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คํานํา
คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ จัดทำ�ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษา ทำ�ความเข้าใจ และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เอกสารเล่มนี้ประกอบด้วยความสำ�คัญ 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ประวัติมหาวิทยาลัย รายนามผู้บริหาร และปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ส่วนที่ 3 งานทะเบียนการศึกษาเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา
ส่วนที่ 4 แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการศึกษา
ส่วนที่ 5 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ตลอดหลักสูตร
นักศึกษาทุกคนควรศึกษาคูม่ อื นักศึกษาระดับปริญญาตรี และทำ�ความเข้าใจกับข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์สำ�หรับนักศึกษา โดยเฉพาะในหัวข้อ
ที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา เช่ น การลงทะเบี ย นเรี ย น การขอเที ย บโอนผลการเรี ย น การลาพั ก การศึ ก ษา และ
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การวัดผลและการประเมินผล การคำ�นวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย การถูกถอนชื่อ
ออกจากการเป็นนักศึกษา การอยู่ในสภาพการเตือน การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การขอสำ�เร็จการศึกษา เป็นต้น
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
ผู้สนใจโดยทั่วไป
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J พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ�ตำ�แหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2553
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J ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
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ข้อบังคับ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2548
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J ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2550
J ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2550
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J ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา
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J ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา
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ภาคปกติและภาคพิเศษ
J ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
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J ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การแก้ไขชื่อเรื่องของประกาศ
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J ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุน
การจัดการศึกษา ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ
J ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุน
การจัดการศึกษา ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ  (ฉบับที่ 2)
J ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุน
การจัดการศึกษาค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ  (ฉบับที่ 3)
J ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับ
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ
J ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
J ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การลงทะเบียนเรียน
ข้ามสถานศึกษา
J ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา
และค่าลงทะเบียนการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
J ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุมัติอนุปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551
J ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษา
J ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงิน
ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
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ส่วนที่ 3 งานทะเบียนการศึกษาเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา
ระบบบริการศึกษา
J ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
J ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
J ขั้นตอนการคืนสภาพนักศึกษาในกรณีถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
J ขั้นตอนการถอนรายวิชาโดยได้รับค่าระดับคะแนน W และเสียค่าธรรมเนียมการถอนรายวิชา
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F สาขาวิชาการโรงแรม  
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F สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
		 F สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
J หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
		
F สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต
J หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
		 F สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์   
J หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
		
F สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (5 ปี)  
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สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
J หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
		
F สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์   
		
F สาขาวิชาประมง   
		
F สาขาวิชาการผลิตพืช   
		
F สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
		
F สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์   
		
F สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร  
		
คณะวิศวกรรมศาสตร์
J หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมสำ�รวจ   
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ   
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F สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม   
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร   
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก   
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   
		
F สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์   
คณะบริหารธุรกิจ
J หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
		
F สาขาวิชาการตลาด   
		
F สาขาวิชาการจัดการ

225
228
233
233
238
243
248
253
258
263
271
271
274
277
280
283
290
293
296
299
302
305
308
311
314
317
320
325
325
330

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

		
F สาขาวิชาการเงิน
		
F สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
		
F สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
J หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
J หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
J หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
		
F สาขาวิชาการตลาด  
		
F สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
		
F สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
		 F สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

335  
340  
345  
350
355
360  
360
365
370
375

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
J หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
		
F สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
		
F สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   
		
F สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
		 F สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  
		
F สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  
J หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)
		
F สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   

383
383
386
389
392
395
399
399

คณะศิลปกรรมศาสตร์
J หลักสูตรศิลปบัณฑิต
		
F สาขาวิชาศิลปไทย   
		
F สาขาวิชาจิตรกรรม   
		
F สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  
		
F สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
		
F สาขาวิชาออกแบบภายใน   
		
F สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา   
		
F สาขาวิชาเครื่องหนัง
		 F สาขาวิชาศิลปภาพพิมพ์  
		
F สาขาวิชาหัตถกรรม  
		
F สาขาวิชาประติมากรรม   
		
F สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ   
		
F สาขาวิชาดนตรีสากล

405
405
408
411
414
417
420
423
426
429
432
435
438

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
J หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5ปี)
		
F สาขาวิชาดุริยางค์ไทย  
		
F สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย   
		
F สาขาวิชาดุริยางค์สากล   
		
F สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย  
		
F สาขาวิชานาฏศิลป์สากล   
		
F สาขาวิชาคีตศิลป์สากล  
		
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
J หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
		
F สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
		
F สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
		
F สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
		
F สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
		
F สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
J หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
		
F สาขาวิชาเคมี  
		
F สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
		
F สาขาวิชาชีววิทยา
		
F สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
		
F สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
F สาขาวิชาสถิต  
ิ
		
F สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
J หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)
		
F สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  
		
F สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
J หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
		
F สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
J หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
		
F สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา

441
441
444
447
450
453
456
461
461
466
471
476
481
489
489
493
498
503
508
512
517
525
525
531
539
539
542
542
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษา และ             
ผลิตทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าให้กบั สังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนาน นับย้อนจากการสถาปนาในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ได้ถูกประกาศ         
ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ให้การศึกษา ทางด้านอาชีพ ทั้งระดับ        
ต�่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง ท�ำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและ                
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้พฒ
ั นา ระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และ
ศักยภาพมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ในวันที่ 15 กันยายน 2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช               
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”   
สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการ       
กระจายอำ�นาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำ�เนินการโดยอิสระ และ             
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การกำ�กับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึง       
ได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการ             
รวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  จำ�นวน  9  แห่ง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง  มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทสี่ ามารถจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูงทีเ่ น้นการปฏิบตั ิ ทัง้ ในระดับปริญญาตรี โทและเอก เพือ่ รองรับ
การศึกษาต่อของผูส้ �ำ เร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผจู้ บการศึกษา จากวิทยาลัยชุมชน
และการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญา
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง้ 9 แห่ง อยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลของสำ�นักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19  
มกราคม พ.ศ. 2548
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จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง          
ลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่งดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
           2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
           3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
           4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
           5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
           6.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
           7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
           8.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
           9.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครือ่ งหมายราชการของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี เรือ่ งกำ�หนดภาพเครือ่ งหมาย
ราชการพุทธศักราช 2482 ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2532

เครื่องหมายราชการ สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบดอกบัวบาน
8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำ�เร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้
ดอกบัวเป็นดวงตรา พระราชลัญจกร บรรจุอยู่อันเป็นสัญลักษณ์ และเครื่องหมายประจำ�องค์พระมหากษัตริย์ของ          
รัชกาลที่ 9   ซึ่งพระองค์ท่านได้เป็นผู้พระราชทาน นามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมี                       
พระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข  9 บรรจุอยู่ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่  9 ด้านล่างของตราวงกลมทำ�เป็นกรอบโค้งรองรับ
มีชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจำ�ยามทั้งสองข้าง หมายถึง
ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยี อันเป็นมงคลแห่งพระราชา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปรัชญา (Philosophy)

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งเน้นการพัฒนากำ�ลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะ
ความชำ�นาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย และภูมิภาค

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ทางวิชาชีพ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล”

มหาวิทยาลัยชั้นนำ�หมายถึงการที่มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ได้แก่
• คุณภาพบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ
• คุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานระดับชาติ
• คุณภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• คุณภาพของงานวิจัยเชิงบูรณาการและประยุกต์เชิงพาณิชย์
• คุณภาพกระบวนการ ด้วยระบบมาตรฐานต่าง ๆ และกลไกที่มีประสิทธิภาพ
• คุณภาพงานบริการวิชาการ สามารถเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถานประกอบการ
ครอบคลุมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน
การเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง
• การนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่อการสอนที่ทันสมัยในทุกสาขาวิชา
• เน้นความรู้ความเข้าใจด้านวิชาชีพ
• เน้นงานปฏิบัติวิชาชีพ
• เน้นความชำ�นาญเฉพาะสาขา
• บูรณาการแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานวิชาชีพ

www.r m u t t .a c .t h

3

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

พันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นเครื่องชี้นำ�การกำ�หนดนโยบายและการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุพันธกิจหลักของ          
มหาวิทยาลัยฯ ได้แก่
1) จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ   
2) สร้างงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ สูก่ ารผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) ให้บริการวิชาการ ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน  
4) ทำ�นุบำ�รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
5) จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร (Core values)

“ร่วมกันสร้างชื่อเสียง  ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม  สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว
พัฒนาเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�อย่างมีคุณภาพ  สังคมให้ความเชื่อถือ”

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

ภักดีต่อองค์กร  ทำ�งานเป็นทีม  มีจิตสาธารณะ

อัตลักษณ์ (Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
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นโยบายหลักด้านการบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา (Competence)
การพัฒนาด้านการวิจัย (Creativity)
การพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่สังคม (Community)
การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม (Culture)
การพัฒนานักศึกษา (Capability Building)
การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ (Care)
การบริหารจัดการ (Commitment)
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computeracy)
การติดต่อสื่อสารโดยการใช้ภาษาต่างประเทศ (Communication)
การสร้างความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ (Collaboration)
การยกระดับการให้บริการและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Catalyst)

บัณฑิตนักปฏิบัติ
       การปรับเปลีย่ นจาก “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ในครัง้ นีน้ บั เป็น
การเปลีย่ นแปลงหรือการปฏิรปู ครัง้ ใหญ่ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ตามแนวทางในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ผนวกกับศักยภาพของราชมงคลที่มีวิทยาเขตกระจายอยู่ทั่ว ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และที่สำ�คัญ           
เหนือสิง่ อืน่ ใดคือการยึดมัน่ ในปรัชญาและอุดมการณ์ของราชมงคลทีจ่ ะสนองตอบ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทีไ่ ด้พระราชทานแก่บณ
ั ฑิตของราชมงคล  มาเป็นหลักในการจัดการศึกษาของราชมงคลตลอดไป การแก้ไข
พระราชบัญญัตขิ องราชมงคลในครัง้ นี้ จึงมีปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 7 แห่ง ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไว้ ความว่า
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    “ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การผลิตครูวิชาชีพ การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตด้านวิชาชีพ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม”
       จากวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว นำ�ไปสูเ่ ป้าหมายในการจัดการศึกษาของราชมงคลทีม่ งุ่ สูก่ ารผลิต
“บัณฑิตนักปฏิบัติ” ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน และกำ�ลังจะก้าวสู่อนาคต แต่จะต่างกันตรงที่
กระบวนการในการจัดการศึกษาให้ได้มาซึ่งบัณฑิตนักปฏิบัตินั้น จะต้องมีความเข้มข้น และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น             
รวมทั้งเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศที่ต้องการบุคคลดังกล่าวอย่างสอดคล้องกัน
     
คำ�ว่า “บัณฑิตนักปฏิบตั ”ิ ในความหมายของราชมงคลยึดเป็นแนวคิดนัน้ ได้นอ้ มรับมาจาก พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของราชมงคล ในปี พ.ศ.2525 ซึ่งมีใจความ
ตอนหนึ่ง ว่า
     
“...บัณฑิตทุกๆ สาขา ทุกๆ คน  มีหน้าที่ที่สำ�คัญที่จะต้องเป็นกำ�ลังทำ�ประโยชน์สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคง         
ให้แก่ประเทศชาติ  การที่จะให้ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้นั้น จะต้องลงมือทำ�มันอย่างจริงจัง...”
     
“การลงมือ” ที่จริงมีความหมายกว้างขวาง  คือ  หมายถึง  การปฏิบัติด้วยวิธีต่างๆ ทุกอย่างแต่เพราะที่เห็นชัด
เรามักปฏิบัติด้วยมือจึงพูดเป็นสำ�นวนว่า “ลงมือ” การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับการที่สมองหรือใจสั่ง คือใจมันสั่ง
เมื่อไร อย่างไร ก็ทำ�เมื่อนั้น อย่างนั้น ฉะนั้นถ้าใจไม่สู้ คือ อ่อนแอ ลังเล เกียจคร้าน หรือไม่สุจริต ไม่เที่ยงตรง ก็จะไม่ลงมือทำ�
หรือทำ�ให้มนั คัง่ ค้าง ทำ�ให้ชวั่ ให้เสียหาย เป็นการเบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอ้ นื่ ซึง่ ไม่เป็นประโยชน์  ไม่เป็นการสร้างสรรค์  
หากแต่เป็นบ่อนทำ�ลายให้เกิดความเสียหายและเกิดโทษสุจริต นักปฏิบัติงานจึงต้องรู้จักฝึกปฏิบัติใจตนเอง เป็นสำ�คัญ
และเป็นเบือ้ งต้น ก่อนอืน่ ต้องหัดทำ�ใจให้หนักแน่น กล้าแข็งและเป็นระเบียบ ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค  ไม่มกั ง่ายเห็นแก่ความ
สะดวกสบาย และทีส�ำ คัญทีส่ ดุ จะต้องให้เทีย่ งตรง เป็นกลาง และสุจริตอยูเ่ สมอไม่หวัน่ ไหวต่ออารมณ์เครือ่ งหลอกล่อใดๆ
จึงจะช่วยให้เป็นนักปฏิบัติที่ดี ที่สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง...”
     
ความหมายของการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ดี จึงหมายรวมถึงการปฏิบัติที่จะต้องได้รับการฝึกฝนทั้งใจและกาย
และทั้งจะต้องเป็นนักปฏิบัติงานที่มีหลักวิชาดีด้วย และที่สำ�คัญจะต้องมีการปรับปรุงตังเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้า             
อยู่ตลอดเวลา ใฝ่ใจศึกษาทั้งทางลึกและทางกว้าง เพื่อให้บัณฑิตใช้วิชาชีพความสามารถความบริสุทธิ์ใจความฉลาด
รอบคอบ สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมได้สัมฤทธิ์ผล
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ประติมากรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประติมากรรมสัญลักษณ์รูปดอกบัว เป็นเครื่องหมายแห่งความคิดความรู้สึกร่วมในอันที่จะช่วยกันพัฒนา
การศึกษาด้านวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า
รูปดอกบัวซ้อนกัน 3 ชั้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกโปร่งเบาและยังมีกลีบบัว8 เส้น หมายถึง มรรค 8 ประการ
ส่วนยอดแหลมแทรกขึ้นสู่ฟ้า หมายถึง ผู้จะพบความสำ�เร็จได้จะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการผ่านแต่ละ
ขั้นตอนการเรียนรู้

ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์ศูนย์กลาง
การศึกษาระดับปริญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เลขที่ 39 หมูท่ ี่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำ�บลคลองหก อำ�เภอ
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ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2531
นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลยังความเจริญ ก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ในการนี้พระองค์ได้ทรงปลูกต้นบัวสวรรค์                      
ณ บริเวณลานประติมากรรม สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  (ลานอนันต์รังสรรค์ในปัจจุบัน)
นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้นเกล้า ล้นกระหม่อมทีส่ ดุ มิได้ แก่คณาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำ�หนดให้
ต้นบัวสวรรค์ เป็นต้นไม้มงคลประจำ�มหาวิทยาลัย
ต้นบัวสวรรค์ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Gustavia gracillima Miers ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE เป็นไม้ทรงพุ่ม
สูง 1.5-7 เมตร ใบออกสลับ รูปใบหอกปลายเรียวแหลม ขอบหยัก โคนสอบเป็นครีบ ดอกสีชมพู ออกตามซอกใบ
ใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอก 8-9 กลีบ กลีบค่อนข้างหนา ผลรูปเหมือนลูกข่าง ก้านผลยาว นักศึกษาสามารถสัมผัสกับ
ความสวยงามได้ที่ บริเวณลานอนันต์รังสรรค์ ด้านหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัย บัวสวรรค์จะออกดอกในช่วงฤดูหนาว
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

www.rmutt.ac.th
สถานที่ตั้ง 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก คลองหก
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย
ดังต่อไปนี้
1. คณะศิลปศาสตร์
Faculty of Liberal Arts
www. larts.rmutt.ac.th

โทร. .0 2549 4933 - 6
โทรสาร. 0 2577 5017

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Faculty of Technical Education
www.teched.rmutt.ac.th

โทร. 0 2549 4724
โทรสาร. 0 2549 4724 , 0 2577 5049

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Faculty of Agricultural Technology
(ทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก รังสิต)
www..agr.rmutt.ac.th

สถานที่ตั้ง 2 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ตำ�บลประชาธิปัตย์
อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 0 2531 2988, 0 2523 8494
โทรสาร. 0 2531 2989

		
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering
www.en.rmutt.ac.th

โทร. 0 2549 3381-2 0 2549 3472
โทรสาร. 0 2577 4526 , 0 2577 5026

www.r m u t t .a c .t h
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5. คณะบริหารธุรกิจ
Faculty of Business Administration
www.bus.rmutt.ac.th

โทร. 0 2549 3240-4 0 2549 3243
โทรสาร. 0 2577 3243

6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
Faculty of Home Economics Technology
www.het.rmutt.ac.th

โทร. 0 2549 3175, 0 2549 3160-1
โทรสาร. 0 2577 2358

7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
Faculty of Fine and Applied Arts
www.fa.rmutt.ac.th

โทร. 0 2549 3272 , 0 2549 3276-9
โทรสาร. 0 2577 5022

8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Faculty of Mass Communication Technology
www.mct.rmutt.ac.th

โทร. 0 2549 4505-7
โทรสาร. 0 2549 4500

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
www.sci.rmutt.ac.th

โทร. 0 2549 4152-3 , 0 2549 4156-9
โทรสาร. 0 2549 4159

10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Faculty of Architecture
www.arch.rmutt.ac.th

โทร. 0 2549 4777
โทรสาร. 0 2549 4771

11. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
Thai Traditional Medicine College
(ทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก รังสิต)
www.tmc.rmutt.ac.th

2/4 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ตำ�บลประชาธิปัตย์
อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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โทร. 0 2592 1999
โทรสาร. 0 2592 1900 , 0 2992 0971

รองศาสตราจารย์ ดร.น�ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์
รองอธิการบดี

นายสมภพ เพชรรัตน์
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อินทร์ไพโรจน์
รองอธิการบดี

นางวนิดา ปอน้อย
รองอธิการบดี

นายวิรัช โหตระไวศยะ
รองอธิการบดี

www.r m u t t .a c .t h
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี น่วมจิตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี

12
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.ไพบูลย์ ใสยาวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ�ำนาจ ศิลวัตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ดร.วิชัย พยัคฆโส
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

www.r m u t t .a c .t h
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์สยาม ด�ำปรีดา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์ วรรธโนทัย
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

14
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ผศ.พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

www.r m u t t .a c .t h
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
รายการ

ภาคการศึกษาที่
1/2555

ภาคการศึกษาที่
2/2555

ภาคการศึกษา
ฤดูรอ้ น/2555

1. การลงทะเบียนเรียนและการช�ำระเงิน
1.1 นักศึกษาใหม่ (ปีการศึกษา 2555)
- ลงทะเบียนเรียน/ช�ำระเงิน  (นศ.สอบผ่านมหาวิทยาลัยฯ)

10 – 11 เม.ย. 55

1.2 นักศึกษาเก่า
- รับเอกสารลงทะเบียนที่คณะและลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB
- ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB โดยให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
- ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาส�ำหรับนักศึกษา
ที่มีรายวิชานอกแผนการเรียน  
- ช�ำระเงิน
1.3 วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนและช�ำระค่าลงทะเบียนล่าช้า
1.4 การถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร “W”
(เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท)
2. การประเมินผลการศึกษา
- วันแรกและวันสุดท้ายที่คณะบันทึกค่าระดับคะแนนในเว็บไซต์

22 – 29 ต.ค. 55 11 – 14 มี.ค. 56
21 – 28 พ.ค. 55
29 พ.ค. – 11 มิ.ย. 55 30 ต.ค. – 12 พ.ย. 55
14 – 21 มิ.ย. 55

15 – 22 พ.ย. 55

25 มิ.ย. – 6 ก.ค. 55 26 พ.ย. – 11 ธ.ค. 55

15 – 21 มี.ค. 56
26 มี.ค. – 1 เม.ย. 56
2 – 17 เม.ย. 56

12 มิ.ย. – 27 ส.ค. 55 13 พ.ย. 55 – 29 ม.ค. 56 25 มี.ค. – 29 เม.ย. 56
15 – 18 ต.ค. 55

18 - 21 มี.ค.. 56

23 - 24 พ.ค. 56

5 มิ.ย. – 5 ก.ค. 55

5 พ.ย. – 6 ธ.ค. 55

18 มี.ค. – 2 เม.ย. 56

7 พ.ย. 55

3 เม.ย. 56

5 มิ.ย. 56

22 พ.ย. 55

18 เม.ย. 56

20 มิ.ย. 56

- วันเปิดภาคการศึกษา ส�ำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ

2 มิ.ย. 55

3 พ.ย. 55

- วันเปิดภาคการศึกษา ส�ำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

5 มิ.ย. 55

5 พ.ย. 55

- วันสอบกลางภาค

21 ก.ค. – 29 ก.ค.55

22 - 30 ธ.ค. 55

- วันสอบปลายภาค

24 ก.ย. – 7 ต.ค. 55 25 ก.พ. - 10 มี.ค. 56

3. การขอส�ำเร็จการศึกษา
- วันแรกและวันสุดท้ายของการขอส�ำเร็จการศึกษา
และขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์
- สวท. ด�ำเนินการเสนอชื่อผู้ส�ำเร็จการศึกษา
เพื่อเข้าประชุมสภาวิชาการฯ
- สวท. ด�ำเนินการเสนอชื่อผู้ส�ำเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ
4. อื่น ๆ

- วันสุดท้ายของภาคการศึกษา

7 ต.ค. 55

10 มี.ค. 56

18 มี.ค. 56
18 – 24 เม.ย. 56
13 - 19 พ.ค. 56
19 พ.ค. 56

หมายเหตุ : ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ขอให้นักศึกษา/ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบจาก WWW.oreg.rmutt.ac.th ทุกครั้งก่อนลงทะเบียนเรียน/เปิดภาคการศึกษา
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พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
ส่วนที่

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘
-----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำ�แนะนำ�และยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัตเิ ปลีย่ นชือ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๓๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“สภาคณาจารย์และข้าราชการ” หมายความว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตามพระราชบัญญัตินี้
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สำ�นัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปตั้งอยู่ในเขตการศึกษานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัย
กำ�หนด
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“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้ จำ�นวน ๙ แห่ง ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำ�นาจออกกฎ
กระทรวง และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
-------------------มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำ�การสอน ทำ�การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการ
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำ�เร็จ
อาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก
มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
(๑) สำ�นักงานอธิการบดี
(๒) สำ�นักงานวิทยาเขต
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย
(๔) คณะ
(๕) สถาบัน
(๖) สำ�นัก
(๗) วิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์
ในมาตรา ๗ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได้
สำ�นักงานอธิการบดีและสำ�นักงานวิทยาเขต อาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
บัณฑิตวิทยาลัย อาจแบ่งส่วนราชการเป็นสำ�นักงานคณบดี กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง
คณะ อาจแบ่งส่วนราชการเป็นสำ�นักงานคณบดี ภาควิชา กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาหรือกอง
สถาบัน สำ�นักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจแบ่งส่วนราชการเป็นสำ�นักงาน
ผู้อำ�นวยการ กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
วิทยาลัย อาจแบ่งส่วนราชการเป็นสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ ภาควิชา กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น      
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง
สำ�นักงานคณบดี สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ ภาควิชา กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาหรือกอง อาจแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน
มาตรา ๙ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำ�นักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำ�นัก
วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ทำ�เป็นกฎกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการเป็นสำ�นักงานคณบดี สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ ภาควิชา กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง ให้ทำ�เป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
การแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน ให้ทำ�เป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๐ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้ และมีอ�ำ นาจให้ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชัน้ หนึง่ ชัน้ ใดแก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษา
จากสถาบันสมทบนั้นได้
การรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถาบันการศึกษาชัน้ สูงหรือสถาบันอืน่ ทีเ่ ข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๑ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติหรือชะลอการศึกษาของ
นักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้
หลักเกณฑ์การพิจารณาว่านักศึกษาผูใ้ ดขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เป็นไปตามระเบียบทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำ�หนด
มาตรา ๑๒ นอกจากเงินที่กำ�หนดไว้ในงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ ดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแลหรือใช้ประโยชน์
(๓) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
(๕) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับ
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี อำ � นาจในการปกครอง ดู แ ล บำ � รุ ง รั ก ษา ใช้ แ ละจั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น
ของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จาก
การให้บริการ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
รายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เบีย้ ปรับทีเ่ กิดจากการดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือสัญญาจ้าง        
ทำ�ของทีด่ �ำ เนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็นรายได้ทตี่ อ้ งนำ�ส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๓ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยน
จากรายได้ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ บรรดารายได้และทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพือ่ ประโยชน์ภายใต้วตั ถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้กำ�หนดไว้และต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แต่ถ้ามีความจำ�เป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดำ�เนินการ
-------------------มาตรา ๑๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำ�แหน่ง ได้แก่ อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำ�นวนหกคน ซึง่ เลือกจากผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผูอ้ �ำ นวยการสถาบัน
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำ�นวนหกคน ซึง่ เลือกจากคณาจารย์ประจำ�ของมหาวิทยาลัยและข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใช่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งตาม (๓)
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคำ�แนะนำ�ของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓)
และ  (๔) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
และด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
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ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) เป็นเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยโดยคำ�แนะนำ�ของอธิการบดี
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำ�
หน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณสมบัติของผู้เลือก ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๓) และ  (๔) ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓)  (๔) และ (๕)
มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละสามปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน ประเภทนั้น
(๔) ถูกจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อน
ความสามารถ
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
การพ้นจากตำ�แหน่งตาม (๕) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่ตำ�แหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้
ดำ�เนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตำ�แหน่งที่ว่าง ให้สภามหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจาก
ตำ�แหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้มีการเลือกผู้ดำ�รงตำ�แหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่ง
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับเลือกอยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้า
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำ�เนินการให้มีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตำ�แหน่ง
ตามวาระ แต่ยงั มิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒหิ รือ
ยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอืน่ ขึน้ ใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึง่ พ้นจากตำ�แหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว
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ให้มีการดำ�เนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔)
และ (๕) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตำ�แหน่ง
มาตรา ๑๗ สภามหาวิทยาลัยมีอำ�นาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะ
ให้มีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำ�การสอน ทำ�การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก่สังคม ทะนุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้สว่ นราชการใดในมหาวิทยาลัย
เป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำ�หรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้
(๓) กำ�กับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำ�หนด
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สำ�นักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำ�นัก
วิทยาลัยหรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ รวมทัง้ การแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
(๗) อนุมตั ใิ ห้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(๘) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเข้าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบ
(๙) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๐) แต่งตัง้ และถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอ้ �ำ นวยการสถาบัน ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก ผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัย
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ
(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหา
รายได้ของมหาวิทยาลัย
(๑๓) พิจารณาดำ�เนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(๑๔) แต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึง่ บุคคลใดเพือ่ พิจารณาและเสนอความเห็นในเรือ่ ง
หนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำ�นาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจ  
มอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำ�นาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้
(๑๖) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

24

www. r mutt.ac.th

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

มาตรา ๑๘ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ
(๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธานสภาวิชาการ
(๓) กรรมการสภาวิชาการโดยตำ�แหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขต คณบดี ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันเพือ่
การวิจัย และผู้อำ�นวยการวิทยาลัย ถ้ามี
(๔) กรรมการสภาวิชาการจำ�นวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ�ในมหาวิทยาลัย
(๕) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนสิบคน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณาจารย์ประจำ�ในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิชาการ และอาจแต่งตั้ง
คณาจารย์ประจำ�ในมหาวิทยาลัยอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๐ วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ�แหน่งของกรรมการสภาวิชาการตลอดจนการประชุม
และการดำ�เนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๑ สภาวิชาการมีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาต่อสภามหาวิทยาลัย
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย
(๕) ส่งเสริมการวิจัยและการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และความต้องการ
ของชุมชน
(๖) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึง่ บุคคลใดเพือ่ กระทำ�การใด ๆ อันอยูใ่ นอำ�นาจและหน้าทีข่ องสภา
วิชาการ
มาตรา ๒๒ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการซึง่ เลือกจากคณาจารย์ประจำ�และข้าราชการของมหาวิทยาลัย
จำ�นวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธกี ารได้มา วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ�แหน่งของประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมและการดำ�เนินงานของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๓ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้คำ�ปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดี
หรือสภามหาวิทยาลัย
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย
(๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำ�เสนอความคิดเห็น
ต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการดำ�เนินการใด ๆ
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการดำ�เนินการทางวินัย
มาตรา ๒๔ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งและ
อาจมีรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีตามจำ�นวนที่สภามหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งกำ�หนด เพื่อทำ�หน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้
มาตรา ๒๕ อธิการบดีนนั้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ โดยการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้คำ�นึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมวี าระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละสีป่ ี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ใหม่อกี ได้ แต่จะดำ�รง
ตำ�แหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือ มัวหมองในกรณีที่
ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ถูกจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก
(๖) สภามหาวิทยาลัยให้พน้ จากตำ�แหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสือ่ มเสียหรือหย่อนความ
สามารถ มติของสภามหาวิทยาลัยให้พ้นจากตำ�แหน่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด
รองอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคำ�แนะนำ�ของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
ผูช้ ว่ ยอธิการบดี ให้อธิการบดีแต่งตัง้ จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๒๖
วรรคสอง และให้อธิการบดีมีอำ�นาจถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีด้วย
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตำ�แหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ้นจากตำ�แหน่งด้วย
มาตรา ๒๖ อธิการบดีและรองอธิการบดี ต้องส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท�ำการสอนหรือมีประสบการณ์ดา้ นการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามปี หรือด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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ผู้ช่วยอธิการบดี ต้องส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท�ำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทำ�แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล
การดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำ�นวยการสถาบัน รองผู้อำ�นวยการสำ�นัก รอง         
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาและอาจารย์พิเศษ
(๕) รายงานเกี่ยวกับกิจการและการดำ�เนินการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาเขต และส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา
(๗) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมทัง้ การเข้าไปมีสว่ นร่วมในการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
(๘) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(๙) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
หรือตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ของอธิการบดี
มาตรา ๒๘ ในกรณีทผี่ ดู้ �ำ รงตำ�แหน่งอธิการบดีไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั ริ าชการได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผูร้ กั ษา
ราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าอธิการบดี
มิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีทไี่ ม่มผี รู้ กั ษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึง่ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ริ าชการได้ หรือไม่มผี ดู้ �ำ รง
ตำ�แหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มาตรา ๒๙ ในวิทยาเขต ให้มีรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคำ�แนะนำ�ของอธิการบดี
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๐ ในวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการประจำ�วิทยาเขตคณะหนึ่ง
องค์ประกอบ จำ�นวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธกี ารได้มา วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ�แหน่ง
ของกรรมการประจำ�วิทยาเขต ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจำ�วิทยาเขตและการจัดระบบบริหารงานใน
วิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการประจำ�วิทยาเขตมีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้วิทยาเขตดำ�เนินภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และแผนพัฒนาตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(๒) ให้คำ�ปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการต่างๆ ของวิทยาเขตแก่อธิการบดี
(๓) เสนอแนะการเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตต่อสภาวิชาการ
(๔) ประสานงานระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำ�นัก วิทยาลัย และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะภายในวิทยาเขต
(๕) พิจารณาวางระเบียบหรือออกข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๖) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงาน และงบประมาณประจำ�ปีและจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินกิจการของ
วิทยาเขตเสนอต่ออธิการบดี
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำ�การใด ๆ อันอยู่ในอำ�นาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจำ�วิทยาเขต
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ในวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต
(๒) กรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การวิ ท ยาเขตโดยตำ � แหน่ ง ได้ แ ก่ รองอธิ ก ารบดี ป ระจำ � วิ ท ยาเขต คณบดี
ผู้อำ�นวยการสถาบัน ผู้อำ�นวยการสำ�นัก และผู้อำ�นวยการวิทยาลัย ถ้ามี
(๓) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตจำ�นวนสี่คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนศิษย์เก่า จำ�นวนหนึ่งคน ผู้แทน
ผู้ปกครอง จำ�นวนหนึ่งคน และผู้แทนนักศึกษา จำ�นวนสองคน
(๔) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนเท่ากับจำ�นวนกรรมการตาม (๒) และ (๓) รวมกัน
ซึง่ สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ หรือมีประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควร ในจำ�นวนนี้ ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของวิทยาเขตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำ �รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ �แหน่งของประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตตาม (๓) และ (๔) ตลอดจนการประชุมและ
การดำ�เนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๓ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตมีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำ�ปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่วิทยาเขตเพื่อพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานของ
วิทยาเขต
(๒) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอัน
เป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและ
ประชาชน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำ�การใด ๆ ตาม (๑) (๒) และ (๓)
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มาตรา ๓๔ ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย และจะ
ให้มีรองคณบดีตามจำ�นวนที่สภามหาวิทยาลัยกำ�หนด เพื่อทำ�หน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๖ วรรคสอง
รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยคำ�แนะนำ�ของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง และ
ให้อธิการบดีมีอำ�นาจถอดถอนรองคณบดีโดยคำ�แนะนำ�ของคณบดี
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ�แหน่งคณบดี ให้น�ำ มาตรา ๒๕ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
การรักษาราชการแทนคณบดี ให้นำ�มาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อคณบดีพ้นจากตำ�แหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากตำ�แหน่งด้วย
มาตรา ๓๕ ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มคี ณะกรรมการประจำ�บัณฑิตวิทยาลัยคณะหนึง่ ประกอบด้วย คณบดีเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกจำ�นวนหนึ่ง
จำ�นวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อำ�นาจและหน้าที่ วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจาก
ตำ�แหน่งของกรรมการประจำ�บัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจำ�บัณฑิตวิทยาลัยและการจัด
ระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๖ ในคณะ ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และจะให้มีรองคณบดีตาม
จำ�นวนที่สภามหาวิทยาลัยกำ�หนด เพื่อทำ�หน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ�แหน่งของคณบดีและรองคณบดีตามวรรค
หนึ่ง และการรักษาราชการแทน ให้นำ�มาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ในคณะ ให้มคี ณะกรรมการประจำ�คณะ ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ
อื่นอีกจำ�นวนหนึ่ง
จำ�นวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ�แหน่งของกรรมการ
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจำ�คณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการประจำ�คณะมีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทำ�แผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๓) พิจารณากำ�หนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสำ�หรับคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๕) ส่งเสริมงานวิจยั งานบริการวิชาการแก่สงั คม งานทะนุบ�ำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานรักษาสิง่ แวดล้อม
(๖) ให้คำ�ปรึกษาและข้อแนะนำ�เกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการต่างๆ ของคณะ
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำ�เนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจำ�คณะ
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(๘) ดำ�เนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
ในคณะ ให้มีหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าภาควิชาให้อธิการบดีแต่งตัง้ จาก
คณาจารย์ประจำ� โดยการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดี และให้อธิการบดีมี
อำ�นาจถอดถอนหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าภาควิชาโดยคำ�แนะนำ�ของ
คณบดี
คุณสมบัติ วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ�แหน่งของหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียก
ชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าภาควิชาตามวรรคสอง และการรักษาราชการแทนให้นำ�มาตรา ๓๔ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ ในสถาบันหรือสำ�นัก ให้มีผู้อำ�นวยการสถาบันหรือผู้อำ�นวยการสำ�นักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับ
ผิดชอบงานของสถาบันหรือสำ�นัก แล้วแต่กรณี และจะให้มรี องผูอ้ �ำ นวยการสถาบันหรือรองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักตามจำ�นวน
ทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำ�หนด เพือ่ ทำ�หน้าทีแ่ ละรับผิดชอบตามทีผ่ อู้ �ำ นวยการสถาบันหรือผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักมอบหมายก็ได้
คุณสมบัติ การแต่งตัง้ วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ�แหน่งของผูอ้ �ำ นวยการสถาบันหรือ ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นัก และรองผูอ้ �ำ นวยการสถาบันหรือรองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักตามวรรคหนึง่ และการรักษาราชการแทน ให้น�ำ มาตรา ๓๔
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ ในสถาบันหรือสำ�นัก ให้มีคณะกรรมการประจำ�สถาบันหรือสำ�นัก แล้วแต่กรณี
องค์ประกอบ จำ�นวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อำ�นาจและหน้าที่ วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และ
การพ้นจากตำ�แหน่งของกรรมการประจำ�สถาบันหรือสำ�นัก ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจำ�สถาบันหรือ
คณะกรรมการประจำ�สำ�นัก และการจัดระบบบริหารงานในสถาบันหรือสำ�นัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้มี
ผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะเป็นผูบ้ งั คับบัญชา และรับผิดชอบ
งานของวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แล้วแต่กรณี และจะให้มีรองผู้อำ�นวยการ
วิทยาลัยหรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามจำ�นวนที่สภา มหาวิทยาลัยกำ�หนด
เพื่อทำ�หน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะมอบหมายก็ได้
คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ�แหน่งของผู้อำ�นวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้า
ส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ รวมทัง้ ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งรองของตำ�แหน่งดังกล่าวตามวรรคหนึง่ และ
การรักษาราชการแทนให้นำ�ความในมาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชา หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในวิทยาลัย ให้            
นำ�ความในมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ในวิทยาลัยหรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ ให้มคี ณะกรรมการประจำ�
วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แล้วแต่กรณี
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องค์ประกอบ จำ�นวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อำ�นาจและหน้าที่ วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
และการพ้นจากตำ�แหน่งของกรรมการประจำ�วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจำ�วิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจำ�ส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะ
เทียบเท่าคณะ และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยหรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ ให้เป็น
ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๔ ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อำ�นวยการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ จะดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตำ�แหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตำ�แหน่งอื่นอีกหนึ่งตำ�แหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน
มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำ�นัก วิทยาลัย
และภาควิชาหรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา อธิการบดีจะมอบอำ�นาจโดยทำ�เป็น
หนังสือให้ผดู้ �ำ รงตำ�แหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผูอ้ �ำ นวยการ หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของส่วนราชการนั้นก็ได้
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอำ�นาจและหน้าที่ตามที่อธิการบดีกำ�หนด
มาตรา ๔๖ ให้ผรู้ กั ษาราชการแทนตามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ มี้ อี �ำ นาจและหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับผูซ้ งึ่ ตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งใดเป็นกรรมการ
หรือให้มอี �ำ นาจและหน้าทีอ่ ย่างใด ให้ผรู้ กั ษาราชการแทนทำ�หน้าทีก่ รรมการ หรือมีอ�ำ นาจและหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับผูด้ �ำ รง
ตำ�แหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย
หมวด ๓
ความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากร
-------------------มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชน์ในความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัย ให้มี    
คณะกรรมการอธิการบดี ประกอบด้วย อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่งเป็นกรรมการ
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ
การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอธิการบดีกำ�หนด
มาตรา ๔๘ ให้คณะกรรมการอธิการบดีมีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากร       
ร่วมกันของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
(๒) จัดให้มีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
การปฏิบัติภารกิจ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
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(๓) จัดให้มีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน
ในการให้ความร่วมมือด้านวิชาการและการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
(๔) กำ�หนดแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกับชุมชน องค์กรเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) แต่งตั้งคณะทำ�งานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือ
เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอธิการบดี
หมวด ๔
ตำ�แหน่งทางวิชาการ
-------------------มาตรา ๔๙ คณาจารย์ประจำ�ในมหาวิทยาลัยมีตำ�แหน่งทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจำ�ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ศาสตราจารย์นั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคำ�แนะนำ�ของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๐ ศาสตราจารย์พเิ ศษนัน้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ โดยคำ�แนะนำ�ของสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจำ�ของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๑ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชำ�นาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำ�แหน่งไปโดย
ไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญ
เพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๒ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และมิได้เป็นคณาจารย์ประจำ�ของ
มหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ โดยคำ�แนะนำ�ของอธิการบดี
อธิการบดีอาจแต่งตัง้ ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจำ�ของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พเิ ศษ
โดยคำ�แนะนำ�ของคณบดี ผู้อำ�นวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะแล้วแต่กรณี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๕๓ ให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พเิ ศษ มีสทิ ธิใช้ต�ำ แหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พเิ ศษ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
แล้วแต่กรณี เป็นคำ�นำ�หน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป
การใช้คำ�นำ�หน้านามตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อดังนี้
ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ.
ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ.
รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ)
หมวด ๕
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
-------------------มาตรา ๕๔ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม.
ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ.
มาตรา ๕๕ มหาวิทยาลัยมีอำ�นาจให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
การกำ�หนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง หรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา ๕๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสำ�หรับสาขาวิชาใดได้ ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ได้รับ
ปริญญาโทแล้ว
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึง่ สาขาวิชาใดภายหลังทีไ่ ด้รบั ปริญญาตรีแล้ว
(๓) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด
ก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาเฉพาะวิชา

www.r m u t t .a c .t h

33

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
มาตรา ๕๘ มหาวิทยาลัยมีอ�ำ นาจให้ปริญญากิตติมศักดิแ์ ก่บคุ คลซึง่ สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒสิ มควร
แก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจำ�  ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ดำ�รงตำ�แหน่งนั้นมิได้
ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ
ของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจ
กำ�หนดให้มีครุยประจำ�ตำ�แหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้
การกำ�หนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ�ตำ�แหน่ง
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ�ตำ�แหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๐ สภามหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือ            
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยได้ โดยทำ�เป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สภามหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้มเี ครือ่ งแบบ เครือ่ งหมาย หรือเครือ่ งแต่งกายนักศึกษาได้ โดยทำ�เป็นข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๖
บทกำ�หนดโทษ
-------------------มาตรา ๖๑ ผูใ้ ดใช้ตรา สัญลักษณ์ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำ�ตำ�แหน่ง เครือ่ งแบบ เครือ่ งหมาย
หรือเครื่องแต่งกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีตำ�แหน่ง ปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไม่มี
ถ้าได้กระทำ�เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีตำ�แหน่ง หรือวิทยฐานะเช่นนั้น ต้องระวางโทษจำ�คุก ไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผู้ใด
(๑) ปลอม หรือทำ�เลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะทำ�เป็นสีใด หรือทำ�ด้วยวิธีใดๆ
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซึ่งทำ�
เลียนแบบ หรือ
(๓) ใช้ หรือทำ�ให้ปรากฏซึง่ ตรา เครือ่ งหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
ที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
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ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทำ�ความผิดตาม  (๑) เป็นผู้กระทำ�ความผิดตาม  (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม  (๒) แต่กระทงเดียว
ความผิดตาม  (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้
บทเฉพาะกาล
------------------มาตรา ๖๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง ข้าราชการ ลูกจ้าง อัตรากำ�ลัง
เงินงบประมาณ และรายได้ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ไปเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ ตามรายการที่ รัฐมนตรีประกาศกำ�หนด
โดยต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ขา้ ราชการซึง่ โอนไปตามวรรคหนึง่ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรกให้ข้าราชการดังกล่าวยังคงดำ�รงตำ�แหน่งและรับเงินเดือน
ตลอดจนได้รบั สิทธิประโยชน์เช่นเดิมต่อไป จนกว่าจะได้รบั แต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๖๔ ให้ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตาม ข้อ ๒๓ แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ส่วนราชการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งตราขึ้นตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ และส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔
ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงมีอยู่ต่อไป จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งซึง่ ออกโดยอาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินหนึง่
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
มาตรา ๖๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามมาตรา ๕
ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดปทุมธานี และ
วิทยาเขตปทุมธานี
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบด้วย วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขต
บพิตรพิมุข มหาเมฆ และวิทยาเขตพระนครใต้
(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขต
อุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ จังหวัดชลบุรี
(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ
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(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย วิทยาเขตเพาะช่าง วิทยาเขตบพิตรพิมุข
จักรวรรดิ วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล
(๖) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ประกอบด้ ว ย วิ ท ยาเขตภาคพายั พ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
วิ ท ยาเขตน่ า น วิ ท ยาเขตลำ � ปาง วิ ท ยาเขตเชี ย งราย วิ ท ยาเขตตาก วิ ท ยาเขตพิ ษ ณุ โ ลก และสถาบั น วิ จั ย และ
ฝึกอบรมการเกษตรลำ�ปาง
(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา และวิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด
นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตสกลนคร และสถาบันวิจัยและฝึกอบรม
การเกษตรสกลนคร
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำ�หนดที่ตั้งของสำ�นักงานอธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
มาตรา ๖๖ ให้ผดู้ �ำ รงตำ�แหน่งนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ           
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๗ ให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อำ�นวยการสถาบัน ผู้อำ�นวยการสำ�นัก และหัวหน้า                
ภาควิชาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่ในวันที่              
พระราชบัญญัตนิ ปี้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตำ�แหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งดังกล่าว
ขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำ�นวยการสถาบัน และรองผู้อำ�นวยการสำ�นักของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตำ�แหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อำ�นวยการสถาบันและ                
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตำ�แหน่ง
มาตรา ๖๘ การนับวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของอธิการบดี คณบดี ผู้อำ�นวยการสถาบัน ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
และหัวหน้าภาควิชา ให้นับวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นวาระแรก
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มาตรา ๖๙ ให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการประจำ�คณะ คณะกรรมการ
ประจำ�สถาบัน และคณะกรรมการประจำ�สำ�นักของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มี
คณะกรรมการประจำ�คณะ คณะกรรมการประจำ�สถาบัน และคณะกรรมการประจำ�สำ�นักตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๐ ให้ผดู้ �ำ รงตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการวิทยาเขตตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และประธาน
กรรมการ และกรรมการบริหารวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตและคณะกรรมการประจำ�วิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่กรณียังไม่มีการออกกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่วนราชการซึ่งออกโดยอาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ ให้มีสภาวิชาการ
ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการเป็นรองประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดี
คณบดี และคณาจารย์ประจำ�ซึง่ อธิการบดีแต่งตัง้ จำ�นวนหกคนเป็นกรรมการสภาวิชาการ และผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริการ
ทางวิชาการและทดสอบเป็นเลขานุการสภาวิชาการ ทำ�หน้าที่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แต่ละแห่งตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งตามมาตรา ๒๔ ให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ทำ�หน้าที่รักษาการในตำ�แหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แต่ละแห่งเป็นการชัว่ คราว จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งดังกล่าวขึน้ ใหม่ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ เว้นแต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรใี ห้แต่งตัง้ ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งอธิการบดีตาม
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาการในตำ�แหน่งอธิการบดี
มาตรา ๗๓ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พเิ ศษ และอาจารย์ประจำ�สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตสิ ถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ
อาจารย์ประจำ�ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ เป็นอาจารย์พเิ ศษของมหาวิทยาลัยต่อไป ตามพระราชบัญญัตนิ จี้ นครบ
กำ�หนดเวลาที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา ๗๔ ให้ผไู้ ด้รบั ประกาศนียบัตรชัน้ สูงตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น
ผู้ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๗๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศและระเบียบ เพื่อปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำ�พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ประกาศและระเบียบ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั กิ าร อำ�นาจหน้าทีข่ องผูด้ �ำ รงตำ�แหน่ง หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามทีก่ �ำ หนด
ไว้ในบทเฉพาะกาลนี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้มีอำ�นาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำ�เนิน
กิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการทีเ่ ป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ
และอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำ�นวน ๙ แห่ง
ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทำ�การสอน
ทำ�การวิจยั ผลิตครูวชิ าชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทะนุบ�ำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยให้ผู้สำ�เร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก จึงจำ�เป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ�ตำ�แหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ�ตำ�แหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๕ วรรคสอง และ
มาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ�ตำ�แหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ�ตำ�แหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔ ให้กำ�หนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “การแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช้ อั ก ษรย่ อ “พทป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พทป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พทป.บ.”
(๒) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.อ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต”ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.อ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.อ.บ.”
(๓) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “คหกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “คศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “คหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.บ.”
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.”
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
(๖) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิ ล ปดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช้ อั ก ษรย่ อ “ศล.ด.” และ “ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศล.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศล.บ.”
(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
(๘) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “วศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”
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(๙) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”          
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
(๑๐) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.บ.”
(๑๑) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”         
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”
(๑๒) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.บ.”
(๑๓) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๕ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสามชั้น ดังต่อไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมแขนยาวทำ�ด้วยผ้าโปร่งสีขาว ผ่าอกตลอดยาวคลุมเข่า มีสำ�รดรอบขอบ
สำ�รดต้นแขน และสำ�รดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) ส�ำรดรอบขอบ พื้นส�ำรดท�ำด้วยผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กว้าง
๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง ๒.๓ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบทอง กว้าง ๐.๗ เซนติเมตร
ตอนกลางส�ำรดมีแถบผ้ามันตามสีประจ�ำคณะหรือวิทยาลัย กว้าง ๑.๓ เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ท�ำด้วยโลหะสีเงิน สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนส�ำรดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
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(ข) ส�ำรดต้นแขน แบ่งเป็นสามตอน ระยะห่างตอนละ ๑.๕ เซนติเมตร แต่ละตอน กว้าง ๖.๕ เซนติเมตร
พื้นส�ำรดท�ำด้วยผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้ม มีแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง ตอนกลางส�ำรดมีแถบผ้ามันตาม
สีประจ�ำคณะหรือวิทายลัย กว้าง ๑.๓ เซนติเมตร
(ค) ส�ำรดปลายแขน พื้นส�ำรดท�ำด้วยผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กว้าง ๑
เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง ๒.๓ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบทอง กว้าง ๐.๗ เซนติเมตร ตอนกลาง
ส�ำรดมีแถบผ้ามันตามสีประจ�ำคณะหรือวิทยาลัย กว้าง ๑.๓ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่มีสำ�รดต้นแขนสองตอน
(๓) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่มีสำ�รดต้นแขนหนึ่งตอน
มาตรา ๖ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยท�ำด้วยโลหะดุนนูนสีทอง ส่วนพืน้ ของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีนำ�้ เงิน ส่วนพืน้ ของชือ่ มหาวิทยาลัย
ลงยาสีขาว ความสูง ๖ เซนติเมตร
มาตรา ๗ ครุยประจำ�ตำ�แหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจำ�ตำ�แหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีดังต่อไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยเป็นเสื้อคลุมแขนยาวทำ�ด้วยผ้าโปร่งสีขาว ผ่าอกตลอดยาวคลุมเข่า มีสำ�รด
รอบขอบ สำ�รดต้นแขน และสำ�รดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) ส�ำรดรอบขอบ พื้นส�ำรดท�ำด้วยผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร โดยทาบแถบทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร จ�ำนวนหกแถบ บนผ้าสักหลาดสีนำ�้ เงินเข้ม มีระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๘ เซนติเมตร มีส�ำรดเฉียง โดย
พืน้ ส�ำรดท�ำด้วยผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร วางเฉียง ๓๖ องศา ทาบบนส�ำรดรอบขอบบริเวณกลางอก
เสื้อมีแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง แบ่งครึ่งผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้ม ที่เหลือ ๘ เซนติเมตร ทาบแถบทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร บนผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้ม ณ จุดแบ่งครึ่งข้างละหนึ่งแถบ รวมสองแถบ และใช้แถบทอง กว้าง ๐.๕
เซนติเมตร ทาบบนผ้าสักหลาดสีนำ�้ เงินเข้มนัน้ ส่วนทีเ่ หลือทัง้ สองข้างมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยท�ำด้วยโลหะสีทอง สูง
๖ เซนติเมตร ติดกลางส�ำรดเฉียงทั้งสองข้าง
(ข) ส�ำรดต้นแขน แบ่งเป็นสามตอน ระยะห่างตอนละ ๒ เซนติเมตร แต่ละตอน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร
พื้นส�ำรดท�ำด้วยผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้ม มีแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง
(ค) ส�ำรดปลายแขน แบ่งเป็นสามตอน ระยะห่างตอนละ ๒ เซนติเมตร แต่ละตอน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร
พื้นส�ำรดท�ำด้วยผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้ม มีแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง
ให้มสี ายสร้อยประกอบครุยประจ�ำต�ำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ท�ำด้วยโลหะสีทอง ประกอบด้วยรูปดอกไม้
ทิพย์เก้าดอก มีเกสรเป็นพลอยสีน�้ำเงินเข้ม กึ่งกลางสายสร้อยประดับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยดุนนูนลงยา ยึดติดกับ
ครุยประมาณร่องหัวไหล่
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่ไม่มีสายสร้อยประดับ
(๓) คณาจารย์ เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่ส�ำรดรอบขอบพืน้ ส�ำรดท�ำด้วย ผ้าสักหลาดสีนำ�้ เงินเข้ม
กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบทอง
กว้าง ๐.๗ เซนติเมตร เว้นระยะห่าง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ส่วนที่เหลือทั้งสองข้างมี
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยท�ำด้วยโลหะสีทอง สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนส�ำรดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง

42

www. r mutt.ac.th

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

มาตรา ๘ สีประจำ�คณะและวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(๑) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สีม่วง
(๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สีเขียว
(๓) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สีชมพู
(๔) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สีเทา
(๕) คณะบริหารธุรกิจ
สีฟ้า
(๖) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สีน�้ำตาล
(๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์
สีแดงเลือดหมู
(๘) คณะศิลปกรรมศาสตร์
สีส้ม
(๙) คณะศิลปศาสตร์
สีเหลือง
(๑๐) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สีน้ำ�ตาลอมเหลือง
(๑๑) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
สีแดง
มาตรา ๙ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดทำ�ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ�
ตำ�แหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้เปิดสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพิม่ ขึน้ และกำ�หนดให้มปี ริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำ�หรับสาขา
วิชาดังกล่าว เปลีย่ นชือ่ อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาวิจติ รศิลป์และประยุกต์ศลิ ป์ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์การกำ�หนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงสีประจำ�คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกำ�หนดให้
มีสีประจำ�คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ�ตำ�แหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีเสียใหม่ และโดยที่มาตรา ๕๕ วรรคสอง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัตวิ า่ การกำ�หนด ให้สาขาวิชาใด มีปริญญาชัน้ ใด และจะใช้อกั ษรย่อสำ�หรับสาขา
วิชานั้นอย่างไร และการกำ�หนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจำ�ตำ�แหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำ�เป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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- ร่าง บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ�ตำ�แหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ....
-------------------------หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ�ตำ�แหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา เพื่อกำ�หนดปริญญาในสาขาวิชาและ
อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาของสาขาวิชาการบัญชี

เหตุผล
เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชีเพิม่ ขึน้ และกำ�หนดให้มปี ริญญา
ในสาขาวิชาและอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาดังกล่าว ปัจจุบนั ได้มกี ารเปลีย่ นชือ่ ปริญญาและอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาการ
บัญชีให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกำ�หนดชือ่ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ และสภาวิชาชีพ
บัญชี สมควรกำ�หนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาการบัญชี จึงจำ�เป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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- ร่าง พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจำ�ตำ�แหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ....
----------------------------...............................................
ให้ไว้ ณ วันที่.......................................พ.ศ. ....
เป็นปีที่ ..... ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ�ตำ�แหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๕ วรรคสอง และ
มาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ�ตำ�แหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ�ตำ�แหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ให้กำ�หนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษร
ย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.”
(๒) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “พทป.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พทป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พทป.บ.”
(๓) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.อ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.อ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.อ.บ.”
(๔) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “คหกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “คศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “คหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.บ.”
(๕) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.”
(๖) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช้
อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
(๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิ ล ปดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช้ อั ก ษรย่ อ “ศล.ด.” และ “ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศล.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศล.บ.”
(๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”      
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
(๙) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “วศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”
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(๑๐) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
(๑๑) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.บ.”
(๑๒) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”
(๑๓) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.บ.”
(๑๔) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
ั ฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “อส.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต”
(ก) เอก เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
------------------------------------นายกรัฐมนตรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
-------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดให้มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๗  (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๔๘ เมือ่ วันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๔๘ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งวันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วยดวงตรา พระราชลัญจกรประจำ�
พระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ อยูภ่ ายในวงกลมมีรปู ดวกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙ และพระมหาพิชยั มงกุฎ
ครอบใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังปรากฏตามภาพ             
แนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ ตราสัญลักษณ์ตามข้อ ๓ มีความหมายดังต่อไปนี้
(๑) ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชยั มงกุฎ สือ่ ความหมายถึงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชทีท่ รงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกรประจำ�พระองค์และ
พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายราชการ
(๒) รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รักษาการตามข้อบังคับนีแ้ ละเพือ่ การนีใ้ ห้มอี �ำ นาจ
ออกประกาศได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
พ.ศ. 2549
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 17  (2) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2549 เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์
2549 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ส่วนราชการ” หมายความว่า คณะ สถาบัน วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนและให้หมายรวมถึงวิทยาเขตในสังกัดที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 4 เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ที่เป็นนักศึกษา
ปัจจุบัน สำ�หรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคสมทบหรือภาคพิเศษ และนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี สามารถใช้เครื่อง
แบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายแบบปกติตามข้อบังคับนี้ หรือแต่งกายสุภาพก็ได้
ข้อ 5 เครื่องแต่งกาย แบบปกติ
ก นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
(1) เสือ้ เชิต้ สีขาวแขนสัน้ เพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผา่ ปลายแขนหรือแขนยาวถึงข้อมือ
ไม่พับปลายแขนไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด
มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำ�หรับให้กางเกงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อ
ไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
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(2) กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัด เย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง ไม่พับ
ปลายขา ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่า สีดำ� หรือสีเทาเข้ม
(3) เข็มขัดหนังสีดำ�  หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ
เข็มขัด สำ�หรับสอดปลายเข็มขัด
(4) ถุงเท้าสีดำ� หรือสีที่กลมกลืนกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย
(5) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข นักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังนี้
(1) เสือ้ เชิต้ สีขาว ไม่รดั รูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มลี วดลาย ไม่บางเกินสมควรผ่าอกตรงโดยตลอด
แขนสัน้ เพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผา่ ปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสือ้
มีความยาวเพียงพอสำ�หรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
(2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย
(3) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า ผ้าเนื้อเรียบไม่มี
ลวดลาย สีกรมท่า สีดำ� หรือสีเทาเข้ม
(4) เข็มขัดหนังสีด�ำ หรือสีนำ�้ ตาล หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอก
สีเดียวกับเข็มขัด ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัด
(5) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข้อ 6 เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการหรือชุดกีฬา ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกำ�หนด
ข้อ 7 เครื่องแต่งกายในงานพิธี
ก นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงข้อมือ ไม่พับปลายแขนไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย
ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำ�หรับ
ให้กางเกงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
(2) เนคไทสีน�้ำเงินเข้ม กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
(3) กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบปกติ สีกรมท่า หรือสี
ตามที่ส่วนราชการกำ�หนด
(4) เข็มขัดหนังสีดำ�  หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ
เข็มขัดสำ�หรับสอดปลายเข็มขัด
(5) ถุงเท้าสีดำ� ไม่มีลวดลาย
(6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
  
ข นักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังนี้
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด
แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และ
กลัดกระดุมคอเสือ้ ตัวเสือ้ มีความยาวเพียงพอสำ�หรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสือ้ ไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
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(2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย
(3) กระโปรงทรงตรง เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบปกติ สีกรมท่า หรือสีตามที่ส่วนราชการ
กำ�หนด
(4) เข็มขัดหนังสีดำ�  หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ
เข็มขัด สำ�หรับสอดปลายเข็มขัด
(5) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
(6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข้อ 8 เครื่องแต่งกายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ก บัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
(1) แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
(2) บัณฑิตที่รับราชการทหาร ตำ�รวจ ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดกำ�หนด
  
