คํานํา
คู่มือสําหรับประชาชน เล่มนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่
ให้บริการ
2. เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3. เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
4. เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือสําหรับประชาชน เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
กับประชาชน บุคลากร ผู้สนใจโดยทั่วไป

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เมษายน 2558

สารบัญ
คู่มือสาหรับประชาชน
1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบี ยนประวัติ
1.1 การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี (โควตา)
- ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.2 การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี (สอบตรง)
- ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.3 การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี ระบบกลาง (Admissions)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. ฝ่ายทะเบียนการศึก ษา
2.1 การลงทะเบียนเรียนของนัก ศึก ษา
- ใบลงทะเบียน
- ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (Statement of Student Account)
2.2 การคืนสภาพนักศึกษาในกรณีถู กถอนชื่อออกจากทะเบียนนั กศึ กษา
- แบบร้องทั่วไป (General Request Form)
2.3 การถอนรายวิชาโดยได้รับค่าระดั บคะแนน W
- แบบเพิ่ม/ถอนรายวิชา (Adding / Withdrawing Request Form)
3. ฝ่ายตรวจสอบและรั บรองผลการศึก ษา
3.1 การขอใบแสดงผลการศึ ก ษา (Transcript)
- แบบขอเอกสารการศึกษา (Document Request Form)
3.2 การขอหนังสือรับรองการศึก ษา
- แบบขอเอกสารการศึกษา (Document Request Form)
3.3 การขอตรวจสอบคุณวุ ฒิการศึก ษา
- แบบฟอร์มหนังสือราชการ การตรวจสอบคุณวุฒิ
3.4 การขอเทียบโอนผลการเรีย นของนัก ศึก ษา
- แบบเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา (Courses Transferred/Exempted Request Form)
3.5 การขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูร ณ์ (ม.ส.) หรือ Incomplete ( I )
- แบบคาร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I )
(Request to resolve incomplete score level ( I ) (For Student))
- แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I ) (สาหรับอาจารย์ผู้สอน)
3.6 การขอเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อนามสกุล คานาหน้านาม และที่อยู่ สาหรับนักศึกษาปัจจุบั น
- แบบคาร้องทั่วไป (General Request Form)
3.7 การรักษาสภาพการเป็นนั กศึ ก ษา หรือ การลาพักการศึกษา
- แบบลาพักการศึกษา /ขอกลับเข้าศึกษา
(Student Temporarily dropped out / Reenter Request Form)
- แบบคาร้องทั่วไป (General Request Form)
3.8 การขอสาเร็จการศึกษาและขึ้ นทะเบีย นบัณ ฑิตผ่า นเว็ บไซต์
- แบบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (Request form of graduation registration)
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4. ฝ่ายประมวลผลและสถิ ติข้อมู ล
4.1 การขอรหัสผ่านเพื่อเข้า สู่ระบบทะเบี ยนการศึก ษา
- แบบขอรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนการศึกษา
(Registrar Password Request Form)
5. ฝ่ายหลักสูตร
5.1 การรับรองคาอธิบายรายวิชา หรือ การรับรองรายวิชาเฉพาะด้าน
- แบบขอเอกสารการศึกษา (Document Request Form)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. สมัครผ่านระบบ On Line ทีเ่ ว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th
และ สวท. www.oreg.rmutt.ac.th

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
30 วัน ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม

หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี จะดาเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(โควตา) ผ่านเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th โดยให้สถานศึกษาดาเนินการตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และให้สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษา ที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) และให้
ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรและประทับตราสถานศึกษา ลง
ในแบบสรุปรายชื่อนักเรียน / นักศึกษา พร้อมรวบรวมใบสมัครและเอกสารประกอบส่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
เมื่อมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบจากสถานศึกษาแล้วจะ
ดาเนินการตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีที่สถานศึกษาส่งรายชื่อมาไม่ตรงตามที่ได้รับจัดสรร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรคณะ / วิทยาลัย / สาขาวิชา ตาม
ความเหมาะสม
ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ปฏิบัติดังนี้
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณา
จัดสรรให้โควตา และจะต้องสมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาที่จัดสรรให้โควตาให้เท่านั้น
2. ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ในแต่ละปีการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
3. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th โดย
ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงและ
ดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี (โควตา) ในแต่ละปีการศึกษา
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4. กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
5. ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครให้สถานศึกษาที่ศึกษาเพื่อรวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี จะ
ดาเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (โควตา) ผ่านเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th
หรือ www.oreg.rmutt.ac.th โดยให้สถานศึกษา
ดาเนิ น การตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธั ญ บุ รี และให้ ส ถานศึ ก ษาคั ด เลื อ ก
นักเรียน / นักศึกษา ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรง
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการรั บ สมั ค รสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) และให้
ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงนามเป็น ลายลัก ษณ์อ ัก ษรและประทับ ตรา
สถานศึ ก ษา ลงในแบบสรุ ป รายชื่ อ นั ก เรี ย น /
นั ก ศึ ก ษา พร้ อ มรวบรวมใบสมั ค รและเอกสาร
ประกอบส่ งให้ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ประกาศ
รั บ สมัครผ่ า นเว็ บ ไซต์ แ ละให้ ส ถานศึกษาส่ ง สรุ ป
รายชื่อนักเรียน / นักศึกษา ภายใน 30 วันโดยยึด
วันที่ไปรษณีย์ประทับตรา และสามารถดาเนินการ
สมัครได้แล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
2. ผู้ส มัครต้องเป็น ผู้ที่ กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา
2558 ที่มีคุณวุฒิม.6 , ปวช. หรือ ปวส. โดยต้อง
กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th
หรือ www.oreg.rmutt.ac.th (สามารถดูขั้นตอน
การสมั ครได้ท างเว็บ ไซต์) และพิม พ์ใ บสมัค ร
พร้อมติดรูป ถ่า ยขนาด 1 นิ้ว และให้ ผู้สมัครนา
ใบสมั ค รพร้ อ มเอกสารที่ แ นบทั้ ง หมดไปยื่ น ให้
สถานศึกษาที่นักเรียน/นักศึกษากาลังศึกษา
(ผู้ ส มั ค รสามารถสมั ค รสอบได้ ภ ายใน 30 วั น
ระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคมถึ ง เดื อ นสิ ง หาคม และ
สามารถกรอกใบสมั ค รได้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยใช้ เ วลา
ประมาณ 20 นาที)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.

4.

5.

6.

ให้ส ถานศึก ษารวบรวมและคัด เลือ กรายชื ่อ
นักเรีย น/นักศึกษาที่มีคุณวุฒิแ ละคุณสมบัติตรง
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการรั บ สมั ค รสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) และ
สรุ ปรายชื่อผู ้ส มัค รที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตรง
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการรั บ สมั ค รสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ในแต่ละ
ประจาปีการศึกษา โดยให้ส ถานศึก ษาใช้ใ บสรุป
รายชื่อ ฯ 1 ใบ ต่อ นักเรีย น/นักศึก ษาที่ส มัคร 1
คณะหรือ 1 วิทยาลัย พร้อ มแนบใบสมัครและ
เอกสารของนัก เรีย น/นัก ศึก ษาที่ส มัค รในแต่ล ะ
คณะ/วิทยาลัยให้ครบทุกคน
(สถานศึกษาสามารถดาเนินการได้ ภายใน 30 วัน
ระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคมถึ ง เดื อ นสิ ง หาคม และ
สามารถดาเนินการรวบรวมใบสมัครได้แล้วเสร็จ
โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
ให้ ส ถานศึ กษาส่ งเอกสารการสมั ครข้ อ 1- 3 ให้
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ทาง
ไปรษณี ย์ ภ ายในวั น ที่ มหาวิ ทยาลั ยก าหนด หาก
สถานศึกษาใดส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี หลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ถือ
เป็นโมฆะ (ยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา)
(สถานศึกษาสามารถดาเนินการได้ ภายใน 30 วัน
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี
และสามารถดาเนินการส่งเอกสารได้แล้วเสร็จโดย
ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
ผู้ ส มั ครสอบคั ดเลื อกเข้ าศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
(โควตา) ตรวจสอบประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ
สัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์
(หลังสิ้นสุดการรับสมัครประมาณ 2 สัปดาห์ และ
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้แล้วเสร็จโดยใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที)
ผู้ ส มั ครสอบคั ดเลื อกเข้ าศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
(โควตา) ไปสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ตามวัน เวลา
และสถานที่ มหาวิทยาลั ย กาหนดในแต่ล ะคณะ/
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
(หลั งสิ้ น สุ ดการรั บ สมัครประมาณ 1 เดือน และ
สามารถด าเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยใช้ เ วลา
ประมาณ 1 วัน)

1. สถานศึกษาที่จัดส่งโควตา

1. สถานศึกษาที่จัดส่งโควตา

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. คณะ / วิทยาลัย

4

7.

