิอยี่างใบูเสร็จำรับูเงิน ต้นฉบูับูอิเล็กทรอนิกส์
ก่อนพิมพ์ให้ตรวิจำสอบูเคร่�องพิมพ์วิ่า เป็็นการพิมพ์
** ตั�งค่าเคร่�องพิมพ์ แบูบู กราฟกพ่�นหลัง**

**หากพิมพออกมาแลวเปน สําเนาใบเสร็จ **
*** ตองการให มหาวิทยาลัยฯ รับรองสําเนา ***
ติดตอ กองคลังฝายการเงิน ชั้นที่ 3 ตึกสํานักงานอธิการบดี
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ขั้นตอนการถอนรายวิชาโดยไดรับคะแนน “w”

STEP 1
- นักศึึกษาดาวิน์โหลดแบูบูฟอร์ม “เพิ�ม/
ถอนรายีวิิ ชำ า” กรอกรายีละเอี ยี ดรายีวิิ ชำ าที�
ต้ อ งการถอนรายีวิิ ชำ าผ่ านควิามเห็ น ชำอบูจำาก
อาจำารยี์ผู้สอน อาจำารยี์ที�ป็รึกษา และหัวิหน้า
ภาควิิชำา

STEP 2
- ยี่�นเอกสารที�ห้อง RMUTT Student Service Center
ณ อาคารสำานักส่งเสริมวิิชำาการและงานทะเบูียีน (ไม่ต้องเสียี
ค่ า ธรรมเนี ยี มฯ ในการถอนรายีวิิ ชำ า) และนั ก ศึึ ก ษาต้ อ งเก็ บู
หลักฐานการถอนรายีวิิชำาไวิ้ที�ตนเองด้วิยี โดยีการถ่ายีภาพหร่อ
ถ่ายีสำาเนาเอกสาร

STEP 3
- ตรวิจำสอบูข้้ อมู ล รายีวิิชำาที�ทำาการถอน โดยีจำะข้ึ�นค่า
คะแนน“W” โดยีตรวิจำสอบูที�เมนู “ผลการลงทะเบูียีน” หากไม่
พบูผลการถอนวิิชำาได้รบูั ค่าคะแนนเป็็น W นักศึึกษาจำะต้องติดต่อ
ทีฝ� า ยีทะเบูียีนการศึึกษา ชำัน� 3 อาคารสำานักส่งเสริมวิิชำาการและ
งานทะเบูียีน
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ดาวนโหลดใบเพิ่ม/ถอนรายวิชา

ก�รย�ยคำณะและก�รเปล่�ยนส�ข�วิช�
นั ก ศึึ ก ษาอาจำยี้ า ยีคณะหร่ อ เป็ลี� ยี นสาข้าวิิ ชำ าได้ ต ามเกณฑ์ ที�
มหาวิิทยีาลัยีกำาหนดดังนี�
1. นักศึึกษาที�ป็ระสงค์จำะยี้ายีคณะต้องได้รับูอนุมัติจำากคณบูดีที�
นักศึึกษาสังกัดและคณบูดีข้องคณะทีน� กั ศึึกษาป็ระสงค์จำะยี้ายีเข้้าศึึกษา
2. นักศึึกษาที�ป็ระสงค์จำะเป็ลี�ยีนสาข้าวิิชำาจำะกระทำาได้ก็ต่อเม่�อ
ได้รับูควิามเห็นชำอบูจำากคณบูดีข้องคณะที�นักศึึกษาสังกัด
หมายีเหตุ นักศึึกษาที�จำะข้อยี้ายีคณะ สาข้าวิิชำา ต้องเข้้าศึึกษาตาม
หลักสูตรในคณะเดิมมาแล้วิไม่น้อยีกวิ่า 1 ภาคการศึึกษาป็กติ ทั�งนี�
ไม่นับูภาคการศึึกษาที�ลาพักการศึึกษาหร่อถูกให้ลาพักการศึึกษา และมี
หน่วิยีกิตสะสมไม่นอ้ ยีกวิ่า 30 หน่วิยีกิต เม่อ� ยี้ายีสาข้าแล้วิจำะต้องมีเวิลา
ศึึกษาอยีู่ในคณะใหม่อยี่างน้อยี 4 ภาคการศึึกษา ทั�งนี�จำะต้องดำาเนินการ
ภายีใน 1 สัป็ดาห์นับูจำากเป็ดภาคเรียีน
หมวด 5 การยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
ข้้อ (18) นักศึึกษาอาจำยี้ายีคณะหร่อเป็ลียี� นสาข้าวิิชำาได้ตามหลักเกณฑ์
ที�มหาวิิทยีาลัยีกำาหนดดังนี�
1. นักศึึกษาทีป็� ระสงค์จำะยี้ายีคณะต้องได้รบูั อนุมตั จำิ ากคณบูดีข้อง
คณะทีน� กั ศึึกษาสังกัดและคณบูดีข้องคณะ/วิิทยีาลัยี ทีน� กั ศึึกษาป็ระสงค์
จำะยี้ายีเข้้าศึึกษา
2. นักศึึกษาที�ป็ระสงค์จำะเป็ลี�ยีนสาข้าวิิชำาจำะกระทำาได้ก็ต่อเม่�อ
ได้รับูควิามเห็นชำอบูจำากคณบูดีข้องคณะ/วิิทยีาลัยีที�นักศึึกษาสังกัด
หมายีเหตุ นักศึึกษาที�จำะข้อยี้ายีคณะ สาข้า ต้องเข้้าศึึกษาตาม
หลักสูตรในคณะเดิมมาแล้วิไม่น้อยีกวิ่า 1 ภาคการศึึกษาป็กติ ทั�งนี�
ไม่นับูภาคการศึึกษาที�ลาพักการศึึกษาหร่อถูกให้ลาพักการศึึกษา และมี
หน่วิยีกิตสะสมไม่นอ้ ยีกวิ่า 30 หน่วิยีกิต เม่อ� ยี้ายีสาข้าแล้วิจำะต้องมีเวิลา
ศึึกษาอยีู่ในคณะใหม่อยี่างน้อยี 4 ภาคการศึึกษา ทั�งนี�จำะต้องดำาเนินการ
ภายีใน 1 สัป็ดาห์นับูจำากเป็ดภาคเรียีนโดยีมีลำาดับูข้ั�นตอนดังต่อไป็นี�

นักศึกษาดาวนโหลดใบคํารองที่
www.oreg.rmutt.ac.th
ใหนักศึกษาแนบหลักฐาน ดังนี้
1. ใบแสดงผลการเรียน
2. ใบรับทราบจากผูปกครอง
3. เอกสารเพิ่มเติมตามที่
ผูพิจารณาแจง
นักศึกษาย�นเร�องตองานทะเบียนคณะ/
วิทยาลัยที่จะยายเขาศึกษา
ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ/
วิทยาลัย ที่ขอยายเขาศึกษา คณบดี/ผูอํานวยการ
ที่จะขอยายเขาศึกษาแจงงานทะเบียนคณะ/วิทยาลัย
ทราบผลการอนุมัติ

ก�รย�ยคำณะและก�รเปล่�ยนส�ข�วิช�
กรอกรายละเอียดในใบคํารอง
ใหครบถวนเรียบรอยพรอมเอกสารแนบ

ผานการเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
ผานการเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชาสังกัด
ผานการเห็นชอบของคณบดีสังกัดเดิม

งานทะเบียนคณะ/วิทยาลัย แจงผลการอนุมัติ
หัวหนาสาขาวิชาที่ขอยายเขาศึกษาทราบ
งานทะเบียนคณะ/วิทยาลัย สงหนังสือแจงผล
การอนุมตั กิ ารขอยายเขาศึกษาใหสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษากรอกขอมูลประวัตินักศึกษาใหมในระบบ
บริการและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา (คาโอนยาย
สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย 500 บาท) ใหนักศึกษา
เขาเว็บ www.oreg.rmutt.ac.th

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนิน
การกํา หนดรหั ส ประจํา ตั ว นั ก ศึ ก ษาใหม
ยายรายวิชาจากสาขาเดิมมาที่สาขาใหม
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ก�รตรวจสอบต�ร�งเร่ยน

ขั้นตอนที่่� 1

- เขาเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน www.oreg.rmutt.ac.th และเขาไปที่ “ระบบนักศึกษาปจจุบัน”
- จากนั้นใหเลือกเมนู “คนหาขอมูล/ตารางเรียนนักศึกษา” เพ�อเขาสูขั้นตอนในการคนหา

ขั้นตอนที่่� 2
ใหนักศึกษาอานคําแนะนําในการคนหา และใชเคร�องหมาย *เปนเคร�องมือในการคนหา
ยกตัวอยางดังตอไปนี้
- กรณี ค น หาด ว ยรหั ส นั ก ศึ ก ษา ให พิ ม พ ใ นช อ ง “โปรดระบุ เ ลขประจํา ตั ว นศ.”
เชน 116310101101*
- กรณีคน หาดวยช�อหรือนามสกุล ก็ระบุในชองช�อหรือนามสกุล และตามดวยเคร�องหมาย *
ไดเชนกัน ยกตัวอยางเชน นักศึกษา วีระภาพ นามธรรม ก็ใหระบุโดยพิมพ “วีระ” ในชองช�อ
และพิมพ “นามธรรม” ในชองนามสกุล
- จากนั้นกดปุม คนหา

- หลังจากกดคนหา จะแสดงขอมูลรหัสนักศึกษาของนักศึกษา ช�อ-สกุล
คณะสาขาที่สังกัด จากนั้นใหคลิกที่ “รหัสนักศึกษา” เพ�อเขาไปดูตารางเรียน
ของนักศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ 1/2563
- จากนัน้ จะแสดงหนาจอ ตารางเรียนของนักศึกษา และรายละเอียดชวงเวลา
เรียนของแตละรายวิชาวานักศึกษาตองเขาเรียนแตละวิชาในชวงเวลาใดบาง ใน
กรณีทตี่ ารางเรียนไมแสดง ใหคลิกเปลีย่ นที่ “ปการศึกษา” เลือกคลิกทีเ่ ทอม 1
- เล� อ นเคอร เ ซอร ล งมาด า นล า ง จะแสดง
ข อ มู ล ช ว งวั น เวลาสอบกลางภาค และสอบ
ปลายภาคของแตละรายวิชา นักศึกษาสามารถ
เช็คขอมูลช�อรายวิชา กลุมเรียน โดยดูเทียบกับ
ตารางเรียนดานบนได
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ก�รสอบประจำ�ภ�คำก�รศึกษ�
จำะมีการจำัดสอบู 2 ครั�ง ค่อ การสอบูกลางภาคและการสอบู
ป็ลายีภาค กำาหนดการสอบูกลางภาคและการสอบูป็ลายีภาค ให้เป็็น
ไป็ตามป็ระกาศึมหาวิิทยีาลัยี นักศึึกษาที�มีสิทธิ์สอบู จำะต้องมีเวิลา
เรียีนไม่น้อยีกวิ่าร้อยีละ 80 ข้องเวิลาเรียีนทั�งหมดในรายีวิิชำานั�นๆ
ในการสอบู นักศึึกษาจำะต้องป็ฏิบูัติตามป็ระกาศึ
มหาวิิทยีาลัยีฯ เร่�อง ข้้อป็ฏิบูัติการสอบู
หากนั ก ศึึ ก ษาที� ป็ วิ ยีหร่ อ มี เ หตุ สุ ด วิิ สั ยี
ทำาให้ไม่สามารถเข้้าสอบูป็ลายีภาคได้ นักศึึกษาต้องยี่�น
ใบูคำาร้องข้ออนุญาตสอบู ข้อผ่อนผันการสอบูต่ออาจำารยี์
ผู้สอนรายีวิิชำานั�น ภายีในวิันถัดไป็หลังจำากที�มีการสอบู
ป็ลายีภาครายีวิิชำานั�น
การตรวจสอบตารางสอบ
นักศึึกษาสามารถตรวิจำสอบูตารางสอบูกลางภาค/ป็ลายีภาค
ได้ที� www.oreg.rmutt.ac.th เล่อก “ระบูบูนักศึึกษาป็จำจำุบูัน”
แล้วิเล่อก “ตารางเรียีน น.ศึ.” เพ่�อตรวิจำสอบูตารางการสอบูข้อง
แต่ละรายีวิิชำาที�นักศึึกษาได้ลงทะเบูียีนเรียีน
การทุจำริตการสอบู จำะมีบูทลงโทษ 3 สถานตามลำาดับูควิาม
หนักเบูาข้องพฤติการณ์ ดังนี�
1. ได้ระดับูคะแนน F ในรายีวิิชำาที�ทำาการทุจำริตนั�น หร่อ
2. ได้ระดับูคะแนน F ในรายีวิิชำาที�ทำาการทุจำริตนั�น และสั�ง
ยีกเลิกการลงทะเบูียีนเรียีนทุกรายีวิิชำาในภาคการศึึกษานั�น หร่อ
3. ให้พ้นสภาพการเป็็นนักศึึกษา
อ้างอิงจำาก ป็ระกาศึมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี
เร่�อง ข้้อป็ฏิบูัติข้องนักศึึกษา ป็ระกาศึ ณ วิันที� 16 เด่อน
มกราคม พ.ศึ. 2552

ก�รประเมินก�รสอนร�ยวิช�
ก่อนนักศึึกษาจำะเข้้าสู่ระบูบูงานทะเบูียีนข้องนักศึึกษา จำะต้อง
กรอกแบูบูป็ระเมินตามทีป็� รากฏทุกข้ัน� ตอน ผ่านระบูบูบูริการนักศึึกษา
www.oreg.rmutt.ac.th โดยีต้องป็ระเมินภาคการศึึกษาละ 2 ครั�ง
และป็ระเมินตามควิามเป็็นจำริง หากไม่กรอกแบูบูป็ระเมินครบูตาม
ที�ป็รากฏทุกข้ั�นตอน นักศึึกษาจำะไม่สามารถเข้้าสู่ระบูบูงานทะเบูียีน
ข้องนักศึึกษาได้

01

01

1. เขาสูระบบนักศึกษาดวย
Username : รหัสประจําตัวนักศึกษา 13 หลัก
Password : รหัสเดียวกับ wi-fi มหาวิทยาลัย
(นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผานดวยตนเองได)

02
03

02
2. เลือก “แบบประเมินวัดความสุข/
ความเครียดดวยตนเอง” แลว คลิกที่
“ถัดไป>>” เพ�อทําการประเมิน

03

3. คลิกที่ช�ออาจารยผูสอน
แต ล ะรายบุ ค คล ทํา จนครบ
ทุกคน จะสามารถเขาสูห นาจอ
ระบบนักศึกษาปกติได
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ก�รตรวจสอบผลก�รเร่ยน/
สถ�นะก�รศึกษ�

ก�รคำำ�นวณคำ่�ระดับคำะแนนเกรดเฉล่�ย
(Grade Point Average: GPA)

นั ก ศึึ ก ษาสามารถตรวิจำสอบูผลการเรี ยี นรายีบูุ ค คลได้ ท าง
www.oreg.rmutt.ac.th
ป็ระกาศึมหาวิิทยีาลัยีฯ เร่�อง เกณฑ์การวิัดและ
ป็ระเมินผลการศึึกษาระดับูป็ริญญาตรี ป็ระกาศึ ณ
วิันที� 27 มกราคม 2563
การวิัดป็ระเมินผลการศึึกษาในแต่ละรายีวิิชำาได้กำาหนดเป็็น
ระดับูคะแนน ค่าระดับูคะแนน และควิามหมายี ดังต่อไป็นี�

ค่าระดับูคะแนนเฉลียี� ป็ระจำำาภาค เป็็นการคำานวิณเฉพาะรายีวิิชำา
ที�มีค่าระดับูคะแนนในภาคการศึึกษานั�น โดยีนำาผลรวิมข้องผลคูณ
ระหวิ่างหน่วิยีกิตกับูค่าระดับูคะแนนที�ได้รับูข้องรายีวิิชำานั�นเป็็นตัวิ
ตั�งแล้วิหารด้วิยีผลรวิมข้องจำำานวินหน่วิยีกิตข้องรายีวิิชำาที�มีค่าระดับู
คะแนนในภาคการศึึกษานั�น
ค่าระดับูคะแนนเฉลี�ยีสะสม เป็็นการคำานวิณเฉพาะรายีวิิชำาที�มี
ค่าระดับูคะแนนทุกภาคการศึึกษา โดยีนำาผลรวิมข้องผลคูณระหวิ่าง
หน่วิยีกิตกับูค่าระดับูคะแนนที�ได้รับูข้องรายีวิิชำานั�นเป็็นตัวิตั�งแล้วิ
หารด้วิยีผลรวิมข้องจำำานวินหน่วิยีกิตข้องรายีวิิชำาทีม� คี า่ ระดับูคะแนน
ในทุกภาคการศึึกษา
การคำานวิณค่าระดับูคะแนนเฉลียี� ให้คำานวิณให้ได้ทที� ศึนิยีมสอง
ตำาแหน่ง ถ้ามีเศึษให้ป็ดทิ�ง
ตัวอยาง ภาคการศึกษาที่ 1

52

ระดับ
คะแนน

ความหมาย

คาระดับ
คะแนน

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
S
U
AU
W

ดีเยีี�ยีม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใชำ้ (Fairly Good)
พอใชำ้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
ไม่สมบููรณ์ (Incomplete)
พอใจำ (Satisfactory)
ไม่พอใจำ (Unsatisfactory)
ไม่นับูหน่วิยีกิต (Audit)
ถอนรายีวิิชำา (Withdrawn)

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

1
b

a

ค่าระดับูคะแนนเฉลียี� ป็ระจำำาภาค จะพิจารณาทีช่ อ ง THIS SEMESTER
1 ค่อค่าระดับูคะแนนเฉลี�ยีสะสม ทั�งป็การศึึกษา คำานวิณจำาก
= ผลรวิมข้อง (หน่วิยีกิตรายีวิิชำา x ค่าระดับูคะแนน)
ผลรวิมข้องหน่วิยีกิตรายีวิิชำาในภาคการศึึกษานั�น
= (3x4)+(3x3)+(1x4)+(3x2.5)+(3x2.5)+(3x2)+(3x1)+(1x2.5)
(3+3+1+3+3+3+3+1)
A
= 51.5
= 2.57
20
B

ตัวอยาง ภาคการศึกษาที่ 2

เกณฑการพนสภาพเน�องจากผลการศึกษา
มีค่าระดับูคะแนนเฉลี�ยีสะสม ตำ�ากวิ่า 1.00 และมีหน่วิยีกิต
สะสมน้อยีกวิ่า 30 หน่วิยีกิต
2
D

c

ค่าระดับูคะแนนเฉลี�ยีสะสม จะพิจารณาที่ชอง CUMULATIVE TO
THIS SEMESTER
ค่อค่าระดับูคะแนนเฉลี�ยีสะสม ทั�งป็การศึึกษา คำานวิณจำาก
2 ค่าระดับูคะแนนเฉลี�ยีป็ระจำำาภาคการศึึกษาที� 2 = 47.5 = 2.37
20
ผลรวิมข้อง (หน่วิยีกิตรายีวิิชำา x ค่าระดับูคะแนน) ในภาคการศึึกษาที� 2
ผลรวิมข้องหน่วิยีกิตรายีวิิชำาทุกภาคการศึึกษา

=

51.5 + 47.5 99 C
= 2.47
=
20 + 20
40 D

มีค่าระดับูคะแนนเฉลี�ยีสะสม ตำ�ากวิ่า 1.50 และมีหน่วิยีกิต
สะสมระหวิ่าง 30 หน่วิยีกิต ถึง 59 หน่วิยีกิต

มีค่าระดับูคะแนนเฉลี�ยีสะสม ตำ�ากวิ่า 1.75 และมีหน่วิยีกิต
สะสมตัง� แต่ 60 หน่วิยีกิตข้ึน� ไป็ จำนถึงจำำานวินหน่วิยีกิตสะสม
ก่อนครบูหลักสูตร

มีค่าระดับูคะแนนเฉลี�ยีสะสม ตำ�ากวิ่า 1.90 และมีหน่วิยีกิต
สะสมครบูตามหลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ
วันที่ 27 มกราคม 2563
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ก�รได / แกไขระดับคำะแนน F / I / W
การไดระดับคะแนน F
• สอบูตกในรายีวิิชำา
• มีเวิลาศึึกษาในรายีวิิชำานั�นไม่ครบูร้อยีละ 80 ข้องเวิลา
ศึึกษาตลอดภาคการศึึกษา
• ทำาผิดระเบูียีบูการสอบูในแต่ละภาคการศึึกษา

การแกไขระดับคะแนน F
• หากเป็็นรายีวิิชำาบูังคับูในหลักสูตร จำะต้องลงทะเบูียีน
เรียีนซำ�าจำนกวิ่าจำะได้ระดับูคะแนนตามที�หลักสูตรกำาหนดไวิ้
• หากเป็็นรายีวิิชำาเล่อกในหลักสูตร สามารถลงทะเบูียีน
เรียีนรายีวิิชำาอ่�นแทนก็ได้
• รายีวิิชำาใดที�ได้ระดับูคะแนน F เม่�อลงทะเบูียีนเรียีน
ซำ�าหร่อแทนแล้วิ ให้นับูหน่วิยีกิตสะสมเพียีงครั�งเดียีวิในการ
คำานวิณหาค่าระดับูคะแนนเฉลี�ยีสะสม (GPA)

การไดระดับคะแนน I

การเปลี่ยนระดับคะแนน I

• นักศึึกษาเจำ็บูป็วิยีหร่อมีเหตุสดุ วิิสยีั และมีเวิลาศึึกษาครบู
ร้อยีละ 80 โดยีได้รับูอนุมัติจำากคณบูดีหร่อผู้อำานวิยีการ
• องค์ป็ระกอบูข้องการวิัดผลการศึึกษายีังไม่สมบููรณ์และ
อาจำารยี์ผู้สอนรายีวิิชำานั�นเห็นควิรให้รอผลการศึึกษาไวิ้โดยี
ได้รบูั ควิามเห็นชำอบูจำากหัวิหน้าภาควิิชำาหร่อป็ระธานหลักสูตร

• นักศึึกษามีเวิลาศึึกษาครบูร้อยีละ 80 ข้องเวิลาศึึกษาตลอด
ภาคการศึึกษา แต่ไม่ได้สอบูเพราะเจำ็บูป็วิยีหร่อมีเหตุสุดวิิสัยี
และได้รับูอนุญาตจำากคณบูดีหร่อผู้อำานวิยีการ เม่�ออาจำารยี์
ผู้สอนดำาเนินการวิัดผลการศึึกษาสมบููรณ์แล้วิ การเป็ลี�ยีน
ค่าระดับูคะแนน I สามารถได้ระดับูคะแนนตามป็กติ
• องค์ป็ระกอบูข้องการวิัดผลการศึึกษาในรายีวิิชำานั�นยีังไม่
สมบููรณ์และอาจำารยี์ผสู้ อนดำาเนินการวิัดผลการศึึกษาสมบููรณ์
แล้วิ ทัง� นี� หากเกิดจำากควิามผิดพลาดข้องนักศึึกษา การเป็ลียี� น
ค่าระดับูคะแนน I ให้ได้ไม่สูงกวิ่าระดับูคะแนน C แต่หากเกิด
จำากกรณีอ่�น สามารถได้ระดับูคะแนนตามป็กติ
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ก�รขอแกระดับคำะแนน I
นักศึกษา

ภายีในกำาหนด 10 วิัน ทำาการ นับู
แต่วิันเป็ดภาคการศึึกษาถัดไป็

ยี่�นแบูบูคำาร้องข้อแก้ระดับู
คะแนนไม่สมบููรณ์ (I)
(สำาหรับูนักศึึกษา)
ดำาเนินการวิัดผลการศึึกษา

อาจารยผูสอนรายวิชา

สวท.

บูันทึกผลระดับูคะแนนในระบูบู

ให้แล้วิเสร็จำภายีใน 30 วิัน
นับูแต่วิันเป็ดภาคการศึึกษาที�
นักศึึกษายี่�นคำาร้องข้อแก้ค่า
ระดับูคะแนนไม่สมบููรณ์ (I)
(สำาหรับูอาจำารยี์ผู้สอน)
อนุญาตให้เป็ลี�ยีนระดับู
คะแนน I และส่งผลระดับู
คะแนน
คณบดีหรือผูอํานวยการ

คณบูดีหร่อผู้อำานวิยีการอนุญาตให้
เป็ลี�ยีนระดับูคะแนน I และส่งผล
ระดับูคะแนนมายีัง สวิท.

• หากพ้นกำาหนดเวิลา ระดับูคะแนน I จำะถูกเป็ลี�ยีนเป็็นระดับูคะแนน F
• สําหรับรายวิชาทีเ่ ปนโครงการหรือปญหาพิเศษ ให้ดำาเนินการวิัดผลการศึึกษาให้แล้วิเสร็จำก่อนวิันสุดท้ายีข้องภาคการศึึกษา
ถัดไป็ ทั�งนี� หากนักศึึกษาลงทะเบูียีนเรียีนในภาคการศึึกษาฤดูร้อน จำะนับูภาคการศึึกษาฤดูร้อนนั�นเป็็นภาคการศึึกษาถัดไป็
• นักศึกษาที่ไดระดับคะแนน I ในรายวิชาใด ไมตองลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชานั้นในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อขอปรับระดับ
คะแนน
• หากนักศึกษาไมมรี ายวิชาทีต่ อ งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาตองขอรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
และชําระเงินคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ก�รไดระดับคำะแนน W
• ข้อถอนรายีวิิชำาเม่�อพ้นกำาหนดสัป็ดาห์แรก แต่ยีังอยีู่ภายีในสัป็ดาห์ที� 10 ข้องภาคการศึึกษาป็กติ หร่อเม่�อพ้นกำาหนดสัป็ดาห์แรก
แต่ยีังอยีู่ภายีในสัป็ดาห์ที� 5 ข้องภาคการศึึกษาฤดูร้อน โดยีได้รับูควิามเห็นชำอบูจำากอาจำารยี์ที�ป็รึกษา
• เจำ็บูป็วิยีหร่อมีเหตุสุดวิิสัยีก่อนสอบูและไม่สามารถเข้้าสอบูในบูางรายีวิิชำาหร่อทั�งหมดได้ ให้อาจำารยี์ผู้สอนเป็็น
ผู้พิจำารณา หากเห็นวิ่าการศึึกษาข้องนักศึึกษาผู้นั�นข้าดเน่�อหาส่วินที�สำาคัญ ให้นักศึึกษายี่�นคำาร้องแบูบูเพิ�ม/ถอนรายีวิิชำา
เพ่�อข้อถอนรายีวิิชำา พร้อมใบูรับูรองแพทยี์ โดยีได้รับูอนุญาตจำากคณบูดีหร่อผู้อำานวิยีการ
• เจำ็บูป็วิยีหร่อมีเหตุสุดวิิสัยีทำาให้ได้รับูระดับูคะแนน I หร่อ F และได้รับูอนุญาตให้ถอนรายีวิิชำาจำากคณบูดีหร่อผู้อำานวิยีการ
• ลาพักการศึึกษาหลังจำากสัป็ดาห์ที� 10 ข้องภาคการศึึกษาป็กติ หร่อหลังจำากสัป็ดาห์ที� 5 ข้องภาคการศึึกษาฤดูร้อน เน่�องจำาก
เจำ็บูป็วิยีหร่อมีเหตุสุดวิิสัยีได้รับูอนุญาตให้ถอนรายีวิิชำาจำากคณบูดีหร่อผู้อำานวิยีการ
• ได้รับูอนุญาตให้ลงทะเบูียีนเรียีนแบูบูไม่นับูหน่วิยีกิต (AU) และมีเวิลาศึึกษาไม่ครบูร้อยีละ 80 ข้องเวิลาศึึกษาตลอดภาคการศึึกษา

ภาคการศึกษาฤดูรอน

ภาคการศึกษาปกติ
รายวิชาไมปรากฎใน
Transcript
สัปดาหแรก
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ไดระดับ
คะแนน W
สัปดาหที่ 10

รายวิชาไมปรากฎใน
Transcript
สัปดาหแรก

ไดระดับ
คะแนน W
สัปดาหที่ 5

ก�รไดรับปริญญ�เก่ยรตินิยม
1. ลงทะเบูียีนรายีวิิชำาในมหาวิิทยีาลัยี
• ไม่ตำ�ากวิ่า 72 หน่วิยีกิต สำาหรับูหลักสูตร 2-3 ป็การศึึกษา
• ไม่ตำ�ากวิ่า 120 หน่วิยีกิต สำาหรับูหลักสูตร 4 ป็การศึึกษา
• ไม่ตำ�ากวิ่า 150 หน่วิยีกิต สำาหรับูหลักสูตร 5 ป็การศึึกษา
2. สำาเร็จำการศึึกษาภายีในระยีะเวิลาการที�หลักสูตรกำาหนด ทั�งนี�
ไม่นับูระยีะเวิลาที�นักศึึกษาข้อลาพักการศึึกษา
3. ต้องไม่มีผลการเรียีนตำ�ากวิ่าระดับูคะแนนข้ั�นพอใชำ้ หร่อ C ใน
รายีวิิชำาใดวิิชำาหนึ�ง
4. ผูท้ มี� ี GPA. ไม่ตำ�ากวิ่า 3.50 จำะได้รบูั การเสนอชำ่อ� เพ่อ� รับูป็ริญญา
เกียีรตินิยีมอันดับู 1
5. ผูท้ มี� ี GPA. ไม่ตำ�ากวิ่า 3.25 จำะได้รบูั การเสนอชำ่อ� เพ่อ� รับูป็ริญญา
เกียีรตินิยีมอันดับู 2
ข้้อบูังคับูมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี วิ่าด้วิยีการศึึกษา
ระดับูป็ริญญาตรี พ.ศึ. 2550 หมวิด 9 ข้้อ 24

การไดรับเกียรตินิยมเหรียญทอง
• ผู้สำาเร็จำการศึึกษาที�ได้ป็ริญญาเกียีรตินิยีมอันดับู 1 ที�ได้ GPA. สูงสุดในแต่ละคณะ
การไดรับเกียรตินิยมเหรียญเงิน
• ผู้สำาเร็จำการศึึกษาที�ได้ป็ริญญาเกียีรตินิยีมอันดับู 1 หร่อ 2 ที�ได้ GPA. เป็็นที� 2 ในแต่ละคณะ
• ผู้สำาเร็จำการศึึกษาได้ GPA. สูงสุด แต่ได้ป็ริญญาเกียีรตินิยีมอันดับู 2 ในแต่ละคณะ
ข้้อบูังคับูมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี วิ่าด้วิยีการศึึกษาระดับูป็ริญญาตรี พ.ศึ. 2550 หมวิด 9 ข้้อ 24
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ก�รที่ดสอบคำว�มส�ม�รถภ�ษ�อังกฤษก่อนสำ�เร็จก�รศึกษ� (English Exit Exam)
ก่อนสำาเร็จำการศึึกษา นักศึึกษาทุกคนต้องผ่านการทดสอบูควิามสามารถภาษาอังกฤษ โดยีต้องมีผลคะแนนทดสอบู
ควิามสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ�ง จำึงจำะสามารถยี่�นแบูบูคำาร้องข้อยี่�นผลการทดสอบู
ควิามสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนสำาเร็จำการศึึกษา ดังนี�
เกณฑมาตรฐาน
(1) TOEFL (677) (Paper-based test) ไมนอยกวาระดับ 420 คะแนน หรือ

การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

(2) TOEFL (120) (Internet-based test) ไมนอยกวาระดับ 40 คะแนน หรือ
(3) TOEFL (300) (Computer-based test) ไมนอยกวาระดับ 120 คะแนน หรือ
(4) IELTS (9) ไมนอยกวาระดับ 3.5 คะแนน หรือ
(5) CU-TEP (120) ไมนอยกวาระดับ 45 คะแนน หรือ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถ

(6) TU-GET (1,000) ไมนอยกวาระดับ 400 คะแนน หรือ
(7) RT-TEP ไมนอยกวาระดับ 3.5 คะแนน หรือ
(8) TOEIC (990) ระดับไมนอยกวา 400 คะแนน หรือ
(9) Tell me more (Placement/Progress) ไมนอยกวาระดับ 5 คะแนน หรือ

การยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

(10) Tell me more (Achievement Test) ไมนอยกวาระดับ 380 คะแนน หรือ
(11) เกณฑมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR) ไมตํ่ากวาระดับ B1
(12) เกณฑ ม าตรฐานความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของศู น ย พั ฒ นาศั ก ยภาพด า นภาษาและอุ ต สาหกรรมการบริ ก าร คณะศิ ล ปศาสตร
ผลคะแนนการทดสอบสมรรถนะดานภาษาอังกฤษไมตํ่ากวารอยละ 60
งกฤษ
การยกเวการทดสอบความสามารถภาษาอั
นไมตองเขาเรียนรายวิชาภาษาอั
งกฤษ

หากผลการทดสอบูภาษาอังกฤษไม่เป็็นไป็ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่นอ้ ยีกวิ่า 2 ครัง� นักศึึกษาต้องเข้้าอบูรมทางด้านภาษา
อังกฤษ และเสียีค่าใชำ้จำ่ายีตามที�ศึูนยี์พัฒนาศึักยีภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบูริการ คณะศึิลป็ศึาสตร์กำาหนด ทั�งนี�
นักศึึกษาต้องผ่านการทดสอบูและมีผลคะแนนการทดสอบูสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษไม่ตำ�ากวิ่าร้อยีละ 60
ป็ระกาศึมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี เร่�อง เกณฑ์มาตรฐานควิามสามารถทางภาษาอังกฤษข้องนักศึึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระดับูป็ริญญาตรีก่อนสำาเร็จำการศึึกษา พ.ศึ. 2560 (ฉบูับูที� 1) และ พ.ศึ. 2562 (ฉบูับูที� 2)
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เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ก�รยกเวนก�รเร่ยนร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถ

นักศึึกษาที�เข้้าศึึกษาตั�งแต่ป็การศึึกษา 2563 เป็็นต้นไป็ ที�มีผลการ
ทดสอบูภาษาอังกฤษ จำะได้รับูการยีกเวิ้นไม่ต้องเข้้าเรียีนรายีวิิชำาภาษา
อังกฤษในหมวิดวิิชำาศึึกษาทัวิ� ไป็ ทัง้ นีน้ กั ศึกษาตองยืน่ แบบขอยกเวนการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบู (คะแนน)

การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

การยกเวนการเรียนและไดรับคะแนน A

TOEIC

TOEFL (IBT)

IELTS

400+

32+

4.5+

วิิชำการยกเว
า 01-320-001
ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 1
นไมตองเขาเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

500+

35+

5.0+

ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิิชำา 01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อประกาศมหาวิ
สาร 1 และ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถ
วิิชำา 01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 2

550+

46+

5.5+

วิิชำา 01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 1 และ
วิิชำา 01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 2 และ
วิิชำา 01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
การยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

ย�นคํารองผานคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัด ทั้งนี้ผลการทดสอบภาษา
อังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับแตวันสอบจนถึงวันย�นคํารอง
ป็ระกาศึมหาวิิ ท ยีาลั ยี เทคโนโลยีี ร าชำมงคลธั ญ บูุ รี เร่� อ ง
การยีกเวิ้นการเรียีนรายีวิิชำาภาษาอังกฤษสำาหรับูนักศึึกษาระดับูป็ริญญาตรี
การยกเวนไมตองเขาเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
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¡าÃย¡àวŒน¡าÃàÃ่ยนÃายวิªา
ที่ั¡Éะ¡าÃãªŒ¤Íม¾ิวàµÍÃแลัะàที่¤âนâลัย่ส่าÃส่นàที่È
นักศึึกษาที�เข้้าศึึกษาตั�งแต่ป็การศึึกษา 2563 เป็็นต้นไป็ ที�มีผลการทดสอบูมาตรฐาน
ด้านคอมพิวิเตอร์อยี่างใดอยี่างหนึ�ง จำะได้รับูการยีกเวิ้นไม่ต้องเข้้าเรียีนรายีวิิชำา 09-000-001
ทักษะการใชำ้คอมพิวิเตอร์และเทคโนโลยีีสารสนเทศึ ในหมวิดวิิชำาศึึกษาทั�วิไป็ ทั้งนี้นักศึกษาตอง
ยื่นแบบขอยกเวนการเรียนรายวิชาทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการทดสอบ
1. Digital Literacy ข้องสถาบูันคุณวิุฒิวิิชำาชำีพ (องค์กรมหาชำน)
2. Digital Literacy Certiﬁcation (IC3)
3. International Computer Driving License (ICDL)
4. Microsoft Ofﬁce Specialist (MOS)
5. CompTIA Certiﬁcations (CompTIA)
6. มาตรฐานด้าน Digital Literacy ระดับูสากลอ่�น โดยีควิาม
เห็นชำอบูข้องสภาวิิชำาการตามข้้อเสนอข้องสำานักวิิทยีบูริการ
และเทคโนโลยีีสารสนเทศึ

การยกเวนการเรียนและไดรับคะแนน A

วิิชำา 09-000-001
ทักษะการใชำ้คอมพิวิเตอร์และเทคโนโลยีีสารสนเทศึ

ยื่นคํารองผานคณะหรือวิทยาลัยที่ตนสังกัดอยู ทั้งนี้ผลการทดสอบมาตรฐานดานคอมพิวเตอร
ดังกลาว ตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับแตวันที่ไดใบรับรอง
ป็ระกาศึมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี เร่�อง การเรียีนรายีวิิชำาทักษะการ
ใชำ้คอมพิวิเตอร์และเทคโนโลยีีสารสนเทศึ นักศึึกษาระดับูป็ริญญาตรี ป็ระกาศึ ณ วิันที� 17
เด่อน กันยีายีน พ.ศึ. 2563
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คำุณสมบัติของนักศึกษ�ที่่�ม่สิที่ธิ
ขอสำ�เร็จก�รศึกษ�
เรียนครบตามหลักสูตร และไดคา GPA. ไมตํ่ากวา 2.00
เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเปนบัณฑิต
และไมมีหนี้สินผูกพันตอมหาวิทยาลัย
ผานการทดสอบสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ
กอนสําเร็จการศึกษา (English Exit Exam)
ผานการทดสอบสมรรถนะดานวิชาชีพ ตามที่หลักสูตรกําหนด
ผานการทดสอบสมรรถนะดานสารสนเทศ (ICT)

ก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�
ก�รขอขึ้นที่ะเบ่ยนบัณฑิต
เม่อ� นักศึึกษาได้ลงทะเบูียีนเรียีนรายีวิิชำาครบูตาม
หลักสูตรและป็ระเมินตนเองได้วิ่าจำะสำาเร็จำการศึึกษา
ให้ยี่�นคำาร้อง ข้อสำาเร็จำการศึึกษา
การขอสำเร็จการศึกษา
- ภายีใน 30 วิัน นับูตั�งแต่วิันเป็ดภาคการศึึกษา
ป็กติ หร่อ
- ภายีใน 15 วิัน นับูตั�งแต่วิันเป็ดภาคการศึึกษาฤดูร้อน
กรณีทนี่ กั ศึกษาเคยแจงสําเร็จการศึกษาในภาคการศึ
กษาใดแลว
แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองยื่นคํารองขอแจงสําเร็จการศึกษา
ใหมทุกภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
• หากนักศึึกษาไม่ได้ลงทะเบูียีนเรียีนในภาคการศึึกษาทีค� าดวิ่าจำะ
สำาเร็จำการศึึกษา เชำ่น กรณีที�ติด I จำะต้องชำำาระเงินค่าการเที
ธรรมเนี
ยีมรักษา
ยบโอนผลการเรียนในระบบ
สภาพการเป็็นนักศึึกษา จำำานวิน 1,000 บูาท ในภาคการศึึกษาที�อยีู่
ระหวิ่างการข้อแก้ระดับูคะแนน I เป็็นระดับูคะแนนที�สมบููรณ์
• ผู สํา เร็ จ การศึ ก ษาในแต ล ะภาคการศึ ก ษา จะต อ งดํา เนิ น
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ซึ�งการข้ึ�นทะเบูียีนบูัณฑิเงืต่อเป็็
นสภาพบูังคับูที�
นไขในการเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
นักศึึกษาจำะต้องกระทำาเม่อ� สำาเร็จำการศึึกษา หากนักศึึกษาไม่ดำาเนินการ
จำะไม่มีสิทธิ์เข้้ารับูพระราชำทานป็ริญญาบูัตรและรับูเอกสารหนังส่อ
รับูรองการสำาเร็จำการศึึกษา ใบูแสดงผลการศึึกษา และใบูป็ริญญาบูัตร
• มหาวิิทยีาลัยีฯ จำะดำาเนินการให้นักศึึกษาข้ึ�นทะเบูียีนบูัณฑิต
พร้อมข้อใบูแสดงผลการศึึกษาฉบูับูสมบููรณ์ทงั� ภาษาอังกฤษและภาษาไทยี
ข้้อบูังคับูมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี วิ่าด้วิยีการศึึกษา
ระดับูป็ริญญาตรี พ.ศึ. 2550 หมวิด 8 ข้้อ 21
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ขั้นตอนและวิธ่ปฏิบัติก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�และขึ้นที่ะเบ่ยนบัณฑิต

1
2
3

นักศึกษาพิมพใบแจงยอดการชําระเงินและนําไปชําระเงิน
ธนาคารที่กาํ หนด โดยตองชําระภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวในใบแจงยอด (กรณีนกั ศึกษาเคยชําระเงิน
คาขึ้นทะเบียนบัณฑิตแลวไมตองพิมพใบแจงยอด
เพ�อไปชําระเงินใหม)
นักศึกษาพิมพแบบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต พรอม
หลักฐานการชําระเงิน เสนอตออาจารยที่ปรึกษา
หัวหนาสาขาวิชา ลงนามรับรอง

4

นักศึกษานําแบบขอขึน้ ทะเบียนบัณฑิต พรอมรูปถาย
สวมชุดครุยปริญญา (ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
สําหรับติดหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมตั ิ
สําเร็จการศึกษา) และหลักฐานการชําระเงินสงแผนก
ทะเบียนคณะ/วิทยาลัย เพ�อรวบรวมสง สวท.

5

สํา นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นจั ด พิ ม พ
สรุปรายช�อผูขอสําเร็จการศึกษาหลังปดระบบการ
แจงสําเร็จการศึกษา สงใหคณะ/วิทยาลัยเพ�อแจง
ประชาสัมพันธ ใหนกั ศึกษาไดตรวจสอบรายช�อผูข อ
สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ
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นักศึกษาเขาสูร ะบบทะเบียนนักศึกษาทางเว็บไซต
www.oreg.rmutt.ac.th เพ�อบันทึกขอมูลแจง
สําเร็จการศึกษา (ตามขัน้ ตอนทีแ่ จงหนาเว็บไซต)

การขอสำเร็จการศึกษา

สำนักสหกิจศึกษา

แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต

การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ

เงื่อนไขในการเทียบโอนผลการเรียนในระบบ

หมายเหตุ 1. นักศึกษาทีเ่ คยแจงสําเร็จการศึกษา แลวไมสาํ เร็จการ
ศึกษา นักศึกษาตองแจงสําเร็จการศึกษาใหมในภาค
การศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
2. นักศึกษาเคยชําระเงินคาขึน้ ทะเบียนบัณฑิตในภาคการ
ศึกษาใด แลวไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษาไมตอ งชําระ
เงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม

การคืนสภาพการเปนนักศึกษา

เมื่อนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนและไมลา
พักการศึกษา ในภาคการศึกษาปกติ ตามระยะ
¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¢Í¤×¹ÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
เวลาที่กำหนดไวในปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัย ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¢Í¤×¹ÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
จะดำเนินการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียน
นักศึกษา ทำใหไมมีสภาพการเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
หากนักศึกษามีความประสงคจะลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาถัดไป จะตองดำเนินการคืน
สภาพและชำระคาธรรมเนียมในการคืนสภาพและ
เขาสูร ะบบนักศึกษา ดวย
คาลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ถูกถอนชื่อ
รหั ส นั ก ศึ ก ษาและพาสเวิ ร ด
ออกจากการเปนนักศึกษา
1 ของนักศึกษา จากนัน้ เลือกเมนู
“คำรอง/ใบรับรองออนไลน”
คลิกเลือก “ขอคืนสภาพ
การเป น นั ก ศึ ก ษา” ใส ข อ มู ล
ภาคการศึ ก ษาที่ ต อ งการขอ
คืนสภาพ เชน ภาค 2/2562
จากนัน้ คลิกปุม “ขัน้ ตอนตอไป”
ระบบจะคำนวณค า ใช จ า ยให
จากนั้นกด “ยืนยัน”
(หมายเหตุ : ในกรณี ที่
น.ศ. ทำการลาพักใหคลิกเลือก
“ขอลาพักการศึกษา” และคอย
กดดำเนินการขั้นตอนตอไป) 4

5

ใหนักศึกษากรอกขอมูลสวนตัว
ของตนเอง
จากนัน้ เลือก “ตรวจสอบและ
2
ยืนยันการบันทึกแลว” และคลิกที่ปุม
“บันทึกที่อยูเขาสูหนาขอเอกสาร”

3

คลิกเลือก “คำรองลาพัก/
รักษาสภาพ/คืนสภาพ

ใหนักศึกษาพิมพเอกสาร 2 ฉบับ ใบแจงยอดชำระ
คาคืนสภาพ และใบคำรองการขอคืนสภาพ แลวนำไป
ดำเนินการดังนี้
1. นำใบคำร อ งขอคื น สภาพผ า นความเห็ น อาจารย
ที่ปรึกษา และหัวหนาภาควิชา
2. นำใบแจงยอดฯ ไปชำระทีธ่ นาคารกรุงศรี ถายสำเนา
เก็บเปนหลักฐาน
3. รวบรวมเอกสารสงที่งานทะเบียนคณะ เพื่อใหคณะ
ดำเนินการขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตอไป
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แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ขั้นตอนก�รเที่่ยบโอนผลก�รเร่ยนในระบบ
เตรียีมใบูแสดงผลการเรียีน พร้อมคำาอธิบูายีรายีวิิชำาจำากสถาบูันเดิม (ถ้ามี)