(3) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ข บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(1) เสื้อราชปะแตนสีขาว
(2) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
(3) มีแผงคอ ตามแบบที่กำ�หนดประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง 3.5 เซนติเมตร
ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง
(4) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
(5) ถุงเท้าสีดำ� ไม่มีลวดลาย
(6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
(7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ค บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(1) ให้แต่งกายเช่นเดียวกับการแต่งกายในงานพิธี
(2) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ง บัณฑิตหญิงมีครรภ์
(1) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง แขนปล่อยธรรมดาแบบ
แขนเชิ้ต เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง
(2) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มลี วดลาย ไม่รดั รูป ความยาวตำ�่ กว่าเข่า 3 นิว้ ชายเสมอกัน
(3) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
(4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
(5) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
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ข้อ 9 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยตราสัญลักษณ์
ข้อ 10 ให้ใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ประกอบเครื่องแต่งกายนักศึกษาทั้งชายและหญิง ดังต่อไปนี้
(1) เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใช้กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย ให้มีขนาดและสีดังนี้
- ความสูงของตราสัญลักษณ์ 3.5 เซนติเมตร
- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยท�ำด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง ส่วนพืน้ ของพระราชลัญจกรและ
ดอกบัวลงยาสีน�้ำเงิน ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว
(2) เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำ�ด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.9 เซนติเมตร
(3) หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ทำ�ด้วยโลหะชุบสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดกว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 4.8 เซนติเมตร ภายในสี่เหลี่ยมเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุนนูน
(4) กระดุมเสือ้ นักศึกษาหญิง ทำ�ด้วยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร มีลกั ษณะ
กลมมน ขอบเกลี้ยง ภายในเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุนนูน
(5) แผงคอบัณฑิตชาย มีลกั ษณะเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ปลายแหลม พืน้ แผงท�ำด้วยผ้าสักหลาดสีนำ�้ เงิน
เข้ม กว้าง 4 เซนติเมตร ตรงกลางผ้าสักหลาดมีแถบทองกว้าง 1 เซนติเมตร ที่ริมแถบทองทั้งสองข้าง มีเส้นไหมกลม           
สีตามสาขาวิชา กว้าง 0.3 เซ็นติเมตร ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง 3.5 เซนติเมตร ทับบนแผงคอ           
ทั้งสองข้าง
ข้อ 11 การแต่งกายที่มิได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยทำ�เป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
-----------------------------------------ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้การดำ�เนินการจัดการศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นควรจัด
ทำ�ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๗  (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ         
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สั่ง หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่กำ�หนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ เป็นอย่าง
อื่นแต่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการประจำ�คณะ” หมายความว่า  คณะกรรมการประจำ�คณะของแต่ละคณะในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคณะและให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่
เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
“หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนในแต่ละคณะและให้หมายรวม
ถึงหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
“แผนการเรียน” หมายความว่า แผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาของ แต่ละหลักสูตรที่ได้
รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
“อาจารย์ทปี่ รึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจำ�ในคณะซึง่ คณบดีมอบหมายให้ท�ำ หน้าทีใ่ ห้ค�ำ แนะนำ�ปรึกษา
ติดตามผลเกี่ยวกับการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติตลอดจนรับผิดชอบดูแลแผน
การเรียนของนักศึกษา
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในระดับปริญญา
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำ�นาจวินิจฉัยตีความตลอดจนออกประกาศเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้คำ�วินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๖ ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้
(๑) เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
ข้อ ๗ การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ของมหาวิทยาลัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ ๘ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและชำ�ระเงินค่า                
ลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย พร้อมนำ�ส่งหลักฐานเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
หากผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะมีเหตุจำ�เป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน
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หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยการประสานงานด้านวิชาการระหว่างคณะหรือภาควิชา คณะใดหรือ
ภาควิชาใด ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใดให้จัดการศึกษาในวิชาการด้านนั้น แก่นักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาภาคการศึกษาปกติโดยใช้ระบบทวิภาคเป็นหลัก ในปีการศึกษาหนึ่ง จะแบ่ง
ออกเป็นสองภาคการศึกษาซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเวลาสำ�หรับการสอบด้วย
(๓) มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนเพิ่มเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าเจ็ดสัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมเวลาสำ�หรับการสอบด้วย แต่ให้มีจำ�นวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับหนึ่งภาค          
การศึกษาปกติ
(๔) การกำ�หนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้กำ�หนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
(ก) รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาค            
การศึกษาปกติ หรือจำ�นวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
(ข) รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ๒ – ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือจำ�นวนชั่วโมงรวม ระหว่าง ๓๐ - ๔๕ ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
(ค) การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้นับ
เป็นหนึ่งหน่วยกิต
(ง) การทำ�โครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำ�โครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
(จ) การศึกษาบางรายวิชาทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดหน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อนื่ ได้
ตามความเหมาะสม
(๕) นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา
จึงจะมีสทิ ธิส์ อบในรายวิชานัน้ กรณีทเี่ วลาศึกษาไม่ถงึ ร้อยละแปดสิบอันเนือ่ งมาจากเหตุสดุ วิสยั จะต้องได้รบั อนุญาตจาก
อาจารย์ผู้สอนประจำ�รายวิชานั้นและรายงานให้คณบดีทราบ
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หมวด ๓
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดดังนี้
(๑) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่กำ�หนดในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จก่อนวันเปิดภาค               
การศึกษานั้น ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(๒) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไปตามข้อกำ�หนด
ของหลักสูตรและข้อกำ�หนดของคณะที่นักศึกษาสังกัด หากฝ่าฝืนจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ
(๓) การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต�่ำกว่า ๙ หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส�ำหรับภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่แผน     
การเรียนของหลักสูตรได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามแผนการเรียนที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรนั้น
(๔) การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มีจำ�นวนหน่วยกิตมากกว่า ๒๒ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน
๒๕ หน่วยกิตหรือน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ต้องขออนุมตั คิ ณบดีและได้เพียงหนึง่ ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้าย
ที่นักศึกษาจะสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร และมีหน่วยกิตเหลืออยู่ไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิต หรือน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
อาจขออนุมัติคณบดี เป็นการเฉพาะรายได้อีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(๕) นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาแล้ว แต่มีประกาศภายหลังว่าพ้นสภาพเนื่องจาก                
ผลการเรียนในภาคการศึกษาก่อน ให้ถอื ว่าผลการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดมาเป็นโมฆะ ไม่มผี ลผูกพันมหาวิทยาลัย
และนักศึกษามีสทิ ธิข์ อคืนเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาซึง่ ได้ช�ำ ระในภาคการศึกษาทีเ่ ป็นโมฆะ
(๖) สำ�หรับภาคการศึกษาปกติ หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน และชำ�ระเงิน
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินหลังวันที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด จะต้อง
ชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย
ในภาคการศึกษาปกติหากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ชำ�ระเงิน มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษา
ผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
(๗) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และประสงค์จะขอรักษาสภาพ การเป็นนักศึกษา
เพื่อลาพักการศึกษาหรือปรับค่าระดับคะแนนให้ยื่นคำ�ร้องต่อคณบดี เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้นำ�ไปยื่นต่อสำ�นักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น และต้องชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่ปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
(๘) สำ�หรับภาคการศึกษาฤดูรอ้ นนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินตามระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัย
กำ�หนด หากไม่ปฏิบตั นิ กั ศึกษาจะไม่มสี ทิ ธิเ์ ข้าศึกษาและถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอ้ นนัน้ เป็นโมฆะ
(๙) ให้อธิการบดีมีอำ�นาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตาม (๖) (๗) กลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้เป็นกรณีพิเศษ เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็น
ระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่พ้นกำ�หนดระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่นักศึกษา ผู้นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา โดยนักศึกษาต้องชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผูล้ าพักการศึกษารวมทัง้ ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ค้างชำ�ระตามประกาศมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๑ กรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุอันควรอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจำ�กัดจำ�นวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้
การเปิดรายวิชาเพิ่มหรือปิดรายวิชาใดต้องกระทำ�ภายในสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อนมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อน นักศึกษาจะต้องสอบได้วิชาบังคับก่อน              
หากฝ่าฝืนจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น เป็นโมฆะ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีก่อนการลงทะเบียนเรียน
และจะต้องเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรที่จะสำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
(๒) นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อนที่เคยลงทะเบียนเรียนแล้ว
ผลการสอบไม่ผ่าน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ผลการเรียนของรายวิชาต่อเนื่องจะไม่เป็นโมฆะ
ไม่ว่าผลการเรียนของรายวิชาบังคับก่อนจะสอบผ่านหรือไม่ ให้นำ�ผลการเรียนของรายวิชาที่สอบผ่านมาคำ�นวณ
คะแนนเฉลี่ ย สะสมตามปกติ เว้ น แต่ ร ายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ต รกำ � หนดไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามที่ กำ � หนดไว้ ใ น
หลักสูตรนั้น
(๓) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อน หากงดเรียนรายวิชาบังคับก่อน
จะต้องงดเรียนรายวิชาต่อเนือ่ งในคราวเดียวกันด้วย หากไม่งดเรียนรายวิชาต่อเนือ่ งจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ต่อเนื่องนั้นเป็นโมฆะ
ข้อ ๑๓ มหาวิทยาลัยกำ�หนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาดังนี้
(๑) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาได้ในแต่ละภาคการศึกษา หากเป็นการลงทะเบียนเรียน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประเภทไม่นับหน่วยกิต
(๒) นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาเพื่อนับหน่วยกิตในหลักสูตรจะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไข ดังนี้
(ก) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำ�เร็จการศึกษา และรายวิชาที่จะเรียนไม่เปิดสอนในภาค
การศึกษานั้น
(ข) รายวิ ช าที่ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นในสถานศึ ก ษาอื่ น จะต้ อ งเที ย บได้ กั บ รายวิ ช าตามหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย การเทียบให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของภาควิชาและคณะเจ้าของรายวิชา โดยถือเกณฑ์เนือ้ หาและจำ�นวนหน่วยกิต
เป็นหลัก ส่วนการอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาให้เป็นอำ�นาจของคณบดีที่นักศึกษาสังกัดอยู่
(๓) การเรียนข้ามสถานศึกษา ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอเรียนข้ามสถานศึกษาต่อคณบดีเพื่อพิจารณา และ
นักศึกษาชำ�ระเงินตามประกาศทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ให้เรียบร้อย หลังจากนัน้ จึงไปดำ�เนินการ ณ สถานศึกษาทีน่ กั ศึกษา
ต้องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
(๔) กรณีนกั ศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ มีความประสงค์จะเรียนข้ามสถานศึกษาให้ปฏิบตั ติ ามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
ข้อ ๑๔ นักศึกษาอาจขอเพิ่มหรือถอนรายวิชาได้โดยต้องดำ�เนินการดังนี้
(๑) การขอเพิ่มรายวิชา ต้องกระทำ�ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน
(๒) การถอนรายวิชา ให้มีผลดังนี้
(ก) ถ้าถอนรายวิชาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชานั้น
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
(ข) ถ้าถอนรายวิชาเมื่อพ้นกำ�หนดสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายในสิบสองสัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติ
หรือเมื่อพ้นกำ�หนดสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายในห้าสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา ซึ่งจะได้ระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ
และเมื่อพ้นกำ�หนดการถอนรายวิชาแล้ว นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้
(๓) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มจนมีจ�ำนวนหน่วยกิตสูงกว่า หรือการถอนรายวิชาจนเหลือจ�ำนวน
หน่วยกิตต�่ำกว่าที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐  (๓) จะท�ำมิได้ หากฝ่าฝืนจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมี
เหตุผลอันควรและได้รับอนุมัติจากคณบดี
หมวด ๔
การลาของนักศึกษา
ข้อ ๑๕ นักศึกษามีสิทธิ์ลาพักการศึกษาในระหว่างการศึกษาดังนี้
(๑) การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทัง้ ภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนไปแล้วให้ยกเลิกการลงทะเบียน
เรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา แต่หากเป็น
การลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่สิบสองในระหว่างภาคการศึกษาปกติ หรือสัปดาห์ที่หกในระหว่างภาคการศึกษา
ฤดูร้อนให้บันทึกระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ
(๒) การขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจำ�เป็นพร้อมกับมีหนังสือยื่นต่อคณบดี
(๓) นักศึกษาอาจยื่นคำ�ร้องต่อคณบดี เพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติ
ดังกรณีต่อไปนี้
(ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ
(ข) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(ค) ประสบอุบตั เิ หตุ ภยันตราย หรือเจ็บป่วย จนต้องพักรักษาตัวตามคำ�สัง่ แพทย์เป็นเวลานานเกินกว่า
ร้อยละยี่สิบของเวลาศึกษาทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์
(ง) มีความจำ�เป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
(๔) ในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี เป็นกรณีพิเศษ
(๕) ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่าสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
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(๖) นักศึกษาจะต้องชำ�ระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา หากไม่ปฏิบตั จิ ะถูกถอนชือ่ ออกจากทะเบียนนักศึกษา ยกเว้น ภาคการศึกษาทีน่ กั ศึกษา
ได้ชำ�ระเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าอื่นใดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินดังกล่าวให้ แต่นักศึกษาไม่ต้องชำ�ระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
(๗) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือการกลับเข้าศึกษาใหม่หรือการถูกให้พักการศึกษาแล้วแต่กรณี
ไม่เป็นเหตุให้ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินกว่าสองเท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตรนับแต่วนั ขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๑๖ นักศึกษาที่ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยทำ�ให้ไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคได้ นักศึกษาต้องขอผ่อนผัน            
การสอบต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นภายในวันถัดไปหลังจากที่มีการสอบปลายภาครายวิชานั้นเว้นแต่จะมีเหตุผล              
อันสมควร คณะกรรมการประจำ�คณะเป็นผูพ้ จิ ารณาการขอผ่อนผันดังกล่าว โดยอาจอนุมตั ใิ ห้ได้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์
หรือ ม.ส. หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ได้ระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ หรือ
ไม่อนุมัติการขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่าขาดสอบก็ได้
ข้อ ๑๗ นักศึกษาอาจลาออกจากการเป็นนักศึกษาได้โดยยื่นคำ�ร้องขอลาออกต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด และ
ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
หมวด ๕
การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
ข้อ ๑๘ นักศึกษาอาจย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดดังนี้
(๑) นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะย้ายคณะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีของคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดและคณบดีของคณะ
ที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายเข้าศึกษา
(๒) นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทำ�ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดีของคณะที่
นักศึกษาสังกัด
หมวด ๖
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๑๙ มหาวิทยาลัยกำ�หนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาให้คณะที่เปิดสอน  ในมหาวิทยาลัย
จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสำ�หรับรายวิชาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาคการศึกษาหนึง่ โดยการ
ประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้กำ�หนดเป็นระดับคะแนน ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและผลการศึกษาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด ๗
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๐ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ได้ศึกษาสำ�เร็จครบหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดและได้รับการอนุมัติปริญญา
(๔) พ้นสภาพเนื่องจากถูกถอนชื่อการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๐
(๗)
(๕) ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๖) ใช้ระยะเวลาการศึกษาเกินกว่าสองเท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตรนับแต่วนั ขึน้ ทะเบียนเป็น นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้สำ�หรับนักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียน ย้ายคณะหรือสาขาวิชาให้
นับเวลาที่เคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดิมรวมเข้าด้วย
หมวด ๘
การขอสำ�เร็จการศึกษา การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ข้อ ๒๑ นักศึกษาจะมีสิทธิขอสำ�เร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ต้องศึกษารายวิชาให้ครบตามหลักสูตรและข้อกำ�หนดของสาขาวิชานั้น
(๒) มีหน่วยกิตสะสมไม่ต�่ำกว่าที่หลักสูตรก�ำหนดไว้ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
(๓) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตและไม่มีหนี้สินผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
(๔) การยื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษาต้องยื่นต่อสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกภาคการศึกษาที่
นักศึกษาคาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่วนั เปิดภาคการศึกษานัน้ จนกว่านักศึกษาจะสำ�เร็จการศึกษา
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
(๕) นักศึกษาที่ไม่ดำ�เนินการตาม  (๔) จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในภาคการศึกษานั้น
และจะต้องชำ�ระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษา ยื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จ
การศึกษา
ข้อ ๒๒ นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาต้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตโดยยื่นคำ�ร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อสำ�นัก            
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมชำ�ระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทั้งนี้จะต้องดำ�เนินการตามขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๓ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด ๙
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไม่ต�่ำกว่า ๗๒ หน่วยกิตส�ำหรับหลักสูตร ๒-๓ ปีการศึกษา หรือ
ไม่ต�่ำกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตส�ำหรับหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา หรือไม่ต�่ำกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตส�ำหรับหลักสูตร ๕ ปีการศึกษา
(๒) สำ�เร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำ�หนด ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษา
ตามข้อบังคับนี้
(๓) ต้องไม่มีผลการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ขั้นไม่พอใจ หรือ ม.จ. หรือต�่ำกว่าระดับคะแนนขั้นพอใช้ หรือ ค
ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
(๔) นักศึกษาผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต�่ำกว่า ๓.๕๐ จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑
(๕) นักศึกษาผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต�่ำกว่า ๓.๒๕ จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒
(๖) การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมให้มหาวิทยาลัยนำ�เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวเดียวกันกับ
ที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจำ�ภาคการศึกษานั้น
ข้อ ๒๕ การให้เกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน
(๑) ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีเหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น โดยแยกเป็นคณะ
(๒) เกียรตินิยมเหรียญทองให้แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ได้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ
(๓) เกียรตินิยมเหรียญเงินให้แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นที่สอง และจะต้อง
ได้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแต่ละคณะ กรณีผู้สำ�เร็จการศึกษาได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด
แต่ได้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแต่ละคณะ ให้เกียรตินิยมเหรียญเงิน
การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยมให้สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำ�เนินการ ปีการศึกษาละ
หนึ่งครั้ง และให้อธิการบดีนำ�เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญา
ประจำ�ภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา
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หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๖ ภายใต้บังคับตั้งแต่ข้อ ๖ ถึงข้อ ๑๘ ให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนก่อน ข้อบังคับนี้
มีผลใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ ข้อ ๒๔ (๑) (๔) (๕) ไม่ให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าเป็นนักศึกษา
ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๐ โดยให้นักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๐ ใช้ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓   (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกว่าจะสำ�เร็จการศึกษาโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

(นางจรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
......................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเห็นสมควรจัดทำ�  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษาขึ้นเพื่อให้การจัดการระบบสหกิจศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑๑๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาความในข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สั่ง มติ หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กำ�หนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการระดับคณะทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและให้หมายรวมถึง วิทยาเขต สำ�นัก สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และให้
หมายรวมถึง ผู้อำ�นวยการวิทยาเขต สำ�นัก สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ในสังกัด
คณะ และให้หมายรวมถึงสาขาวิชาที่ขึ้นตรงต่อคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ระบบสหกิจศึก ษา” หมายความว่า ระบบการศึ ก ษาที่ เ น้ น การปฎิ บัติ ง านในส่ ว นราชการของรั ฐหรื อ
สถานประกอบการของเอกชนที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยให้มี
การเสนองานให้กับนักศึกษาล่วงหน้า และนักศึกษาได้เลือกปฏิบัติงานตามที่นักศึกษามีความถนัด เป็นหลักสูตรสำ�หรับ
นักศึกษาในคณะ และส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
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“วิชาสหกิจศึกษา” หมายความว่า วิชาทีน่ กั ศึกษาจะต้องปฏิบตั งิ านจริงอย่างเป็นระบบ ในส่วนราชการของรัฐ
หรือสถานประกอบการของเอกชน เป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
“สถานประกอบการ” หมายความว่า ส่วนราชการของรัฐหรือสถานประกอบการของเอกชนที่เข้าร่วมระบบ
สหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ที่ปรึกษาในสถานประกอบการ” หมายความว่า บุคลากรที่ส่วนราชการของรัฐหรือสถานประกอบการของ
เอกชนมอบหมายให้ทำ�หน้าที่ดูแลและให้คำ�ปรึกษาการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบระบบสหกิจศึกษา ได้แก่
(๑) ฝ่ายสหกิจศึกษา สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ในการสนับสนุน            
การดำ�เนินงานระบบสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัย
(๒) สำ�นักงานสหกิจศึกษาประจำ�คณะ มีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำ�เนินงานระบบสหกิจศึกษาของคณะ
ทั้งนี้ อำ�นาจและหน้าที่ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานระบบ
สหกิจศึกษา และมีขอบอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการอำ�นวยการระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษา ชี้แนะ
ให้ความเห็นชอบการพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบ ระเบียบ เกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา
(๒) คณะกรรมการอำ�นวยการระบบสหกิจศึกษาประจำ�คณะ ตามคำ�เสนอของคณะ เพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษา
ชี้แนะและให้ความเห็นชอบในการบริหารงานระบบสหกิจศึกษาของคณะ
(๓) คณะกรรมการดำ�เนินงานระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทำ�หน้าที่สนับสนุนการดำ�เนินงาน
ระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีอำ�นาจและหน้าที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยมอบหมายคณะ ให้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามคำ�เสนอ
คณะกรรมการอำ�นวยการระบบสหกิจศึกษาประจำ�คณะ เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานระบบสหกิจศึกษา และมี
ขอบอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการดำ�เนินงานระบบสหกิจศึกษาประจำ�คณะ ทำ�หน้าทีใ่ นการประสานงาน ระบบสหกิจศึกษา
ประจำ�คณะ
(๒) อาจารย์ประสานงานระบบสหกิจศึกษาประจำ�ภาควิชา แต่งตัง้ จากอาจารย์ประจำ�แต่ละภาควิชาในคณะ
เพื่อให้ทำ�หน้าที่ประสานงาน และให้คำ�ปรึกษานักศึกษาของภาควิชานั้น
(๓) อาจารย์นิเทศ แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ�ภาควิชาให้ทำ�หน้าที่นิเทศ และประเมินผลนักศึกษา
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอำ�นาจและหน้าที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๘ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบดังนี้
(๑) เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาซึ่งกำ�ลังศึกษาอยู่ โดยผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหน่วยกิต ตามหลักสูตรการศึกษานั้น และมีเวลาการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า              
หนึ่งภาคการศึกษา
(๒) มีระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตำ�่ กว่า ๒.๐๐ ส�ำหรับหลักสูตรปริญญาตรีหรือมีระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่า
๓.๐๐ ส�ำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(๓) ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยภาควิชาต้นสังกัดของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกำ�หนด
(๔) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
กรณีที่นักศึกษาขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการอำ�นวยการระบบสหกิจศึกษาประจำ�คณะเป็นผู้พิจารณา
เป็นการเฉพาะรายให้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ ตามความเหมาะสม
กรณีที่นักศึกษาขาดคุณสมบัติตาม (๓) และ (๔) ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาได้ ให้ดำ�เนินการ
ตามหลักเกณฑ์สำ�เร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา และปฏิบัติตามขั้นตอนของ
ระบบสหกิจศึกษาตามที่คณะกำ�หนด
ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาสหกิจศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยนักศึกษาต้องไปปฎิบตั งิ านในสถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับข้อ ๘ (๑)
ข้อ ๑๑ นักศึกษาต้องถือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้คือ
(๑) ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ ในตำ�แหน่งตามที่
ภาควิชาเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา
(๒) ปฏิบตั ติ นตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทุกประการในระหว่าง
ปฏิบัติงาน
(๓) รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ อย่างเต็มความสามารถ
(๔) ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามที่สถานประกอบการกำ�หนด และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นได้
กรณีนักศึกษาภาคสมทบและที่มีงานประจำ�ทำ�อยู่ ให้ดำ�เนินการตามประกาศของคณะ
ข้อ ๑๒ เมื่อประกาศผลการคัดเลือกจากสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาทุกคนต้องไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการนั้น จะเลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่ได้
เว้นแต่กรณี เมื่อมีเหตุจำ�เป็นสุดวิสัย นักศึกษาสามารถขอเลื่อนการปฏิบัติงานได้ โดยต้องยื่นคำ�ร้องผ่าน
อาจารย์ประสานงานระบบสหกิจศึกษาประจำ�ภาควิชา เพื่อเสนอคณะกรรมการอำ�นวยการระบบสหกิจศึกษาประจำ�
คณะพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๓ ภายใต้บังคับข้อ ๘ (๒) และข้อ ๑๒ วรรคสอง นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาที่ยังมิได้ลง
ทะเบียนเรียนมาก่อน แต่สามารถลงทะเบียนซ�้ำในรายวิชาบังคับหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนในรายวิชาเลือก                
ที่เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อนได้
ข้อ ๑๔ การประเมินผลและการวัดผล ให้เป็นไปตามที่ประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๕ นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องลงทะเบียนเรียนซ�้ำวิชา
สหกิจศึกษาอีกจนกว่าจะผ่าน จึงถือว่าศึกษาครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ คณะอาจขอตัวนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนครบกำ�หนดระยะเวลา โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจศึกษาประจำ�คณะ ในกรณีดังนี้
(๑) นักศึกษากระทำ�ความผิดหรือร่วมกระทำ�ผิดทีส่ ามารถพิสจู น์ได้ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมอันจะก่อให้
เกิดความเสื่อมเสียต่อสถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาได้รบั การมอบหมายงานไม่เหมาะสม และไม่สามารถหางานตรงตามข้อ ๑๑(๑) ในสถานประกอบการ
เดิมได้
(๓) สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษายุติการปฏิบัติงานโดยไม่ใช่ความผิดของนักศึกษา
(๔) มีเหตุจ�ำ เป็นทางด้านอืน่ ทีค่ ณะเห็นชอบให้นกั ศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนระยะเวลาทีก่ �ำ หนด
กรณีเหตุตาม (๑) ให้พิจารณาใช้ข้อ ๑๗
กรณีเหตุตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้อาจารย์นิเทศพิจารณาให้นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลรายวิชา
โดยเสนอให้คณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจศึกษาประจำ�คณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือให้คณะดำ�เนินการ
หาสถานประกอบการใหม่ โดยนับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานล่วงมาแล้วรวมระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใหม่ด้วย
ข้อ ๑๗ การลงโทษนักศึกษาที่กระทำ�ผิดต่อระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการและข้อบังคับฉบับนี้
ให้นกั ศึกษาได้รบั การประเมินผลไม่ผา่ น และให้คณะกรรมการอำ�นวยการระบบสหกิจศึกษาประจำ�คณะ พิจารณาลงโทษ
เป็น ๔ สถาน ดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทำ�ทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทำ�กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การพิจารณาโทษใน (๒) (๓) และ (๔) ให้ทำ�เป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครอง มารับทราบ
ความผิดและรับรองการลงโทษไว้ด้วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ
ข้อ ๑๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำ�นาจวินิจฉัยตีความ เพื่อให้การปฏิบัติตาม
ข้อบังคับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

(นางจรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
......................................
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๗  (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ . เมื่อวันที่ ๒๖
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความว่า คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีเ่ ปิดการเรียนการสอนระดับปริญญา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“รองคณบดี” หมายความว่า รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาของคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลธัญบุรี
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีแต่งตั้ง
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภานักศึกษา” หมายความว่า สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“องค์การนักศึกษา” หมายความว่า องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สโมสรนักศึกษา” หมายความว่า สโมสรนักศึกษาของคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ชมรม” หมายความว่า ชมรมกิจกรรมนักศึกษาทีส่ งั กัดองค์การนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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“คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาที่ได้รับเลือกตั้งให้
มีหน้าที่บริหารงานสภานักศึกษา
“คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาทีไ่ ด้รบั เลือก
ตั้งให้มีหน้าที่บริหารงานองค์การนักศึกษา
“คณะกรรมการบริหารชมรม” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารชมรมนักศึกษาที่ได้รับเลือกตั้งให้มีหน้าที่
บริหารงานชมรม
“คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้
ให้มีหน้าที่บริหารงานสโมสรนักศึกษา
“สมาชิก” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เป็นสมาชิก ในสภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕

ให้การบริหารกิจกรรมของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
(๑)  สภานักศึกษา
(๒)  องค์การนักศึกษา
สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย
สภานั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ใช้ ชื่ อ ย่ อ ว่ า “ส.มทรธ.” ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า
“Rajamangala University of Technology Thanyaburi Student Council” ชื่อย่อ “RMUTT.SC”
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้ชื่อย่อว่า “อน.มทรธ.” ชื่อภาษาอังกฤษว่า
“Rajamangala University of Technology Thanyaburi Student Organization” ชื่อย่อ “RMUTT.SO”
ข้อ ๖ สโมสรนั ก ศึ ก ษาในระดั บ คณะ ใช้ ชื่ อ ย่ อ ว่ า “สน. .........ชื่ อ ย่ อ คณะ......... .มทรธ.”
ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology Thanyaburi. .........ชื่อภาษาอังกฤษของคณะ......... .
Student Union” ชื่อย่อ “RMUTT. .........ชื่อย่อคณะ......... .SU.”
ข้อ ๗ เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ
(๑) เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของสภานักศึกษา ให้ใช้เครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย
ด้านล่างเขียนตัวอักษร “สภานักศึกษา”
(๒) เครือ่ งหมายหรือตราสัญลักษณ์ขององค์การนักศึกษา ให้ใช้เครือ่ งหมายราชการของมหาวิทยาลัย
ด้านล่างเขียนตัวอักษร “องค์การนักศึกษา”
(๓) เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของสโมสรนักศึกษาคณะให้ใช้เครื่องหมายราชการของ
มหาวิทยาลัยด้านล่างเขียนตัวอักษร “สโมสรนักศึกษาคณะ............................. (ใส่ชื่อคณะ).............................
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หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์
ข้อ ๘

วัตถุประสงค์ในการดำ�เนินกิจกรรมของนักศึกษา มีดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้สิทธิเสรีภาพ และการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย
โดยฝึกและปลูกฝังนิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น
(๒) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมสมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
(๓) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย			
(๔) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความรับผิดชอบ             
ต่อตนเอง และสังคมส่วนรวม
(๕) เพือ่ ปลูกฝังและรักษาไว้ซงึ่ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์อนั ดีงามของชาติ
(๖) เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดแก่นักศึกษา
หมวดที่ ๓
สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา
ข้อ ๙

นักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) มีสทิ ธิเสมอภาค ทีจ่ ะได้รบั การศึกษา การบริการ และการเข้าร่วมกิจกรรม ตามทีม่ หาวิทยาลัย
จัดให้นักศึกษาโดยเท่าเทียมกัน
(๒) มีสทิ ธิแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์ภายในขอบเขตกฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ
แบบแผนของมหาวิทยาลัย
(๓) มีสิทธิในการดำ�เนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของงานกิจการนักศึกษา และต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบใด ของมหาวิทยาลัย
(๔) มีหน้าที่ส่งเสริมรักษาชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
(๕) มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
(๖) ธำ�รงไว้ซึ่งความสามัคคีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันอื่น
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๘) ให้นักศึกษาทุกคนที่กำ�ลังศึกษาอยู่ทั้งหมดเป็นสมาชิก และต้องชำ�ระเงินค่าบำ�รุงองค์การ
นักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(๙) สมาชิกภาพของสมาชิก จะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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หมวดที่ ๔
สภานักศึกษา
ข้อ ๑๐ สภานักศึกษาประกอบด้วยสมาชิกสภานักศึกษา ที่มาจากตัวแทนคณะ คณะละ สามคนโดยมาจาก
การเลือกตั้ง
ข้อ ๑๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คือ นักศึกษาที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในคณะนั้น
ข้อ ๑๒ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นนักศึกษาที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในคณะนั้น
(๒) ไม่เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
   
(๓) ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับ และระเบียบ ของมหาวิทยาลัย ถ้าเคยถูก
ลงโทษทางวินัยต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า สองภาคการศึกษา ในวันปิดรับสมัครเลือกตั้งและไม่อยู่ในระหว่างพัก           
การศึกษาในปีการศึกษานั้น
(๔) มีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า สองจุดศูนย์ศูนย์
(๕) ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสียหาย
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ประกอบด้วย ตำ�แหน่งดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
			 ๑) ประธานสภานักศึกษา
				๒) รองประธานสภานักศึกษา คนที่ หนึ่ง
				๓) รองประธานสภานักศึกษา คนที่ สอง
				๔) เลขานุการสภานักศึกษา
				๕) ผู้ช่วยเลขานุการสภานักศึกษา
				๖) ผู้ตรวจสอบการเงิน
				๗) ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษา
				๘) กรรมการสภานักศึกษาตำ�แหน่งอื่นใด (ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด)
(๒) คณะกรรมาธิการแต่ละฝ่าย
				๑) กรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงการและงบประมาณ
			 ๒) กรรมาธิการฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา
				๓) กรรมาธิการฝ่ายรับฟังความคิดเห็น			
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ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นตัวแทนรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
(๒) ควบคุมตรวจสอบการบริหารงาน และการดำ�เนินงานขององค์การนักศึกษา ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์นโยบาย และงบประมาณที่ได้รับ
(๓) เป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็น และเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอแนะ
หาทางแก้ไข
(๔) ร่วมกับองค์การนักศึกษาในการเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา
(๕) กำ�หนดระเบียบเกีย่ วกับการดำ�เนินงานภายในของสภานักศึกษาตามทีเ่ ห็นสมควร การกระทำ�
ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่า สอง ใน สาม ของ
องค์ประชุมของสภานักศึกษา
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงงาน และงบประมาณขององค์การนักศึกษาและ สภานักศึกษา
เพื่อเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย
(๗) พิจารณาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในการดำ�เนินงานกิจกรรมของนักศึกษา
(๘) เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำ�เนินงานขององค์การนักศึกษา
ข้อ ๑๕ สมาชิกสภานักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบของสภานักศึกษาที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
(๒) รับฟังความคิดเห็น และข้อวิจารณ์ของนักศึกษาอันจักเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม เพือ่ เสนอต่อ
สภานักศึกษา
ข้อ ๑๖ ประธานสภานักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นประธานในที่ประชุมสภานักศึกษา
(๒) ควบคุมการดำ�เนินกิจกรรมของสภานักศึกษา
(๓) รายงานให้สภานักศึกษาทราบในแต่ละเรื่องที่ได้รับมา
(๔) เป็นผู้ลงนามในนามของสภานักศึกษา
(๕) มอบหมายให้สมาชิกสภานักศึกษาปฏิบัติงานเฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษา
ข้อ ๑๗ รองประธานสภานักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ช่วยประธานสภานักศึกษา ในกิจการที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภานักศึกษา
(๒) เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานสภานั ก ศึ ก ษา ในกรณี ที่ ป ระธานสภานั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อ ๑๘ เลขานุการสภานักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ออกหนังสือนัดประชุมสภานักศึกษา
(๒) จัดทำ�รายงานการประชุม
(๓) เก็บรักษาเอกสาร ของสภานักศึกษา
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(๔) ทำ�หน้าที่ธุรการ ของสภานักศึกษา
(๕) ประสานงานระหว่างสภานักศึกษากับนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย
ข้อ ๑๙ ผูต้ รวจสอบการเงินมีหน้าทีค่ วบคุมการเงิน และตรวจสอบบัญชีการเงินของสภานักศึกษาและองค์การ
นักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และควบคุมยอดงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสภานักศึกษา หรือ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ ๒๐ ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) แถลงข่าวสารของสภานักศึกษา ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย
ข้อ ๒๑ กรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงงานและงบประมาณ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๓) พิจารณาโครงงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากสภานักศึกษา
(๔) ชี้แจงผลการพิจารณาโครงงาน และงบประมาณต่อสภานักศึกษา
ข้อ ๒๒ กรรมาธิการฝ่ายติดตามผลงาน และกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๒) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้ว
ข้อ ๒๓ กรรมาธิการฝ่ายรับฟังความคิดเห็น มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมและพิจารณาข้อเสนอ ของนักศึกษาเพื่อเสนอต่อสภานักศึกษา
(๒) สำ�รวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๔ การดำ�เนินงานของสภานักศึกษา
(๑) คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาเป็นผู้ดำ�เนินการจัดทำ�โครงงานและงบประมาณของสภา
นักศึกษา
(๒) กรรมาธิการของสภานักศึกษา
				๑) ให้สภานักศึกษาตั้งกรรมาธิการสามัญขึ้น สามฝ่าย ประกอบด้วยกรรมาธิการดังต่อไปนี้
					ก) กรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงงานและงบประมาณ
					ข) กรรมาธิการฝ่ายติดตามผลงาน และกิจกรรมนักศึกษา
					ค) กรรมาธิการฝ่ายรับฟังความคิดเห็น สภานักศึกษาอาจตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ
ได้ตามความจำ�เป็น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภานักศึกษามอบหมาย
			 ๒) ให้กรรมาธิการแต่ละฝ่ายเลือกตั้งประธานจากกรรมาธิการในฝ่าย
		
๓) ประธานกรรมาธิการอาจเชิญบุคคลใด มาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในเรือ่ ง
ที่กรรมาธิการกำ�ลังพิจารณาอยู่ได้ ตามความเหมาะสม ในระยะเวลาที่กำ�หนด
		
๔) ให้กรรมาธิการดำ�เนินงานตามที่สภานักศึกษามอบหมายเมื่อได้พิจารณาดำ�เนินการเสร็จ
แล้วให้รายงานต่อสภานักศึกษา
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(๓) การเปิดอภิปรายทั่วไป
				ให้สภานักศึกษาดำ�เนินการเปิดอภิปรายทัว่ ไป ในเรือ่ งเกีย่ วกับกิจการขององค์การนักศึกษา ได้
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
				ก) เมื่อสมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำ�นวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดลง
มติเห็นชอบด้วยที่จะให้เปิดอภิปรายทั่วไป
			 ข) เมื่อนักศึกษาจำ�นวนไม่น้อยกว่า หนึ่ง ใน สิบ ของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย รวมตัวกัน
เข้าชื่อเสนอต่อสภานักศึกษา กรณีมีผู้ร้องเรียนผู้สมัครขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๑๒ ให้ร้องเรียนก่อนการเลือกตั้งภายใน
สิบวัน
ข้อ ๒๕ กำ�หนดการเลือกตั้งสภานักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๖ วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของสมาชิกสภานักศึกษา มีวาระคราวละหนึ่งปี และสิ้นสุดลง ในวันที่
อธิการบดีประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่
ข้อ ๒๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสภานักศึกษา ตามข้อ ๑๒
(๒) อายุของสภานักศึกษาสิ้นสุดลงตามข้อ ๒๖
(๓) ตาย
(๔) ลาออก
(๕) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๖) ออกตามข้อ ๓๔ วรรคท้าย
(๗) ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๘) อธิการบดีมีคำ�สั่งให้พ้นจากตำ�แหน่งโดยระบุความผิดไว้อย่างชัดแจ้ง
ข้อ ๒๘ ในกรณีทสี่ มาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิน้ สุดลง ด้วยประการใดก็ตามในขณะทีย่ งั เหลือระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า หกสิบวัน ก่อนปิดการศึกษาภาคสองให้ทำ�การเลือกตั้งซ่อมให้เสร็จสิ้นภายใน ยี่สิบวัน หลังจากสมาชิก
ภาพสิ้นสุดลง
ข้อ ๒๙ ให้มีประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญตามที่สภานักศึกษากำ�หนด
ข้อ ๓๐ อธิการบดีเป็นผู้เปิดและปิดการประชุมสมัยสามัญของสภานักศึกษา
ข้อ ๓๑ การกำ�หนดระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ ให้สภานักศึกษาเป็นผู้กำ�หนด
ข้อ ๓๒ การประชุมสมัยวิสามัญของสภานักศึกษา ให้มีได้ดังต่อไปนี้
(๑) อธิการบดีเรียกประชุม
(๒) ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม
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(๓) สมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่า หนึ่ง ใน สาม ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด เข้าชื่อร้องขอ
ต่อประธานสภานักศึกษาให้เรียกประชุม
(๔) นายกองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาร้ อ งขอต่ อ ประธานสภานั ก ศึ ก ษาให้ เรี ย กประชุ ม ตามมติ ข อง
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
(๕) สโมสรนักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งร้องขอต่อประธานสภานักศึกษาให้เรียกประชุม แต่ทั้งนี้
ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่า ห้าคน
(๖) นักศึกษาจำ�นวนไม่น้อยกว่า หนึ่ง ใน สี่สิบ ของนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานสภานักศึกษาให้เรียกประชุม
ข้อ ๓๓ สมาชิกสภานักศึกษาจะดำ�รงตำ�แหน่งในสภานักศึกษาตามข้อ ๑๓ ได้เพียงตำ�แหน่งเดียว
ข้อ ๓๔ การประชุมสภานักศึกษาต้องมีสมาชิกสภานักศึกษาเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนสมาชิก
สภานักศึกษาทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่สมาชิกสภานักศึกษาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้เรียกประชุมอีกครั้ง ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ ถ้ามีผู้ร่วมประชุมไม่ต�่ำกว่า หนึ่ง ใน สี่ ของจ�ำนวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด ให้ถือว่าครบองค์ประชุม
ในกรณีทสี่ มาชิกสภานักศึกษาขาดการประชุมติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่แจ้งเป็นหนังสือให้ประธานสภานักศึกษา
ทราบล่วงหน้า ให้สภานักศึกษาเสนอชื่อบุคคลนั้นต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาถอดถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิกสภา
นักศึกษา
ข้อ ๓๕ การนัดประชุมให้แจ้งวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน สำ�หรับการประชุมสมัยสามัญ และไม่น้อยกว่า สามวัน สำ�หรับการประชุมสมัยวิสามัญ
ในการประชุมทุกครั้งต้องบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานและต้องเสนอรายงาน การประชุมให้
มหาวิทยาลัยทราบ ภายใน สิบห้าวัน หลังจากการประชุมทุกครั้ง
ข้อ ๓๖ การลงมติของสภานักศึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากของสมาชิกสภานักศึกษาที่เข้าประชุมในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด
ข้อ ๓๗ ถ้าสภานักศึกษามีมติแย้งกับมติคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษาต้องการ
ยืนยันมตินั้น ให้เรียกประชุมสภานักศึกษา เพื่อพิจารณายืนยันมติเดิมอีกครั้งหนึ่งภายใน เจ็ดวัน หลังจากการประชุมครั้ง
ก่อน การลงมติในการประชุมครั้งที่สองนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า หนึ่ง ใน สาม ของจำ�นวนสมาชิกสภานักศึกษา
ทั้งหมด
ข้อ ๓๘ การใช้จา่ ยงบประมาณของสภานักศึกษา ให้ประธานสภานักศึกษากับเลขานุการ สภานักศึกษาหรือ
บุคคลที่ประธานสภานักศึกษามอบหมายเป็นผู้เบิกจ่ายและแจ้งให้สภานักศึกษาทราบ และให้จัดทำ�บัญชีรับ-จ่าย ตลอด
สมัยการประชุมและนำ�เสนอสภานักศึกษาในการประชุมสมัยสามัญที่ สอง เป็นวาระแรก
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หมวดที่ ๕
องค์การนักศึกษา
ข้อ ๓๙ องค์การนักศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ข้อ ๔๐ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประกอบด้วย ตำ�แหน่งดังต่อไปนี้
(๑) นายกองค์การนักศึกษา
(๒) อุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่ หนึ่ง
(๓) อุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่ สอง
(๔) เหรัญญิกองค์การนักศึกษา
(๕) ผู้ช่วยเหรัญญิกองค์การนักศึกษา
(๖) เลขานุการองค์การนักศึกษา
(๗) ผู้ช่วยเลขานุการองค์การนักศึกษา
(๘) ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
(๙) ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์
(๑๐) ประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
(๑๑) ประธานฝ่ายกีฬา
(๑๒) ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
(๑๓) ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำ�เพ็ญประโยชน์
(๑๔) นายกสโมสรนักศึกษาหรือผู้ที่ได้มอบหมายเป็นกรรมการโดยตำ�แหน่ง
   (๑๕) ประธานชมรมทีส่ งั กัดในฝ่ายขององค์การนักศึกษา ทีม่ ผี ลงานของชมรมในรอบปีตดิ ต่อกัน สอง
ปีขึ้นไปให้เลือกตัวแทนจำ�นวนไม่เกิน หกคน
ข้อ ๔๑ การดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการดังต่อไปนี้
(๑) สำ�นักงานเลขานุการองค์การนักศึกษา
				๑) เลขานุการ เป็นประธานอนุกรรมการ
				๒) หัวหน้างานสารบรรณ เป็นอนุกรรมการ
๓) หัวหน้างานปฏิคม เป็นอนุกรรมการ
๔) หัวหน้างานสวัสดิการ เป็นอนุกรรมการ
				๕) หัวหน้างานพัสดุ เป็นอนุกรรมการ
๖) ตำ�แหน่งอื่นใด ตามความเหมาะสม
(๒) คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
๑) เหรัญญิก เป็นประธานอนุกรรมการ
				๒) หัวหน้างานการเงิน เป็นอนุกรรมการ
				๓) หัวหน้างานบัญชี เป็นอนุกรรมการ
				๔) ตำ�แหน่งอื่น ตามความเหมาะสม
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(๓) คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑) ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
๒) หัวหน้างานศิลปกรรม เป็นอนุกรรมการ
๓) หัวหน้างานสาราณียกร เป็นอนุกรรมการ
๔) ตำ�แหน่งอื่น ตามความเหมาะสม
(๔) คณะอนุกรรมการฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์
๑) ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
๒) ประธานชมรม ทางด้านนักศึกษาสัมพันธ์ เป็นอนุกรรมการ
(๕) คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
๑) ประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการ เป็นประธานอนุกรรมการ
๒) ประธานชมรม ทางด้านส่งเสริมวิชาการ เป็นอนุกรรมการ
(๖) คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬา
๑) ประธานฝ่ายกีฬา เป็นประธานอนุกรรมการ
๒) ประธานชมรม ทางด้านกีฬา เป็นอนุกรรมการ
(๗) คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
๑) ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ
๒) ประธานชมรม ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอนุกรรมการ
(๘) คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาสังคมและบำ�เพ็ญประโยชน์
๑) ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำ�เพ็ญประโยชน์ เป็นประธานอนุกรรมการ
				๒) ประธานชมรม ทางด้านพัฒนาสังคมและบำ�เพ็ญประโยชน์เป็นอนุกรรมการ
ข้อ ๔๒ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไป ทั้งนี้ให้เป็นตามประกาศ
ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๒) วางนโยบาย โครงงานและงบประมาณประจำ�ปี ขององค์การนักศึกษาเสนอต่อ สภานักศึกษา
พิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาการจัดตั้งชมรมและต่ออายุชมรมเสนอสภานักศึกษาอนุมัติ
(๔) พิจารณาโครงงาน การดำ�เนินงาน และงบประมาณประจำ�ปีของฝ่าย และชมรมแล้วรวบรวม
จัดทำ�งบประมาณประจำ�ปี เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษา
(๕) ร่วมมือและให้ความสะดวกในการดำ�เนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
(๖) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานแต่ละฝ่าย
(๗) มอบงานให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดต่อไป ภายใน เจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่
มหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหม่
(๘) เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม
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(๙) เสนอชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเป็นรายบุคคลต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณา
ถอดถอนคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาผู้นั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาไม่
น้อยกว่า สาม ใน สี่
ข้อ ๔๓ กรรมการบริหารองค์การนักศึกษามีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) นายกองค์การนักศึกษา
๑) เป็นประธานในการบริหารงานขององค์การนักศึกษา
๒) เป็นประธานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๓) เป็นตัวแทนขององค์การนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับเชิญ
๔) ควบคุมการดำ�เนินงานขององค์การนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้
(๒) อุปนายกองค์การนักศึกษา
๑) ดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา
๒) ปฏิบัติงานแทนนายกองค์การนักศึกษา ในกรณีที่นายกองค์การนักศึกษา ไม่อยู่หรืออยู่   
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
(๓) เลขานุการ
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการเลขานุการองค์การนักศึกษา
๒) จัดทำ�ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาแล้วจัดส่งให้
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาก่อนมีการประชุมคราวต่อไป
๓) รับผิดชอบในงานสารบรรณ
๔) รับผิดชอบในงานสวัสดิการและปฏิคม
๕) รับผิดชอบพัสดุ และทรัพย์สินขององค์การนักศึกษา
๖) จัดทำ�งบประมาณของสำ�นักงานเลขานุการองค์การนักศึกษาเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษาเพื่อพิจารณา
๗) ดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา
(๔) เหรัญญิก
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
๒) ควบคุมการเงินขององค์การนักศึกษา เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๓) จัดทำ�บัญชีรายรับ-จ่ายขององค์การนักศึกษา เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษาหรือเพื่อการตรวจสอบ
๔) รับผิดชอบการจัดหาทุนของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
				๕) จัดส่งบัญชีรายรับ-จ่าย ให้กับคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหม่ในวันมอบงาน
				๖) จัดทำ�งบประมาณของคณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชีเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษาเพื่อพิจารณา
				๗) ดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา
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(๕) ประธานแต่ละฝ่าย
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการในแต่ละฝ่าย
๒) เป็นประธานในที่ประชุมของชมรมในสังกัด และรับผิดชอบกิจกรรมของฝ่าย
๓) จัดทำ�งบประมาณของฝ่าย และดำ�เนินการรวบรวมโครงงาน และนโยบายของฝ่าย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเพื่อพิจารณา
๔) ประสานงานและวางแผนกำ � หนดนโยบายของฝ่ า ยให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๕) ติดตามผลการดำ�เนินงานของฝ่ายและชมรม
๖) ดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา
ข้อ ๔๔ ให้นายกองค์การนักศึกษามีอำ�นาจหน้าที่ควบคุมและจัดระเบียบบริหารภายในองค์การนักศึกษา
นายกองค์การนักศึกษาและอุปนายกองค์การนักศึกษาเป็นผูร้ บั ผิดชอบประสานงานกับสโมสรนักศึกษาในแต่ละ
คณะโดยตรง
นายกองค์การนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจาก
บุคคลข้างต้นเป็นตัวแทนองค์การนักศึกษาในการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณบดี การประชุมสภา
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับเชิญ
ข้อ ๔๕ ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเสนอชือ่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการในแต่ละฝ่าย เพือ่ ช่วยเหลือ
ดำ�เนินงานตามที่เห็นควรโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๔๖ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ในข้อ ๑๒ (๑) (๓) (๔) (๕)
ข้อ ๔๗ กำ�หนดการเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาคือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้ประกาศวัน เวลา และสถานที่ ที่จะมีการเลือกตั้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า สามสิบวัน ก่อนวัน
เลือกตั้ง
ข้อ ๔๘ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา ให้ ก ระทำ � โดยการเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปของ
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องรวมเป็นกลุ่ม โดยให้ระบุตำ�แหน่งหน้าที่ให้ครบตามที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนด
กรณีมีผู้ร้องเรียนผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๔๖ ให้ร้องเรียนก่อนการเลือกตั้งภายใน สิบวัน
ข้อ ๔๙ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกเพียงหนึ่งกลุ่ม
การนับคะแนนให้ถือว่ากลุ่มที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดได้รับเลือกตั้ง ถ้าคะแนนเสียงสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง
เลือกตั้งใหม่เฉพาะกลุ่มที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน
ข้อ ๕๐ วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีวาระคราวละ หนึ่งปี และ        
สิ้นสุดลงเมื่ออธิการบดีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหม่
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ข้อ ๕๑ สมาชิกภาพคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาตามข้อ ๔๖
(๒) อายุของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาสิ้นสุดลงตามข้อ ๕๐
(๓) ตาย
(๔) ลาออก
(๕) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๖) ออกตาม ข้อ ๕๗ วรรคท้าย
(๗) ถูกลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๘) อธิการบดีมีคำ�สั่งให้พ้นจากตำ�แหน่ง โดยระบุความผิดไว้อย่างชัดแจ้ง
ข้อ ๕๒ ถ้ า คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาทั้ ง คณะพ้ น จากตำ � แหน่ ง ด้ ว ยประการใดก็ ต าม
ก่อนการสิ้นสุดหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาน้อยกว่า หกสิบวัน ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง
ผู้รักษาการแทน ถ้าระยะเวลาที่เหลือของตำ�แหน่งมีอยู่ไม่น้อยกว่า หกสิบวัน ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ให้เสร็จสิ้น
ภายใน ยี่สิบวัน นับจากวันที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาพ้นจากตำ�แหน่ง
ข้อ ๕๓ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาคนหนึ่งคนใด พ้นจากตำ�แหน่ง ให้คณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษาพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่ออธิการบดี เพื่อแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งแทน
ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญตามที่องค์การนักศึกษากำ�หนด
ข้อ ๕๕ อธิการบดีเป็นผู้เปิดและปิดการประชุมสมัยสามัญขององค์การนักศึกษา
ข้อ ๕๖ การประชุมสมัยวิสามัญขององค์การนักศึกษา ให้มีได้ดังต่อไปนี้
(๑) อธิการบดีเรียกประชุม
(๒) นายกองค์การนักศึกษาเรียกประชุม
(๓) คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาไม่น้อยกว่า หนึ่ง ใน สาม ของจำ�นวน คณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษา เข้าชื่อร้องขอต่อองค์การนักศึกษาให้เรียกประชุม
ให้นายกองค์การนักศึกษาเป็นประธานในทีป่ ระชุม ในกรณีทนี่ ายกองค์การนักศึกษาไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ให้อปุ นายกองค์การนักศึกษาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน ถ้าอุปนายกองค์การนักศึกษาไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้คณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษาทีเ่ ข้าประชุม เลือกคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาคนใดคนหนึง่ เป็นประธานดำ�เนินการประชุม
ในการประชุมทุกครั้งต้องบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานและต้องเสนอรายงานการประชุมให้
มหาวิทยาลัยทราบ ภายใน สิบห้าวัน หลังจากการประชุมทุกครั้ง
ข้อ ๕๗ การลงมติให้ถอื เสียงข้างมากของทีป่ ระชุม กรรมการคนหนึง่ ออกเสียงได้หนึง่ เสียง ในกรณีทคี่ ะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด
เฉพาะกรณี ที่ ม ติ ฝ่ า ยข้ า งมากของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาเห็ น เป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ
ให้ใช้มติ สอง ใน สาม ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาขาดการประชุมสามครัง้ ติดต่อกัน โดยไม่แจ้งให้นายกองค์การ
นักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ ให้นายกองค์การนักศึกษาเสนอชื่อบุคคลนั้นต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาถอดถอนชื่อ
ออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา

www.r m u t t .a c .t h

79

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
ข้อ ๕๘ การนัดประชุมให้แจ้งวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษาทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า เจ็ดวัน สำ�หรับการประชุมสมัยสามัญและไม่นอ้ ยกว่า สามวัน สำ�หรับการประชุมสมัยวิสามัญ
ข้อ ๕๙ ให้องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษานี้อยู่ในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ดำ�เนินการนอกมหาวิทยาลัย หรือที่มีการเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
จะต้องดำ�เนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
หมวดที่ ๖
สโมสรนักศึกษา
ข้อ ๖๐ สโมสรนักศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ตำ�แหน่งดังต่อไปนี้
(๑) นายกสโมสรนักศึกษา
(๒) อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ หนึ่ง
(๓) อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ สอง
(๔) เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา
(๕) เลขานุการสโมสรนักศึกษา
(๖) ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
(๗) ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์
(๘) ประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
(๙) ประธานฝ่ายกีฬา
(๑๐) ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
(๑๑) ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำ�เพ็ญประโยชน์
(๑๒) ผู้แทนนักศึกษาตามที่คณะกำ�หนดเป็นกรรมการ
ข้อ ๖๑ การดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการในแต่ละ
ฝ่ายให้เป็นไปตาม ข้อ ๔๑
ข้อ ๖๒ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไปทั้งนี้ให้เป็นตามประกาศ
ระเบียบและข้อบังคับของคณะและมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาการจัดตั้งชมรมในสังกัด เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณบดี
(๓) พิจารณาโครงงาน การดำ�เนินงานและงบประมาณประจำ�ปีของแต่ละฝ่าย และชมรมแล้ว
รวบรวมจัดทำ�งบประมาณประจำ�ปี เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณบดี
(๔) ร่วมมือและให้ความสะดวกในการดำ�เนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
(๕) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานแต่ละฝ่าย
(๖) มอบงานให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดต่อไป ภายใน เจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่
คณะประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
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ข้อ ๖๓ กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) นายกสโมสรนักศึกษา
๑) เป็นประธานในคณะกรรมการการบริหารงานของสโมสรนักศึกษา
๒) เป็นประธานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
๓) เป็นตัวแทนของสโมสรนักศึกษา เพือ่ เข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยในกิจกรรม เมือ่ ได้รบั เชิญ
๔) ควบคุมการดำ�เนินงานของสโมสรนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
ให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้
(๒) อุปนายกสโมสรนักศึกษา
๑) ดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา
๒) ปฏิบัติงานแทนนายกสโมสรนักศึกษา ในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่       
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
(๓) เลขานุการ
				๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการสำ�นักงานเลขานุการ
				๒) จัดทำ�ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาแล้วจัดส่งให้
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ก่อนมีการประชุมคราวต่อไป
				๓) รับผิดชอบในงานสารบรรณ
				๔) รับผิดชอบในงานสวัสดิการและปฏิคม
				๕) รับผิดชอบพัสดุ และทรัพย์สินของสโมสรนักศึกษา
				๖) จัดทำ�งบประมาณของสำ�นักงานเลขานุการสโมสรนักศึกษาเสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณา
				๗) ดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา
(๔) เหรัญญิก
				๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
				๒) ควบคุมการเงินของสโมสรนักศึกษา ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
				๓) จัดทำ�บัญชีรายรับ-จ่ายของสโมสรนักศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาเพื่อการตรวจสอบ
				๔) จัดส่งบัญชีรายรับ-จ่ายให้กบั คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ในวันมอบงาน
				๕) จัดทำ�งบประมาณของคณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชีเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษาเพื่อพิจารณา
				๖) ดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสโมสรนักศึกษา
(๕) ประธานแต่ละฝ่าย
				๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย
				๒) เป็นประธานในที่ประชุมของชมรมในสังกัด และรับผิดชอบกิจกรรม ที่ชมรมจัดทำ�ขึ้น
				๓) จัดทำ�งบประมาณของฝ่าย และดำ�เนินการรวบรวมโครงงาน และนโยบายของฝ่าย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพิจารณา
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				๔) ประสานงานและวางนโยบายของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของ คณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา และไม่ขัดแย้งกับนโยบายมหาวิทยาลัย
				๕) ดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสโมสรนักศึกษา
ข้อ ๖๔ ให้นายกสโมสรนักศึกษา มีอำ�นาจหน้าที่ควบคุมและจัดระเบียบบริหารภายในสโมสรนักศึกษา
ข้อ ๖๕ ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาที่ดำ�รงแต่ละตำ�แหน่ง เสนอชื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในฝ่าย
เพื่อช่วยเหลือดำ�เนินงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคือ นักศึกษาที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในคณะนั้น
ข้อ ๖๖ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียว กับผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ในข้อ ๔๖
ข้อ ๖๗ กำ�หนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของคณะนั้น
ให้ประกาศวัน เวลา และสถานที่ ที่จะมีการเลือกตั้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า สามสิบวันก่อน
วันเลือกตั้ง
กรณีมีผู้ร้องเรียนผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔๖ ให้ร้องเรียนก่อนการเลือกตั้งภายใน สิบวัน
ข้อ ๖๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาให้กระทำ�โดยคณะกรรมการดำ�เนินการเลือกตั้ง
เป็นผู้พิจารณากำ�หนด
ข้อ ๖๙ วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามีวาระละ หนึง่ ปีและสิน้ สุดลงเมือ่
คณบดีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
ข้อ ๗๐ สมาชิกภาพคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา สิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๖๖
(๒) ครบวาระ ตามข้อ ๖๙
(๓) ตาย
(๔) ลาออก
(๕) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๖) ถูกลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
(๗) คณบดีมีคำ�สั่งให้พ้นจากตำ�แหน่ง โดยระบุความผิดไว้อย่างชัดแจ้ง
ข้อ ๗๑ ถ้าคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทั้งคณะพ้นจากตำ�แหน่งด้วยประการอื่นใดก็ตามก่อน
การสิน้ สุดหน้าทีใ่ นการเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาน้อยกว่า หกสิบวันให้คณบดีเป็นผูแ้ ต่งตัง้ รักษาการแทน
ถ้าระยะเวลาที่เหลือของตำ�แหน่งมีอยู่ไม่น้อยกว่า หกสิบวัน ต้องมีการเลือกตั้งใหม่เสร็จสิ้นภายใน ยี่สิบวัน นับจาก
วันที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพ้นจากตำ�แหน่ง
ข้อ ๗๒ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพ้นจากตำ�แหน่ง ให้คณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรต่อคณบดี เพื่อแต่งตัง้ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งแทน
ข้อ ๗๓ ให้มีการประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญตามที่สโมสรนักศึกษากำ�หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ต้องมีคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา จึงถือว่าเป็นองค์ประชุม
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ข้อ ๗๔ การประชุมสมัยวิสามัญ จะกระทำ�ได้โดยการได้รับความเห็นชอบของคณบดีในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) นายกสโมสรนักศึกษาเรียกประชุมสมัยวิสามัญได้
(๒) คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเข้าชือ่ กันมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่า หนึง่ ใน สาม ของจำ�นวน
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทั้งหมดร้องขอให้นายกสโมสรนักศึกษาเรียกประชุม และให้นายกสโมสรนักศึกษา
เรียกประชุมภายใน เจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ
ให้ น ายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ น ายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาไม่ อ ยู่ หรื อ ไม่ อ าจ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ อุ ป นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน ถ้ า อุ ป นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาไม่ อ ยู่ หรื อ ไม่ อ าจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาที่เข้าประชุมเลือกคณะกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธาน
ดำ�เนินการประชุม
ในการประชุมทุกครั้งต้องบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานและต้องเสนอรายงานการประชุมให้คณะ
ทราบภายใน สิบห้าวัน หลังจากการประชุมทุกครั้ง
ข้อ ๗๕ การลงมติให้ถอื เสียงข้างมากของทีป่ ระชุม คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คนหนึง่ ออกเสียง
ได้หนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด
เฉพาะกรณีที่มติฝ่ายข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเห็นเป็นเรื่องสำ�คัญให้ใช้มติ
สอง ใน สาม ของจำ�นวนคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทั้งหมดที่มีอยู่
ข้อ ๗๖ ให้สโมสรนักศึกษาอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะ โดยมีรองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาเป็นทีป่ รึกษา
สโมสรนักศึกษา และทำ�หน้าที่ ให้คำ�ปรึกษาและยับยั้งการดำ�เนินการใด ที่ขัดต่อระเบียบ คำ�สั่ง หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย หรืออาจจะเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยได้
หมวดที่ ๗
การจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๗๗ ชมรมกิจกรรมของนักศึกษาต้องมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มตามกิจกรรมที่สนใจ เพื่อวัตถุประสงค์
ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง อันเป็นการเฉพาะส่งเสริมการปฏิบัตงิ านกิจกรรมนักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและไม่ขดั
หรือแย้งต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อ ๗๘ การจัดตั้งชมรมต้องมีนักศึกษาเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า สองร้อยคน โดยต้องเป็นนักศึกษาที่มา
จากต่างคณะกันไม่ต�่ำกว่า สี่ คณะ และต้องมีนักศึกษาในคณะหนึ่งเป็นสมาชิกก่อตั้งไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า คน โดยให้
สมาชิกลงชื่อก�ำกับพร้อมทั้งแนบส�ำเนาบัตรนักศึกษาที่ได้รับรองแล้ว พร้อมทั้งให้ประธานชมรม และอาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรมลงนามรับรองการเป็นสมาชิก ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษาผ่านองค์การนักศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วน�ำเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งชมรม
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อชมรม
(๒) วัตถุประสงค์
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(๓) ระเบียบข้อบังคับของชมรม
(๔) เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของชมรม
(๕) รายชื่อสมาชิกชมรมตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
(๖) รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
(๗) รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมคำ�รับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแนบกับหนังสือการแต่งตั้ง
ข้อ ๗๙ ชมรมแต่ละชมรมให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา จำ�นวนไม่เกิน สองคน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย และต้องปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยดังนี้
๑) เป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เฉพาะด้านของชมรม
๓) สามารถรับผิดชอบการดำ�เนินกิจกรรมของชมรมได้
ข้อ ๘๐ ชมรมที่จะจัดตั้งขึ้น จะต้องมีกิจกรรมที่ไม่ซ�้ำซ้อนกับกิจกรรมของชมรมที่มีอยู่แล้ว
ข้อ ๘๑ ชมรมทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ต้องสังกัดฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ดังต่อไปนี้
๑) ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
๒) ฝ่ายกีฬา
๓) ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำ�เพ็ญประโยชน์
๔) ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
๕) ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์
๖) ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ข้อ ๘๒ กิจกรรมของชมรมที่จัดขึ้นทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และมหาวิทยาลัย อนุมัติให้จัดได้
ข้อ ๘๓ กิจกรรมของชมรมที่จัดทำ�ขึ้นภายนอกมหาวิทยาลัย และมีผลต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของนักศึกษา
ต้องดำ�เนินงานร่วมกันในนามขององค์การนักศึกษาเท่านั้น
ข้อ ๘๔ ชมรมแต่ละชมรมให้มีคณะกรรมการบริหารชมรมไม่น้อยกว่า ห้าคน ซึ่งสมาชิกแต่ละชมรม
เป็นผู้เลือกตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานชมรม
(๒) รองประธานชมรม
(๓) เลขานุการ
(๔) เหรัญญิก
(๕) คณะกรรมการตำ�แหน่งอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารชมรมเห็นสมควร
การดำ�เนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของชมรม
ข้อ ๘๕ ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งคณะกรรมการบริหารชมรมจะดำ�รงตำ�แหน่งได้ไม่เกินกว่า หนึง่ ชมรม ในเวลาเดียวกัน
ข้อ ๘๖ นักศึกษาคนหนึ่งสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งชมรม
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ข้อ ๘๗ ให้คณะกรรมการบริหารชมรม มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและวางแผนการดำ�เนินงานของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม ซึง่ ไม่ขดั
หรือแย้งต่อระเบียบ ข้อบังคับอื่นใด ของมหาวิทยาลัย
(๒) กำ�หนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำ�ปีของชมรมเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษา โดยผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
(๓) กำ�กับ ดูแล ควบคุมการบริหารการเงินของชมรม
(๔) รับผิดชอบร่วมกันในการบริหารกิจกรรมของชมรม
(๕) รับผิดชอบร่วมกันในทรัพย์สินของชมรม
(๖) จัดทำ�รายงานประเมินผลการดำ�เนินงานในรอบปีของชมรมเสนอต่อฝ่ายที่ชมรม ในสังกัดอยู่
เสนอคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาก่อนสิ้นสุดวาระของกรรมการชมรมในปีนั้น
(๗) ร่วมมือประสานงานและให้ความสะดวกในการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษา และมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยดี
(๘) หน้าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการฝ่ายที่ชมรมนั้นสังกัดมอบหมาย
ข้อ ๘๘ สมาชิ ก ภาพของคณะกรรมการบริ ห ารชมรมนั้ น สิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ ส่ ง มอบงานให้ ค ณะกรรมการ
บริหารชุดใหม่
ข้อ ๘๙ ให้คณะกรรมการบริหารชมรมดำ�เนินการเลือกตั้งสมาชิกเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง คณะกรรมการบริหาร
ชมรมชุดใหม่ให้เสร็จสิน้ ก่อนปิดภาคการศึกษาภาคสอง และมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่เสร็จสิน้ ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้ง พร้อมทั้งนำ�เสนอต่อสภานักศึกษาผ่านองค์การนักศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้ว
นำ�เสนอมหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม
ข้อ ๙๐ ชมรมอาจเลิกหรือถูกยุบเลิกได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่มีผลงานของชมรมปรากฏในรอบปี
(๒) ดำ�เนินการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของชมรม
(๓) ชมรมกระทำ�การอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย หรือเหตุผลอื่น โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรมและสภานักศึกษาผ่านองค์การนักศึกษาเห็นสมควรว่าให้ยุบเลิกชมรม โดยได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
(๔) มหาวิทยาลัย เห็นสมควรให้ยกเลิกชมรมเนือ่ งจากกระทำ�อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย หรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๘
การเลือกตั้ง
ข้อ ๙๑ การเลือกตั้ง ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการเลือก
ตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็น
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษาเป็นกรรมการ
หรือบุคคลทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ เพือ่ ดำ�เนินการเลือกตัง้ ให้เสร็จสิน้ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนดและรายงานผลการเลือกตัง้
ให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยดำ�เนินการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