ผู้ ส มั ครสอบคั ดเลื อกเข้ าศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
(โควตา) ตรวจสอบประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษา
(หลั ง สิ้ น สุ ด การสอบคั ด เลื อ ก 2 สั ป ดาห์ แ ละ
สามารถตรวจสอบได้แล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ
5 นาที)
8. ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(โควตา) บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทะเบี ย นประวั ติ ผ่ า นทาง
เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th พร้อมพิมพ์ใบ
แจ้งยอดเพื่อชาระเงิน/ใบเสร็จรับเงินและชาระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
(เปิดระบบให้ผู้ได้รั บการคัดเลือกดาเนินการตาม
ท้ า ยประกาศผลสอบภายใน 1 สั ป ดาห์ และ
สามารถดาเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติได้
แล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
9. ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(โควตา) ส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา /
และทาบัตรประจาตัวนักศึกษา / ตรวจสุขภาพ
นักศึกษา
(ในช่วงเดือนมิถุนายน และสามารถดาเนินการได้
แล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 1 วัน)
10. ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(โควตา) ปฐมนิเทศนักศึกษา
(ในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม - สิ ง หาคม ของปี
การศึกษาที่เข้าศึกษาและสามารถดาเนินการได้
แล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 1 วัน)

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. สถาบันการเงินที่ระบุในใบแจ้งยอด

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. กองพัฒนานักศึกษา

ระยะเวลำ
1. ดาเนินการรับสมัครภายใน 30 วัน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม
และให้สถานศึกษารวบรวมใบสมัครส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. ดาเนินการสอบสัมภาษณ์
3. ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา / ทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
และตรวจสุขภาพ
4. ปฐมนิเทศนักศึกษา

ระยะเวลา 30 วัน
ระยะเวลา 1 วัน
ระยะเวลา 1 วัน
ระยะเวลา 1 วัน
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายสีหรือขาวดา ขนาด 1 นิ้ว
(สวมชุดนักเรียน/นักศึกษาที่มีสัญลักษณ์สถานศึกษาเดิม)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาใบระเบียบแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. แนบใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาค
การศึกษา
- ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิ ปวส. แนบใบแสดงผลการศึกษา 2 ภาคการศึกษา
4. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีไม่ตรงกับสาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน)
5. สาเนาหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ

จานวน 2 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 300.- บาท

กำรรับเรื่องร้องเรียน
1. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลในการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา)
ได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ โทรศัพท์ : 0 2549 3613-5
2. บริการ e-mail : oreg-rmutt@hotmail.com
3. ศูนย์ราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริการ e-mail: carecenter@mail.rmutt.ac.th

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (โควตำ) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
คานาหน้านาม :
ชื่อ – สกุล :
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน :
วัน/เดือน/ปี เกิด :

ปี

สัญชาติ :

กรณีเลือกอื่น ๆ โปรดระบุ ---->

ระบุ :

เชื้อชาติ :

กรณีเลือกอื่น ๆ โปรดระบุ ---->

ระบุ :

ศาสนา :

กรณีเลือกอื่น ๆ โปรดระบุ ---->

ระบ :

ข้อมูลที่อยู่
บ้านเลขที่ :

หมู่ที่ :

ตรอก/ซอย :

ถนน :

จังหวัด : -โปรดระบุอาเภอ/เขต :

(กรุณาเปิดใช้ Popup) ตาบล/แขวง :

รหัสไปรษณีย์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ข้อมูลกำรศึกษำเดิม
วุฒิการศึกษาเดิม : -โปรดระบุจังหวัด : ---เลือก---

*แสดงเฉพาะจังหวัดที่ได้รับจัดสรรโควตาเท่านั้น

ชื่อสถานศึกษา : ---เลือกจังหวัดก่อน---

*แสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรโควตาเท่านั้น

แผนกการเรียนสาขาวิชา :

ต้องระบุสาขาที่จบ เช่น สาขาบัญชี สาขาไฟฟ้ากาลัง

เกรดเฉลี่ย :
ข้อมูลคณะสำขำที่เลือก
สมัครคณะ : -โปรดระบุวุฒกิ ารศึกษาเดิมก่อนสาขาวิชา :
สาขา :

คลิก

คณะ :

ภาค :
***ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในสถานศึกษา สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดสรรให้โควตา
ลงทะเบียน
ยกเลิก
หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบคัดเลือกเมื่อดาเนินการกรอกข้อมูลและคลิกปุ่ม ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้วกรุณาเข้าสู่ระบบเพือ่ พิมพ์ใบสมัคร
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
1. สมัครผ่านระบบ On Line ทีเ่ ว็บไซต์มหาวิทยาลัย
120 วัน ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.info.rmutt.ac.th
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี กาหนดปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่กาลังศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) / ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้จัดทาระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) โดยกาหนดรายละเอียดและ
คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษาในแต่ละคณะ/วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(สอบตรง) สามารถสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.info.rmutt.ac.th

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี กาหนด
ปฏิทินการรั บสมัครสอบคัดเลื อกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (สอบตรง) ผ่านเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th
หรือ www.info.rmutt.ac.th โดยเปิดระบบรับ
สมั ค รระหว่ า งเดื อ นพฤศจิ ก ายน ถึ ง เดื อ น
กุมภาพันธ์)
(มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี เปิด
ระบบรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญญาตรี (สอบตรง) ผ่ านเว็บ ไซต์ ระยะเวลา
120 วัน)
2. ผู้ สนใจสมั ครสอบลงทะเบี ยนและล็อ กอิน เข้า สู่
ระบบเพื่อ บันทึกข้อมูลและเลือกอันดับสาขาวิช า
ที่ส มัครสอบ และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน/
ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินค่าสมัครสอบ
(ผู้ส มัค รสามารถดาเนิน การได้ภายในระยะเวลา
120 วันและสามารถดาเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์
ได้แล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สถาบันการเงินที่ระบุในใบแจ้งยอด
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

ผู้ สมั ครสอบคั ดเลื อกเข้ าศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
(สอบตรง) ตรวจสอบรหัสประจาตัวสอบ สถานที่
สอบ และพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
(ภายหลังจากปิดการรับสมัคร 1 สัปดาห์ สามารถ
ดาเนิ น การได้ แล้ ว เสร็ จ โดยใช้เวลาประมาณ 5
นาที)
ผู้ สมั ครสอบคั ดเลื อกเข้ าศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
(สอบตรง) ไปสอบข้ อ เขี ย น ตามวั น เวลา และ
สถานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ภายหลังสิ้นสุดการรับสมัครประมาณ 2 สัปดาห์
สามารถดาเนิ นการสอบได้แล้ว เสร็จโดยใช้เวลา
ประมาณ 1 วัน)
ผู้ สมั ครสอบคั ดเลื อกเข้ าศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
(สอบตรง) ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ ส อบผ่ า น
ข้อเขียน
(ภายหลังจากการสอบข้อเขียนประมาณ 10 วัน
สามารถดาเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จโดยใช้
เวลาประมาณ 5 นาที)
ผู้ สอบผ่ านข้ อเขี ยนไปสอบสัมภาษณ์ ตามวั น เวลา
และสถานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ภายหลั ง จากการสอบข้ อ เขี ย นประมาณ 2
สัปดาห์ สามารถดาเนินการสอบได้แล้วเสร็จโดย
ใช้เวลาประมาณ 1 วัน)
ผู้ ส อบผ่ า นสั ม ภาษณ์ ตรวจสอบประกาศรายชื่ อ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(สอบตรง)
(ภายหลังการสอบสัมภาษณ์ ประมาณ 4 วัน และ
สามารถดาเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จโดยใช้
เวลาประมาณ 5 นาที)
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(สอบตรง) บัน ทึกข้อมูลทะเบี ยนประวัติผ่านทาง
เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th พร้อมพิมพ์ใบ
แจ้งยอดเพื่อชาระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน และชาระ
เงินค่าขึ้น ทะเบีย นเป็ น นักศึกษาและลงทะเบียน
เรียน
(เปิดระบบให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดาเนินการตาม
ท้ า ยประกาศผลสอบประมาณ 4 วั น และ
สามารถด าเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยใช้ เ วลา
ประมาณ 10 นาที)

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. คณะ / วิทยาลัย

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. คณะ / วิทยาลัย
1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สถาบันการเงินที่ระบุในใบแจ้งยอด
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9.

