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คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ จัดทำ�ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษา ทำ�ความเข้าใจ และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของ
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เอกสารเล่มนี้ประกอบด้วยความสำ�คัญ 6 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ประวัติมหาวิทยาลัย รายนามผู้บริหาร และปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558
ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
กับนักศึกษา
ส่วนที่ 3 งานทะเบียนการศึกษาเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา
ส่วนที่ 4 แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการศึกษา
ส่วนที่ 5 ข้อมูลกองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 6 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร
นักศึกษาทุกคนควรศึกษาคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และทำ�ความเข้าใจกับข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และ
เป็นประโยชน์สำ�หรับนักศึกษา โดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น การลงทะเบียนเรียน
การขอเทียบโอนผลการเรียน การลาพักการศึกษา และการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
การวัดผลและการประเมินผล การคำ�นวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย การถูกถอนชื่อออกจาก
การเป็นนักศึกษา ผลการเรียนทีต่ อ้ งตรวจสอบเกณฑ์การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การขอสำ�เร็จ
การศึกษา เป็นต้น
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์กับนักศึกษา ผู้สนใจโดยทั่วไป
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรกฎาคม 2558
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ส่วนที่ 1 แนะน�ำมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
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ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
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พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส�ำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจ�ำต�ำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2553
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส�ำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจ�ำต�ำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
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ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2548
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย
นักศึกษา พ.ศ. 2549
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2550
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ว่าด้วยวินัยและการด�ำเนินการทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ. 2556
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ระเบียบ
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักศึกษาและผู้มารับบริการ
ทางวิชาการจากสถาบัน พ.ศ. ๒๕๓๐
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
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111

ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ
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117
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และค่าลงทะเบียนการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ก�ำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง ก�ำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา
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ระบบบริการการศึกษา
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
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ขั้นตอนการถอนรายวิชาโดยได้รับค่าระดับคะแนน W
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ขั้นตอนการขอส�ำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
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ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา
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ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน
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ส่วนที่ 4 แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการศึกษา
ส่วนที่ 5 ข้อมูลกองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 6 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (รายละเอียดอยู่ในแผ่นบันทึกข้อมูล)
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

189

สาขาวิชาการโรงแรม

219

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

255

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมโธยา

292

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

328

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

369
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

405

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

443

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

489

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต

524

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

559

		
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

598

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

627

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

658

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร

698

สาขาวิชาประมง

739

สาขาวิชาการผลิตพืช

774

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

811
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

857

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

895

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

930

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

968

		
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1013

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1054

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1108

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1179

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1234

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

1293

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

1340

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย

1400

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1462

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

1530

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

1598
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สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน�้ำ

1639

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

1684

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

1725

สาขาวิชาการจัดการ

1795

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1864

สาขาวิชาการเงิน

1927

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

1970

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

2035

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2084

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการตลาด

2142

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

2181

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

2227
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

2271

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2316

สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

2351

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร

2379

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2417

คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต

			

สาขาวิชาจิตรกรรม

2447

สาขาวิชาประติมากรรม

2477

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

2509

สาขาวิชาศิลปะไทย

2544

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

2574

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

2602

สาขาวิชาออกแบบภายใน

2634

สารบัญ
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สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

2664

สาขาวิชาดนตรีสากล

2703

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา

2735

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

2766

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

2797

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

		

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

2829

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

2871

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

2917

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

2955

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

2999

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

3031

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

3064

สาขาวิชาชีววิทยา

3104

สาขาวิชาสถิติ

3142

สารบัญ
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หน้า

สาขาวิชาเคมี

3180

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3233

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3271

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

3314

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

3361

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

3407

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

3452

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา

3481

ส่วนที่ 1
แนะนำ�มหาวิทยาลัย
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษา และผลิต
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนาน นับย้อนจากการสถาปนาในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ได้ถูกประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ พื่ อ ผลิ ต ครู อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ให้ ก ารศึ ก ษา ทางด้ า นอาชี พ
ทั้งระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง ท�ำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพ
และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้พัฒนา ระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ
และศักยภาพมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ในวันที่ 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”
สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้น
การกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐด�ำเนินการโดยอิสระ
และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การก�ำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมี
การรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ�ำนวน 9 แห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก
เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้จบการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชนและการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน คณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้ ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธย
ในพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล พ.ศ. 2548 และประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ใช้ บั ง คั บ
เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548
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จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่งดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
          2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
          3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
          4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
          5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
          6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
          7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
          8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
          9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เครื่องหมายราชการของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องก�ำหนดภาพ
เครื่องหมายราชการพุทธศักราช 2482 ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2532