www.r m u t t .a c .t h

85

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาให้ดำ�เนินการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยให้นักศึกษา
แต่ละคณะทำ�การเลือกตั้งทั่วไปภายในเวลาที่กำ�หนด
๒) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
ก) ในการประชุม ของสมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาครั้ ง แรก ให้ ส มาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า
ร่วมประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภานักศึกษาคนหนึ่งทำ�หน้าที่ประธานการประชุม
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งประธานสภานักศึกษา รองประธานสภานักศึกษาคนที่
หนึง่ รองประธานสภานักศึกษาคนที่ สอง เลขานุการสภานักศึกษา ผูต้ รวจสอบการเงิน ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาในตำ�แหน่งอืน่ สภานักศึกษาแต่ละคนมีสทิ ธิเสนอชือ่ สมาชิกสภานักศึกษา ได้หนึง่ ชือ่
การเสนอชื่อนั้น ให้มีสมาชิกสภานักศึกษารับรองไม่น้อยกว่า ห้าคน
ในกรณีที่มีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นได้รับเลือกเมื่อที่ประชุมลงมติรับรองด้วยคะแนน
เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภานักศึกษาที่เข้าประชุม
ในกรณีที่การเสนอชื่อหลายชื่อ ผู้ที่ได้รับเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดของจำ�นวนสมาชิกสภา
นักศึกษาทั้งหมด
สำ�หรับตำ�แหน่งผู้ช่วยเลขานุการสภานักศึกษา ให้เลขานุการสภานักศึกษาเลือกจากสมาชิกสภานักศึกษา
ผู้ตรวจสอบการเงินสภานักศึกษาและกรรมการอื่น มีสิทธิเลือกสมาชิกสภานักศึกษาเป็นผู้ช่วยตนในฝ่ายตน
และประกาศให้สมาชิกสภานักศึกษาทราบอย่างเปิดเผยในที่ประชุม
ข) สมาชิกสภานักศึกษาจะดำ�รงตำ�แหน่งอื่น ในสภานักศึกษาขณะเดียวกันได้เพียง
ตำ�แหน่งเดียว
ค) ให้ประธานสภานักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารสภา
นักศึกษาต่ออธิการบดีภายใน เจ็ดวัน หลังจากปรากฏผลการเลือกตั้ง
(๒) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๑) การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ให้นักศึกษา
ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามข้อ ๔๖ สมัครเป็นกลุ่มโดยมีผู้สมัครในตำ�แหน่งนายกองค์การนักศึกษาเป็นหัวหน้ากลุ่ม
และให้เสนอรายชื่อผู้สมัครรวมเป็นกลุ่มเดียวกันตามข้อ ๔๐ (๑) ถึง  (๑๓) ต่อคณะกรรมการดำ�เนินการเลือกตั้ง
ภายในเวลาที่กำ�หนด
๒) เมื่อได้ดำ�เนินการตามข้อ ๑) แล้วให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มีการแถลงนโยบายก่อน
กำ�หนดวันเลือกตั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำ�หนด
๓) วิธีการเลือกตั้ง ให้นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยทำ�การเลือกตั้งโดยทั่วไป ส่วนรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งและการนับคะแนน ให้คณะกรรมการดำ�เนินการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณากำ�หนด และประกาศ
ให้ทราบก่อนวันรับสมัคร
ข้อ ๙๒ ให้นายกองค์การนักศึกษาทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ตามข้อ ๙๑ (๒) รวบรวมรายชือ่ คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาทั้งหมดเสนออธิการบดี เพื่อประกาศแต่งตั้งภายใน สิบวัน นับจากการเลือกตั้ง
ข้อ ๙๓ การดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ตามหมวดนีจ้ ะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัย
ได้ประกาศรายชื่อเป็นทางการ
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ข้อ ๙๔ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรคณะ
(๑) ให้ ค ณบดี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดำ � เนิ น การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารสโมสรคณะ
ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน และอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารสโมสรคณะ เป็นคณะกรรมการดำ�เนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรคณะ และรายงาน
ผลการเลือกตั้งให้คณบดีทราบ เพื่อประกาศแต่งตั้งต่อไป
(๒) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรคณะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการ
เลือกตั้งกำ�หนด
หมวดที่ ๙
การเงิน
ข้อ ๙๕ การรับ - จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ ๙๖ รายได้ขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม มาจาก
(๑) เงินค่าบำ�รุงกิจกรรมนักศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(๒) เงินรายได้อื่น
๑) เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่ มหาวิทยาลัย เพื่อกิจการขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
หรือชมรม
๒) เงินที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
๓) ดอกผลที่เกิดจากเงินกิจกรรมนักศึกษา
๔) เงินที่ได้มาจากวิธีอื่นใดที่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๙๗ เงินรายได้ตามข้อ ๙๖ สามารถใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) การบริหารงานสภานักศึกษา หรือองค์การนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา
(๒) พิธีกรรมทางศาสนา
(๓) งานประจำ�ปีของทางราชการ
(๔) งานกีฬา
(๕) การจัดทำ�กิจกรรมที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้
(๖) งานสวัสดิการและการกุศล
ข้อ ๙๘ เงินรายได้ตาม ข้อ ๙๖ ให้เก็บรักษาโดยฝากธนาคารในนามของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา หรือชมรมแล้วแต่กรณี
ข้อ ๙๙ การเบิกจ่ายเงินของสภานักศึกษาให้อยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยประธานสภา
นักศึกษาร่วมกับเลขานุการของสภานักศึกษา
การเบิกจ่ายขององค์การนักศึกษาให้อยูใ่ นอำ�นาจของอาจารย์ทปี่ รึกษา นายกองค์การนักศึกษา ร่วมกับเหรัญญิก
การเบิกจ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาคณะให้อยูใ่ นอำ�นาจของอาจารย์ทปี่ รึกษา นายกสโมสรนักศึกษาคณะร่วม
กับเหรัญญิก
การเบิกจ่ายเงินของชมรมให้อยู่ในอำ�นาจของอาจารย์ที่ปรึกษาประธานชมรมร่วมกับเหรัญญิก
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ข้อ ๑๐๐ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย จะต้องดำ�เนินการผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และให้เป็นไป
ตามระเบียบ ว่าด้วย การเงินของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐๑ ให้มีผู้ตรวจสอบบัญชี การเงินกิจกรรมนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
หมวดที่ ๑๐
การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๑๐๒ การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษานี้ สามารถกระทำ�ได้ต่อเมื่อ
(๑) มติของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนคณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษาทั้งหมด หรือญัตติจากสมาชิกสภานักศึกษาที่ร่วมลงชื่อไม่น้อยกว่า หนึ่ง ใน สาม ของจำ�นวน
สมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด แล้วนำ�เสนอต่อสภานักศึกษา
(๒) ให้สภานักศึกษาพิจารณาเป็น สามวาระ ดังต่อไปนี้
				วาระที่ ๑ ให้สมาชิกสภานักศึกษาออกเสียงขัน้ รับหลักการโดยมีเสียงรับรองไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
ของจำ�นวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
				วาระที่ ๒ ให้สภานักศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย ตัวแทนจากสภา
นักศึกษา หกคน ตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สามคน ตัวแทนจากสโมสรคณะ คณะละหนึ่งคน
และตัวแทนจากชมรม ฝ่ายละ หนึ่งคนร่วมเป็นคณะกรรมาธิการ และร่างข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา ฉบับแก้ไข
ปรับปรุงให้นำ�เสนอต่อสภานักศึกษาภายใน สามสิบวัน นับจากวันแต่งตั้ง
				วาระที่ ๓ ให้สมาชิกสภานักศึกษาออกเสียงขั้นลงมติโดยมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่าสอง ในสาม
ของจำ�นวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
หากสมาชิกสภานักศึกษา ลงมติให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ประธานสภานักศึกษา นำ�ร่างข้อ
บังคับฉบับแก้ไขปรับปรุงนำ�เสนอต่ออธิการบดี เพือ่ พิจารณานำ�เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เมือ่ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็น
ชอบ ให้ประกาศบังคับใช้ต่อไป
หมวดที่ ๑๑
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๓ คณะอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ให้กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เป็นผู้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ข้อ ๑๐๔ ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ชมรมละไม่เกิน สองคน
ข้อ ๑๐๕ อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ประสานงาน ดูแลกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๐๖ อาจารย์ที่ปรึกษามีอำ�นาจสั่งยับยั้งการดำ�เนินการอื่นใด ที่ขัดต่อระเบียบคำ�สั่งหรือ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรืออาจจะเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐๗ อาจารย์ที่ปรึกษา มีกำ�หนดวาระไม่เกิน หนึ่งปี
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หมวดที่ ๑๒
อำ�นาจและหน้าที่ของอธิการบดี
ข้อ ๑๐๘ เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหาร องค์การ
นักศึกษา
ข้อ ๑๐๙ เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์ที่ปรึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรม
ข้อ ๑๑๐ เป็นผู้อนุญาตหรืออนุมัติในการดำ�เนินกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๑๑๑ แต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาให้สวัสดิการพิเศษ หรือเกียรติบตั รแก่นกั ศึกษาทีท่ �ำ คุณประโยชน์
หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ มีอ�ำ นาจออกประกาศ หรือคำ�สัง่ หรือระเบียบ
หรืออนุมัติ เกี่ยวกับการดำ�เนินกิจกรรมนักศึกษา ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือการใด
ที่มิได้กำ�หนดตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีมีอำ�นาจวินิจฉัย
หมวดที่ ๑๓
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๑๓ ให้ผดู้ �ำ รงตำ�แหน่งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
คณะ ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีม่ อี ยูใ่ นวันทีข่ อ้ บังคับ
นี้ประกาศใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี สมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา คณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะแล้วแต่กรณี ตามกำ�หนดเวลา ที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ โดยให้ปรับโครงสร้างการ
บริหารทุกส่วนกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(นางจรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการกำ�หนดให้มีอนุปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๑
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดให้มีอนุปริญญาสำ�หรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามความสามารถ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕๗ และ มาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อ วันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๑ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการกำ�หนดให้มี
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่บัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความว่า
คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำ�นัก และให้หมายรวมถึงส่วนราชการอื่นที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ     
ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“อนุปริญญา” หมายความว่า อนุปริญญาทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรอี อกให้แก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดก่อนถึงขั้นได้รับปริญญา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรที เี่ ข้ารับการศึกษาตามหลักสูตร
ชั้นปริญญาตรีหรืออนุปริญญา
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ข้อ ๕ สาขาวิชาที่จะมีการให้อนุปริญญาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาที่มีหลักสูตรอนุปริญญา ให้เป็นไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๒) สาขาวิชาทีไ่ ม่มหี ลักสูตรอนุปริญญา ให้สามารถทำ�ได้ในสาขาวิชาทีม่ หี ลักสูตรชัน้ ปริญญาตรีทใี่ ช้เวลาศึกษา
ตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรตั้งแต่สี่ปีขึ้นไป
ข้อ ๖ นักศึกษาที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติอนุปริญญาของแต่ละสาขาวิชา จะต้องมีความประพฤติดีและมี
ความจำ�เป็นต้องยุติการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อย ๓๐ หน่วยกิต
วิชาเฉพาะสาขา อย่างน้อย ๔๕ หน่วยกิต และสอบได้ครบหลักสูตรในการศึกษาชัน้ ปีที่ ๓ ของหลักสูตรชัน้ ปริญญาบัณฑิต
ซึ่งต้องก�ำหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ
(๒) เป็นผูท้ มี่ หี น่วยกิต สอบได้ครบหลักสูตรในการศึกษาตัง้ แต่ชนั้ ปีที่ ๔ ขึน้ ไป ของหลักสูตรชัน้ ปริญญาบัณฑิต
โดยเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องก�ำหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๑.๗๕
ข้อ ๗ ชือ่ ปริญญา ให้ใช้ชอื่ ว่า “อนุปริญญา” อักษรย่อ “ อ ” แล้วตามด้วยสาขาวิชาของหลักสูตรชัน้ ปริญญา
บัณฑิต ต่อท้าย
ข้อ ๘ คณะที่ประสงค์จะให้อนุปริญญาแก่นักศึกษา ต้องจัดทำ�หลักเกณฑ์การให้อนุปริญญานำ�เสนอ
สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติ เพื่อออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอำ�นาจวินิจฉัย
ตีความเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักศึกษาและผู้มารับบริการทางวิชาการจากสถาบัน
พ.ศ. 2530
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักศึกษาและผู้มารับบริการทางวิชาการจากสถาบัน
อาศัยอำ�นาจตามมาตรา 15 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 สภาสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ในการประชุมครั้งที่ 14/2528 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2528 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักศึกษาและ
ผู้มารับบริการทางวิชาการจากสถาบัน พ.ศ. 2530”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบและข้อบังคับอื่นใดที่กำ�หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
“คณะ” หมายความว่า คณะต่างๆ ที่จัดการสอนระดับปริญญาตรี
“วิทยาเขต” หมายความว่า วิทยาเขตในสังกัดสถาบัน
“สำ�นัก” และ “สถาบัน” หมายความว่า สำ�นักและสถาบันในสังกัดสถาบัน
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในวิทยาเขตหรือคณะ
“ผู้มารับบริการทางวิชาการ” หมายความว่า ผู้ที่มาขอเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น หรือข้าราชการ
ทีท่ างราชการส่งเข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรมตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนดหรือตลอดหลักสูตร โดยไม่อยูใ่ นฐานะของนักศึกษา
หรือข้าราชการที่สมัครมาขอรับการศึกษา หรือการฝึกอบรมด้วยตนเองระยะเวลาหนึ่งตลอดหลักสูตร ในคณะวิทยาเขต
สำ�นัก หรือสถาบัน
“คัดชื่อออก” หมายความว่า ให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา โดยไม่ออกใบรับรองแสดงผล
การศึกษาให้ และไม่มีสิทธิกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาอีก
“ให้ออก” หมายความว่า การให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา และให้ออกใบรับรองแสดงผล
การศึกษา แต่ไม่มีสิทธิกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาอีก
“ภาคทัณฑ์” หมายความว่า การตำ�หนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อตักเตือนมิให้กระทำ�ผิดขึ้นอีก
ข้อ 5 สิ่งพึงปฏิบัติ
5.1 นักศึกษาพึงปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือ สถาบัน
ที่ตนเข้ารับการศึกษาอบรม
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5.2 ผู้มารับบริการทางวิชาการจากสถาบัน พึงปฏิบัติโดยอนุโลมตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
สถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบันที่ตนเข้ามาศึกษาหรือรับบริการทางวิชาการ โดยเฉพาะการแต่งกาย ต้อง        
แต่งกายแบบสุภาพ เหมาะสมกับลักษณะวิชาที่ศึกษาอบรม
5.3 แสดงตนเป็นผู้ตั้งใจศึกษาและรับการอบรมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอบรม
5.4 รักษาและพยายามเชิดชูชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบัน
5.5 นำ�วิชาความรู้ที่ได้รับจากสถาบันไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม
5.6 ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม วัฒนธรรม ศีลธรรม มีเหตุผล รอบคอบ รับผิดชอบ และเสียสละ       
เพี่อประโยชน์ส่วนรวม
ข้อ 6 สิ่งห้ามปฏิบัติและถือเป็นความผิดต้องถูกลงโทษ
6.1 ความผิดที่ต้องได้รับโทษคัดชื่อออกหรือให้ออก
6.1.1 ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบันที่ตน
เข้ารับการศึกษาอบรม ซึ่งมีโทษระบุให้คัดชื่อออกหรือให้ออก
6.1.2 ประกอบอาชญากรรมอย่างร้ายแรง ซึง่ สถาบันได้สอบสวนแล้ว ว่าเป็นความจริงหรือต้อง
โทษจำ�คุกตามคำ�พิพากษาของศาล เว้นแต่โทษฐานประมาท
6.1.3 ประพฤติตนเสียหายอย่างร้ายแรง เช่น ติดยาเสพติด เป็นโรคพิษสุราเรือ้ รัง หรือประพฤติ
ตนเป็นคนเกเร ข่มเหงรังแกผู้อื่น ฯลฯ
6.1.4 กระทำ�การอันเป็นเหตุให้สถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียง
6.1.5 ยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นักหรือสถาบัน เช่น
จัดการประชุมหรือชุมนุมใดๆ หรือขีดเขียนข้อความหรือรูปภาพหรือประกาศที่ก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสถาบัน คณะ
วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบัน
6.1.6 ก้าวก่ายอำ�นาจหน้าที่ในการบริหารงานของสถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบัน
6.1.7 ก่อการประท้วง เช่น หยุดเรียน หยุดฝึกงานไม่เข้าห้องเรียนหรือเดินขบวน เพื่อเรียกร้อง
สิ่งที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับและคำ�สั่งต่างๆ อันชอบด้วยกฎหมาย
6.1.8 กระทำ�การอันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นอาจารย์ ผิดธรรมเนียมประเพณีที่ศิษย์พึงปฏิบัติต่อ
ครูอาจารย์
6.1.9 กระทำ � โดยเจตนาหรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ จนทำ � ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรง
แก่ทรัพย์สินของสถาบัน หรือเป็นอันตรายต่อนักศึกษา ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
6.2 ความผิดที่ต้องได้รับโทษให้พักการเรียน 1 ภาคการศึกษา หรือไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน
6.2.1 ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในสถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นักหรือสถาบัน
6.2.2 เล่น การพนัน ในสถาบั น คณะ วิ ท ยาเขต สำ � นั ก หรื อ สถาบั น หรื อ ต้ อ งคดี ลั ก ลอบ
เล่นการพนัน
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6.2.3 ขัดคำ�สั่งหรือกระด้างกระเดื่องต่อครูอาจารย์
6.2.4 แสดงกริยาไม่สุภาพหรือไม่คารวะตามสมควรต่อครูอาจารย์ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบัน
6.3 ความผิดตามข้อ 6.1 และ 6.2 หากมีเหตุอันควรลดหย่อนผ่อนโทษจะลงโทษภาคทัณฑ์ก็ได้
ข้อ 7 เมื่อ คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบัน พิจารณาโทษตามข้อ 6.2 และ 6.3 แล้ว ให้คณบดีหรือ
ผู้อำ�นวยการวิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบัน เป็นผู้ลงนามในคำ�สั่งแล้วเสนอสถาบันเพื่อทราบ หากพิจารณาโทษ ตาม
ข้อ 6.1 ให้เสนอสถาบันสั่งการ
ข้อ 8 คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบัน ในสังกัดสถาบันอาจจะออกระเบียบควบคุมความประพฤติ หรือ
ข้อบังคับอื่นที่ไม่ขัดกับระเบียบนี้
ข้อ 9 เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 10 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙
.....................................................
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี เ ห็ น ควรจั ด ทำ � ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการเก็ บ เงิ น ค่ า บำ � รุ ง การศึ ก ษา
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่งหรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กำ�หนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความว่า คณะต่าง ๆ ทีเ่ ปิดสอนระดับปริญญาตรีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“วิทยาเขต” หมายความว่า วิทยาเขตที่เปิดสอนในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สถานศึกษา” หมายความว่า คณะหรือวิทยาเขตที่สังกัดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อ ๕ การเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุน
การจัดการศึกษา และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำ�นาจออกประกาศตามระเบียบนี้
สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๐
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรจัดทำ�ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ให้สอดคล้องกับความตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกำ�หนดให้มีการเทียบโอน
ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
(สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาศัยอำ�นาจตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรวี า่ ด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำ�สัง่ อืน่ ใด ในส่วนทีก่ �ำ หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สถานศึกษา” หมายความว่า ส่วนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
แต่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนำ�ผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ทักษะและประสบการณ์
ของผู้ เรี ย นที่ เ กิ ด จากการศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย การฝึ ก อาชี พ หรื อ
จากประสบการณ์การทำ�งานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๕ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มี
อำ�นาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญา และต�่ำกว่าปริญญาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๗ ให้ หั ว หน้ า สถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเที ย บโอนผลการเรี ย น ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ ง
กับระดับการศึกษาและสาขาวิชาทีข่ อเทียบโอน จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน ดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตร
ที่กำ�หนด
ข้อ ๘ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้ และหรือประเมิน
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ ๙ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ ผู้ขอเทียบโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๑๑ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน
หมวด ๑
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่าง
การศึกษาในระบบ มีดังนี้
(๑) ให้เทียบโอนรายวิชา หรือกลุ่มวิชา ซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มวิชาในสาขาวิชาที่นักศึกษาผู้ขอเทียบโอนศึกษาอยู่
(๒) รายวิชาหรือกลุ่มวิชา ที่จะนำ�มาเทียบโอนต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ำ�กว่า ค หรือ C
(๓) รายวิชาหรือกลุ่มวิชา ที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำ�นวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
(๔) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้
รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๑๔ ให้ ส ถานศึ ก ษาดำ � เนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย นภายในภาคการศึ ก ษาแรกที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
นักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อผู้ขอเทียบโอนจะได้รับทราบจำ�นวนรายวิชาและจำ�นวนหน่วยกิตที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมตาม
หลักสูตร
กรณีเหตุผลจำ�เป็นไม่สามารถดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกำ�หนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะพิจารณาให้ขอเทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๒ ในปีการศึกษานั้น
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ข้อ ๑๕ ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(๑) รายวิชาหรือกลุม่ วิชาทีเ่ ทียบโอนให้ จะไม่น�ำ มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ประจำ�ภาค และค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึก Transfer Credits ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการเรียน
(๒) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียน
ประกอบวิชาชีพ ให้กำ�หนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพื่อนำ�มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ประจำ�ภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการเรียน
หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจากการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ มีดังนี้
(๑) วิ ธี ก ารประเมิ น เพื่ อ การเที ย บโอนความรู้ จ ะกระทำ � ได้ โ ดยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่
ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และการประเมินแฟ้ม
สะสมงาน
(๒) การเที ย บโอนความรู้ จ ะเที ย บเป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม วิ ช าตามหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย
โดยรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำ�นวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจำ�นวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
(๓) การขอเทียบโอนความรูเ้ ป็นรายวิชาหรือกลุม่ วิชา ทีอ่ ยูใ่ นสังกัดภาควิชาหรือสาขาวิชาใดให้ ภาควิชาหรือ
สาขาวิชานัน้ เป็นผูก้ �ำหนดวิธกี ารและการด�ำเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรูน้ นั้ ต้องได้รบั ผลการประเมินเทียบ
ได้ไม่ต�่ำกว่า ค หรือ C จึงจะให้นับจ�ำนวนหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นำ�มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
โดยบันทึก Prior Learning Credits ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการเรียน เว้นแต่หลักสูตรที่มี
องค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำ�หนดขององค์กรวิชาชีพนั้น
ในกรณีมีเหตุจำ�เป็น มหาวิทยาลัยมีเอกสิทธิ์ที่จะให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาทำ�การประเมินความรู้ของผู้ที่จะขอ
เทียบโอนความรู้
ข้อ ๑๗ ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized Tests)
(๒) หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการทดสอบทีไ่ ม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บนั ทึก “CE” (Credits from Examination)
(๓) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ให้บันทึก “CT”
(Credits from Training)
(๔) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึก “CP” (Credits from Portfolio)
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การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ให้กำ�หนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพื่อนำ�มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค
และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบ
แสดงผลการเรียน
ข้อ ๑๘ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำ�ประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนจากการ
ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อ ๑๙ การเทียบโอนผลการเรียนในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาภาคสมทบพิเศษ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

(นางจรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอน             
ผลการเรียน พ.ศ. 2550 ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ที่เปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสม
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 17  (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และ
มติสภาดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ว่ า ด้ ว ยการเที ย บโอน                          
ผลการเรียน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ในข้อ 13 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550
“(5) ผู้ขอเทียบโอนที่สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สามารถเที ย บโอนเข้ า สู่ ก ารศึ ก ษาในระบบได้ โ ดยการทดสอบหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปและหมวดวิ ช าชี พ เฉพาะ
ในกลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่อยู่ในสังกัดภาควิชาหรือสาขาวิชาใด ให้สภาวิชาการเป็น
ผู้ก�ำหนดหลักการและวิธีการ แล้วให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาเป็นผู้ด�ำเนินการเทียบโอน โดยการประเมินผลความรู้ และ
ต้องได้รับผลการประเมินไม่ต�่ำกว่า ค หรือ C จึงจะให้นับจ�ำนวนหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น
กรณีมเี หตุจ�ำ เป็น สถานศึกษาอาจมอบให้ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาทำ�การประเมินผลความรูข้ องผูท้ จี่ ะขอเทียบ
โอนความรู้ก็ได้”
ข้อ 4 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอำ �นาจวินิจฉัย
ตีความเพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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บทเฉพาะกาล
ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับแก่ผขู้ อเทียบโอนทีส่ �ำ เร็จการศึกษาตามข้อ 3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา
ระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสอบของ นักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่กำ�หนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการระดับคณะ วิทยาลัยหรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ เป็นอย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบ
เท่าคณะ และให้หมายรวมถึงคณะ วิทยาลัย ทีจ่ ัดตัง้ เป็นส่วนงานภายในโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ เป็นอย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะ
เทียบเท่าคณบดี และให้หมายรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในระดับคณะ วิทยาลัย ทีจ่ ดั ตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการประจำ�คณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจำ�คณะของแต่ละคณะ ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการดำ�เนินการสอบประจำ�ภาคการศึกษา และการสอบระหว่าง
ภาคการศึกษาในแต่ละคณะ
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“การสอบ” หมายความว่า การสอบประจำ�ภาคและการสอบระหว่างภาคการศึกษา
“ผูค้ มุ สอบ” หมายความว่า ผูท้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะให้ท�ำ หน้าทีก่ �ำ กับดูแลการสอบของนักศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคณะและให้ หมายรวมถึงหน่วยงาน
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อ ๕ ให้มปี ระกาศของมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับข้อปฏิบตั ขิ องผูค้ มุ สอบและข้อปฏิบตั ใิ นการสอบของนักศึกษา
เพื่อให้ผู้คุมสอบและผู้เข้าสอบถือปฏิบัติ
ข้อ ๖ กำ�หนดการสอบประจำ�ภาคและระหว่างภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึง่ จะ
ต้องประกาศให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
ข้อ ๗ การสอบรายวิชาใดที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายคนให้ภาควิชากำ�หนดอาจารย์คนหนึ่งเป็นผู้ประสานงาน          
การสอบของรายวิชานั้น
ข้อ ๘ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประจำ�ภาคการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ
ข้อ ๙ คณะกรรมการสอบประจำ�ภาคการศึกษา มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
(ก) กำ�หนดบุคคลเพือ่ ทำ�หน้าทีด่ �ำ เนินการและควบคุมการสอบ แล้วนำ�เสนอคณบดีเพือ่ แต่งตัง้ เป็นอนุกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดำ�เนินการในเรื่องต่อไปนี้
(๑) จัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบก่อนกำ�หนดวันสอบในรายวิชานั้น
(๒) กำ�หนดสถานที่สอบ
(๓) กำ�หนดวิธีการจัดพิมพ์ข้อสอบ
(๔) จัดสถานที่สอบ
(๕) จัดการรับ–ส่งข้อสอบ สมุดคำ�ตอบ และ/หรือกระดาษคำ�ตอบ
(๖) กำ�หนดผู้คุมสอบ
(๗) สอบสวนและรายงานการทุจริตของผู้เข้าสอบ
(๘) ติดตามและรวบรวมบัญชีประเมินผลแต่ละรายวิชาทีค่ ณะรับผิดชอบแล้วจัดส่งสำ�นักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
(ข) ดูแลการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้คุมสอบ และการสอบของ
นักศึกษา
(ค) วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาในระหว่างการสอบ
(ง) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสอบและให้นำ�เสนอคณะกรรมการประจำ�คณะ
(จ) รายงานการปฏิบัติงานของผู้คุมสอบ
(ฉ) ดำ�เนินการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบที่คณะกรรมการประจำ�คณะมอบหมาย
ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจไม่ประกาศผลการสอบหรือไม่ออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีหนี้สิน
ติดค้างกับคณะหรือมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๑ โทษสำ�หรับนักศึกษาผูก้ ระทำ�การทุจริตในการสอบ มี ๓ สถานตามลำ�ดับความหนักเบาของพฤติการณ์
ดังต่อไปนี้ คือ
(๑) ให้ได้ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทำ�การทุจริตนั้น หรือ
(๒) ให้ได้ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทำ�การทุจริตนั้นและสั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา
ในภาคการศึกษานั้น หรือ
(๓) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่เกิดการทุจริตในการสอบ ให้คณะกรรมการสอบดำ�เนินการสอบข้อเท็จจริงและทำ�รายงาน
เสนอคณะกรรมการประจำ�คณะพิจารณาโทษ
เมื่อคณะกรรมการประจำ�คณะพิจารณาโทษสถานใดตามข้อ ๑๑ (๑) และ (๒) ให้คณบดีเป็นผู้ลงนามในคำ�สั่ง
และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
กรณีคณะกรรมการประจำ�คณะพิจารณาลงโทษตามข้อ ๑๑ (๓) ให้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการ
ข้อ ๑๓ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ คณะอาจออกประกาศเพื่ อ ให้ ก ารสอบดำ � เนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำ�นาจวินิจฉัยตีความเพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบ
นี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๕๒
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษารายวิชา    
เพิม่ เติม เพือ่ ให้ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ได้ศกึ ษารายวิชาเพิม่ เติม ในการนำ�ความรูค้ วามสามารถไปประกอบ
อาชีพ หรือการขออนุญาตรับใบประกอบอาชีพตามที่กฎหมายกำ�หนด
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.
๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิม่ เติม
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่งหรือประกาศอื่นใดที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการระดับคณะ วิทยาลัยหรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ เป็นอย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบ
เท่าคณะ และให้หมายรวมถึงคณะ วิทยาลัย ทีจ่ ัดตัง้ เป็นส่วนงานภายในโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณบดี”หมายความว่า คณบดี ผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชีอ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบ
เท่าคณบดี และให้หมายรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในระดับคณะ วิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลธัญบุรี
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อ ๕ ผูท้ ปี่ ระสงค์จะศึกษารายวิชาเพิม่ เติม จะต้องเป็นผูส้ �ำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
ข้อ ๖ การขอเข้าศึกษารายวิชาเพิ่มเติมให้ดำ�เนินการดังนี้
(๑) ยืน่ คำ�ร้องขอสมัครโดยตรงทีค่ ณะทีเ่ ปิดทำ�การเรียนการสอนในสาขาวิชานัน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหกสิบวัน
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
(๒) ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาการรับเข้าศึกษาและผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด
ข้อ ๗ การลงทะเบียนเรียนจะต้องไม่เกินภาคการศึกษาละ ๑๒ หน่วยกิต โดยมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา
หนึ่งภาคการศึกษา
ข้อ ๘ ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ให้เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ ๙ การขอเอกสารแสดงผลการศึกษา ให้ผู้เข้าศึกษายื่นคำ�ร้องต่อสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย โดยออกให้เป็นค่าระดับคะแนน ก  (A) ข+ (B+) ข (B) ค+ (C+) ค (C) ง+ (D+) ง (D) ต (F) และ
หน่วยกิตที่ได้ไม่นำ�มาคำ�นวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำ�นาจออกประกาศตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
-----------------------------

โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการกำ�หนดชื่อส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้มีการกำ�หนดอัตราการเก็บเงิน ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษขึ้นใหม่
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 2549 จึงออกประกาศไว้ดังนี้

   

1. ค่าบำ�รุงการศึกษา
1.1 คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
3,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
1,500 บาท
1.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
4,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
2,000 บาท
สาขาวิชาอื่น ๆ
ภาคการศึกษาละ
2,500 บาท
ภาคฤดูร้อน
1,300 บาท
1.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
ภาคการศึกษาละ
4,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
2,000 บาท
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สาขาวิชาอื่น ๆ
ภาคการศึกษาละ
3,000
ภาคฤดูร้อน
1,500
1.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ภาคการศึกษาละ
5,000
ภาคฤดูร้อน
2,500
1.5 คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาละ
4,000
ภาคฤดูร้อน
2,000
สาขาวิชาอื่น ๆ
ภาคการศึกษาละ
2,500
ภาคฤดูร้อน
1,300
1.6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ภาคการศึกษาละ
4,000
ภาคฤดูร้อน
2,000
สาขาวิชาอื่น ๆ
ภาคการศึกษาละ
3,000
ภาคฤดูร้อน
1,500
2. ค่าลงทะเบียน
หน่วยกิตบรรยาย หน่วยกิตละ
120
หน่วยกิตปฏิบัติ หน่วยกิตละ
150
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
3.1 ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก
100
3.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือก
200
3.3 ค่าตรวจสุขภาพ
200
3.4 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
500
3.5 ค่าทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
100
3.6 ค่าใบแทนบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
50
3.7 ค่าเพิ่ม-ถอนรายวิชา ครั้งละ
50
3.8 ค่าเทียบโอน รายวิชาละ
100

บาท
บาท

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

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

www.r m u t t .a c .t h 109

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
3.9 ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำ�หนด วันละ
50 บาท
แต่ไม่เกิน 500 บาท  (ไม่นับวันหยุดราชการ)
3.10 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
300 บาท
3.11 ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
300 บาท
3.12 ค่าใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ
50 บาท
3.13 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
   1,000 บาท
3.14 ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ
50 บาท
3.15 ค่าบำ�รุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ
200 บาท
(ยกเว้นภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน)
3.16 ค่าบำ�รุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
500 บาท
(ยกเว้นภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน)
3.17 ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ปีละ
140 บาท
3.18 ค่าคู่มือนักศึกษา
150 บาท
4. ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นักศึกษาชำ�ระภายในเวลาที่กำ�หนด
เมื่อชำ�ระแล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีกรณีจำ�เป็นต้องคืนเงินที่เรียกเก็บดังกล่าวข้างต้น ให้เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
เป็นราย ๆ ไป
5. ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
		
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
		
(รองศาสตราจารย์นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
(ฉบับที่ 2)
.....................................................
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำ�รุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน ปีการศึกษา 2551
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ให้ยกเลิกข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรือ่ ง อัตราการเก็บเงิน ค่าบำ�รุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประกาศ
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5.   ประกาศนี้ ให้ใช้สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป”
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551
		
(รองศาสตราจารย์นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การแก้ไขชื่อเรื่องของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.....................................................
โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ภาคสมทบ เป็นภาคพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่เป็นสากล
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย               
การเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ การเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
การศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ” และให้ใช้ชื่อต่อไปนี้แทน
“เรือ่ ง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
การศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ”
ข้อ ๒ ให้เปลี่ยนคำ�ว่า “ภาคสมทบ” ในประกาศตามข้อ ๑ เป็น “ภาคพิเศษ” ทั้งฉบับและในฉบับที่แก้ไขด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
		
(รองศาสตราจารย์นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ
.....................................................
โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการกำ�หนดชื่อส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
และให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้มีการกำ�หนดอัตราการเก็บเงิน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ขึ้นใหม่
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2549              
จึงออกประกาศไว้ดังนี้
1. ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.1 คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
15,000 บาท
1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
12,000 บาท
1.3 คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
15,000 บาท
- สาขาวิชาอื่น ๆ
10,000 บาท
1.4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
30,000 บาท
2. ค่าบำ�รุงการศึกษา
2.1 คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
5,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
2,500 บาท
2.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาละ
15,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
3,000 บาท
ภาคการศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7,000 บาท
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2.3

2.4
2.5
2.6

2.7

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาที่มีสหกิจศึกษาหรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาที่มีสหกิจศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
ภาคการศึกษาละ
ภาคฤดูร้อน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
ภาคฤดูร้อน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคการศึกษาละ
ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาที่มีสหกิจศึกษา
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ภาคการศึกษาละ
ภาคฤดูร้อน

15,000 บาท
3,000 บาท
7,000 บาท
10,000 บาท
2,500 บาท
5,000 บาท
15,000 บาท
7,000 บาท
7,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
6,000 บาท
3,000 บาท
15,000 บาท
4,000 บาท
7,000 บาท
15,000 บาท
7,000 บาท

ในกรณีนักศึกษาไม่สำ�เร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กำ�หนดไว้ และลงทะเบียนไม่เกินภาคการศึกษาละ                            
9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ให้เสียค่าบำ �รุงการศึกษาครึ่งหนึ่ง เว้นแต่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ                       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง และลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาปกติ                       
ภาคการศึกษาที่ 5 เป็นต้นไป ให้เสียค่าบำ�รุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
3. ค่าลงทะเบียน
หน่วยกิตบรรยาย หน่วยกิตละ
120 บาท
หน่วยกิตปฏิบัติ
หน่วยกิตละ  
150 บาท
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4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.1 ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก  
100 บาท
4.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือก
200 บาท
4.3 ค่าตรวจสุขภาพ
200 บาท
4.4 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
500 บาท
4.5 ค่าทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
100 บาท
4.6 ค่าใบแทนบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
50 บาท
4.7 ค่าเพิ่ม-ถอนรายวิชา ครั้งละ
50 บาท
4.8 ค่าเทียบโอน รายวิชาละ
100 บาท
4.9 ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำ�หนด วันละ
50 บาท
แต่ไม่เกิน 500 บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ)
4.10 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
300 บาท
4.11 ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
300 บาท
4.12 ค่าใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ
50 บาท
4.13 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
   1,000 บาท
4.14 ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ
50 บาท
4.15 ค่าบำ�รุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ
200 บาท
(ยกเว้นภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน)
4.16 ค่าบำ�รุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
500 บาท
(ยกเว้นภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน)
4.17 ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ปีละ
140 บาท
4.18 ค่าคู่มือนักศึกษา
150 บาท
5. ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา  ให้นักศึกษา
ชำ�ระภายในเวลาที่กำ�หนด เมื่อชำ�ระแล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีกรณีจำ�เป็นต้องคืนเงินที่เรียกเก็บดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป
6. ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
		
(รองศาสตราจารย์นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ
(ฉบับที่ 2)
.....................................................
โดยทีเ่ ห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรือ่ ง อัตราการเก็บเงิน ค่าสนับสนุน
การจัดการศึกษา ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคสมทบ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2551
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
1. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2 วรรค 2 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตรา
การเก็บเงิน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีนักศึกษาไม่สำ�เร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กำ�หนดไว้ และลงทะเบียนไม่เกินภาคการศึกษาละ
9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ให้เสียค่าบำ �รุงการศึกษาครึ่งหนึ่ง เว้นแต่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง และลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาที่ 5 เป็นต้นไป ให้เสียค่าบำ�รุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท”
2. ให้ยกเลิกข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรือ่ ง อัตราการเก็บเงิน ค่าสนับสนุน
การจัดการศึกษา ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6. ประกาศนี้ ให้ใช้สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป”
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551
		
(รองศาสตราจารย์นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ
(ฉบับที่ 3)
.....................................................
โดยทีเ่ ห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรือ่ ง อัตราการเก็บเงิน ค่าสนับสนุน
การจั ด การศึ ก ษา ค่ า บำ � รุ ง การศึ ก ษา ค่ า ลงทะเบี ย น และค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ภาคสมทบ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึ ก ษา
ก่อนปีการศึกษา 2551
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
1. ให้ยกเลิกความในข้อ 1.4 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงิน                 
ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“1.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
12,000 บาท”
2. ให้ยกเลิกความในข้อ 2.5 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตรา การเก็บเงิน          
ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“2.5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ภาคการศึกษาละ
10,000 บาท
ภาคฤดูร้อน  
3,000 บาท”
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3. ให้เพิ่มเติมความข้อ 2.8 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตรา การเก็บเงิน           
ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
“2.8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
15,000 บาท
ภาคฤดูร้อน  
7,000 บาท”
4. ประกาศนี้ ให้มีผลบังคับใช้สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551
		
(รองศาสตราจารย์นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ
.....................................................
โดยทีเ่ ป็นการสมควรกำ�หนดอัตราการเก็บเงินรายรับ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2552 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรือ่ งอัตราการเก็บเงินรายรับใน
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 3 การเก็บเงินรายรับ
3.1 ค่าระเบียบการ ค่าใบสมัคร และค่าสมัครสอบคัดเลือก
(1) ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก
100 บาท
(2) ค่าสมัครสอบคัดเลือก
200 บาท
3.2 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
6,000 บาท
3.3 ค่าบำ�รุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน
ค่าบำ�รุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ตามหลักสูตร เป็นแบบเหมาจ่าย
นักศึกษาไทย
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาละ
35,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
17,500 บาท
สาขาวิชาอื่น ๆ
ภาคการศึกษาละ
30,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
15,000 บาท
นักศึกษาต่างชาติ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาละ
45,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
22,500 บาท
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สาขาวิชาอื่น ๆ
ภาคการศึกษาละ
ภาคฤดูร้อน
ค่าลงทะเบียนในการเรียนปรับพื้นฐานหลักสูตรเร่งรัด
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(1) ค่าตรวจสุขภาพ
(2) ค่าทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
(3) ค่าใบแทนบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
(4) ค่าเพิ่ม-ถอน รายวิชา ครั้งละ
(5) ค่าเทียบโอน รายวิชาละ
(6) ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำ�หนด วันละ
แต่ไม่เกิน 500 บาท  (ไม่นับวันหยุดราชการ)
(7) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
(8) ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
(9) ค่าใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ
(10) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(11) ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ
(12) ค่าคู่มือนักศึกษา
(13) ค่าบำ�รุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ
(ยกเว้นภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน)
(14) ค่าบำ�รุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
(ยกเว้นภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน)
(15) ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ปีละ

40,000 บาท
20,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
200
100
50
100
100
50

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

300
300
50
1,000
50
150
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

500 บาท
140 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
		
(รองศาสตราจารย์นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
.....................................................
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐            
เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงกำ�หนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้
๑. ให้คณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสำ�หรับรายวิชา  ที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาคการศึกษาหนึ่ง โดยการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้กำ�หนดเป็นระดับ
คะแนน ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต และผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน (GRADE)
ก
ข+
ข
ค+
ค
ง+
ง
ต
ถ
ม.ส.
พ.จ.
ม.จ.
ม.น.

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

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

ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต

ผลการศึกษา

๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐
-

ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
ถอนรายวิชา (Withdrawn)
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
พอใจ (Satisfactory)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ไม่นับหน่วยกิต (Audit)
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๒. การให้ระดับคะแนน ก (A) ข+  (B+) ข  (B) ค+  (C+) ค  (C) ง+  (D+) ง  (D) และ ต (F) จะกระทำ�ได้
ในกรณีต่อไปนี้
๒.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินผลการศึกษาได้
  
๒.๒ เปลี่ยนจากระดับคะแนน ม.ส. (I)
๓. การให้ระดับคะแนน ต (F) นอกเหนือไปจาก ข้อ ๒ แล้ว จะกระทำ�ได้ดังต่อไปนี้
  
๓.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษามีเวลาศึกษาไม่ครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา
๓.๒ เมือ่ นักศึกษาทำ�ผิดระเบียบการสอบในแต่ละภาคการศึกษา ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น ๆ และได้รับการตัดสินให้ได้ระดับคะแนน ต (F)
๔. การให้ระดับคะแนน ถ (W) จะกระทำ�ได้ในกรณีต่อไปนี้
๔.๑ นักศึกษาป่วยก่อนสอบและไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ โดยยื่นใบลาป่วย
พร้อมใบรับรองแพทย์ให้คณบดีพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอน หากเห็นว่าการศึกษาของนักศึกษา ผู้นั้นขาดเนื้อหาส่วน
ที่สำ�คัญ สมควรให้ระดับคะแนน ถ (W) ในบางวิชาหรือทั้งหมด
  
๔.๒ นักศึกษาลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่ ๑๒ ในระหว่างภาคการศึกษาปกติ หรือสัปดาห์ที่ ๖
ในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อน
		 ๔.๓ คณบดีอนุญาตให้เปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I) เนื่องจากป่วยหรือเหตุสุดวิสัย
		 ๔.๔ ในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาได้รบั อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต (AU) และมีเวลาศึกษา
ไม่ครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา
๕. การให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะกระทำ�ได้ในรายวิชาที่ผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ โดยอาจารย์ผู้สอนจะ
ต้องระบุสาเหตุที่ให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ประกอบไว้ด้วย ในกรณีต่อไปนี้
๕.๑ กรณีมีเหตุเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวิสัย และมีเวลาศึกษาครบร้อยละ ๘๐ โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี
๕.๒ กรณีนักศึกษาทำ�งานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาไว้ ด้วยความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
๖. การขอแก้ระดับคะแนน ม.ส. (I) นักศึกษาจะต้องยืน่ คำ�ร้องต่ออาจารย์ผสู้ อนรายวิชานัน้ โดยเร็วทีส่ ดุ ทัง้ นี้
จะต้องกระทำ�ภายในกำ�หนด ๑๐ วันทำ�การหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เพื่อขอให้อาจารย์ผู้สอนกำ�หนดระยะ
เวลาสำ�หรับการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณ์ในรายวิชานั้น เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา ยกเว้นการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ของรายวิชาที่เป็นโครงการ ให้ขออนุมัติจากคณบดี
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) และให้คณะส่งระดับคะแนนถึงสำ�นักส่งเสริมทางวิชาการและงานทะเบียนก่อนวันสิ้น
ภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำ�หนดทั้ง ๒ กรณีนี้แล้ว นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาใดจะถูกเปลี่ยนเป็น
ระดับคะแนน ต (F) โดยอัตโนมัติ
ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หมายถึง ก่อนวันที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ให้เป็นวันสิ้นภาคการศึกษาใด ๆ
ถัดไปจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ไว้เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษา         
ฤดูรอ้ นซึง่ เป็นภาคการศึกษาทีไ่ ม่บงั คับ แต่หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอ้ น จะต้องดำ�เนินการวัดผล
การศึกษาที่สมบูรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้น ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับ

122 www. r mutt.ac.th

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

คะแนน ต (F) โดยอัตโนมัติ นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาใด ไม่จำ�เป็นต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อ
ขอปรับระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาต่อไป แต่การขอเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ของนักศึกษา นักศึกษาต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัย
๗. การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) จะกระทำ�ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๗.๑ นักศึกษาที่มีเวลาศึกษาครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา แต่ไม่ได้สอบเพราะ
เจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดี ในกรณีเช่นนี้ การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้ได้ตามระดับ
คะแนนปกติ
๗.๒ เมือ่ อาจารย์ผสู้ อนและหัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาต้องทำ�งาน
ซึง่ เป็นส่วนประกอบการศึกษา ในรายวิชานัน้ โดยมิใช่ความผิดของนักศึกษา ในกรณีเช่นนี  ้ การเปลีย่ นระดับคะแนน ม.ส
(I) ให้สูงกว่าระดับคะแนน ค (C) ขึ้นไปได้ แต่ถ้าเป็นกรณีความผิดของนักศึกษาแล้ว การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)           
ให้ได้ไม่สูงกว่าระดับคะแนน ค (C)
๘. การให้ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะกระทำ�ได้ในรายวิชาที่ผลการประเมินผลการศึกษา
เป็นที่ พอใจ และ ไม่พอใจ ดังกรณีต่อไปนี้
๘.๑ ในรายวิชาที่หลักสูตรกำ�หนดไว้ว่ามีการประเมินผลการศึกษาอย่างไม่เป็นระดับคะแนน ก (A) ข+
(B+) ข (B) ค+ (C+) ค (C) ง+ (D+) ง (D) และ ต (F)
๘.๒ ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกเหนือไปจากหลักสูตรและขอรับการประเมินผล            
การศึกษาเป็นระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะไม่มคี า่ ระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและหน่วยกิตทีไ่ ด้ไม่น�ำ มาคำ�นวณ
หาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่ให้นับรวมเข้าเป็นหน่วยกิตสะสมด้วย
๙. การให้ระดับคะแนน ม.น. (AU) จะกระทำ�ได้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะแนะนำ�ให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพือ่ เป็นการเสริมความรูโ้ ดยไม่นบั หน่วยกิตในรายวิชานัน้ ก็ได้ แต่ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากอาจารย์
ผู้สอนรายวิชานั้น
๑๐. การคำ�นวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะคำ�นวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชา ที่นักศึกษา
แต่ละคนได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานัน้ ๆ เรียกว่าค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ประจำ�ภาค ตามผลรวมของหน่วยกิต
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งเรียกว่าหน่วยกิตประจำ�ภาค และจะคำ�นวณหาค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยทุกรายวิชาของทุกภาคการศึกษา รวมทั้งภาคการศึกษาฤดูร้อนด้วย ตั้งแต่เริ่มสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึง                 
ภาคการศึกษาปัจจุบันเรียกว่าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามผลรวมของหน่วยกิตที่นักศึกษา ลงทะเบียนเรียน                   
ทุกภาคการศึกษาทั้งหมด ซึ่งเรียกว่าหน่วยกิตสะสม
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท ซึ่งคำ�นวณหาได้ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค ให้คำ�นวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคำ�นวณกับค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตทีน่ กั ศึกษาได้รบั ในแต่ละรายวิชา
เป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมของจำ�นวนหน่วยกิตประจำ�ภาค ในการหาร เมื่อได้ทศนิยมสองตำ�แหน่งแล้ว ถ้าปรากฏว่า
ยังมีเศษก็ให้ปัดทิ้ง
๑๐.๒ ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม ให้ค�ำ นวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตัง้ แต่เริม่ สภาพการเป็น
นักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบนั ทีก่ �ำ ลังคิดคำ�นวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคำ�นวณกับค่าระดับคะแนน
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
ต่อหน่วยกิตทีน่ กั ศึกษาได้รบั ในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตัง้ แล้วหารด้วยผลรวมของจำ�นวนหน่วยกิตสะสมในการหาร เมือ่ ได้
ทศนิยมสองตำ�แหน่งแล้ว ถ้าปรากฏว่ายังมีเศษก็ให้ปัดทิ้ง
๑๑. การลงทะเบียนเรียนซ�้ำ หรือแทน และการนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๑๑.๑ นักศึกษาที่ได้รับคะแนน ง+ (D+) หรือ ง (D) ในรายวิชาที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามพระราชบัญญัติอื่น ให้มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำ�อีกได้ การลงทะเบียนเรียนที่กล่าวนี้ เรียกว่า
การเรียนเน้น (Regrade)
๑๑.๒ รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) หรือ ถ (W) หากเป็นรายวิชาบังคับ
ในหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ�้ำอีกจนกว่าจะได้ระดับคะแนนตามที่หลักสูตรก�ำหนดไว้
ถ้ ารายวิ ช าใดที่นัก ศึก ษาได้ระดับ คะแนนตามข้ อ ๑๑.๒ เป็ น รายวิ ช าเลื อ กในหลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษา
จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้
รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) เมื่อมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ�้ำหรือ
แทนกันแล้วให้นับหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ในการค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๒. การนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่
(D) ขึ้นไปหรือได้คะแนน พ.จ. (S) เท่านั้น
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดซ้ำ�หรือแทนกัน ให้นับหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนดี
ที่สุดเพียงครั้งเดียว
๑๓. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
๑๓.๑ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๑.๕๐ เมื่อลงทะเบียนเรียน มีหน่วยกิตสะสม (Credit
Attempt-CA) ที่น�ำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average - GPA.) ระหว่าง ๓๐ ถึง ๕๙ หน่วยกิต
๑๓.๒ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๑.๗๕ เมื่อลงทะเบียนเรียน มีหน่วยกิตสะสม (Credit
Attempt-CA) ที่น�ำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average - GPA.) ตั้งแต่ ๖๐ หน่วยกิตขึ้นไป ถึง
จ�ำนวนหน่วยกิตสะสมก่อนครบหลักสูตร
๑๓.๓ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average - GPA.) ต�่ำกว่า ๒.๐๐ เมื่อลงทะเบียน
เรียนครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๙๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง
๒.๐๐ ซึง่ ผลการศึกษาไม่เพียงพอทีจ่ ะรับการเสนอชือ่ เพือ่ รับปริญญา ให้นกั ศึกษา ขอลงทะเบียนเรียนซำ 
�้ ในรายวิชาทีไ่ ด้
ระดับคะแนนต�่ำกว่า ก (A) เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ภายในก�ำหนดระยะเวลา ๓ ภาคการศึกษา
รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกินระยะเวลาสองเท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตร
๑๔. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
		
			 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
		
(รองศาสตราจารย์นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
.....................................................
เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา กรณีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมีความประสงค์ มาลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๓ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
๑. ให้ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชายื่นเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้เรียนข้ามสถานศึกษาจากสถานศึกษาที่
นักศึกษาสังกัดเพื่อขออนุมัติรายวิชาต่อคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น
๒. อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๒.๑ ค่าบำ�รุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่าลงทะเบียน
หน่วยกิตบรรยาย หน่วยกิตละ
๑๒๐ บาท
หน่วยกิตปฏิบัติ
หน่วยกิตละ
๑๕๐ บาท
๓. ให้คณะที่อนุมัติรายวิชาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา แจ้งผลการศึกษาภายหลังสิ้นสุด          
ภาคการศึกษา ต่อสถานศึกษาที่นักศึกษาสังกัด
๔. ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรักษาการตามประกาศนี้และมีอำ�นาจวินิจฉัยตีความ
เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
		
(รองศาสตราจารย์นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
.....................................................
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษารายวิชา
เพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงออกประกาศกำ�หนดอัตราการเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน ในการจัดการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำ�หรับบัณฑิต ดังต่อไปนี้
๑. ค่าบำ�รุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท
๒. ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตบรรยายและหน่วยกิตปฏิบัติ หน่วยกิตละ
๓๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
		
(รองศาสตราจารย์นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๑
.....................................................
โดยที่เห็นสมควรกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อ
ให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาได้นำ�ไปแสดงระดับคุณวุฒิเพื่อประกอบอาชีพได้ต่อไป
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การกำ � หนดให้ มี อ นุ ป ริ ญ ญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันยาคม ๒๕๕๑ จึงได้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุมัติอนุปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“อนุปริญญา” หมายความว่า อนุปริญญาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมและ
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
ข้อ ๔ นักศึกษาทีจ่ ะขอให้พจิ ารณาอนุมตั อิ นุปริญญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะต้องมีความประพฤติ
ดีและมีความจำ�เป็นต้องยุติการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีหน่วยกิตสอบได้ครบหลักสูตรชั้นปีที่ ๓ ของหลักสูตรชั้นปริญญาบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำ�กว่า ๒.๐๐ หรือ
(๒) เป็นผู้ที่มีหน่วยกิตสอบได้ไม่ครบตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔(๑) อนุญาตให้น�ำหน่วยกิต ที่สอบได้ของรายวิชา
ระดับที่สูงกว่าหลักสูตรชั้นปีที่ ๓ ในหลักสูตรสาขาเดียวกันมาทดแทนได้ ยกเว้นรายวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๒
หน่วยกิต โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ
(๓) เป็นผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๔ ของสาขานั้นโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๑.๘๐ หรือ
(๔) เป็นผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๕ ของสาขานั้นโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ำกว่า ๑.๗๕
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ข้อ ๕ นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะขอให้พจิ ารณาอนุมตั ใิ ห้อนุปริญญาตามประกาศนี้ จะต้องยืน่ คำ�ร้องแสดงความ
จำ�นงต่อสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
		
(รองศาสตราจารย์นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

128 www. r mutt.ac.th

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษา
.....................................................
เพือ่ ให้การดำ�เนินการสอบของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรเี ป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นไปในแนวเดียวกัน จึงให้มีข้อปฏิบัติของนักศึกษาเพื่อถือปฏิบัติ
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การสอบของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตารางสอบและห้องสอบที่คณะ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีได้ประกาศไว้ หากไม่มาเข้าสอบตามตารางสอบและห้องสอบที่กำ�หนดถือว่าขาดสอบในลักษณะวิชานั้น
๒. ในกรณีผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายไม่เกิน ๓๐ นาที จะเข้าสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก ผู้คุมสอบ
และไม่อนุญาตให้ต่อเวลาสอบ ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายเกินกว่า ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๓. ผูเ้ ข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหรือบัตรทีท่ างราชการออกให้ทมี่ ลี ายมือชือ่ ผูม้ อี ำ�นาจลงนาม
ให้ผู้คุมสอบตรวจทุกครั้งที่เข้าสอบ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบไม่มีเอกสารดังกล่าว ให้ผู้เข้าสอบ ขอหนังสือรับรองความเป็น
นักศึกษาจากผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะที่ผู้เข้าสอบสังกัดมาแสดง จึงจะเข้าสอบได้ และไม่อนุญาตให้ต่อเวลาสอบ
๔. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งประจำ�ตามที่นั่งสอบที่กำ�หนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งสอบก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้
๕. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยเครื่องแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
๖. ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องเขียนที่จำ�เป็นเกี่ยวกับการเขียนมาเอง เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ
ไม้บรรทัด ไม้ฉาก โปรแทรกเตอร์ วงเวียน เป็นต้น และไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิดจาก ผู้เข้าสอบอื่น เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากผู้คุมสอบ
๗. ห้ามผูเ้ ข้าสอบนำ�ตำ�รา บันทึก เอกสาร เครือ่ งคำ�นวณ อุปกรณ์หรือสิง่ อืน่ ใดทีม่ สี ตู รสัญลักษณ์ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสอบในลักษณะวิชานั้นเข้าห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตไว้ในข้อสอบของลักษณะวิชานั้น และผู้เข้าสอบต้อง
จัดหามาเอง
๘. ระหว่างการสอบ ห้ามผู้เข้าห้องสอบพูดหรือติดต่อซึ่งกันและกัน หรือก่อการรบกวนแก่ผู้อื่น เช่น สูบบุหรี่
ส่งเสียงดัง เป็นต้น
๙. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความที่แจ้งไว้ในข้อสอบ เมื่อส่งสมุดคำ�ตอบ และกระดาษคำ�ตอบแล้ว
จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ อีกมิได้
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๑๐. การขอสมุดคำ�ตอบ และกระดาษคำ�ตอบเพิ่มเติม หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบ หรือมีข้อสงสัยในการ
สอบ ให้ผู้เข้าสอบขอหรือสอบถามจากผู้คุมสอบเท่านั้น
๑๑. ห้ามฉีกหรือนำ�สมุดคำ�ตอบ และกระดาษใด ๆ ที่แจกให้ในห้องสอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
๑๒. ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบได้ดำ�เนินการผ่านพ้นไปแล้ว ๖๐ นาที นับแต่
เริ่มสัญญาณให้เข้าสอบและรอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดคำ�ตอบและกระดาษคำ�ตอบเรียบร้อยแล้ว การขออนุญาต
ออกจากห้องสอบชั่วคราว หรือหลังระยะเวลาที่กำ�หนดในวรรคแรกให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้คุมสอบ
๑๓. หากผู้เข้าสอบต้องการส่งสมุดคำ�ตอบ และกระดาษคำ�ตอบก่อนหมดเวลาที่กำ�หนดไว้ ให้ยกมือขึ้นและ
รอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดคำ�ตอบ และหรือกระดาษคำ�ตอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้
ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมิได้ทำ�ข้อสอบให้ดำ�เนินการตามความในวรรคแรกเช่นเดียวกัน
๑๔ เมื่อมีสัญญาณหมดเวลา ห้ามผู้เข้าสอบเขียนต่อไปอีก ให้ผู้เข้าสอบวางสมุดคำ�ตอบ และกระดาษ
คำ�ตอบนั้นไว้บนโต๊ะของตน และรอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดคำ�ตอบ และกระดาษคำ�ตอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะ
ออกจากห้องสอบได้
๑๕. เมื่อผู้เข้าสอบได้ส่งสมุดคำ�ตอบ และกระดาษคำ�ตอบแก่ผู้คุมสอบเรียบร้อยแล้วผู้เข้าสอบต้องออกไปให้
พ้นบริเวณห้องสอบทันที และไม่กระทำ�การรบกวนแก่ผู้เข้าสอบอื่นที่กำ�ลังสอบอยู่
๑๖. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องสงสัยกระทำ�การทุจริต ให้ผู้คุมสอบมีอำ�นาจตรวจค้นผู้เข้าสอบได้
๑๗. ผู้เข้าสอบผู้ใดกระทำ�การฝ่าฝืนประกาศนี้ หรือพยายามกระทำ�การทุจริตในการสอบรายวิชาใด เมื่อได้
สอบสวนแล้ว ประธานกรรมการหรือผูม้ อี �ำ นาจหน้าทีใ่ นการจัดการสอบมีอ�ำ นาจสัง่ ไม่ให้ผนู้ นั้ เข้าสอบรายวิชานัน้ หรือสัง่
ไม่ตรวจคำ�ตอบรายวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบตกเฉพาะรายวิชาก็ได้
ถ้าการกระทำ�ดังกล่าวในวรรคแรกเข้าลักษณะร้ายแรง อาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบต่อไปก็ได้
๑๘. กรณีกระทำ�การทุจริตโดยการคัดลอกคำ�ตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้า
สอบนั้นได้สมคบกันกระทำ�การทุจริต
๑๙. โทษสำ�หรับผู้กระทำ�การทุจริตในการสอบมี ๓ สถาน ดังนี้
(๑) ให้ได้ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทำ�การทุจริตนั้น
(๒) ให้ได้ระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทำ�การทุจริตนั้น และสั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
ทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
(๓) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
		
(รองศาสตราจารย์นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
.....................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นประจำ�ทุกปีการศึกษา
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะเข้ า รั บ การศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่                      
มหาวิทยาลัยฯ กำ�หนด
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๘ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกประกาศให้ก�ำ หนดอัตราการเรียกเก็บเงินในการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ อัตราการเรียกเก็บเงินในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ให้เรียกเก็บจากนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี คนละ ๘๐๐ บาท
เงินที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นค่าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ๓๐๐ บาท และค่าปฐมนิเทศของ
คณะ ๕๐๐ บาท
ข้อ ๒ ให้เรียกเก็บเงินในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาตามทีร่ ะบุในข้อ ๑ ในวัน ขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
		
(รองศาสตราจารย์นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

www.r m u t t .a c .t h 131

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

132 www. r mutt.ac.th

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

3
งานทะเบียนการศึกษาเกี่ยวกับ
ส่วนที่

ระบบบริการการศึกษา
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ระบบบริการการศึกษา
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกคน สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยเข้าสู่เว็บไซต์     
www.oreg.rmutt.ac.th โดยนักศึกษาจะต้องใช้รหัสประจำ�ตัวนักศึกษาและรหัสผ่าน  มีขั้นตอนดังนี้
1. นักศึกษาเข้าสู่ เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th  ดังรูป

เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่ระบบการบริการการศึกษา
2. หลังจากนั้นให้นักศึกษาไปคลิกที่เมนู                          
3. หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏ ดังรูปด้านล่าง
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•
•

รหัสประจำ�ตัว เป็นรหัสประจำ�ตัวนักศึกษาที่มีจำ�นวน 13 หลัก  ซึ่งนักศึกษาจะทราบในวันรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
รหัสผ่าน มีจำ�นวน 4 หลัก คือ เลข 4 ตัวท้ายของรหัสประจำ�ตัวนักศึกษา เช่น นักศึกษามีรหัสประจำ�ตัว
เป็น 115150502013-2 รหัสผ่านคือ 0132 รหัสผ่านนี้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อนักศึกษา
ป้อนรหัสประจำ�ตัว และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว  ให้คลิกที่เมนู ตรวจสอบ
รหัสผ่านของนักศึกษาควรเปลี่ยนหลังจากได้ทำ�การ LOGIN ในครั้งแรก
รหัสผ่านถือเป็นข้อมูลส่วนตัวที่นักศึกษาต้องเก็บเป็นความลับ

หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าระบบได้ขอให้ติดต่อที่
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยด่วน
หลังจากนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจดูรายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้

ข้อมูล

รายละเอียด

ระเบียนประวัติ

ตรวจสอบประวัติ และแก้ไขข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

ผลการลงทะเบียน

ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา

ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน ตรวจสอบยอดภาระหนี้สิน
ผลการศึกษา

ตรวจสอบเกรด รายวิชา และผลการเรียนสะสม

ตรวจสอบจบ

วิเคราะห์ผลการเรียน และตรวจสอบการสำ�เร็จการศึกษา

เสนอความคิดเห็น

สามารถเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ข่าวสารและอื่น ๆ

รับทราบข้อมูล ข่าว ประกาศต่าง ๆ
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นักศึกษาทุกคนควรศึกษาคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และทำ�ความเข้าใจกับ
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบัติตน
อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์สำ�หรับนักศึกษา โดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
การศึกษา เช่น  การลงทะเบียนเรียน    การยกเว้น/เทียบโอนรายวิชา  การลาพัก
การศึกษา  และการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  การวัดผลและการประเมินผล  
การคำ�นวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย   การถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา
การอยู่ในสภาพการเตือนการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  การขอสำ�เร็จการศึกษา  
เป็นต้น