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
(สอบตรง) ส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา /
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และท าบั ตรประจ าตัว นั กศึ กษา / ตรวจสุ ขภาพ
2. กองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษา
(ในช่วงเดือนมิถุนายน และสามารถดาเนินการได้
แล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 1 วัน)
10. ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
1. กองพัฒนานักศึกษา
(สอบตรง) ปฐมนิเทศนักศึกษา
(ในช่ว งเดือนกรกฎาคม – เดือนสิ งหาคม และ
สามารถด าเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยใช้ เ วลา
ประมาณ 1 วัน)
ระยะเวลำ
1. รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง)
ระยะเวลา 120 วัน
ราชมงคลธัญบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
2. ดาเนินการสอบข้อเขียน
ระยะเวลา 1 วัน
3. ดาเนินการสอบสัมภาษณ์
ระยะเวลา 1 วัน
4. ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา / ทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
ระยะเวลา 1 วัน
และตรวจสุขภาพ
5. ปฐมนิเทศนักศึกษา
ระยะเวลา 1 วัน

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายสีหรือขาวดา ขนาด 1 นิ้ว
(สวมชุดนักเรียน/นักศึกษาที่มีสัญลักษณ์สถานศึกษาเดิม)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาใบระเบียบแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ฉบับสาเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1)
- ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. แนบใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาค
การศึกษา
- ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิ ปวส. แนบใบแสดงผลการศึกษา 2 ภาคการศึกษา
4. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีไม่ตรงกับสาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน)
5. สาเนาหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 300.- บาท

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ

จานวน 2 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
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กำรรับเรื่องร้องเรียน
1. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลในการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง)
ได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ โทรศัพท์ : 0 2549 3613-5
2. บริการ e-mail : oreg-rmutt@hotmail.com
3. ศูนย์ราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริการ e-mail: carecenter@mail.rmutt.ac.th

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (รับวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
สาหรับผู้สมัครรายใหม่ทยี่ ังไม่มีข้อมูลในระบบเท่านั้น
วันที่สมัคร ................................................................
ข้อมูลผูส้ มัคร
คานาหน้านาม
ชื่อ
นามสุกล
เลขประจาตัวประชาชน
วันเดือนปีเกิด เลือกวันที่ เลือกเดือน เลือกปี
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา

การยกเลิก block-up คลิกที่นี้
*ไม่ใส่คานาหน้า กรอกเฉพาะชื่อให้ถูกต้อง
*กรอกเฉพาะนามสกุล ให้ถูกต้อง
*ต้องเป็นของผู้สมัครเองเท่านั้น
กรณีเลือกอื่นๆ โปรดระบุ
กรณีเลือกอื่นๆ โปรดระบุ
กรณีเลือกอื่นๆ โปรดระบุ

ระบุ
ระบุ
ระบุ

ข้อมูลที่อยู่
บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
อาเภอ/เขต
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์มือถือ
ข้อมูลกำรศึกษำเดิม
วุฒิการศึกษาเดิม
เลือกชื่อสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
แผนกการเรียนสาขาวิชา
เกรดเฉลี่ยสะสม

-โปรดระบุ-

หมู่ที่
*ไม่มีให้ระบุถนน
*(กรุณาเปิดใช้ Popup) ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
*เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
อีเมล์

*ไม่มีให้ระบุ*ไม่มีให้ระบุ-

เฉพาะตัวเลขเท่านั้น เพื่อรับ SMS แจ้งสถานะการชาระเงิน
-โปรดระบุ-โปรดระบุ-

*(ไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลังควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกถูกต้องแล้ว)
*(กรุณาเปิดใช้ Popup)
เลือกจากด้านบน *เลือกชื่อสถานศึกษา*
ต้องระบุสาขาที่จบ เช่น สาขาการบัญชี สาขาไฟฟ้ากาลัง

หากกาลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม

กำหนดรหัสผ่ำน
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
ข้อมูลคณะสาขาทีต่ ้องการเลือก
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบเพื่อเลือกสาขาวิชา
บันทึกข้อมูล
ยกเลิก
Copyright@2011 Rajamangala University of Technology Thanyaburi All tight reserved
พัฒนาระบบโดย : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
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คู่มือสำหรับประชำชน
การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบกลาง (Admissions) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งำนที่ให้บริกำร

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. ที่ป ระชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย หรือ ทปอ.
ประกาศปฏิทินระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในระบบคั ด เลื อ กรวม
(Central University Admissions System:
CUAS) หรือการสอบ Admissions ระบบกลาง
และสมาคมอธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย (สอท.)
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.cuas.or.th
2. ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ธั ญ บุ รี
ป ร ะ ส า น ง า น ก า ร รั บ ร่ ว ม กั บ ส อ ท . แ ล ะ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น www.rmutt.ac.th
และ www.oreg.rmutt.ac.th

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร (โดยประมำณ)
50 วัน ช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

50 วัน ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม

หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ

ผู้สมัครดูรายละเอียดในปฏิทินการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions)
ประจาปีการศึกษา 25xx ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่เว็บไซต์ www.cuas.or.th และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการสอบของและสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แจ้งให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งข้อมูล
การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระบบ Admissionsกลาง
(ในช่วงเดือนพฤศจิกายน)
2. ม ห า วิท ย า ลัย เ ท ค โ น โ ล ยีร า ช ม ง ค ล ธัญ บุรี
รวบรวมข้อ มูล การรับ ส่ง ให้ ส มาคมอธิ ก ารบดี
แห่งประเทศไทย (สอท.) จัด ทาระเบีย บการสอบ
คัด เลือ กบุค คลเข้า ศึก ษาในสถาบัน อุด มศึก ษา
ระบบ Admissions กลาง
(ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และสามารถดาเนินการ
รวบรวมได้แล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 7 วัน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง
1. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
2 คณะ /วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
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3.

สมาคมอธิ การบดีแ ห่ งประเทศไทย (สอท.) เปิ ด
จาหน่ายระเบียบการ/รับสมัครและดาเนินการสอบ
(ในช่วงเดือนพฤษภาคม)
4. สมาคมอธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย (สอท.)
แจ้งให้ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุรี
ส่งข้อมูล จานวนที่ต้องการรับเข้าสอบสัมภาษณ์
(ในช่วงเดือนเมษายน)
5. ม ห า วิท ย า ลัย เ ท ค โ น โ ล ยีร า ช ม ง ค ล ธัญ บุรี
ต ร ว จ ส อ บ ข ้อ ม ูล แ ล ะ แ จ ้ง จ า น ว น ก า ร ร ับ
เ ข้า ส อ บ สัม ภ า ษ ณ์ แ จ้ง สมาคมอธิ ก ารบดี
แห่งประเทศไทย
(ในช่วงเดือนเมษายน และสามารถดาเนินการ
รวบรวมได้แล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 7 วัน )
6. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย และ
ส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ในช่วงเดือนมิถุนายน)
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีส่งข้อมูลให้
คณะ/วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ดาเนินการสอบ
สัมภาษณ์ และส่งผลสอบสัมภาษณ์ ให้สมาคม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
(ในช่ วงเดื อนมิ ถุ นายน และสามารถดาเนิ นการได้
แล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 3 วัน)
8. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(ในช่วงเดือนกรกฎาคม)
9. ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(โควตา) บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทะเบี ย นประวั ติ ผ่ า นทาง
เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th พร้อมพิมพ์ใบ
แจ้งยอดเพื่อชาระเงิน/ใบเสร็จรับเงินและชาระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
(เปิดระบบให้ผู้ได้รั บการคัดเลือกดาเนินการตาม
ท้ า ยประกาศผลสอบภายใน 1 สั ป ดาห์ และ
สามารถดาเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติได้
แล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
10. ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(โควตา) ส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา /
และท าบั ต รประจ าตั ว นั ก ศึ ก ษา/ ตรวจสุ ข ภาพ
นักศึกษา
(ในช่วงเดือนมิถุนายน และสามารถดาเนินการได้
แล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 1 วัน)

1. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
1. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
2. คณะ /วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

1. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
2. คณะ /วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

1. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. สถาบันการเงินที่ระบุในใบแจ้งยอด

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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11. ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(โควตา) ปฐมนิเทศนักศึกษา
(ในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม - สิ ง หาคม ของปี
การศึกษาที่เข้าศึกษาและสามารถดาเนินการได้
แล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 1 วัน)

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. กองพัฒนานักศึกษา

ระยะเวลำ
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
2. สอบสัมภาษณ์
3. ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา / ทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
และตรวจสุขภาพ
4. ปฐมนิเทศนักศึกษา