เครื่องหมายราชการ สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบดอกบัวบาน
8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความส�ำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ
ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตรา พระราชลัญจกร บรรจุอยู่อันเป็นสัญลักษณ์ และเครื่องหมายประจ�ำองค์พระมหากษัตริย์
ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่าน ได้เป็นผู้พระราชทาน นามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมี
พระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข ๙ บรรจุอยู่ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่  9 ด้านล่างของตราวงกลมท�ำเป็นกรอบโค้งรองรับ
มีชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจ�ำยามทั้งสองข้าง หมายถึง
ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุง่ เน้นการพัฒนาก�ำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มที กั ษะ
ความช�ำนาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย และภูมิภาค

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน�ำ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล”

มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติชั้นน�ำ
•
•
•
•
•
•

คุณภาพบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเป็นที่ยอมรับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
คุณภาพอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
คุณภาพของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่สามารถตอบปัญหาภาคอุตสาหกรรม
คุณภาพงานบริการวิชาการ สามารถเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และ
สถานประกอบการครอบคลุมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน

ทักษะวิชาชีพด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
•
•
•
•
•

การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่อการสอนที่ทันสมัยในทุกสาขาวิชา
เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ
เน้นงานปฏิบัติวิชาชีพ
เน้นความช�ำนาญเฉพาะสาขา
บูรณาการแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับงานวิชาชีพ
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พันธกิจ (Mission)

1) จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
2) สร้างงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สูก่ ารผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน
4) ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5) จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลีย่ นแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพืน้ ฐานความสุขและความก้าวหน้า
6) จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้ เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก

ค่านิยมองค์กร (Core values)
•
•
•
•
•

กล้ายืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ
มุ่งภักดีต่อองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
•
•
•
•

วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Based Culture)
วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)

อัตลักษณ์ (Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ประติมากรรมสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประติมากรรมสัญลักษณ์รูปดอกบัว เป็นเครื่องหมายแห่งความคิดความรู้สึกร่วมในอันที่จะช่วยกันพัฒนา
การศึกษาด้านวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า
รูปดอกบัวซ้อนกัน 3 ชั้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกโปร่งเบาและยังมีกลีบบัว 8 เส้น หมายถึง มรรค 8 ประการ
ส่วนยอดแหลมแทรกขึน้ สูฟ่ า้ หมายถึง ผูจ้ ะพบความส�ำเร็จได้จะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการผ่านแต่ละขัน้ ตอน
การเรียนรู้

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดอกบัวสวรรค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  พระราชทานให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์
ศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบลคลองหก
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2531
นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลยังความเจริญ ก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ในการนี้พระองค์ได้ทรงปลูกต้นบัวสวรรค์ ณ
บริเวณลานประติมากรรม สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ลานอนันต์รังสรรค์ในปัจจุบัน)
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ แก่คณาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้ก�ำหนดให้ ต้นบัวสวรรค์ เป็นต้นไม้มงคลประจ�ำมหาวิทยาลัย
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.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
www.teched.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

			

: Faculty of Technical Education
: โทร. 0 2549 4724
: โทร. 0 2549 4731-2
: โทรสาร. 0 2577 5049
………………………………………………………………

2.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
: Faculty of Agricultural Technology
www..agr.rmutt.ac.th
สถานที่ตั้ง  2 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2  ต�ำบลประชาธิปัตย์  อ�ำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12130   
(ทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก รังสิต)
แผนกทะเบียน
:     โทร. 0 2523 8494 , 0 2531 2988 ต่อ 103  
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
:     โทร. 0 2992 2483
:     โทรสาร.  0 2531 2989 , 0 2992 0482
			
………………………………………………………………
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
:     Faculty of Home Economics Technology
www.het.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
:     โทร. 0 2549 3159
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
:     โทร. 0 2549 3156
:     โทรสาร. 0 2577 2358
			
………………………………………………………………
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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4.