แนะนำ�ขั้นตอนการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1

เข้าสู่ระบบ ตามขั้นตอนในระบบบริการการศึกษา

2

การลงทะเบียน

เมื่อนักศึกษาทำ�การ Login แล้ว ให้คลิกที่เมนู   ลงทะเบียน   ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือเพื่อเข้าสู่หน้าจอ
ลงทะเบียน เมนูนี้จะปรากฏในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาของการลงทะเบียนได้กำ�หนดไว้ใน
ปฏิทินการศึกษา (ก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนนักศึกษาจะได้รับใบลงทะเบี ย นจากคณะเพื่อนำ�ไปลงทะเบียน
ทางเว็บไซต์)  
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วิธีการเข้าระบบลงทะเบียน
กดปุ่ม    

ลงทะเบียน    เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน ซึ่งเมนูนี้จะปรากฏในช่วงลงทะเบียนเท่านั้น

เข้าเมนูลงทะเบียน

รูปที่ 1 เมนูที่พร้อมสําหรับให้บริการแก่นักศึกษา

วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใช้เมนูย่อยต่าง ๆ

เมื่อนักศึกษากดปุ่ม “ลงทะเบียน” จะเปลี่ยนหน้าจอ เพื่อใช้ทําการลงทะเบียน ในหน้าจอนี้จะเกิดเมนูย่อยต่าง ๆ
ที่ใช้อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน เช่น ปุ่มแสดงหลักสูตร ปุ่มค้นหารายวิชา ปุ่มคํานวณค่าใช้จ่าย ปุ่มแสดง
ตารางเรียน ตารางสอบ เป็นต้น

รูปที่ 2 เมนูต่าง ๆ ในระบบลงทะเบียน
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ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. หน้าแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์แสดงดังรูปต่อไปนี้  

รูปที่ 3 หน้าจอแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์
2.  นักศึกษาสามารถค้นหารายวิชาที่ช่องระบุรหัสวิชา (สามารถใช้สัญลักษณ์ * เพื่อค้นหาทั้งหมด) ที่ต้องการ
ลงทะเบียนจากการบันทึกรหัสรายวิชา แล้วกดปุ่ม ค้นหา รายชื่อวิชาที่เราค้นหาก็จะแสดงขึ้นมา เพื่อให้
นักศึกษาเลือก ดังรูปที่ 4

บันทึกรหัสวิชา

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงการค้นหารายวิชาลงทะเบียน
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3. ทําการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยคลิกที่          รูปตะกร้า วิชาที่เลือกจะเลื่อนขึ้นไปข้างบน
แสดงว่านักศึกษาได้เลือกวิชานั้นๆ เพื่อที่จะลงทะเบียน
4. ทุกครั้งที่ทําการเลือกรายวิชา   ระบบจะทําการตรวจสอบความถูกต้องในการลงทะเบียน  เช่น เวลาเรียนซ้ำ�
เวลาและวันสอบซํ้า หรือลงทะเบียนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กําหนด โดยจะขึ้นแสดงข้อความสีแดง บริเวณด้านล่างของ
กรอบรายวิชาที่เลือก แสดงข้อความการผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังรูปที่ 5

ข้อความแจ้งเตือนกรณี
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไข

รูปที่ 5 การแสดงข้อผิดพลาด กรณีรายวิชาที่เลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน

5. หากเกิดเหตุการณ์เช่นนีข้ นึ้   นักศึกษาควรเลือกลบรายวิชาทีไ่ ม่ผา่ นเงือ่ นไขการลงทะเบียนออกไปเสียก่อน
แล้วเลือกรายวิชาใหม่ที่ตรงตามเงื่อนไข หรือลงทะเบียนในรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนได้ไปก่อน แล้วจึงติดต่อ
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเขียนคําร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที่ต้องการตามกระบวนการของทาง
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วย
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การคํานวณค่าใช้จ่าย

นักศึกษาสามารถเข้าไปดูคา่ ใช้จา่ ยของรายวิชาทีล่ งทะเบียนไป โดยเลือกทีเ่ มนู คาํ นวณค่าใช้จา่ ย นักศึกษาจะ
สามารถดูรายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนครั้งนี้   ทั้งหมดได้ก่อนที่จะยืนยันการลงทะเบียนได้   โดยกดเข้าไปที่เมนู   
“คํานวณค่าใช้จ่าย” นี้ หลังจาการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 6 การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู คํานวณค่าใช้จ่าย
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การแสดงตารางเรียน/สอบ

นั ก ศึ ก ษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนและตารางสอบของรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กลงทะเบี ย น
ก่อนการยืนยันการลงทะเบียนได้โดยเลือกปุ่ม “ตารางเรียนตารางสอบ” เพื่อดูวันเวลาเรียนได้ว่าเป็นอย่างไร หลังจากที่
เลือกวิชาลงทะเบียนไว้แล้ว

รูปที่ 7 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู แสดงตารางเรียน/สอบ

กดปุม่ “ถอยกลับ” เพือ่ กลับไปหน้าจอลงทะเบียน และเมือ่ นักศึกษาพึงพอใจกับวิชาทีเ่ ลือกเพือ่ ทีจ่ ะลงทะเบียน
ในภาคการศึกษานี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจากนี้คือการ “ยืนยันการลงทะเบียน” เพื่อเป็นการยืนยันให้ระบบได้รับทราบว่า
นักศึกษาได้ตัดสินใจลงทะเบียนแล้ว ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นที่สําคัญที่สุดของการลงทะเบียนออนไลน์ เพราะว่า
ถ้านักศึกษาเพียงแต่เลือกรายวิชาไว้แต่ไม่ได้ กดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” ระบบจะถือว่านักศึกษาได้เข้ามาเลือก
รายการเท่ า นั้ น แต่ ไ ม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย น ซึ่ ง จะทํ า ให้ นั ก ศึ ก ษาท่ า นอื่ น ๆ เข้ า มาเลื อ กลงทะเบี ย นและกดปุ่ ม ยื น ยั น
ผลการลงทะเบียนก่อน ได้ที่นั่งเรียนไปก่อน และอาจจะทําให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนวิชานั้นได้ (ในกรณีที่
วิชานั้นจํากัดจํานวนผู้เรียนไว้)
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การยืนยันการลงทะเบียน

เมื่ อ นั ก ศึ ก ษามั่ น ใจในการเลื อ กวิ ช าที่ ต้ อ งการลงทะเบี ย นแล้ ว ให้ ทํ า การยื น ยั น โดยกดที่ ปุ่ ม “ยื น ยั น
การลงทะเบียน” หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้อง และ ต้องกดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั้งที่บริเวณ
ตรงกลางหน้าจอ ถ้าผลของการตรวจสอบรายวิชาที่ถูกเลือกนั้นไม่ผ่านจะไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนได้ต้องกลับไป
ปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม่

คลิกที่นี่เพื่อยืนยัน
การลงทะเบียน

รูปที่ 8 หน้าจอตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการลงทะเบียน

หลังจากกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความการยืนยันการลงทะเบียนพร้อมทั้งแสดงยอดเงิน
ที่ต้องชําระทั้งหมด  หลังจากนั้นให้กดที่ปุ่ม  ผลการลงทะเบียน  เพื่อดูรายละเอียดในการลงทะเบียน
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ใช้เมาส์คลิกที่นี่เพื่อตรวจ
สอบการลงทะเบียน

รูปที่ 9 หน้าจอแสดงข้อความยืนยันว่าระบบได้ทําการบันทึกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาในฐานข้อมูลแล้ว
หลังจากกดปุ่มผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จากนั้น
นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาจากผลลงทะเบียนให้ถูกต้องโดยนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อไปชําระเงินที่ธนาคาร
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในใบแจ้งยอดฯ ได้
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การพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อไปชําระเงิน

ให้นักศึกษาใช้เมาล์คลิกที่เมนู รูป          มุมบนขวามือ
ใช้เมาส์คลิกที่นี่เพื่อ
พิมพ์ใบแจ้งยอดนำ�ไป
ชำ�ระเงินที่ธนาคาร
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รูปที่ 10 ใบแจ้งยอดการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
และเมื่อนักศึกษาได้นําใบแจ้งยอดไปชําระเงินที่ธนาคารในระบบจะทราบว่านักศึกษาได้ทําการลงทะเบียน
ในภาคการศึกษานั้นเรียบร้อยแล้ว หลังจากผ่านขั้นตอนการชําระเงิน จากขั้นตอนนี้ จึงจะถือว่าสิ้นสุดกระบวนการ
การลงทะเบียนออนไลน์
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การเพิ่มหรือถอนรายวิชา

เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นต้องการที่จะเพิ่มหรือถอนรายวิชา ให้เข้าสู่ระบบแล้ว
คลิกที่ปุ่ม เมนูเพิ่ม/ลดรายวิชา ที่จะปรากฏขึ้นด้านซ้ายมือ

รายละเอียดการเพิ่ม - ถอนวิชาลงทะเบียน
1. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสประจําตัว และรหัสผ่านของนักศึกษาเอง
2. เมื่อทําการเข้าสู่ระบบ จะมีเมนู    • ลงทะเบียนเพิ่มลด    ให้ทําการเลือกที่เมนูนี้ เพื่อทําการ
เพิ่ม -  ถอนวิชาลงทะเบียน
3. เมือ่ นักศึกษาเลือกทีเ่ มนู “ลงทะเบียนเพิม่ ลด” จะปรากฏหน้าจอซึง่ แสดงรายวิชาทีไ่ ด้ลงทะเบียนในพืน้ ที่
“รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด” ดังรูปที่ 11

รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้ว

รูปที่ 11 หน้าจอการลงทะเบียนเพิ่มลดรายวิชา
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4.  หากต้องการลดรายวิชา   ให้คลิกที่สัญลักษณ์           ในคอลัมน์ “ถอน” ที่ตรงกับรายวิชาที่ต้องการถอน
ระบบจะนํารายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ที่พื้นที่  “รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน” ดังรูปที่ 12

1. คลิกที่นี่ เพื่อถอน
หรือลดรายวิชา

2. ระบบจะนำ�รายวิชาที่เลือกไปรอไว้ที่
พื้นที่ “รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน”

รายวิชาที่
ต้องการถอน

รูปที่ 12 การถอน หรือลดรายวิชา
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5. หากต้องการเพิ่มรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาที่ต้องการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชาบางส่วนหรือทั้งหมด
ลงใน ช่อง “ระบุรายวิชา” แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะนํารายวิชาที่ตรงเงื่อนไขที่เลือกมาแสดง ดังรูปที่ 13
1. กําหนดเงื่อนไขรหัสรายวิชา

4. คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มรายวิชา

3. แสดงรายวิชาที่
ตรงตามเงื่อนไข

2. คลิกปุ่ม “ค้นหา”

รูปที่ 13 การค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม

หากต้องการเพิ่มรายวิชาใด ให้คลิกที่รูปตะกร้าด้านหลังรายวิชา ระบบจะนำ�รายวิชาดังกล่าวไปแสดงในพื้นที่
“รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน” ให้โดยอัตโนมัติ  ดังรูปที่  14

รายวิชาที่
ต้องการเพิ่ม
รูปที่ 14 การเลือกรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม
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6. ระบบจะทําการตรวจสอบวิชาที่ทําการเพิ่ม – ถอนในเบื้องต้นว่าสามารถทําการเพิ่ม- ถอนได้หรือไม่
6.1 เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่สามารถทําการเพิ่ม - ถอนได้ นักศึกษาจะต้อง
ปรับแก้รายการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบบระบุเสียก่อน
6.2 เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าวิชาที่เลือกเพื่อทําการเพิ่ม- ถอนนั้น สามารถ
ทําการเพิ่ม - ถอนได้ ให้นักศึกษาทําการคลิกที่เมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” ด้านซ้ายมือของ
หน้าจอแล้วดาํ เนินการตามขัน้ ตอนในหัวข้อการยืนยันผลการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิน้ กระบวนการ
ลงทะเบียนเพิ่ม- ถอนรายวิชา
7.   หลังจากนั้นให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำ�ระเงินใหม่ และนำ�ไปชำ�ระเงินที่เคาเตอร์ธนาคาร

การชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

1. ให้นักศึกษานำ�ใบแจ้งยอดเพื่อชำ�ระเงินพร้อมเงินสดไปชำ�ระหน้าเคาเตอร์ของธนาคารที่ระบุไว้
ในใบแจ้งยอดการชำ�ระเงินได้ทุกสาขา
2. การชำ�ระเงินให้ชำ�ระเงินตามยอดจำ�นวนเงินที่ลงทะเบียน พร้อมชำ�ระค่าธรรมเนียมธนาคารจำ�นวน
10 บาท
3. ขอให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำ�ระเงินจากธนาคารไว้ตรวจสอบกรณีที่เกิดปัญหา
4. หลังจากนัน้ ประมาณ 1 สัปดาห์ ขอให้นกั ศึกษาตรวจสอบยอดการชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนทางเว็บไซต์
www. oreg.rmutt.ac.th

ในการลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง
ไม่ควรให้บุคคลอื่นลงทะเบียนเรียนให้
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังได้

หากนักศึกษามีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนขอให้ติดต่อที่….
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา โทร. 02 5493610-2
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในเวลาราชการ ทันที
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาต้ อ งดำ � เนิ น การลงทะเบี ย นเรี ย นตามปฏิ ทิ น การศึ ก ษา
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์   WWW.Oreg.rmutt.ac.th
โดยมีขั้นตอนดังนี้

เริ่มต้น
นศ. รับใบลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาและตรวจสอบรายละเอียด
ของรายวิชาในใบลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง
ตรงตามแผนการเรียน

ไม่ตรงตามแผนการเรียน

กรณี นศ. ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
นศ. ดำ�เนินการเลือก SEC ในวิชาศึกษาทั่วไป

กรณี นศ. ลงทะเบียนเรียนไม่ตรง
ตามแผนการเรียนและจำ�เป็นต้องเพิ่มรายวิชา

นศ.ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB ตามแนะนำ�
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางเว็บไซต์

กรณีเพิ่มรายวิชา
1. สำ�หรับรายวิชาศึกษาทั่วไปให้ นักศึกษา
เลือก SEC และลงทะเบียนเรียนได้ทันที
(ดูที่นั่งว่างใน WEB)
2. สำ�หรับรายวิชาชีพให้นักศึกษานำ�
ใบลงทะเบียนกรอกรหัสวิชา ชื่อวิชา
และกลุ่ม (SEC) โดยผ่านอาจารย์
ประจำ�วิชา อาจารย์ที่ปรึกษา
และทะเบียนคณะ แล้วนำ�มายื่นที่ สวท.

พิมพ์ใบแจ้งยอดฯ พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
นำ�ใบแจ้งยอดฯ ไปชำ�ระเงินที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ หรือ
ธนาคารกรุงไทยฯ ทุกสาขา
หลังจากนั้น ประมาณ 1 สัปดาห์ให้ นศ.
ตรวจสอบยอดเงินที่ค้างชำ�ระใน WEB
เพื่อดูว่ามีหนี้ค้างหรือไม่

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
เมื่อนักศึกษาไม่สามารถที่จะมาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด  แต่อยู่ในระยะเวลาวันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนและชำ�ระค่าลงทะเบียนล่าช้า
ให้นักศึกษาดำ�เนินการดังนี้
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

สำ�หรับภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนเรียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ จะต้องชำ�ระเงิน
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ค่าปรับ) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวมวันหยุดราชการ มหาวิทยาลัย
จะไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเมื่อพ้นกำ�หนดระยะเวลา 10 วัน ทำ�การนับจากวันที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนดให้นักศึกษาชำ�ระเงินลงทะเบียนเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ

เริ่มต้น
กรณีที่ นศ. ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB
แต่ยังไม่ได้ชำ�ระเงินค่าลงทะเบียน

กรณีที่ นศ. ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ผ่าน WEB

นศ. นำ�ใบแจ้งยอดการชำ�ระเงินไปติดต่อที่
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

ให้ นศ. เขียนใบแบบขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี

สวท.จะพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำ�ระเงิน
พร้อมค่าปรับการชำ�ระเงิน ล่าช้าให้ นศ.
ให้ นศ. นำ�ไปชำ�ระที่ธนาคาร กรุงศรีอยุธยาฯ
สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เท่านั้น

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการคืนสภาพนักศึกษา
ในกรณีถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษาปกติ ตามระยะเวลา
ที่กำ�หนดไว้ในปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา  
ทำ�ให้ไม่มีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษาที่ถูกถอนชื่อ โดยนักศึกษาสามารถดำ�เนินการได้ดังนี้

เริ่มต้น
นศ. นำ�แบบคำ�ร้องทั่วไป พร้อมกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ให้เรียบร้อยเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณบดี
นศ. นำ�แบบคำ�ร้องทั่วไป ชำ�ระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
จำ�นวน 300 บาท และค่าลาพักการศึกษา จำ�นวน 300 บาท
ไปชำ�ระเงินที่กองคลัง
ให้ นศ. นำ�แบบคำ�ร้อง และใบเสร็จรับเงิน ไปยื่นที่ฝ่ายบริการนักศึกษา
ของคณะ เพื่อดำ�เนินการทำ�หนังสือขอคืนสภาพฯ มาที่
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติและจัดทำ�ประกาศการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
จัดส่งประกาศการคืนสภาพการเป็นนักศึกษาให้คณะรับทราบ
และติดประกาศแจ้งนักศึกษา

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการถอนรายวิชาโดยได้รับค่าระดับคะแนน W
และเสียค่าธรรมเนียมการถอนรายวิชา
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB ตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดแล้ว
แต่นักศึกษามีความประสงค์ที่จะถอนรายวิชาโดยได้รับค่าระดับคะแนน W ซึ่งนักศึกษาต้องดำ�เนินการ
ตามที่ปฏิทินการศึกษา กำ�หนด  และสามารถดำ�เนินการได้ดังนี้

เริ่มต้น
นศ. นำ�แบบการถอน รายวิชา ขอได้ที่ สวท. / ดาวน์โหลด จากเว็บไซต์
WWW.Oreg.rmutt.ac.th

นศ. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมผ่านอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา / สาขาวิชา
นศ. นำ�แบบการถอนรายวิชามายื่นที่ ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สวท.
เพื่อให้เจ้าหน้าที่คิดเงินค่าธรรมเนียมการถอนรายวิชา
และนำ�ไปชำ�ระเงินที่ กองคลัง สำ�นักงานอธิการบดี

สิ้นสุด
หลังจากที่นักศึกษาดำ�เนินการชำ�ระเงินที่การเงินแล้ว ขอให้นักศึกษาเก็บใบเสร็จการชำ�ระเงิน
ไว้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้น ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาทำ�การถอนรายวิชา
โดยได้รับค่าระดับคะแนน W ในเว็บไซต์ WWW.Oreg.rmutt.ac.th
หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีปัญหาขอให้ติดต่อที่สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยด่วน
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ขั้นตอนการขอส�ำเร็จการศึกษา
เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรและประเมินตนเองได้ว่าจะสำ�เร็จการ
ศึกษา ให้ยื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษา ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ   หรือภายใน  
15  วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน กรณีที่นักศึกษาเคยแจ้งสำ�เร็จการศึกษาในภาคการศึกษา
ใดแล้วไม่สำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นคำ�ร้องขอแจ้งสำ�เร็จการศึกษาใหม่ทุกภาคการศึกษาที่คาดว่า
จะสำ�เร็จการศึกษา
หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษา เช่น กรณีที่ติด
I จะต้องชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา   จำ�นวน  300 .- บาท   ในภาคการศึกษา
ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ค่าระดับคะแนน I  เป็นค่าระดับคะแนนที่สมบูรณ์
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
1. รับแบบขอสำ�เร็จการศึกษาทีส่ �ำ นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือทีค่ ณะ หรือดาวโหลดได้ท  ี่ www.
oreg.rmutt.ac.th  พร้อมกรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน  
2. เสนอแบบขอสำ�เร็จการศึกษาทีก่ รอกรายละเอียดแล้วต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา / หัวหน้า
สาขาวิชาเพือ่ ตรวจสอบรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรและลงนามรับรองอนุญาตให้แจ้งขอสำ�เร็จการศึกษา
ได้
3. ส่งแบบขอสำ�เร็จการศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา / หัวหน้าสาขาวิชาลงนามเรียบร้อย
แล้วที่แผนกทะเบียนคณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรวบรวมส่งสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  จะต้องดำ�เนินการขึน้ ทะเบียนบัณฑิต  ซึง่ การขึน้ ทะเบียนบัณฑิตเป็น
สภาพบังคับที่นักศึกษาจะต้องกระทำ�เมื่อสำ�เร็จการศึกษา  หากนักศึกษาไม่ดำ�เนินการ  จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรและรับเอกสารหนังสือรับรองการสำ�เร็จการศึกษา  ใบแสดงผลการศึกษา  และใบปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยฯ  จะดำ�เนินการให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต  พร้อมขอใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  โดยให้นักศึกษาแนบรูปถ่ายสวมครุยปริญญา  จำ�นวน 5 ใบ ดังนี้
1.  รูปถ่ายสวมครุยปริญญา  ขนาด  1  นิ้ว  จำ�นวน  1  ใบ  สำ�หรับติดหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัยฯ  
อนุมัติสำ�เร็จการศึกษา
2. รูปถ่ายสวมครุยปริญญา  ขนาด  1  นิว้   สำ�หรับติดใบแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จำ�นวน  2  ใบ  ต่อ  1  ชุด
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กรณีทนี่ กั ศึกษาเคยขึน้ ทะเบียนบัณฑิตในภาคการศึกษาใด แล้วไม่ส�ำ เร็จการศึกษา  นักศึกษาไม่ตอ้ งขึน้ ทะเบียน
บัณฑิตใหม่

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
1. รั บ แบบขึ้ น ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต ที่ ห้ อ ง One Stop Service สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน ดังนี้
1.1 ชื่อภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
1.2 ชั้นยศทางทหารหรือตำ�รวจให้เขียนตัวเต็มห้ามใช้อักษรย่อ เช่น จ่าอากาศเอก เป็นต้น
2. นำ�แบบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปชำ�ระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำ�นวน  1,000.- บาท พร้อมชำ�ระเงิน
ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์   ฉบับละ  50.-  บาท  ที่กองคลัง  ห้อง One Stop Service
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
3. ส่งแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมรูปถ่ายสวมครุยปริญญา ที่ห้อง One Stop Service สำ�นักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  
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ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา
เอกสารการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยฯ  ออกให้  มีดังนี้
สำ�หรับนักศึกษาปัจจุบัน

- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
- หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร
- ใบแสดงผลการศึกษา

สำ�หรับนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษา

- หนังสือรับรองสำ�เร็จการศึกษา
- ใบแสดงผลการศึกษา

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ฉบับภาษาไทย
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (ไม่ออกเอกสารฉบับภาษาไทย)
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
- หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร
- ใบแสดงผลการศึกษา

ฉบับภาษาอังกฤษ
ฉบับภาษาอังกฤษ
ฉบับภาษาอังกฤษ

การติดต่อขอเอกสารการศึกษา นักศึกษาควรยื่นคำ�ร้องล่วงหน้าอย่างน้อย  1 วันก่อนถึงวันที่ต้องการใช้
หลักฐานดังกล่าว เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และสามารถติดต่อขอรับได้ในวันถัดไป
หลังจากที่ยื่นคำ�ร้องและหลักฐานครบถ้วนแล้ว

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
1. รับแบบขอเอกสารการศึกษาที่ห้อง One Stop Service สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน
2. นำ � แบบขอเอกสารการศึ ก ษา ไปชำ � ระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย ม ที่ ก องคลั ง ห้ อ ง One Stop Service
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ฉบับละ  50.- บาท
3. ส่งแบบขอเอกสารการศึกษา  ทีช่ �ำ ระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว คืนเจ้าหน้าทีห่ อ้ ง One Stop Service  
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พร้อมรูปถ่าย  ดังนี้
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- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา  และหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร  แนบรูปถ่ายนักศึกษาปัจจุบนั   
ขนาด  1  นิ้ว
- ใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์  ไม่ใช้รูปถ่าย
- หนังสือรับรองสำ�เร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์   ใช้รูปถ่ายสวมครุยปริญญา  
ขนาด 1 นิ้ว
4. นำ�ใบเสร็จรับเงินมาติดต่อขอรับเอกสารการศึกษาที่ห้อง One Stop Service สำ�นักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
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ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน   นักศึกษาสามารถนำ�ผลการเรียนสะสม
ที่ศึกษามาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือความรู้ที่ได้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
มาเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรได้ ซึ่งนักศึกษาจะขอเทียบโอนผลการเรียนได้นั้น จะต้องใช้เวลา
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
1. เนื้อหารายวิชาที่เทียบโอนได้  จะต้องไม่น้อยกว่า  3  ใน  4  ของรายวิชา
2. รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนำ�มาเทียบโอน  จะต้องมีค่าระดับคะแนนไม่ต่ำ�กว่า  C  
3. รายวิชาหรือกกลุ่มวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้เมื่อรวมกันแล้ว  จะต้องมีหน่วยกิตไม่เกิน  3 ใน  4  ของ
จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
4.  รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้   จะไม่นำ�มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค และ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว้นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม  และต้องใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้นำ�
ค่าระดับคะแนนในรายวิชามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค  และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
5. การเทียบโอนผลการเรียน จะต้องดำ�เนินการภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กรณีมีเหตุผลความจำ�เป็น ไม่สามารถดำ�เนินการเทียบโอนได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
ในการพิจารณาเทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษานั้น

การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
  
1. วิธกี ารประเมินเพือ่ เทียบโอนความรู  ้ จะกระทำ�ได้โดยการทดสอบมาตรฐาน  การทดสอบทีไ่ ม่ใช่มาตรฐาน  
การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ  และการประเมินแฟ้มผลงาน
2. การเทียบโอนความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชา  เมื่อรวมกันแล้วจะต้องมีหน่วยกิตไม่เกิน 3 ใน 4
ของจำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
3. การเทียบโอนความรูเ้ ป็นรายวิชาหรือกลุม่ วิชา ให้ภาควิชา/สาขาวิชา เป็นผูก้ �ำ หนดวิธกี ารและการดำ�เนินการ
เทียบโอน  โดยการเทียบโอนความรู้  จะต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่า  C
4. รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้ จะไม่นำ�มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค และ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว้นหลักสูตรที่มีองค์ กรวิช าชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรี ยนประกอบวิชาชีพ
ให้นำ�ค่าระดับคะแนนในรายวิชาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
1. รับแบบคำ�ร้องขอเทียบโอนผลการเรียน  ทีห่ อ้ ง One Stop Service สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
พร้อมกรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วน
2. ยื่นคำ�ร้องพร้อมหลักฐานการศึกษา เสนออาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ตรวจสอบแล้วเสนอความเห็นต่อคณบดี
3. คณะฯ  แจ้งผลการพิจารณาให้นกั ศึกษาทราบ  พร้อมแจ้งให้นกั ศึกษาชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอน
ผลการเรียน  รายวิชาละ  100.- บาท  ที่กองคลัง  ห้อง One Stop Service  สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
4. นักศึกษาส่งแบบเทียบโอนผลการเรียนคืนคณะฯ
5. คณะฯ รวบรวมแบบเทียบโอนผลการเรียนให้สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อดำ�เนินการ
ต่อไป
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ส่วนที่

4

แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการศึกษา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ส่วนที่

5

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

คณะศิลปศาสตร์

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการท่องเที่ยว
: Bachelor of Arts Program in Tourism
:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism)
B.A. (Tourism)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  127  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

30
6
12
6
1
5

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

91 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชา สังคมศาสตร์
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
09-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาวิทยาศาสตร์
01-710-002 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการ               
ท่องเที่ยว     
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 1
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
01-720-002 การตลาดส�ำหรับอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
การท่องเที่ยว
01-720-001 ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย
3(3-0-6)
01-720-008 ภาษาอังกฤษส�ำหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
01-xxx-xxx      เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อ
งานอาชีพ)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต
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3(x-x-xX
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

3(x-x-x)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
09-xxx-xxx       เลือกจากรายวิชาคณิตศาสตร์           
01-710-003      พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
01-710-006 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ส�ำหรับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
01-720-005      ประวัติศาสตร์ศิลป์
01-720-007      หลักมัคคุเทศก์
01-xxx-xxx      เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อ
งานอาชีพ)

ภาคการศึกษาที่ 2
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-710-004 จิตวิทยาการบริการ
01-710-007 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
ที่พักและการบริการ
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-740-302 สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1
01-710-001   จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
01-710-008   เทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
01-720-003    การจัดการการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน
01-720-009   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
01-740-301 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา หรือ
01-740-303 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
01-xxx-xxx      เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อ
งานอาชีพ)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม                      19                     หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
01-740-304 การฝึกงาน

6(0-40-0)

รวม                      6                     หน่วยกิต

3(0-20-0)

                       รวม                       3                   หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
01-710-005 กฎหมายเพื่อการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
01-720-006 การส�ำรวจและวิจัยส�ำหรับ
การท่องเที่ยว
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
01-xxx-xxx      เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อ
งานอาชีพ)

ภาคการศึกษาที่ 1
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-720-004 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
01-720-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
01-xxx-xxx      เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
01-xxx-xxx      เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อ
งานอาชีพ)
รวม                          17                 หน่วยกิต
01-740-401 ปัญหาพิเศษด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว*
รวม                          3                 หน่วยกิต
              * ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกการฝึกงาน
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รวม                          12                 หน่วยกิต
3(2-2-5)

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาการโรงแรม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการโรงแรม
: Bachelor of Arts Program in Hotel
:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
ศศ.บ. (การโรงแรม)
Bachelor of Arts (Hotel)
B.A. (Hotel)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  127  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

30
6
12
6
1
5

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

91 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
  7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx
เลือกจากรายวิชา
สังคมศาสตร์
01-310-xxx
เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
01-320-001
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx
เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
01-710-002
ปฐมนิเทศอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
09-xxx-xxx
เลือกจากรายวิชา
วิทยาศาสตร์
01-010-xxx
เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
xx-xxx-xxx
เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
01-710-004 จิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
01-710-007 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
1(0-2-1)
ที่พักและงานบริการ
09-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

2(x-x-x)
3(x-x-x)
                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-710-003 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
01-710-005 กฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและ
3(2-2-5)
การโรงแรม
3(2-2-5)
01-730-002 การปฏิบัติการงานแม่บ้าน
3(3-0-6)
ในโรงแรม
3(x-x-x)
01-730-004 การผสมเครื่องดื่ม
01-730-006 การปฏิบัติงานครัวและการ
3(x-x-x)
ประกอบอาหารในโรงแรม
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อ
งานอาชีพ)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต
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3(3-0-6)
3(x-x-x)

3(3-0-6)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-710-001 จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
01-730-001 การต้อนรับส่วนหน้า
01-730-005 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
01-730-012 การจัดการธุรกิจการโรงแรม
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาความสนใจเฉพาะ)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อ
งานอาชีพ)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-740-302 สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1
01-710-006 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ส�ำหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
01-710-008 เทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
01-730-015 การตลาดโรงแรมและการขาย
01-740-301 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา หรือ
01-740-303 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาความสนใจเฉพาะ)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาความสนใจเฉพาะ)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อ
งานอาชีพ)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม                      19                     หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
01-740-304 การฝึกงาน

6(0-40-0)

รวม                      6                     หน่วยกิต

3(0-20-0)

                       รวม                       3                   หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

ภาคการศึกษาที่ 1
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-730-016 การบัญชีและการเงินส�ำหรับ
ธุรกิจโรงแรม
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาความสนใจเฉพาะ)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาความสนใจเฉพาะ)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก)
(รายวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อ
งานอาชีพ)

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3(3-0-6)
01-730-007 การผลิตและการบริการอาหาร
ภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
3(x-x-x)
01-730-014 การส�ำรวจและวิจัยส�ำหรับ
การโรงแรม
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อ
3(x-x-x)
งานอาชีพ)

รวม                          15                 หน่วยกิต
01-740-401 ปัญหาพิเศษด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว*
รวม                          3                 หน่วยกิต
              * ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกการฝึกงาน
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รวม                          12                 หน่วยกิต
3(2-2-5)

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: Bachelor of Arts Program in English for Communication
:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
Bachelor of Arts (English for Communication)
B.A. (English for Communication)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  133  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

36
6
12
12
1
5

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.3.1 รายวิชาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ
2.3.2 รายวิชาเฉพาะเพื่องานอาชีพ
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

91 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx
01-110-xxx
01-301-xxx
01-320-001
01-324-101
xx-xxx-xxx

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
09-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาคณิตศาสตร์
เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
3(x-x-x)
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สังคมศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01-324-102 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
01-324-111 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้น
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
09-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาคณิตศาสตร์
09-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาวิทยาศาสตร์
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
01-324-203 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
01-324-212 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสาร
ระดับกลาง
01-324-221 การอ่านเบื้องต้น
01-324-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาความสนใจเฉพาะ
เพื่องานอาชีพ)
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1(0-2-1)
3(x-x-x)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
09-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาวิทยาศาสตร์
3(x-x-x)
01-324-204 ภาษากับวัฒนธรรม
3(x-x-x)
01-324-222 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
3(3-0-6)
01-324-231 การเขียนระดับย่อหน้า
01-324-241 การแปลเบื้องต้น
3(3-0-6)
01-324-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาความสนใจเฉพาะเพื่อ
3(3-0-6)
งานอาชีพ)
3(x-x-x)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-324-313 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสาร
ระดับสูง
01-324-332 การเขียนเรียงความ
01-324-342 การแปลอังกฤษเป็น
ภาษาไทย
01-324-353 ภาษาอังกฤษในส�ำนักงาน
01-324-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษ)
01-324-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาเฉพาะเพื่อ
งานอาชีพ)

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-324-371 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
01-324-334 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01-324-354 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
3(3-0-6)
น�ำเสนองาน
01-324-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
(รายวิชาเฉพาะด้าน
3(x-x-x)
ภาษาอังกฤษ)
01-324-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาเฉพาะด้าน
3(x-x-x)
ภาษาอังกฤษ)
01-324-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ)
01-324-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาเฉพาะเพื่องานอาชีพ)

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-324-472 สหกิจศึกษา

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      19                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
01-324-461 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ
01-324-462 การศึกษาอิสระ
01-324-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ)
01-324-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
(รายวิชาเฉพาะเพื่องานอาชีพ)

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   12                        หน่วยกิต
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
: Bachelor of Science in Technical Education Program in Civil Engineering
:
:
:
:

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Science in Technical Education (Civil Engineering)
B.S. Tech. Ed. (Civil Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  173  หน่วยกิต

       
       
       
       
       
       
      

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

36
  6
12
12
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์
2.1.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1.4 กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

  131
50
20
11
14
  5
81
14
55
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

  6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกศึกษาจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
09-xxx-xxx เลือกศึกษาจากรายวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
02-252-103 งานฝึกฝีมือ
02-214-101 เขียนแบบเทคนิค
02-262-101 สัมมนาวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม
02-251-101 วัสดุวิศวกรรม

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-610-xxx เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
3(3-0-6)
หรือนันทนาการ
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกศึกษาจากรายวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
2(0-6-2)
02-231-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
2(1-3-3)
01-010-xxx เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
1(1-0-2)
02-231-101 การเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-3-5)
09-112-126 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับ
อุตสาหกรรม
02-231-104 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 1
01-310-xxx เลือกศึกษาจากรายวิชาภาษาไทย

                       รวม                   20                       หน่วยกิต
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3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
1(0-3-3)
3(2-2-5)

  รวม                   22                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-xxx เลือกศึกษาจากรายวิชา
3(2-2-5)
01-210-xxx เลือกศึกษาจากรายวิชามนุษย์ศาสตร์
ภาษาอังกฤษทั่วไป
09-121-005 สถิติเบื้องต้น
01-010-xxx เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาบูรณาการ 2(x-x-x)
02-111-201 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
02-311-101 เทคโนโลยีทางการศึกษาเบื้องต้น
2(2-0-4)
02-234-301 ปฐพีกลศาสตร์และปฏิบัติการ
02-311-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการศึกษา 1(0-2-1)
02-233-203 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
02-232-201 กลศาสตร์ของวัสดุ 1
3(3-0-6)
02-232-202 กฏหมาย สัญญาและรายงานก่อสร้าง
02-232-202 วัสดุก่อสร้างและปฏิบัติการทดสอบ 3(2-3-5)
02-233-204 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
02-234-201 ส�ำรวจและปฏิบัติการ
3(2-3-5)
02-232-302 ทฤษฎีโครงสร้าง
02-231-202 การเขียนแบบก่อสร้างด้วย
1(0-3-1)
02-231-203 การเขียนแบบก่อสร้างด้วย
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
02-231-204 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 2
1(0-3-1)
รวม                   19                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

รวม                   19                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
02-262-301 การจัดการเรียนรู้ทางเทคนิคศึกษา 3(2-3-5)
02-141-301 การพัฒนาหลักสูตร
02-131-302 การวัดและประเมินผลทาง
3(3-0-6)
02-262-302 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การศึกษา
ระหว่างเรียน 1
02-232-303 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
02-262-303 การพัฒนาสื่อการสอนและวัสดุ
02-231-302 วิศวกรรมระบบในอาคาร
3(3-0-6)
ช่วยสอน
02-233-201 การประมาณราคา และ
3(3-0-6)
02-142-303 ความเป็นครู
ข้อก�ำหนดในงานก่อสร้าง
02-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา
02-202-304 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
02-233-401 การบริหารงานก่อสร้าง
02-234-302 กลศาสตร์ของไหลและปฏิบัติการ 3(2-3-5)
02-xxx-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
02-xxx-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
                       รวม                       21                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-132-401 การวิจัยทางการศึกษา
02-263-301 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 1
02-232-401 การออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
02-233-402 การเตรียมโครงการ
02-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา
02-xxx-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
02-xxx-xxx วิชาเลือกทางเสรี

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
02-000-304 การฝึกงาน

2(1-3-3)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      20                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
02-262-401 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3(1-6-4)
และเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
02-263-401 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 2
02-263-402 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
1(1-0-2)
ระหว่างเรียน 2
2(x-x-x)
05-233-403 โครงการ
3(x-x-x)
02-232-402 การออกแบบโครงสร้างไม้
3(x-x-x)
และเหล็ก
02-xxx-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
xx-xxx-xxx วิชาเลือกทางเสรี

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
1(0-8-0)

3(3-0-6)
3(1-6-4)
1(0-8-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

3(0-40-0)

                       รวม                   3                       หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
02-263-501 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6(0-40-0)
02-263-502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6(0-40-0)
                       รวม                   6                       หน่วยกิต
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                       รวม                   6                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
: Bachelor of Science in Technical Education Program in Electrical Engineering
:
:
:
:

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Science in Technical Education  (Electrical Engineering)
B.S. Tech. Ed. (Electrical Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  170  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

33
  6
12
  9
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
		
2.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษาพื้นฐาน
      
2.1.2 กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์
       
2.1.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
       
2.1.4 กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม
    
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
       
2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
      
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

  131
50
20
11
14
  5
81
14
49
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

  6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
09-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
02-214-101 เขียนแบบเทคนิค
02-252-103 งานฝึกฝีมือ
02-251-101 วัสดุวิศวกรรม
02-262-101 สัมมนาวิชาชีพครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(x-x-x)
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
3(3-0-6)
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษย์ศาสตร์
3(x-x-x)
09-112-126 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับ
อุตสาหกรรม
2(1-3-3)
02-203-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2(0-6-2)
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
3(2-3-5)
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มพลศึกษา
1(1-0-2)
หรือนันทนาการ

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx เลือกจากภาษาอังกฤษทั่วไป
02-221-203 การเขียนแบบไฟฟ้า
02-221-223 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
02-221-107 วงจรไฟฟ้า
02-221-108 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
02-222-201 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
02-221-214 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
02-221-305 ฝึกฝีมืองานไฟฟ้า

3(2-2-5)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(0-6-2)

รวม                   20                       หน่วยกิต
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(1-0-2)

  รวม                   19                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
09-121-005 สถิติเบื้องต้น
02-221-209 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
02-221-306 ฝึกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า
02-221-316 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
02-241-101 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
ทางวิศวกรรม
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
ทางวิศวกรรม

3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม                   19                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
02-111-201 จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
02-311-101 เทคโนโลยีทางการศึกษาเบื้องต้น
02-311-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการศึกษา
02-131-302 การวัดและประเมินทางการศึกษา
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกทาง
การศึกษา
02-241-330 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
ทางวิศวกรรม
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
ทางวิศวกรรม
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
ทางวิศวกรรม

3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-3-5)
1(x-x-x)

2(2-0-4)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

3(x-x-x)
1(x-x-x)

                       รวม                       20                   หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
02-000-304 การฝึกงาน

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
02-142-303 ความเป็นครู
02-262-301 การจัดการเรียนรู้ทางเทคนิค
ศึกษา
02-262-303 การพัฒนาสื่อและวัสดุช่วยสอน
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
02-221-338 วิศวกรรมแสงสว่าง
02-222-303 ระบบควบคุม
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกทาง
วิศวกรรม

                       รวม                      18                    หน่วยกิต

3(0-40-0)

                       รวม                   3                       หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
02-263-301 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 1
02-263-302 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1
02-132-401 การวิจัยทางการศึกษา
02-262-401 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
และเทคนิคศึกษา
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก
ทางการศึกษา
02-221-465 การเตรียมโครงการไฟฟ้า
02-221-341 อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง
xx-xxx-xxx เลือกเสรี

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(1-6-4)
02-141-301 การพัฒนาหลักสูตร
1(0-8-0)
02-263-401 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 2
02-263-402 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
3(3-0-6)
ระหว่างเรียน 2
3(3-0-6)
02-221-466 โครงการไฟฟ้า
02-221-430 การออกแบบระบบไฟฟ้า
2(x-x-x)
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
ทางวิศวกรรม
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
1(1-0-2)
ทางวิศวกรรม
3(2-3-5)
3(2-3-5)
xx-xxx-xxx เลือกเสรี

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(1-6-4)
1(0-8-0)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
02-263-501 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6(0-40-0)
02-263-502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6(0-40-0)
                       รวม                   6                       หน่วยกิต
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                       รวม                   6                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
: Bachelor  of  Science  in  Technical  Education  Program in Mechanical Engineering  
:
:
:
:

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor  of  Science  in  Technical  Education (Mechanical Engineering)
B.S.Tech.Ed. (Mechanical Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  174  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

       
       
       
       
       
       
      

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์
2.1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1.4 กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

36
  6
12
12
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  132
50
20
11
14
  5
82
14
50
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
09-xxx-xxx เลือกวิชากลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
02-262-101 สัมมนาวิชาชีพครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
02-241-101 เขียนแบบเทคนิค
02-252-103 งานฝึกฝีมือ
02-251-101 วัสดุวิศวกรรม

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
09-112-126 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
02-211-101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(x-x-x)
02-212-101 เทอร์โมไดนามิกส์
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(1-0-2)
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
02-213-101 เทคโนโลยีเครื่องยนต์สมัยใหม่
2(1-3-3)
02-214-103 วิศวกรรมความปลอดภัย
2(0-6-2)
02-214-201 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ
3(2-3-5)
และออกแบบ

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-xxx เลือกวิชารายวิชาภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
02-211-102 พลศาสตร์วิศวกรรม
01-010-xxx เลือกวิชากลุ่มวิชาบูรณาการ
02-212-102 กลศาสตร์ของไหล
02-202-304 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
02-221-202 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
02-213-102 เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-0-4)
3(2-0-4)
3(2-3-5)

  รวม                   22                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(0-6-2)

รวม                   22                       หน่วยกิต

3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
09-xxx-xxx เลือกวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
09-121-005 สถิติเบื้องต้น
02-213-204 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
02-212-201 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
02-213-201 ระบบไฟฟ้ายานยนต์
02-2xx-xxx เลือกวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(1-3-2)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

รวม                   21                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
02-131-302 การวัดและประเมินทาง
การศึกษา
02-311-101 เทคโนโลยีทางการศึกษา
เบื้องต้น
02-311-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
02-262-301 การจัดการเรียนรู้ทางเทคนิค
ศึกษา
02-262-303 การพัฒนาสื่อการสอนและ
วัสดุช่วยสอน
02-213-103 ระบบเครื่องล่างและระบบ
ส่งก�ำลังยานยนต์
02-xxx-xxx เลือกวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก
02-2xx-xxx เลือกวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
02-111-201 จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
2(2-0-4)
02-141-301 การพัฒนาหลักสูตร
02-262-401 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
1(0-3-1)
และเทคนิคศึกษา
02-263-302 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
3(2-3-5)
ระหว่างเรียน 1
02-142-303 ความเป็นครู
2(1-3-3)
02-211-103 กลศาสตร์วัสดุ
02-213-205 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
3(1-6-4)
02-2xx-xxx เลือกวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-8-0)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
2(x-x-x)

3(x-x-x)
2(x-x-x)

                       รวม                       19                   หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
02-000-304 การฝึกงาน

3(3-0-6)

                       รวม                      19                    หน่วยกิต

3(0-40-0)

                       รวม                       3                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-132-401 การวิจัยทางการศึกษา
02-263-301 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 1
02-xxx-xxx เลือกวิชาเลือกทางการศึกษา
02-211-301 ออกแบบเครื่องกล
02-214-401 การเตรียมโครงการเครื่องกล
02-xxx-xxx เลือกวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
02-263-401 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 2
3(1-6-4)
02-263-402 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
3(3-0-6)
ระหว่างเรียน 2
3(3-0-6)
02-214-402 โครงการเครื่องกล
1(1-0-2)
02-xxx-xxx เลือกวิชาเลือกทางการศึกษา
3(x-x-x)
02-xxx-xxx เลือกวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
02-xxx-xxx เลือกวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก
02-xxx-xxx เลือกวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

3(1-6-4)
1(0-8-0)
3(1-6-4)
2(x-x-x)
1(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   17                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
02-262-501 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
02-262-502 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2

                       รวม                   6                       หน่วยกิต
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6(0-40-0)

                       รวม                   6                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
: Bachelor of Science in Technical Education  Program in Industrial Engineering
:
:
:
:

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Science in Technical Education (Industrial Engineering)
B.S. Tech. Ed. (Industrial Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  176  หน่วยกิต

       
       
       
       
       
       
       

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

36
  6
12
12
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์
2.1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.1.4 กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

  134
50
20
11
14
  5
84
14
52
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

  6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
09-121-005 สถิติเบื้องต้น
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
02-221-201 เทคโนโลยีไฟฟ้า
02-214-101 เขียนแบบเทคนิค
02-252-103 งานฝึกฝีมือ
02-251-101 วัสดุวิศวกรรม
02-262-101 สัมมนาวิชาชีพครุศาสตร์อตุ สาหกรรม

ชั้นปีที่ 1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
2(0-6-2)
3(2-3-5)
1(1-0-2)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-131-302 การวัดและประเมินทางการศึกษา
09-112-126 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับ
อุตสาหกรรม
02-211-203 กลศาสตร์วัสดุ
02-251-202 งานเชื่อมและโลหะแผ่น
02-252-201 ปฏิบัติการเครื่องมือกล
02-254-201 ความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
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3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(2-3-5)

  รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
02-16x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก
ทางการศึกษา
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
02-252-202 กระบวนการผลิต
02-252-204 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
02-202-304 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ภาคการศึกษาที่ 2
02-111-201 จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
02-311-101 เทคโนโลยีทางการศึกษาเบื้องต้น
02-311-102 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีทางการศึกษา
02-251-102 วิศวกรรมและเทคโนโลยีโลหะวิทยา
02-251-302 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
02-252-203 วิศวกรรมเครื่องมือ
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก
ทางวิศวกรรม

3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)

รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
02-262-301 การจัดการเรียนรู้ทางเทคนิค
ศึกษา
02-262-303 การพัฒนาสื่อการสอนและวัสดุ
ช่วยสอน
02-262-401 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
และเทคนิคศึกษา
02-132-401 การวิจัยทางการศึกษา
02-254-301 การศึกษางาน
02-253-301 การควบคุมคุณภาพ
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
02-141-301 การพัฒนาหลักสูตร
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
02-252-301 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก
ทางวิศวกรรม
02-253-303 การวางแผนและควบคุมการผลิต

                       รวม                       20                   หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
02-000-304 การฝึกงาน

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)

                       รวม                      20                    หน่วยกิต

3(0-40-0)

                       รวม                       3                   หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
02-142-303 ความเป็นครู
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
02-263-302 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1
02-255-402 การเตรียมโครงการในงาน
อุตสาหกรรม
02-263-301 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 1
02-253-402 การบริหารงานบ�ำรุงรักษา
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรม
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-8-0)
1(1-0-2)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-263-501 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

3(x-x-x)
3(2-2-5)
2(x-x-x
1(0-8-0)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(x-x-x)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
02-263-502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

                       รวม                   6                       หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx เลือกเสรี
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก
ทางการศึกษา
02-263-402 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2
02-255-403 โครงการในงานอุตสาหกรรม
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
02-263-401 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 2
02-25x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก
ทางวิศวกรรม

6(0-40-0)

                       รวม                   6                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
: Bachelor of Science in Technical Education
Program in Electronics and Telecommunication Engineering
: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
: ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
: Bachelor of Science in Technical Education
(Electronics  and  Telecommunication  Engineering)
: B.S. Tech. Ed. (Electronics  and  Telecommunication  Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  174  หน่วยกิต

       
       
       
       
       
       
      

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

33
  6
12
  9
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์
2.1.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1.4 กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

  135
50
20
11
14
  5
85
14
53
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

  6 หน่วยกิต

www.r m u t t .a c .t h 207

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
02-262-101 สัมมนาวิชาชีพครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
02-252-103 งานฝึกฝีมือ
02-214-101 เขียนแบบเทคนิค
02-221-107 วงจรไฟฟ้า
02-221-108 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

ชั้นปีที่ 1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
1(1-0-2)
2(0-6-2)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx เลือกจากภาษาอังกฤษทั่วไป
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
02-203-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
02-222-201 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
02-241-203 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
02-241-205 เทคโนโลยีการผลิตทาง
อิเล็กทรอนิกส์
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

  รวม                   20                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
02-251-101 วัสดุวิศวกรรม
09-112-126 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับ
อุตสาหกรรม
02-221-209 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
02-241-101 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ภาคการศึกษาที่ 2
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
02-221-223 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
09-121-005 สถิติเบื้องต้น
02-111-201 จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว
02-131-302 การวัดและประเมินทาง
การศึกษา
02-241-204 วงจรพัลส์และดิจิทัล
02-242-201 หลักการระบบสื่อสาร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

รวม                   21                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
02-142-308 การจัดการเรียนรู้ทางเทคนิค
ศึกษา
02-262-401 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
และเทคนิคศึกษา
02-241-306 ไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรเลอร์
02-242-303 วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
02-242-202 วงจรการสื่อสารแอนะลอก
และดิจิทัล
02-242-304 วิศวกรรมสายส่งและโครงข่าย
สื่อสาร

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
02-262-303 การพัฒนาสื่อการสอนและวัสดุ
ช่วยสอน
02-141-301 การพัฒนาหลักสูตร
xx-xxx-xxx วิชาจากกลุ่มวิชาเลือกทาง
การศึกษา
02-241-307 การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
02-242-305 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
02-xxx-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
02-xxx-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

                       รวม                       21                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-132-401 การวิจัยทางการศึกษา
02-263-302 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1
02-263-301 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 1
02-142-303 ความเป็นครู
02-241-421 การเตรียมโครงการ
02-2xx-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
02-2xx-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)
1(0-8-0)
3(1-6-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(2-2-5)
2(x-x-x)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      19                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
02-263-401 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 2
02-263-402 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกทาง
การศึกษา
02-241-422 โครงการ
02-2xx-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
02-2xx-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   19                       หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
02-000-304 การฝึกงาน

2(1-3-3)

3(1-6-4)
1(0-8-0)
3(x-x-x)
3(1-6-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต

3(0-40-0)

                       รวม                       3                   หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
02-263-501 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6(0-40-0)
02-263-502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
                       รวม                   6                       หน่วยกิต
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6(0-40-0)

                       รวม                   6                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
: Bachelor of Science in Technical Education  Program in Electrical Engineering
:
:
:
:

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science in Technical Education (Computer Engineering)
B.S. Tech. Ed. (Computer Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  174  หน่วยกิต

       
       
       
       
      
       
       

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

33
  6
12
  9
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์
2.1.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1.4 กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

  135
50
20
11
14
  5
85
14
53
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

  6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-410-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
01-210-xxx เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
02-252-103 งานฝึกฝีมือ
02-214-101 เขียนแบบเทคนิค
02-203-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
02-262-101 สัมมนาวิชาชีพครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
02-221-107 วงจรไฟฟ้า
3(x-x-x)
02-221-108 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
02-251-101 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
02-241-330 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
1(0-2-1)
01-110-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
01-310-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาไทย
3(3-0-6)
09-112-126 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับ
2(0-6-2)
อุตสาหกรรม
2(1-3-3)
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(2-3-5)
1(1-0-2)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-241-101 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
กับคณิตศาสตร์
02-201-201 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
02-201-202 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
02-201-203 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
02-2xx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรม
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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2(x-x-x)

                     รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-3-5)
02-203-201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
09-121-005 สถิติเบื้องต้น
01-320-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
3(2-3-5)
ทั่วไป
3(3-0-6)
02-111-201 จิตวิทยาการศึกษาและ
3(3-0-6)
การแนะแนว
02-131-302 การวัดและประเมินทางการศึกษา
3(x-x-x)
02-311-101 เทคโนโลยีทางการศึกษาเบื้องต้น
02-311-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีทาง
3(2-2-5)
การศึกษา

รวม                   21                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)

รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
02-201-301 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
02-202-301 เทคนิคการอินเตอร์เฟส
02-241-306 ไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
02-262-301 การจัดการเรียนรู้ทาง
เทคนิคศึกษา
02-142-303 ความเป็นครู
02-203-301 ระบบฐานข้อมูล
02-205-302 การออกแบบและพัฒนา
คอร์สแวร์ส�ำหรับบทเรียน

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-3-5)
02-132-401 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-3-5)
02-262-401 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3(2-3-5)
และเทคนิคศึกษา
02-141-301 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-3-5)
02-263-302 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1
2(2-0-4)
02-263-301 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 1
3(2-3-5)
02-2xx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก
3(2-3-5)
ทางวิศวกรรม
02-26x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก
ทางการศึกษา

                       รวม                       20                   หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
02-000-304 การฝึกงาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-8-0)
3(1-6-4)
3(x-x-x)
3(3-0-6)

                       รวม                      19                    หน่วยกิต

3(0-40-0)

                       รวม                       3                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-204-401 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
02-205-301 การเตรียมโครงการคอมพิวเตอร์
02-262-303 การพัฒนาสื่อและวัสดุช่วยสอน
02-263-401 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 2
02-2xx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก
ทางวิศวกรรม
02-2xx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก
ทางวิศวกรรม
02-26x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก
ทางการศึกษา
xx-xxx-xxx เลือกเสรี

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-3-5)
02-203-402 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
02-203-401 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1(1-0-2)
02-205-401 โครงการคอมพิวเตอร์
2(1-3-3)
02-263-402 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
3(1-6-4)
ระหว่างเรียน 2
3(x-x-x)
02-2xx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรม
3(x-x-x)
02-2xx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรม
2(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกเสรี

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
1(0-8-0)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(x-x-x)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

                       รวม                   19                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
02-263-501 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6(0-40-0)
02-263-502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6(0-40-0)
                       รวม                   6                       หน่วยกิต
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                       รวม                   6                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต
: Bachelor  of  Industrial  Technology  Program  in  Industrial  Production
:
:
:
:

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการผลิต)
อส.บ.(อุตสาหกรรมการผลิต)
Bachelor  of  Industrial  Technology (Industrial  Production)
B.Ind.Tech.( Industrial  Production)

โครงสร้างหลักสูตร

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  146  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

36
  6
12
12
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  104
28
54
15
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
02-252-102 เขียนแบบวิศวกรรม
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
02-202-304 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
02-251-103 สัมมนาวิชาชีพอุตสาหกรรม
การผลิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
02-251-101 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
3(2-3-5)
02-252-103 งานฝึกฝีมือ
2(x-x-x)
02-251-104 มาตรวิทยาและการสอบเทียบ
3(2-3-5)
09-112-126 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับ
1(1-0-2)
อุตสาหกรรม

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
02-221-201 เทคโนโลยีไฟฟ้า
02-213-101 อุณหพลศาสตร์ของไหล
02-212-101 กลศาสตร์วิศวกรรม
02-212-201 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
02-252-203 วิศวกรรมเครื่องมือ
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
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3(x-x-x)
2(0-6-2)
2(1-3-3)
3(3-0-6)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
3(2-3-5)
ทั่วไป
3(2-3-5)
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
02-253-201 สถิติส�ำหรับวิศวกรรม
3(2-3-5)
02-252-202 กระบวนการผลิต
3(2-3-5)
02-254-303 วิศวกรรมความปลอดภัย
1(0-2-1)
และสิ่งแวดล้อม
02-253-402 การบริหารงานบ�ำรุงรักษา
02-254-301 การศึกษางาน

รวม                   19                       หน่วยกิต

3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

รวม                   21                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
02-253-304 การบริหารและจัดการงาน
อุตสาหกรรม
02-252-301 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต
02-253-401 วิทยากรและการฝึกอบรมงาน
อุตสาหกรรม
02-212-302 การจัดการพลังงานใน
อุตสาหกรรม
02-252-303 การควบคุมอัตโนมัติ
02-253-305 เศรษฐศาสตร์การจัดการเพื่อ
อุตสาหกรรม
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
02-253-302 การจัดการงานคุณภาพ
02-253-306 การจัดการผลิตภาพ
3(2-3-5)
02-255-402 การเตรียมโครงการในงาน
อุตสาหกรรม
2(1-3-3)
02-253-303 การวางแผนและควบคุม
การผลิต
3(3-0-6)
02-253-407 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
02-000-301 การเตรียมความพร้อม
3(3-0-6)
สหกิจศึกษา
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

                       รวม                       20                   หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
02-255-405 การฝึกประสบการณ์งาน
อุตสาหกรรม

3(3-0-6)
2(1-3-3)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      19                    หน่วยกิต

3(0-40-0)

                       รวม                       3                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-000-302 สหกิจศึกษา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)

กิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
02-255-403 โครงการในงานอุตสาหกรรม
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
02-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
0x-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
0x-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(1-6-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
: Bachelor  of  Engineering  Program  in  Mechatronics  Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
Bachelor of  Engineering (Mechatronics Engineering)
B. Eng. (Mechatronics Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  149  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  113
36
55
15
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร

ชั้นปีที่ 1
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-271-201 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
02-272-202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
02-273-201 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
การออกแบบวงจร
04-212-203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร    1
09-410-142 ปฏิบัติฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร  1

ภาคการศึกษาที่ 2
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-314-203 วิศวกรรมความร้อนและ
ของไหล
04-610-201 วงจรไฟฟ้า
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-121-005 สถิติเบื้องต้น

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

  รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-3-5)
01-320-xxx เลือกจากภาษาอังกฤษทั่วไป
3(2-3-5)
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
3(2-3-5)
02-271-303 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์
3(2-3-5)
02-272-203 เครื่องจักรกลไฟฟ้าในระบบ
3(3-0-6)
อัตโนมัติ
3(3-0-6)
04-211-313 อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง
1(0-3-1)
04-411-204 กระบวนการผลิต
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร    2
09-410-144 ปฏิบัติฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-6-4)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   22                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
02-272-304 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
02-273-302 วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
ลอจิก
02-212-302 การจัดการพลังงานใน
อุตสาหกรรม
02-272-305 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
04-212-310 อุปกรณ์รับและแปลงสัญญาณ
04-311-302 การออกแบบเครื่องจักรกล

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-310-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาไทย
3(2-3-5)
02-271-302 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3(2-3-5)
02-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา
3(3-0-6)
02-271-306 สัมมนาวิชาชีพวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์
2(1-3-3)
04-611-305 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโคร
3(2-3-5)
คอนโทรเลอร์
3(3-0-6)
04-212-306 ระบบควบคุม
09-416-056 พลังงานทางเลือก
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
02-27x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

                       รวม                       20                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-000-302 สหกิจศึกษา
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1(1-0-2)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      20                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
02-271-305 โครงงานวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์
02-27x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
02-27x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
02-27x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
02-27x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
1(1-0-2)
1(0-2-1)

3(1-6-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
: Bachelor of  Education Program in Computer Education
:
:
:
:

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศษ.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
Bachelor of  Education  (Computer Education)
B.Ed. (Computer Education)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  176  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

      
       
       
       
       
       

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
2.1.1 วิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 วิชาการศึกษาสาขาวิชาเอก
2.1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1.4 วิชาชีพเลือกการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเลือกเอก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

36
  6
12
12
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  134
53
24
  6
14
  9
81
66
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกศึกษาจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-310-xxx เลือกศึกษาจากรายวิชาภาษาไทย
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-00x เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
09-xxx-xxx เลือกศึกษาจากรายวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
02-321-101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-322-102 คณิตศาสตร์ประยุกต์เพื่อ
คอมพิวเตอร์ศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-110-xxx เลือกศึกษาจากรายวิชาสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
09-xxx-xxx เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1(0-2-1)
และคณิตศาสตร์
02-321-104 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
02-321-106 กฎหมายและจริยธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
02-321-102 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
02-322-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-00x เลือกศึกษาจากรายวิชา
ภาษาอังกฤษทั่วไป
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
02-111-201 จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว
02-322-103 โครงสร้างข้อมูลและภาษาโปรแกรม
02-321-203 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร
02-322-204 ระบบฐานข้อมูล
02-323-201 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
เพื่อการศึกษา
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

     รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
09-xxx-xxx เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
02-311-101 เทคโนโลยีทางการศึกษาเบื้องต้น
02-121-201 หลักการจัดการศึกษา
3(3-0-6)
02-323-202 การออกแบบและผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
02-322-205 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
ทางการศึกษา
02-322-206 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
02-322-207 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

     รวม                   20                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
02-131-302 การวัดและประเมินผลการศึกษา
02-324-302 การจัดการทรัพยากรการเรียน
ทางคอมพิวเตอร์
02-142-303 ความเป็นครู
02-321-305 ระบบปฏิบัติการ
02-322-308 การจัดการระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา
02-323-304 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย
และแอนิเมชั่น
02-323-303 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
02-311-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
02-142-301 การจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
02-141-301 การพัฒนาหลักสูตร
02-323-305 การออกแบบโปรแกรม
2(2-0-4)
การสอนผ่านเว็บ
3(3-0-6)
02-32x-xxx เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
3(3-0-6)
02-32x-xxx เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
02-1xx-xxx เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาชีพ
3(2-2-5)
เลือกการศึกษา
02-1xx-xxx เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาชีพ
3(2-2-5)
เลือกการศึกษา
1(0-3-1)
01-010-0xx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-142-302 ปฏิบัติการสอน
02-132-401 การวิจัยทางการศึกษา
02-321-407 การแก้ปัญหา และบ�ำรุงรักษา
คอมพิวเตอร์
02-322-409 การพัฒนาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา 1
02-32x-xxx เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
02-32x-xxx เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
xx-xxx-xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือกเสรี
02-143-401 ประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1

3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(x-x-x)

     รวม                  21                      หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
1(0-3-1)
02-324-301 การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
02-322-410 การพัฒนาโครงงานทาง
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ศึกษา   2
02-32x-xxx เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก  
3(1-4-4)
02-1xx-xxx เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาชีพ
เลือกการศึกษา
3(x-x-x)
02-1xx-xxx เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
การศึกษา
3(x-x-x)
02-143-402 ประสบการณ์วิชาชีพครู
1(0-8-0)
ระหว่างเรียน 2
01-010-0xx เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                    20                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-8-0)
3(3-0-6)

     รวม                    21                       หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

ภาคการศึกษาที่ 1
02-143-503      ประสบการณ์วิชาชีพครู 1

ชั้นปีที่ 5
6(0-40-0)

                       รวม                    6                       หน่วยกิต

224 www. r mutt.ac.th

ภาคการศึกษาที่ 2
02-143-504      ประสบการณ์วิชาชีพครู 2

6(0-40-0)

     รวม                    6                       หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
: Bachelor of  Education Program in Educational Technology
and Communications
:
:
:
:

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Bachelor of  Education (Educational Technology and Communications)
B.Ed. (Educational Technology and Communications)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  136  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

39
  6
15
12
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ

91
24
42
18
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

  6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-00x เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-210-0xx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-310-00x เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
02-311-101 เทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น
02-313-101 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา
02-312-101 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