ระยะเวลา 12 วัน
ระยะเวลา 1 วัน
ระยะเวลา 1 วัน
ระยะเวลา

1 วัน

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ

ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

กำรรับเรื่องร้องเรียน
1. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลในการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบผ่าน
Admissions กลาง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
โทรศัพท์ : 0 2549 3613-5
2. บริการ e-mail : oreg – rmutt@hotmail.com
3. ศูนย์ราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริการ e-mail: carecenter@mail.rmutt.ac.th

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
ไม่มีตัวอย่างแบบฟอร์ม

15

คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. หน้าเว็บไซต์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน www.oreg.rmutt.ac.thมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
ภายในระยะเวลา ประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษาที่ 1และ 2 และภายในระยะเวลา
ประมาณ 1 สั ป ดาห์ ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา
ฤดูร้อน
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม ถึง
เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม ถึง
เดือนพฤษภาคม
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน ถึง
เดือนกรกฎาคม

หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 หมวด 3
การลงทะเบียนเรียน ข้อ 10 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ดังนี้
1.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่กาหนดในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จก่อนวัน
เปิดภาคการศึกษานั้น ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นไป
ตามข้อกาหนด ของหลักสูตรและข้อกาหนดของคณะที่นักศึกษาสังกัด หากฝ่าฝืนจะถือว่า
การลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ
2. นักศึกษาต้องตรวจสอบปฏิทินการศึกษาที่กาหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อจะได้ทราบ
กาหนดการลงทะเบียนเรียน
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ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. นั กศึกษาเข้าหน้ าเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ของ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยนักศึกษา
เข้ า สู่ ร ะบบโดยใช้ ร หั ส ประจ าตั ว นั ก ศึ ก ษาและ
รหัสผ่านของนักศึกษา นาใบลงทะเบียนเรียนจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือที่ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บมา
ตรวจสอบรายละเอีย ดวิช าที่จ ะลงทะเบียนเรียน
และอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในใบลงทะเบียนและ
ให้นักศึกษาไปลงทะเบียน
กำรลงทะเบียนเรียน โดยมี 2 กรณีดังนี้
1.1 กรณี ล งทะเบี ย นเรี ย นตรงตำมแผนกำร
เรียน
ให้ นั ก ศึก ษากรอกรหั ส วิ ช า ตรวจสอบชื่ อ
วิ ช าและกลุ่ ม เรี ย นตามรายวิ ช าที่ มี ใ บ
ลงทะเบียนเรียน
(ระยะเวลาดาเนินการ 12 นาที จากข้อ 1
และข้อ 1.1)
1.2 กรณีลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตำมแผนกำร
เรียน
(1) ให้ นั ก ศึ ก ษาดู ร ายละเอี ย ดตามใบ
ลงทะเบียนเรียนก่อน
(2) น าใบเพิ่ ม ถอนรายวิ ช าให้ อ าจารย์ ที่
ปรึ กษาลงนาม และอาจารย์ผู้ส อนใน
แต่ ล ะรายวิ ช าลงนาม อนุ ญ าตให้
ด าเนิ น การเพิ่ ม -ถอนรายวิ ช าตาม
ระยะเวลาที่กาหนด นักศึกษาสามารถ
ดาเนินการภายใน 3 วันก่อนเปิดภาค
การศึกษาและภายในสัปดาห์แรกของ
การเปิดภาคการศึกษา
(ระยะเวลาดาเนินการ 0.5 วันจาก ข้อ 1
และข้อ 1.2)
2. นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดฯ และตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(ระยะเวลา 2 นาที)
3. นาใบแจ้งยอดฯ ไปชาระเงินที่ ธนาคาร ตามที่ระบุ
ไว้ในใบแจ้งยอดฯ
(ระยะเวลา 5 นาที)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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4. หลังจากขั้นตอนที่ 3 ประมาณ 5 วัน ให้นักศึกษา
ตรวจสอบยอดเงินที่ค้างชาระใน WEB เพื่อดูว่ามีหนี้
ค้างชาระหรือไม่
(ระยะเวลา 3 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระยะเวลำ
1. เปิดให้ดาเนินการภายในระยะเวลา ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1และ 2 และภายใน
ระยะเวลา ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
2. กระบวนการแล้วเสร็จภายใน
2.1 การลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ระยะเวลา 22 นาที
2.2 การลงทะเบียนเรียนไม่ตามแผนการเรียน ระยะเวลา 0.5 วัน 10 นาที

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. ใบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
2. ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินของนักศึกษา

ค่ำธรรมเนียม
ไม่มี

กำรรับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0 2549 3610-12

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. ใบลงทะเบียน
2. ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (Statement of Student Account)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การคืนสภาพนักศึกษาในกรณีถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคาร สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
1. ก าหนดระยะเวลาตามที่ ป ฏิ ทิ น การศึ ก ษา
กาหนดไว้
- ภาคการศึ ก ษาที่ 1 เดื อ นสิ ง หาคม ถึ ง
เดือนธันวาคม
- ภาคการศึ ก ษาที่ 2 เดื อ นมกราคม ถึ ง
เดือนพฤษภาคม
- ภาคการศึ กษาฤดู ร้ อน เดื อนมิ ถุ นายน ถึ ง
เดือนกรกฎาคม
2. วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 8.30 -18.30 น และ
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
1. เมื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษาปกติ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยจะดาเนินการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ทาให้ ไ ม่มี
สภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึก ษา และค่าลาพักการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
2. นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 จะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
จานวน 300 บาท และค่าลาพักการศึกษา จานวน 300 บาท
3. นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
จานวน 1,000 บาท และค่าลาพักการศึกษา จานวน 1,000 บาท
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ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. นักศึกษารับแบบคาร้องทั่วไป ได้ที่ สานักส่ งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน โดยดาวน์โหลดจาก
เว็ บ ไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th (นั ก ศึ ก ษา
สามารถดาเนิ น การภายในระยะเวลาถูกถอนชื่ อ
ภายใน 1 ปี และหลังจาก1 ปี นักศึกษาจะถูกพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา) และสามารถดาวน์โหลด
ได้ ภายในระยะเวลา 2 นาที นั ก ศึ ก ษากรอก
รายละเอีย ดต่า ง ๆ พร้ อมผ่ านอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวหน้าภาควิช า/ สาขาวิชา รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ และคณบดี
(ระยะเวลา 0.5 ชั่วโมง)
2. นักศึกษานาแบบคาร้องทั่วไปติดต่อเจ้าหน้าที่ห้อง
One Stop Service เพื่อชาระเงินค่าคืนสภาพการ
เป็นนักศึกษาและค่าลาพักการศึกษา
(ระยะเวลา 10 นาที)
3. ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า น า แ บ บ ค า ร้ อ ง ทั่ ว ไ ป แ ล ะ
ใบเสร็ จ รับ เงิน ไปยื่ น ที่ฝ่ ายบริ การนักศึกษาของ
คณะ เพื่อดาเนินการทาหนังสือขอคืนสภาพฯ ส่ง
มาทีส่ านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ระยะเวลา 1 วัน)
5. สวท. เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติและจัดทาประกาศ
การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
6. สวท. ดาเนินการจัดส่งประกาศการคืนสภาพการ
เป็นนักศึกษาให้คณะ/วิทยาลัย รับทราบและติด
ประกาศแจ้งนักศึกษา
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 2 วัน 0.5 ชั่วโมง

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. แบบคาร้องทั่วไป

จานวน 1 ฉบับ

22

ค่ำธรรมเนียม
1. นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 จะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
จานวน 300 บาท และค่าลาพักการศึกษา จานวน 300 บาท
2. นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
จานวน 1,000 บาท และค่าลาพักการศึกษา จานวน 1,000 บาท

กำรรับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0 2549 3610-12

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. แบบคาร้องทั่วไป (General Request Form)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การถอนรายวิชาโดยได้รับค่าระดับคะแนน W
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคาร
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
1. กาหนดระยะเวลาตามที่ ปฏิทินการศึกษา
กาหนดไว้
- ภาคการศึ ก ษาที่ 1 เดื อ นสิ ง หาคม ถึ ง
เดือนธันวาคม
- ภาคการศึ ก ษาที่ 2 เดื อ นมกราคม ถึ ง
เดือนพฤษภาคม
- ภาคการศึ กษาฤดู ร้ อน เดื อนมิ ถุ นายน ถึ ง
เดือนกรกฏาคม
2. วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 8.30 -18.30 น และ
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
1. นักศึกษำที่เข้ำก่อนปีกำรศึกษำ 2556 เสียค่ำธรรมเนียมกำรถอนรำยวิชำ จำนวน 50 บำท/ครั้ง
1.1 ภาคการศึกษาปกติ ระยะเวลาพ้นกาหนดสัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายในสิบสองสัปดาห์ ของการเปิดภาค
การศึกษาปกติ
1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ระยะเวลาพ้นกาหนดสัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายในห้าสัปดาห์ ของการเปิดภาค
การศึกษาฤดูร้อน
2. นักศึกษำที่เข้ำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2556 ไม่เสียค่ำธรรมเนียมกำรถอนรำยวิชำ
2.1 ภาคการศึกษาปกติ ระยะเวลาพ้นกาหนดสัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายในสิบสัปดาห์ ของการเปิดภาค
การศึกษาปกติ
2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ระยะเวลาพ้นกาหนดสัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายในห้าสัปดาห์ ของการเปิดภาค
การศึกษาฤดูร้อน