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      
www.mct.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

:     Faculty of Mass Communication Technology
:     โทร. 0 2549 4520
:     โทร. 0 2549 4522
:     โทรสาร. 0 2549 4500 , 0 2549 4520

			

………………………………………………………………

5.

:     Faculty of Business Administration

คณะบริหารธุรกิจ   
www.bus.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

			
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
www.sci.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

:     โทร. 0 2549 3241
:     โทร. 0 2549 3266
:     โทรสาร. 0 2577 4399 , 0 2549 3243
………………………………………………………………
:     Faculty of Science and Technology
:     โทร. 0 2549 4156
:     โทร. 0 2549 4155
:     โทรสาร. 0 2549 4119 , 0 2577 5046

			

………………………………………………………………

7.

:     Faculty of Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
www.en.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

			
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์
www.fa.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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:     โทร. 0 2549 3381-2
:     โทร. 0 2549 3386-7
:     โทรสาร. 0 2577 5026
………………………………………………………………
:     Faculty of Fine and Applied Arts
:     โทร. 0 2549 3279
:     โทร. 0 2549 3283
:     โทรสาร. 0 2577 5022
………………………………………………………………

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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คณะศิลปศาสตร์
www. larts.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

			
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
www.arch.rmutt.ac.th
แผนกทะเบียน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

:     Faculty of Liberal Arts
:     โทร. 0 2549 4974
:     โทร. 0 2549 4935
:     โทรสาร. 0 2577 5017
………………………………………………………………
:     Faculty of Architecture
:     โทร. 0 2549 4777   
:     โทร. 0 2549 4786
:     โทรสาร. 0 2549 4775
………………………………………………………………
:     Thai Traditional Medicine College

			
11. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
www.tmc.rmutt.ac.th
สถานที่ตั้ง  2/4 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต�ำบลประชาธิปัตย์  อ�ำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
(ทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก  รังสิต)
แผนกทะเบียน
:     โทร. 0 2592 1999
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
:     โทร. 0 2592 1904
:     โทรสาร. 0 2592 1900
			
………………………………………………………………

หน่วยงานสนับสนุน
1.

กองพัฒนานักศึกษา
www.sd.rmutt.ac.th
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

			

: Department of Student Development
:
:
:
:

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

………………………………………………………………

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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2.

ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
www.oreg.ac.th
ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล
ฝ่ายหลักสูตร
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
			

:
:
:
:
:
:
:
:
:

			

………………………………………………………………
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Office of Academic Promotion and Registration
โทรสาร 0 2577 5028
โทร. 0 2549 3600-05
โทร. 0 2549 3613-15
โทร. 0 2549 3610-12
โทร. 0 2549 3606-9
โทร. 0 2549 3616-17
โทร. 0 2549 3504 , 3507
โทร. 0 2549 3509
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด
รองอธิการบดี

นางวนิดา ปอน้อย
รองอธิการบดี

ดร. วิชัย พยัคฆโส
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์
รองอธิการบดี

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สุภทั รา โพธิพ์ ว่ ง
รองอธิการบดี

นายวิรัช โหตระไวศยะ
รองอธิการบดี

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
รองอธิการบดี
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งอรุณ รังรองรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด
ผู้ช่วยอธิการบดี

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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คณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพร บุญส่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาถรพี ชัยมงคล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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คณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี อภิวัฒนศร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์ วรรธโนทัย
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
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www.rm ut t .a c .t h

ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก และสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ว่องไว
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 แบบเปิดตามกลุ่มประเทศอาเซียน
รายการ