ชั้นปีที่ 1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-311-201 การถ่ายภาพเบื้องต้น
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
01-010-0xx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
02-312-201 การเขียนส�ำหรับสื่อการศึกษา
02-311-202 การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
02-31x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

3(2-2-5)
1(0-3-1)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

     รวม                   20                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-010-0xx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
2(x-x-x)
02-313-302 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
3(x-x-x)
02-313-201 คอมพิวเตอร์กราฟิก  1
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
02-31x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(2-3-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
02-311-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการศึกษา
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
02-312-102 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
02-313-102 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
02-311-302 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
02-311-103 การออกแบบสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา
01-610-00x เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ

     รวม                   18                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
02-131-302 การวัดและประเมินผลการศึกษา
02-311-304 การออกแบบสื่อ
02-121-201 หลักการจัดการศึกษา
02-31x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
02-31x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
02-313-301 การพัฒนาเว็บ

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-00x เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
02-111-201 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
3(3-0-6)
02-311-303 โครงการพิเศษ 1
3(x-x-x)
02-311-301 การประเมินสื่อการศึกษา
3(x-x-x)
02-31x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(2-2-5)
02-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-000-302 สหกิจศึกษา
หรือ
หรือ
02-311-404

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
3(x-x-x)

     รวม                   19                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
02-311-402 โครงการพิเศษ  2
02-311-401 การจัดการเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
02-311-403 การสัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

     รวม                   12                       หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
: Bachelor of  Education Program in Educational  Information  Technology
:
:
:
:

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา)
ศษ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา)
Bachelor of  Education (Educational  Information  Technology)
B.Ed. (Educational Information  Technology)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  137  หน่วยกิต

        
        

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

32
  3
  6
12
  9
  2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก

99
21
78
66
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

  6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
01-310-351 เทคนิคการเขียน
01-320-101 ภาษาอังกฤษ 1
01-610-003 แบดมินตัน
13-010-145 คณิตศาสตร์
02-210-102 บริบททางการศึกษา
02-360-008 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-3)
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-3)
01-320-102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-3)
01-610-007 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
13-080-043 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-3)
02-361-229 หลักการระบบคอมพิวเตอร์และ
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
02-361-123 ขั้นตอนวิธีโครงสร้างข้อมูล
และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
02-360-102 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
13-121-105 สถิติเบื้องต้น
02-110-201 จิตวิทยาการเรียนรู้
02-360-202 คอมพิวเตอร์การฟิก 1
02-361-125 ระบบฐานข้อมูล
02-361-230 การออกแบบส่วนติดต่อระหว่าง
ระบบกับผู้ใช้
02-362-305 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและ
ข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)
3(2-2-5)

     รวม                   19                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-3)
01-320-003 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3(3-0-3)
02-220-201 การประเมินโครงการและบุคลากร
3(3-0-6)
ทางการศึกษา
3(2-2-5)
02-310-202 การออกแบบและการผลิตสื่อ
3(3-0-6)
02-361-231 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 1
3(3-0-6)
02-361-233 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
02-361-312 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-3)
02-362-311 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

3(3-0-3)
3(3-0-3)
1(0-2-1)
3(3-0-3)
3(3-0-6)

3(3-0-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

     รวม                   21                       หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
02-310-201 การจัดการและเทคนิคการฝึกอบรม
02-361-232 การออกแบบและพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
02-362-237 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นสูง
02-361-317 ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
02-361-416 ระบบจัดการฐานข้อมูล
02-xxx-xxx วิชาเอกเลือก

ชั้นปีที่ 3
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

     รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

                       รวม                    6                       หน่วยกิต
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(2-2-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-362-438 การฝึกประสบการวิชาชีพ
หรือ
02-362-439 สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2
02-361-318 การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
02-361-319 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
02-362-318 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
02-410-303 เทคนิคการเป็นวิทยากร
02-xxx-xxx วิชาเอกเลือก
02-xxx-xxx วิชาเอกเลือก

ภาคการศึกษาที่ 2
02-362-437 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา
02-362-440 การสัมมนาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา
xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

     รวม                    15                       หน่วยกิต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
: Bachelor  of  Science  Program  in  Landscape Technology
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)
วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)
Bachelor of Science (Landscape Technology)
B.Sc. (Landscape Technology)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  134 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

98
30
52
9
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต
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แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
09-121-015 หลักสถิติ
09-311-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3(3-0-6)
นันทนาการ
3(3-0-6)
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3(2-2-5)
03-123-208 การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ
3(2-2-5)
03-123-102 เลขะนิเทศ
3(3-0-6)
03-123-101 ภูมิทัศน์เบื้องต้น
3(x-x-x)
03-121-101 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์
03-123-206 การเขียนแบบภูมิทัศน์
03-123-103 องค์ประกอบและการออกแบบ
ภูมิทัศน์

                       รวม                   21                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
03-122-201 การส�ำรวจภูมิทัศน์
03-123-201 ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยา
ประยุกต์เพื่องานพัฒนาภูมิทัศน์
03-124-101 การจ�ำแนกวัสดุพืชพรรณ
03-123-209 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
ภูมิทัศน์
03-123-202 กลศาสตร์และโครงสร้างงาน
ภูมิทัศน์
03-121-102 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1
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3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(1-4-4)
3(2-3-5)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
2(x-x-x)
03-123-207 แนวคิดและการน�ำเสนอผลงาน
3(3-0-6)
การออกแบบทางภูมิทัศน์
3(2-3-5)
03-122-203 ทักษะพื้นฐานช่าง
3(2-3-5)
03-123-205 วัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานตกแต่ง
ภูมิทัศน์
3(2-3-5)
03-123-210 การออกแบบภูมิทัศน์
3(2-3-5)
เคหะสถาน
03-123-204 หลักการออกแบบ
3(2-3-5)
สถาปัตยกรรม
03-121-203 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 2
1(0-3-1)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(1-6-5)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
3(x-x-x)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
03-122-416 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์
03-122-307 การชลประทานในงานภูมิทัศน์
03-123-316 การจัดการศัตรูพืชในงาน
ภูมิทัศน์
03-124-302 การจัดการสนามหญ้า
03-122-304 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์
เคหะสถาน
03-122-305 เทคนิคการก่อสร้างงานภูมิทัศน์
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
03-124-303 การจัดการและการดูแลรักษา
3(2-3-5)
งานภูมิทัศน์
3(2-3-5)
03-121-204 ระบบสารสนเทศและระเบียบ
วิธีวิจัยทางภูมิทัศน์
3(2-3-5)
03-122-306 การประมาณราคางานภูมิทัศน์
3(2-3-5)
03-122-311 กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ
งานภูมิทัศน์
3(3-0-6)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                       21                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
03-000-301 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา
03-121-409 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)

                       รวม                      21                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
1(0-2-1)
03-121-405 สัมมนาภูมิทัศน์
03-121-406 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์
6(0-40-0)

                       รวม                   7                       หน่วยกิต

3(2-3-5)

1(0-2-1)
3(1-6-5)

                       รวม                   4                        หน่วยกิต
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แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
09-121-015 หลักสถิติ
09-311-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3(3-0-6)
นันทนาการ
3(3-0-6)
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3(2-2-5)
03-123-208 การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ
3(2-2-5)
03-123-102 เลขะนิเทศ
3(3-0-6)
03-123-101 ภูมิทัศน์เบื้องต้น
3(x-x-x)
03-121-101 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์
03-123-206 การเขียนแบบภูมิทัศน์
03-123-103 องค์ประกอบและการออกแบบ
ภูมิทัศน์

                       รวม                   21                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
03-122-201 การส�ำรวจภูมิทัศน์
03-123-201 ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยา
ประยุกต์เพื่องานพัฒนาภูมิทัศน์
03-124-101 การจ�ำแนกวัสดุพืชพรรณ
03-123-209 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
ภูมิทัศน์
03-123-202 กลศาสตร์และโครงสร้างงาน
ภูมิทัศน์
03-121-102 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1
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3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(1-4-4)
3(2-3-5)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
2(x-x-x)
03-123-207 แนวคิดและการน�ำเสนอผลงาน
3(3-0-6)
การออกแบบทางภูมิทัศน์
3(2-3-5)
03-122-203 ทักษะพื้นฐานช่าง
3(2-3-5)
03-123-205 วัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานตกแต่ง
ภูมิทัศน์
3(2-3-5)
03-122-210 การออกแบบภูมิทัศน์
3(2-3-5)
เคหะสถาน
03-123-204 หลักการออกแบบ
3(2-3-5)
สถาปัตยกรรม
03-121-203 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 2
1(0-3-1)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

1(x-x-x)

3(3-0-6)
3(1-6-5)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
3(x-x-x)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
03-122-416 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์
03-122-307 การชลประทานในงานภูมิทัศน์
03-123-316 การจัดการศัตรูพืชในงาน
ภูมิทัศน์
03-124-302 การจัดการสนามหญ้า
03-122-304 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์
เคหะสถาน
03-122-305 เทคนิคการก่อสร้างงานภูมิทัศน์
03-121-204       ระบบสารสนเทศและระเบียบ                                 
วิธีวิจัยทางภูมิทัศน์

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
03-124-303 การจัดการและการดูแลรักษา
3(2-3-5)
งานภูมิทัศน์
3(2-3-5)
03-122-311 กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับงาน
ภูมิทัศน์
3(2-3-5)
03-122-306 การประมาณราคางานภูมิทัศน์
3(2-3-5)
03-000-302 การเตรียมความพร้อม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(3-0-6)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                       21                   หน่วยกิต

03-121-407

ภาคการศึกษาที่ 3
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      16                     หน่วยกิต

3(0-40-0)

รวม                       3               หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
03-121-408 โครงการวิชาชีพภูมิทัศน์
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(1-6-5)
03-121-405 สัมมนาภูมิทัศน์
3(x-x-x)
03-121-406 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์
3(x-x-x)

                       รวม                   9                       หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(1-6-5)

                       รวม                   4                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาประมง
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาประมง
: Bachelor  of  Science  Program  in  Fisheries
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
วท.บ. (ประมง)
Bachelor of Science (Fisheries)
B.Sc. (Fisheries)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  133  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

97
35
37
18
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
03-222-101 การประมงทั่วไป
09-110-045 คณิตศาสตร์
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(0-2-1)
09-121-045 สถิติทั่วไป
09-212-104 เคมีอินทรีย์
3(2-2-5)
09-212-105 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
03-224-101 ทักษะพื้นฐาน
3(x-x-x)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
03-224-102 ทักษะวิชาชีพทางประมง 1
03-221-201 มีนวิทยา
03-221-203 นิเวศวิทยาทางน�้ำ
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                   17                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
03-221-202 สัตว์น�้ำไม่มีกระดูกสันหลัง
3(2-2-5)
03-223-201 การจัดการฟาร์มสัตว์น�้ำ
3(3-0-6)
03-224-203 ทักษะวิชาชีพทางประมง 2
1(0-3-1)
03-222-102 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
3(2-3-5)
09-213-219 ชีวเคมีทั่วไป
3(2-3-5)
09-213-220 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
3(x-x-x)
03-232-203 จุลชีววิทยาของสัตว์
xx-xxx-xx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-31)

3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
2(x-x-x)
03-221-306 โรคและปรสิตสัตว์น�้ำ
3(2-3-5)
03-221-307 แพลงก์ตอนวิทยา
3(2-3-5)
03-222-303 คุณภาพน�้ำทางการประมง
3(3-0-6)
03-222-305 โภชนศาสตร์สัตว์น�้ำ
3(3-0-6)
03-222-306 การเลี้ยงปลา
3(x-x-x)
03-222-307 ผลิตภัณฑ์ประมง
3(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
03-221-304 วิธีวิจัยทางประมง
03-222-304 การเพาะพันธุ์ปลา
03-221-305 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
03-223-302 คอมพิวเตอร์เพื่อการประมง
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
รวม                       20                   หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
03-000-301 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

                       รวม                      18                     หน่วยกิต

1(0-2-1)

รวม                       1                   หน่วยกิต                       

ภาคการศึกษาที่ 1
03-224-407
สหกิจศึกษาทางประมง

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
03-224-408 สัมมนาทางประมง
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต
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1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   13                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
03-222-101 การประมงทั่วไป
09-110-045 คณิตศาสตร์
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(0-2-1)
09-121-045 สถิติทั่วไป
09-212-104 เคมีอินทรีย์
3(2-2-5)
09-212-105 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
03-224-101 ทักษะพื้นฐาน
3(x-x-x)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
03-224-102 ทักษะวิชาชีพทางประมง 1
03-221-201 มีนวิทยา
03-221-203 นิเวศวิทยาทางน�้ำ
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                   17                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
03-221-202 สัตว์น�้ำไม่มีกระดูกสันหลัง
3(2-2-5)
03-223-201 การจัดการฟาร์มสัตว์น�้ำ
3(3-0-6)
03-224-203 ทักษะวิชาชีพทางประมง 2
1(0-3-1)
03-222-102 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
3(2-3-5)
09-213-219 ชีวเคมีทั่วไป
3(2-3-5)
09-213-220 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
3(x-x-x)
03-232-203 จุลชีววิทยาของสัตว์
xx-xxx-xx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-31)

3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
2(x-x-x)
03-221-306 โรคและปรสิตสัตว์น�้ำ
3(2-3-5)
03-221-307 แพลงก์ตอนวิทยา
3(2-3-5)
03-222-303 คุณภาพน�้ำทางการประมง
3(3-0-6)
03-222-305 โภชนศาสตร์สัตว์น�้ำ
3(3-0-6)
03-222-306 การเลี้ยงปลา
3(x-x-x)
03-222-307 ผลิตภัณฑ์ประมง
3(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
03-221-304 วิธีวิจัยทางประมง
03-222-304 การเพาะพันธุ์ปลา
03-221-305 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
03-223-302 คอมพิวเตอร์เพื่อการประมง
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
รวม                       20                   หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
03-000-302 การเตรียมความพร้อม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
03-224-404 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประมง

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

                       รวม                      18                     หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(0-40-0)

รวม                       4                   หน่วยกิต                       

ภาคการศึกษาที่ 1
03-224-405 โครงการพิเศษทางประมง หรือ
03-224-406 ปัญหาพิเศษทางการประมง
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(1-6-5)
03-244-408 สัมมนาทางประมง
3(1-6-5)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

                       รวม                   9                       หน่วยกิต
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1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   7                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาการผลิตพืช
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการผลิตพืช
: Bachelor of Science Program in Crop Production
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การผลิตพืช)
วท.บ. (การผลิตพืช)
Bachelor of Science (Crop Production)
B. Sc. (Crop Production)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  133  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

97
35
40
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

  6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
09-110-045 คณิตศาสตร์
09-210-034 เคมีทั่วไป
03-111-101 แนะน�ำวิชาชีพการผลิตพืช
09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3(3-0-6)
นันทนาการ
3(2-3-5)
09-212-104 เคมีอินทรีย์
1(0-3-1)
09-212-105 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
3(2-3-5)
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
03-114-201 ปฐพีวิทยาเพื่อการผลิตพืช
03-111-102 ทักษะพื้นฐานทางการผลิตพืช

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
03-112-101 การผลิตพืช
09-213-219 ชีวเคมีทั่วไป
09-213-220 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
09-121-015 หลักสถิติ
03-110-202 พฤกษศาสตร์การเกษตร
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
03-111-203 ทักษะวิชาชีพทางการผลิตพืช
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3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(x-x-x)
3(2-3-5)
1(0-3-1)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
03-112-202 เครื่องจักรกลการเกษตร
3(3-0-6)
03-112-203 การขยายพันธุ์พืช
3(3-0-6)
03-114-202 โรคพืช
1(0-3-1)
03-110-201 จุลชีววิทยาการเกษตร
3(3-0-6)
09-130-044 การใช้โปรแกรมส�ำหรับ
3(2-3-5)
ส�ำนักงานสมัยใหม่
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
1(0-3-1)
03-114-305 สภาพภูมิอากาศและการจัดการ
น�้ำเพื่อการผลิตพืช

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
3(2-3-5)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-3-5)
03-112-304 สรีรวิทยาของพืชปลูก
3(2-3-5)
03-116-301 การจัดการธุรกิจเกษตร  
3(3-0-6)
03-115-301 หลักและวิธีการส่งเสริม
การเกษตร
3(x-x-x)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(2-3-5)
03-000-302 การเตรียมความ
พร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาคการศึกษาที่ 1
03-114-303 กีฏวิทยาทางการเกษตร
03-114-304 วัชพืชและการป้องกันก�ำจัด
03-114-306 การวางแผนการทดลอง
ทางการเกษตร
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-110-303 พันธุศาสตร์การเกษตร
รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
03-111-404
สหกิจศึกษาทางการผลิตพืช

3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

                       รวม                      16                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
03-111-407 สัมมนาการผลิตพืช
03-111-408 ปัญหาพิเศษทางการผลิตพืช
03-112-405 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(0-2-3)
3(1-6-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   16                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาฝึกประสบการวิชาชีพทางการผลิตพืช
ภาคการศึกษาที่ 1
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
09-110-045 คณิตศาสตร์
09-210-034 เคมีทั่วไป
03-111-101 แนะน�ำวิชาชีพการผลิตพืช
09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3(3-0-6)
นันทนาการ
3(2-3-5)
09-212-104 เคมีอินทรีย์
1(0-3-1)
09-212-105 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
3(2-3-5)
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
03-114-201 ปฐพีวิทยาเพื่อการผลิตพืช
03-111-102 ทักษะพื้นฐานทางการผลิตพืช

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
03-112-101 การผลิตพืช
09-213-219 ชีวเคมีทั่วไป
09-213-220 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
09-121-015 หลักสถิติ
03-110-202 พฤกษศาสตร์การเกษตร
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
03-111-203 ทักษะวิชาชีพทางการผลิตพืช
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3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(x-x-x)
3(2-3-5)
1(0-3-1)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
03-112-202 เครื่องจักรกลการเกษตร
3(3-0-6)
03-112-203 การขยายพันธุ์พืช
3(3-0-6)
03-114-202 โรคพืช
1(0-3-1)
03-110-201 จุลชีววิทยาการเกษตร
3(3-0-6)
09-130-044 การใช้โปรแกรมส�ำหรับ
3(2-3-5)
ส�ำนักงานสมัยใหม่
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
1(0-3-1)
03-114-305 สภาพภูมิอากาศและการจัดการ
น�้ำเพื่อการผลิตพืช

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
3(2-3-5)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-3-5)
03-112-304 สรีรวิทยาของพืชปลูก
3(2-3-5)
03-116-301 การจัดการธุรกิจเกษตร  
3(3-0-6)
03-115-301 หลักและวิธีการส่งเสริม
การเกษตร
3(x-x-x)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(2-3-5)
03-000-301 การเตรียมความพร้อม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาคการศึกษาที่ 1
03-114-303 กีฏวิทยาทางการเกษตร
03-114-304 วัชพืชและการป้องกันก�ำจัด
03-114-306 การวางแผนการทดลองทาง
การเกษตร
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-110-303 พันธุศาสตร์การเกษตร
รวม                       18                   หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
03-111-305 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการผลิตพืช

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

                       รวม                      16                     หน่วยกิต

3(0-40-0)

รวม                       3                   หน่วยกิต                       

ภาคการศึกษาที่ 1
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-111-406 ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
03-111-407 สัมมนาการผลิตพืช
3(1-6-5)
03-111-408 ปัญหาพิเศษทางการผลิตพืช
3(x-x-x)
03-112-405 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3(x-x-x)

                       รวม                   12                       หน่วยกิต

1(0-2-3)
3(1-6-5)
3(2-3-5)

                       รวม                   7                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
: Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
B.Sc. (Food Science and Technology)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

100
36
42
15
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-110-045 คณิตศาสตร์  
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
09-210-102 หลักเคมี
      
09-210-103 ปฏิบัติการหลักเคมี
09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป                                                                     
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ    

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
03-316-101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
การอาหาร
3(3-0-6)
09-080-131 ฟิสิกส์ 1                                                                           
1(0-3-1)
09-080-132 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                                                        
3(2-3-5)
09-212-104 เคมีอินทรีย์
1(0-2-1)
09-212-105 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
09-213-219   ชีวเคมีทั่วไป
09-213-220   ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
09-011-151 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ  
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3(2-2-5)
09-214-207 เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ  
2(x-x-x)
09-214-208 ปฏิ บั ติ ก ารเคมี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ทั่ ว ไป
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
3(x-x-x)
03-314-304 การวางแผนการทดลองทาง
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
03-312-201 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1                                        3(2-3-5)
อาหาร
09-121-015 หลักสถิต                                                                          
ิ
3(3-0-6)
03-313-201 การวิเคราะห์จุลชีววิทยาทาง                                                       
09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมอาหาร   
09-312-264 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-1)
03-312-202 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2                                       
03-311-201 โภชนาการส�ำหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร   
                       รวม                   21                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(1-0-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(2-0-4)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
09-215-201 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
3(2-3-5)
03-312-303 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร                                               
03-311-202 เคมีอาหาร  
3(2-3-5)
03-311-303 หลักการวิเคราะห์อาหาร
03-322-207 หลักวิศวกรรมส�ำหรับ
3(2-3-5)
03-314-303 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร
03-314-301 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และ     
03-316-303 เทคนิคการควบคุมและ            
3(2-3-5)
เทคโนโลยีการอาหาร  
ประกันคุณภาพอาหาร      
03-315-301   ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
03-316-302 การจัดการสุขาภิบาลและ       
3(3-0-6)
และเทคโนโลยีการอาหาร
ความปลอดภัยอาหาร               
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-316-407 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร                                     2(2-0-4)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
03-000-301 การเตรียมความพร้อม                                                 
สหกิจศึกษา        
รวม                       20               หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
03-315-404 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

3(0-9-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

                       รวม                      20                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต
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3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(0-2-1)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   12                       หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-110-045 คณิตศาสตร์  
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
09-210-102 หลักเคมี
09-210-103 ปฏิบัติการหลักเคมี
09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป       
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ    

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
03-316-101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
การอาหาร
3(3-0-6)
09-080-131 ฟิสิกส์ 1                                                                       
1(0-3-1)
09-080-132 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                                                        
3(2-3-5)
09-212-104 เคมีอินทรีย์
1(0-2-1)
09-212-105 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
09-213-219   ชีวเคมีทั่วไป
09-213-220   ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
09-011-151 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ  
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3(2-2-5)
09-214-207 เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ  
2(x-x-x)
09-214-208 ปฏิ บั ติ ก ารเคมี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ทั่ ว ไป
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
3(x-x-x)
03-314-304 การวางแผนการทดลองทาง
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
03-312-201 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1                                        3(2-3-5)
อาหาร
09-121-015 หลักสถิต                                                                          
ิ
3(3-0-6)
03-313-201 การวิเคราะห์จุลชีววิทยาทาง                                                      
09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมอาหาร    
09-312-264 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป         1(0-3-1)
03-312-202 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2                                       
03-311-201 โภชนาการส�ำหรับวิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยีการอาหาร
                       รวม                   21                   หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(1-0-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(2-0-4)

                       รวม                   18                      หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
09-215-201 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
3(2-3-5)
03-312-303 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร                                                  3(2-3-5)
03-311-202 เคมีอาหาร  
3(2-3-5)
03-311-303 หลักการวิเคราะห์อาหาร
3(2-3-5)
03-322-207 หลักวิศวกรรมส�ำหรับ
3(2-3-5)
03-314-303 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-3-5)
อุตสาหกรรมเกษตร
03-315-301   ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
3(0-9-3)
03-316-303 เทคนิคการควบคุมและ              3(2-3-5)
และเทคโนโลยีการอาหาร
ประกันคุณภาพอาหาร     
03-314-301 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และ  
1(0-2-1)
03-316-302 การจัดการสุขาภิบาลและ                   3(3-0-6)
เทคโนโลยีการอาหาร    
ความปลอดภัยอาหาร    
03-000-302 การเตรียมความพร้อม     
1(0-2-1)
03-316-407 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร                                     2(2-0-4)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
รวม                       17                  หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
03-315-302   ฝึกงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

                       รวม                      20                   หน่วยกิต

3(0-40-0)

รวม                       3                  หน่วยกิต                       

ภาคการศึกษาที่ 1
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
03-314-402 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
3(x-x-x)
และเทคโนโลยีการอาหาร  
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   15                      หน่วยกิต
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3(1-6-5)

                       รวม                   3                       หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
: Bachelor of Science Program in Animal Health Science
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)
Bachelor of Science (Animal Health Science )
B.Sc. (Animal Health Science )

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  134 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

98
38
38
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต
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แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
09-311-050           ชีววิทยาทั่วไป
09-110-045 คณิตศาสตร์  
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
xx-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(0-2-1)
03-232-101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์             
09-121-045 สถิติทั่วไป                
3(2-3-5)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์  
2(x-x-x)
03-231-101 ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์

                       รวม                   18                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
09-212-104 เคมีอินทรีย์
                                             
09-212-105 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
03-232-203 จุลชีววิทยาของสัตว์
03-232-204 พยาธิวิทยา
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

254 www. r mutt.ac.th

1(0-3-1)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
03-232-208   สารสนเทศทางการเกษตร
3(3-0-6)
03-233-201         ระบบมาตรฐานคุณภาพเพื่อ
1(0-3-1)
การผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
3(2-3-5)
09-213-219               ชีวเคมีทั่วไป
2(1-3-3)
09-213-220 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
3(x-x-x)
03-213-303 การผลิตสัตว์ปีก
3(x-x-x)
03-234-201 ปรสิตในสัตว์
03-231-202 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
1(0-3-1)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
03-211-301 โภชนศาสตร์สัตว์
03-110-303         พันธุศาสตร์การเกษตร                                       
03-235-301 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และ
การผสมเทียม
03-234-302 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
เคี้ยวเอื้อง
03-213-305 การผลิตโคนม
03-232-305 วิทยาภูมิคุ้มกัน
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
03-000-301     การเตรียมความ
3(2-3-5)
พร้อมสหกิจศึกษา
3(2-3-5)
03-231-303 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์
3(2-3-5)
03-234-303 โรคและการสุขาภิบาลสุกรสัตว์ปีก
3(2-3-5)
03-234-307 โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
2(1-3-3)
03-211-302 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3(x-x-x)
03-213-304 การผลิตสุกร
03-234-306 หลักศัลยศาสตร์สัตว์
03-215-305             วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์

                       รวม                       20                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
03-231-407 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์

1(0-2-1)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)

                       รวม                      18                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
03-234-409 การตรวจคุณภาพเนื้อและน�้ำนม
03-235-402 สูติศาสตร์และเธนุเวชวิทยา
ของสัตว์
03-234-408 เภสัชวิทยา
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

1(0-2-1)

3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   17                        หน่วยกิต
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แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกประสบการณ์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
09-311-050           ชีววิทยาทั่วไป
09-110-045 คณิตศาสตร์  
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
xx-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(0-2-1)
03-232-101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์             
09-121-045 สถิติทั่วไป   
3(2-3-5)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์  
2(x-x-x)
03-231-101 ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์

                       รวม                   18                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
09-212-104 เคมีอินทรีย์
                                             
09-212-105 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
03-232-203 จุลชีววิทยาของสัตว์
03-232-204 พยาธิวิทยา
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
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1(0-3-1)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
03-232-208   สารสนเทศทางการเกษตร
3(3-0-6)
03-233-201         ระบบมาตรฐานคุณภาพเพื่อ
1(0-3-1)
การผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
3(2-3-5)
09-213-219               ชีวเคมีทั่วไป
2(1-3-3)
09-213-220 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
3(x-x-x)
03-213-303 การผลิตสัตว์ปีก
3(x-x-x)
03-234-201 ปรสิตในสัตว์
03-231-202 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
1(0-3-1)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
03-211-301 โภชนศาสตร์สัตว์
03-110-303         พันธุศาสตร์การเกษตร                                       
03-235-301 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และ
การผสมเทียม
03-234-302 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
เคี้ยวเอื้อง
03-213-305 การผลิตโคนม
03-232-305 วิทยาภูมิคุ้มกัน
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
03-000-302     การเตรียมความ
3(2-3-5)
พร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(2-3-5)
03-231-303 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์
3(2-3-5)
03-234-303 โรคและการสุขาภิบาลสุกรสัตว์ปีก
3(2-3-5)
03-234-307 โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
2(1-3-3)
03-211-302 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3(x-x-x)
03-213-304 การผลิตสุกร
03-234-306 หลักศัลยศาสตร์สัตว์
03-215-305             วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์

รวม                       20               หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
03-231-304 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)

รวม                      18                  หน่วยกิต

3(0-40-0)

รวม                       3               หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
03-231-406 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(1-6-5)
03-234-409 การตรวจคุณภาพเนื้อและน�้ำนม
03-235-402 สูติศาสตร์และเธนุเวชวิทยา
3(x-x-x)
ของสัตว์
03-234-408 เภสัชวิทยา
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   14                        หน่วยกิต
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สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
: Bachelor  of  Science  Program  in  Animal  Science
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
Bachelor of Science (Animal Science)
B.Sc. (Animal Science)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

97
32
40
18
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
xx-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(2-2-5)
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3(3-0-6)
นันทนาการ
3(3-0-6)
09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป
3(x-x-x)
09-410-040 ฟิสิกส์ทั่วไป
09-212-104 เคมีอินทรีย์
09-212-105 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

                       รวม                   18                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
03-110-303 พันธุศาสตร์การเกษตร            
03-213-201 หลักการผลิตสัตว์เลี้ยง
03-232-203 จุลชีววิทยาของสัตว์
09-121-045 สถิติทั่วไป

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   17                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
03-112-101 การผลิตพืช
3(2-2-5)
03-213-202 การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การผลิตสัตว์
2(x-x-x)
03-215-201 ทักษะวิชาชีพทางสัตวศาสตร์
3(2-3-5)
03-232-101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
3(3-0-6)
03-234-305 สุขศาสตร์สัตว์
3(2-3-5)
09-213-219 ชีวเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
09-213-220 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(0-9-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
03-214-301 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์
03-211-301 โภชนศาสตร์สัตว์
03-212-301 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
03-213-303 การผลิตสัตว์ปีก
03-213-304 การผลิตสุกร
03-216-305 มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์       

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-3-5)
03-211-302 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3(3-0-6)
03-213-305 การผลิตโคนม
3(3-0-6)
03-215-305 วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์
3(2-3-5)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(2-3-5)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-000-302 การเตรียมความพร้อม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
03-215-403 สหกิจศึกษา
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                       รวม                      19                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
03-215-406 สัมมนาทางสัตวศาสตร์
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   16                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
xx-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(2-2-5)
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3(3-0-6)
นันทนาการ
3(3-0-6)
09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป
3(x-x-x)
09-410-040 ฟิสิกส์ทั่วไป
09-212-104 เคมีอินทรีย์
09-212-105 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

                       รวม                   18                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
03-110-303 พันธุศาสตร์การเกษตร            
03-213-201 หลักการผลิตสัตว์เลี้ยง
03-232-203 จุลชีววิทยาของสัตว์
09-121-045 สถิติทั่วไป

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   17                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
03-112-101 การผลิตพืช
3(2-2-5)
03-213-202 การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การผลิตสัตว์
2(x-x-x)
03-215-201 ทักษะวิชาชีพทางสัตวศาสตร์
3(2-3-5)
03-232-101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
3(3-0-6)
03-234-305 สุขศาสตร์สัตว์
3(2-3-5)
09-213-219 ชีวเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
09-213-220 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(0-9-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
03-214-301 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์
03-211-301 โภชนศาสตร์สัตว์
03-212-301 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
03-213-303 การผลิตสัตว์ปีก
03-213-304 การผลิตสุกร
03-216-305 มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์       

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-3-5)
03-211-302 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3(3-0-6)
03-213-305 การผลิตโคนม
3(3-0-6)
03-215-305 วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์
3(2-3-5)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(2-3-5)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-000-301 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา

                       รวม                       18                   หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
03-215-304 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางสัตวศาสตร์

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

                       รวม                      19                     หน่วยกิต

3(0-40-0)

                       รวม                          3                  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
03-215-406 สัมมนาทางสัตวศาสตร์
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
1(0-2-1)
03-215-407 ปัญหาพิเศษ
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

                       รวม                   10                       หน่วยกิต
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3(1-6-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   9                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
: Bachelor of Science Program in Agricultural Products Processing Engineering
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร)
วท.บ. (วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร)
Bachelor of Science (Agricultural Products Processing Engineering)
B.Sc. (Agricultural Products Processing Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  135  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

99
31
49
12
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-210-034 เคมีทั่วไป
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับ
วิศวกร 1
03-322-101 เขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
09-121-015 หลักสถิติ
1(x-x-x)
09-212-104 เคมีอินทรีย์
09-212-105 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
03-322-102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
3(3-0-6)
ส�ำหรับงานวิศวกรรม
1(0-3-1)
03-322-103 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(2-2-5)
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
03-322-206 เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูป
1(0-3-1)
ทางการเกษตร 2
3(2-3-5)
03-322-207 หลักวิศวกรรมส�ำหรับ
3(2-3-5)
อุตสาหกรรมเกษตร
03-323-202 การวิเคราะห์คุณภาพผลิตผล
3(2-3-5)
เกษตร
03-323-203 ความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่
อาหาร
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

                       รวม                   19                       หน่วยกิต
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3(1-6-3)

2(1-3-3)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป
09-312-264 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
03-322-204 ระบบไฟฟ้าและการควบคุม
03-322-205 เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูป
ทางการเกษตร 1
03-323-201 สรีรวิทยาของผลิตผลเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
2(1-3-3)

2(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx รายวิชาบูรณาการ
03-322-308 วิศวกรรมแปรรูปทางการ
เกษตร 1
03-323-304 สมบัติทางวิศวกรรมของผลิตผล
เกษตร
03-323-305 การสุขาภิบาลและวิศวกรรม
สุขอนามัยโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร
03-324-301 ห่วงโซ่อุปทานและ
โลจิสติก์ของผลิตผลเกษตร
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
03-000-301 การเตรียมความ
3(2-3-5)
พร้อมสหกิจศึกษา
03-321-301 สถิติและการวางแผนการทดลอง
3(2-3-5)
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
03-322-309 วิศวกรรมแปรรูปทางการเกษตร 2
3(3-0-6)
03-324-302 เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อ
ผลิตผลเกษตร
03-324-303 การบริหารและจัดการโรงงาน
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมเกษตร
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
03-321-404 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
แปรรูปผลิตผลเกษตร

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      19                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
03-321-405 สัมมนาทางวิศวกรรมแปรรูป
ผลิตผลเกษตร
03-322-410 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

1(0-2-1)

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   16                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-210-034 เคมีทั่วไป
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับ
วิศวกร 1
03-322-101 เขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
09-121-015 หลักสถิติ
1(x-x-x)
09-212-104 เคมีอินทรีย์
09-212-105 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
03-322-102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
3(3-0-6)
ส�ำหรับงานวิศวกรรม
1(0-3-1)
03-322-103 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(2-2-5)
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
03-322-206 เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูป
1(0-3-1)
ทางการเกษตร 2
3(2-3-5)
03-322-207 หลักวิศวกรรมส�ำหรับ
3(2-3-5)
อุตสาหกรรมเกษตร
03-323-202 การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพผลิตผลเกษตร
3(2-3-5)
03-323-203 ความปลอดภัยตลอด
ห่วงโซ่อาหาร
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

                       รวม                   19                       หน่วยกิต
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3(1-6-3)

2(1-3-3)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป
09-312-264 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
03-322-204 ระบบไฟฟ้าและการควบคุม
03-322-205 เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูป
ทางการเกษตร 1
03-323-201 สรีรวิทยาของผลิตผลเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
2(1-3-3)

2(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
03-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึก
03-322-308 วิศวกรรมแปรรูปทางการเกษตร 1 3(2-3-5)
ประสบการณ์วิชาชีพ
03-323-304 สมบัติทางวิศวกรรมของ
3(2-3-5)
03-321-301 สถิติและการวางแผนการทดลอง
ผลิตผลเกษตร
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
03-323-305 การสุขาภิบาลและวิศวกรรม
3(3-0-6)
03-322-309 วิศวกรรมแปรรูปทางการเกษตร 2
สุขอนามัยโรงงานอุตสาหกรรม
03-324-302 เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อ
อาหาร
ผลิตผลเกษตร
03-324-301 ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
03-324-303 การบริหารและจัดการโรงงาน
ของผลิตผลเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
3(x-x-x)
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
คณิตศาสตร์
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
                      รวม                       18               หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
03-321-302 ฝึกงานทางด้านวิศวกรรม
แปรรูปผลิตผลเกษตร

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      19                  หน่วยกิต

3(0-40-0)

                     รวม                       3               หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
03-321-403 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมแปร
รูปผลิตผลเกษตร
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(1-6-5)
03-321-405 สัมมนาทางวิศวกรรมแปรรูป
ผลิตผลเกษตร
3(x-x-x)
03-322-410 การออกแบบโรงงาน
3(x-x-x)
อุตสาหกรรมเกษตร
03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   9                       หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   10                        หน่วยกิต
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
: Bachelor of Engineering  Program in Electrical Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
B.Eng. (Electrical Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  149  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

     113
36
55
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-211-203 วงจรไฟฟ้า 2
04-211-206 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
04-211-207 ระเบียบวิธีเชิงเลขส�ำหรับงาน
วิศวกรรม
04-211-208 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
04-212-201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
04-212-202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม
04-212-203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
09-111-243 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 3

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   22                       หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
09-121-045 สถิติทั่วไป
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    
กับคณิตศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม                  9                        หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
04-211-202 วงจรไฟฟ้า 1
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
09-020-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
09-020-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2

  

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

รวม                   20                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
04-211-204 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
04-211-205 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม
ไฟฟ้า
04-211-209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
04-211-211 ระบบไฟฟ้าก�ำลัง
04-212-205 วงจรดิจิตอล
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม

3(2-2-5)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
04-211-210 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
04-211-312 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
04-211-313 อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง
04-212-306 ระบบควบคุม
04-212-308 ไมโครโพรเซสเซอร์
04-21x-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
1(0-3-1)
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
3(3-0-6)
ศึกษา
3(2-3-5)
04-211-314 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง
3(x-x-x)
04-211-430 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
3(x-x-x)
ไฟฟ้า
04-212-307 ปฏิบัติการระบบควบคุม
04-21x-xxx วิชาชีพเลือก
04-21x-xxx วิชาชีพเลือก
04-21x-xxx วิชาชีพเลือก
04-21x-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                       19                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-211-317 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า

1(0-3-1)
1(1-0-2)
1(0-3-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(x-x-x)

                       รวม                      19                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
01-010-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
04-211-425 การออกแบบระบบไฟฟ้า
04-211-431 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
04-21x-xxx วิชาชีพเลือก
04-21x-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

2(x-x-x)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
1(x-x-x)
1(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   14                        หน่วยกิต
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
: Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
B.Eng. (Civil Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  149  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ

  113
36
61
  9
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1

ชั้นปีที่ 1
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ
04-111-201 ธรณีวิทยาส�ำหรับวิศวกร
04-114-201 ชลศาสตร์
04-110-202 คอนกรีตเทคโนโลยี
04-121-202 ปฏิบัติการส�ำรวจ

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (1-6-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
09-121-245 สถิติทั่วไป
3 (3-0-6)
09-111-243 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 3
3 (3-0-6)
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
3 (3-0-6)
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
2(1-3-3)
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์
3 (3-0-6)
04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง
2(1-3-3)
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-1)
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา

                       รวม                    20                         หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
09-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-121-201 การส�ำรวจ
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2(x-x-x)
1(0-3-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)

                         รวม                    19                         หน่วยกิต

3(2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

                       รวม                    9                         หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง
04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
04-114-303 อุทกวิทยา
04-121-304 การส�ำรวจเส้นทาง
04-110-xxx วิชาชีพเลือก
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ

3 (3-0-6)
1(0-3-1)
3 (3-0-6)
3(2-3-5)
3 (3-0-6)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
1 (0-2-1)

รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-110-410 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา

1(1-0-2)
3(2-3-5)
3 (3-0-6)
3(2-3-5)
3 (3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1 (0-2-1)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
04-110-406 โครงงานวิศวกรรมโยธา
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง
04-114-404 วิศวกรรมชลศาสตร์
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                     6                          หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
04-110-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
04-110-305 วิธีการทางคอมพิวเตอร์ส�ำหรับวิศวกรโยธา
04-111-304 วิศวกรรมฐานราก
04-112-304 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

3(1-6-4)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
2 (x-x-x)

                       รวม                   15                          หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
: Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
B.Eng. (Mechanical Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  149  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  113
36
61
  9
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร1
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
1 (0-2-1)
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
1 (0-3-1)
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3 (2-3-5)
04-311-101 กลศาสตร์วิศวกรรมภาค
3 (2-3-5)
สถิตยศาสตร์

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
09-111-243 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 3
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรมภาค
พลศาสตร์
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
04-314-201 เธอร์โมไดนามิกส์
04-315-201 การปฏิบัติงานทางวิศวกรรม
เครื่องกล
04-311-203 กลศาสตร์วัสดุ

ภาคการศึกษาที่ 3
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
xx-010-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
04-315-301 การประลองทางวิศวกรรม
เครื่องกล 2
09-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

2(x-x-x)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)

                       รวม                    9                         หน่วยกิต
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                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
3 (2-2-5)
09-121-045 สถิติทั่วไป
3 (3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
04-311-205 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
04-313-201 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
04-315-202 การประลองทางวิศวกรรม
2(0-6-2)
เครื่องกล 1
04-315-203 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)

                       รวม                    20                         หน่วยกิต

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
3(1-6-4)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)

                         รวม                    19                         หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
04-314-301 การถ่ายเทความร้อน
04-314-302 การท�ำความเย็น
04-314-303 ปฏิบัติการท�ำความเย็นและปรับ
อากาศ
04-313-307 การประลองทางไฮดรอลิกส์และ
นิวแมติกส์
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
04-311-302 การออกแบบเครื่องจักรกล
2 (2-0-4)
04-313-301 เครื่องจักรกลของไหล
1 (0-3-1)
04-314-304 การปรับอากาศ
04-315-302 การเตรียมโครงงาน
1 (0-3-1)
วิศวกรรมเครื่องกล
04-315-304 การวัดและเครื่องมือวัด
3 (3-0-6)
04-315-303 ระเบียบวิธีการค�ำนวณเชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
ส�ำหรับงานวิศวกรรม
3 (x-x-x)
04-311-301 การสั่นสะเทือนทางกล
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

                       รวม                   16                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-316-401 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
เครื่องกล

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1(0-2-1)

                       รวม                   20                         หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6 (0-40-0)
04-312-401 การควบคุมอัตโนมัติ
04-314-401 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
04-314-402 วิศวกรรมโรงต้นก�ำลัง
04-315-403 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
04-315-402 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                     6                         หน่วยกิต

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1(1-0-2)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-6-4)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)

                       รวม                   19                          หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
: Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
B.Eng. (Industrial Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  149  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  113
36
52
18
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
04-411-203 เขียนแบบวิศวกรรมขั้นสูง
1 (0-2-1)
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
3(1-6-4)
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
3 (2-3-5)
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
1 (0-3-1)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
04-411-204 กระบวนการผลิต
04-411-205 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1
04-411-207 การประลองวิศวกรรมการวัด
และตรวจสอบ
04-411-209 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ 1
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
09-121-045 สถิติทั่วไป

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
09-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (2-2-5)
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
3 (3-0-6)
01-010-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
3 (1-6-4)
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
2 (1-3-3)
04-411-211 ปฏิบัติงานเครื่องจักร ซี เอ็น ซี 1
04-412-202 สถิติวิศวกรรม
3 (2-3-5)
04-413-301 กระบวนการเชื่อม 1
3 (3-0-6)
09-111-243 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 3
3 (3-0-6)

                       รวม                    20                         หน่วยกิต

3 (2-2-5)
3(1-6-4)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2(0-6-2)
3 (3-0-6)
3 (1-6-4)
3 (3-0-6)

                         รวม                    20                         หน่วยกิต

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

                       รวม                    8                         หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
04-411-208 การประลองวิศวกรรมการ
2 (1-3-3)
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ทดสอบวัสดุ
ศึกษา
04-411-314 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3 (3-0-6)
04-412-306 การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-412-203 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
04-412-309 วิศวกรรมความปลอดภัย
04-412-304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
04-412-310 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
04-412-305 การศึกษางาน
3 (3-0-6)
อุตสาหกรรม
04-414-301 โลหะวิทยาวิศวกรรม
3 (2-3-5)
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3 (x-x-x)
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
                       รวม                   20                         หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-412-416 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อุตสาหการ
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

                       รวม                   20                         หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6 (0-40-0)
04-411-317 วิศวกรรมการบ�ำรุงรักษา
04-412-415 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                     6                         หน่วยกิต

1(0-2-1)

3 (3-0-6)
3 (1-6-4)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

                       รวม                   15                          หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
: Bachelor of Engineering Program in Electronics and Telecommunication Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
Bachelor of Engineering (Electronics and Telecommunication Engineering)
B.Eng. (Electronics and Telecommunication Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  148  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
                                  2.2.1 วิชาบังคับร่วมทุกแขนง
                                  2.2.2 วิชาบังคับเฉพาะแขนง
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  112
36
57
33
24
12
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ก)  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาตร์
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)
3 (1-6-4)
3 (2-3-5)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
04-610-201 วงจรไฟฟ้า
04-610-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
04-610-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
04-610-204 ปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
04-610-205 สัญญาณและระบบ
04-611-201 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน�ำ
09-111-243 แคลลูลัสส�ำหรับวิศวกร 3

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
3 (3-0-6)
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
1(0-3-1)
04-610-206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
04-610-207 หลักการของระบบสื่อสาร
1(0-3-1)
04-610-208 การออกแบบวงจรและระบบดิจิตอล
3 (3-0-6)
04-611-204 ปฏิบตั กิ ารวงจรและระบบดิจติ อล
3 (3-0-6)
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                    20                         หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 2
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2

3(2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)

                         รวม                    20                       หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
04-610-309 เครือ่ งมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
04-610-310 ระบบควบคุมป้อนกลับ
04-611-202 การวิเคราะห์วงจรข่าย
04-611-203 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
04-611-305 ไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
04-611-306 ปฏิบตั กิ ารไมโครโพรเซสเซอร์
และไมโครคอนโทรลเลอร์
09-121-045 สถิติทั่วไป
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
3 (3-0-6)
04-610-311 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-6)
04-610-312 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
04-611-307 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก
1(0-3-1)
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
กับคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   22                         หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-610-414 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

3 (3-0-6)
3(x-x-x)
2(2-0-4)
3 (3-0-6)
2(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   21                          หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
04-610-413 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
04-611-412 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและ
การขับเคลื่อน
04-611-413 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
และการขับเคลื่อน
04-611-414 วิศวกรรมวงจรรวม
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                     6                          หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(2-3-5)
1(1-0-2)

3(1-6-4)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   19                          หน่วยกิต
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ข)  แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาตร์
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
1 (0-2-1)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (3-0-6)
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
1 (0-3-1)
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
3 (1-6-4)
09-410-144 ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์สำ� หรับวิศวกร2
3 (2-3-5)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
04-610-201 วงจรไฟฟ้า
04-610-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
04-610-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
04-610-204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม
04-610-205 สัญญาณและระบบ
04-610-206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
09-111-243 แคลลูลัสส�ำหรับวิศวกร 3
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                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
3 (3-0-6)
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
1(0-3-1)
04-610-207 หลักการของระบบสื่อสาร
3 (3-0-6)
04-610-208 การออกแบบวงจรและระบบ
1(0-3-1)
ดิจิตอล
04-612-201 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร
3 (3-0-6)
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก
3 (3-0-6)
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
09-121-045 สถิติทั่วไป

                       รวม                    20                         หน่วยกิต

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)

3(2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

                         รวม                    20                       หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
04-610-309 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
04-610-310 ระบบควบคุมป้อนกลับ
04-612-303 สายส่งและโครงข่ายการสื่อสาร
04-612-304 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
04-612-306 การสื่อสารดิจิตอล
04-612-307 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
3 (3-0-6)
04-610-311 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-6)
04-610-312 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
3(2-3-5)
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
04-612-408 การสื่อสารทางแสง
3 (3-0-6)
04-612-409 ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง
3 (3-0-6)
04-612-410 วิศวกรรมสายอากาศ
1(0-3-1)
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   22                         หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
3 (3-0-6)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
3 (3-0-6)
2(x-x-x)

                       รวม                   21                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
04-610-413 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-6-4)
และโทรคมนาคม
04-612-411 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3 (3-0-6)
04-612-412 ปฏิบัติการไมโครเวฟ
1(0-3-1)
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3 (3-0-6)
                       รวม                     6                          หน่วยกิต
                       รวม                   19                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-610-414 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
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ค)  แขนงวิชาวิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
1 (0-2-1)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (3-0-6)
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
1 (0-3-1)
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
3 (1-6-4)
09-410-144 ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์สำ� หรับวิศวกร2
3 (2-3-5)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
04-610-201 วงจรไฟฟ้า
04-610-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
04-610-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
04-610-204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม
04-610-205 สัญญาณและระบบ
04-611-206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
09-111-243 แคลลูลัสส�ำหรับวิศวกร 3
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                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
3 (3-0-6)
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
1(0-3-1)
04-610-207 หลักการของระบบสื่อสาร
3 (3-0-6)
04-610-208 การออกแบบวงจรและระบบ
1(0-3-1)
ดิจิตอล
04-612-201 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร
3 (3-0-6)
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก
3 (3-0-6)
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
09-121-045 สถิติทั่วไป

                       รวม                    20                         หน่วยกิต

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)

3(2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

                         รวม                    20                       หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
04-610-309 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
04-610-310 ระบบควบคุมป้อนกลับ
04-610-311 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
04-612-303 สายส่งและโครงข่ายการสื่อสาร
04-612-306 การสื่อสารดิจิตอล
04-612-307 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
3 (3-0-6)
04-610-312 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
3(2-3-5)
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
04-613-403 การสื่อสารบรอดแบนด์
3 (3-0-6)
04-613-404 โครงข่ายสื่อสารไร้สาย
3 (3-0-6)
04-613-405 ปฏิบิติการโครงข่ายสื่อสาร 1
3 (x-x-x)
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก
1 (x-x-x)
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก
04-61x-xxx วิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   22                         หน่วยกิต

1(0-2-1)
1(1-0-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
3 (3-0-6)
2(x-x-x)

                       รวม                   21                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
04-610-413 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-6-4)
และโทรคมนาคม
04-613-406 การจัดการโครงข่ายสื่อสาร
3 (3-0-6)
04-613-407 ความปลอดภัยของโครงข่ายสือ่ สาร 3 (3-0-6)
04-613-408 ปฏิบัติการโครงข่ายสื่อสาร 2
1 (0-3-1)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3 (3-0-6)
                       รวม                     6                          หน่วยกิต
                       รวม                   19                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-610-414 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
: Bachelor of Engineering   Program in Computer Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
B.Eng. (Computer Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  148  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ

  112
36
54
15
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
04-621-102 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(1-6-4)
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-3-5)
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
3(3-0-6)
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
3(3-0-6)
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
1(0-2-1)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-620-101 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
04-621-201 การออกแบบวงจรดิจิทัลและ
วงจรตรรก
04-622-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
09-111-243 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 3
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
01-xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา

รวม

ชั้นปีที่ 2
2(0-6-0)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

20

ภาคการศึกษาที่ 2
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
04-621-202 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
04-622-203 ทฤษฎีการค�ำนวณ
04-623-201 การสื่อสารข้อมูล
09-121-045 สถิติทั่วไป
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

ภาคการศึกษาที่ 1
04-621-301 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ
ภาษาแอสเซมบลี
04-622-303 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ
04-622-301 ระบบฐานข้อมูล
04-622-302 ระบบปฏิบัติการ
04-623-301 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
04-623-308 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
2(x-x-x)

                       รวม                       21                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-620-401 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-2-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                      19                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
04-620-402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
04-621-203 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
04-622-202 วิศวกรรมซอฟแวร์
04-623-302 ระบบเครือข่ายแบบทีซีพีไอพี
04-620-301 สัมมนาโครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
04-621-308 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
04-622-315 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
01-010-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

3(1-6-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาวิศวกรรมส�ำรวจ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมส�ำรวจ
: Bachelor of Engineering Program in Survey Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมส�ำรวจ)
วศ.บ. (วิศวกรรมส�ำรวจ)
Bachelor of Engineering (Survey Engineering)
B.Eng. (Survey Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  149  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  113
36
61
  9
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-320-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-3-5)
09-111-242 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
3 (2-3-5)
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
1 (0-3-1)
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
04-121-201 การส�ำรวจ
1 (0-3-1)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ
04-111-201 ธรณีวิทยาส�ำหรับวิศวกร
04-114-201 ชลศาสตร์
04-121-202 ปฏิบัติการส�ำรวจ
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
04-110-202 คอนกรีตเทคโนโลยี

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
09-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

2(x-x-x)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

                       รวม                    8                         หน่วยกิต
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                       รวม                   19                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
09-211-243 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 3
3 (3-0-6)
09-121-245 สถิติทั่วไป
3 (3-0-6)
04-121-304 การส�ำรวจเส้นทาง
2(1-3-3)
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
3 (3-0-6)
04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง
1(0-3-1)
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์
3 (3-0-6)
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์
2(1-3-3)
04-121-203 การส�ำรวจยีออเดติค

                       รวม                    20                         หน่วยกิต

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (1-6-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)

                         รวม                    20                         หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
04-121-311 การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ปรับแก้
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
04-110-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(0-3-1)
04-121-306 วิธีการทางคอมพิวเตอร์ส�ำหรับ
3(2-3-5)
วิศวกรส�ำรวจ
3 (3-0-6)
04-112-304 การออกแบบโครงสร้างไม้และ
2(1-3-3)
เหล็ก
04-121-305 ยีออเดซี
1 (0-2-1)
04-121-307 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
3(x-x-x)
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3 (x-x-x)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   19                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-110-410 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1 (0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
04-110-406 โครงงานวิศวกรรมโยธา
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
04-121-310 ระบบข้อมูลปริภูมิ 1
04-121-308 การส�ำรวจด้วยดาวเทียม
04-121-309 การส�ำรวจเฉพาะแปลง
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                     6                          หน่วยกิต

1(1-0-2)
3(2-3-5)

3(1-6-4)
3 (3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3 (x-x-x)

                       รวม                   17                          หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
: Bachelor of Engineering Program in Textile Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมสิ่งทอ)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งทอ)
Bachelor of Engineering (Textile Engineering)
B.Eng. (Textile Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  149  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  113
36
46
24
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทาวิศวกรรม
04-510-101 เทคโนโลยีสิ่งทอ
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (1-6-4)
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3 (3-0-6)
นันทนาการ
3 (3-0-6)
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (3-0-6)
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1 (0-3-1)
04-510-102 วัสดุเส้นใย
3 (3-0-6)
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
1 (0-3-1)
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
04-510-203 กระบวนการผลิตเส้นใย
ประดิษฐ์
04-510-207 การปั่นด้าย 1
04-510-311 การถักผ้า 1
09-121-045 สถิติทั่วไป
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
04-510-209 การเตรียมทอ
04-510-316 การปั่นด้ายสมัยใหม่
09-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
2(x-x-x)
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
3(2-2-5)
ศึกษา
3 (3-0-6)
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-510-206 โครงสร้างผ้า
3(2-3-5)
04-510-208 การปั่นด้าย 2
3(2-3-5)
04-510-310 การทอผ้า 1
3 (3-0-6)
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
3(x-x-x)
09-111-243 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 3

                       รวม                    20                         หน่วยกิต

3 (2-2-5)
1 (0-2-1)

1(0-2-1)
3 (3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

                         รวม                    19                         หน่วยกิต

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3 (3-0-6)

                       รวม                    9                         หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
04-510-312 ผ้าไม่ทอ
04-510-313 การทดสอบสิ่งทอ
04-510-314 การทอผ้า 2
04-510-315 การถักผ้า 2
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
04-510-319 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งทอ
3 (3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3 (x-x-x)

                       รวม                   18                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
04-510-422 การเตรียมโครงงานด้าน
วิศวกรรมสิ่งทอ
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
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                       รวม                   6                         หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
1(1-0-2)
01-010-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
04-510-423 โครงงานด้านวิศวกรรมสิ่งทอ
3 (x-x-x)
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3 (x-x-x)
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3 (x-x-x)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

                       รวม                     19                          หน่วยกิต

6(0-40-0)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(1-6-4)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

                       รวม                   18                          หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
: Bachelor of Engineering Program in Textile Chemistry Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ)
Bachelor of Engineering (Textile Chemistry Engineering)
B.Eng. (Textile Chemistry Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  149  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  113
36
40
30
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
04-52x-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(1-6-4)
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3 (3-0-6)
นันทนาการ
3 (3-0-6)
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
1 (0-3-1)
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
04-720-102 เคมีอินทรีย์พอลิเมอร์ 1
1 (0-3-1)
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
3 (x-x-x)
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
04-314-202 หลักมูลของเธอร์โมไดนามิกส์
04-520-101 วิทยาศาสตร์เส้นใย
04-720-208 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
09-121-045 สถิติทั่วไป
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
09-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

3(2-2-5)
3 (3-0-6)

                       รวม                    6                         หน่วยกิต
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3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3(2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
3 (2-3-5)
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
2(2-0-4)
04-720-207 หลักมูลของเคมีฟิสิกส์
3 (2-3-5)
09-111-243 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 3
3 (3-0-6)
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                    20                         หน่วยกิต

3 (2-2-5)
1 (0-2-1)

2(x-x-x)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                         รวม                    20                       หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
04-313-202 กลศาสตร์ของไหล
04-510-317 การทดสอบสิ่งทอทางฟิสิกส์
04-520-302 การทดสอบสิ่งทอทางเคมี
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
1(0-2-1)
04-412-306 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
04-520-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
2(1-3-3)
เคมีสิ่งทอ
2(1-3-3)
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
2(x-x-x)
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
2(x-x-x)
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
2(x-x-x)
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-520-307 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี
สิ่งทอ

2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)

                       รวม                   19                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
04-412-304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
04-520-303 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงเคมี
04-520-306 การจัดการในงานอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
04-520-405 โครงงานวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                     6                          หน่วยกิต

3(2-2-5)
3 (3-0-6)
1(1-0-2)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-6-4)
3 (x-x-x)

                       รวม                   18                          หน่วยกิต
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
: Bachelor of Engineering Program in Garment Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม)
Bachelor of Engineering (Garment Engineering)
B.Eng. (Garment Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  149  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  113
36
55
15
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-530-101 เทคโนโลยีสิ่งทอ
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(1-6-4)
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3 (2-3-5)
นันทนาการ
3 (3-0-6)
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (3-0-6)
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1 (0-3-1)
04-530-103 เครื่องจักรเสื้อผ้าและการ
3 (3-0-6)
บ�ำรุงรักษา
1 (0-3-1)
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์สำ� หรับวิศวกร2

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-510-317 การทดสอบสิ่งทอทางฟิสิกส์
04-530-205 การออกแบบเครื่องนุ่งห่ม
04-530-206 การท�ำแบบตัดอุตสาหกรรม 1
04-530-209 ระบบการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 1
04-530-318 การบริหารการตลาด
เครื่องนุ่งห่ม
09-121-045 สถิติทั่วไป
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
09-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
2 (1-3-3)
01-010-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
2 (1-3-3)
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (2-3-5)
04-520-302 การทดสอบสิ่งทอทางเคมี
3 (2-3-5)
04-530-307 การท�ำแบบตัดอุตสาหกรรม 2
3 (3-0-6)
04-530-310 ระบบผลิตเครื่องนุ่งห่ม 2
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
09-111-243 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 3
3 (x-x-x)

                       รวม                    19                         หน่วยกิต

3 (2-2-5)
1 (0-2-1)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-3-3)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

                         รวม                    20                         หน่วยกิต

2 (x-x-x)
3(2-2-5)
3 (3-0-6)

                       รวม                    8                         หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา
04-530-311 สมรรถนะผ้า
04-530-312 การจัดการงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม
04-530-319 การวัดงานในอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
1 (0-2-1)
04-530-313 การจัดการวัสดุในอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
3 (2-3-5)
04-530-314 การจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม
3 (2-3-5)
04-530-316 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
เครื่องนุ่งห่ม
04-530-317 คอมพิวเตอร์ส�ำหรับงาน
3 (x-x-x)
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
3(x-x-x)
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                   19                         หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-530-424 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
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3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
3 (2-3-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

                       รวม                   19                         หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
04-530-420 วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
04-530-422 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม
04-530-423 โครงงานวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                     6                         หน่วยกิต

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (1-6-4)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

                       รวม                   18                          หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
: Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
Bachelor of Engineering (Agricultural Engineering)
B.Eng. (Agricultural Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  149  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  113
36
61
  9
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษย์ศาสตร์
3 (3-0-6)
04-811-201 พื้นฐานทางวิศวกรรมเกษตร
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0-6)
04-411-102 การเขียนแบบวิศวกรรม
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
1 (0-3-1)
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1 1 (0-3-1)
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-314-202 หลักมูลของเธอร์โมไดนามิกส์
04-411-204 กระบวนการผลิต
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
09-121-045 สถิติทั่วไป
09-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

                       รวม                    6                         หน่วยกิต
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                       รวม                   21                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-3-5)
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3 (3-0-6)
นันทนาการ
3 (3-0-6)
04-311-203 กลศาสตร์วัสดุ
3 (3-0-6)
04-313-202 หลักมูลของกลศาสตร์ของไหล
3(2-2-5)
04-812-201 วิศวกรรมชลประทานและ
2(x-x-x)
ระบายน�้ำ
3(x-x-x)
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
09-111-243 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 3
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                    20                         หน่วยกิต

3 (2-2-5)
2(2-0-4)
3 (2-3-5)
3 (1-6-4)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)

1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(x-x-x)

                         รวม                    19                         หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
04-811-304 เครื่องจักรกลเกษตร 1
3(2-3-5)
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
04-811-307 ต้นก�ำลังส�ำหรับระบบการเกษตร 3(2-3-5)
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
04-811-309 การออกแบบเครือ่ งจักรกลเกษตร 3 (3-0-6)
04-314-405 การถ่ายเทความร้อนและมวล
04-811-310 ปฏิบัติการออกแบบ
1(0-3-1)
04-811-301 โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตร 1
เครื่องจักรกลเกษตร
04-811-305 เครื่องจักรกลเกษตร 2
04-811-311 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ
3(2-3-5)
04-811-306 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
ส�ำหรับวิศวกรเกษตร
04-811-308 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เพื่อ
04-812-202 สัมมนา
1(0-3-1)
การเกษตร
04-820-418 วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผล
3(2-3-5)
04-811-312 พักลม เครื่องสูบ เครื่องอัดและ
เกษตร
ระบบการจ่าย
04-811-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-811-403 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
เกษตร

3(2-3-5)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
01-010-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
04-811-401 โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตร 2
04-811-402 การออกแบบเครื่องจักรกล
เกษตรประยุกต์
04-812-304 การออกแบบโครงสร้างอาคาร
เพื่อการเกษตร
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                     6                          หน่วยกิต

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3 (3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-3-5)
3 (3-0-6)
3(2-3-5)

3 (3-0-6)
3(1-6-4)
2(1-3-3)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

                       รวม                   17                          หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
: Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
B.Eng. (Environmental Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  149  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  113
36
61
9
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร1
01-010-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
3 (2-3-5)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3 (3-0-6)
นันทนาการ
1 (0-3-1)
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
1 (0-3-1)
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์สำ� หรับวิศวกร 2

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ
04-114-201 ชลศาสตร์
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
09-111-243 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 3
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
09-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

3 (3-0-6)
3(1-6-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
09-121-045 สถิติทั่วไป
3 (3-0-6)
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-6)
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์
3 (3-0-6)
04-130-201 เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
04-130-202 ปฏิบัติการหน่วยทางสิ่งแวดล้อม
2(x-x-x)
04-130-203 วิศวกรรมขยะมูลฝอย

                       รวม                    20                         หน่วยกิต

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
1 (0-2-1)

3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

                         รวม                    19                         หน่วยกิต

3(2-2-5)
3 (3-0-6)

                       รวม                    6                         หน่วยกิต
			

www.r m u t t .a c .t h 309

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

ภาคการศึกษาที่ 1
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์
04-130-301 วิศวกรรมน�้ำเสีย
04-130-302 วิศวกรรมประปา
04-130-303 สุขาภิบาลอาคาร
04-130-304 ระบบสิง่ แวดล้อมและการจัดการ
04-130-310 สัมมนา
04-130-312 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
1(0-2-1)
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
3 (3-0-6)
04-130-305 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
3 (3-0-6)
04-130-306 การออกแบบวิศวกรรมน�้ำเสีย
3 (3-0-6)
04-130-307 การออกแบบงานประปา
3 (3-0-6)
04-130-308 กระบวนการหน่วยทาง
3 (3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
1(0-3-1)
04-130-311 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
3(2-3-5)
สิ่งแวดล้อม
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   20                          หน่วยกิต
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1(1-0-2)
3 (3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
04-130-418 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม 6(0-40-0)
04-130-402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
04-130-419 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
04-130-420 การควบคุมเสียงและระบบสั่น
สะเทือน
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
                       รวม                     6                          หน่วยกิต