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. นักศึกษารับแบบถอนรายวิชา ได้ที่ สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน โดยดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
(ระยะเวลา 2 นาที)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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2. นั ก ศึ ก ษากรอกรายละเอี ย ดต่ า งๆ พร้ อ มผ่ า น
อาจารย์ ผู้ ส อน อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และหั ว หน้ า
ภาควิชา / สาขาวิชา
(ระยะเวลา 15 นาที)
3. นักศึกษานาแบบการถอนรายวิชาติดต่อเจ้าหน้าที่
ห้อง One Stop Service
(ระยะเวลา 3 นาที)
4. หลังจากขั้นตอนที่ 3 ประมาณ 2 วัน ให้นักศึกษา
ตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาทาการถอนรายวิชา
ได้ รั บ ค่ า ระดั บ คะแนน W
ในระบบบริ ก าร
การศึกษาที่ผลการลงทะเบียน
(ระยะเวลา 10 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 30 นาที

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. แบบถอนรายวิชา

จานวน 1 ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
สาหรับนักศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมที่เคาเตอร์ จานวน 50 บาท/ ครั้ง

กำรรับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0 2549 3610-12

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. แบบเพิ่ม / ถอนรายวิชา (Adding / Withdrawing Request Form)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. ห้อง One Stop Service
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์: 0 2549 3690
โทรสาร : 0 2577 5028

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดพิเศษที่
ทางราชการกาหนด)

หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ

นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว มีความประสงค์ขอ
เอกสารการแสดงผลการเรียนได้ ดังนี้
(1). สาหรับนักศึกษาปัจจุบัน
- ใบแสดงผลการศึกษา ฉบับไม่สมบูรณ์
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่ใช้รูปถ่าย)
(2). สาหรับนักศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว
- ใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ใช้รูปถ่ายสวมชุดครุย)

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร

ขั้นตอน
1. รับแบบขอเอกสารการศึกษาที่ ห้อง One Stop
Service หรือดาวน์โหลดที่ www.oreg.rmutt.ac.th
(ระยะเวลา 5 นาที)
2. นาแบบขอเอกสารการศึกษา ไปชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม ที่กองคลัง ห้อง One Stop
Service
(ระยะเวลา 5 นาที)
3. ส่งแบบขอเอกสารการศึกษา ที่ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว คืนเจ้าหน้าที่ห้อง
One Stop Service เพื่อออกเอกสาร
- ใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์
(ระยะเวลา 5 นาที)
- ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ นาเสนอ
ผู้อานวยการ เพื่อลงนาม
(ระยะเวลา 15 นาที)
4. นาใบเสร็จรับเงินมาติดต่อขอรับเอกสารการศึกษา
ที่ห้อง One Stop Service
(ระยะเวลา 5 นาที)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. กองคลัง

1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ระยะเวลำ
สาหรับใบแสดงผลการศึกษา ฉบับไม่สมบูรณ์
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 20 นาที
สาหรับใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 0.5 ชั่วโมง

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. แบบคาร้องขอเอกสารการศึกษา
2. รูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว
3. สาเนาบัตรประชาชน (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา)
4. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
2
1
1

ค่ำธรรมเนียม
ใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ 50 บาท

กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 2549 3606-9 หรือ http://www.oreg.rmutt.ac.th

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. แบบขอเอกสารการศึกษา (Document Request Form)

ฉบับ
รูป
ฉบับ
ฉบับ
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การขอหนังสือรับรองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. ห้อง One Stop Service
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์: 0 2549 3690
โทรสาร : 0 2577 5028

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดพิเศษ
ที่ทางราชการกาหนด)

หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ

นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว มีความประสงค์ขอ
เอกสารการรับรองการศึกษาได้ ดังนี้
(1). สาหรับนักศึกษาปัจจุบัน
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษา)
- หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร
ฉบับภาษาไทย (ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษา)
- หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร
ฉบับภาษาอังกฤษ สาหรับหลักสูตรนานาชาติ
(ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษา)
(2). สาหรับนักศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว
- หนังสือรับรองสาเร็จการศึกษา
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ใช้รูปถ่ายสวมชุดครุย)

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. รับแบบขอเอกสารการศึกษาที่ ห้อง One Stop
Service หรือดาวน์โหลดที่ www.oreg.rmutt.ac.th
(ระยะเวลา 5 นาที)
2. นาแบบขอเอกสารการศึกษา ไปชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมที่กองคลัง ห้อง One Stop Service
(ระยะเวลา 5 นาที)
3. ส่งแบบขอเอกสารการศึกษา ที่ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว คืนเจ้าหน้าที่ห้อง
One Stop Service เพื่อออกหนังสือรับรอง
การศึกษา และเสนอผู้อานวยการ เพื่อลงนาม
(ระยะเวลา 15 นาที)
4. นาใบเสร็จรับเงินมาติดต่อขอรับเอกสารการศึกษา
ที่ห้อง One Stop Service
(ระยะเวลา 5 นาที)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. กองคลัง
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 0.5 ชั่วโมง

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. แบบขอเอกสารการศึกษา
2. รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา หรือชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว
3. สาเนาบัตรประชาชน (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา)
4. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ค่ำธรรมเนียม
หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับละ 50 บาท

กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 2549 3606-9 หรือ http://www.oreg.rmutt.ac.th

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. แบบขอเอกสารการศึกษา (Document Request Form)

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันจันทร์-ศุกร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรศัพท์ : 0 2549 3606-9
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.และ 13.00 - 16.30 น.
โทรสาร : 0 2577 5028
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปแล้วเมื่อไปศึกษาต่อ หรือเข้าทางานในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน หน่วยงานต่างๆสามารถยื่นการขอตรวจสอบคุณวุฒิกลับมายังมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสาขาวิช า ชื่อ คณะ ชื่อปริญญา วันส าเร็จการศึกษาและวันที่สภาอนุมัติ ตามที่
นักศึกษาระบุในเอกสารทางการศึกษา โดยที่นักศึกษาสามารถยื่นเอกสารทางการศึกษาต่อหน่วยงานที่เข้า
ทางาน/สถานศึกษาที่ศึกษาต่อ หน่วยงานต้นสังกัดส่งเอกสารมายังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(สวท.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณวุฒิ ตรวจสอบเอกสารที่แนบมาจากหน่วยงาน โดยจะตรวจสอบจากประกาศ
สภาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ กษา/สภาสถาบั นเทคโนโลยี ร าชมงคล/สภามหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าจบการศึกษา/ไม่จบการศึกษา และเสนอผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ลงนาม จากนั้นทาง สวท.จะส่งหนังสือตอบรับ กลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่ขอตรวจสอบคุณวุฒิ

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วยื่นเอกสารทางการ
ศึกษาต่อหน่วยงาน/สถานศึกษาเพื่อศึกษาต่อ/
เข้าทางาน (ระยะเวลา 0.5 วัน)
2. เจ้าหน้าที่รับหนังสือ/เอกสารแจ้งความประสงค์ขอ
ตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษา/หน่วยงาน
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
3. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการศึกษาของนักศึกษาจากประกาศ
สภามหาวิทยาลัยโดยตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ชื่อ
สาขาวิชา ชื่อคณะ ชื่อปริญญา วันสาเร็จการศึกษา
และวันที่สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา/
สภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล/สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุมัติ
(ระยะเวลา 5 นาที)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. หน่วยงานต้นสังกัด
1. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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4. จัดพิมพ์หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ/รับรองคุณวุฒิ
ไปยังสถานศึกษา/หน่วยงานที่ขอให้ตรวจสอบหรือ
รับรองผลการศึกษา
(ระยะเวลา 5 นาที)
5. แจ้งผลการตรวจสอบ/รับรองคุณวุฒิการศึกษา
ไปยังหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ขอตรวจสอบ
(ระยะเวลา 1 วัน)

1. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระยะเวลำ

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 2 วัน หลังจากได้รับเอกสารหนังสือจากหน่วยงานที่ขอตรวจสอบคุณวุฒิ

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. เอกสารทางการศึกษาประกอบด้วย สาเนาใบปริญญาบัตร หรือสาเนาใบแสดงผล
การศึกษา หรือหนังสือรับรอง

จานวน 1 ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ : 0 25493606-9 หรือ http://www.oreg.rmutt.ac.th
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มหนังสือราชการ การตรวจสอบคุณวุฒิ
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ที่ ศธ ……...../..........