1

ระบูุรายีวิิชำาที�ต้องการเทียีบูโอนพร้อมระดับูคะแนนที�ได้รับู ในแบูบูเทียีบูโอน/ยีกเวิ้นรายีวิิชำา

2

ส่งแบูบูเทียีบูโอน/ยีกเวิ้นรายีวิิชำา พร้อมแนบูเอกสารในข้้อ 1. ให้อาจำารยี์ท�ป็ี รึกษาและคณะกรรมการเทียีบูโอน
ผลการเรียีนพิจำารณา โดยีต้องดำาเนินการให้แล้วิเสร็จำภายีในภาคการศึึกษาแรกที�ข้ึ�นทะเบูียีนเป็็นนักศึึกษา

3

ชำำาระเงินค่าธรรมเนียีมเทียีบูโอนผลการเรียีน รายีวิิชำาละ 100 บูาท

4

การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ

เงื่อนไขในการเทียบโอนผลการเรียนในระบบ

เกณฑก�รเที่่ยบโอนผลก�รเร่ยนในระบบ
1

รายีวิิชำาที�จำะสามารถนำามาเทียีบูโอนได้ ต้องมีระดับูคะแนนไม่ตำ�ากวิ่า C หร่อค่าระดับูคะแนน 2.00 หร่อเทียีบูเท่า

2

จำำานวินหน่วิยีกิตที�จำะสามารถเทียีบูโอนได้ ต้องไม่เกิน 3 ใน 4 ข้องจำำานวินหน่วิยีกิตรวิมข้องหลักสูตรที�เข้้าศึึกษา

3

รายีวิิชำาที�ได้รับูการอนุมัติให้เทียีบูโอน จำะไม่นำามาคิดค่าระดับูคะแนนเฉลี�ยีป็ระจำำาภาค และค่าระดับูคะแนนเฉลี�ยีสะสม

4

รายีวิิชำาที�ได้รับูการอนุมัติให้เทียีบูโอน จำะได้รับูการบูันทึกเป็็น TC ในใบูแสดงผลการศึึกษา

5

รายีวิิชำาที�ได้รับูการอนุมัติให้เทียีบูโอน หากเป็็นหลักสูตรที�มีองค์กรวิิชำาชำีพควิบูคุม
และต้องใชำ้ผลการเรียีนยี่�นข้อใบูป็ระกอบูวิิชำาชำีพ ให้เป็็นไป็ตามข้้อกำาหนดข้ององค์กรวิิชำาชำีพ

ระเบูียีบูมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี วิ่าด้วิยีการเทียีบูโอนผลการเรียีน พ.ศึ. 2562 หมวิด 2
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ก�รเที่่ยบโอนผลก�รเร่ยน จ�กก�รศึกษ�นอกระบบ และ
ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เข�สู่ก�รศึกษ�ในระบบ
Credits from
Standardized Test

ข้ั�นตอนการดำาเนินการจำะเหม่อนกับูการเทียีบูโอนผลการเรียีนในระบูบู เพียีงแต่รายีวิิชำาที�ได้รับูการอนุมัติให้เทียีบูโอนผลการเรียีนได้
จำะบูันทึกผลการเทียีบูโอนไวิ้ส่วินท้ายีข้องรายีวิิชำาที�ให้เทียีบูโอน ตามวิิธีการเทียีบูโอนผลการเรียีนดังนี�

Credits from
Standardized Test

บันทึกอักษร “CS”
1. Credits from Standardized Test
หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบ
มาตรฐาน
Credits from
Standardized Test

บันทึกอักษร “CE”
2. Credits from Examination
หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบ
ที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน

บันทึกอักษร “CT”
3. Credits from Training
หนวยกิตที่ไดจากการประเมิน
การจัดการศึกษาหรืออบรม
ที่ไมไดจัดโดยสถาบันอุดมศึกษา

Credits from
Standardized Test

ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี วาดวยการเทียบ
โอนผลการเรียน พ.ศ. 2562 หมวด 3

บันทึกอักษร “CN”
5. Credits from Non-degree Program
หนวยกิตที่ไดจากการประเมินการการ
ศึกษาหรืออบรมหลักสูตรในสถาบัน
อุดมศึกษาที่ไมไดรับปริญญา

บันทึกอักษร “CP”
4. Credits from Portfolio
หนวยกิตที่ไดจากการเสนอ
แฟมสะสมผลงาน
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ระบบแฟมง�นสะสม (E-Portfolio)
ระบูบูบูันทึกผลงานและกิจำกรรมระหวิ่าง
เรี ยี นข้องนั ก ศึึ ก ษารายีบูุ ค คลตั� ง แต่ เ ริ� ม เป็็ น
นักศึึกษาชำั�นป็ที� 1 จำนสำาเร็จำการศึึกษา นักศึึกษา
เข้้ า ระบูบูโดยีคลิ ก E-Portfolio ระบูบูแฟ ม
สะสมงาน ที�เวิ็บูไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
และสามารถศึึกษาข้ัน� ตอนการจำัดทำา E-Portfolio
จำากคู่ม่อการใชำ้งาน
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คำำ�ถามที่่�พบบ่่อย
ข้้อ 1. สอบถามขั้้น� ตอนการทำำ�เรื่่อ� งผ่่อนผัันค่่าเทอมเป็็นงวดหรืือ
ผ่่อนชำำ�ระค่่าเทอมล่่าช้้า
คำำ�ตอบ
การชำำ�ระเงิินค่่าบำำ�รุุงการศึึกษา ค่่าลงทะเบีียน ถ้้าจำำ�เป็็นต้้อง
แบ่่งจ่่าย ขอให้้นัักศึึกษาเขีียนใบคำำ�ร้้องแบบขอลงทะเบีียน/ชำำ�ระ
เงิินล่่าช้้า (FM 08-06 สวท.03/AF03) ขอให้้แบ่่งเป็็นงวด ไม่่เกิิน 2
งวด ดัังนี้้�
งวดที่่� 1 ก่่อนสอบกลางภาค ต้้องชำำ�ระงวดแรกตอนยื่่�นเรื่่�องขอ
แบ่่งชำำ�ระ/ก่่อนสอบกลางภาค
งวดที่่� 2 ก่่อนสอบปลายภาค ต้้องชำำ�ระก่่อนสอบปลายภาค 2
สััปดาห์์เท่่านั้้�น นัักศึึกษาจะต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมค่่าปรัับชำำ�ระล่่าช้้า
ไม่่เกิิน 2,000 บาท ตามประกาศมหาวิิทยาลััยฯ พร้้อมงวดสุุดท้้าย
หากนัักศึึกษาไม่่ชำำ�ระเงิินในงวดที่่� 2 ก่่อนสอบปลายภาค ตามวััน
เวลา ที่่�ระบุุในใบคำำ�ร้้องฯ ที่่�ยื่่�นไว้้ นัักศึึกษาจะไม่่สามารถเข้้าระบบ
บริิการนัักศึึกษาได้้ จะถููกล็็อกระบบการบริิการนัักศึึกษา จนกว่่า
นัักศึึกษาจะชำำ�ระค่่าบำำ�รุุงการศึึกษา ค่่าลงทะเบีียน ที่่�ค้้างชำำ�ระไว้้กัับ
มหาวิิทยาลััยฯ ครบ
หากนัักศึึกษาไม่่มาติิดต่่อชำำ�ระเงิินทั้้�ง 2 งวด สวท. จะดำำ�เนิิน
การจััดทำำ�ประกาศถอนชื่่อ� ออกจากทะเบีียนนัักศึึกษา (เพิ่่�มเติิม) ตาม
ข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยฯ

ข้้อ 2. สอบถามขั้้�นตอนการขอย้้ายคณะ/สาขา
คำำ�ตอบ
อยู่่�ที่่�หน้้า 48 ขั้้�นตอนการย้้ายคณะและการเปลี่่�ยนสาขาวิิชา
ข้้อ 3. สอบถามขั้้�นตอนการทำำ�บััตรนัักศึึกษา กรณีีทำำ�บััตรหาย
คำำ�ตอบ
นัักศึึกษาติิดต่่อ ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา สาขา มทร.ธััญบุุรีี
ที่่�อาคารสำำ�นัักส่่งเสริิมวิิชาการและงานทะเบีียน ชั้้�น 1
พร้้อมเตรีียมเอกสารดัังนี้้�
1. บััตรประจำำ�ตัวป
ั ระชาชน 	ตััวจริิง
2. สำำ�เนาทะเบีียนบ้้าน
1 ฉบัับ	
3. หนัังสืือรัับรองการเป็็นนัักศึึกษา
1 ฉบัับ
4. รููปถ่่ายชุุดนัักศึึกษา ขนาด 1 นิ้้�ว
1 ใบ
มีีค่่าธรรมเนีียมทำำ�บััตร 100 บาท
ข้้อ 4. สอบถามขั้้�นตอนการเพิ่่�ม-ถอน รายวิิชาเมื่่�อเกิินกำำ�หนด
ระยะเวลาแล้้ว
คำำ�ตอบ
อยู่่�ที่่�หน้้า 46 ขั้้�นตอนการเพิ่่�ม-ถอนรายวิิชา
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ข้้อ 5. ล่มรหัสผ่านเข้้าระบูบูทะเบูียีนนักศึึกษา
คำาตอบู
ทำาได้ 2 วิิธีค่อ
1. เข้้าระบูบูนักศึึกษา > คลิกที�ล่มรหัสผ่าน > ใส่รหัสนักศึึกษา
13 หลัก > รอรับูรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล
2. เข้้า www.facebook.com/oregrmutt > กดทีส� ง่ ข้้อควิาม >
แจำ้งข้อรหัสผ่านเข้้าระบูบูทะเบูียีน พร้อมอัพโหลดรูป็ถ่ายีบูัตร
ป็ระชำาชำนหร่อรูป็ถ่ายีบูัตรนักศึึกษา รอแอดมินแจำ้งรหัสผ่านใหม่
ข้้อ 6. สอบูถามข้ั�นตอนการข้อเอกสารการศึึกษาออนไลน์
คำาตอบู

นักศึึกษาทำาตามข้ั�นตอนดังนี�

ข้้อ 7. สอบูถามข้ัน� ตอนการรับูเอกสารสำาเร็จำการศึึกษาฉบูับูจำริง
สำาหรับูนักศึึกษาที�สำาเร็จำการศึึกษาแล้วิ
คำาตอบู
- กรณีที� 1 นักศึึกษาที�มีสถานะในระบูบู 40: สำาเร็จำการศึึกษา
แล้วิ ให้นำาบูัตรป็ระชำาชำนหร่อบูัตรนักศึึกษาหร่อบูัตรทีร� าชำการออก
ให้มารับูได้ที�อาคารสำานักส่งเสริมวิิชำาการและงานทะเบูียีน ชำั�น 1
ห้อง RMUTT Student Service Center
- กรณีที� 2 นักศึึกษาทีก� ำาลังจำะสำาเร็จำการศึึกษาในภาคการศึึกษา
สุดท้ายี ให้ติดตามป็ระกาศึกำาหนดการข้อรับูเอกสารการศึึกษา
ฉบูับูจำริงได้ที�เวิ็บูไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
ข้้อ 8. ข้อเอกสารระเบูียีบูการเบูิกจำ่ายีสำาหรับูบูุตรข้้าราชำการ
และรัฐวิิสาหกิจำ
คำาตอบู
- นักศึึกษาเข้้าเวิ็บูไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th > เล่อกเมนู
Download > เล่อกระเบูียีบูการเบูิก-จำ่ายี เงินสวิัสดิการเกี�ยีวิกับู
การศึึกษาข้องบูุตร ข้้าราชำการ/รัฐวิิสาหกิจำ > สั�งพิมพ์ระเบูียีบูการ
ตามป็ที�เข้้าศึึกษา
ข้้อ 9. สอบูถามกำาหนดการเป็ด ป็ด วิันสอบู วิันลงทะเบูียีนเรียีน
คำาตอบู
- นักศึึกษาเข้้าดูกำาหนดการป็ฏิทนิ การศึึกษาเวิ็บูไซต์ www.oreg.
rmutt.ac.th > เล่อก เมนูป็ฏิทิน
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ส่่วนที่่� 4
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“à¾ÃÒÐªÕÇÔµã¹ÃÑéÇÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂäÁ‹ä´ŒÁÕ
áµ‹ã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹·ÕèµŒÍ§àÃÕÂ¹ÃÙŒ
ÂÑ§ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÒ¡ËÅÒÂ
·ÕèàÊÃÔÁÊÃŒÒ§·Ñ¡ÉÐ·Ò§ÊÑ§¤Á
ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ”

½Ò†ÂÈÉ
Ô Âà ¡Ò‹ÊÁ
Ñ ¾¹
Ñ ¸

¼È.³Ñ° á¡ŒÇÊ¡ØÅ

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

¤ÃÇÑÅ¡
Ù ºÇÑÊÇÃÃ¤

½Ò†Â¡¨Ô¡ÃÃÁ
¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
½Ò†Â·Ó¹º
Ø ÓÃ§Ø
ÈÅ
Ô »Ç²
Ñ ¹¸ÃÃÁ

È¹
Ù Â¡
 ÒÃàÃÂ
Õ ¹ÃŒÙ
ÈÒÊµÃ¾
 ÃÐÃÒªÒ

¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
www.sd.rmutt.ac.th

Department of Student Development

ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
Department of Student Development
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0 2549 3029, 0 2549 3672, 0 2549 3681

¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

www.sd.rmutt.ac.th

½†ÒÂºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä»

¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
www.sd.rmutt.ac.th

Department of Student Development

General Administration
§Ò¹
ÊÒÃºÃÃ³

§Ò¹ºØ¤ÅÒ¡Ã

§Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
§Ò¹¾ÑÊ´ØáÅÐ
¤ÃØÀÑ³±

§Ò¹
¡ÒÃà§Ô¹

Department of Student Development

§Ò¹
á¼¹áÅÐ
§º»ÃÐÁÒ³

§Ò¹
Ê×èÍÊÒÃ
Í§¤¡Ã

HOW
CAN I
HELP
YOU?