1(0-3-1)
3 (3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (1-6-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)

                       รวม                   18                          หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
: Bachelor of Engineering Program in Food Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมอาหาร)
วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร)
Bachelor of Engineering (Food Engineering)
B.Eng. (Food Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  146  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  110
36
55
12
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3 (3-0-6)
นันทนาการ
3 (3-0-6)
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
1 (0-3-1)
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
1 (0-3-1)
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
04-314-202 หลักมูลของเธอร์โมไดนามิกส์
04-411-204 กระบวนการผลิต
04-820-201 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
09-111-243 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 3
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
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3 (1-6-4)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-3-5)
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
3 (3-0-6)
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
04-313-202 หลักมูลของกลศาสตร์ของไหล
3(2-3-5)
04-314-405 การถ่ายเทความร้อนและมวล
3 (3-0-6)
04-315-305 การวัดและเครื่องมือวัด
3 (3-0-6)
04-820-301 หลักวิศวกรรมอาหาร
2(x-x-x)
09-121-045 สถิติทั่วไป

                       รวม                    20                         หน่วยกิต

3 (2-2-5)
1 (0-2-1)

3(2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

                         รวม                    21                         หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
04-311-203 กลศาสตร์วัสดุ
04-820-318 การท�ำความเย็นและระบบห้องเย็น
04-811-311 คอมพิวเตอร์ช่วยงานการออกฯ
04-820-303 ฟิสิกส์วิศวกรรมของวัสดุอาหาร
04-820-304 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยใน
วิศวกรรมอาหาร 1
04-820-401 เครือ่ งมือแปรรูปในอุตสาหกรรม
อาหาร
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 3
3 (3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3 (3-0-6)

                       รวม                   21                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-820-312 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อาหาร

ภาคการศึกษาที่ 2
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา
04-811-309 การออกแบบเครื่องจักรกล
เกษตร
04-820-305 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยใน
วิศวกรรมอาหาร 2
04-820-402 การเตรียมโครงงานด้าน
วิศวกรรมอาหาร
04-820-307 การควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

3 (3-0-6)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
3(2-3-5)
3 (3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
04-820-403 โครงงานด้านวิศวกรรมอาหาร
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                     6                          หน่วยกิต

3(2-2-5)
1 (0-2-1)

3(1-6-4)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

                       รวม                   18                          หน่วยกิต
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สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก
: Bachelor of Engineering Program in Plastics Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมพลาสติก)
วศ.บ. (วิศวกรรมพลาสติก)
Bachelor of Engineering (Plastics Engineering)
B.Eng. (Plastics Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  148  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  112
36
57
12
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
09-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
04-720-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (3-0-6)
04-720-102 เคมีอินทรีย์พอลิเมอร์ 1
3 (3-0-6)
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
1 (0-3-1)
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
1 (0-3-1)
2(2-0-4)

                       รวม                   19                         หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-720-103 เคมีอินทรีย์พอลิเมอร์ 2
04-720-209 สารสังเคราะห์เทอร์มอพลาสติก
09-111-243 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 3
09-121-045 สถิติทั่วไป
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
04-720-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                   19                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (2-3-5)
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
04-720-211 กระบวนการผลิตเทอร์มอ
3 (3-0-6)
พลาสติก 1
3 (3-0-6)
04-720-210 สารสังเคราะห์เทอร์มอเซต
3 (3-0-6)
04-720-207 หลักมูลของเคมีฟิสิกส์
3(x-x-x)
04-720-314 หลักมูลของพอลิเมอร์รีโอโลยี
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

                       รวม                    18                         หน่วยกิต

3 (2-2-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)
3 (1-6-4)

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3 (2-3-5)

                         รวม                    20                         หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
04-720-315 กระบวนการผลิตเทอร์มอเซต
04-720-212 กระบวนการผลิตเทอร์มอ
พลาสติก 2
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
04-720-xxx วิชาชีพเลือก
04-720-313 เธอร์โมไดนามิกส์เชิงวัสดุ
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (2-3-5)
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
3 (2-3-5)
04-720-425 การวิเคราะห์พลาสติกด้วย
เครื่องมือ
3 (3-0-6)
04-412-306 การวางแผนงานและควบคุม
1 (0-2-1)
การผลิต
04-720-323 การทดสอบพลาสติกและการ
3(x-x-x)
วิเคราะห์
3 (3-0-6)
04-720-429 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
3(x-x-x)
พลาสติก
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
04-720-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   19                          หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
01-010-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา

3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
2(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   19                          หน่วยกิต

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

                       รวม                    9                         หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-720-325 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
พลาสติก

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6 (0-40-0)
04-720-426 การควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรมพลาสติก
04-720-xxx วิชาชีพเลือก
04-412-304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
04-720-430 โครงการงานวิศวกรรมพลาสติก
04-412-309 วิศวกรรมความปลอดภัย
04-412-305 การศึกษางาน
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                     6                          หน่วยกิต
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3 (3-0-6)
2(x-x-x)
3 (3-0-6)
3(1-6-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2(x-x-x)

                       รวม                   19                          หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
: Bachelor of Engineering  Program in Chemical Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
B.Eng. (Chemical Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  149  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ

  113
36
61
9
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

  6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษย์ศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
04-710-101 เคมีส�ำหรับวิศวกรเคมี
04-710-102 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกรเคมี
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(3-0-6)
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
04-710-103 เคมีอินทรีย์ทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
04-710-104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทาง
1(0-3-1)
วิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-710-205 เคมีเชิงฟิสิกส์ทางวิศวกรรมเคมี
04-710-206 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ทาง
วิศวกรรมเคมี
09-121-045 สถิติทั่วไป
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
04-711-201 หลักการและการค�ำนวณทาง
วิศวกรรมเคมี
09-111-243 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 3
04-711-203 เธอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

  รวม                   20                       หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
3(2-2-5)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
กับคณิตศาสตร์
                       รวม                   9                       หน่วยกิต
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3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

ภาคการศึกษาที่ 2
04-711-202 การปฏิบัติงานหน่วย 1
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
04-711-306 การปฏิบัติงานหน่วย 2
04-711-308 เธอร์โมไดนามิกส์
วิศวกรรมเคมี 2
04-711-205 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทาง
วิศวกรรมเคมี
04-711-204 วิศวกรรมกระบวนการเคมี
04-711-307 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
04-711-309 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี
และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์
04-711-310 การปฏิบัติงานหน่วย 3
04-711-311 ความปลอดภัยในกระบวนการ
เคมี
04-712-302 การวัดคุมในกระบวนการเคมี
04-712-303 ปฏิบัติการการวัดคุมใน
กระบวนการเคมี
04-712-301 พลศาสตร์ของกระบวนการ
และการควบคุม
04-711-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
04-711-313 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
เคมี
04-712-306 การควบคุมกระบวนการ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
1(0-3-1)
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา
3(3-0-6)
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
01-xxx-xxx กลุ่มวิชาภาษา
1(0-3-1)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(x-x-x)

                       รวม                       20                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-711-417 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี

3(2-3-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
2(x-x-x)

                       รวม                      19                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
04-711-416 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี
04-711-415 โครงงานวิศวกรรมเคมี
04-711-414 การออกแบบโรงงานทาง
วิศวกรรมเคมี
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(2-3-5)
1(1-0-2)

1(0-3-1)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   16                        หน่วยกิต
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สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
: Bachelor of Engineering Program in Polymer Engineering
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมพอลิเมอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมพอลิเมอร์)
Bachelor of Engineering (Polymer Engineering)
B.Eng. (Polymer Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  148  หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  112
36
60
  9
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-010-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษย์ศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-111-141 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 1
09-210-121 เคมีส�ำหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกร
09-410-141 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3 (3-0-6)
นันทนาการ
3 (3-0-6)
09-111-142 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
09-410-143 ฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
1 (0-3-1)
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
1 (0-3-1)
04-411-102 การเขียนแบบวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาตร์
09-111-243 แคลคูลัสส�ำหรับวิศวกร 3
09-121-045 สถิติทั่วไป
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
04-730-103 เคมีอินทรีย์ส�ำหรับวัสดุ
พอลิเมอร์ 1
04-730-101 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
09-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (1-6-4)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
3 (3-0-6)
04-411-204 กระบวนการผลิต
3 (3-0-6)
04-730-104 เคมีอินทรีย์ส�ำหรับวัสดุ
3 (3-0-6)
พอลิเมอร์ 2
3 (2-3-5)
04-730-201 เคมีวิเคราะห์
04-730-102 วิศวกรรมพอลิเมอร์
2(2-0-4)
04-730-204 เธอร์โมไดนามิกส์เชิงวัสดุ
3(2-3-5)
พอลิเมอร์
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                    20                         หน่วยกิต

3 (2-2-5)
1 (0-2-1)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(x-x-x)

                         รวม                    20                         หน่วยกิต

3(2-2-5)
3 (3-0-6)

                       รวม                    6                         หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-730-202 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์
04-730-203 สมบัติของพอลิเมอร์
04-730-206 กระบวนการสังเคราะห์
พอลิเมอร์
04-412-305 การศึกษางาน
04-730-304 วิศวกรรมยาง

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
04-412-304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(2-3-5)
04-412-309 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
3(2-3-5)
ศึกษา
04-730-311 การเตรียมโครงการวิศวกรรม
3 (3-0-6)
พอลิเมอร์
3(2-3-5)
04-730-303 การทดสอบพอลิเมอร์
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                   18                          หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
04-730-315 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
พอลิเมอร์
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1(1-0-2)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                          หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
04-412-306 การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-730-412 โครงการวิศวกรรมพอลิเมอร์
04-730-413 การควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรมพอลิเมอร์
04-730-414 การวิเคราะห์พอลิเมอร์โดย
เครื่องมือ
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                     6                          หน่วยกิต

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1(0-2-1)

3 (3-0-6)
3 (1-6-4)
3 (3-0-6)
3(2-3-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

                       รวม                   18                          หน่วยกิต

คณะบริหารธุรกิจ

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการตลาด
: Bachelor of Business Administration  Program in Marketing
:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
B.B.A. (Marketing)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  136  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

100
36
42
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx วิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
05-210-101 หลักการตลาด
05-310-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-720-101 หลักเศรษฐศาสตร์
09-121-045 สถิติทั่วไป

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-210-xxx วิชามนุษย์ศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(x-x-x)
05-210-201 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
05-310-102 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
3(3-0-6)
05-410-103 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
05-310-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
09-110-045 คณิตศาสตร์

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
05-210-301 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
05-210-310 การบริหารการค้าปลีก
05-330-301 การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
05-511-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ
รวม

18
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รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(x-x-x)
05-110-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-210-302 นโยบายการจัดจ�ำหน่าย
3(3-0-6)
05-210-402 การบริหารตราสินค้า
05-310-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ

หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                   17                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
05-120-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทาง
ธุรกิจ
05-210-303 การสื่อสารทางการตลาด
05-210-312 การบริหารการขาย
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
05-610-205 หลักการเงินธุรกิจ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
05-210-311 ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวาง
แผนการตลาด
3(3-0-6)
05-210-401 การบริหารการตลาด
3(2-2-5)
05-210-403 การวิจัยการตลาด
3(x-x-x)
05-210-309 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-310-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
3(x-x-x)
วิชาชีพ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-310-322 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                      19                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
01-320-xxx วิชาภาษาไทย
05-210-404 กลยุทธ์การตลาดและการวางแผน
05-210-405 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อ
โครงการการตลาด
05-210-409 สัมมนาปัญหาการตลาด
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(3-0-6)

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx วิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
05-210-101 หลักการตลาด
05-310-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-720-101 หลักเศรษฐศาสตร์
09-121-045 สถิติทั่วไป

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-210-xxx วิชามนุษย์ศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-002 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(x-x-x)
05-210-201 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
05-310-102 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
3(3-0-6)
05-410-103 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
05-310-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
09-110-045 คณิตศาสตร์

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx ภาษาอังกฤษทั่วไป
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
05-210-301 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
05-210-310 การบริหารการค้าปลีก
05-330-301 การจัดการการผลิตและ
การปฏิบัติการ
05-511-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ

21

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(x-x-x)
05-110-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-210-302 นโยบายการจัดจ�ำหน่าย
3(3-0-6)
05-210-402 การบริหารตราสินค้า
05-310-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   18                       หน่วยกิต
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รวม

                       รวม

17

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต

2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
05-120-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ
ทางธุรกิจ
05-210-303 การสื่อสารทางการตลาด
05-210-312 การบริหารการขาย
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
05-610-205 หลักการเงินธุรกิจ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
05-210-311 ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
วางแผนการตลาด
3(3-0-6)
05-210-401 การบริหารการตลาด
3(2-2-5)
05-210-403 การวิจัยการตลาด
3(x-x-x)
05-210-309 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-310-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
3(x-x-x)
วิชาชีพ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)

                       รวม                      16                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
05-310-323 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
3(0-20-0)
และเศรษฐศาสตร์ หรือ
05-310-324 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 3(0-9-0)
และเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศ
                       รวม                       3                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-210-412 การปฏิบัติทางการตลาด
01-320-xxx วิชาภาษาไทย
05-210-404 กลยุทธ์การตลาดและการวางแผน
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-6-3)
05-210-405 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อ
3(x-x-x)
โครงการการตลาด
3(2-2-5)
05-210-409 สัมมนาปัญหาการตลาด
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

                       รวม                   15                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   9                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการ
: Bachelor of Business  Administration  Program in  Management
:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บธ.บ (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
B.B.A (Management)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136  หน่วยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

100
36
42
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชา สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx วิชาสังคมศาสตร์
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
01-320-xxx วิชาภาษา
01-xxx-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
05-310-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-310-102 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
05-720-101 หลักเศรษฐศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-210-xxx วิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-xxx วิชาภาษา
1(x-x-x)
01-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
05-210-101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
05-410-103 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
05-511-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx กลุ่มวิชาภาษา
01-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-110-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
05-310-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
05-330-301 การจัดการการผลิตและ
การปฏิบัติการ
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 1
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 2

3(2-2-5)
2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-310-xxx กลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
05-120-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทาง
3(3-0-6)
ธุรกิจ
05-310-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 3
3(3-0-6)
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 4
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 5
3(3-0-6)
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก  1
3(3-0-6)

                       รวม                   21                      หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
05-310-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
วิชาชีพ
05-610-205 หลักการเงินธุรกิจ
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 6
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 4

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
1(0-2-1)
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 7
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 8
3(3-0-6)
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 9
3(3-0-6)
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 10
3(x-x-x)
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 11
3(x-x-x)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 5
3(x-x-x)

                       รวม                       16                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-310-322 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
และเศรษศาสตร์
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                       รวม                      18                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 12
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 13
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 14
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี  1
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี  2

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   15                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx วิชาสังคมศาสตร์
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
01-320-xxx วิชาภาษา
01-xxx-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
05-310-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-310-102 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
05-720-101 หลักเศรษฐศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-110-xxx วิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-xxx วิชาภาษา
1(x-x-x)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
05-210-101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
05-410-103 หลักการบัญชี
3(3-0-6)

                       รวม                   19                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-310-xxx วิชาภาษา
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-110-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
05-310-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
05-330-301 การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
05-511-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ

3(2-2-5)
2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   17                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-310-xxx วิชาภาษา
3(x-x-x)
05-120-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทาง
3(3-0-6)
ธุรกิจ
05-310-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 1
3(3-0-6)
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 2
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 3
3(3-0-6)

                       รวม                   18                      หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   18                     หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
05-310-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์วชิ าชีพ
05-610-205 หลักการเงินธุรกิจ
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 4
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 5
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 1
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2

ชั้นปีที่ 3
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม                       16               หน่วยกิต
ภาคการศึกษา ฤดูร้อน
05-310-323 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 2
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 6
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 7
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 8
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 9
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 10
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

รวม                      18                  หน่วยกิต
3(0-20-0)

รวม                       3               หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 11
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 12
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 13
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 4
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 5

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
05-3xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ 14
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
05-310-xxx กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์
3(x-x-x)
ในวิชาชีพ

                       รวม                   15                      หน่วยกิต
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3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   12                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
                                                          สาขาวิชาการเงิน
ชื่อภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Business  Administration
Program in  Finance
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
บธ.บ (การเงิน)
Bachelor of  Business Administration (Finance)
B.B.A (Finance)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

100
36
42
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชา สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx วิชาสังคมศาสตร์
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
05-210-101 หลักการตลาด
05-410-103 หลักการบัญชี
05-720-101 หลักเศรษฐศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-210-xxx วิชามนุษยศาสตร์
1(x-x-x)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(x-x-x)
05-310-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
05-310-101 หลักการจัดการและองค์การ
3(3-0-6)
05-310-102 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
3(3-0-6)
05-511-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศธุรกิจ
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 1

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-120-211 ภาษาอังกฤษเพือ่ การโต้ตอบทางธุรกิจ
05-610-204 คณิตศาสตร์การเงิน
05-610-205 หลักการเงินธุรกิจ
05-610-206 การเงินการธนาคาร
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 1
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2

3(x-x-x)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
2(x-x-x)
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3(2-2-5)
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
05-110-201 ความรูเ้ บือ้ งต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-420-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(x-x-x)
05-610-207 สถาบันและตลาดการเงิน
3(x-x-x)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3

                       รวม                   20                     หน่วยกิต
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
05-310-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-310-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
วิชาชีพ
05-610-319 หลักการลงทุน
05-610-323 การบริหารสินเชื่อ
05-610-325 การบริหารการเงิน
05-610-347 การคลังสาธารณะ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 4

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                     รวม                       19                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-310-322 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
01-310-xxx วิชาภาษาไทย
05-330-301 การจัดการการผลิตและ
การปฏิบัติการ
05-610-321 การจัดการความเสี่ยงธุรกิจ
05-610-322 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 5
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      18                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
05-610-401 หลักการเงินระหว่างประเทศ
05-610-402 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
05-610-405 สัมมนาทางการเงิน
05-610-415 การวิเคราะห์โครงการลงทุน

                       รวม                  6                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

                       รวม                   12                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx วิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-xxx-xxx กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
05-210-101 หลักการตลาด
05-410-103 หลักการบัญชี
05-720-101 หลักเศรษฐศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
3(x-x-x)
05-310-101 หลักการจัดการและองค์การ
3(3-0-6)
05-310-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
3(3-0-6)
05-310-102 กฏหมายธุรกิจและจริยธรรม
3(3-0-6)
05-511-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ

                       รวม                   18                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx วิชามนุษยศาสตร์
05-120-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทาง
ธุรกิจ
05-610-204 คณิตศาสตร์การเงิน
05-610-206 การเงินการธนาคาร
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 1
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 1
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                       รวม                   16                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3(2-2-5)
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
05-110-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศ
3(3-0-6)
05-420-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(x-x-x)
05-610-205 หลักการเงินธุรกิจ
05-610-207 สถาบันและตลาดการเงิน

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
1(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   18                     หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
05-310-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์วชิ าชีพ
05-330-301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
05-610-319 หลักการลงทุน
05-610-323 การบริหารสินเชื่อ
05-610-325 การบริหารการเงิน
05-610-347 การคลังสาธารณะ
รวม

16

6

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต

ภาคการศึกษา ฤดูร้อน
05-310-323 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ หรือ
05-310-324 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศ
รวม

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-310-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-610-321 การจัดการความเสี่ยงธุรกิจ
05-610-322 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3
รวม

17

2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-610-402 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
05-610-415 การวิเคราะห์โครงการลงทุน
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 4
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 5

ชั้นปีที่ 4
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   15                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
01-310-xxx วิชาภาษาไทย
05-610-420 การปฏิบตั กิ ารทางการเงิน
05-610-401 หลักการเงินระหว่างประเทศ
05-610-405 สัมมนาทางการเงิน
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2
รวม

15

3(x-x-x)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
: Bachelor of Business Administration Program in Business  Computer
:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration  (Business  Computer)
B.B.A (Business  Computer)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

100
36
45
12
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชา สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
09-110-045 คณิตศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
05-310-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-511-101 คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ
05-210-101 หลักการตลาด

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-210-xxx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
3(3-0-6)
09-121-045 สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(x-x-x)
05-310-102 กฎหมายธุรกิจ และจริยธรรม
3(3-0-6)
05-410-103 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
05-514-101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
05-513-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                       รวม                   19                     หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-310-xxx วิชาภาษาไทย
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-310-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
05-511-203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
05-513-202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
05-110-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

3(2-2-5)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
05-120-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ
3(x-x-x)
ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
05-310-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
01-320-xxx ภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
05-330-301 การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
3(3-0-6)
05-514-202 ระบบฐานข้อมูล
05-512-201 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
05-610-205 หลักการเงินธุรกิจ

                       รวม                   18                     หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
05-512-304 ธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
05-514-305 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
05-511-304 ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา
05-511-305 ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ
05-512-305 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
05-720-101 หลักเศรษฐศาสตร์
05-5xx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
05-513-306 การวิเคราะห์และออกแบบ
3(2-2-5)
ระบบ
3(3-0-6)
05-511-307 การบริหารโครงการระบบ
3(3-0-6)
สารสนเทศ
05-510-306 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
05-310-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
วิชาชีพ
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                       21                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-310-322 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
2(x-x-x)

                       รวม                      18                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
05-512-410 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
05-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   12                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
09-110-045 คณิตศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
05-310-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-511-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ
05-210-101 หลักการตลาด

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-210-xxx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
3(3-0-6)
09-121-045 สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(x-x-x)
05-310-102 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
3(3-0-6)
05-410-103 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
05-514-101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
05-513-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                       รวม                   19                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-310-xxx วิชาภาษาไทย
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-310-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
05-511-203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
05-513-202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
05-110-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

3(2-2-5)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
05-120-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทาง
3(x-x-x)
ธุรกิจ
3(3-0-6)
05-310-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
3(3-0-6)
ธุรกิจ
3(3-0-6)
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
05-514-202 ระบบฐานข้อมูล
05-512-201 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
05-610-205 หลักการเงินธุรกิจ

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

                       รวม                   18                     หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
05-512-304 ธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
05-514-305 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
05-511-304 ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา
05-511-305 ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ
05-512-305 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
05-720-101 หลักเศรษฐศาสตร์

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
05-513-306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
05-511-307 การบริหารโครงการระบบ
3(3-0-6)
สารสนเทศ
3(3-0-6)
05-511-306 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
05-330-301 การจัดการการผลิตและการ
3(2-2-5)
ปฏิบัติการ
3(3-0-6)
05-310-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
วิชาชีพ
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ

รวม                       18              หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(x-x-x)

รวม                      15                  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3
05-310-323 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจและ 3(0-20-0)
เศรษฐศาสตร์ หรือ
05-310-324 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 3(0-9-0)
และเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศ
รวม                       3               หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-511-407 หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-6-3)
05-512-410 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
3(x-x-x)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                   12                     หน่วยกิต
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3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   12                       หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
: Bachelor of Business  Administration
Program in International  Business  Administration
:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.บ (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration (International  Business Administration)
B.B.A (International  Business  Administration)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

100
36
42
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชา สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx วิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
05-310-102 กฏหมายธุรกิจและจริยธรรม
05-310-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-410-103 หลักการบัญชี

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-210-xxx วิชามนุษย์ศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(x-x-x)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
3(3-0-6)
05-210-101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
05-720-101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-310-xxx วิชาภาษาไทย
05-310-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทางธุรกิจ
05-511-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ
05-720-302 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-110-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
05-110-309 แนวคิดการจัดการสากล
3(3-0-6)
05-310-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
05-330-301 การจัดการการผลิตและ
3(3-0-6)
การปฏิบัติการ
05-120-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทาง
3(3-0-6)
ธุรกิจ
2(x-x-x)
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 1

                       รวม                   17                      หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
05-110-302 ระบบธุรกิจภูมิภาค
05-110-303 การค้าระหว่างประเทศ
05-110-305 องค์การระหว่างประเทศ
05-110-307 การบริหารการน�ำเข้าและส่งออก
05-110-411 การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
05-610-205 หลักการเงินธุรกิจ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
05-110-301 การบริหารบรรษัทข้ามชาติ
3(3-0-6)
05-110-306 การเงินและการธนาคารระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศ
3(2-2-5)
05-110-308 การบริหารการตลาดระหว่าง
3(2-2-5)
ประเทศ
3(3-0-6)
05-110-402 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่าง
3(x-x-x)
ประเทศ
05-110-404 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
05-310-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
วิชาชีพ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3

                       รวม                       21                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-310-322 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)

                       รวม                      19                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
05-110-401 กลยุทธ์ส�ำหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
05-110-406 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 4
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 5
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 1
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2

                       รวม                   6                     หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx วิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
05-310-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-410-103 หลักการบัญชี

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-210-xxx วิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(x-x-x)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
กับวิทยาศาสตร์
05-210-101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
05-720-101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)

                       รวม                   16                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษ
01-310-xxx วิชาภาษาไทย
05-310-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-511-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ
05-720-302 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
05-110-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ

3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
05-110-309 แนวคิดการจัดการสากล
3(x-x-x)
05-310-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
3(3-0-6)
05-330-301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
05-120-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ
ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
05-310-102 กฏหมายธุรกิจและจริยธรรม
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2(x-x-x)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)

                       รวม                   15                     หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
05-110-302 ระบบธุรกิจภูมิภาค
05-110-303 การค้าระหว่างประเทศ
05-110-305 องค์การระหว่างประเทศ
05-110-307 การบริหารการน�ำเข้าและส่งออก
05-610-205 หลักการเงินธุรกิจ

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
05-110-301 การบริหารบรรษัทข้ามชาติ
3(3-0-6)
05-110-306 การเงินและธนาคารระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศ
3(2-2-5)
05-310-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
3(3-0-6)
วิชาชีพ
05-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  1
05-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  2
05-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  3

                            รวม                15               หน่วยกิต
ภาคการศึกษา ฤดูร้อน
05-310-323 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ หรือ
05-310-324 ประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ในต่างประเทศ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                   รวม                   16                         หน่วยกิต

3(0-20-0)
3(0-9-0)

                รวม                  3               หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-110-308 การบริหารการตลาดระหว่าง
ประเทศ
05-110-402 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ
05-110-404 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
05-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4
05-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 5
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 1

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
05-110-401 กลยุทธ์ส�ำหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
3(3-0-6)
05-110-406 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
05-110-413 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
3(2-2-5)
ระหว่างประเทศ
3(x-x-x)
05-110-411 การสื่อสารธุรกิจระหว่าง
3(x-x-x)
ประเทศ
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี  2

                       รวม                   18                      หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

                       รวม                   15                        หน่วยกิต
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
: Bachelor of  Accountancy  Program
:
:
:
:

บัญชีบัณฑิต
บช.บ
Bachelor of  Accountancy  
B.Acc.

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

100
48
33
12
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชา สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx วิชามนุษยศาสตร์
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
05-210-101 หลักการตลาด
05-310-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-310-102 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
05-410-101 การบัญชีชั้นต้น 1
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
1(0-2-1)
01-310-xxx วิชาภาษาไทย
3(3-0-6)
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
05-410-102 การบัญชีชั้นต้น 2
3(3-0-6)
05-430-201 การภาษีอากร
3(2-2-5)
05-511-102 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
3(x-x-x)
สารสนเทศ
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

                     รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
05-410-204 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-420-303 การบัญชีต้นทุน 1
05-610-205 หลักการเงินธุรกิจ
05-720-101 หลักเศรษฐศาสตร์

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   18                     หน่วยกิต

2(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษ
05-110-201 ความรูเ้ บือ้ งต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
05-310-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
05-410-205 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-420-304 การบัญชีต้นทุน 2
05-720-302 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx วิชาสังคมศาสตร์
05-310-309 วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-410-308 การบัญชีชั้นสูง 1
05-430-302 การบัญชีภาษีอากร
05-440-304 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
05-120-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
เพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(2-2-5)
05-410-309 การบัญชีชั้นสูง 2
3(3-0-6)
05-430-303 การสอบบัญชี
3(3-0-6)
05-430-405 การตรวจสอบภายในและการ
3(3-0-6)
ควบคุมภายใน
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-120-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ
ทางธุรกิจ
05-310-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
วิชาชีพ
05-310-428 การบริหารเชิงกลยุทธ์
05-410-416 การรายงานและการวิเคราะห์
งบการเงิน
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก (สัมมนา)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                      18                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
05-310-322 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์
1(0-2-1)

6(0-40-0)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต
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3(2-2-5)

                       รวม                   6                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx วิชามนุษยศาสตร์
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
05-210-101 หลักการตลาด
05-310-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-310-102 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
05-410-101 การบัญชีชั้นต้น 1
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-310-xxx วิชาภาษาไทย
1(x-x-x)
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
01-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
05-410-102 การบัญชีชั้นต้น 2
3(3-0-6)
05-430-201 การภาษีอากร
3(2-2-5)
05-511-102 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
3(x-x-x)
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

                       รวม                   19                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-410-204 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-420-303 การบัญชีต้นทุน 1
05-610-205 หลักการเงินธุรกิจ
05-720-101 หลักเศรษฐศาสตร์

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษ
05-110-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
05-310-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
05-410-205 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-420-304 การบัญชีต้นทุน 2
05-702-302 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

                       รวม                   18                     หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx วิชาสังคมศาสตร์
05-410-308 การบัญชีชั้นสูง 1
05-430-302 การบัญชีภาษีอากร
05-440-304 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

รวม

15

ภาคการศึกษา ฤดูร้อน
05-310-323 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์
รวม

3

ภาคการศึกษาที่ 1
05-120-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ
ทางธุรกิจ
05-310-428 การบริหารเชิงกลยุทธ์
05-410-416 การรายงานและการวิเคราะห์
งบการเงิน
05-430-405 การตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

15
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
05-310-309 วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(2-2-5)
05-310-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
3(3-0-6)
วิชาชีพ
3(3-0-6)
05-410-309 การบัญชีชั้นสูง 2
3(3-0-6)
05-430-303 การสอบบัญชี
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิต

รวม

16

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(0-20-0)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
05-120-212 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก (สัมมนา)
3(3-0-6)
05-xxx-xxx กลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์
ในวิชาชีพ
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(3-0-6)
หน่วยกิต

รวม

12

หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
: Bachelor of  Economics Program
:
:
:
:

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ศ.บ
Bachelor of  Economics
B.Econ.

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  142  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

106
54
30
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชา สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-110-xxx วิชาสังคมศาสตร์
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
05-711-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
09-111-125 แคลคูลัสส�ำหรับธุรกิจ 1
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(x-x-x)
01-210-xxx วิชามนุษยศาสตร์
1(x-x-x)
05-711-211 แคลคูลัสส�ำหรับนัก
เศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
05-711-205 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจและ
3(3-0-6)
เศรษฐกิจไทย
3(x-x-x)
05-711-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
09-121-045 สถิติทั่วไป

                       รวม                   16                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษ
05-410-101 การบัญชีชั้นต้น 1
05-711-203 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
05-711-208 หลักการพัฒนาเศรษฐกิจ
05-711-307 เศรษฐศาสตร์การคลัง
05-711-212 สถิติส�ำหรับนักเศรษฐศาสตร์

ภาคการศึกษา ฤดูร้อน
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก (1)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก (2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   6                    หน่วยกิต
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
05-711-204 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(2-2-5)
05-713-201 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-711-209 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
05-711-213 เศรษฐมิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
01-310-xxx วิชาภาษาไทย
3(2-2-5)
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

                       รวม                   18                     หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
05-711-315 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
05-7xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (1)
05-7xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (2)
05-7xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (3)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก  (3)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
2(x-x-x)

                       รวม                       17                   หน่วยกิต
ภาคการศึกษา ฤดูร้อน
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก (4)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก (5)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี (1)

ภาคการศึกษาที่ 2
05-711-306 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
05-711-214 คณิตศาสตร์สำ� หรับนักเศรษฐศาสตร์
05-711-210 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
05-310-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์วชิ าชีพ
05-7xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (4)
05-7xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                      16                     หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                          รวม                   9                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-310-322 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
05-720-412 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
(กลุ่มวิชาชีพบังคับ 6)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (7)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (8)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (9)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (10)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี (2)

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-110-xxx วิชาสังคมศาสตร์
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
05-711-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
09-111-125 แคลคูลัสส�ำหรับธุรกิจ 1
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(x-x-x)
01-210-xxx วิชามนุษยศาสตร์
1(0-2-1)
05-711-211 แคลคูลัสส�ำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
05-711-205 ประวัตลิ ทั ธิเศรษฐกิจและเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
05-711-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(x-x-x)
09-121-045 สถิติทั่วไป

                       รวม                   16                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษ
05-410-101 การบัญชีชั้นต้น 1
05-711-203 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
05-711-208 หลักการพัฒนาเศรษฐกิจ
05-711-307 เศรษฐศาสตร์การคลัง
05-711-212 สถิติส�ำหรับนักเศรษฐศาสตร์
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                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
05-711-204 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6)
05-713-201 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-711-209 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
05-711-213 เศรษฐมิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
01-310-xxx วิชาภาษาไทย
3(2-2-5)
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                     หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
05-711-315 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)
05-711-306 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
05-7xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (1)
3(3-0-6)
05-711-214 คณิตศาสตร์ส�ำหรับนักเศรษฐศาสตร์
05-7xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (2)
3(3-0-6)
05-711-210 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
05-7xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (3)
3(3-0-6)
05-310-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก (1)
3(3-0-6)
05-7xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (4)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
2(x-x-x)
05-7xx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (5)
รวม

17

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3
05-310-323 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ หรือ ประสบการณ์
05-310-324 วิชาชีพบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศ
รวม

3

ภาคการศึกษาที่ 1
05-721-401 ปัญหาพิเศษในสถานประกอบการ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก (2)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก (3)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก (4)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก (5)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี (1)
  

รวม

18

รวม

16

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต

3(0-20-0)
3(0-9-0)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-3-6)
05-720-412 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
3(x-x-x)
(วิชาชีพบังคับ 6)
3(x-x-x)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (7)
3(x-x-x)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (8)
3(x-x-x)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพบังคับ (9)
3(x-x-x)
05-xxx-xxx วิชาชีพบังคับ (10)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี (2)
หน่วยกิต

รวม

18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
International Program
สาขาวิชาการตลาด
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
: Bachelor of  Business Administration Program in Marketing
(International Program)
:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
B.B.A. (Marketing)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

100
36
42
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
05-290-101 หลักการตลาด
05-390-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-790-101 หลักเศรษฐศาสตร์
09-121-045 สถิติทั่วไป
รวม

19

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
05-290-301 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
05-290-310 การบริหารการค้าปลีก
05-890-220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
05-591-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
                        รวม                    18

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-210-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(0-2-1)
05-290-201 พฤติกรรมผู้บริโภค
05-190-403 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-490-103 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
05-390-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
3(3-0-6)
09-xxx-xxx รายวิชาวิทยาศาสตร์กับ
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์
หน่วยกิต

            

รวม

21

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
05-190-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-290-302 นโยบายการจัดจ�ำหน่าย
3(2-2-5)
05-290-303 การสื่อสารทางการตลาด
3(3-0-6)
05-390-201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
หน่วยกิต

รวม

17

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
05-390-301 การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
05-290-312 การบริหารการขาย
05-290-402 การบริหารตราสินค้า
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
05-690-205 หลักการเงินธุรกิจ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
05-290-311 ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
วางแผนการตลาด
3(2-2-5)
05-290-401 การบริหารการตลาด
3(3-0-6)
05-290-403 การวิจัยการตลาด
3(3-0-6)
05-290-309 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-390-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
3(3-0-6)
วิชาชีพ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-390-322 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                      19                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
05-290-404 กลยุทธ์การตลาดและการวางแผน
05-290-405 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อ
โครงการการตลาด
05-290-409 สัมมนาปัญหาการตลาด
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
05-290-101 หลักการตลาด
05-390-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-790-101 หลักเศรษฐศาสตร์
09-121-045 สถิติทั่วไป

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-210-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(0-2-1)
05-190-403 กฏหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
05-290-201 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
05-390-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
3(3-0-6)
05-490-103 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
09-xxx-xxx รายวิชาวิทยาศาสตร์กับ
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-290-301 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
05-290-310 การบริหารการค้าปลีก
05-890-220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
05-591-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
05-190-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
2(x-x-x)
ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-290-302 นโยบายการจัดจ�ำหน่าย
3(3-0-6)
05-290-303 การสื่อสารทางการตลาด
3(2-2-5)
05-390-201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   20                    หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
05-390-301 การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
05-290-312 การบริหารการขาย
05-290-402 การบริหารตราสินค้า
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
05-690-205 หลักการเงินธุรกิจ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
05-390-323 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ หรือ
05-390-324 ประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ในต่างประเทศ
รวม

3

ภาคการศึกษาที่ 1
05-290-412 การปฏิบัติทางการตลาด
05-290-404 กลยุทธ์การตลาดและการวางแผน
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
              

รวม

12
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
05-290-311 ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การวางแผนการตลาด
3(2-2-5)
05-290-401 การบริหารการตลาด
3(3-0-6)
05-290-403 การวิจัยการตลาด
3(3-0-6)
05-290-309 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-390-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
3(x-x-x)
วิชาชีพ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

3(3-0-6)

หน่วยกิต

หน่วยกิต

รวม

16

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

3(0-20-0)
3(0-9-0)

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-6-3)
05-290-405 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อ
3(2-2-5)
โครงการการตลาด
3(3-0-6)
05-290-409 สัมมนาปัญหาการตลาด
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิต

รวม

9

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
: Bachelor of   Business  Administration Program  in  Business  English
(International  Program)
:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
บธ.บ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business English)
B.B.A (Business  English)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

100
36
42
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชา สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx วิชาสังคมศาสตร์
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
05-290-101 หลักการตลาด
05-490-103 หลักการบัญชี
05-890-101 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-210-xxx วิชามนุษยศาสตร์
1(0-2-1)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(x-x-x)
05-390-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
05-390-101 หลักการจัดการและองค์การ
3(3-0-6)
05-190-403 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-591-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศธุรกิจ
3(2-2-5)
05-890-102 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-890-220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
05-190-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
05-690-205 หลักการเงินธุรกิจ
05-790-101 หลักเศรษฐศาสตร์
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
05-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
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3(3-0-6)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
2(x-x-x)
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3(2-2-5)
09-xxx-xxx กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
3(3-0-6)
01-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-390-301 การจัดการการผลิตและการ
3(3-0-6)
ปฏิบัติการ
3(3-0-6)
05-890-202 การอ่านและการเขียน
3(x-x-x)
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3(x-x-x)
05-890-321 การอภิปรายเชิงธุรกิจ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

                       รวม                   20                      หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
05-390-201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
05-390-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์ 1(0-2-1)
05-890-319 การเขียนโครงการธุรกิจ
วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ
05-890-207 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
05-890-327 ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อและ
ทางธุรกิจ
เจรจาทางการค้า
05-890-317 การเขียนรายงานธุรกิจภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
05-890-432 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
05-890-326 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
การท่องเที่ยว
05-890-431 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
ทางธุรกิจ
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
                       รวม                       19                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-390-322 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      18                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
05-890-448 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม
05-890-457 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ
05-890-459 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
ทางธุรกิจ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   12                        หน่วยกิต
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แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
05-290-101 หลักการตลาด
05-390-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-890-101 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
3(x-x-x)
05-490-103 หลักการบัญชี
05-190-403 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-591-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศธุรกิจ
3(2-2-5)
05-890-102 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2

                       รวม                   18                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
01-210-xxx วิชามนุษยศาสตร์
05-190-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
05-890-220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ธุรกิจ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
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3(2-2-5)

                       รวม                   16                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
05-390-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
3(3-0-6)
05-390-301 การจัดการการผลิตและ
การปฏิบัติการ
3(x-x-x)
05-690-205 หลักการเงินธุรกิจ
05-890-202 การอ่านและการเขียนภาษา
3(2-2-5)
อังกฤษทางธุรกิจ 1
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
3(3-0-6)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
1(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

                       รวม                   17                     หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
05-390-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
วิชาชีพ
05-790-101 หลักเศรษฐศาสตร์
05-890-207 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ทางธุรกิจ
05-890-321 การอภิปรายเชิงธุรกิจ
05-890-317 การเขียนรายงานธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

16

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
05-390-323 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ หรือ
05-390-324 ประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ในต่างประเทศ
รวม

3

ภาคการศึกษาที่ 1
01-010-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-890-327 ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อและ
เจรจาทางการค้า
05-890-432 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
05-890-457 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

15

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
1(0-2-1)
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
05-310-201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
3(3-0-6)
ธุรกิจ
3(2-2-5)
05-890-319 การเขียนโครงการธุรกิจภาษา
อังกฤษ
3(2-2-5)
05-890-326 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
05-890-431 ภาษาอังกฤษเพือ่ การประชาสัมพันธ์
ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
หน่วยกิต

รวม

18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(0-20-0)
3(0-9-0)

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
05-890-440 ภาษาอังกฤษเพื่อโลจิสติกส์
3(2-2-5)
05-890-448 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม
05-890-459 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
3(2-2-5)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(x-x-x)
หน่วยกิต

รวม

15

หน่วยกิต

www.r m u t t .a c .t h 369

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
:
                                                          
ชื่อภาษาอังกฤษ            :
                             
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
:
ชื่อย่อภาษาไทย
:
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business  Administration
Program in International  Business  Administration (International  Program )
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.บ (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration (International  Business Administration)
B.B.A (International  Business  Administration)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

100
36
42
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชา สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx วิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
09-121-045 สถิติทั่วไป
05-390-101 หลักการจัดการและองค์การ
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-490-103 หลักการบัญชี

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-210-xxx วิชามนุษย์ศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(0-2-1)
05-591-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศธุรกิจ
3(3-0-6)
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์
3(3-0-6)
05-290-101 หลักการตลาด
05-790-101 หลักเศรษฐศาสตร์

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-310-xxx วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
05-390-201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทางธุรกิจ
05-190-309 แนวคิดการจัดการสากล
05-790-302 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-190-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
05-390-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
3(3-0-6)
05-690-205 หลักการเงินธุรกิจ
05-890-220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 1
2(x-x-x)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2
3(3-0-6)

                       รวม                   17                      หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
05-190-302 ระบบธุรกิจภูมิภาค
3(3-0-6)
05-190-301 การบริหารบรรษัทข้ามชาติ
05-190-303 การค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-190-306 การเงินและการธนาคารระหว่าง
05-190-305 องค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
ประเทศ
05-190-307 การบริหารการน�ำเข้าและส่งออก 3(2-2-5)
05-190-308 การบริหารการตลาดระหว่าง
05-190-411 การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5)
ประเทศ
05-390-301 การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร 3(3-0-6)
05-190-402 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่าง
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3
3(x-x-x)
ประเทศ
05-190-404 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
05-390-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
วิชาชีพ
05-190-403 กฏหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
                       รวม                       21                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-390-322 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-6)

                       รวม                      19                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
05-190-401 กลยุทธ์ส�ำหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
05-190-406 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 4
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 5
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี  1
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี  2

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx วิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
09-121-045 สถิติทั่วไป
05-390-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-490-103 หลักการบัญชี

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-210-xxx วิชามนุษย์ศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(0-2-1)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
กับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
05-290-101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
05-790-101 หลักเศรษฐศาสตร์

                       รวม                   16                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษ
01-320-xxx ภาษาอังกฤษทั่วไป
05-390-201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-591-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ
05-790-302 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
05-190-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
05-190-309 แนวคิดการจัดการสากล
3(2-2-5)
05-390-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
3(3-0-6)
05-690-205 หลักการเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
05-890-220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ธุรกิจ
3(3-0-6)
05-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   18                      หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
2(x-x-x)

                       รวม                   17                    หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
05-190-302 ระบบธุรกิจภูมิภาค
05-190-303 การค้าระหว่างประเทศ
05-190-305 องค์การระหว่างประเทศ
05-190-307 การบริหารการน�ำเข้าและส่งออก
05-390-301 การจัดการการผลิตและ
การปฏิบัติการ

รวม

15

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
05-390-323 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ หรือ
05-390-324 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศ
รวม

3

ภาคการศึกษาที่ 1
05-190-403 กฏหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
05-190-402 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ
05-190-404 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
05-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4
05-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 5
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 1

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
05-190-301 การบริหารบรรษัทข้ามชาติ
3(3-0-6)
05-190-306 การเงินและธนาคารระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศ
3(2-2-5)
05-390-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
3(3-0-6)
วิชาชีพ
05-190-308 การบริหารการตลาดระหว่าง
ประเทศ
05-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  2
05-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  3
หน่วยกิต

    16

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(0-20-0)
3(0-9-0)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
05-190-401 กลยุทธ์ส�ำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-190-406 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
05-190-413 การเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
3(2-2-5)
ระหว่างประเทศ
3(x-x-x)
05-190-411 การสื่อสารธุรกิจระหว่าง
3(x-x-x)
ประเทศ
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี  2

                       รวม                   18                      หน่วยกิต
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รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

                       รวม                   15                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
: Bachelor of   Business Administration  Program in Business Computer
(International  Program)
:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of   Business Administration (Business  Computer)
B.B.A (Business  Computer)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

100
36
45
12
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชา สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
09-121-045 สถิติทั่วไป
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
05-390-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-591-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ
05-290-101 หลักการตลาด

ชั้นปีที่ 1
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   19                     หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx ภาษาอังกฤษทั่วไป
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-390-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
05-591-203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
05-593-202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
05-190-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
05-890-220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
05-390-201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
01-320-xxx ภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
05-790-101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
05-594-202 ระบบฐานข้อมูล
05-592-201 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
05-690-205 หลักการเงินธุรกิจ

                       รวม                   18                     หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 2
01-210-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
05-190-403 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
05-490-103 หลักการบัญชี
05-594-101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
05-593-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
05-592-304 ธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
05-594-305 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
05-591-304 ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา
05-591-305 ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ
05-592-305 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
05-593-306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
05-591-307 การบริหารโครงการระบบ
3(3-0-6)
สารสนเทศ
3(3-0-6)
05-591-306 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
05-390-301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติ
3(x-x-x)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
05-390-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
3(x-x-x)
วิชาชีพ
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                       21                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-390-322 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
2(x-x-x)

                       รวม                      18                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
05-592-410 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   12                        หน่วยกิต
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แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
09-121-045 สถิติทั่วไป
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
05-310-101 หลักการจัดการและองค์การ
05-591-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ
05-290-101 หลักการตลาด

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-210-xxx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
3(3-0-6)
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
กับคณิตศาสตร์
1(0-2-1)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
05-490-103 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
05-410-103 หลักการบัญชี
05-514-101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
05-593-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                       รวม                   19                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx ภาษาอังกฤษทั่วไป
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
05-390-103 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
05-591-203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
05-593-202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
05-190-201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
05-890-220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
05-390-201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
01-320-xxx วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
05-594-202 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
05-592-201 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(3-0-6)
05-690-205 หลักการเงินธุรกิจ

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(x-x-x)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

                       รวม                   18                     หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
05-592-304 ธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
05-594-305 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
05-591-304 ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา
05-591-305 ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ
05-592-305 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
05-593-306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
05-591-307 การบริหารโครงการระบบ
3(3-0-6)
สารสนเทศ
3(3-0-6)
05-591-306 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
05-790-101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
05-390-321 เตรียมความพร้อมประสบการณ์
3(x-x-x)
วิชาชีพ
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   18                     หน่วยกิต
ภาคการศึกษา ฤดูร้อน
05-390-323 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ หรือ
05-390-324 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(x-x-x)

                       รวม                   15                       หน่วยกิต

3(0-20-0)
3(0-9-0)

                       รวม                    3                     หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
05-591-407 หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศ
05-390-301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-6-3)
05-592-410 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
05-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                   12                     หน่วยกิต

3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   12                       หน่วยกิต
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
: Bachelor of Home Economics Program in Textiles and Clothing
:
:
:
:

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
คศ.บ. (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
Bachelor of Home Economics (Textiles and Clothing)
B.H.E. (Textiles and Clothing)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  125  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

89
10
57
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
06-111-101 สิ่งทอเบื้องต้น
06-113-101 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
06-114-101 เครื่องจักรตัดเย็บ
แบบอุตสาหกรรม

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
06-111-105 ผ้าและเส้นใย
1(0-2-1)
06-112-101 การวาดภาพเพื่อแสดงแบบเสื้อ
06-113-105 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อ
3(3-0-6)
06-114-105 การใช้จักรเย็บผ้าระบบ
2(2-0-4)
อุตสาหกรรม
2(1-3-3)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2(1-3-3)
กับคณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   16                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
06-111-207 การผลิตเส้นด้ายและผืนผ้า
06-112-203 การออกแบบและท�ำแบบตัด
บนหุ่น
06-114-209 เทคนิคการตัดเย็บแบบ
อุตสาหกรรม
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
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3(3-0-6)
2(x-x-x)

                       รวม                   17                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
3(2-3-5)
ทั่วไป
06-111-209 สิ่งทอพื้นเมือง
3(2-3-5)
06-112-207 การออกแบบและท�ำแบบตัด
3(2-3-5)
กระโปรงและกางเกง
06-115-201 ภาษาอังกฤษเพื่องานสิ่งทอและ
3(2-3-5)
เครื่องนุ่งห่ม
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
1(0-3-1)

3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

                       รวม                   17                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
06-111-311 การทดสอบสิ่งทอ
06-111-317 เทคโนโลยีการซัก อบ รีด
06-112-309 กราฟฟิคในงานออกแบบสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม
06-112-310 การออกแบบและท�ำแบบตัดเสื้อ
และเสื้อชุด
06-113-307 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-3-5)
06-111-320 การวิเคราะห์โครงสร้างสิ่งทอและ
3(1-6-4)
วัสดุตกแต่ง
06-113-311 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อแบบเทเลอร์
3(2-3-5)
06-113-315 เทคนิคการตัดเย็บในผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ
3(2-3-5)
06-114-311 การท�ำแบบตัดและตัดเย็บเสื้อ
ตัวอย่าง
3(2-3-5)
06-114-315 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้า
3(2-3-5)
06-115-303 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
06-115-410 สหกิจศึกษาด้านสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)

                       รวม                      18                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
06-113-429 การตัดเย็บเสื้อเพื่อการค้า
06-115-407 แผนงานพิเศษด้านสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม
06-115-409 สัมมนาด้านสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(2-3-5)

2(1-3-3)
3(2-3-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   15                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
: Bachelor of Home Economics Program in Foods and Nutrition
:
:
:
:

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
Bachelor of Home Economics (Foods and Nutrition)
B.H.E. (Foods and Nutrition)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  128  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

386 www. r mutt.ac.th

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

92
13
57
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
06-211-101 เทคโนโลยีอุปกรณ์งานอาหาร
06-212-101 โภชนาการเบื้องต้น
06-213-101 วิทยาการการประกอบอาหาร
09-210-034 เคมีทั่วไป

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
06-211-209 อาหารสากล
06-211-207 อาหารอบ
06-213-207 การถนอมอาหาร
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษย์ศาสตร์
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
06-211-103 การจัดอาหารครอบครัว
06-211-105 อาหารไทย
06-213-103 สุขาภิบาลอาหาร
09-121-005 สถิติเบื้องต้น

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-3-3)
3(1-4-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-213-211 วิทยาศาสตร์การอาหาร
06-211-218 เทคโนโลยีเบเกอรี่
06-212-203 โภชนบ�ำบัด
06-214-201 การปฏิบัติการห้องอาหาร
0x-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   17                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
06-211-228 ศิลปะการออกแบบการจัดอาหาร 3(1-4-4)
06-212-307 โภชนาการชุมชน
และตกแต่งโต๊ะอาหาร
06-213-313 การควบคุมคุณภาพอาหาร
06-212-305 โภชนาการบุคคล
3(2-3-5)
อุตสาหกรรม
06-213-305 การวางแผนการทดลองและการ 3(2-3-5)
06-213-315 ชีวเคมีทางโภชนาการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
06-215-309 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
06-213-309 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-5)
06-216-301 ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
อาหารและโภชนาการ
0x-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
06-215-311 สหกิจศึกษาด้านอาหารและ
โภชนาการ
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3(2-3-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                           รวม                  19                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
06-212-413 การให้ค�ำปรึกษาทางโภชนาการ
06-214-305 การจัดการอาหารในสถาบัน
06-215-401 สัมมนางานอาหารและ
โภชนาการ
06-215-403 แผนงานพิเศษด้านอาหารและ
โภชนาการ

                             รวม                        6                    หน่วยกิต

3(2-3-5)
3(2-3-5)

3(2-2-5)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
3(3-0-6)

                        รวม                   10                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร
: Bachelor of Home Economics Program in Foods Service Industry
:
:
:
:

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมงานอาหาร)
คศ.บ. (อุตสาหกรรมงานอาหาร)
Bachelor of Home Economics (Foods Service Industry)
B.H.E. (Foods Service Industry)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  128  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

92
13
57
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
06-211-101 เทคโนโลยีอุปกรณ์งานอาหาร
06-211-105 อาหารไทย
06-212-101 โภชนาการเบื้องต้น
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
09-121-005 สถิติเบื้องต้น

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1(0-2-1)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
06-211-103 การจัดอาหารครอบครัว
3(3-0-6)
06-213-101 วิทยาการการประกอบอาหาร
3(2-3-5)
06-213-103 สุขาภิบาลอาหาร
3(1-4-4)
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
2(2-0-4)
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
09-210-034   เคมีทั่วไป
3(3-0-6)

                       รวม                   21                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
06-211-218 เทคโนโลยีเบเกอรี่
06-222-201 อาหารสุขภาพเพื่อการค้า
06-223-301 การควบคุมคุณภาพในงาน
อาหาร
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
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                         รวม                   22                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-010-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(2-2-5)
06-211-209 อาหารสากล
06-213-211 วิทยาศาสตร์การอาหาร
3(1-6-4)
06-214-201 การปฏิบัติการห้องอาหาร
3(2-2-5)
06-221-201 อาหารไทยเพื่ออุตสาหกรรมงาน
3(2-2-5)
อาหาร
06-227-201 คอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรม
3(x-x-x)
งานอาหาร
3(x-x-x)
0x-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-3-5)

2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
06-211-030 การจัดการอาหารจ�ำนวนมาก
06-211-313 อาหารภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
06-213-309 จุลชีววิทยาทางอาหาร
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
0x-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-3-5)
06-215-309 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
3(2-3-5)
ศึกษา
3(2-3-5)
06-226-201 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
3(x-x-x)
งานอาหาร
3(x-x-x)
06-227-203 การจัดการบัญชีในระบบ
อุตสาหกรรมงานอาหาร
06-227-205 กฎหมายเกี่ยวกับอาหารและ
สถานประกอบการบริการ
อาหาร
06-227-307 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมงาน
อาหาร
06-227-209 การจัดการอุตสาหกรรมงาน
อาหาร

    รวม                       15                   หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

                       รวม                      16                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
06-225-311 สหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรม
6(0-40-0)
06-211-315 อาหารเพื่อการโฆษณา
งานอาหาร
06-215-401 สัมมนางานอาหารและ
โภชนาการ
รวม                   6                       หน่วยกิต
06-225-403 แผนงานพิเศษด้านอุตสาหกรรม
หรือ
งานอาหาร
06-215-305 การฝึกงานเบื้องต้น
4(0-40-0)
06-225-307 ฝึกปฏิบัติทางด้านวิชาชีพ
3(0-6-3)
รวม                   7                       หน่วยกิต

1(0-2-1)

3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(3-0-6)

                       รวม                   7                        หน่วยกิต
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สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
: Bachelor of Home Economics Program in Creative Crafts Technology

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์)
คศ.บ. (เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์)
Bachelor of Home Economics (Creative Crafts Technology)
B.H.E. (Creative Crafts Technology)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  128  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

92
12
58
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
06-351-101 หลักการทางศิลปะ
06-353-101 การจัดดอกไม้
06-355-106 โลกทัศน์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
1(0-2-1)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
06-201-101 พื้นฐานวิชาชีพอาหารและ
3(3-0-6)
โภชนาการ
3(2-3-5)
06-351-102 หลักพื้นฐานงานประดิษฐ์
3(2-3-5)
06-351-103 การออกแบบผลิตภัณฑ์งาน
2(2-0-4)
สร้างสรรค์
3(3-0-6)
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
06-101-101 พื้นฐานวิชาชีพสิ่งทอและเครื่อง
นุ่งห่ม
06-352-201 งานใบตองกับชีวิตไทย
06-354-204 เทคโนโลยีเครื่องหอม
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
06-352-202 เทคนิคการแกะสลัก
3(2-2-5)
06-352-203 เทคโนโลยีของขวัญที่ระลึก
06-353-210 เทคโนโลยีงานถักทอ
2(1-3-3)
06-353-211 การควบคุมคุณภาพงานประดิษฐ์
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(2-3-5)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(2-3-5)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                     หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-3)

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
06-351-305 ศิลปประยุกต์ในงานประดิษฐ์
06-351-306 บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์
06-352-308 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
06-354-310 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานประดิษฐ์สร้างสรรค์
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-3-5)
06-353-305 เทคโนโลยีในการจัดสวนถาดสวนแก้ว
3(2-3-5)
06-353-308 การส่งออกงานประดิษฐ์
3(2-3-5)
สร้างสรรค์
06-353-312 ธุรกิจและการบริหารจัดการงาน
3(2-3-5)
ประดิษฐ์สร้างสรรค์
06-355-309 ภาษาอังกฤษเพื่องานประดิษฐ์
3(x-x-x)
3(x-x-x)
สร้างสรรค์
06-355-317 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
06-355-418 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีงาน
ประดิษฐ์สร้างสรรค์
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3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

                       รวม                      13                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
06-354-313 ทัศนมิติงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
06-354-411 วิจัยงานประดิษฐ์
06-355-407 สัมมนางานประดิษฐ์สร้างสรรค์
06-355-412 แผนงานพิเศษด้านงานประดิษฐ์

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(2-3-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

                       รวม                   10                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า
: Bachelor of Home Economics Program in Fashion Design and Merchandising
:
:
:
:

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า)
คศ.บ. (ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า)
Bachelor of Home Economics (Fashion Design and Merchandising)
B.H.E. (Fashion Design and Merchandising)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  125  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

89
10
54
18
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
06-101-101 พื้นฐานวิชาชีพสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม
06-121-101 หลักการออกแบบแฟชั่น    
06-121-102 ประวัติศาสตร์แฟชั่น   
06-121-103 เทคนิคการวาดภาพแฟชั่น
06-122-101 การส�ำรวจตลาดแฟชั่น
06-124-101 การใช้จักรเย็บผ้าระบบ
อุตสาหกรรม
06-124-102 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
06-125-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-xxx-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2(1-3-5)
01-320-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
06-201-101 พื้นฐานวิชาชีพอาหารและ
2(2-0-4)
โภชนาการ
2(1-3-3)
06-301-101 พื้นฐานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
2(0-6-2)
06-123-101 การออกแบบแบบตัดเสื้อผ้าบนหุ่น
1(0-3-1)
06-301-102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
คหกรรมศาสตร์
2(1-3-3)
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)

                       รวม                   20                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
06-123-203 การขยายและวางแบบตัดเสื้อผ้า
ด้วยคอมพิวเตอร์
06-121-205 การออกแบบกราฟิคส�ำหรับ
ศิลปะแฟชั่น
06-123-102 การออกแบบแบบตัดเสื้อผ้าด้วย
คอมพิวเตอร์
06-124-203 เทคนิคการเย็บเสื้ออุตสาหกรรม   
06-126-201 ภาษาอังกฤษส�ำหรับออกแบบ
แฟชั่น
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

21

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-xxx-xxx          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
01-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
3(2-3-5)
คณิตศาสตร์
06-121-204 เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ
2(1-3-3)
แฟชั่น
06-125-202 การออกแบบสิ่งทอ
3(2-3-5)
06-xxx-xxx          วิชาชีพเลือก
06-xxx-xxx          วิชาชีพเลือก
2(1-3-3)
3(2-3-5)

2(1-3-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(x-x-x)

หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(x-x-x)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต
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รวม

3(x-x-x)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
2(1-3-5)

                       รวม                   17                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx กลุ่มวิชาภาษา
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
06-122-302 การจัดการสินค้าแฟชั่น
06-124-304 เทคนิคการเย็บเสื้อขั้นสูง
06-125-303 การวิเคราะห์วัตถุดิบแฟชั่น
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-xxx-xxx กลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
กับคณิตศาสตร์
3(1-4-4)
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3(2-3-5)
นันทนาการ
3(x-x-x)
06-122-305 เทคนิคการโฆษณาสินค้าแฟชั่น
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
06-127-301      การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาด้านออกแบบแฟชั่น
และการจัดการสินค้า

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

1(x-x-x)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-0)

                       รวม                      17                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
(กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยการฝึกงาน)
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
06-301-407     สัมมนา
1(0-2-1)
06-127-402     การฝึกงานออกแบบแฟชั่นและ
06-122-404     การจัดการผลิตเสื้อผ้า
3(2-3-3)
การจัดการสินค้า
06-122-403     การวางแผนการผลิตเสื้อผ้า
3(2-3-3)
06-127-403     ฝึกปฎิบัติงานอาชีพออกแบบ  
ด้วยคอมพิวเตอร์
แฟชั่นและการจัดการสินค้า
06-126-402     แผนงานพิเศษด้านการออกแบบ 3(2-3-3)
แฟชั่น และการจัดการสินค้า          
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
                       รวม                   13                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(3-0-6)

4(0-30-0)
3(0-6-0)

                       รวม                   7                        หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
(กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยสหกิจศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
06-127-404 สหกิจศึกษาด้านออกแบบแฟชั่น 6(0-40-0)
06-301-407 สัมมนา
และการจัดการสินค้า  
06-122-404 การจัดการผลิตเสื้อผ้า
06-122-403 การวางแผนการผลิตเสื้อผ้าด้วย
คอมพิวเตอร์
06-126-402 แผนงานพิเศษด้านการออกแบบ
แฟชั่น และการจัดการสินค้า          
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
      รวม                   6                       หน่วยกิต
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1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)

  รวม                   13                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
: Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
:
:
:
:

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
Bachelor of Education (Early Childhood Education)
B.Ed. (Early Childhood Education)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  166  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชานันทนาการ

35
6
6
12
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
2.1.1 วิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 วิชาการศึกษาสาขาวิชาเอก
2.1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาชีพเลือก

125
51
23
14
14
74
42
32

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

  6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
01-xxx-xxx      เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      
01-310-101 ภาษาไทย  1        
01-320-101           ภาษาอังกฤษ 1
02-311-301 เทคโนโลการศึกษา
06-036-101 พัฒนาการเด็ก     
06-037-001 สภาวะแวดล้อมของการพัฒนา                 
มนุษย์  
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
01-xxx-xxx      เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-102 ภาษาอังกฤษ 2        
3(3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชานันทนาการ
2(2-0-4)
02-311-302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0-6)
06-039-011     การเรียนรู้ของเด็ก
3(2-2-5)
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
2(x-x-x)
09-xxx-xxx     เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

                       รวม                   22                     หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx     เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชานันทนาการ
02-211-301 หลักการอาชีวศึกษา      
06-036-002 การวิเคราะห์พฤติกรรมเด็ก
06-038-206 ความคิดสร้างสรรค์ส�ำหรับเด็ก
06-xxx-xxx     วิชาชีพเลือก
06-xxx-xxx    วิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx     เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
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  รวม                     22                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
02-410-010 วาทวิทยาส�ำหรับครู
1(0-2-1)
02-411-301 หลักและวิธีการสอน
3(3-0-6)
06-038-009 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
06-039-203 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
06-039-304 การจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(x-x-x)
06-xxx-xxx    วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
06-xxx-xxx    วิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
09-xxx-xxx    เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

                       รวม                   22                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-3-5)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)

                       รวม                   22                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
02-111-301 จิตวิทยาการศึกษาและการ    
3(3-0-6)
02-411-302     ปฏิบัติการสอน
แนะแนว
02-221-302    การวิจัยทางการศึกษา
02-221-301 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6)
06-036-004 การพัฒนาเด็กในมิติของ
02-411-304 ความเป็นครู    
2(2-0-4)
วัฒนธรรมไทย
06-037-002          การจัดสิ่งแวดล้อมส�ำหรับเด็ก                                                                 3(3-0-6)
06-039-308 การศึกษาเด็กพิเศษ
06-039-005          นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำ� หรับ                                          2(1-3-3)
06-039-307 การวัดและประเมินผลการศึกษา
เด็กปฐมวัย  
ปฐมวัย
06-039-006 เทคนิคการสอนระดับปฐมวัย
3(2-3-5)
06-039-309 การบริหารศูนย์เด็กและโรงเรียน
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
อนุบาล
06-xxx-xxx    วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
06-038-201 กิจกรรมส�ำหรับเด็ก
3(x-x-x)
06-xxx-xxx     วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
                รวม                   22                    หน่วยกิต