ชื่อหน่วยงาน......................................
ที่อยู่....................................................
...........................................................
...........................................................
วันที.่ ......เดือน...............พ.ศ. ...........

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย .......................................................................
ด้วย (นาย/นาง/นางสาว).................................................... เลขประจาตัวนักศึกษา..............................
ได้นาสาเนาวุฒิการศึกษา..................................................เลขประจาตัวตามหนังสือสาคัญแสดงวุฒิฯ ......................
สาเร็จการศึกษาเมื่อ ปี พ.ศ. ......................... จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาใช้เป็นหลักฐาน
(การศึกษาต่อ/สมัครงาน)........................................................................ มหาวิทยาลัย/บริษัท จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ท่าน โปรดตรวจสอบบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามรายละเอียดวุฒิการศึกษาที่
ขอตรวจสอบจริงหรือไม่
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย/บริษัท.................................................... ได้แนบสาเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ใน
(การศึกษาต่อ/สมัครงาน).....................................ประกอบการตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของบุคคลดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ................................................
(.............................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ส่วนงาน....................................
โทรศัพท์....................................
โทรสาร.....................................
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์ : 0 2549 3606-9
โทรสาร : 0 2577 5028

หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550
ข้อ 13 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษา
ในระบบ มีดังนี้
1. ให้เทียบโอนรายวิชา หรือกลุ่มวิชา ซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มวิชาในสาขาวิชาที่นักศึกษาผู้ขอเทียบโอนศึกษาอยู่
2. รายวิชาหรือกลุ่มวิชา ที่จะนามาเทียบโอนต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ค หรือ C
3. รายวิชาหรือกลุ่มวิชา ที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่
ของจานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
4. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษา
ที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ข้อ 14 ให้สถานศึกษาดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อผู้ขอเทียบโอนจะได้รับทราบจานวนรายวิชาและจานวนหน่วยกิตที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติม
ตามหลักสูตร
กรณีเหตุผลจาเป็นไม่สามารถดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะพิจารณาให้ขอเทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2
ในปีการศึกษานั้น
ข้อ 15 ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
1. รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึก Transfer Credits ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ใน
ใบแสดงผลการเรียน
2. รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการ
เรียนประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพื่อนามาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าเฉลี่ยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “TC”
(Transfer Credits) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในแบบแสดงผลการเรียน
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ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. นักศึกษาขอรับแบบเทียบโอนรายวิชาที่สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ห้อง One
Stop Service หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์
www.oreg.rmutt.ac.th
(ระยะเวลา 2 นาที)
2. นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบเทียบโอน
รายวิชา พร้อมแนบหลักฐานใบแสดงผล
การศึกษา (Transcript) คาอธิบายรายวิชา
ที่ขอเทียบโอน
(ระยะเวลา 15 นาที)
3. นาแบบเทียบโอนรายวิชายื่นทะเบียนคณะ/
วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดอยู่เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณา
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
4. คณะ/วิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษา
ทราบ และถ้าผลสามารถเทียบโอนได้ ให้
นักศึกษานาแบบเทียบโอนรายวิชา ไปชาระเงิน
วิชาละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่กองคลัง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ห้อง
One Stop Service
(ระยะเวลา 5 นาที)
5. นักศึกษานาแบบเทียบโอนรายวิชาที่ชาระเงิน
แล้วส่งคืนทะเบียนคณะ/วิทยาลัย
(ระยะเวลา 5 นาที)
6. คณะ/วิทยาลัย ส่งแบบเทียบโอนรายวิชาให้
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
7. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาเนินการ บันทึกข้อมูลรายวิชาเทียบโอน
ในโปรแกรมงานทะเบียน
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
8. นักศึกษาสามารถตรวจสอบ การเทียบโอน
ผลการเรียน ได้ทางเว็บไซต์
www. oreg.rmutt.ac.th
(ระยะเวลา 5 นาที หลังจากสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนรับหนังสือแบบ
เทียบโอนจากคณะ/วิทยาลัย 1 วัน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. นักศึกษา

1. คณะ/วิทยาลัย

1. คณะ/วิทยาลัย
2. กองคลัง

1. คณะ/วิทยาลัย
1. คณะ/วิทยาลัย
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 2 วัน

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. แบบเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา
2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
3. คาอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอน

ค่ำธรรมเนียม
ค่าเทียบโอนรายวิชาละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ : 0 25493606-9
หรือ เว็บไซต์ www. oreg.rmutt.ac.th

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. แบบเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา (Courses Transferred/Exempted Request Form)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.) หรือ
Incomplete ( I ) ของนักศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์ : 0 2549 3606-9
โทรสาร : 0 2577 5028

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ – ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น.และ13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อ 6 การขอแก้ระดับคะแนน ม.ส. (I) นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้องต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้
จะต้องกระทาภายในกาหนด 10 วันทาการหลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เพื่อขอให้อาจารย์ผู้สอนกาหนด
ระยะเวลาสาหรับการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณ์ในรายวิชานั้น เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา ยกเว้นการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ของรายวิชาที่เป็นโครงการ
ให้ ข ออนุ มั ติ จ ากคณบดี เพื่ อ เปลี่ ย นระดั บ คะแนน ม.ส. (I) และให้ ค ณะ/วิ ท ยาลั ย ส่ ง ระดั บ คะแนนถึ ง
ส านั กส่ ง เสริ มวิช าการและงานทะเบี ย นก่อ นวัน สิ้ นภาคการศึ กษาถั ดไป หากพ้ นกาหนดทั้ง 2 กรณีนี้ แล้ ว
นักศึกษาที่ได้คะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาใดจะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. นักศึกษารับแบบคาร้องขอแก้ระดับคะแนน
ม.ส. (I) สาหรับนักศึกษาได้ที่ สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนห้อง One Stop Service
หรือ ดาวน์โหลดจาก www.oreg.rmutt.ac.th
(ระยะเวลา 2 นาที)
2. นักศึกษายื่นคาร้องขอแก้ระดับคะแนน ม.ส.(I)
ต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่ให้ระดับคะแนน ม.ส. (I)
ภายในกาหนดตามประกาศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ระยะเวลา 30 นาที)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. นักศึกษา
2. อาจารย์ผู้สอน
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3. อาจารย์ผู้สอนส่งระดับคะแนนรายวิชา ม.ส. (I)
ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ทะเบียนคณะ/วิทยาลัย
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
4. ทะเบียนคณะ/วิทยาลัย จัดทาบันทึกข้อความ
ขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส. (I) ส่งให้ สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
5. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับบันทึกข้อความจากคณะ/วิทยาลัย ทาการ
บันทึกข้อมูลระดับคะแนนเข้าโปรแกรมงาน
ทะเบียน
(ระยะเวลา 5 นาที)
6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบค่าระดับคะแนน
ได้ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
(ระยะเวลา 5 นาที)

1. คณะ/วิทยาลัย
1. คณะ/วิทยาลัย

1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 2 วัน

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. แบบคาร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สาหรับนักศึกษา)
2. แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สาหรับอาจารย์ผู้สอน)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

กำรรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ : 0 25493606-9 หรือhttp://www.oreg.rmutt.ac.th

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. แบบคาร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สาหรับนักศึกษา)
(Request to resolve incomplete score level (I) (For Students))
2. แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สาหรับอาจารย์ผู้สอน)

42

43

44

คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การขอเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อนามสกุล คานาหน้านาม และที่อยู่ สาหรับนักศึกษา
ปัจจุบัน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0 2549 3606-9
โทรสาร : 0 2577 5028
2.