§Ò¹
ÍÒ¤ÒÃ
Ê¶Ò¹·Õè

ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

Department of Student Development

0 2549 3029, 0 2549 3672, 0 2549 3681

¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

www.sd.rmutt.ac.th

0 2577 5010
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ºÃÔ¡ÒÃãËŒ·Ø¤¡»˜Ó»ÃÖ
¡
ÉÒ
ÞËÒÁÕ·Ò§ÍÍ¡

Guidance
¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
www.sd.rmutt.ac.th

Department of Student Development

ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ á¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
·Ñé§´ŒÒ¹»˜ÞËÒ¡ÒÃàÃÕÂ¹ »˜ÞËÒÊ‹Ç¹µÑÇáÅÐÊÑ§¤Á
àª‹¹ ¡ÒÃãªŒªÕÇÔµ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñºà¾×èÍ¹ ¡ÒÃà§Ô¹
¤ÇÒÁÃÑ¡ áÅÐ»˜ÞËÒ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾Í×è¹ æ

ÊÓËÃÑº¼ÙŒ·ÕèäÁ‹ÊÐ´Ç¡ÁÒ
¢ÍÃÑº¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ
·Õè¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ÊÒÁÒÃ¶¢ÍÃÑº¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ
·Ò§â·ÃÈÑ¾·ä´Œ ã¹ÇÑ¹ àÇÅÒ ·Ó¡ÒÃ

¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒáºº¡Å‹ØÁ

Group

Counselling

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶á¨Œ§¤ÇÒÁ¨Ó¹§ÃÑººÃÔ¡ÒÃ
ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒÃÒÂ¡Å‹ØÁã¹àÃ×èÍ§µ‹Ò§ æ
àª‹¹ ¡ÒÃàÅÔ¡ÊÒÃàÊ¾µÔ´ »˜ÞËÒ¡Å‹ØÁà¾×èÍ¹
¡ÒÃ·Ó§Ò¹à»š¹·ÕÁ

ÃÐËÇ‹Ò§àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.
»ÃÖ¡ÉÒ»˜ÞËÒ·Ò§ÊÒÂ

¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒáººÃÒÂºØ¤¤Å
Individual

Counselling

Hotline

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ
à»š¹ÃÒÂºØ¤¤Åä´Œâ´ÂµÃ§ã¹·Ø¡ æ àÃ×èÍ§

0 2549 3024

08 0197 2024

10:12

¾Õèà¡Ž

¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒàº×éÍ§µŒ¹¼‹Ò¹à¾¨ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ

Page

RMUTT
Counselling

à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ
¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶Ê‹§¤Ó¶ÒÁËÃ×Í¾Ù´¤ØÂ
ä´Œ·Ò§ à¾¨ : ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ RMUTT
àÃÒÂÔ¹´ÕµÍº·‹Ò¹·Ø¡¤Ó¶ÒÁ

¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÊ‹§µ‹Í¾º¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾
»ÃÖ¡ÉÒ»˜ÞËÒÊ‹Ç¹µÑÇ ¡ÒÃàÃÕÂ¹ áÅÐÍ×è¹ æ
walk in à¾×èÍ¾Ù´¤ØÂÇÔà¤ÃÒÐË»˜ÞËÒ¡‹Í¹
·Õè§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ ½†ÒÂá¹Ðá¹Ç¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÍÒªÕ¾
¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ â·Ã¹Ñ´ËÁÒÂ 0 2549 3024
www.sd.rmutt.ac.th

ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ RMUTT

QR Code

ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ
RMUTT counseling

08 0197 20

á¹Ðá¹ÇÏ ¡¾¹ 24
.

0 2577 5010

¢ÍÃÑººÃÔ¡ÒÃä´Œ·Õè

½†ÒÂá¹Ðá¹Ç¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÍÒªÕ¾ ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (ªÑé¹ 2)
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕ
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ºÃ¡
Ô ÒÃËÒÃÒÂä´¾
Œ àÔÈÉÃÐËÇÒ‹§àÃÂ
Õ ¹

Guidance
È¡
Ö ÉÒ
www.sd.rmutt.ac.th

Department of Student Development

10:12

¾Õè¨Ó»Ù¹

www.JOB.RMUTT.AC.TH

Fanpage

1

WWW.FACEBOOK.COM/Guidance.rmutt

2

WWW.FACEBOOK.COM/PartTime.Guidance

3

WWW.FACEBOOK.COM/SD.RMUTT
Guidance.rmutt@gmail.com

www.sd.rmutt.ac.th

½†ÒÂá¹Ðá¹Ç¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÍÒªÕ¾ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕ
0 2549 3682
0 2577 5010
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PART-TIME@RMUTT

(PART-TIME)

- ÀÒÂã¹ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÑÂ
- ÀÒÂ¹Í¡ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÑÂ
¢ÍÃÑººÃÔ¡ÒÃä´Œ·Õè
¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕ
½†ÒÂá¹Ðá¹Ç¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÍÒªÕ¾ (ªÑé¹ 2)

08 36

á¹Ðá¹ 90 0588
ÇÏ ¡¾¹
.

ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

Department of Student Development

ÈÙ¹ÂºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ
Disability Support Service

DSS

Guidance
¡Í§¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
www.sd.rmutt.ac.th

Department of Student Development

¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ
01

§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒã¹àÃ×èÍ§µ‹Ò§ æ

02

¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡·ÕèàÍ×éÍµ‹Í¡ÒÃàÃÕÂ¹
¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃáµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·

03

¡ÒÃ¢ÍÃÑºà§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ
10:12

04

¾Õèà¡è§

»ÃÐÊÒ¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ
·Ñé§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ à»š¹µŒ¹

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¢ÍÃÑººÃÔ¡ÒÃ
1. Å§·ÐàºÕÂ¹áÊ´§µ¹
(à»š¹¼ÙŒ·ÕèÁÕºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ)
2. ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ¨Ñ´Ê‹§àÍ¡ÊÒÃ
(ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ)

08 70

DSS á¹Ð7á7 2720
¹ÇÏ ¡¾¹
.

3. ÊÑÁÀÒÉ³ ¾Ù´¤ØÂà¡ÕèÂÇ¡ÑºÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ (ÃÒÂºØ¤¤Å)
QR Code

§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ
RMUTT

â·ÃÈÑ¾· 0 2549 3677
Facebook : ÈÙ¹ÂºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ DSS Á·Ã.¸ÑÞºØÃÕ

ÈÙ¹ÂºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ DSS (ªÑé¹ 1) ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Á·Ã.¸ÑÞºØÃÕ
39 Á. 1 ¶¹¹ ÃÑ§ÊÔµ - ¹¤Ã¹ÒÂ¡ (¤ÅÍ§ 6) Í.¸ÑÞºØÃÕ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12110
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½†ÒÂÊÇÑÊ´¡
Ô ÒÃ¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ

¡Í§¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
www.sd.rmutt.ac.th

Department of Student Development

Department of Student welfare

§Ò¹
·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

§Ò¹¡Í§·Ø¹à§Ô¹
ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

IN SU R AN CE

$

$ $
$ $ $

§Ò¹¡Í§·Ø¹
¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

§Ò¹·ËÒÃ
áÅÐÇÔªÒ·ËÒÃ

§Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹
ÍØºÑµÔàËµØ

½†ÒÂÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ªÑé¹ 4 ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡Ê‹§àÊÃÔÁ ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹

0 2549 3684, 0 2549 3022,
0 2549
25493674
3674--3675
3675

76

0 2549 3699

¡Í§¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÂ
Ñ à·¤â¹âÅÂÃÕÒªÁ§¤Å¸Þ
Ñ ºÃØÕ

www.sd.rmutt.ac.th

www.sd.rmutt.ac.th

Department of Student Development

§Ò¹¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Ñé¹µÍ¹áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
§Ò¹¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ½†ÒÂÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè»ÃÐÊ§¤¨Ð¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÊÒÁÒÃ¶ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè
0 2549 3674, 0 2549 3684
Qr Code
¡Í§·Ø¹ ¡ÂÈ.
RMUTT

½†ÒÂÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ªÑé¹ 4 ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡Ê‹§àÊÃÔÁ
ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼ÙŒ¡ÙŒÂ×Á
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1596770016
àÇçºä«µ¡Í§·Ø¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
https://www.studentloan.or.th

0 2549 3684, 0 2549 3022, 0 2549 3674 - 3675

0 2549 3699

¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

www.sd.rmutt.ac.th
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¡Í§¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
www.sd.rmutt.ac.th

Department of Student Development

·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

½†ÒÂÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

Student welfare

Scholarships

·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËŒà»Å‹Ò
C

AS

HBACK

·Ø¹àÃÕÂ¹´Õ (·Ø¹à¾ªÃºÑÇÊÇÃÃ¤)

·Ø¹à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á©Ø¡à©Ô¹ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

½†ÒÂÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ªÑé¹ 4 ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡Ê‹§àÊÃÔÁ
ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹

0 2549 3684, 0 2549 3022, 0 2549 3674 - 3675

78

0 2549 3699

¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

www.sd.rmutt.ac.th

¡Í§¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
www.sd.rmutt.ac.th

Department of Student Development

½†ÒÂÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

Student welfare

§Ò¹·ËÒÃáÅÐÇÔªÒ·ËÒÃ
Military work

§Ò¹ÇÔªÒ·ËÒÃ

§Ò¹·ËÒÃ

1. ¡ÒÃÃÑ
ºÊÁÑ
¤Ãà»š
¹¹Ñ¹¡¹ÑÈÖ¡¡ÈÖÉÒÇÔ
ªÒ·ËÒÃáÅÐÃÒÂ§Ò¹µÑ
ÇÇ
¡ÒÃÃÑ
ºÊÁÑ
¤Ãà»š
¡ÉÒÇÔ
ªÒ·ËÒÃáÅÐÃÒÂ§Ò¹µÑ

à¢Œà¢ŒÒÒ½ƒ½ƒ¡¡·ËÒÃÁÕ
·ËÒÃÁÕ¤¤Ø³
Ø³ÊÁºÑ
ÊÁºÑµµÔáÔáÅÐ¤Ø
ÅÐ¤Ø³
³ÅÑÅÑ¡¡É³Ð
É³Ð ´Ñ´Ñ§§¹Õ¹Õé é
+ à»š¹ªÒÂËÃ×ÍËÞÔ§ ÁÕÊÑÞªÒµÔä·Â ÍÒÂØäÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò
15 »‚ºÃÔºÙÃ³ áÅÐäÁ‹à¡Ô¹ 22 »‚ºÃÔºÙÃ³
+ ÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ µÑé§áµ‹ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒªÑé¹»‚·Õè 3
ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò¢Öé¹ä» ÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µÑé§áµ‹ 1.0 ¢Öé¹ä»
(¤Ô´à©¾ÒÐªÑé¹ Á.3)
+ ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔàÃÕÂºÃŒÍÂ äÁ‹ÁÕ¾ÄµÔ¡ÃÃÁà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡ÑºÂÒàÊ¾µÔ´ãËŒâ·É·Ø¡»ÃÐàÀ·
+ äÁ‹à»š¹·ËÒÃ»ÃÐ¨Ó¡ÒÃ ·ËÒÃ¡Í§»ÃÐ¨Ó¡ÒÃËÃ×Í
¶Ù¡¡ÓË¹´µÑÇà¢ŒÒ¡Í§»ÃÐ¨Ó¡ÒÃáÅŒÇ
+ ¼ÙŒÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÑé§áµ‹ÃÐ´ÑºÍ¹Ø»ÃÔÞÞÒ
ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò¢Öé¹ä»
¡ÒÃ¢ÍÃÑºÊÔ·¸Ôì¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹µÑÇ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ¤×Í
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ·ÕèàÇŒ¹¡ÒÃ½ƒ¡ÇÔªÒ·ËÒÃÁÒáÅŒÇäÁ‹à¡Ô¹ 2 »‚
ËÒ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤¨Ðà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½ƒ¡·ËÒÃµ‹ÍãËŒ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÔ´µ‹ÍÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒà¾×èÍ·ÓàÃ×èÍ§¢ÍÃÍÃÑºÊÔ·¸Ôì
·Ñé§¹ÕéãËŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃã¹ª‹Ç§à´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á¶Ö§à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹
¡ÒÃ¢ÍÂ¡àÇŒ¹¡ÒÃµÃÇ¨àÅ×Í¡à¢ŒÒ¡Í§»ÃÐ¨Ó¡ÒÃ
á¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ ¤×Í¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ½ƒ¡
ÇÔªÒ·ËÒÃªÑé¹»‚·Õè 1 - 3 áµ‹ÂÑ§äÁ‹ÊÓàÃç¨¡ÒÃ½ƒ¡ÇÔªÒ·ËÒÃ

àÃ×èÍ§¡ÒÃ¢Í¼‹Í¹¼Ñ¹¡ÒÃµÃÇ¨àÅ×Í¡à¢ŒÒÃÑº¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ
·ËÒÃ¡Í§»ÃÐ¨Ó¡ÒÃ (à¡³±·ËÒÃ)
+ à»š¹ªÒÂ ÊÑÞªÒµÔä·ÂÍÒÂØ¤Ãº 20 »‚ (à¡Ô´ ¾.È. 2544)
+ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õèà¤Â½ƒ¡ÇÔªÒ·ËÒÃ (Ã´.) áµ‹äÁ‹¨º¡ÒÃ½ƒ¡
ªÑé¹»‚·Õè 3 ÍÒÂØ¤Ãº 20 »‚
+ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õèà»ÅÕèÂ¹ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ËÃ×ÍÂŒÒÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹ ÍÒÂØ¤Ãº 20 »‚
áµ‹äÁ‹à¡Ô¹ 26 »‚ºÃÔºÙÃ³
+ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õèà¡Ô´»‚ ¾.È. 2539 - ¾.È. 2543 ·ÕèÂÑ§äÁ‹à¤Â
´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í¼‹Í¹¼Ñ¹Ï
àÃ×èÍ§¡ÒÃ¢Í¼‹Í¹¼Ñ¹¡ÒÃà¢ŒÒÃÑºÃÒª¡ÒÃ·ËÒÃ
¡Í§»ÃÐ¨Ó¡ÒÃà¾×èÍÅÒÈÖ¡ÉÒµ‹Í (¡Ã³Õ¨Ñºä´Œãºá´§)
+ ¼ÙŒ·ÕèÊÍº¤Ñ´àÅ×Í¡à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒµ‹Íã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáË‹§ãËÁ‹
áµ‹ÍÂÙ‹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§ÃÍ¿˜§¼Å¡ÒÃÊÍºµŒÍ§à¢ŒÒä»à¢ŒÒÃÑº
¡ÒÃµÃÇ¨àÅ×Í¡áÅÐ¶Ù¡¤Ñ´àÅ×Í¡à¢ŒÒ¡Í§»ÃÐ¨Ó¡ÒÃ
ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒá¨Œ§¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤¢Í¼‹Í¹¼Ñ¹Ï ¾ÃŒÍÁÂ×è¹
àÍ¡ÊÒÃ·Ñ¹·Õ·ÕèÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹áÅÐªÓÃÐà§Ô¹àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ
àÃ×èÍ§¡ÒÃ¢Í¼‹Í¹¼Ñ¹äÁ‹µŒÍ§à¢ŒÒÃÑºÃÒª¡ÒÃ·ËÒÃ
ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¡¾Åà¾×èÍ½ƒ¡ÇÔªÒ·ËÒÃ (¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ
·Õè¨º¡ÒÃ½ƒ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃªÑé¹»‚·Õè 3)
¡Í§»ÃÐ¨Ó¡ÒÃ«Öè§ä»ÈÖ¡ÉÒã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È

Qr Code
§Ò¹·ËÒÃ

½†ÒÂÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ªÑé¹ 4 ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡Ê‹§àÊÃÔÁ
ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹

RMUTT

0 2549 3684, 0 2549 3022, 0 2549 3674 - 3675

0 2549 3699

¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

www.sd.rmutt.ac.th
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½Ò†ÂÊÇÊ
Ñ ´¡
Ô ÒÃ¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ

Student welfare

»ÃÐ¡Ñ¹Íº
Ø ÑµàÔËµØ
Accident Insurance

¨Ò‹Â¤Ò‹Ê¹
Ô äËÁ·´á·¹

1. ¡Ã³àÕ¨º
ç à¹Í
è× §¨Ò¡Íº
Ø ÑµàÔËµØ
2. ¡Ã³àÕÊÂ
Õ ªÇÕµ
Ô ¨Ò¡Íº
Ø ÑµàÔËµØ
3. ¡Ã³Ê
Õ Þ
Ù àÊÂ
Õ ÍÇÑÂÇÐËÃÍ
× ·¾
Ø ¾ÅÀÒ¾
¶ÒÇÃÊ¹
éÔ àª§Ô

àÍ¡ÊÒÃàº¡
Ô ¤Ò‹ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
à¹Í
è× §¨Ò¡Íº
Ø ÑµàÔËµØ