3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
2(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      22                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
02-263-402           การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
1(0-8-0)
ระหว่างเรียน 2                          
06-039-411 วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน
1(0-2-1)
การศึกษาปฐมวัย  
2(1-3-3)
06-039-413 แผนงานพิเศษด้านการศึกษา
2(x-x-x)
ปฐมวัย
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาที่ 1
02-411-303 การพัฒนาหลักสูตร
02-263-302 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 1
06-031-407     สัมมนา
06-039-416 บุคลิกภาพส�ำหรับครูปฐมวัย
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
06-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
รวม                   12                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-263-501 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1

1(0-3-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

10

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
02-263-502 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2

                  รวม                     6                    หน่วยกิต

รวม

6

1(0-8-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

6(0-40-0)
หน่วยกิต
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะไทย
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะไทย
: Bachelor of Fine Arts Program in Thai Arts
:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย)
ศล.บ. (ศิลปะไทย)
Bachelor of Fine Arts (Thai Arts)
B.F.A. (Thai Arts)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   
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หน่วยกิต
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
07-100-001 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
07-100-102 กายวิภาค
07-100-105 วาดเส้นเบื้องต้น
07-100-106 องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น
07-140-106 ศิลปะไทย 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
3(3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
07-140-102 วาดเส้นไทย 1
2(1-3-3)
07-140-107 ศิลปะไทย 2
2(1-3-3)
07-140-117 ลวดลายไทย
3(1-6-4)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

                       รวม                   18                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
07-100-003 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
07-140-203 วาดเส้นไทย 2
07-140-208 ศิลปะไทย 3
07-140-219 พุทธศิลป์
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
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  รวม                   19                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
07-300-005 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
07-100-200 สุนทรียศาสตร์
2(1-3-3)
07-140-200 ศิลปะไทย 4
3(1-6-4)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
2(2-0-4)
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(1-3-3)
3 (1-6-4)
2(1-3-3)
3(x-x-x)

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
07-100-004 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
07-140-310 ศิลปะไทย 5
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
1(0-2-1)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
07-140-304 ศิลปะไทยร่วมสมัย
3(x-x-x)
07-140-311 ศิลปะไทย 6
2(2-0-4)
07-140-418 การอนุรักษ์งานศิลปะไทย
5(1-12-6)
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

                       รวม                       15                   หน่วยกิต

  รวม

13

2(x-x-x)
2(1-3-3)
5(1-12-6)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
07-100-319       การฝึกงานด้านทัศนศิลป์                 4(0-30-0)
                           รวม                        4                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
07-100-415 สัมมนาวิชาชีพทัศนศิลป์
07-100-307 หลักการวิจัยทางศิลปะ
07-140-412 ศิลปะไทย 7
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(1-4-4)
07-100-412 ศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์
2(2-0-4)
07-100-413 การเขียนเอกสารประกอบผล
6(1-15-7)
งานศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์
3(x-x-x)

                       รวม                   14                       หน่วยกิต

6(0-18-6)
1(0-2-1)

                       รวม                   7                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาจิตรกรรม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปบัณฑิต   สาขาวิชาจิตรกรรม
: Bachelor of Fine Arts Program in Painting
:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม)
ศล.บ. (จิตรกรรม)
Bachelor of Fine Arts (Painting)
B.F.A. (Painting)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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  6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
07-100-001 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
07-100-102 กายวิภาค
07-100-105 วาดเส้นเบื้องต้น
07-100-106 องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น
07-110-102 จิตรกรรม 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
07-100-108 วาดเส้น 1
3(3-0-6)
07-100-110 องค์ประกอบศิลปะ 1
2(2-0-4)
07-110-103 จิตรกรรม 2
2(1-3-3)
07-200-002 สุนทรียศาสตร์
2(1-3-3)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(1-6-4)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

                       รวม                   18                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษย์ศาสตร์
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
07-100-003 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
07-100-209 วาดเส้น 2
07-100-211 องค์ประกอบศิลปะ 2
07-110-204 จิตรกรรม 3
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

                     รวม                  18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
2(2-0-4)
07-100-004 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
2(1-3-3)
07-110-205 จิตรกรรม 4
2(1-3-3)
07-300-005 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
3(1-6-4)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
2(x-x-x)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

                       รวม                   17                      หน่วยกิต

3(2-2-5)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
3(x-x-x)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
2(x-x-x)

                     รวม                  18                       หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
07-100-307 หลักการวิจัยทางศิลปะ
07-110-001 ประวัติจิตรกรรม
07-110-306 จิตรกรรม 5
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
1(x-x-x)
07-100-014 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์
07-110-307 จิตรกรรม 6
2(2-0-4)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
2(2-0-4)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
5(1-12-6)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2(x-x-x)
กับคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
2(x-x-x)

                       รวม                       17                   หน่วยกิต

2(2-0-4)
5(1-12-6)
3(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)

  รวม                      15                     หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
07-100-319       การฝึกงานด้านทัศนศิลป์                 4(0-30-0)
                           รวม                        4                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
07-100-415 สัมมนาวิชาชีพทางทัศนศิลป์
07-110-408 จิตรกรรม 7
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(1-4-4)
07-100-412 ศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์
6(1-15-7)
07-100-413 การเขียนเอกสารประกอบผล
3(x-x-x)
งานศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์

                       รวม                   12                       หน่วยกิต
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6(0-18-6)
1(0-2-1)

                       รวม                   7                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปบัณฑิต
                                                           สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ชื่อภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Fine Arts Program in Visual Communication Design
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์)
ศล.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
Bachelor of Fine Arts  Program  in (Visual Communication Design)
B.F.A. (Visual Communication Design)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
07-200-002 สุนทรียศาสตร์
07-100-105 วาดเส้นเบื้องต้น
07-300-004 หลักการเขียนแบบ
07-300-005 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
07-370-101 การออกแบบนิเทศศิลป์ 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษย์ศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
07-100-106 องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น
2(1-3-3)
07-370-102 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2
2(1-3-3)
07-370-103 มโนทัศน์ทางการออกแบบ
3(2-2-5)
07-370-104 การสร้างสรรค์ภาพประกอบ
4(2-6-6)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   20                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
07-100-001 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
07-370-205 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3
07-370-208 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สิ่งพิมพ์
07-370-210 อักษรประดิษฐ์
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

20

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
กับคณิตศาสตร์
4(2-6-6)
07-370-206 การออกแบบนิเทศศิลป์ 4
3(2-2-5)
07-370-207 หลักการออกแบบโฆษณา
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
2(1-3-3)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
2(x-x-x)
07-370-209 การสร้างสรรค์งานนิทรรศการ
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                   20                       หน่วยกิต
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รวม

3(x-x-x)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
4(2-6-6)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(x-x-x)
4(2-6-6)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(1-3-3)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
07-370-311 การออกแบบนิเทศศิลป์ 5
07-370-313 การผลิตภาพยนต์และวีดิทัศน์
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4(2-6-6)
กับคณิตศาสตร์
3(2-3-5)
07-370-312 การออกแบบนิเทศศิลป์ 6
2(x-x-x)
07-300-303 โครงการศิลปนิพนธ์
3(x-x-x)
07-100-307 หลักการวิจัยทางศิลปะ
1(x-x-x)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
07-370-314 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างตัว
2(x-x-x)
ละครแนวเคลื่อนไหว 3 มิติ
07-300-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
07-300-402 สหกิจศึกษาทางศิลปกรรมศาสตร์

รวม

16

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
07-300-412 ศิลปนิพนธ์

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
4(2-6-6)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
2(x-x-x)
3(2-3-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

6(0-18-6)

                       รวม                   6                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
: Bachelor of Fine Arts Program in Product Design
:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
ศล.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
Bachelor of Fine Arts (Product Design)
B.F.A. (Product Design)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

90
  9
59
15
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
07-100-105 วาดเส้นเบื้องต้น
07-100-106 องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น
07-300-004 หลักการเขียนแบบ
07-360-101 ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-3-3)
07-100-001 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
2(1-3-3)
07-300-005 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
2(1-3-3)
07-360-102 มโนทัศน์ทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
2(2-0-4)
07-360-103 เขียนแบบอุตสาหกรรม
3(x-x-x)
07-360-104 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
07-360-105 การยศาสตร์
2(x-x-x)

                       รวม                   16                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
07-200-002 สุนทรียศาสตร์
07-360-206 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1
07-360-207 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
07-360-208 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 1

2(1-3-3)
4(2-6-6)
2(2-0-4)

                            รวม                   19                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
3(3-0-6)
07-360-209 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
2(1-3-3)
07-360-210 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2
4(2-6-6)
07-360-211 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
2(1-2-3)
ผลิตภัณฑ์ 2
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

                       รวม                   17                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-3-3)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
4(2-6-6)
2(1-3-3)
2(1-2-3)
3(x-x-x)

                       รวม                   17                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

ภาคการศึกษาที่ 1
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
07-360-312 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
1(0-2-1)
07-100-307 หลักการวิจัยทางศิลปะ
07-360-313 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
4(2-6-6)
07-360-314 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
3(x-x-x)
07-360-315 การบริหารจัดการงานออกแบบ
3(x-x-x)
ผลิตภัณฑ์
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
2(x-x-x)

                       รวม                       16                   หน่วยกิต

รวม

16

2(2-0-4)
3(2-3-5)
4(2-6-6)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
2(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
07-360-301       การฝึกงานออกแบบผลิตภัณฑ์        4(0-30-0)
                           รวม                        4                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
07-300-303 โครงการศิลปนิพนธ์
07-360-416 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
07-360-402 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
1(0-2-1)
07-300-412 ศิลปนิพนธ์
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(x-x-x)

                       รวม                   15                       หน่วยกิต
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6(0-18-6)

                       รวม                   6                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาออกแบบภายใน
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปบัณฑิต
                                                           สาขาวิชาออกแบบภายใน
ชื่อภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (ออกแบบภายใน)
ศล.บ. (ออกแบบภายใน)
Bachelor of Fine Arts (Interior Design)
B.F.A. (Interior Design)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  135  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

99
  9
73
10
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
07-100-105 วาดเส้นเบื้องต้น
07-300-004 หลักการเขียนแบบ
07-340-106 ออกแบบภายใน 1
07-340-137 การระบายสีเพื่องานออกแบบ
ภายใน
07-340-218 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(x-x-x)
07-340-108 ออกแบบพื้นฐาน
07-300-005 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
2(1-3-3)
07-340-107 ออกแบบภายใน 2
2(1-3-3)
07-340-116 การก่อสร้างงานตกแต่งภายใน 1
4(2-6-6)
07-340-219 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 2
3(1-4-4)
3(2-3-5)

                       รวม                   20                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
07-100-001 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
07-100-106 องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น
07-340-208 ออกแบบภายใน 3
07-340-217 การก่อสร้างงานตกแต่งภายใน 2
07-340-004 เกณฑ์และแนวคิดในการ
ออกแบบภายใน
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

รวม

18

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
07-340-205 ประวัติศาสตร์การออกแบบ
2(1-2-3)
ภายใน
4(2-6-6)
07-340-209 ออกแบบภายใน 4
2(1-3-3)
07-340-235 การใช้วัสดุ
2(2-0-4)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
2(x-x-x)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต
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3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
4(2-6-6)
2(1-3-3)
3(2-3-5)

3(x-x-x)
3(3-0-6)
4(2-6-6)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
07-200-002 สุนทรียศาสตร์
07-340-310 ออกแบบภายใน 5
07-340-323 งานระบบส�ำหรับสภาพ
แวดล้อมภายใน
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3
2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
4(2-6-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
07-100-307 หลักการวิจัยทางศิลปะ
07-340-311 ออกแบบภายใน 6
07-340-320 การก่อสร้างงานตกแต่งภายใน 3
07-340-348 ออกแบบจัดแสง
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

18

3(x-x-x)
2(2-0-4)
4(2-6-6)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(x-x-x)
3(x-x-x)

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
xx-340-315       การฝึกงานออกแบบภายใน        4(0-20-0)
รวม                        4                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
07-340-412 ออกแบบภายใน 7
07-340-440 การปฏิบัติวิชาชีพ
07-300-303 โครงการศิลปนิพนธ์

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
07-300-406 ศิลปนิพนธ์
3(x-x-x)
1(0-2-1)

6(0-18-6)

4(2-6-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

                       รวม                   15                       หน่วยกิต

                       รวม                   6                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปบัณฑิต   สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา
: Bachelor of Fine Arts Program in Ceramics
:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (เครื่องปั้นดินเผา)
ศล.บ. (เครื่องปั้นดินเผา)
Bachelor of Fine Arts (Ceramics)
B.F.A. (Ceramics)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

90
  9
59
15
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
07-100-001 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
07-100-105 วาดเส้นเบื้องต้น
07-300-004 หลักการเขียนแบบ
07-310-101 ประวัติเครื่องปั้นดินเผา
07-310-102 เครื่องปั้นดินเผา
07-310-103 วัสดุเซรามิก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
3(3-0-6)
07-310-104 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก 1
2(1-3-3)
07-310-105 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1
2(1-2-3)
07-310-106 การท�ำพิมพ์และการหล่อ 1
2(2-0-4)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3(1-6-4)
กับคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

                       รวม                   20                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
07-100-106 องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น
07-300-005 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
07-310-207 เทคนิคการการตกแต่งผลิตภัณฑ์
เซรามิก
07-310-209 น�้ำเคลือบ 1
07-310-210 เตาและการเผา 1
07-310-213 เนื้อดินปั้น

3(x-x-x)

  รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-3-3)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
3(2-2-5)
หรือนันทนาการ
2(1-3-3)
07-200-002 สุนทรียศาสตร์
07-310-208 การขึ้นรูปด้วยใบมีด 1
3(2-3-5)
07-310-211 การออกแบบผลิตภัณฑ์
2(1-3-3)
เซรามิก 2
2(1-3-3)
07-310-212 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
เซรามิก
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                   17                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(x-x-x)

3(2-2-5)
1(x-x-x)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

       รวม                   21                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษย์ศาสตร์
07-100-307 หลักการวิจัยทางศิลปะ
07-310-314 น�้ำเคลือบ 2
07-310-316 การวิจัยผลิตภัณฑ์เซรามิก
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
07-300-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
2(2-0-4)
ศึกษา
3(2-3-5)
07-300-303 โครงการศิลปนิพนธ์
2(1-2-3)
07-310-315 การท�ำพิมพ์และการหล่อ 2
3(x-x-x)
07-310-317 ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
3(x-x-x)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
07-300-402 สหกิจศึกษาทางศิลปกรรมศาสตร์
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1(0-2-1)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(x-x-x)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
07-300-412 ศิลปนิพนธ์

                       รวม                    6                       หน่วยกิต

1(0-2-1)

6(0-18-6)

                       รวม                    6                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาเครื่องหนัง
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปบัณฑิต   สาขาวิชาเครื่องหนัง
: Bachelor of Fine Arts Program in Leatherwork
:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (เครื่องหนัง)
ศล.บ. (เครื่องหนัง)
Bachelor of Fine Arts (Leatherwork)
B.F.A. (Leatherwork)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
6
12
6
  1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

90
  9
59
15
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
07-100-001 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
07-100-105 วาดเส้นเบื้องต้น
07-350-105 การใช้เครื่องมือเครื่องจักร 1
07-350-106 เครื่องหนังเบื้องต้น
07-350-108 การออกแบบเขียนแบบเครื่องหนัง
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
3(3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
2(1-3-3)
หรือนันทนาการ
2(1-3-3)
07-100-106 องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น
3(1-6-4)
07-350-107 การใช้เครื่องมือเครื่องจักร 2
2(1-3-3)
07-350-109 เครื่องหนังใช้สอย
3(x-x-x)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
07-300-004 หลักการเขียนแบบ
07-300-005 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
07-350-211 การเย็บจักรอุตสาหกรรม
07-350-212 เครื่องประดับหนัง
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
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2(1-3-3)
2(1-3-3)
4(2-6-6)
3(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
2(1-3-3)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
07-350-104 ทฤษฎีเครื่องหนัง
3(1-6-4)
07-350-213 เครื่องหนังตกแต่ง
4(2-6-6)
07-350-320 ศิลปะเครื่องหนัง
2(x-x-x)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
1(x-x-x)

3(x-x-x)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
4(2-6-6)
3(1-6-4)
3(x-x-x)
2(x-x-x)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
07-100-307 หลักการวิจัยทางศิลปะ
07-200-002 สุนทรียศาสตร์
07-350-321 การประกอบรูปเครื่องหนัง
07-350-322 การท�ำลวดลายและการลงสี
07-350-323 เครื่องหนังอุตสาหกรรม
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
2(2-0-4)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
07-300-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
4(2-6-6)
ศึกษา
3(1-6-4)
07-300-303 โครงการศิลปนิพนธ์
4(2-6-6)
07-350-431 เครื่องหนังศิลปอุตสาหกรรม
3(x-x-x)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
07-300-402 สหกิจศึกษาทางศิลปกรรมศาสตร์

1(0-2-1)
4(2-6-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
07-300-412 ศิลปนิพนธ์

                       รวม                     6                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
1(0-2-1)

6(0-18-6)

                       รวม                    6                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
: Bachelor of Fine Arts Program in Graphic Arts
:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (ศิลปะภาพพิมพ์)
ศล.บ. (ศิลปะภาพพิมพ์)
Bachelor of Fine Arts (Graphic Arts)
B.F.A. (Graphic Arts)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

90
  9
59
15
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
07-100-001 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
07-100-102 กายวิภาค
07-100-105 วาดเส้นเบื้องต้น
07-100-106 องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น
07-130-102 ศิลปะภาพพิมพ์ 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
07-100-108 วาดเส้น 1
3(3-0-6)
07-100-110 องค์ประกอบศิลปะ 1
2(2-0-4)
07-130-103 ศิลปะภาพพิมพ์ 2
2(1-3-3)
07-200-002 สุนทรียศาสตร์
2(1-3-3)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(1-6-4)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

                       รวม                   18                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
07-100-003 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
07-100-209 วาดเส้น 2
07-100-211 องค์ประกอบศิลปะ 2
07-130-204 ศิลปะภาพพิมพ์ 3
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

รวม

18

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
2(2-0-4)
หรือนันทนาการ
2(1-3-3)
07-100-004 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
2(1-3-3)
07-130-205 ศิลปะภาพพิมพ์ 4
3(1-6-4)
07-300-005 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
2(x-x-x)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                   17                       หน่วยกิต

รวม

17

3(2-2-5)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
3(x-x-x)

หน่วยกิต

3(x-x-x)
1(x-x-x)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
07-100-307 หลักการวิจัยทางศิลปะ
07-130-001 ประวัติศิลปะภาพพิมพ์
07-130-306 ศิลปะภาพพิมพ์ 5
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
กับคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
07-100-014 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์
5(1-12-6)
07-130-307 ศิลปะภาพพิมพ์ 6
2(x-x-x)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                       17                   หน่วยกิต

รวม

16

3(x-x-x)
2(2-0-4)
5(1-12-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
07-100-319       การฝึกงานด้านทัศนศิลป์                 4(0-30-0)
                           รวม                        4                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
07-100-415 สัมมนาวิชาชีพทางทัศนศิลป์
07-130-408 ศิลปะภาพพิมพ์ 7
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(1-4-4)
07-100-412 ศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์
6(1-15-7)
07-100-413 การเขียนเอกสารประกอบผล
3(x-x-x)
งานศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์

                       รวม                   12                       หน่วยกิต
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รวม

7

6(0-18-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาหัตถกรรม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาหัตถกรรม
: Bachelor of Fine Arts Program in Crafts
:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (หัตถกรรม)
ศล.บ. (หัตถกรรม)
Bachelor of Fine Arts (Crafts)
B.F.A. (Crafts)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
  6
12
  6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

90
  9
59
15
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
07-100-001 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
07-100-105 วาดเส้นเบื้องต้น
07-300-004 หลักการเขียนแบบ
07-330-101 ทฤษฎีหัตถกรรม
07-330-103 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ 1
07-330-109 เครื่องรัก

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
3(3-0-6)
07-310-102 เครื่องปั้นดินเผา
2(1-3-3)
07-330-104 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
2(1-3-3)
ด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ 2
2(2-0-4)
07-330-105 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
2(1-2-3)
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

2(1-3-3)
3(x-x-x)

                       รวม                   16                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
2(1-3-3)
หรือนันทนาการ
07-200-002 สุนทรียศาสตร์
4(2-6-6)
07-330-212 เครื่องหล่อ
2(1-3-3)
07-350-000 เครื่องหนัง
4(2-6-6)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต
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3(1-6-4)
2(1-2-3)

4(2-6-6)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
07-300-005 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
07-330-206 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
หัตถกรรม
07-330-210 เครื่องไม้
07-100-106 องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น
07-330-211 เครื่องไม้ไผ่-หวาย
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)
3(x-x-x)

3(2-2-5)
1(x-x-x)
3(3-0-6)
4(2-6-6)
3(1-6-4)
3(x-x-x)

                       รวม                   17                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
07-100-307 หลักการวิจัยทางศิลปะ
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
07-330-308 ธุรกิจศิลปอุตสาหกรรม
07-330-302 ศิลปะพื้นบ้าน
07-320-218 เทคนิคการท�ำผ้าบาติกเพื่องาน
ออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
2(2-0-4)
07-300-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
2(x-x-x)
07-300-303 โครงการศิลปนิพนธ์
3(3-0-3)
07-330-307 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
หัตถกรรม
3(1-6-4)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)

                       รวม                       22                   หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                           รวม                 17                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
07-300-402 สหกิจศึกษาทางศิลปกรรมศาสตร์ 6(0-40-0)
07-300-412 ศิลปนิพนธ์
                       รวม                         6                   หน่วยกิต

3(x-x-x)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

6(0-18-6)

                       รวม                   6                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาประติมากรรม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาประติมากรรม
: Bachelor of Fine Arts Program in Sculpture
:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม)
ศล.บ. (ประติมากรรม)
Bachelor of Fine Arts (Sculpture)
B.F.A. (Sculpture)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
6
12
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

90
  9
59
15
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
07-100-001 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
07-100-102 กายวิภาค
07-100-105 วาดเส้นเบื้องต้น
07-100-106 องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น
07-120-102 ประติมากรรม 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
3(3-0-6)
07-100-108 วาดเส้น 1
3(3-0-6)
07-100-110 องค์ประกอบศิลปะ 1
2(2-0-4)
07-120-103 ประติมากรรม 2
2(1-3-3)
07-200-002 สุนทรียศาสตร์
2(1-3-3)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(1-6-4)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

                       รวม                   18                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
07-100-003 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
07-100-209 วาดเส้น 2
07-100-211 องค์ประกอบศิลปะ 2
07-120-204 ประติมากรรม 3
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

                          รวม                   18                         หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(2-2-5)
07-100-004 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
2(2-0-4)
07-120-205 ประติมากรรม 4
2(1-3-3)
07-300-005 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
2(1-3-3)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(1-6-4)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
2(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                   17                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
3(x-x-x)

2(x-x-x)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   17                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
07-100-307 หลักการวิจัยทางศิลปะ
07-120-001 ประวัติประติมากรรม
07-120-306 ประติมากรรม 5
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
2(2-0-4)
หรือนันทนาการ
2(2-0-4)
07-100-014 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์
5(1-12-6)
07-120-307 ประติมากรรม 6
3(x-x-x)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

รวม

16

1(x-x-x)
2(2-0-4)
5(1-12-6)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
07-100-319       การฝึกงานด้านทัศนศิลป์                 4(0-30-0)
                          รวม                        4                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
07-100-415 สัมมนาวิชาชีพทางทัศนศิลป์
07-120-408 ประติมากรรม 7
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(1-4-4)
07-100-412 ศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์
6(1-15-7)
07-100-413 การเขียนเอกสารประกอบผล
2(x-x-x)
งานศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์

                       รวม                   11                       หน่วยกิต
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รวม

7

6(0-18-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปบัณฑิต   สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
: Bachelor of Fine Arts Program in Fashion Design and Textile Art
:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ)
ศล.บ. (การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ)
Bachelor of Fine Arts (Fashion Design and Textile Art)
B.F.A. (Fashion Design and Textile Art)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

90
  9
59
15
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
07-100-001 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
07-100-105 วาดเส้นเบื้องต้น
07-300-004 หลักการเขียนแบบ
07-320-101 ประวัติการออกแบบแฟชั่นและ
ศิลปะสิ่งทอ
07-320-102 ทฤษฎีการออกแบบแฟชั่นและ
ศิลปะสิ่งทอ
07-320-103 ผ้าและเส้นใยเพื่อผลิตงาน
ออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
3(3-0-6)
07-320-104 การวาดภาพลายเส้นแฟชั่น
2(1-3-3)
และศิลปะสิ่งทอ
07-320-105 ออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ:
2(1-3-3)
2(2-0-4)
การถักทอ
07-320-106 การตัดเย็บพื้นฐาน
07-320-107 สีในการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
3(2-3-5)
07-320-108 ศิลปะกับงานแฟชัน่ และศิลปะสิง่ ทอ
3(1-6-4)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
3(x-x-x)

                       รวม                   21                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
07-300-005 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
07-100-106 องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น
07-320-209 การผลิตต้นแบบเพื่องานแฟชั่น
และสิ่งทอ
07-320-210 ออกแบบแฟชั่นและศิลปะ
สิ่งทอ:การย้อม
07-320-211 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ลวดลายแฟชั่นและสิ่งทอ
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

รวม

20
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รวม

19

4(2-6-6)
3(2-3-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(x-x-x)

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3(x-x-x)
นันทนาการ
3(2-2-5)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
2(1-3-3)
07-200-002 สุนทรียศาสตร์
2(1-3-3)
07-320-212 รูปแบบและแนวโน้มแฟชั่นและ
4(2-6-6)
ศิลปะสิ่งทอ
07-320-213 ออกแบบแฟชั่นและศิลปะ
3(1-4-4)
สิ่งทอ:การพิมพ์
07-320-214 ออกแบบลวดลายผ้าแฟชั่นและ
3(x-x-x)
สิ่งทอ
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิต

3(x-x-x)
2(1-3-3)

1(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
4(2-6-6)
2(1-4-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

       รวม                   21                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-xxx-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
07-100-307 หลักการวิจัยทางศิลปะ
07-320-315 การจัดการธุรกิจแฟชั่นและ
สิ่งทอ
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
2(2-0-4)
07-300-303 โครงการศิลปนิพนธ์
3(1-6-4)
07-320-316 การจัดนิทรรศการและการแสดง
แฟชั่นโชว์
3(x-x-x)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
07-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
07-300-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา

                       รวม                       17                   หน่วยกิต

รวม

16

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
07-300-402 สหกิจศึกษาทางศิลปกรรมศาสตร์ 6(0-40-0)
07-300-406 ศิลปนิพนธ์
                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
2(x-x-x)
1(0-2-1)
3(1-6-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

6(0-18-6)

                       รวม                   6                        หน่วยกิต
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สาขาวิชาดนตรีสากล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล
: Bachelor of Fine Arts Program in Music
:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (ดนตรีสากล)
ศล.บ. (ดนตรีสากล)
Bachelor of Fine Arts (Music)
B.F.A. (Music)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

90
  9
65
  9
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
07-100-001 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
07-220-101 ทฤษฎีการดนตรี 1
07-220-102 ประวัติการดนตรีและดนตรีนิยม 1
07-220-103 โสตทักษะ 1
07-220-104 ทักษะเครื่องดนตรีเอก 1
07-220-105 การบรรเลงในวงดนตรี 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
3(3-0-6)
07-200-002 สุนทรียศาสตร์
2(2-0-4)
07-220-106 ทฤษฎีการดนตรี 2
2(2-0-4)
07-220-107 ประวัติการดนตรีและดนตรีนิยม 2
2(0-4-2)
07-220-108 โสตทักษะ 2
3(0-6-3)
07-220-109 ทักษะเครื่องดนตรีเอก 2
2(0-4-2)
07-220-110 การบรรเลงในวงดนตรี 2

                       รวม                   17                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
07-220-211 โครงสร้างเพลงและการวิเคราะห์ 1
07-220-212 หลักการประสานเสียง 1
07-220-213 ทักษะเครื่องดนตรีเอก 3
07-220-214 การบรรเลงในวงดนตรี 3
07-300-005 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ

  

รวม

17

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
2(2-0-4)
09-086-056 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
07-220-215 ดนตรีกับคอมพิวเตอร์
3(0-6-3)
07-220-216 โครงสร้างเพลงและการวิเคราะห์ 2
2(0-4-2)
07-220-217 หลักการประสานเสียง 2
3(2-2-5)
07-220-218 ทักษะเครื่องดนตรีเอก 4
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
2(0-4-2)

3(x-x-x)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(0-6-3)
3(x-x-x)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
07-220-320 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1
07-220-321 เคาน์เตอร์พอยท์ 1
07-220-322 หลักการประพันธ์เพลง 1
07-220-323 ทักษะเครื่องดนตรีเอก 5
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(x-x-x)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
07-220-326 การเรียบเรียงเสียงประสาน 2
2(2-0-4)
07-220-327 เคาน์เตอร์พอยท์ 2
2(2-0-4)
07-220-328 หลักการประพันธ์เพลง 2
3(0-6-3)
07-220-329 ทักษะเครื่องดนตรีเอก 6
3(x-x-x)
07-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

  

รวม

20

2(x-x-x)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
07-220-332       การฝึกงานด้านดนตรี                 4(0-30-0)
                           รวม                        4                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
07-220-433 ทักษะเครื่องดนตรีเอก 7
07-220-434 ศิลปะการแสดงดนตรี
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-6-3)
07-220-435 การแสดงทักษะเครื่องดนตรีเอก
3(2-2-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   9                       หน่วยกิต
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4(0-8-4)

                       รวม                   4                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางค์ไทย
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางค์ไทย
: Bachelor of Education Program in Thai Instrumental Music
:
:
:
:

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ดุริยางค์ไทย)
ศษ.บ. (ดุริยางค์ไทย)
Bachelor  of Education (Thai Instrumental Music)
B. Ed. (Thai Instrumental Music)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  167  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
2.1.1 วิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 วิชาการศึกษาสาขาวิชาเอก
2.1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1.4 วิชาเลือกการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

35
  6
  6
12
  9
  2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  126
50
21
11
12
  6
76
63
13

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาเสนอแนะสาขาวิชาดุริยางค์ไทย
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
01-310-101 ภาษาไทย 1
01-320-101 ภาษาอังกฤษ 1
08-121-101 ทักษะปฏิบัติดุริยางค์ไทย 1
08-121-109 ดนตรีไทยศึกษา 1
08-121-111 ศัพท์สังคีต 1
08-131-109 ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย
08-111-109 ประวัติละครไทย

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-240-002 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
01-320-102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
01-610-023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
3(0-6-3)
09-041-146 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
2(2-0-2)
08-121-102 ทักษะปฏิบัติดุริยางค์ไทย 2
1(1-0-1)
08-121-112 บุคคลส�ำคัญในวงการดุริยางค์
2(2-0-2)
และคีตศิลป์ไทย
2(2-0-2)
08-131-112 ศัพท์สังคีต 2
08-131-113 เพลงพื้นเมือง

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
01-620-004 นันทนาการส�ำหรับโรงเรียน
และชุมชน
02-211-301 หลักการอาชีวศึกษา
09-080-043 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน
08-121-210 ดนตรีไทยศึกษา 2
08-121-203 ทักษะปฏิบัติดุริยางค์ไทย 3
08-121-214 ทฤษฎีโน้ตสากล
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
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1(1-0-1)
2(0-4-2)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
1(0-2-1)
09-121-105 สถิติเบื้องต้น
08-121-213 ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
08-121-204 ทักษะปฏิบัติดุริยางค์ไทย 4
3(3-0-6)
08-111-230 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาฏศิลปและ
2(2-0-2)
ดุริยางค์
3(0-6-3)
08-131-210 การบรรจุเพลงร้องและเพลง
2(2-0-2)
หน้าพาทย์
3(x-x-x)
08-131-214 ขับร้องเพลงไทย
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
2(2-0-2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-2)
3(0-6-3)
2(2-0-2)
2(2-0-2)
1(0-2-2)
3(x-x-x)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
02-111-301 จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว
02-221-301 การวัดและการประเมินผล
การศึกษา
02-311-301 เทคโนโลยีการศึกษา
02-516-308 ความเป็นครูนาฏศิลป์-ดุริยางค์
02-516-301 หลักสูตรนาฏศิลปและดุริยางค์
ส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
08-121-305 ทักษะปฏิบัติดุริยางค์ไทย 5
08-111-326 วรรณคดีการละคร
08-xxx-xxx วิชาเอกเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-110-007 ชุมชนกับการพัฒนา
02-221-302 การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-3)
02-311-302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา
02-411-301 หลักและวิธีการสอน
2(2-0-2)
08-121-315 เทคโนโลยีการบันทึกเสียงดนตรี
2(2-0-2)
08-121-306 ทักษะปฏิบัติดุริยางค์ไทย 6
3(3-0-3)
08-121-321 ดนตรีพื้นเมือง
08-111-325 สุนทรียนาฏดุริยางค์
3(0-6-3)
08-xxx-xxx วิชาเอกเลือก
3(3-0-3)
2(x-x-x)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-120-002 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
02-220-009 การวิจัยในชั้นเรียน
02-411-302 ปฏิบัติการสอน
02-411-303 การพัฒนาหลักสูตร
08-121-416 หลักการประพันธ์เพลงไทย
08-121-417 กรรมวิธีการประดิษฐ์เครื่อง
ดนตรีไทย
08-121-418 มานุษยวิทยาการดนตรีเบื้องต้น
08-121-407 ทักษะปฏิบัติดุริยางค์ไทย 7
08-111-434 คอมพิวเตอร์เพื่อการนาฏศิลป
และดุริยางค์

ภาคการศึกษาที่ 1
02-411-505 ประสบการณ์วิชาชีพครู 1

                       รวม                   20                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
2(2-0-2)
02-516-409 เทคนิคการฝึกอบรมนาฏศิลป์ดรุ ยิ างค์
2(2-0-2)
02-410-008 หลักและวิธีการสอนการศึกษา
1(0-3-3)
นอกระบบ
3(3-0-6)
02-516-404 วิธีสอนและเทคนิคการสอน
2(2-0-2)
ดุรยิ างค์ไทย
2(1-2-2)
08-121-419 ศิลปนิพนธ์และกิจกรรมการแสดง
08-121-408 ทักษะปฏิบัติดุริยางค์ไทย 8
2(2-0-2)
08-111-428 นาฏศิลปและดุริยางค์ส�ำหรับ
3(0-6-3)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2(0-4-2)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

3(3-0-3)
2(2-0-2)
3(2-2-2)
6(3-6-6)
3(0-6-3)
2(0-4-2)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
02-411-506 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-5)
2(2-0-4)
2(1-2-2)
3(0-6-3)
2(1-2-2)
2(2-0-2)
2(x-x-x)

6(0-40-0)

                       รวม                   6                        หน่วยกิต
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สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
: Bachelor of Education Program in Thai Classical Dance
:
:
:
:

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (นาฏศิลป์ไทย)
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
Bachelor  of Education (Thai Classical Dance)
B. Ed. (Thai Classical Dance)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  170  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
2.1.1 วิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 วิชาการศึกษาสาขาวิชาเอก
2.1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1.4 วิชาเลือกการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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35
  6
  6
12
  9
  2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  129
50
21
11
12
  6
79
64
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษาเสนอแนะสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
01-310-101 ภาษาไทย 1
01-320-101 ภาษาอังกฤษ 1
08-111-101 ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 1
08-111-109 ประวัติละครไทย
08-111-110 ทฤษฎีการละคร
08-111-111 ประวัติตัวละครและสถานที่ส�ำคัญ
ในเรื่องรามเกียรติ์
08-111-115 นาฏศิลป์นานาชาติ
08-111-116 นาฏลักษณ์
08-111-129 กระบี่กระบอง

ชั้นปีที่ 1
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(0-6-3)
2(2-0-2)
2(2-0-2)
1(1-0-1)
1(1-0-1)
2(2-0-2)
2(0-4-2)

                       รวม                   22                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
01-620-004 นันทนาการส�ำหรับโรงเรียน
และชุมชน
02-211-301 หลักการอาชีวศึกษา
13-080-043 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน
08-111-217 การละเล่นของไทย
08-111-218 หน้าพาทย์
08-111-203 ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 3
08-111-219 ระบ�ำนานาชาติ
08-111-220 รามายณะในเอเชีย
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาที่ 2
01-240-002 ไทยศึกษา
01-320-102 ภาษาอังกฤษ 2
01-610-023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
13-041-146 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
08-111-102 ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 2
08-111-112 การแต่งกายและแต่งหน้า
08-111-113 บุคคลส�ำคัญในวงการนาฏศิลป์ไทย
08-111-114 อุปกรณ์การแสดงบนเวที

                       รวม                   19                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-3)
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
1(0-2-1)
13-121-105 สถิติเบื้องต้น
08-111-204 ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 4
3(3-0-3)
08-111-221 การประพันธ์
3(3-0-3)
08-111-222 นารายณ์สิบปาง
2(2-0-2)
08-111-223 นาฎประดิษฐ์
1(1-0-1)
08-111-230 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาฏศิลป
3(0-6-3)
และดุริยางค์
2(0-4-2)
08-131-214 ขับร้องเพลงไทย
1(1-0-1)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

                       รวม                   22                       หน่วยกิต

3(3-0-3)
3(3-0-3)
1(0-2-1)
3(3-0-3)
3(0-6-3)
2(2-0-2)
2(2-0-2)
2(2-0-2)

3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(0-6-3)
2(2-0-2)
1(1-0-1)
2(1-1-2)
2(2-0-2)
1(0-2-2)
3(x-x-x)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
02-111-301 จิตวิทยาการศึกษา
02-221-301 การวัดและการประเมินผล
การศึกษา
02-311-301 เทคโนโลยีการศึกษา
02-516-308 ความเป็นครูนาฏศิลป์-ดุริยางค์
02-516-301 หลักสูตรนาฏศิลปและดุริยางค์
ส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
08-111-305 ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 5
08-111-326 วรรณคดีการละคร
08-xxx-xxx วิชาเอกเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-3)
01-110-007 ชุมชนกับการพัฒนา
3(3-0-3)
02-221-302 การวิจัยทางการศึกษา
02-311-302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0-2)
02-411-301 หลักและวิธีการสอน
2(2-0-2)
08-111-306 ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 6
3(3-0-3)
08-111-325 สุนทรียนาฏดุริยางค์
08-111-331 นาฎวิจารณ์
3(0-6-3)
08-xxx-xxx วิชาเอกเลือก
3(3-0-3)
2(x-x-x)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-120-002 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
02-220-009 การวิจัยในชั้นเรียน
02-411-302 ปฏิบัติการสอน
02-411-303 การพัฒนาหลักสูตร
08-111-407 ทักษะปฏิบัตินาฎศิลป์ไทย 7
08-111-424 หลักและวิธีจัดการแสดง
08-111-434 คอมพิวเตอร์เพื่อการนาฏศิลป
และดุริยางค์
08-111-432 กรรมวิธีการประดิษฐ์เครื่อง
แต่งกายโขน-ละคร

ภาคการศึกษาที่ 1
02-411-505 ประสบการณ์วิชาชีพครู 1

3(3-0-3)
2(2-0-2)
3(2-2-2)
3(0-6-3)
6(3-6-6)
2(0-4-2)

                       รวม                   19                         หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-18-0)
02-411-506 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2

                       รวม                   6                       หน่วยกิต
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                       รวม                   18                         หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
2(2-0-2)
02-516-409 เทคนิคการฝึกอบรมนาฏศิลป์2(2-0-2)
ดุริยางค์
1(0-3-3)
02-410-008 หลักและวิธีการสอนการศึกษา
3(3-0-3)
นอกระบบ
3(0-6-3)
02-516-402 วิธีสอนและเทคนิคการสอน
2(2-0-2)
นาฎศิลปไทย
2(2-0-2)
08-111-408 ทักษะปฏิบัตินาฎศิลป์ไทย 8
08-111-427 ศิลปนิพนธ์และกิจกรรมการแสดง
2(1-2-2)
08-111-428 นาฏศิลปและดุริยางค์ส�ำหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

                       รวม                   17                       หน่วยกิต

3(3-0-3)
3(3-0-3)
1(0-3-5)
2(2-0-2)
3(0-6-3)
2(2-0-2)
2(2-0-2)
2(x-x-x)

6(0-18-0)

                       รวม                   6                         หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาดุริยางค์สากล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางค์สากล
: Bachelor of Education Program in Western Instrumental Music
:
:
:
:

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ดุริยางค์สากล)
ศษ.บ. (ดุริยางค์สากล)
Bachelor  of Education (Western Instrumental Music)
B. Ed. (Western Instrumental Music)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  169  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
2.1.1 วิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 วิชาการศึกษาสาขาวิชาเอก
2.1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1.4 วิชาเลือกการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาทักษะปฏิบัติเอก
2.2.2 วิชาเอกพื้นฐาน
2.2.3 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

35
  6
  6
12
  9
  2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  128
50
21
11
12
  6
78
24
46
  8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาเสนอแนะสาขาวิชาดุริยางค์สากล
ภาคการศึกษาที่ 1
01-310101 ภาษาไทย 1
01-320-101 ภาษาอังกฤษ 1
01-210-001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
08-122-153 ทฤษฎีการดนตรี 1
08-122-157 ประวัติการดนตรีและดนตรีนิยม
08-122-149 การบรรเลงในวงดนตรี 1
08-122-158 โสตทักษะ
08-122-xxx ทักษะปฏิบัติเอก 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-240-002 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
01-320-102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
09-041-146 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
01-610-023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(2-0-2)
08-122-150 การบรรเลงในวงดนตรี 2
2(0-4-2)
08-122-154 ทฤษฎีการดนตรี 2
2(0-4-2)
08-122-xxx ทักษะปฏิบัติเอก 2
3(0-6-3)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
01-620-004 นันทนาการส�ำหรับโรงเรียน
และชุมชน
02-211-301 หลักการอาชีวศึกษา
09-080-043 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน
08-122-259 โครงสร้างของเพลงและการ
วิเคราะห์เพลง
08-122-251 การบรรเลงในวงดนตรี 3
08-122-255 หลักการประสานเสียง 1
08-122-xxx ทักษะปฏิบัติเอก 3
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
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                       รวม                   18                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-2)
2(0-4-2)
2(2-0-2)
3(0-6-3)
3(x-x-x)

                       รวม                   22                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
3(3-0-3)
3(0-6-3)

ภาคการศึกษาที่ 2
08-111-230 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาฏศิลป
และดุริยางค์
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
09-121-105 สถิติเบื้องต้น
08-122-252 การบรรเลงในวงดนตรี 4
08-122-256 หลักการประสานเสียง 2
08-122-xxx ทักษะปฏิบัติเอก 4
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

2(2-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
2(2-0-2)
3(0-6-3)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
02-111-301 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
02-221-301 การวัดและการประเมินผล
การศึกษา
02-311-301 เทคโนโลยีการศึกษา
02-516-301 หลักสูตรนาฏศิลปและดุริยางค์
ส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
02-516-308 ความเป็นครูนาฏศิลป์-ดุริยางค์
08-122-xxx ทักษะปฏิบัติเอก 5
08-xxx-xxx วิชาเอกเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-110-007 ชุมชนกับการพัฒนา
3(3-0-3)
02-221-302 การวิจัยทางการศึกษา
02-311-302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0-2)
02-411-301 หลักและวิธีการสอน
3(3-0-3)
08-111-325 สุนทรียนาฏดุริยางค์
08-121-315 เทคโนโลยีการบันทึกเสียงดนตรี
2(2-0-2)
08-122-xxx ทักษะปฏิบัติเอก 6
3(0-6-3)
08-xxx-xxx วิชาเอกเลือก
2(x-x-x)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-120-002 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
02-220-009 การวิจัยในชั้นเรียน
02-411-302 ปฏิบัติการสอน
02-411-303 การพัฒนาหลักสูตร
08-111-434 คอมพิวเตอร์เพื่อการนาฏศิลป
และดุริยางค์
08-122-461 เคาน์เตอร์พอยท์
08-122-462 หลักการประพันธ์เพลง
08-122-463 การเรียบเรียงเสียงประสาน
08-122-xxx ทักษะปฏิบัติเอก 7

ภาคการศึกษาที่ 1
02-411-505 ประสบการณ์วิชาชีพครู 1

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
2(2-0-2)
02-410-008 หลักและวิธีการสอนการศึกษา
2(2-0-2)
นอกระบบ
1(0-3-3)
02-516-405 วิธีสอนและเทคนิคการสอน
3(3-0-6)
ดุริยางค์สากล
2(0-4-2)
02-516-409 เทคนิคการฝึกอบรมนาฏศิลป์ดุริยางค์
2(2-0-2)
08-111-428 นาฏศิลปและดุริยางค์ส�ำหรับ
3(3-0-3)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2(2-0-2)
08-122-460 ศิลปนิพนธ์และกิจกรรมการแสดง
3(0-6-3)
08-122-464 การอ�ำนวยเพลงวงดุริยางค์
08-122-xxx ทักษะปฏิบัติเอก 8

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

2(2-0-2)
3(2-2-2)
3(3-0-3)
2(0-4-2)
6(3-6-6)
3(3-0-3)
3(0-6-3)

                       รวม                   22                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
02-411-506 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2

                       รวม                   6                      หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-5)
2(2-0-4)
2(2-0-2)
2(1-2-2)
3(0-6-3)
2(x-x-x)

6(0-40-0)

                       รวม                   6                        หน่วยกิต
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สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย
: Bachelor of Education Program in Thai Vocal Music
:
:
:
:

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (คีตศิลป์ไทย)
ศษ.บ. (คีตศิลป์ไทย)
Bachelor  of Education (Thai Vocal Music)
B. Ed. (Thai Vocal Music)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  167  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
2.1.1 วิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 วิชาการศึกษาสาขาวิชาเอก
2.1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1.4 วิชาเลือกการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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35
  6
  6
12
  9
  2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  126
50
21
11
12
  6
76
63
13

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษาเสนอแนะสาขาวิชาคีตศิลป์ไทย
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
01-310-101 ภาษาไทย 1
01-320-101 ภาษาอังกฤษ 1
08-121-109 ดนตรีไทยศึกษา 1
08-121-111 ศัพท์สังคีต 1
08-131-101 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์ไทย 1
08-131-109 ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย
08-111-109 ประวัติละครไทย

ชั้นปีที่ 1
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
2(2-0-2)
1(1-0-1)
3(0-6-3)
2(2-0-2)
2(2-0-2)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
01-620-004 นันทนาการส�ำหรับโรงเรียน
และชุมชน
02-211-301 หลักการอาชีวศึกษา
13-080-043 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน
08-121-210 ดนตรีไทยศึกษา 2
08-131-203 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์ไทย 3
08-121-214 ทฤษฎีโน้ตสากล
08-121-220 จังหวะหน้าทับ
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาที่ 2
01-240-002 ไทยศึกษา
01-320-102 ภาษาอังกฤษ 2
01-610-023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
13-041-146 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
08-121-112 บุคคลส�ำคัญในวงการดุริยางค์และ
คีตศิลป์ไทย
08-131-102 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์ไทย 2
08-131-112 ศัพท์สังคีต 2
08-131-113 เพลงพื้นเมือง

3(0-6-3)
1(1-0-1)
2(0-4-2)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-3)
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
1(0-2-1)
13-121-105 สถิติเบื้องต้น
08-121-213 ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-3)
08-131-204 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์ไทย 4
3(3-0-3)
08-111-230 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาฏศิลป
2(2-0-2)
และดุริยางค์
3(0-6-3)
08-131-210 การบรรจุเพลงร้องและเพลง
2(2-0-2)
หน้าพาทย์
1(0-2-2)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

3(3-0-3)
3(3-0-3)
1(0-2-1)
3(3-0-3)
2(2-0-2)

3(3-0-3)
3(3-0-3)
2(2-0-2)
3(0-6-3)
2(2-0-2)
2(2-0-2)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
02-111-301 จิตวิทยาการศึกษา
02-221-301 การวัดและการประเมินผล
การศึกษา
02-311-301 เทคโนโลยีการศึกษา
02-516-308 ความเป็นครูนาฏศิลป์-ดุริยางค์
02-516-301 หลักสูตรนาฏศิลปและดุริยางค์
ส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
08-131-305 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์ไทย 5
08-111-326 วรรณคดีการละคร
08-xxx-xxx วิชาเอกเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-3)
01-110-007 ชุมชนกับการพัฒนา
3(3-0-3)
02-221-302 การวิจัยทางการศึกษา
02-311-302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0-2)
02-411-301 หลักและวิธีการสอน
2(2-0-2)
08-121-315 เทคโนโลยีการบันทึกเสียงดนตรี
3(3-0-3)
08-131-306 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์ไทย 6
08-121-321 ดนตรีพื้นเมือง
3(0-6-3)
08-111-325 สุนทรียนาฏดุริยางค์
3(3-0-3)
08-xxx-xxx วิชาเอกเลือก
2(x-x-x)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-120-002 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
02-220-009 การวิจัยในชั้นเรียน
02-411-302 ปฏิบัติการสอน
02-411-303 การพัฒนาหลักสูตร
08-121-416 หลักการประพันธ์เพลงไทย
08-121-417 กรรมวิธีการประดิษฐ์เครื่อง
ดนตรีไทย
08-121-418 มานุษยวิทยาการดนตรีเบื้องต้น
08-131-407 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์ไทย 7
08-111-434 คอมพิวเตอร์เพื่อการนาฏศิลป
และดุริยางค์

ภาคการศึกษาที่ 1
02-411-505 ประสบการณ์วิชาชีพครู 1

3(3-0-3)
2(2-0-2)
3(2-2-2)
6(3-6-6)
3(0-6-3)
2(0-4-2)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-18-0)
02-411-506 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2

                       รวม                   6                     หน่วยกิต
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                       รวม                   20                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
2(2-0-2)
02-516-409 เทคนิคการฝึกอบรมนาฏศิลป์2(2-0-2)
ดุริยางค์
1(0-3-3)
02-410-008 หลักและวิธีการสอนการศึกษา
3(3-0-3)
นอกระบบ
2(2-0-2)
02-516-406 วิธีสอนและเทคนิคการสอน
2(1-2-2)
คีตศิลป์ไทย
08-131-411 ศิลปนิพนธ์และกิจกรรมการแสดง
2(2-0-2)
08-121-408 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์ไทย 8
3(0-6-3)
08-111-428 นาฏศิลปและดุริยางค์ส�ำหรับ
2(0-4-2)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

3(3-0-3)
3(3-0-3)
1(0-3-5)
2(2-0-2)
2(1-2-2)
3(0-6-3)
2(0-4-2)
2(2-0-2)
2(x-x-x)

6(0-18-0)

                       รวม                   6                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชานาฏศิลป์สากล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์สากล
: Bachelor of Education Program in Ballet
:
:
:
:

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (นาฏศิลป์สากล)
ศษ.บ. (นาฏศิลป์สากล)
Bachelor  of Education (Ballet)
B. Ed. (Ballet)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  170  หน่วยกิต
        
         
         
       
         

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
2.1.1 วิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 วิชาการศึกษาสาขาวิชาเอก
2.1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1.4 วิชาเลือกการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.3 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

35
  6
  6
12
  9
  2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  129
50
21
11
12
  6
79
57
22

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาเสนอแนะสาขาวิชานาฏศิลป์สากล
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
01-310-101 ภาษาไทย 1
01-320-101 ภาษาอังกฤษ 1
08-112-101 บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์ เอ ดี 1
08-112-117 การแต่งหน้าส�ำหรับการแสดง
08-112-118 กายวิภาคและบัลเล่ต์ 1
08-112-133 แคแรคเตอร์
08-112-113 การบันทึกท่าเต้นแบบเบนิช 1
08-112-122 ประวัติบัลเล่ต์ 1
08-112-126 แจ๊ส 1

ชั้นปีที่ 1
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
2(0-4-2)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
2(2-0-2)
2(2-0-2)
2(0-4-2)

                       รวม                   22                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
01-620-004 นันทนาการส�ำหรับโรงเรียน
และชุมชน
02-211-301 หลักการอาชีวศึกษา
13-080-043 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน
08-112-220 ทฤษฎีนาฏศิลป์สากลระดับ
VGED Level 2
08-112-216 การป้องกันการบาดเจ็บใน
การแสดง
08-112-203 บัลเลต์หลักสูตร อาร์ เอ ดี 3
08-132-220 การฝึกเสียง
08-112-228 ระบ�ำสเปน 1
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

3(3-0-3)
3(3-0-3)
1(0-2-1)
3(3-0-3)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
2(2-0-2)
2(2-0-2)
2(0-4-2)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-3)
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
1(0-2-1)
13-121-105 สถิติเบื้องต้น
08-112-204 บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์ เอ ดี 4
3(3-0-3)
08-112-208 โซโลด๊านซ์ 2
3(3-0-3)
08-112-229 ระบ�ำสเปน 2
2(2-0-2)
08-111-230 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาฏศิลป
และดุริยางค์
2(2-0-2)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

3(3-0-3)
3(3-0-3)
2(0-4-2)
2(1-2-3)
2(0-4-2)
2(2-0-2)
3(x-x-x)

2(0-4-2)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
3(x-x-x)

                       รวม                   22                       หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 2
01-240-002 ไทยศึกษา
01-320-102 ภาษาอังกฤษ 2
01-610-023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
13-041-146 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
08-112-102 บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์ เอ ดี 2
08-112-119 กายวิภาคและบัลเล่ต์ 2
08-112-107 โซโลด๊านซ์ 1
08-112-114 การบันทึกท่าเต้นแบบเบนิช 2
08-112-123 ประวัติบัลเล่ต์ 2
08-112-127 แจ๊ส 2

                       รวม                   17                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
02-111-301 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-3)
01-110-007 ชุมชนกับการพัฒนา
02-221-301 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-3)
02-221-302 การวิจัยทางการศึกษา
02-311-301 เทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0-2)
02-311-302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา
02-516-308 ความเป็นครูนาฏศิลป์-ดุริยางค์
2(2-0-2)
02-411-301 หลักและวิธีการสอน
02-516-301 หลักสูตรนาฏศิลปและดุริยางค์
3(3-0-3)
08-112-321 ทฤษฎีนาฏศิลป์สากลระดับ
ส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
VGED Level 3
08-112-330 การเต้นแท็ป 1
2(0-4-2)
08-112-321 การเต้นแท็ป 2
08-112-305 บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์ เอ ดี 5
2(0-4-2)
08-112-306 บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์ เอ ดี 6
08-112-311 นาฏศิลป์สากลร่วมสมัย 1
2(1-2-3)
08-112-312 นาฏศิลป์สากลร่วมสมัย 2
08-xxx-xxx วิชาเอกเลือก
2(x-x-x)
08-111-325 สุนทรียนาฏดุริยางค์
08-xxx-xxx วิชาเอกเลือก
                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-120-002 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
02-220-009 การวิจัยในชั้นเรียน
02-411-302 ปฏิบัติการสอน
02-411-303 การพัฒนาหลักสูตร
08-112-409 คลาสสิคัลบัลเล่ต์ 1
08-112-415 เรปเพอทัวร์
08-112-424 ประวัติบัลเล่ต์ 3
08-111-434 คอมพิวเตอร์เพื่อการนาฏศิลป
และดุริยางค์

ภาคการศึกษาที่ 1
02-411-505 ประสบการณ์วิชาชีพครู 1

3(3-0-3)
2(2-0-2)
3(2-2-2)
2(0-4-2)
6(3-6-6)
2(0-4-2)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-18-0)
02-411-506 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(2-0-2)
2(x-x-x)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
2(2-0-2)
02-516-409 เทคนิคการฝึกอบรมนาฏศิลป์2(2-0-2)
ดุริยางค์
1(0-3-3)
02-410-008 หลักและวิธีการสอนการศึกษา
3(3-0-3)
นอกระบบ
2(0-4-2)
02-516-403 วิธีสอนและเทคนิคการสอน
2(0-4-2)
นาฏศิลป์สากล
2(2-0-2)
08-112-410 คลาสสิคัลบัลเล่ต์ 2
2(0-4-2)
08-111-425 ศิลปนิพนธ์และกิจกรรมการแสดง
08-111-428 นาฏศิลปและดุริยางค์ส�ำหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

                       รวม                   16                       หน่วยกิต

3(3-0-3)
3(3-0-3)
1(0-3-5)
2(2-0-2)
2(2-0-2)

6(0-18-0)

                       รวม                   6                        หน่วยกิต
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สาขาวิชาคีตศิลป์สากล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคีตศิลป์สากล
: Bachelor of  Education Program in Western  Vocal  Music
:
:
:
:

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (คีตศิลป์สากล)
ศษ.บ. (คีตศิลป์สากล)
Bachelor  of  Education (Western  Vocal  Music)
B. Ed. (Western  Vocal  Music)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  168  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
2.1.1 วิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 วิชาการศึกษาสาขาวิชาเอก
2.1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1.4 วิชาเลือกการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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35
  6
  6
12
  9
  2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  127
50
21
11
12
  6
77
69
  8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษาเสนอแนะสาขาวิชาคีตศิลป์สากล
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
01-310-101 ภาษาไทย 1
01-320-101 ภาษาอังกฤษ 1
08-132-101 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์สากล 1
08-122-157 ประวัติการดนตรีและดนตรีนิยม
08-122-158 โสตทักษะ
08-132-109 การขับร้องหมู่ 1
08-122-153 ทฤษฎีการดนตรี 1

ชั้นปีที่ 1
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(0-6-3)
2(2-0-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
3(3-0-3)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
01-620-004 นันทนาการส�ำหรับโรงเรียน
และชุมชน
02-211-301 หลักการอาชีวศึกษา
13-080-043 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน
08-132-203 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์สากล 3
08-122-255 หลักการประสานเสียง 1
08-132-211 การขับร้องหมู่ 3
08-122-259 โครงสร้างของเพลงและการ
วิเคราะห์
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาที่ 2
01-240-002 ไทยศึกษา
01-320-102 ภาษาอังกฤษ 2
01-610-023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
13-041-146 สิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
08-132-102 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์สากล  2
08-132-110 การขับร้องหมู่ 2
08-122-154 ทฤษฎีการดนตรี 2

3(3-0-3)
3(3-0-3)
1(0-2-1)
3(3-0-3)
3(0-6-3)
2(0-4-2)
3(3-0-3)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-3)
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
1(0-2-1)
13-121-105 สถิติเบื้องต้น
08-132-204 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์สากล 4
3(3-0-3)
08-122-256 หลักการประสานเสียง 2
3(3-0-3)
08-132-212 การขับร้องหมู่  4
3(0-6-3)
08-111-230 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาฏศิลปและ
2(2-0-2)
ดุริยางค์
2(0-4-2)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
2(2-0-2)

3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(0-6-3)
2(2-0-2)
2(0-4-2)
2(2-0-2)
3(x-x-x)

3(x-x-x)

                       รวม                   22                       หน่วยกิต

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
02-111-301 จิตวิทยาการศึกษา
02-221-301 การวัดและการประเมินผล
การศึกษา
02-311-301 เทคโนโลยีการศึกษา
02-516-308 ความเป็นครูนาฏศิลป์-ดุริยางค์
02-516-301 หลักสูตรนาฏศิลปและดุริยางค์
ส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
08-131-305 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์สากล 5
08-132-313 การขับร้องหมู่ 5
08-xxx-xxx วิชาเอกเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-3)
01-110-007 ชุมชนกับการพัฒนา
3(3-0-3)
02-221-302 การวิจัยทางการศึกษา
02-311-302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0-2)
02-411-301 หลักและวิธีการสอน
2(2-0-2)
08-132-306 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์สากล  6
3(3-0-3)
08-132-314 การขับร้องหมู่ 6
08-111-325 สุนทรียนาฏดุริยางค์
3(0-6-3)
08-xxx-xxx วิชาเอกเลือก
2(0-4-2)
2(x-x-x)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
02-120-002 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
02-220-009 การวิจัยในชั้นเรียน
02-411-302 ปฏิบัติการสอน
02-411-303 การพัฒนาหลักสูตร
08-132-407 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์สากล  7
08-132-415 การอ�ำนวยเพลงวงขับร้อง 1
08-122-462 หลักการประพันธ์เพลง
08-111-434 คอมพิวเตอร์เพื่อการนาฎศิลป
และดุริยางค์

ภาคการศึกษาที่ 1
02-411-505 ประสบการณ์วิชาชีพครู 1

3(3-0-3)
2(2-0-2)
3(2-2-2)
3(0-6-3)
2(1-2-2)
6(3-6-6)
2(0-4-2)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-18-0)
02-411-506 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2

                       รวม                   6                     หน่วยกิต
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                       รวม                   18                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
2(2-0-2)
02-516-409 เทคนิคการฝึกอบรมนาฏศิลป์2(2-0-2)
ดุริยางค์
1(0-3-3)
02-410-008 หลักและวิธีการสอนการศึกษา
3(3-0-3)
นอกระบบ
3(0-6-3)
02-516-407 วิธีสอนและเทคนิคการสอน
2(1-2-2)
คีตศิลป์สากล
3(3-0-3)
08-132-408 ทักษะปฏิบัติคีตศิลป์สากล 8
2(0-4-2)
08-132-416 การอ�ำนวยเพลงวงขับร้อง 2
08-132-417 ศิลปนิพนธ์และกิจกรรมการแสดง
08-111-427 นาฎศิลปและดุริยางค์ส�ำหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(3-0-3)
3(3-0-3)
1(0-3-5)
2(2-0-2)
3(0-6-3)
2(0-4-2)
2(2-0-2)
2(x-x-x)

6(0-18-0)

                       รวม                   6                        หน่วยกิต

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
                                                 
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
: Bachelor of Technology Program in Photography and  
Cinematography Technology     
:
:
:
  
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์)
ทล.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์)
Bachelor of Technology
(Photography  and  Cinematography  Technology)
B.Tech. (Photography and Cinematography Technology)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  130  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

33
  6
15
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

91
24
39
21
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
08-888-103 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
08-888-104 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
08-111-101 ทัศนศาสตร์ทางการถ่ายภาพ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
1(0-2-1)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
08-888-101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
08-888-102 ออกแบบนิเทศน์ศิลป์
3(2-3-5)
08-111-102 เทคนิคการถ่ายภาพ
3(3-0-6)
3(2-3-5)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
08-888-205 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
08-888-206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สื่อสารมวลชน
08-111-203 เทคโนโลยีภาพสี
08-112-201 การบันทึกเสียง
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-3xx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
3(2-2-5)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(2-3-5)
08-888-207 หลักการผลิตสื่อ
3(2-3-5)
08-888-208 วิทยาการและเทคโนโลยีสี
08-112-202 หลักการภาพยนตร์
3(2-3-5)
08-112-203 การเขียนและการวิเคราะห์
3(1-4-4)
บทภาพยนตร์
08-112-204 การตัดต่อภาพยนตร์

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(x-x-x)
2(x-x-x)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
08-112-306 เทคนิคการจัดแสงภาพยนตร์
และโทรทัศน์
08-112-305 ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
08-112-307 การผลิตภาพยนตร์ 1
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
08-112-318 การศึกษาเฉพาะทางด้าน
3(1-4-4)
เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์ 1
3(2-3-5)
08-888-309             เตรียมความพร้อมสหกิจ
3(1-6-4)
ทางสื่อสารมวลชน
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
08-888-410 สหกิจศึกษาทางสื่อสารมวลชน

1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      18                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
08-112-419 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยี
การถ่ายภาพและภาพยนตร์
08-112-420 การศึกษาเฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์ 2
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

2(1-3-3)

3(1-4-4)
4(0-8-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   13                        หน่วยกิต
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แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
08-888-103 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
08-888-104 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
08-111-101 ทัศนศาสตร์ทางการถ่ายภาพ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
1(0-2-1)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
08-888-101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
08-888-102 ออกแบบนิเทศน์ศิลป์
3(2-3-5)
08-111-102 เทคนิคการถ่ายภาพ
3(3-0-6)
3(2-3-5)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
08-888-205 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
08-888-206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สื่อสารมวลชน
08-111-203 เทคโนโลยีภาพสี
08-112-201 การบันทึกเสียง
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-310-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
3(2-2-5)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(2-3-5)
08-888-207 หลักการผลิตสื่อ
3(2-3-5)
08-888-208 วิทยาการและเทคโนโลยีสี
08-112-202 หลักการภาพยนตร์
3(2-3-5)
08-112-203 การเขียนและการวิเคราะห์
3(1-4-4)
บทภาพยนตร์
08-112-204 การตัดต่อภาพยนตร์