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์-ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.และ 13.00 - 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
นักศึกษาปัจจุบัน ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อนามสกุล คานาหน้านาม และที่อยู่สาหรับนักศึกษา สามารถ
ขอรั บ แบบค าร้ อ งทั่ ว ไปได้ ที่ ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นหรื อ ดาวน์ โ หลดจากเว็ บ ไซต์
www.oreg.rmutt.ac.th โดยนักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบคาร้องทั่วไปพร้อมแนบสาเนาเอกสารการขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้ าภาควิชา เพื่อลงนาม แล้วจึงนาแบบคาร้องทั่วไป
พร้อมเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ไปยื่นต่อฝ่ายทะเบียนของคณะ เพื่อให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ลงนาม ฝ่ ายทะเบีย นของคณะจึ งจัดทาบันทึกข้ อความเพื่อส่ งมายังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(สวท.) เมื่อ สวท.ได้รับบันทึกข้ อความจากคณะจึงดาเนินการตรวจสอบแบบคาร้องทั่วไปกับเอกสารการขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆที่นักศึกษาแนบมา แล้วจึงบันทึกข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลงในระบบงานทะเบียน โดยที่
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทเี่ ว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. นักศึกษารับแบบคาร้องทั่วไปได้ที่สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนห้อง One Stop Service
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์www.oreg.rmutt.ac.th
(ระยะเวลา 2 นาที)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2. นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบคาร้องทั่วไป
และแนบสาเนาเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา
(ระยะเวลา 10 นาที)
3. นักศึกษานาแบบคาร้องทั่วไปที่ผ่านความเห็นจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานาไปยื่นต่อ
ฝ่ายทะเบียนของคณะ
(ระยะเวลา 10 นาที)

1. นักศึกษา

1. คณะ/วิทยาลัย
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4. ฝ่ายทะเบียนคณะนาแบบคาร้องทั่วไปพร้อมแนบ
สาเนาเอกสารการขอเปลี่ยนแปลง เสนอต่อ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และจัดทาบันทึกข้อความ
ส่งมาที่ สวท.
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

1. คณะ/วิทยาลัย

5 . สวท.รับบันทึกข้อความจากคณะและทาการบันทึกข้อมูล 1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การขอเปลี่ยนแปลงโดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบผล
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
(ระยะเวลา 10 นาที)
ระยะเวลำ

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 1 วัน

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
2.แ
1. แบบคาร้องทั่วไป
2. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อนามสกุล คานาหน้านาม
และที่อยู่สาหรับนักศึกษาปัจจุบัน
3. สาเนาบัตรประชาชน

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ : 0 25493606-9 หรือhttp://www.oreg.rmutt.ac.th
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. แบบคาร้องทั่วไป (General Request Form)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ การลาพักการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์: 0 2549 3606-9
โทรสาร : 0 2577 5028

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.และ13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
กรณี การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
หมวด 3 การลงทะเบียนเรียน ข้อ 7 ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และประสงค์จะ
ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อลาพักการศึกษา หรือปรับค่าระดับคะแนนให้ยื่นคาร้องต่อคณบดี / ผู้อานวยการ

เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้นาไปยื่นต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาค
การศึกษานั้น และต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่ปฏิบัติมหาวิทยาลัยฯ จะ
ถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกทะเบียนนักศึกษา
กรณี การลาพักการศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
หมวด 4 การลาของนักศึกษา ข้อ 15(1) การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้
ลงทะเบียนไปแล้วให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนโดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะ
ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา แต่หำกเป็นการลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่สิบสองในระหว่างภาค
การศึกษาปกติ หรือสัปดาห์ที่หกในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อนให้บันทึกระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.)
หรือ Incomplete (I) และไม่มรี ายวิชาลงทะเบียน
หรือนักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษาหลัง 12 สัปดาห์
เขียนใบคาร้องและยื่นคาร้องต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวหน้าภาควิชา
(ระยะเวลา 2 นาที)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. นักศึกษา
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2. อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ลงนามให้ความ
เห็นชอบในใบคาร้อง ของนักศึกษา
(ระยะเวลา 2 นาที)
3. นักศึกษานาใบคาร้องที่ผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ยื่นต่อทะเบียน
คณะ/วิทยาลัย
(ระยะเวลา 2 นาที)
4. ทะเบียนคณะ/วิทยาลัย รับใบคาร้องของนักศึกษา
เพื่อเสนอลงนามอนุมัติจากรองคณบดี/รอง
ผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ และคณบดี/ผู้อานวยการ
(ระยะเวลา 30 นาที)
5. นักศึกษานาใบคาร้องไปชาระค่าธรรมเนียม ที่ห้อง
One Stop Service
(ระยะเวลา 3 นาที)
6. นักศึกษานาใบคาร้องที่ชาระค่าธรรมเนียมแล้ว
ยื่นต่อทะเบียนคณะ/วิทยาลัย
(ระยะเวลา 2 นาที)
7.7. ทะเบียนคณะ/วิทยาลัย ดาเนินการรวบรวมใบ
คาร้องและจัดทาหนังสือส่ง สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
(ระยะเวลา 1 วัน)
8. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับหนังสือ
และคาร้องของนักศึกษาจากคณะ/วิทยาลัย
ดาเนินการ ดังนี้
1. บันทึกข้อมูลสถานะการรักษาสภาพหรือลาพัก
การศึกษาลงในระบบโปรแกรมงานทะเบียน
2. กรณีลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่สิบสองใน
ระหว่างภาคการศึกษาปกติ หรือสัปดาห์ที่หกใน
ระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อนให้บันทึกระดับค่า
คะแนน ถ (W) ทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษานั้น
(ระยะเวลา 5 นาที)
9. จัดพิมพ์ใบแสดงผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบและเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน
10. นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล สถานะการ
รักษาสภาพหรือลาพักการศึกษาได้ในเว็บไซด์
www.oreg.rmutt.ac.th
(ระยะเวลา 5 นาที)

1. ภาควิชา/คณะ/วิทยาลัย
1. นักศึกษา

1. ทะเบียนคณะ/วิทยาลัย

1. เจ้าหน้าที่การเงิน กองคลัง

1. นักศึกษา
1.1. ทะเบียนคณะ/วิทยาลัย

1. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.11 ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. นักศึกษา
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ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลา
- การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทั้งสิ้น ไม่เกิน 2 วัน
- การขอลาพักการศึกษาทั้งสิ้น ไม่เกิน 2 วัน

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
- แบบคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
การลาพักการศึกษา
- แบบคาร้องลาพักการศึกษา
- หลักฐานแนบที่ใช้ประกอบการขอลาพักการศึกษา เช่น ใบรับรองแพทย์,
หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ฯลฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องชาระค่าธรรมเนียม ดังนี้
- นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี 2556 ภาคการศึกษาละ 300 บาท
- นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
การลาพักการศึกษา กรณีนักศึกษาชาระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่เสียค่าธรรมเนียม

-

กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน โทรศัพท์ : 0 2549 3606-9 หรือ http://www.oreg.rmutt.ac.th

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. แบบลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา (Student Temporarily dropped out / Reenter Request Form)
2. แบบคาร้องทั่วไป (General Request Form)
1.
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การขอสาเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์ 0 2549 3606-9
โทรสาร 0 2549 3607
2. www.oreg.rmutt.ac.th

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดพิเศษที่
ทางราชการกาหนด)
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา

หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ

เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรและประเมินตนเองได้ว่าจะสาเร็จการศึกษา ให้ยื่น
คาร้องขอสาเร็จการศึกษา ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 15 วัน นับตั้งแต่
วัน เปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้ อน กรณีที่นั กศึก ษาเคยแจ้ งส าเร็จ การศึกษาในภาคการศึ กษาใดแล้ ว ไม่ส าเร็ จ
การศึกษา นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอแจ้งสาเร็จการศึกษาใหม่ทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา จะต้องดาเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ซึ่งการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเป็น
สภาพบังคับที่นักศึกษาจะต้ องกระทาเมื่อสาเร็จการศึกษา หากนักศึกษาไม่ดาเนินการ จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
พระราชทานปริ ญญาบั ตรและรั บเอกสารหนังสื อรับรองการส าเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา และใบ
ปริญญาบัตร กรณีที่นักศึกษาเคยขึ้นทะเบียนบัณฑิตในภาคการศึกษาใด แล้วไม่สาเร็จการศึกษา นักศึกษาไม่
ต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร

ขั้นตอน
1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษาทางเว็บไซต์
www.oreg.rmutt.ac.th เพื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แจ้ ง
สาเร็จการศึกษา (ตามขั้นตอนที่แจ้งหน้าเว็บไซต์)
(ระยะเวลา 15 นาที)
2. นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชาระเงินและนาไป
ชาระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตามกาหนด
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอด
(ระยะเวลา 10 นาที)
3. นักศึกษาพิมพ์แบบขอสาเร็จการศึกษา และขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต พร้อมแนบหลักฐานการชาระเงิน
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา
ลงนามรับรอง
(ระยะเวลา 10 นาที)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. นักศึกษา