1. ãºÃÑºÃÍ§á¾·Â¨ Ò¡Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ©ºÑº¨Ã§Ô
2. ãºàÊÃ¨çÃÑºà§¹
Ô ©ºÑº¨Ã§Ô
3. ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
4. ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ¼·
ŒÙ Ó»ÃÐ¡Ñ¹
5. ÊÓà¹ÒºÑÞª¸Õ¹Ò¤ÒÃ
½Ò†ÂÊÇÑÊ´¡
Ô ÒÃ¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ
¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ
ªÑé¹ 4 ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡Ê‹§àÊÃÔÁ
ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹

0 2549 3684, 0 2549 3022, 0 2549 3674 - 3675
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Department of Student Development Activities
§Ò¹Ê§‹àÊÃÁ
Ô ¡¨Ô¡ÃÃÁ¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
áÅÐ§Ò¹ÃÐºº°Ò¹¢ÍŒÁÅÙ ¡¨Ô¡ÃÃÁ¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
§Ò¹§º»ÃÐÁÒ³ áÅÐ¡ÒÃà§¹
Ô ¡¨Ô¡ÃÃÁ¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ

ÀÒÃ¡¨Ô
·ãèÕËº
Œ Ã¡
Ô ÒÃ

§Ò¹¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ áÅÐÇ¹
Ô Â
Ñ ¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
Õ ¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÃÒÂÇª
Ô Ò
§Ò¹ºÃÙ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃàÃÂ
§Ò¹Ê§‹àÊÃÁ
Ô È¡
Ñ ÂÀÒ¾¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ

§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃµÒÁ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ
§Ò
§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃµÒÁ¾Ã
§Ò¹¡ÒÃÃº
Ñ ÃÍ§¡¨Ô¡ÃÃÁ¨µ
Ô ÍÒÊÒ
¼Ò‹¹¡ÒÃ·
·ÓÓâ¤Ã§¡ÒÃµÒ‹§ æ

ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÂ
Õ ´à¾Á
èÔ àµÁ
Ô

½†ÒÂ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

0 2549 4097

¡Í§¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ

ªÑé¹ 2 ÍÒ¤ÒÃ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

0 2549 3698

www.sd.rmutt.ac.th
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¡ÒÃà¢ÒŒÃÇ‹Á¡¨Ô¡ÃÃÁ¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
ÊÓËÃº
Ñ ¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
ËÅ¡
Ñ Êµ
Ù Ã 2-3 »‚

6 ¡¨Ô¡ÃÃÁ

3

¡¨Ô¡ÃÃÁ
ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÂ
Ñ

ÊÓËÃº
Ñ ¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
ËÅ¡
Ñ Êµ
Ù Ã 4-5 »‚

¼Ò‹¹

6

2

1

¡¨Ô¡ÃÃÁ
ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÂ
Ñ

¡¨Ô¡ÃÃÁ
¤³Ð/Ç·
Ô ÂÒÅÂ
Ñ

¡¨Ô¡ÃÃÁÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÂ
Ñ ÁÕ 6 »ÃÐàÀ·

ËÁÒÂàËµØ
82

4

2

¡¨Ô¡ÃÃÁ
¤³Ð/Ç·
Ô ÂÒÅÂ
Ñ

¡¨Ô¡ÃÃÁà¾Í
è× Ê§Ñ¤Á
ºÓà¾Þ
ç »ÃÐâÂª¹
áÅÐÍ¹ÃØ¡
Ñ ÉÊ
 §èÔáÇ´ÅÍ
Œ Á

¡¨Ô¡ÃÃÁà¾Í
è× Ê§Ñ¤Á
ºÓà¾Þ
ç »ÃÐâÂª¹
áÅÐÍ¹ÃØ¡
Ñ ÉÊ
 §èÔáÇ´ÅÍ
Œ Á

1. ¡¨Ô¡ÃÃÁ·áèÕÊ´§¤ÇÒÁ¨§Ã¡ÑÀ¡Ñ´µ‹
Õ ÍÊ¶Òº¹ÑªÒµÔ ÈÒÊ¹Ò ¾ÃÐÁËÒ¡Éµ
Ñ ÃÂ
Ô
áÅÐÇ¹ÑÊÓ¤Þ
Ñ ¢Í§ÁËÒÇ·ÔÂÒÅÂ
Ñ àª‹¹ ¡¨Ô¡ÃÃÁ¾¸Ô¾
Õ ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÞ
Ô ÞÒºµ
Ñ Ã
â¤Ã§¡ÒÃÃÒªÁ§¤Å¸Þ
Ñ ºÃØÕ ¹ŒÍÁÊÓ¹¡Öã¹¾ÃÐÁËÒ¡Ã³
Ø Ò¸¤
Ô ³
Ø à»š¹µŒ¹
2. ¡¨Ô¡ÃÃÁ¡Ì
Õ Ò ¹¹Ñ·¹Ò¡ÒÃ Ê‹§àÊÃÁÔÊ¢ØÀÒ¾ áÅÐÊÇÊÑ´ÀÔÒ¾¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂ
Ñ
àª‹¹ ¡ÒÃµÃÇ¨Ê¢ØÀÒ¾¹¡ÑÈ¡ÖÉÒ ¡Ì
Õ ÒºÇÑ¹Óéà§¹Ôà¡ÁÊ à»š¹µŒ¹
3. ¡¨Ô¡ÃÃÁàÊÃÁÔÊÃŒÒ§¤³
Ø ¸ÃÃÁ ¨ÃÂ
Ô ¸ÃÃÁáÅÐÊ‹§àÊÃÁÔÈÅÔ»Ç²
Ñ ¹¸ÃÃÁä·Â
àª‹¹ ¡¨Ô¡ÃÃÁáËà·Â
Õ ¹¾ÃÃÉÒ ¾¸ÔäÕËÇé¤ÃÙ à»š¹µŒ¹
4. ¡¨Ô¡ÃÃÁÇª
Ô Ò¡ÒÃ àª‹¹ â¤Ã§¡ÒÃà»´ºéÒ¹ÃÒªÁ§¤Å¸Þ
Ñ ºÃØÕ (Open House)
â¤Ã§¡ÒÃà»´âÅ¡¡¨Ô¡ÃÃÁ à»ç¹µŒ¹
5. ¡¨Ô¡ÃÃÁÊ‹§àÊÃÁÔ»ÃÐªÒ¸»
Ô äµÂ áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÁÑ¾¹Ñ¸ÃÐËÇ‹Ò§º¤
Ø ¤Å
àªè¹ â¤Ã§¡ÒÃàÅÍ×¡µ§éÑ ¡¨Ô¡ÃÃÁ¡ÒÃáÊ´§ÍÍ¡´ŒÒ¹»ÃÐªÒ¸»
Ô äµÂ à»š¹µŒ¹
6. ¡¨Ô¡ÃÃÁ»°Á¹àÔ·È¹¡ÑÈ¡ÖÉÒ àª‹¹ ¡¨Ô¡ÃÃÁ»°Á¹àÔ·È¹¡ÑÈ¡ÖÉÒ

¼Ò‹¹

12 ¡¨Ô¡ÃÃÁ

¡¨Ô¡ÃÃÁ¤³Ð/Ç·
Ô ÂÒÅÂ
Ñ

¤Í×¡¨Ô¡ÃÃÁã´ æ ¡µ
ç ÒÁ·¤
èÕ ³Ðà»š¹¼Œ¨Ù´
Ñ ¡¨Ô¡ÃÃÁ

¡¨Ô¡ÃÃÁà¾Íè×Ê§Ñ¤Á ºÓà¾Þ
ç »ÃÐâÂª¹
áÅÐÍ¹ÃØ¡
Ñ Éì Ê§èÔáÇ´ÅÍŒÁ
¤Í× ¡¨Ô¡ÃÃÁà¾Íè×ÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹ìµÍ‹ Ê§Ñ¤Á
ËÃÍ×Ê§èÔáÇ´ÅŒÍÁ

1. ¡¨Ô¡ÃÃÁÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÂ
Ñ Ï ·¡
Ø ¡¨Ô¡ÃÃÁ·º
èÕ ¹
Ñ ·¡
Ö Å§ÃÐºº°Ò¹¢ÍŒÁÅÙ ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÂ
Ñ Ï à»¹
š ¼ÍŒÙ¹Á
Ø µ
Ñ Ô
2. ¡¨Ô¡ÃÃÁ¤³Ð/Ç·
Ô ÂÒÅÂ
Ñ ·¡
Ø ¡¨Ô¡ÃÃÁ·º
èÕ ¹
Ñ ·¡
Ö Å§ÃÐºº°Ò¹¢ÍŒÁÅÙ ¤³Ð/Ç·
Ô ÂÒÅÂ
Ñ à»¹
š ¼ÍŒÙ¹Á
Ø µ
Ñ Ô
3. ¡¨Ô¡ÃÃÁà¾Íè×Ê§Ñ¤Á ºÓà¾Þ
ç »ÃÐâÂª¹ áÅÐÍ¹ÃØ¡
Ñ ÉÊ §èÔáÇ´ÅÍŒÁ ·¡
Ø ¡¨Ô¡ÃÃÁ·º
èÕ ¹
Ñ ·¡
Ö Å§ÃÐºº°Ò¹¢ÍŒÁÅÙ ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÂ
Ñ Ï ËÃÍ×¤³Ð/Ç·
Ô ÂÒÅÂ
Ñ à»¹
š ¼ÍŒÙ¹Á
Ø µ
Ñ Ô

¡Í§¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
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»ÃÐ¡ÒÈ
ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÃÕÒªÁ§¤Å¸ÑÞºÃØÕ
àÃÍ
è× § ¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó¤ÇÒÁ¼´
Ô ¢Í§¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ
·¡
èÕ ÓË¹´ãËàŒ»¹
š ¤ÇÒÁ¼´
Ô Ç¹
Ô ÑÂÍÂÒ‹§ÃÒŒÂáÃ§ ¾.È. 2559
1. ¨Ñ´¡¨Ô¡ÃÃÁã¹ÅÑ¡É³Ð¼´
Ô ÈÅ
Õ ¸ÃÃÁËÃÍ
× ÅÒÁ¡ Í¹Ò¨ÒÃ
2. ÅÇ‹§ÅÐàÁ´
Ô Ê·
Ô ¸Ê
Ô Ç‹¹º¤
Ø ¤Å·Ñ§éÃÒ‹§¡ÒÂ áÅÐ¨µ
Ô ã¨¢Í§¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒãËÁ‹
3. ´Á
è× ÊÃØÒ ËÃÍ
× à¤ÃÍ
è× §´Á
è× ·Á
èÕ Ê
Õ Ç‹¹¼ÊÁ¢Í§áÍÅ¡ÍÎÍÅ àÊ¾Ê§èÔÁ¹
Ö àÁÒáÅÐÊÒÃàÊ¾µ´
Ô ·¡
Ø ª¹´
Ô
4. ¡Í
‹ àËµÇØ¹
‹Ø ÇÒÂ ËÃÍ
× ¡Í
‹ ¤ÇÒÁäÁÊ
‹ §ºàÃÂ
Õ ºÃÍ
Œ Âã¹ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÑÂÏ ¨¹à»¹
š ·àèÕ´Í
× ´ÃÍ
Œ ¹
5. áÊ´§¡ÃÔÂ
Ô ÒÁÒÃÂÒ·¡ÒŒÇÃÒŒÇµ‹ÍÍÒ¨ÒÃÂ à¨ÒŒË¹ÒŒ·èÕ ¢Í§ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÑÂÏ
6. äÁ»
‹ ¯º
Ô Ñµµ
Ô ÒÁ¡¯ ÃÐàºÂ
Õ º ¢Í
Œ ºÑ§¤Ñº »ÃÐ¡ÒÈ áÅÐ¤ÓÊÑ§èâ´ÂªÍº¢Í§¤³Ð/ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÑÂ
7. ¡ÒÃ¨Ñ´¡¨Ô¡ÃÃÁÍÑ¹à»¹
š àËµãØËÁ
Œ ËÒÇ·
Ô ÂÒÅÑÂàÊÍ
è× ÁàÊÂ
Õ ªÍ
è× àÊÂ
Õ §
8. ¨Ñ´¡¨Ô¡ÃÃÁÀÒÂ¹Í¡ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÑÂÏ â´ÂäÁä‹´ÃŒÑºÍ¹Þ
Ø Òµ¨Ò¡Í¸¡
Ô ÒÃº´Õ
¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ·½
èÕ Ò†½¹
„ äÁ»
‹ ¯º
Ô Ñµµ
Ô ÒÁ»ÃÐ¡ÒÈÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÑÂ µÍ
Œ §ÃÑºâ·ÉÇ¹
Ô ÑÂÃÒŒÂáÃ§
¾Ñ¡¡ÒÃàÃÂ
Õ ¹ ãËÍ
Œ Í¡ áÅÐäÅÍ
‹ Í¡ µÒÁ¢Í
Œ ºÑ§¤ÑºÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÑÂÏ ¾.È. 2556
½Ò†Â¡¨Ô¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ

¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÃÕÒªÁ§¤Å¸ÑÞºÃØÕ
0 2549 4097 áÅÐ 0 2549 3698
www.sd.rmutt.ac.th
0 2577 5010
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½Ò†Â¡¨Ô¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ
ªÍ
‹ §·Ò§¡ÒÃÃÍ
Œ §àÃÂ
Õ ¹
¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ
0 2549 4097 áÅÐ 0 2549 3698
0 2577 5010
¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ
ºÃØÃÕ
ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅ
âÅÂÃÕÒªÁ§¤Å¸ÑÞº
ÃŒÍ§·¡
Ø ¢ì ÊÀÒ¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ Á·Ã.¸ÑÞº
ºØÃØÕ
Í§¤¡ÒÃ¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ Á·Ã.¸ÑÞºÃØÕ
½Ò†Â¡¨Ô¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ
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¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÃÕÒªÁ§¤Å¸ÑÞºÃØÕ
0 2549 4097 áÅÐ 0 2549 3698
www.sd.rmutt.ac.th
0 2577 5010
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½Ò†Â¡¨Ô¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ
µÔ´µ‹Í»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÃÑº¹ŒÍ§Ï

¹ÒÂÊØÃªÑÂ ÃØ‹§àÃ×Í§¡ØÅÇ¹Ôª ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
â·Ã.09 5958 6152
¼È.³Ñ° á¡ŒÇÊ¡ØÅ ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
â·Ã.08 1421 6099
ÃÈ.´Ã.ÊØ¨ÔÃÐ ¢Í¨ÔµµàÁµµ ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ
â·Ã.08 1421 6099

ªÕéá¨§ãËŒ¢ŒÍÁÙÅ µÍº»ÃÐà´ç¹»˜ÞËÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº
¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèäÁ‹àËÁÒÐÊÁ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
µÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹·ÕèäÁ‹àËÁÒÐÊÁ
»ÃÐÊÒ¹¤³Ð/ÇÔ·ÂÒÅÑÂ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
µÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§

ÍÒ¨ÒÃÂÇÔÃÑª âËµÃÐäÇÈÂÐ ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ
â·Ã.08 1924 6266

ÃÍ§¤³º´Õ/ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ ´ŒÒ¹¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ¤Ë¡ÃÃÁÈÒÊµÃ
¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊ×èÍÊÒÃÁÇÅª¹
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃà¡ÉµÃ
¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊµÃ
¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ
¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃ
¤³ÐÊ¶Ò»˜µÂ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ
¤³Ð¡ÒÃá¾·ÂºÙÃ³Ò¡ÒÃ