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(x-x-x)
2(x-x-x)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
08-112-306 เทคนิคการจัดแสงภาพยนตร์
และโทรทัศน์
08-112-305 ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
08-112-307 การผลิตภาพยนตร์ 1
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 3
08-888-312 ฝึกงานทางสื่อสารมวลชน
รวม

  3

ภาคการศึกษาที่ 1
08-888-413 ทักษะวิชาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
08-112-318 การศึกษาเฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ 1
08-112-419 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
                       รวม

11

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
3(1-4-4)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
3(2-3-5)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก
3(1-6-4)
08-888-311             เตรียมความพร้อมฝึกงาน
3(x-x-x)
ทางสื่อสารมวลชน
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

                     รวม                  13                        หน่วยกิต

3(0-40-0)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-6-3)
08-112-420 การศึกษาเฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
2(1-3-3)
ภาพยนตร์ 2
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี
3(1-4-4)

4(0-8-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(x-x-x)
หน่วยกิต

                       รวม                   10                        หน่วยกิต
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
: Bachelor of Technology Program in Printing Technology
:
:
:
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์)
ทล.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์)
Bachelor of Technology (Printing Technology)
B.Tech. (Printing Technology)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  130  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

466 www. r mutt.ac.th

33
  6
15
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

91
24
39
21
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
08-888-102 ออกแบบนิเทศศิลป์
08-211-101 ระบบการพิมพ์และการน�ำไปใช้งาน
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
08-888-101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1(0-2-1)
08-888-103 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
08-888-208 วิทยาการและเทคโนโลยีสี
3(1-4-4)
08-888-205 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3(2-3-5)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3(x-x-x)
กับคณิตศาสตร์
3(x-x-x)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกจากวิชามนุษย์ศาสตร์
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
08-888-104 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
08-888-206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สื่อสารมวลชน
08-212-202 หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
08-888-207 หลักการผลิตสื่อ
3(3-0-6)
08-212-203 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
3(2-3-5)
08-211-204 การพิมพ์สกรีน
08-212-205 ระบบการจัดการสี
3(2-3-5)
08-211-206 เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
3(3-0-6)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

www.r m u t t .a c .t h 467

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
08-211-307 ระบบการพิมพ์ลิธอกราฟี
08-211-308 หมึกและกระดาษ
08-211-309 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
08-211-310 การศึกษาเฉพาะทางด้าน
3(1-6-4)
เทคโนโลยีการพิมพ์ 1
3(2-3-5)
08-888-309 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
3(1-6-4)
ทางสื่อสารมวลชน
3(x-x-x)
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
08-888-410 สหกิจศึกษาทางสื่อสารมวลชน
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1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      18                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
08-211-411 การจัดการผลิตทางการพิมพ์
08-211-412 สัมมนาด้านการพิมพ์
08-211-413 การศึกษาเฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยีการพิมพ์ 2
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

2(1-3-3)

3(2-3-5)
3(2-3-5)
4(0-8-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   16                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
08-888-102 ออกแบบนิเทศศิลป์
08-211-101 ระบบการพิมพ์และการน�ำไปใช้งาน
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
08-888-101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1(0-2-1)
08-888-103 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
08-888-208 วิทยาการและเทคโนโลยีสี
3(1-4-4)
08-888-205 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3(2-3-5)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3(x-x-x)
กับคณิตศาสตร์
2(x-x-x)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
08-888-104 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
08-888-206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สื่อสารมวลชน
08-212-202 หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
08-888-207 หลักการผลิตสื่อ
3(3-0-6)
08-212-203 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
3(2-3-5)
08-211-204 การพิมพ์สกรีน
08-212-205 ระบบการจัดการสี
3(2-3-5)
08-211-206 เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
3(3-0-6)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
08-211-307 ระบบการพิมพ์ลิธอกราฟี
08-211-308 หมึกและกระดาษ
08-211-309 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 3
08-888-312 ฝึกงานทางสื่อสารมวลชน
รวม

3

ภาคการศึกษาที่ 1
08-888-413 ทักษะวิชาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
08-211-310 การศึกษาเฉพาะทาง
ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ 1
08-211-412 สัมมนาด้านการพิมพ์
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
08-888-311 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
3(1-6-4)
ทางสื่อสารมวลชน
3(2-3-5)
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(1-6-4)
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
หน่วยกิต

13

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(0-40-0)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-6-3)
08-211-413 การศึกษาเฉพาะทาง
ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ 2
2(1-3-3)
08-211-411 การจัดการผลิตทางการพิมพ์
08-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   14                       หน่วยกิต
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รวม

1(0-2-1)

4(0-8-4)
3(2-3-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   10                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
: Bachelor of Technology Program in Radio and Television  Broadcasting Technology
:
:
:
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)
ทล.บ. (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)
Bachelor of Technology Radio and Television Broadcasting Technology
B.Tech. (Radio and Television Broadcasting Technology)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  130  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

33
  6
15
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

91
24
39
21
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
08-888-101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
08-888-102 ออกแบบนิเทศศิลป์
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
08-121-101 หลักการแพร่ภาพและเสียง   
1(0-2-1)
08-888-103 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
08-888-104 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
08-121-102 อิเล็กทรอนิกส์การผลิตสื่อวิทยุ
3(1-4-4)
และโทรทัศน์
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
2(x-x-x)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
08-888-206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สื่อสารมวลชน
08-888-205 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
08-121-203 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
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3(x-x-x)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
3(2-2-5)
08-121-208 ดนตรีและเสียงประกอบ
3(2-3-5)
08-888-207 หลักการผลิตสื่อ
08-888-208 วิทยาการและเทคโนโลยีสี
3(2-3-5)
08-121-204 การศึกษาผู้รับสารทางวิทยุ
3(x-x-x)
และโทรทัศน์     
3(2-3-5)
08-121-206 การผลิตสื่อเสียงทางวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
08-121-305 การตัดต่อภาพและเสียง
ส�ำหรับวิทยุโทรทัศน์
08-121-307 การควบคุมมาตรฐาน
การผลิตสื่อภาพและเสียง
08-121-309 การผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง
08-121-310 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์   
08-12x-xxx วิชาชีพเลือก       
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี       

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
08-121-311 การศึกษาเฉพาะทางด้าน
3(1-4-4)
เทคโนโลยีการโทรทัศน์
3(1-4-4)
และวิทยุกระจายเสียง
08-12x-xxx วิชาชีพเลือก
3(1-6-4)
08-12x-xxx วิชาชีพเลือก
3(1-6-4)
08-12x-xxx วิชาชีพเลือก
3(1-6-4)
08-12x-xxx วิชาชีพเลือก
3(1-6-4)
08-12x-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
08-888-309 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาทางสื่อสารมวลชน

                       รวม                       21                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
08-888-410 สหกิจศึกษาทางสื่อสารมวลชน

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

                       รวม                      18                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
08-121-413 การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยี
การโทรทัศน์และวิทยุ
กระจายเสียง 2
08-121-412 สัมมนาด้านเทคโนโลยี
การโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง
08-12x-xxx วิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

2(1-3-3)

4(0-8-4)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   13                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
08-888-101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
08-888-102 ออกแบบนิเทศศิลป์
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
xx-xxx-xx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-3)
08-121-101 หลักการแพร่ภาพและเสียง
1(0-2-1)
08-888-103 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
08-888-104 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
08-121-102 อิเล็กทรอนิกส์การผลิต
3(1-4-4)
สื่อวิทยุและโทรทัศน์
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
2(x-x-x)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
08-888-206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สื่อสารมวลชน
08-888-205 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
08-121-203 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
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3(x-x-x)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
3(2-2-5)
08-121-208 ดนตรีและเสียงประกอบ
3(2-3-5)
08-888-207 หลักการผลิตสื่อ
08-888-208 วิทยาการและเทคโนโลยีสี
3(2-3-5)
08-121-204 การศึกษาผู้รับสารทางวิทยุ
3(x-x-x)
และโทรทัศน์   
3(2-3-5)
08-121-206 การผลิตสื่อเสียงทางวิทยุ
กระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
08-121-305 การตัดต่อภาพและเสียง
ส�ำหรับวิทยุโทรทัศน์
08-121-307 การควบคุมมาตรฐาน
การผลิตสื่อภาพและเสียง
08-121-309 การผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง                        
08-121-310 การผลิตรายการโทรทัศน์
08-12x-xxx วิชาชีพเลือก
รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 3
08-888-312 ฝึกงานทางสื่อสารมวลชน
รวม

3

ภาคการศึกษาที่ 1
08-121-311 การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยี
การโทรทัศน์และวิทยุ
กระจายเสียง 1
08-121-412 สัมมนาด้านเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
08-12x-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
08-12x-xxx วิชาชีพเลือก  
3(1-4-4)
08-12x-xxx วิชาชีพเลือก  
08-12x-xxx วิชาชีพเลือก  
3(1-4-4)
08-12x-xxx วิชาชีพเลือก  
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(1-4-4)
08-888-311 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
3(1-6-4)
ทางสื่อสารมวลชน                                          
3(1-6-4)
08-888-413 ทักษะวิชาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต

รวม

19

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
หน่วยกิต

3(0-40-0)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
2(1-3-3)
08-121-413 การศึกษาเฉพาะทาง
เทคโนโลยีการโทรทัศน์
และวิทยุกระจายเสียง 2
3(2-3-5)
08-12x-xxx วิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

                       รวม                   8                       หน่วยกิต

รวม

10

4(0-8-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
: Bachelor of Technology Program in Multimedia Technology
:
:
:
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
ทล.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
Bachelor of Technology (Multimedia Technology)
B.Tech.  (Multimedia Technology)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  130  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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15
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

91
24
39
21
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
08-888-101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
08-131-101 การวาดภาพเพื่องานแอนิเมชั่น
08-131-102 ความคิดสร้างสรรค์
ในงานสื่อสารมวลชน
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
กับคณิตศาสตร์
1(0-2-1)
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
08-888-102 ออกแบบนิเทศศิลป์
3(1-4-4)
08-888-103 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
3(1-4-4)
08-888-104 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
08-131-103 เทคโนโลยีเว็บ
3(x-x-x)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

2(x-x-x)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
08-888-205 การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
08-888-207 หลักการผลิตสื่อ
08-131-204 การออกแบบกราฟิก
08-131-205 สุนทรียศาสตร์และ
การออกแบบเสียง
08-131-206 การเขียนและพัฒนา
บทสื่อประสม

3(x-x-x)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
3(2-2-5)
08-888-206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
3(2-3-5)
สื่อสารมวลชน
08-888-208 วิทยาการและเทคโนโลยีสี
3(2-3-5)
08-131-207 หลักการแอนิเมชั่น
3(1-4-4)
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(1-4-4)
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(1-4-4)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษา
08-131-308 ภาพดิจิทัล
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก      
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
08-131-311 การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยี
3(1-4-4)
สื่อประสม 1
3(x-x-x)
08-131-309 สื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ์
3(x-x-x)
08-131-310 การผลิตสื่อเสียง
3(x-x-x)
08-888-309 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
3(x-x-x)
ทางสื่อสารมวลชน
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
08-888-410 สหกิจศึกษาทางสื่อสารมวลชน
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3(2-3-5)
3(1-4-4)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      15                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
08-131-412 สัมมนาด้านเทคโนโลยี
สื่อประสม
08-131-413 การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยี
สื่อประสม 2
08-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

2(1-3-3)

3(2-3-5)
4(0-8-4)
3(x-x-x)

                       รวม                   10                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
08-888-101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
08-131-101 การวาดภาพเพื่องานแอนิเมชั่น
08-131-102 ความคิดสร้างสรรค์ในงาน
สื่อสารมวลชน
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1(0-2-1)
กับคณิตศาสตร์
01-210-xxx เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
08-888-102 ออกแบบนิเทศศิลป์
3(1-4-4)
08-888-103 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
3(1-4-4)
08-888-104 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
08-131-103 เทคโนโลยีเว็บ
3(x-x-x)

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

2(x-x-x)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
08-888-205 การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
08-888-207 หลักการผลิตสื่อ
08-131-204 การออกแบบกราฟิก
08-131-205 สุนทรียศาสตร์และ
การออกแบบเสียง
08-131-206 การเขียนและพัฒนาบท
สื่อประสม

3(2-2-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
3(3-0-3)
08-888-206 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-3-5)
เพื่อสื่อสารมวลชน
08-888-208 วิทยาการและเทคโนโลยีสี
3(2-3-5)
08-131-207 หลักการแอนิเมชั่น
3(1-4-4)
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(1-4-4)
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

3(3-0-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(1-4-4)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษา
08-131-308 ภาพดิจิทัล
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

รวม

12

ภาคการศึกษาที่ 3
08-888-312 ฝึกงานทางสื่อสารมวลชน
รวม

3

ภาคการศึกษาที่ 1
08-131-311 การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยี
สื่อประสม 1
08-131-412 สัมมนาด้านเทคโนโลยี
สื่อประสม
08-888-413 ทักษะวิชาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
08-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
08-131-309 สื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ์
3(1-4-4)
08-131-310 การผลิตสื่อเสียง
3(x-x-x)
08-888-311 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
3(x-x-x)
ทางสื่อสารมวลชน
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
หน่วยกิต

13

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(0-40-0)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
2(1-3-3)
08-131-413 การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยี
สื่อประสม 2
3(2-3-5)
08-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(0-6-3)

4(0-8-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(x-x-x)

                       รวม                   11                       หน่วยกิต
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รวม

3(2-3-5)
3(1-4-4)
1(0-2-1)

                       รวม                   10                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
: Bachelor of Technology Program in Advertising and Public Relations Technology
:
:
:
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)
ทล.บ. (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)
Bachelor of Technology (Advertising and Public Relations Technology)
B.Tech. (Advertising and Public Relations Technology)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  130  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

33
  6
15
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

91
24
39
21
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
08-888-102 ออกแบบนิเทศศิลป์
08-888-205 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
08-888-101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1(0-2-1)
08-888-103 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
08-221-101 การวางแผนสื่อเพื่อการโฆษณา
3(1-4-4)
และประชาสัมพันธ์
3(2-3-5)
08-221-102 การเขียนเพื่องานโฆษณา
3(x-x-x)
และประชาสัมพันธ์
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
กับคณิตศาสตร์

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษา
08-888-104 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
08-888-206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สื่อสารมวลชน
08-221-203 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเพื่อ
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
08-221-204 กลยุทธ์และการรณรงค์ในงาน
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

3(2-3-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(x-x-x)
08-888-207 หลักการผลิตสื่อ
3(3-0-6)
08-888-208 วิทยาการและเทคโนโลยีสี
3(2-3-5)
08-221-205 การออกแบบสร้างสรรค์
งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
08-221-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
08-221-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(2-3-5)

3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

2(x-x-x)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
08-221-306 การก�ำกับศิลป์ในงานโฆษณา
และประชาสัมพันธ์
08-221-308 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ร่วมสมัย
08-221-310 การจัดการธุรกิจโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
08-221-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
08-221-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
08-221-411 การศึกษาเฉพาะทางด้าน
3(1-4-4)
เทคโนโลยีการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ 1
3(1-4-4)
08-221-307 การวิจัยส�ำหรับงานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
08-221-309 การน�ำเสนองานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
3(x-x-x)
08-888-309 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
3(x-x-x)
ศึกษาทางสื่อสารมวลชน
08-221-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
08-221-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
08-888-410 สหกิจศึกษาทางสื่อสารมวลชน

3(1-4-4)
3(1-4-4)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      18                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
08-221-413 การศึกษาเฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 2
08-221-412 สัมมนาด้านเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
08-221-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
08-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

2(1-3-3)

4(0-8-4)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   13                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
08-888-102 ออกแบบนิเทศศิลป์
08-888-205 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
08-888-101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1(0-2-1)
08-888-103 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
08-221-101 การวางแผนสื่อเพื่อการโฆษณา
3(1-4-4)
และประชาสัมพันธ์
3(2-3-5)
08-221-102 การเขียนเพื่องานโฆษณา
3(x-x-x)
และประชาสัมพันธ์
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
กับคณิตศาสตร์

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษา
08-888-104 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
08-888-206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สื่อสารมวลชน
08-221-203 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเพื่อการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
08-221-204 กลยุทธ์และการรณรงค์ในงาน
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

3(2-3-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(x-x-x)
08-888-207 หลักการผลิตสื่อ
3(3-0-6)
08-888-208 วิทยาการและเทคโนโลยีสี
3(2-3-5)
08-221-205 การออกแบบสร้างสรรค์
งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
08-221-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
08-221-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(2-3-5)

3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

2(x-x-x)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
08-221-306 การก�ำกับศิลป์ในงานโฆษณา
และประชาสัมพันธ์
08-221-308 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ร่วมสมัย
08-221-310 การจัดการธุรกิจโฆษณาและ
ประชาสัมพันันธ์
08-221-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
08-221-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 3
08-888-312 ฝึกงานทางสื่อสารมวลชน
รวม

3

ภาคการศึกษาที่ 1
08-221-411 การศึกษาเฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 1
08-888-413 ทักษะวิชาชีทางด้านเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
08-221-412 สัมมนาด้านเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
08-221-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

11

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
08-221-307 การวิจัยส�ำหรับงานโฆษณา
3(1-4-4)
และประชาสัมพันธ์
08-221-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(1-4-4)
08-221-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
08-888-311 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
3(3-0-4)
ทางสื่อสารมวลชน
08-221-309 การน�ำเสนองานโฆษณา
3(x-x-x)
และประชาสัมพันธ์
3(x-x-x)
08-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
หน่วยกิต

รวม

16

3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(0-40-0)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
2(1-3-3)
08-221-413 การศึกษาเฉพาะทาง
ด้านเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2
3(0-6-3)
08-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

4(0-8-4)
3(x-x-x)

3(1-4-4)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

                       รวม                   7                        หน่วยกิต

www.r m u t t .a c .t h 485

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี                                      
: Bachelor of Science Program in Chemistry
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
B.Sc. (Chemistry)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  139  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

33
  6
15
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

100
22
50
21
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผน ก
แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-111-151 แคลคูลัส 1
09-210-125 เคมี 1
09-210-126 ปฏิบัติการเคมี 1
09-311-148 หลักชีววิทยา
03-311-149 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
09-410-131 ฟิสิกส์ 1
09-410-132 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3(3-0-6)
นันทนาการ
1(0-3-1)
09-111-152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
09-210-127 เคมี 2
1(0-3-1)
09-210-128 ปฏิบัติการเคมี 2
3(3-0-6)
09-410-133 ฟิสิกส์ 2
1(0-3-1)
09-410-134 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
09-21x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 1

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
09-121-045 สถิติทั่วไป
09-211-202 เคมีอนินทรีย์ 1
09-211-203 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
09-212-102 เคมีอินทรีย์ 1
09-212-103 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
09-214-202 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
09-21x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 2
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(x-x-x)

                       รวม                   20                      หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
09-211-204 เคมีอนินทรีย์ 2
1(0-3-1)
09-212-204 เคมีอินทรีย์ 2
3(3-0-6)
09-212-205 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1(0-3-1)
09-214-204 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
09-214-206 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
2(x-x-x)
09-215-207 เคมีวิเคราะห์
09-215-208 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

                       รวม                  19                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
2(0-6-2)

                       รวม                   19                      หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx เลือกจากวิชาภาษาอังกฤษ
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มบูรณาการ
09-213-304 ชีวเคมี
09-213-305 ปฏิบัติการชีวเคมี
09-214-311 การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า
09-215-317 เทคนิคการแยกสาร
09-215-323 ปฏิบัติการแยกสารทางเคมี
09-21x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 3

ชั้นปีที่ 3
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2 (2-0-4)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(x-x-x)

                       รวม                       20                   หน่วยกิต
แผนการเรียนฝึกงาน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
09-001-304        ฝึกงาน
รวม

3

ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มบูรณาการ
09-001-xxx การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
หรือการเตรียมความพร้อมฝึกงาน
09-215-333 เคมีวิเคราะห์เชิงสเปกโทรโฟโตเมตรี
09-215-334 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
09-218-301 สัมมนา
09-21x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 4
09-21x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 5
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี 1

2(x-x-x)
1(0-2-0)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-3-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      18                     หน่วยกิต

3(0-40-0)
หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555

แผนการศึกษาสหกิจ
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
แผนการเรียนสหกิจศึกษา
แผนการเรียนสหกิจศึกษา
09-001-302
สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
                  รวม                   6                       หน่วยกิต
กับคณิตศาสตร์
09-215-335 การวิเคราะห์สารประกอบ
หรือแผนการเรียนฝึกงาน
อินทรีย์ทางสเปกโทรสโกปี
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3(x-x-x)
09-21x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 6
กับคณิตศาสตร์
09-21x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 7
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
09-21x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 8
09-001-305 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
3(0-6-3)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี 2
และเทคโนโลยี
รวม
16
หรือแผนการเรียนฝึกงาน
09-215-335 การวิเคราะห์สารประกอบ
อินทรีย์ทางสเปกโทรสโกปี
09-21x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 6
09-21x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 7
09-21x-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 8
รวม                   9                       หน่วยกิต
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3(x-x-x)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(x-x-x)

                       รวม                   10                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
: Bachelor of  Science Program in Mathematics
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Science (Mathematics)
B.Sc. (Mathematics)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  131  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

33
  6
15
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

92
21
34
30
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

www.r m u t t .a c .t h 493
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แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-111-151 แคลคูลัส 1
09-210-125 เคมี 1
09-210-126 ปฏิบัติการเคมี 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
09-111-152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
09-311-148 หลักชีววิทยา
1(0-3-1)
09-311-149 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
3(2-2-5)
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3(x-x-x)
นันทนาการ
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
09-110-252 ความน่าจะเป็นและสถิติ
09-111-253 แคลคูลัสขั้นสูง
09-114-251 หลักคณิตศาสตร์
09-410-131 ฟิสิกส์ 1
09-410-132 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
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3(x-x-x)
2(x-x-x)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
09-111-337 สัมมนาเชิงอนุพันธ์
09-112-251 คอมพิวเตอร์ส�ำหรับคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
09-112-370 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
ทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
09-113-251 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
1(0-3-1)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(x-x-x)
1(x-x-x)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
09-114-353 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
09-114-354 ทฤษฎีจ�ำนวน
09-114-355 การวิเคราะห์เชิงจริง
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
09-113-352 พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
09-114-352 ตัวแปรเชิงซ้อน
3(3-0-6)
09-001-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
3(x-x-x)
ศึกษา
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-302 สหกิจศึกษา

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)

                       รวม                      19                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
09-116-499 สัมมนา
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

1(0-3-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   13                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-111-151 แคลคูลัส 1
09-210-125 เคมี 1
09-210-126 ปฏิบัติการเคมี 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
09-111-152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
09-311-148 หลักชีววิทยา
1(0-3-1)
09-311-149 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
3(2-2-5)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
3(x-x-x)
นันทนาการ
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
09-110-252 ความน่าจะเป็นและสถิติ
09-111-253 แคลคูลัสขั้นสูง
09-114-251 หลักคณิตศาสตร์
09-410-131 ฟิสิกส์ 1
09-410-132 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
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3(x-x-x)
2(x-x-x)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
09-112-251 คอมพิวเตอร์ส�ำหรับคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
09-112-370 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
ทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
09-113-251 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
1(0-3-1)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

                       รวม                   16                      หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(x-x-x)
1(x-x-x)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
09-114-353 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
09-114-354 ทฤษฎีจ�ำนวน
09-114-355 การวิเคราะห์เชิงจริง
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

15

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
09-001-304 ฝึกงาน
รวม

หน่วยกิต

รวม

16

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(0-40-0)
3

ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-305 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
รวม

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
09-113-352 พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
09-114-352 ตัวแปรเชิงซ้อน
3(3-0-6)
09-001-303 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

15

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-6-3)
09-116-499 สัมมนา
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

1(0-3-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   10                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาชีววิทยา                                    
: Bachelor of Science Program in Biology
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
B.Sc. (Biology)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  130  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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33
  6
15
6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

91
15
48
21
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
09-111-151 แคลคูลัส 1
09-210-125 เคมี 1
09-210-126 ปฏิบัติการเคมี 1
09-311-148 หลักชีววิทยา
09-311-149 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
09-410-131 ฟิสิกส์ 1
09-410-132 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

ชั้นปีที่ 1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1 (0-3-1)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
09-212-102 เคมีอินทรีย์ 1
09-212-103 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
09-311-152 พฤกษศาสตร์ทั่วไป
09-311-153 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป
09-311-254 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล
03-314-261 หลักนิเวศวิทยา
09-314-262 ปฏิบัติการหลักนิเวศวิทยา

ภาคการศึกษาที่ 2
01-11x-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
09-210-127 เคมี 2
09-210-128 ปฏิบัติการเคมี 2
09-311-150 สัตววิทยาทั่วไป
09-311-151 ปฏิบัติการสัตววิทยาทั่วไป

3(x-x-x)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
3(3-0-6)
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์
1(0-3-1)
และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
09-121-045 สถิติทั่วไป
1(0-3-1)
09-311-255 พันธุศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
09-311-256 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
09-311-257 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
1(0-3-1)
09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป
09-312-264 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                  18                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(x-x-x)

                       รวม                   22                       หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป 3(2-2-5)
09-001-302 สหกิจศึกษา
09-001-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)
09-213-304 ชีวเคมี
3(3-0-6)
09-213-305 ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-1)
09-311-358 ชีวสถิติ
3(2-3-5)
09-313-365 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
3(2-3-5)
09-315-363 สัมมนาทางชีววิทยา
1(0-3-1)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
                       รวม                       21                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
09-315-464 โครงงานด้านชีววิทยา 1
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
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                       รวม                      6                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
1(0-3-1)
09-315-465 โครงงานด้านชีววิทยา 2
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   16                       หน่วยกิต

6(0-40-0)

2 (0-6-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   11                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
01-21x-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
09-111-151 แคลคูลัส 1
09-210-125 เคมี 1
09-210-126 ปฏิบัติการเคมี 1
09-311-148 หลักชีววิทยา
09-311-149 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
09-410-131 ฟิสิกส์ 1
09-410-132 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-11x-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-3-1)
หรือนันทนาการ
3(3-0-6)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1(0-3-1)
กับคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
09-210-127 เคมี 2
1(0-3-1)
09-210-128 ปฏิบัติการเคมี 2
09-311-150 สัตววิทยาทั่วไป
09-311-151 ปฏิบัติการสัตวิทยาทั่วไป

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
09-212-102 เคมีอินทรีย์ 1
09-212-103 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
09-311-152 พฤกษศาสตร์ทั่วไป
09-311-153 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป
09-311-254 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล
09-314-261 หลักนิเวศวิทยา
09-314-262 ปฏิบัติการหลักนิเวศวิทยา

3(x-x-x)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
3(3-0-6)
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์
1(0-3-1)
และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
09-121-245 สถิติทั่วไป
1(0-3-1)
09-311-255 พันธุศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
09-311-256 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
09-311-257 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
1(0-3-1)
09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป
09-312-264 ปฏิบัติการจุลชีววทิยาทั่วไป
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(x-x-x)

                       รวม                  22                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
09-213-304 ชีวเคมี
09-213-305 ปฏิบัติการชีวเคมี
09-311-358 ชีวสถิติ
09-313-365 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
09-315-363 สัมมนาทางชีววิทยา
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณการ

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
09-001-303 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
1(0-3-1)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(2-3-5)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(2-3-5)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

รวม                       17               หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
09-001-304 ฝึกงาน

รวม

13

1(0-2-1)
3(x-x-x)
  3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

หน่วยกิต

3(0-40-0)

รวม                       3               หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-305 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
09-315-464 โครงงานด้านชีววิทยา 1
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-6-3)
09-315-465 โครงงานด้านชีววิทยา 2
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
1 (0-3-1)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

                       รวม                   10                       หน่วยกิต

502 www. r mutt.ac.th

                       รวม

11

2(0-6-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                                          
: Bachelor of  Science Program in Computer Science
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)
B.Sc. (Computer Science)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  137  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

33
6
15
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

98
15
52
  24
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-111-151 แคลคูลัส 1
09-131-101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
09-132-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(0-2-1)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
09-111-152 แคลคูลัส 2
3(x-x-x)
09-131-102 โครงสร้างดิสครีต
09-132-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
09-133-101 ตรรกะดิจิทัล
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
3(2-2-5)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
09-131-231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
09-131-233 ทฤษฎีการค�ำนวณ
09-132-231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
09-133-231 ระบบคอมพิวเตอร์และ
ภาษาแอสแซมบลี
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
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                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
3(x-x-x)
ทั่วไป
09-121-045 สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
09-131-232 การออกแบบและวิเคราะห์
3(3-0-6)
ขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
09-133-232 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
09-133-233 ระบบปฏิบัติการ
3(x-x-x)
09-135-231 ระบบฐานข้อมูล
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(x-x-x)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
09-131-234 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
09-132-351 ภาษาการเขียนโปรแกรม
09-134-231 ระบบสารสนเทศ
09-135-351 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
09-136-231 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
09-001-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
3(3-0-6)
ศึกษา
3(3-0-6)
09-139-351 สัมมนาทางวิทยาการ
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์
09-139-472 โครงงานวิทยาการ
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์ 1
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี

                       รวม                       21                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-302 สหกิจศึกษา

1(0-3-1)
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                      17                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

1(0-2-1)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   12                        หน่วยกิต
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แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากวิชามนุษยศาสตร์
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-111-151 แคลคูลัส 1
09-131-101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
09-132-101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(0-2-1)
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
09-111-152 แคลคูลัส 2
3(x-x-x)
09-131-102 โครงสร้างดิสครีต
09-132-102 การเขียนโปรแกรม
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
09-133-101 ตรรกะดิจิทัล
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(2-2-5)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-xxx-xxx เลือกจากวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
09-131-231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
09-131-233 ทฤษฎีการค�ำนวณ
09-132-231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
09-133-231 ระบบคอมพิวเตอร์และ
ภาษาแอสแซมบลี
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
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3(2-2-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
01-xxx-xxx เลือกจากวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3(x-x-x)
09-121-045 สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
09-131-232 การออกแบบและวิเคราะห์
3(3-0-6)
ขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
09-133-232 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
09-133-233 ระบบปฏิบัติการ
3(x-x-x)
09-135-231 ระบบฐานข้อมูล
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ

                       รวม                   21                      หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(x-x-x)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
09-131-234 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
09-132-351 ภาษาการเขียนโปรแกรม
09-134-231 ระบบสารสนเทศ
09-135-351 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
09-136-231 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

21

ภาคการศึกษา ฤดูร้อน
09-001-304 ฝึกงาน
รวม

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
09-001-303 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
3(3-0-6)
09-139-471 สัมมนาทางวิทยาการ
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
09-139-472 โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิต

รวม

14

1(0-2-1)
1(0-3-0)
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(0-40-0)
3

ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-305 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-6-3)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

                       รวม                   9                       หน่วยกิต

รวม

9

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
: Bachelor of Science  Program in Information Technology
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of  Science (Information  Technology)
B.Sc. (Information Technology)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  131  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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33
  6
15
6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

92
24
49
12
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
xx-xxx-xxx นันทนาการ
09-111-151 เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
09-141-101 แคลคูลัส 1
ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์
09-141-102 ส�ำเร็จรูปในส�ำนักงาน
09-141-103 หลักส�ำคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
1(0-2-1)
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(x-x-x)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
09-141-104 คณิตศาสตร์ดิสครีตส�ำหรับ
3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
09-142-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
ขั้นสูง
3(2-2-5)
09-142-102 เทคโนโลยีเพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
09-121-045 สถิติทั่วไป
09-141-205 การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
09-141-206 หลักส�ำคัญของเทคโนโลยีเว็บ
09-142-203 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ

  

รวม

18

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(2-2-5)
01-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
09-121-201 สถิติวิเคราะห์ส�ำหรับ
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์
01-142-204 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
09-142-205 การจัดการสารสนเทศ
3(2-2-5)
09-142-206 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

รวม

18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
09-142-307 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
09-142-308 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
09-142-309 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
09-142-310 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนั้ สูง
09-142-311 ปฏิบัติการโปรแกรมฐานข้อมูล

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
09-142-312 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
09-142-313 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
09-142-314 การประกันและความมั่นคง
3(2-2-5)
สารสนเทศ
3(2-2-5)
09-143-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-143-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
09-143-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(2-2-5)
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
09-001-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-302 สหกิจศึกษา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

                       รวม                      20                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
09-142-415 มิติทางสังคมและจริยธรรมส�ำหรับ 3(3-0-6)
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
09-142-416 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(0-12-6)
3(2-2-5)
09-143-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต
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3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(2-2-5)

                       รวม                   15                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงาน
ภาคการศึกษาที่ 2
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
09-142-307 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
09-142-308 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
09-142-309 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
09-142-310 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ขัน้ สูง
09-142-311 ปฏิบัติการโปรแกรมฐานข้อมูล
รวม

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
09-001-304 ฝึกงาน

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
09-142-312 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
09-142-313 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
09-142-314 การประกันและความมั่นคง
3(2-2-5)
สารสนเทศ
09-143-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(2-2-5)
09-143-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
09-143-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
3(2-2-5)
09-001-303 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
หน่วยกิต

3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

                       รวม                      20                    หน่วยกิต

3(0-40-0)

                           รวม                        3                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-305 ทักษะวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09-142-415 มิติทางสังคมและจริยธรรม
ส�ำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
09-143-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-6-3)
09-142-416 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี

6(0-12-6)
3(x-x-x)

3(2-2-5)

                       รวม                   9                       หน่วยกิต

                       รวม                   9                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาสถิติ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ
: Bachelor of Science Program in Statistics
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สถิติ)
วท.บ. (สถิติ)
Bachelor of Science (Statistics)
B.Sc. (Statistics)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  137  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.3.1 เลือกในสาขา
2.3.2 เลือกนอกสาขา
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
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33
  6
15
  6
1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

98
22
36
33
18
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
09-111-151 แคลคูลัส 1
09-410-131 ฟิสิกส์ 1
09-410-132 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
09-121-045 สถิติทั่วไป
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
09-111-152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
09-210-125 เคมี 1
1(0-3-1)
09-210-126 ปฏิบัติการเคมี 1
3(3-0-6)
09-410-133 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
09-410-134 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
1(0-2-1)
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์

                       รวม                   17                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
09-111-253 แคลคูลัสขั้นสูง
09-311-148 หลักชีววิทยา
09-311-149 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
09-121-201 สถิติวิเคราะห์ส�ำหรับ
วิทยาศาสตร์
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา

                       รวม                   20                      หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
09-121-202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
09-121-203 สถิตินอนพาราเมตริก
1(0-3-1)
09-113-251 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
09-xx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
ในสาขา
3(2-2-5)
01-320-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
3(3-0-6)
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์

                       รวม                  19                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
09-121-304 สถิติเชิงอนุมาน 1
09-121-305 การวางแผนการทดลอง
09-121-306 การวิเคราะห์การถดถอย
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
ในสาขา
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
ในสาขา
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
นอกสาขา
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
09-121-307 สถิติเชิงอนุมาน 2
3(3-0-6)
09-121-308 การวิจัยด�ำเนินงาน
3(3-0-6)
09-121-309 อนุกรมเวลาประยุกต์
3(3-0-6)
09-121-310 เทคนิคการส�ำรวจตัวอย่าง
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
นอกสาขา
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
นอกสาขา
09-001-301 การเตรียมความพร้อม
3(3-0-6)
สหกิจศึกษา

                       รวม                       21                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-302 สหกิจศึกษา

514 www. r mutt.ac.th

3(3-0-6)
1(0-2-1)

                       รวม                      19                     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกนอกสาขา
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกนอกสาขา
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

                       รวม                   15                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
09-111-151 แคลคูลัส 1
09-121-045 สถิติทั่วไป
09-410-131 ฟิสิกส์ 1
09-410-132 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
09-111-152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
09-210-125 เคมี 1
3(3-0-6)
09-210-126 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-1)
09-410-133 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
09-410-134 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
1(0-2-1)
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์

                       รวม                   17                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
09-111-253 แคลคูลัสขั้นสูง
09-121-201 สถิติวิเคราะห์ส�ำหรัวิทยาศาสตร์
09-311-148 หลักชีววิทยา
09-311-149 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
09-121-202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
09-121-203 สถิตินอนพาราเมตริก
3(3-0-6)
09-113-251 พีชคณิตเชิงเส้น
1(0-3-1)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
3(2-2-5)
01-320-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
3(3-0-6)
01-210-xxx เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

                       รวม                   19                     หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

                       รวม                  20                        หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
09-121-304 สถิติเชิงอนุมาน 1
09-121-305 การวางแผนการทดลอง
09-121-306 การวิเคราะห์การถดถอย
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
ในสาขา
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
ในสาขา
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
นอกสาขา
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
รวม

21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
09-001-304 ฝึกงาน
รวม

หน่วยกิต

รวม

19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

3(0-20-0)
3

ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-305 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
นอกสาขา
รวม

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
09-121-307 สถิติเชิงอนุมาน 2
3(3-0-6)
09-121-308 การวิจัยด�ำเนินงาน
3(3-0-6)
09-121-309 อนุกรมเวลาประยุกต์
3(3-0-6)
09-121-310 เทคนิคการส�ำรวจตัวอย่าง
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
นอกสาขา
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
นอกสาขา
09-001-303 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
3(3-0-6)

9

516 www. r mutt.ac.th

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-6-3)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
ในสาขา
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
นอกสาขา
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิต

รวม

9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
: Bachelor of  Science Program in Applied Physics
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Bachelor of Science (Applied Physics)
B.Sc. (Applied Physics)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  134  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

33
6
15
6
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

95
22
36
30
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
09-111-151 แคลคูลัส 1
09-311-148 หลักชีววิทยา
09-311-149 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
09-410-131 ฟิสิกส์ 1
09-410-132 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(0-2-1)
09-111-152 แคลคูลัส 2
09-121-245 สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
09-210-125 เคมี 1
3(3-0-6)
09-210-126 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-1)
09-410-133 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
09-410-134 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-1)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
09-410-261 คณิตศาสตร์ส�ำหรับฟิสิกส์
09-411-251 กลศาสตร์
09-415-331 ฟิสิกส์ยุคใหม่
09-417-251 อิเล็กทรอนิกส์
09-417-252 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
09-419-252 การเขียนแบบส�ำหรับฟิสิกส์
ประยุกส์
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                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
2(x-x-x)
01-210-xxx เลือกจากกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
3(2-2-5)
01-310-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาไทย
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
กับคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
09-412-351 แม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
09-413-352 อุณหพลศาสตร์
1(0-3-1)
09-419-251 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
1(0-3-1)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-415-353 กลศาสตร์ควอนตัน
09-415-357 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
09-419-461 สัมมนาทางฟิสิกส์ประยุกต์

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
09-001-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
3(3-0-6)
ศึกษา
1(0-3-1)
09-130-152 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
09-415-355 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

                       รวม                       19                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-302 สหกิจศึกษา

3(2-2-5)
3(3-0-6)

                       รวม                      19                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-40-0)
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
09-xxx-xxx เลือกจากกลุม่ วิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุม่ วิชาชีพเลือก
09-419-465 โครงงาน

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-3-1)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(0-8-2)

                       รวม                   14                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ
09-111-151 แคลคูลัส 1
09-311-148 หลักชีววิทยา
09-311-149 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
09-410-131 ฟิสิกส์ 1
09-410-132 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(0-2-1)
09-111-152 แคลคูลัส 2
09-121-245 สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
09-210-125 เคมี 1
3(3-0-6)
09-210-126 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-1)
09-410-133 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
09-410-134 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-1)

                       รวม                   18                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาบูรณาการ
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
09-410-261 คณิตศาสตร์ส�ำหรับฟิสิกส์
09-411-251 กลศาสตร์
09-415-331 ฟิสิกส์ยุคใหม่
09-417-251 อิเล็กทรอนิกส์
09-417-252 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
09-419-252 การเขียนแบบส�ำหรับฟิสิกส์
ประยุกต์
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                       รวม                   20                       หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
2(x-x-x)
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
3(2-2-5)
01-310-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาไทย
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
กับคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
09-412-351 แม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
09-413-352 อุณหพลศาสตร์
1(0-3-1)
09-419-251 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
1(0-3-1)

                       รวม                   19                     หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-415-353 กลศาสตร์ควอนตัน
09-415-357 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
09-419-461 สัมมนาทางฟิสิกส์ประยุกต์

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
09-001-303 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
3(3-0-6)
09-130-152 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1(0-3-1)
09-415-355 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

                       รวม                   16                       หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
09-001-304 ฝึกงาน
รวม

รวม

16

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(0-40-0)
  3

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
09-001-305 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
3(0-6-3)
09-419-465 โครงงาน

                       รวม                   12                       หน่วยกิต

รวม

11

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(0-8-2)
หน่วยกิต
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
: Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น  2  ระดับ คือ
1. ระดับอนุปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

อนุปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรม)
อนุ สถ. (สถาปัตยกรรม)
Diploma in Architecture ( Architecture)
Dip. Arch. (Architecture)

2.  ระดับปริญญาตรี
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (สถาปัตยกรรมภายใน)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
Bachelor of Architecture (Interior Architecture)
B.Arch. (Interior Architecture)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  184  หน่วยกิต
ระดับอนุปริญญา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

126
30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

93
33
60
  3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
		
ระดับปริญญาตรี
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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  184
30
  6
12
  6
  1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  148
39
93
  9
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา  ก
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ 1
10-121-101 การออกแบบเบื้องต้น
10-121-102 ภาพร่างและเทคนิคการแสดงแบบ
10-121-103 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
ขั้นพื้นฐาน

ชั้นปีที่ 1
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
2(x-x-x)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01-121-205 การเขียนแบบก่อสร้าง 2
10-121-211 โครงสร้างอาคาร
10-221-201 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
10-122-202 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
10-222-202 ออกแบบร่างสถาปัตยกรรม 2
10-123-202 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
3(2-2-5)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
10-121-104 การเขียนแบบก่อสร้าง 1
10-121-110 กลศาสตร์โครงสร้างเพื่องาน
สถาปัตยกรรม
10-122-110 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
10-222-101 ออกแบบร่างสถาปัตยกรรม 1
10-123-101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1

ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
10-221-203 เขียนแบบก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมภายใน 1
10-122-203 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
10-122-211 แนวความคิดในงาน
สถาปัตยกรรม
10-222-203 ออกแบบร่างสถาปัตยกรรม
ภายใน  1
10-123-203 เทคโนโลยีการก่อสร้าง  3
10-124-204 ภูมิสถาปัตยกรรม

3(2-0-5)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
10-221-304 เขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม
ภายใน 2
10-122-304 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
10-122-312 ทฤษฎีสถาปัตยกรรมไทย 1
10-222-304 ออกแบบร่างสถาปัตยกรรมภายใน  2
10-123-304 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4
10-224-301 คอมพิวเตอร์กราฟิค

3(x-x-x)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
10-121-409 ภาษาอังกฤษส�ำหรับสถาปนิก
10-125-406 การใช้แสงธรรมชาติในอาคาร
10-222-406 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน1
10-222-409 แนวความคิดในงานสถาปัตยกรรมภายใน
10-223-401 เทคโนโลยีวัสดุสถาปัตยกรรมภายใน
10-224-402 หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
10-126-401 เตรียมสหกิจศึกษาด้านสถาปัตยกรรม

ชั้นปีที่ 4
3(0-0-6)
3(2-3-5)
4(2-6-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

4(2-6-6)
3(2-3-5)

ชั้นปีที่ 5
9(0-27-9)

                       รวม                   9                      หน่วยกิต
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3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

ภาคการศึกษาที่ 2
10-226-402 สหกิจศึกษาด้านสถาปัตยกรรม
ภายใน (420  ชั่วโมง)

6(0-10-0)

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

                 รวม                       7                      หน่วยกิต  

ภาคการศึกษาที่ 1
10-222-511 วิทยานิพนธ์

3(x-x-x)
3(3-0-6)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต

                       รวม                   20                      หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
10-222-407 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน2
10-223-402 การออกแบบแสงสว่าง

ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ 2
10-221-302 ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะและ
สถาปัตยกรรมภายใน
10-122-305 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
10-222-305 ออกแบบร่างสถาปัตยกรรม
ภายใน  3
10-124-302 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
10-124-303 การประมาณราคาเบื้องต้น
10-121-312 การควบคุมสภาวะแวดล้อม
ในอาคาร

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผนการศึกษา  ข
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษา
xx-xxx-xxx หรือquesนันทนาการ
10-121-101 เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ 1
10-121-102 การออกแบบเบื้องต้น
10-121-103 ภาพร่างและเทคนิคการแสดงแบบ
การเขียนแบบสถาปัตยกรรมขั้น
พื้นฐาน

ชั้นปีที่ 1
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
2(x-x-x)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)

                       รวม                      21                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10-121-205 การเขียนแบบก่อสร้าง 2
10-121-211 โครงสร้างอาคาร
10-221-201 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
10-122-202 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
10-222-202 ออกแบบร่างสถาปัตยกรรม 2
10-123-202 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)

                       รวม                    21                 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
3(2-2-5)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)

                  รวม                        21                 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
10-121-104 การเขียนแบบก่อสร้าง 1
10-121-110 กลศาสตร์โครงสร้างเพื่องาน
สถาปัตยกรรม
10-122-101 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
10-222-101 ออกแบบร่างสถาปัตยกรรม 1
10-123-101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1

ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
10-221-203 เขียนแบบก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมภายใน 1
10-122-203 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
10-122-211 แนวความคิดในงาน
สถาปัตยกรรม
10-222-203 ออกแบบร่างสถาปัตยกรรม
ภายใน 1
10-123-203 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3
10-124-204 ภูมิสถาปัตยกรรม

3(2-2-5)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(2-3-5)

                       รวม                       21                    หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ 3(x-x-x)
10-121-312 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร
คณิตศาสตร์    
10-221-302 ประวัติศาสตร์ศิลปะและ
10-221-304 เขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม 3(1-6-4)
สถาปัตยกรรมภายใน
ภายใน 2
10-122-305 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
10-122-304 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
3(1-6-4)
10-222-305 ออกแบบร่างสถาปัตยกรรมภายใน 3
10-122-312 ทฤษฎีสถาปัตยกรรมไทย 1
3(3-0-6)
10-124-302 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
10-222-304 ออกแบบร่างสถาปัตยกรรมภายใน 2 3(1-6-4)
สถาปัตยกรรม
10-123-304 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4
3(1-6-4)
10-124-303 การประมาณราคาเบื้องต้น
10-224-301 คอมพิวเตอร์กราฟิค
3(1-6-4)
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี 1
                       รวม                       21                   หน่วยกิต

19

21

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ 2
3(3-0-6)
10-222-407 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
3(2-3-5)
10-224-402 หลักปฏิบตั วิ ชิ าชีพสถาปัตยกรรมภายใน
4(2-6-6)
10-125-xxx วิชาชีพเลือก 2
3(2-3-5)
10-223-402 การออกแบบแสงสว่าง
3(3-0-6)
10-126-401 เตรียมสหกิจศึกษาด้านสถาปัตยกรรม
10-226-xxx กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์
ในวิชาชีพ

ภาคการศึกษาที่ 1
10-125-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 1
10-121-409 ภาษาอังกฤษส�ำหรับสถาปนิก
10-125-406 การใช้แสงธรรมชาติในอาคาร
10-222-406 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
10-223-401 เทคโนโลยีวสั ดุสถาปัตยกรรมภายใน
10-222-409 แนวความคิดในงาน
สถาปัตยกรรมภายใน
รวม

รวม

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
10-126-403 ฝึกงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม
(210  ชั่วโมง)

                         รวม

20

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(x-x-x)
4(2-6-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-3-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(0-20-0)

รวม              3             หน่วยกิต          
ภาคการศึกษาที่ 1
10-222-508 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
10-222-510 เตรียมวิทยานิพนธ์
10-125-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก รายวิชา
ด้านเทคโนโลยี 1
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี 2

ชั้นปีที่ 5
4(2-6-6)
3(1-6-4)
3(x-x-x)

9(0-279)

3(x-x-x)

                       รวม                     13                    หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่  2
10-222-509 วิทยานิพนธ์

                       รวม                     9                   หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Architecture Program in Architecture
ชื่อปริญญา
หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น  2  ระดับ คือ
1.  ระดับอนุปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: อนุปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย
: อนุ สถ. (สถาปัตยกรรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Diploma in Architecture ( Architecture)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Dip. Arch. (Architecture)
2.  ระดับปริญญาตรี
ชื่อเต็มภาษาไทย
: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (สถาปัตยกรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย
: สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture (Architecture)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Arch. (Architecture)
โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  177  หน่วยกิต
ระดับอนุปริญญา
123 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
  6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
  1 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
90 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
33 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
57 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
  3 หน่วยกิต
ระดับปริญญาตรี
  177 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
  6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
  1 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
  5 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
  141 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
39 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
86 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
  9 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
  7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
  6 หน่วยกิต

www.r m u t t .a c .t h 531

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผนการศึกษา   ก
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ  
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ 1
10-121-101 ออกแบบเบื้องต้น
10-121-102 ภาพร่างและเทคนิคการแสดงแบบ
10-121-103 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
ขั้นพื้นฐาน

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
3(2-2-5)
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(x-x-x)
10-121-104 การเขียนแบบก่อสร้าง 1
10-121-110 กลศาสตร์โครงสร้างเพื่องาน
1(0-2-1)
สถาปัตยกรรม
10-122-101 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
2(x-x-x)
10-122-110 หลักการออกแบบ
3(1-6-4)
สถาปัตยกรรม
3(1-6-4)
10-123-101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
3(1-6-4)

                       รวม                   21                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ 2
10-121-205 การเขียนแบบก่อสร้าง 2
10-121-207 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ตะวันตก
10-121-211 โครงสร้างอาคาร
10-122-202 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
10-123-202 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
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3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-6-4)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
10-121-206 การเขียนแบบก่อสร้าง 3
3(1-6-4)
10-121-208 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
ตะวันออก
10-122-203 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
3(3-0-6)
10-122-211 แนวความคิดในงานสถาปัตยกรรม
3(1-6-4)
10-123-203 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3
3(1-6-4)
10-124-204 ภูมิสถาปัตยกรรม

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(2-3-5)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์    
10-122-304 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
10-122-312 ทฤษฎีสถาปัตยกรรมไทย 1
10-123-304 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4
10-124-301 คอมพิวเตอร์เพื่อการน�ำเสนอ
10-124-303 การประมาณราคาเบื้องต้น
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี 1

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
10-121-312 การควบคุมสภาวะแวดล้อมใน
อาคาร
3(1-6-4)
10-122-305 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
3(3-0-6)
10-122-313 ทฤษฎีสถาปัตยกรรมไทย 2
3(1-6-4)
10-123-305 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5
3(1-6-4)
10-124-302 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรม
3(x-x-x)
10-124-305 การวางผังโครงการ

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
10-121-409 ภาษาอังกฤษส�ำหรับสถาปนิก
10-121-413 การประหยัดพลังงานในอาคาร
10-122-406 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
10-123-406 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 6
10-124-406 การวางผังเมืองเบื้องต้น
10-124-407 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
10-126-401 เตรียมสหกิจศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
10-122-407 ออกแบบสถาปัตยกรรม  7
10-125-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก  1

3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(2-3-5)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-0-6)
10-126-402 สหกิจศึกษาด้านสถาปัตยกรรม
3(2-3-5)
(420 ชั่วโมง)
4(2-6-6)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(0-0-6)
1(0-2-1)

                       รวม                   20                      หน่วยกิต

3(2-3-5)

6(0-40-0)

                       รวม                   6                       หน่วยกิต

4(2-6-6)
3(x-x-x)

                            รวม                   7                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
10-122-508 เตรียมวิทยานิพนธ์
10-125-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 2
10-125-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 3
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี 2

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 2
3(1-6-4)
10-122-509 วิทยานิพนธ์
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

               รวม                      12                หน่วยกิต

9(0-27-9)

                       รวม                   9                        หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผนการศึกษา  ข
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
01-310-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
01-610-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ 1
10-121-101 ออกแบบเบื้องต้น
10-121-102 ภาพร่างและเทคนิคการแสดงแบบ
10-121-103 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
ขั้นพื้นฐาน

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-210-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
3(2-2-5)
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(x-x-x)
10-121-104 การเขียนแบบก่อสร้าง 1
10-121-110 กลศาสตร์โครงสร้างเพื่องาน
1(0-2-1)
สถาปัตยกรรม
10-122-101 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
2(x-x-x)
10-122-110 หลักการออกแบบ
3(1-6-4)
สถาปัตยกรรม
3(1-6-4)
10-123-101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
3(1-6-4)

                       รวม                   21                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ 2
10-121-205 การเขียนแบบก่อสร้าง 2
10-121-207 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ตะวันตก
10-121-211 โครงสร้างอาคาร
10-122-202 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
10-123-202 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
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3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-6-4)

                       รวม                   21                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
10-121-206 การเขียนแบบก่อสร้าง 3
3(1-6-4)
10-121-208 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
ตะวันออก
10-122-203 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
3(3-0-6)
10-122-211 แนวความคิดในงานสถาปัตยกรรม
3(1-6-4)
10-123-203 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3
3(1-6-4)
10-124-204 ภูมิสถาปัตยกรรม

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(2-3-5)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    
กับคณิตศาสตร์
10-122-304 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
10-122-312 ทฤษฎีสถาปัตยกรรมไทย 1
10-123-304 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4
10-124-301 คอมพิวเตอร์เพื่อการน�ำเสนอ
10-124-303 การประมาณราคาเบื้องต้น
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี 1

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
10-121-312 การควบคุมสภาวะแวดล้อม
ในอาคาร
3(1-6-4)
10-122-305 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
3(3-0-6)
10-122-313 ทฤษฎีสถาปัตยกรรมไทย 2
3(1-6-4)
10-123-305 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5
3(1-6-4)
10-124-302 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรม
3(x-x-x)
10-124-305 การวางผังโครงการ

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
10-121-409 ภาษาอังกฤษส�ำหรับสถาปนิก
10-121-413 การประหยัดพลังงานในอาคาร
10-122-406 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
10-123-406 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 6
10-124-406 การวางผังเมืองเบื้องต้น

3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(2-3-5)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-0-6)
10-122-407 ออกแบบสถาปัตยกรรม  7
3(2-3-5)
10-124-407 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
4(2-6-6)
10-125-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 1
3(1-6-4)
10-125-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 2
3(2-3-5)
10-126-401 เตรียมสหกิจศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรม
10-126-xxx กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์
ใน วิชาชีพ

                       รวม                   16                      หน่วยกิต

3(2-3-5)

4(2-6-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
3(x-x-x)

                       รวม                   17                      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
10-126-403 ฝึกงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม
3(0-20-0)
(210  ชั่วโมง)
                            รวม                     3                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
10-122-508 เตรียมวิทยานิพนธ์
10-125-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 3
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี 2

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 2
3(1-6-4)
10-122-509 วิทยานิพนธ์
3(x-x-x)
3(x-x-x)

               รวม                     9                หน่วยกิต

9(0-27-9)

                       รวม                   9                        หน่วยกิต
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วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  
: Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program
:
:
:
:

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
พทป.บ.
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
B.ATM.

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  152  หน่วยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
		
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

39
6
15
12
1
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

107
25
66
   9
  7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2555
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx รายวิชามนุษย์ศาสตร์
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
09-210-034      นันทนาการ
09-311-050 เคมีทั่วไป
09-410-050 ชีววิทยาทั่วไป
xx-xxx-xxx ฟิสิกส์ทั่วไป
กลุ่มวิชาบูรณาการ
รวม

21

ภาคการศึกษาที่ 1
11-112-201 จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันและ
ปรสิตวิทยา
11-112-202 เภสัชวิทยาพื้นฐาน
11-113-201 เภสัชกรรมแผนไทย 1
11-114-202 เวชกรรมแผนไทย 1
11-115-202 หัตถเวชกรรมแผนไทย  1
11-122-102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
11-122-207 พฤกษศาสตร์การแพทย์

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
2(2-2-5)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
09-121-015 หลักสถิติ
1(0-2-1)
11-112-101 ระบบสาธารณสุขและบริการ
3(2-3-5)
ทางการแพทย์
3(2-3-5)
11-114-201 พื้นฐานเวชกรรมแผนไทย
3(2-3-5)
11-115-201 พื้นฐานหัตถเวชกรรมแผนไทย
2(x-x-x)
11-122-101       กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1    
11-122-103 เคมีอินทรีย์ส�ำหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
หน่วยกิต

21

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-3-5)
11-112-203 เภสัชเวท
11-112-204 พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา
2(2-0-4)
11-112-205 อาการวิทยาและโรควินิจฉัย
4(2-6-6)
11-113-202 ส�ำหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์
3(2-3-5)
11-114-203            เภสัชกรรมแผนไทย 2                                       
3(2-3-5)
11-115-303 เวชกรรมแผนไทย 2
3(2-3-5)
11-122-205 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2
3(2-3-5)
มนุษย์ชีวเคมี

                       รวม                   21                       หน่วยกิต
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รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
2(2-0-4)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
หน่วยกิต

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(2-0-4)

                       รวม                   20                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
11-112-206 การสืบค้นทางเวชศาสตร์ทั่วไป
11-112-207 วิทยาการระบาดส�ำหรับการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์
11-112-208 เวชศาสตร์ทั่วไปส�ำหรับแพทย์
แผนไทยประยุกต์ 1
11-112-302 โภชนาการ
11-113-303 เภสัชกรรมแผนไทย 3
11-114-304 ฝึกทักษะวิชาชีพเวชกรรมแผนไทย 1
11-115-304 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
2(2-0-4)
11-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
2(2-0-4)
11-112-209 เวชศาสตร์ทั่วไปส�ำหรับแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 2
3(2-3-5)
11-113-304 ฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย 1
11-115-305 ฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 1
2(2-0-4)
11-116-301 การผดุงครรภ์
3(2-3-5)
11-117-101 กฏหมายและจริยธรรมด้านสาธารณสุข
3(0-9-3)
2(1-3-3)

                       รวม                      20                   หน่วยกิต

รวม

18

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(2-3-5)
2(0-6-2)
2(0-6-2)
3(2-3-5)
2(2-0-4)

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
   11-113-305      ฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย   2(0-6-2)
   11-116-302       ฝึกทักษะการผดุงครรภ์                           2(0-6-2)
รวม                        4                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-010-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
11-111-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
11-114-305 ฝึกทักษะวิชาชีพเวชกรรมแผนไทย 2
11-115-306 ฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 2
11-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
11-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 4
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

ภาคการศึกษาที่ 2
11-111-302 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์

6(0-40-0)

3(0-9-3)
2(0-6-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   21                       หน่วยกิต

รวม

6

หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา
: Bachelor of Science Program in Aesthetic Health and Spa
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขภาพความงามและสปา)
วท.บ. (สุขภาพความงามและสปา)
Bachelor of Science (Aesthetic Health and Spa)
B.Sc. (Aesthetic Health and Spa)

โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  130  หน่วยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
				
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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36
  6
15
  9
1
  5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

88
27
39
  15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  6 หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ก
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-xxx-xxx กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
09-210-034 เคมีทั่วไป
09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป
11-122-101 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 1

ชั้นปีที่ 1
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
11-122-205 มนุษย์ชีวเคมี
11-122-206 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
11-122-207 พฤกษศาสตร์การแพทย์
11-123-203 เภสัชกรรมไทยเพื่อสุขภาพ
ความงาม
11-123-205 การนวดแผนไทย
11-123-211 ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ  
ความงาม

ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
11-122-102 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 2
11-122-103 เคมีอินทรีย์ส�ำหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
11-122-104 พื้นฐานการพยาบาลและเคหะ
พยาบาล
11-123-101 พื้นฐานการนวดแผนไทย
11-123-102 สปาไทย
11-125-101 จริยธรรมและกฎหมายทาง
ด้านสุขภาพ
รวม

19

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
11-123-204 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
11-123-206 สุขอนามัย และโรค
3(2-3-5)
11-123-207 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
3(2-3-5)
11-123-208 ตจวิทยา และการดูแลสุขภาพ
3(2-3-5)
ความงาม
11-123-209 การนวดเพื่อสุขภาพความงาม
3(1-6-4)
11-123-210 เวชกรรมแผนไทย
3(2-3-5)
11-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(2-0-4)

หน่วยกิต

3(2-3-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
1(0-3-1)
11-121-303 สหกิจทางด้านสุขภาพความงาม
และสปา
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

ภาคการศึกษาที่ 1
11-121-301 ฝึกพื้นฐานวิชาชีพสุขภาพ
ความงามและสปา
11-121-302 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
11-123-312 สุคนธบ�ำบัดและวารีบ�ำบัด
11-123-313 เวชกรรมแผนไทยทางด้าน
สุขภาพความงาม
11-123-314 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 2(1-3-3)
ความงาม
11-123-315 การดูแลใบหน้าและร่างกาย
2(1-3-3)
11-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
11-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
                       รวม                       18                   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ
01-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
11-124-301 การจัดการด้านธุรกิจสุขภาพ
ความงามและสปา
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                       รวม                      6                    หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
11-123-417 สัมมนาสุขภาพความงาม
2(x-x-x)
และสปา
3(2-2-5)
11-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(3-0-6)
11-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(2-2-5)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

                       รวม                   17                       หน่วยกิต

6(0-40-0)

1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   13                        หน่วยกิต

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

แผน ข
แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์
01-610-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
09-210-034 เคมีทั่วไป
09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป
11-122-101 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 1

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1(0-2-1)
11-122-102 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 2
3(3-0-6)
11-122-103 เคมีอินทรีย์ส�ำหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
สุขภาพ
11-122-104 พื้นฐานการพยาบาลและเคหะ
3(2-3-5)
พยาบาล
3(2-3-5)
11-123-101 พื้นฐานการนวดแผนไทย
3(2-3-5)
11-123-102 สปาไทย
11-125-101 จริยธรรมและกฎหมายทาง
ด้านสุขภาพ

                       รวม                   19                       หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
11-122-205 มนุษย์ชีวเคมี
11-122-206 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
11-122-207 พฤกษศาสตร์การแพทย์
11-123-203 เภสัชกรรมไทยเพื่อสุขภาพความงาม
11-123-205 การนวดแผนไทย
11-123-211 ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ  ความงาม

2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(2-0-4)

                       รวม                   19                        หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(2-3-5)

                       รวม                   20                       หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

ภาคการศึกษาที่ 2
11-123-204 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
11-123-206 สุขอนามัย และโรค
11-123-207 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
11-123-208 ตจวิทยา และการดูแลสุขภาพความงาม
การนวดเพื่อสุขภาพความงาม
11-123-209 เวชกรรมแผนไทย
11-123-210 วิชาชีพเลือก
11-xxx-xxx

3(2-3-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(x-x-x)

                       รวม                   18                        หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
11-121-301 ฝึกพื้นฐานวิชาชีพสุขภาพความ 1(0-3-1)
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
งามและสปา
xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาบูรณาการ
11-123-312 สุคนธบ�ำบัดและวารีบ�ำบัด
3(2-3-5)
01-320-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ
11-123-313 เวชกรรมแผนไทยทางด้าน
3(2-3-5)
01-xxx-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์
สุขภาพความงาม
01-310-xxx รายวิชาภาษาไทย
11-123-314 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 2(1-3-3)
11-121-304 การเตรียมความพร้อมฝึก
ความงาม
ประสบการณ์วิชาชีพ
11-123-315 การดูแลใบหน้าและร่างกาย
2(1-3-3)
11-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
11-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
                       รวม                       17                   หน่วยกิต

3(x-x-x)
2(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

                       รวม                      15                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
   11-121-305      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   3(0-20-0)
                            สุขภาพความงามและสปา
รวม                        3                    หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
11-124-301 การจัดการด้านธุรกิจสุขภาพ
ความงามและสปา
11-123-417 สัมมนาสุขภาพความงาม
และสปา
11-xxx-xxx วิชาชีพเลือก
11-xxx-xxx วิชาชีพเลือก

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
11-121-306 ปัญหาพิเศษด้านสุขภาพ
ความงามและสปา
1(0-2-1)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   10                      หน่วยกิต
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3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

                       รวม                   9                        หน่วยกิต
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จัดทำ�โดย

สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ   สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ปรึกษา

ผศ.พรศักดิ์
นายมนตรี
นายทวีสิทธิ์

จัดทำ�ข้อมูล/รูปเล่ม
นางลำ�พึง
นางอัญชลี
นางพัชรภร
นางวารุณี
นางณิชาภัทธ
นางสาวรวมพร

ตระกูลชีวพานิตต์
ภู่นพคุณดี
สาสะเดาะห์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาษาพร
ตั้งจิตนบ
พงษ์อยู่
กี่เอี่ยน
นุ่มสุข
เกตุขาว

รองผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายหลักสูตร
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
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