1. นักศึกษา
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1. นักศึกษา
2. คณะ/วิทยาลัย
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4. นักศึกษานาแบบขอสาเร็จการศึกษาและขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต พร้อมรูปถ่ายสวมครุย และ
หลักฐานการชาระเงิน ส่งแผนกทะเบียน
คณะ/วิทยาลัย ให้รวบรวมส่งสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
5. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพิมพ์
สรุปรายชื่อผู้ขอสาเร็จการศึกษา ส่งให้คณะ/
วิทยาลัย เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอสาเร็จการศึกษา หากมีผู้ขอ
สาเร็จการศึกษาเพิ่มเติม หรือชื่อตกหล่น ให้คณะ/
วิทยาลัย ทาบันทึกส่งเพิ่มเติมมาที่สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

1. นักศึกษา
2. คณะ/วิทยาลัย

1. สานักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน
2. คณะ/วิทยาลัย

ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 2 วัน

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. แบบขอสาเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
2. รูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว
3. สาเนาหลักฐานการชาระเงิน

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 5 รูป
จานวน 1 ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
1. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
2. ค่าใบแสดงผลการศึกษา 2 ฉบับๆ ละ 50 บาท

จานวน 1,000 บาท
จานวน 100 บาท

กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 2549 3606-9 หรือ http://www.oreg.rmutt.ac.th

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม

1. แบบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (Request form of graduation registration)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การขอรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนการศึกษา
ฝ่ายประมวลผลและสถิติขอ้ มูล
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. ห้องบริการ One Stop Service ชั้น 1
อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. อีเมล์ oreg-rmutt@hotmail.com

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30-18.30 น
วันเสาร์ – อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00–16.30 น)

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
นักศึกษาปัจจุบันหรือผู้สาเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ที่ประสงค์ขอรับบริการสามารถดาเนินการได้ที่
ห้อง One Stop Service หรือผ่านอีเมล์ oreg-rmttt@hotmail.com

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ห้อง One Stop Service
ขั้นตอน
1. รับแบบขอรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบทะเบียน
การศึกษาและกรอกเอกสารให้ครบถ้วน แล้วยื่น
พร้อมบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือบัตรประจาตัว
ประชาชน (ระยเวลา 2 นาที)
2. นักศึกษาปัจจุบันหรือผู้สาเร็จการศึกษามาแล้วไม่
เกิน 5 ปี ที่ยื่นขอแบบรับรหัสผ่านนี้ที่ห้อง
One Stop Service (ระยเวลา 3 นาที)
ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 5 นาที

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. ห้อง One Stop Service

1. ห้อง One Stop Service
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ขอรับบริการผ่านอีเมล์ oreg-rmutt@hotmail.com
ขั้นตอน
1. นักศึกษาปัจจุบันหรือผู้สาเร็จการศึกษามาแล้วไม่
เกิน 5 ปี ดาว์นโหลดแบบขอรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่
ระบบทะเบียนการศึกษา จากเว็บไซต์ พร้อมพิมพ์
แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
(ระยะเวลา 5 นาที)
2. นักศึกษาปัจจุบันหรือผู้สาเร็จการศึกษามาแล้วไม่
เกิน 5 ปี แนบภาพถ่ายแบบขอรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่
ระบบทะเบียนการศึกษา แนบภาพถ่ายบัตร
ประจาตัวนักศึกษา หรือภาพถ่ายบัตรประจาตัว
ประชาชน ผ่านทางอีเมล์
(ระยะเวลา 5 นาที)
3. ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
และแจ้งรหัสผ่านให้แก่นักศึกษาผ่านทางอีเมล์
(ระยะเวลา 5 นาที)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 15 วัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์)

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
ขอรับบริการ ณ ห้อง One Stop Service
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
 แบบขอรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนการศึกษา
 บัตรประจาตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจาตัวประชาชน
ขอรับบริการผ่านอีเมล์ oreg-rmutt@hotmail.com
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
 ภาพถ่ายแบบขอรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนการศึกษา
 ภาพถ่ายบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือ ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน

ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ สานักส่งเสริมวิชการและ
งานทะเบียน โทร. 02 5493616-7

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. แบบขอรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนการศึกษา (Registrar Password Request Form)
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แบบขอรหัสผ่ำนเพื่อเข้ำสู่ระบบทะเบียนกำรศึกษำ
Registrar Password Request Form
รหัสประจำตัวนักศึกษำ
(Student ID Code)

-

ชื่อ (First Name)
นำมสกุล (Last Name)
ลงชื่อนักศึกษา
(Student’s signature)

วันที่ (Date)



(………………………………..………….)
(………/………………/…….)

หมำยเหตุ แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจาตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่
(Show Student ID Card Or Identity Card to Officer of OAPR)

สาหรับเจ้าหน้าที่ (For officer of OAPR)

รหัสผ่ำนเพื่อเข้ำสู่ระบบทะเบียนกำรศึกษำ
(Registrar Password)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การรับรองคาอธิบายรายวิชา หรือ การรับรองรายวิชาเฉพาะด้าน
ฝ่ายหลักสูตร สานักสงงเสริววิชาการลละงานะะเบยยน
วหาวิะยาลัยเะคโนโลยยราชวงคลธัญบุรย

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
ห้อง One Stop Service ชั้น 1
อาคารสานักสงงเสริววิชาการลละงานะะเบยยน
วหาวิะยาลัยเะคโนโลยยราชวงคลธัญบุรย

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
ดาเนินการขอเอกสาร
วันจันะร์-วันศุกร์ เวลา 8:30-18:30 น.
วันเสาร์-อาะิตย์ เวลา 8:30-16:30 น.

หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
นักศึกษาปัจจุบันหรือผู้ะย่สาเร็จการศึกษาไปลล้ววยควาวประสงค์ะย่จะขอเอกสารการรับรองคาอธิบายรายวิชา
หรือ การรับรองรายวิชาเฉพาะด้าน เพื่อดาเนินการดังตงอไปนย้
1. ะาการเะยยบโอนรายวิชา
2. ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชยพครู ตงอคุรุสภา
3. ยื่นตงอสถานประกอบการ ะั้งภาครัฐลละเอกชน

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. นักศึกษาปัจจุบันหรือผู้ะย่สาเร็จการศึกษาไปลล้ว
รับใบคาร้องลบบขอเอกสารการศึกษา ะยห่ ้อง
One Stop Service ลละกรอกข้อวูลให้
ครบถ้วน
(ระยะเวลา 3 นาะย)
2. นาลบบขอเอกสารการศึกษาะย่กรอกข้อวูล
ครบถ้วนลล้วยื่นชาระเงิน คงาธรรวเนยยว จานวน
50 บาะ ตงอ 1 ฉบับ ะย่ห้อง One Stop Service
(ระยะเวลา 10 นาะย)
3. ยื่นลบบขอเอกสารการศึกษาพร้อวสาเนาใบ
ลสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
ะยห่ ้อง One Stop Service
กรณย การรับรองรายวิชาเฉพาะด้าน ให้หัวหน้า
ภาควิชา หรือ อาจารย์ประจาหลักสูตร ลงนาว
รับรองรายวิชาในสาเนาใบลสดงผลการศึกษา
(Transcript) กงอนวายื่นเอกสาร
(ระยะเวลา 2 นาะย)
4. ให้นักศึกษาปัจจุบันหรือผู้ะย่สาเร็จการศึกษา
ไปลล้ววารับเอกสาระย่ห้อง One Stop Service
(ระยะเวลา 5 นาะย/รายวิชา)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. ห้อง One Stop Service
สานักสงงเสริววิชาการลละงานะะเบยยน

1. เจ้าหน้าะย่การเงิน กองคลัง
วหาวิะยาลัยเะคโนโลยยราชวงคลธัญบุรย
2. ห้อง One Stop Service
สานักสงงเสริววิชาการลละงานะะเบยยน
1. ห้อง One Stop Service
2. ฝ่ายหลักสูตร
สานักสงงเสริววิชาการลละงานะะเบยยน

1. ห้อง One Stop Service
2. ฝ่ายหลักสูตร
สานักสงงเสริววิชาการลละงานะะเบยยน
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ระยะเวลำ
20 นาะย

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. สาเนาใบลสดงผลการศึกษา (Transcript)

ค่ำธรรมเนียม
50 บาะ

กำรรับเรื่องร้องเรียน
1. สาวารถนาเรื่องร้องเรยยนใสงตู้รับลสดงควาวคิดเห็น ณ ห้อง One Stop Service ชั้น 1
อาคารสานักสงงเสริววิชาการลละงานะะเบยยน
2. www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. ลบบขอเอกสารการศึกษา (Document Request Form)

จานวน 1 ฉบับ
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