08
08
08
02
09
09
08
08
08
08
08
08

9252 1300
1645 8965
1830 5422
549 4524
6892 0875
3595 9899
9663 3069
4159 0999
3915 5954
9777 3221
9451 4951
6762 9682

www.sd.rmutt.ac.th
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ÒÂÅÐàÍÂ
Õ ´à¾Á
èÔ àµÁ
Ô
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ªÁÃÁã¹Ê§Ñ¡´
Ñ Í§¤¡ÒÃ¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
ÁËÒÇ·ÔÂÒÅÂ
Ñ à·¤â¹âÅÂÃÕÒªÁ§¤Å¸Þ
Ñ ºÃØÕ
1. ªÁÃÁ·ÊèÕ§Ñ¡´
Ñ
½†ÒÂÊ‹§àÊÃÁÔÇª
Ô Ò¡ÒÃ
1.1 ªÁÃÁµŒ¹¡ÅŒÒà¡ÉµÃÍ¹Ô·ÃÂ
Õ
1.2 ªÁÃÁÇÈ
Ô Ç¡ÃÃÁË‹¹ØÂ¹µ
1.3 ªÁÃÁ ME-RIT Student Formula
2. ªÁÃÁ·ÊèÕ§Ñ¡´
Ñ
½†ÒÂ¡Ì
Õ Ò
2.1 ªÁÃÁà»µÍ§
2.2 ªÁÃÁÈÅÔ»Ð»‡Í§¡¹
Ñ µÇÑÂÂ
Ù µ
Ô ÊÙ
2.3 ªÁÃÁáº´Á¹Ôµ¹
Ñ
2.4 ªÁÃÁà·¹¹ÊÔ
2.5 ªÁÃÁ¡Ã±
Õ ÒÃÒªÁ§¤Å¸Þ
Ñ ºÃØÕ
2.6 ªÁÃÁÅÅÕÒÈ
2.7 ªÁÃÁËÁÒ¡¡ÃÐ´Ò¹
2.8 ªÁÃÁÇÍÅàÅÂºÍÅ
2.9 ªÁÃÁºÒÊà¡µºÍÅ
2.10 ªÁÃÁà·àºÅÔà·¹¹ÊÔ
2.11 ªÁÃÁ RMUTT Fitness Club
2.12 ªÁÃÁ¿µ
Ø ºÍÅ
2.13 ªÁÃÁºÍÃ´à¡ÁÊ
2.14 ªÁÃÁ RMUTT E-SPORT

3.1 ªÁÃÁ¤ÃÊÔàµÂ
Õ ¹
3.2 ªÁÃÁÁÊØÅÁÔ
3.3 ªÁÃÁ¾·Ø¸ÈÒÊµÃ
3.4 ªÁÃÁ´¹µÃäÕ·Â
3.5 ªÁÃÁ´¹µÃÊÕÒ¡Å
3.6 ªÁÃÁÀÒÉÒáÅÐÇ²
Ñ ¹¸ÃÃÁà¡ÒËÅÕ
3.7 ªÁÃÁâ¢¹

5.1 ªÁÃÁÊ¹
Ñ ·¹Ò¡ÒÃ
5.2 ªÁÃÁ¤ÃÇÑÅ¡
Ù ºÇÑÊÇÃÃ¤

6. ªÁÃÁ·ÊèÕ§Ñ¡´
Ñ
½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÁ
Ñ ¾¹
Ñ ¸

4. ªÁÃÁ·ÊèÕ§Ñ¡´
Ñ
½†ÒÂ¾²
Ñ ¹ÒÊ§Ñ¤ÁáÅÐ
ºÓà¾Þ
ç »ÃÐâÂª¹
4.1 ªÁÃÁà¾Íè×¹ª‹ÇÂà¾Íè×¹
4.2 ªÁÃÁÃÒªÁ§¤ÅÍÒÊÒ
¾²
Ñ ¹Òà©ÅÁÔ¾ÃÐà¡Â
Õ ÃµÔ
4.3 ªÁÃÁ¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒÇª
Ô Ò·ËÒÃ
4.4 ªÁÃÁÍ¹ÃØ¡
Ñ ÉÊ§èÔáÇ´ÅŒÍÁ
áÅÐ¾²
Ñ ¹ÒÊ§Ñ¤Á
4.5 ªÁÃÁ Organized Club RMUTT
4.6 ªÁÃÁÃÒªÁ§¤Å¨µ
Ô ÍÒÊÒ
4.7 ªÁÃÁ¤ÃÍÙÒÊÒ
4.8 ªÁÃÁ Green University
4.9 ªÁÃÁ RMUTT ZERO WASTE

½†ÒÂ¡¨Ô¡ÃÃÁ¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
â·Ã 0 2549 3671, 0 2549 3698
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5. ªÁÃÁ·ÊèÕ§Ñ¡´
Ñ
½†ÒÂ¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒÊÁ
Ñ ¾¹
Ñ ¸

3. ªÁÃÁ·ÊèÕ§Ñ¡´
Ñ
½†ÒÂÈÅÔ»ÐáÅÐÇ²
Ñ ¹¸ÃÃÁ

6.1 ªÁÃÁ¹¡
Ñ Ç·ÔÂÊØÁ¤
Ñ ÃàÅ‹¹
6.2 ªÁÃÁÈÅÔ»Ð¡ÒÃ¾´
Ù

www.sd.rmutt.ac.th

0 2577 5010

¡Í§¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
www.sd.rmutt.ac.th

½†ÒÂÊØ¢ÀÒ¾áÅÐÍ¹ÒÁÑÂ

Department of Student Development

Department of health and hygiene
§Ò¹¡Í§·Ø¹ÊØ¢ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¡ÃÐà»‰ÒÂÒ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾
§Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸µÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾
§Ò¹Ã³Ã§¤»‡Í§¡Ñ¹áÅÐá¡Œä¢»˜ÞËÒÂÒàÊ¾µÔ´
§Ò¹»ÃÐÊÒ¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ
§Ò¹ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ
µÃÇ¨âÃ¤·ÑèÇä»â´Âá¾·Â
ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã - ÈØ¡Ã
ª‹Ç§àªŒÒ 09.00 - 12.00 ¹.
ª‹Ç§º‹ÒÂ 13.00 - 16.00 ¹.

ºÃÔ¡ÒÃâ´Â¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾

ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã - ÍÒ·ÔµÂ

àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

(»´
 ãËº
Œ Ã¡ÔÒÃã¹Ç¹
Ñ ËÂ´
Ø ¹¡
Ñ ¢ÑµÄ¡É ì)
**§Ò¹ºÃ¡ÔÒÃÃ¡
Ñ ÉÒ¾ÂÒºÒÅáÅÐàÇªÀ³
Ñ ± à»¹š¢Í§¤Å¹Ô¡ÔàÇª¡ÃÃÁÃÒªÁ§¤Å¸Þ
Ñ ºÃØÕ
·ÍèÕÂÀ
‹Ù ÒÂãµ¡ŒÓ¡º
Ñ ´áÙÅ¢Í§¤³Ð¾ÂÒºÒÅÃÇÁ¶§Ö¡ÒÃãËº
Œ Ã¡ÔÒÃâ´ÂÃ¶¾ÂÒºÒÅ©¡Øà©¹Ô**

½†ÒÂÊØ¢ÀÒ¾áÅÐÍ¹ÒÁÑÂ ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ ªÑé¹ 1 ÍÒ¤ÒÃÊâÁÊÃ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ

0 2549 4010, 0 2549 3676
Fax:(+66) 0 2549 5010

¡Í§¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
www.sd.rmutt.ac.th
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½†ÒÂÊØ¢ÀÒ¾áÅÐÍ¹ÒÁÑÂ

Department of health and hygiene

ãËŒºÃÔ¡ÒÃâ´Â

¡Í§¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
www.sd.rmutt.ac.th

Department of Student Development

ãËŒºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾«Öè§à»š¹ºÃÔ¡ÒÃ·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
äÁ‹µŒÍ§àÊÕÂ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã´ æ ·Ñé§ÊÔé¹

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
- ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅàº×éÍ§µŒ¹

á¾·Â

- µÃÇ¨ÃÑ¡ÉÒâÃ¤·ÑèÇä»â´Âá¾·Â
- ¨‹ÒÂÂÒ ·Óá¼Å·Ø¡ª¹Ô´ µÑ´äËÁ ÏÅÏ
- ºÃÔ¡ÒÃ©Ø¡à©Ô¹ áÅÐÍØºÑµÔàËµØ
- à¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃá¾·Â

¾ÂÒºÒÅ ÇÔªÒªÕ¾

- ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾µ‹Ò§ æ
- ãËŒºÃÔ¡ÒÃÂÒáÅÐàÇªÀÑ³±ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
áÅÐºØ¤ÅÒ¡ÃãªŒã¹¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§ æ
- ÁÕàµÕÂ§¹Í¹ÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒÃ¡Ã³Õà¨çº»†ÇÂ

à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè
½†ÒÂÊØ¢ÀÒ¾áÅÐÍ¹ÒÁÑÂ ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ ªÑé¹ 1 ÍÒ¤ÒÃÊâÁÊÃ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ

88

- ÁÕÃ¶¾ÂÒºÒÅÃÑºÊ‹§ä»Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ
àÁ×èÍà¡Ô´àËµØ©Ø¡à©Ô¹µ‹Ò§ æ

0 2549 4010, 0 2549 3676

¡Í§¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ

Fax:(+66) 0 2549 5010

www.sd.rmutt.ac.th

½† Ò Â¡Õ Ì Ò

¡Í§¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
www.sd.rmutt.ac.th

Department of Student Development

SPORT Department

§Ò¹Ê§‹àÊÃÁ
Ô ¾Ñ²¹Ò áÅÐÇª
Ô Ò¡ÒÃ¡Ì
Õ Ò
Ø ¡Ã³¡
 Ì
Õ Ò
§Ò¹ÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹¡Ì
Õ ÒáÅÐÍ»
§Ò¹·¹
Ø ¡Ì
Õ ÒáÅÐâ¤ÇµÒŒ ¡Ì
Õ Ò
§Ò¹¡ÒÃá¢§‹¢Ñ¹¡Ì
Õ Ò

0 2549 3683, 0 2549 3629

0 2577 5010

¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

www.sd.rmutt.ac.th
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½†ÒÂ¡ÕÌÒ

HEALTHY LIFE

SPORT Department

¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
www.sd.rmutt.ac.th

Department of Student Development

¢ŒÍ¤ÇÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃãªŒÊ¹ÒÁáÅÐÊ¶Ò¹¡ÒÃ¡ÕÌÒ
1. Ê¹ÒÁ¡ÕÌÒà»š¹Ê¶Ò¹·Õè¢Í§¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒáÅÐÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ
2. Ê¹ÒÁ¡ÕÌÒà»š¹à¢µ»ÅÍ´ºØËÃÕè
3. ËŒÒÁàÅ‹¹¡ÒÃ¾¹Ñ¹·Ø¡ª¹Ô´ã¹ºÃÔàÇ³Ê¹ÒÁ¡ÕÌÒ
4. ËŒÒÁ¹ÓÊÑµÇàÅÕéÂ§·Ø¡ª¹Ô´à¢ŒÒä»ºÃÔàÇ³Ê¹ÒÁ¡ÕÌÒ
5. áµ‹§¡ÒÂ´ŒÇÂªØ´¡ÕÌÒ ÊÇÁÃÍ§à·ŒÒ¡ÕÌÒáÅÐ¶Ø§à·ŒÒãËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñºª¹Ô´áÅÐ»ÃÐàÀ·¡ÕÌÒ¹Ñé¹æ
6. ËŒÒÁ¢¹ÂŒÒÂËÃ×Íà¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂÍØ»¡Ã³¡ÕÌÒ¡‹Í¹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ
7. ËŒÒÁ¹ÓÀÒª¹Ð·Õèà»š¹á¡ŒÇà¢ŒÒä»ã¹Ê¹ÒÁ
8. ËŒÒÁ¹Óà¤Ã×èÍ§´×èÁ·ÕèÁÕáÍÅ¡ÍÎÍÅ ÊÔ§è àÊ¾µÔ´·Ø¡»ÃÐàÀ·à¢ŒÒÊ¹ÒÁ¡ÕÌÒ
9. ËŒÒÁ¹ÓËÃ×Í¾¡¾ÒÍÒÇØ¸ ÇÑµ¶ØÃÐàºÔ´ ÊÔè§¼Ô´¡¯ËÁÒÂà¢ŒÒÊ¹ÒÁ¡ÕÌÒà´ç´¢Ò´
10. ËŒÒÁ·ÓÅÒÂ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹¢Í§·Ò§ÃÒª¡ÒÃªÓÃØ´àÊÕÂËÒÂ µŒÍ§ª´ãªŒµÒÁ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ ¡ÓË¹´
11. ¼ÙŒ»ÃÐÊ§¤¢ÍãªŒÊ¹ÒÁ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ Â×¹
è ¤Ó¢ÍÍ¹ØÞÒµ·Õ¡
è Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
Å§¹ÒÁâ´Â¤³º´Õ ¾ÃŒÍÁá¹ºâ¤Ã§¡ÒÃ·Õ¨è ´
Ñ Â×¹
è Å‹Ç§Ë¹ŒÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 5 ÇÑ¹
12. »¯Ôºµ
Ñ µ
Ô ÒÁÃÐàºÕÂºÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§¤ÃÑ´ áÅÐª‹ÇÂ¡Ñ¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´
¢³ÐãªŒáÅÐËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃãªŒÊ¹ÒÁ

SPORT
0 2549 3683, 0 2549 3629
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½†
ÒÂ¡ÕÌÒ
Department
0 2577 5010

¡ÓË¹´¡ÒÃ à»´ - »´ Ê¶Ò¹¡ÒÃ¡ÕÌÒ
à»´ºÃÔ¡ÒÃ·Ø¡ÇÑ¹ 08.30 - 21.00 ¹.
»´ºÃÔ¡ÒÃ ÇÑ¹ËÂØ´¹Ñ¡¢ÑµÄ¡É
ËÃ×ÍµÒÁ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ »ÃÐ¡ÒÈ
¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

www.sd.rmutt.ac.th

½†ÒÂ¡ÕÌÒ

§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÕÌÒáÅÐÍØ»¡Ã³¡ÕÌÒ

HEALTHY LIFE

SPORT Department

ÊÃÐÇ‹ÒÂ¹éÓÁÒµÃ°Ò¹

¨Ñ¹·Ã

16.30

ÈØ¡Ã

21.00

àÊÒÃ

13.00

ÍÒ·ÔµÂ

21.00

OL

SWIMMING PO

à»´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ
ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã - ÇÑ¹ÈØ¡Ã àÇÅÒ 16.30 - 21.00 ¹.
ÇÑ¹àÊÒÃ - ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ àÇÅÒ 13.00 - 21.00 ¹.
(ËÂØ´ÇÑ¹ËÂØ´¹Ñ¡¢ÑµÄ¡É)
UTT
NT RM

STUDE

ºØÃÕ

ÑÞ
ÉÒ Á·Ã.¸

¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡

¡Í§¾Ñ²

ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕ
áÊ´§ºÑµÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
(äÁ‹àÊÕÂ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ)

ºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒäÁ‹áÊ´§ºÑµÃ
¤Ô´¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ 50 ºÒ·/¤ÃÑé§

ÈÙ¹ÂÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ

¨Ñ¹·Ã

16.30

ÈØ¡Ã

21.00

àÊÒÃ

13.00

ÍÒ·ÔµÂ

21.00

FITNESS CENTER

à»´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ
ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã - ÇÑ¹ÈØ¡Ã àÇÅÒ 16.30 - 21.00 ¹.
ÇÑ¹àÊÒÃ - ÍÒ·ÔµÂ àÇÅÒ 13.00 - 21.00 ¹.
(ËÂØ´ÇÑ¹ËÂØ´¹Ñ¡¢ÑµÄ¡É) ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
UTT
NT RM

STUDE

SPORTDepartment

ºØÃÕ

ÑÞ
ÉÒ Á·Ã.¸

¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡

¡Í§¾Ñ²

à·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕ
áÊ´§ºÑµÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
(äÁ‹àÊÕÂ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ)

Department

0 2549 3683, 0 2549 3629

0 2577 5010

¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

www.sd.rmutt.ac.th
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§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÕÌÒáÅÐÍØ»¡Ã³¡ÕÌÒ
Ê¹ÒÁ¡ÕÌÒ¡ÅÒ§

¨Ñ¹·Ã

08.30

½†ÒÂ¡ÕÌÒ
SPORT Department

ÍÒ·ÔµÂ

21.00

ºÃÔàÇ³ËÅÑ§âÃ§ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§
µÃ§¢ŒÒÁ¡ÑºËÍ¾Ñ¡ÀÒÂã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à»´·Ø¡ÇÑ¹ àÇÅÒ 08.30 - 21.00 ¹.

Department

â´Á¡ÕÌÒ

SPORT
HEALTHY LIFE

ÍÒ·ÔµÂ

¨Ñ¹·Ã

08.30

21.00

Ê¹ÒÁºÒÊà¡µºÍÅ Ê¹ÒÁµÐ¡ÃŒÍ
Ê¹ÒÁÇÍÅàÅÂºÍÅ
ºÃÔàÇ³´ŒÒ¹¢ŒÒ§âÃ§ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§
à»´·Ø¡ÇÑ¹ àÇÅÒ 08.30 - 21.00 ¹.

ÍÒ¤ÒÃÂÔ¹à¹à«ÕÂÁ

¨Ñ¹·Ã

08.30

ÍÒ·ÔµÂ

21.00

Ê¹ÒÁÇÍÅàÅÂºÍÅ áº´ÁÔ¹µÑ¹
áÅÐà·àºÔÅà·¹¹ÔÊ
ºÃÔàÇ³µÃ§¢ŒÒÁµÖ¡ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃ
à»´·Ø¡ÇÑ¹ àÇÅÒ 08.30 - 21.00 ¹.
Department

0 2549 3683, 0 2549 3629
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0 2577 5010

¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

www.sd.rmutt.ac.th

½†ÒÂ·Ó¹ØºÓÃØ§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ

¡Í§¾²
Ñ ¹Ò¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
www.sd.rmutt.ac.th

Department of Student Development

Department of Preserve art and Culture

1. §Ò¹Ê‹§àÊÃÁ
Ô à¼Âá¾Ã‹ÈÅÔ»Ç²
Ñ ¹¸ÃÃÁ
2. §Ò¹Í¹ÃØ¡
Ñ ÉÈÅÔ»Ç²
Ñ ¹¸ÃÃÁ
3. §Ò¹¡Ó¡º
Ñ µ´
Ô µÒÁÂ·
Ø ¸ÈÒÊµÃ·Ó¹º
Ø ÓÃ§Ø
ÈÅÔ»Ç²
Ñ ¹¸ÃÃÁ
4. §Ò¹»ÃÐ¡¹
Ñ ¤³
Ø ÀÒ¾¡ÒÃÈ¡
Ö ÉÒ´ŒÒ¹
ÈÅÔ»Ç²
Ñ ¹¸ÃÃÁ

www.sd.rmutt.ac.th

0 2549 4095

½†ÒÂ·Ó¹ØºÓÃØ§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ Á·Ã.¸ÑÞºØÃÕ

0 2549 4096

0 2577 5010
ÍÒ¤ÒÃ¡¨Ô¡ÃÃÁ¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ
Department of Student Development
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ÈÙ¹Â¨ÔµÍÒÊÒÃÒªÁ§¤Å¸ÑÞºØÃÕ
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´Óà¹¹
Ô ¡ÒÃ

ÇÑµ¶»
Ø ÃÐÊ§¤

01

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºÑ³±µ
Ô ãËŒ¤ÇÒÁÃŒÙ
·Ñ¡ÉÐ·Ò§ÊÑ§¤Á (soft skill)
à¾Í
è× ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤³
Ø ÀÒ¾ªÇÕµ
Ô
µÒÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ áÅÐÊÒÁÒÃ¶
à»š¹·¾
èÕ §èÖ¢Í§ÊÑ§¤Áä´Œ

à¾Í
è× Êº
× ÊÒ¹ ÃÑ¡ÉÒ
áÅÐ¹ŒÍÁ¹Ó¾ÃÐÃÒâªºÒÂ
ÁÒ»¯º
Ô ÑµàÔ¾Í
è× àÊÃÁ
Ô ÊÃŒÒ§
¡ÒÃà»š¹¾ÅàÁÍ
× §·´
èÕ Õ

03

1. Ê‹§àÊÃÁ
Ô »Å¡
Ù ½˜§¨µ
Ô ÊÓ¹¡
Ö ¡ÒÃà»ç¹¾ÅàÁÍ
× §´¢ÕÍ§»ÃÐà·È
2. àÊÃÁ
Ô ÊÃŒÒ§¡¨Ô¡ÃÃÁµÒÁËÅÑ¡»ÃÑªÞÒàÈÃÉ°¡¨Ô¾Íà¾Â
Õ §
Ê‹¡
Ù ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑ§èÂ¹
×
3. ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁ Ê§èÔ»ÃÐ´É
Ô °à¾Í
è× ª‹ÇÂàËÅÍ
×
áÅÐà¡´
Ô »ÃÐâÂª¹µ‹ÍªÁ
Ø ª¹ ÊÑ§¤Á

02

4. ¡ÒÃ¾²
Ñ ¹Òà¤ÃÍ×¢‹ÒÂ Í§¤¡ÃÀÒ¤Ã°Ñ ÀÒ¤àÍ¡ª¹ ªÁ
Ø ª¹

¡¨Ô¡ÃÃÁ·´
èÕ Óà¹¹
Ô ¡ÒÃ
1. ¨´
Ñ ¡¨Ô¡ÃÃÁ¾²
Ñ ¹ÒÊ§èÔáÇ´ÅŒÍÁÀÒÂã¹ÁËÒÇ·
Ô ÂÒÅÂ
Ñ

Ê‹§àÊÃÁ
Ô ¡¨Ô¡ÃÃÁ/
â¤Ã§¡ÒÃà¾Í
è× ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ªÁ
Ø ª¹ÍÂ‹Ò§ÂÑ§èÂ¹
×

2. Ê‹§àÊÃÁ
Ô ¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡¨Ô¡ÃÃÁ¾²
Ñ ¹ÒÊ§èÔáÇ´ÅŒÍÁªÁ
Ø ª¹

3. Ê‹§àÊÃÁ
Ô Ê¹º
Ñ Ê¹¹
Ø ¡¨Ô¡ÃÃÁ¼é¹
Ù Ó¹¡
Ñ È¡
Ö ÉÒ ÀÒÂãµŒ
ªÁÃÁÃÒªÁ§¤Å¨µ
Ô ÍÒÊÒ
VOLUNTEER

ER

VOLUNTE

¡ÒÃÂ¡ÃÐ´Ñºá¡¹¹Ó
¨µ
Ô ÍÒÊÒà¾Í
è× ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁÍ
×
ÃÐËÇ‹Ò§¹Ñ¡È¡
Ö ÉÒ ¼Œ»
Ù ¡¤ÃÍ§
Ê¶Ò¹È¡
Ö ÉÒ áÅÐªÁ
Ø ª¹

94

04

VOLUNTEER

È¹
Ù Â¨ µ
Ô ÍÒÊÒÃÒªÁ§¤Å¸Þ
Ñ ºÃØÕ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

1. เปนศนูยการเรยีนรขูนพื
ั น ฐานดาน
เศรษฐกจิพอเพยีง
2. เปนการเรยีนรเูทคนคิกสกิรรม
ธรรมชาติ

ÈÙ¹Â¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ÈÒÊµÃ¾ÃÐÃÒªÒ

Í‹Ò¹à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè
95

¤ÃÑÇ...ÅÙ¡ºÑÇÊÇÃÃ¤

¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
www.sd.rmutt.ac.th

Department of Student Development

ºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¼ÙŒ¢Ò´á¤Å¹·Ø¹·ÃÑ¾Â
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹

ºÃÔ¡ÒÃ
¨Ñ¹·Ã - ÈØ¡Ã
àªŒÒ

07.00 - 09.00 ¹.

¡ÅÒ§ÇÑ¹

11.00 - 13.00 ¹.

àÂç¹

17.00 - 19.00 ¹.

0 2549 3029

96

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãªŒ·Ñ¡ÉÐ
¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÍÒËÒÃ
à¾×èÍÃÑº»ÃÐ·Ò¹
(¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃ
ÃÑº»ÃÐ·Ò¹àÍ§)
..¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ñ´
àµÃÕÂÁÇÑÊ´Ø»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃ...

¤ÃÑÇÅÙ¡ºÑÇÊÇÃÃ¤ Á·Ã.¸ÑÞºØÃÕ

www.sd.rmutt.ac.th
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98

99

100

101

102

103

104

เศรษฐกิิจ

105

106

สำ�นักสหกิจศึกษ� มห�วิที่ย�ลัยเที่คำโนโลย่ร�ชมงคำลธัญบุร่
Cooperative Education RMUTT

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรินทร แหงมงาม
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักสหกิจศึกษา
หน่วิยีงานตั�งอยีู่ ชำั�น 4 อาคารสำานักส่งเสริมวิิชำาการและงานทะเบูียีน
มหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีราชำมงคลธัญบูุรี มุง่ เน้นส่งเสริมการศึึกษาในรูป็แบูบูสหกิจำ
ศึึกษาและการศึึกษาเชำิงบููรณาการกับูการทำางาน (Cooperative and Work
Integrated Education: CWIE) การเรียีนรู้จำากป็ระสบูการณ์จำริงในการป็ฏิบูัติ
งานในสถานป็ระกอบูการ ทั�งภายีในป็ระเทศึและต่างป็ระเทศึ รวิมทั�งการสร้าง
ควิามสัมพันธ์อันดีระหวิ่างหน่วิยีงานในมหาวิิทยีาลัยีและสถานป็ระกอบูการ
ป็ระกอบูด้วิยี
- ฝายีบูริหารงานทั�วิไป็
- ฝายีพัฒนางานสหกิจำศึึกษา
- ฝายีพัฒนาและวิิจำัยี
- และฝายีข้้อมูลสารสนเทศึ
สิ�งที�นักศึึกษาจำะได้รับูจำากกิจำกรรมการป็ฏิบูัติงานสหกิจำศึึกษาในสถาน
ป็ระกอบูการ ได้แก่ การได้รับูป็ระสบูการณ์วิิชำาชำีพจำากการป็ฏิบูัติงานจำริงตาม
สาข้าวิิชำาที�เรียีนเพิ�มเติมนอกเหน่อไป็จำากการเรียีนในห้องเรียีน นอกจำากนี�ก่อ
ให้เกิดการเรียีนรู้และพัฒนาตนเอง การทำางานร่วิมกับูผู้อ่�น มีควิามรับูผิดชำอบู
มีควิามมั�นใจำในตนเองมากข้ึ�น และยีังได้ฝกทักษะการส่�อสาร ซึ�งเป็็นคุณสมบูัติ
ที�พึงป็ระสงค์ข้องสถานป็ระกอบูการ
www.coop.rmutt.ac.th
โทร 0 2549 3620-22 โทรสาร 0 2549 3623
E-mail coop@mail.rmutt.ac.th
สำนักสหกิจศึกษา

107

·Ó§Ò¹à»š¹ÃÐºº àµçÁã¨ãËŒºÃÔ¡ÒÃ
“SERVICE MIND HEART”

¡Í§ÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·èÕ

¡Í§ÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè

Building&Site Administration Division

Building&Site Administration Division

·Ó§Ò¹à»š¹ÃÐºº àµçÁã¨ãËŒºÃÔ¡ÒÃ

“SERVICE MIND HEART”

¹ÒÂàÃÇÑµ «‹ÍÁÊØ¢
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§ÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè

ÊÒÂ´‹Ç¹á¨Œ§
ä¿¿‡Ò 0 2549 3199
»ÃÐ»Ò 0 2549 4099
â·ÃÈÑ¾· 0 2549 3366
´Ñºà¾ÅÔ§ 0 2549 3034
àËµØ´‹Ç¹àËµØÃŒÒÂ 0 2549 3195

building@rmutt.ac.th
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§Ò¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐ¨ÃÒ¨Ã
§Ò¹¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹
§Ò¹ÍÍ¡áººÊÔè§¡‹ÍÊÃŒÒ§
§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂáÅÐ¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔàÈÉ
§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤
§Ò¹ÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè

www.ged.rmutt.ac.th

0 2549 3040

0 2577 1150
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คณะผูจัดทํา
ที่่�ปรึกษ�
ผู้ชำ่วิยีศึาสตราจำารยี์ณัชำติพงศึ์ อูทอง
ผู้ชำ่วิยีศึาสตราจำารยี์ณัฐ แก้วิสกุล

ผู้อำานวิยีการสำานักส่งเสริมวิิชำาการและงานทะเบูียีน
ผู้อำานวิยีการกองพัฒนานักศึึกษา

ผูจัดที่ำ�
สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นที่ะเบ่ยน
ผู้ชำ่วิยีศึาสตราจำารยี์ ดร.ระพี กาญจำนะ
นางอัญชำลี ตั�งจำิตนบู
นายีพัฒณ์รพี สุนันทพจำน์
ผู้ชำ่วิยีศึาสตราจำารยี์ ดร.ทศึพร แสงสวิ่าง
นางลำาพึง อาษาพร
นางสาวิสาลี คงนคร
นางสมจำิตร์ สุวิรักษ์
วิ่าที�ร้อยีตรีหญิงสุธัญญารัตน์ กุยีสุวิรรณ
นางพัชำรภร พงษ์อยีู่
นางสาวิศึศึิมา ป็ระเสริฐกรรณ์
นางสาวิวิารุณี กี�เอี�ยีน
นางเข้มจำิรา เกราะแก้วิ
นางสาวิทรายี สุดเรี�ยีวิแรง

รองผู้อำานวิยีการ
รองผู้อำานวิยีการ
รองผู้อำานวิยีการ
ผู้ชำ่วิยีผู้อำานวิยีการ
ผู้ชำ่วิยีผู้อำานวิยีการ
หัวิหน้าสำานักงานผู้อำานวิยีการ
หัวิหน้าฝายีรับูเข้้าศึึกษาและทะเบูียีนป็ระวิัติ
หัวิหน้าฝายีมาตรฐานการศึึกษา
หัวิหน้าฝายีตรวิจำสอบูและรับูรองผลการศึึกษา
หัวิหน้าฝายีป็ระมวิลผลและสถิติข้้อมูล
หัวิหน้าฝายีหลักสูตร
หัวิหน้าฝายีทะเบูียีนการศึึกษา
เจำ้าหน้าที�บูริหารงานทั�วิไป็

กองพัฒน�นักศึกษ�
นางสาวิวิารุณี มีมุ่งบูุญ
นางสุวิรรณี ป็ระดิษฐ
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หัวิหน้าฝายีแนะแนวิการศึึกษาและอาชำีพ
นักวิิชำาการศึึกษา

สำนักสงเสริิมวิิชาการและงานทะเบียน
OFFICE OF ACADEMIC PROMOTION AND REGISTRATION
WWW.OREG.RMUTT.AC.TH