ภาคการศึกษาที่
1/2558

ภาคการศึกษาที่
2/2558

ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน/2558

1. การลงทะเบียนเรียนและการช�ำระเงิน
1.1 นักศึกษาใหม่ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ดูจากประกาศมหาวิทยาลัย
1.2 นกั ศึกษาเก่า ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์
โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน เป็นกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1	คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
27 - 29 ก.ค. 58
28 - 30 ธ.ค. 58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
กลุ่มที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 58
31 ธ.ค. 58 - 2 ม.ค. 59
คหกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2 - 4 ส.ค. 58
3 - 5 ม.ค. 59
คณะศิลปกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 4 สำ�หรับนักศึกษาทุกคณะ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB
5 - 6 ส.ค. 58
6 - 7 ม.ค. 59
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
1.3 ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา
7 - 17 ส.ค. 58
8 - 18 ม.ค. 59
1.4 การช�ำระเงิน
18 - 25 ส.ค. 58
19 - 26 ม.ค. 59

-

16 - 17 พ.ค. 59
18 - 19 พ.ค. 59
20 - 21 พ.ค. 59
22 - 23 พ.ค. 59
24 - 30 พ.ค. 59
31 พ.ค.  - 6 มิ.ย. 59

1.5 วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนและช�ำระค่าลงทะเบียนล่าช้า
1.5.1 นศ.ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 ค่าปรับวันละ 50 บาท
เว้นวันหยุดราชการ ไม่เกิน 500 บาท
1.5.2 นศ.ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ค่าปรับ
วันละ 50 บาท ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เกิน 2,000 บาท

26 ส.ค. - 8 ก.ย. 58

27 ม.ค. - 9 ก.พ. 59

7 - 15 มิ.ย. 59

26 ส.ค. - 26 ก.ย. 58

27 ม.ค. - 26 ก.พ. 59

7 - 15 มิ.ย. 59

18 ส.ค. - 9 พ.ย. 58

19 ม.ค. - 4 เม.ย. 59

31 พ.ค. - 11 ก.ค. 59

18 ส.ค. - 26 ต.ค. 58

19 ม.ค. - 21 มี.ค. 59

31 พ.ค. - 4 ก.ค. 59

21 ธ.ค. 58

23 พ.ค. 59

8 ส.ค. 59

11 ส.ค. - 9 ก.ย. 58

12 ม.ค. - 10 ก.พ. 59

24 พ.ค. - 7 มิ.ย. 59

7 ม.ค. 59

2 มิ.ย. 59

1 ก.ย. 59

27 ม.ค. 59

22 มิ.ย. 59

28 ก.ย. 59

10 ส.ค. 58
5 - 11 ต.ค. 58
30 พ.ย. - 13 ธ.ค. 58
13 ธ.ค. 58

11 ม.ค. 59
7 - 13 มี.ค. 59
2 - 15 พ.ค. 59
15 พ.ค. 59

20 พ.ค. 59
20 - 26 มิ.ย. 59
25 ก.ค. - 1 ส.ค. 59
1 ส.ค. 59

1.6 การถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร “W”
1.6.1 นศ.ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556
(เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท)
1.6.2 นศ.ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
2. การประเมินผลการศึกษา
- วันสุดท้ายที่คณะ/วิทยาลัยบันทึกค่าระดับคะแนนในเว็บไซต์
3. การขอส�ำเร็จการศึกษา
- วันแรกและวันสุดท้ายของการขอส�ำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ผ่านเว็บไซต์
- สวท. ดำ�เนินการเสนอชือ่ ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาเพือ่ เข้าประชุมสภาวิชาการฯ
- สวท. ดำ�เนินการเสนอชื่อผู้สำ�เร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ
4. อื่นๆ
- วันเปิดภาคการศึกษา สำ�หรับนักศึกษา ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
- วันสอบกลางภาค
- วันสอบปลายภาค
- วันสุดท้ายของภาคการศึกษา
หมายเหตุ :
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1. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม นักศึกษา/ผู้เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบจาก www.oreg.rmutt.ac.th ทุกครั้ง
2. ให้อาจารย์ผู้สอนดำ�เนินการสอน/สอนชดเชยในภาคการศึกษาทั้งภาคปกติ/ภาคพิเศษให้ครบ 15 สัปดาห์
และการเบิกจ่ายค่าสอน เบิกได้ไม่เกิน 15 สัปดาห์/ภาคการศึกษา

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ส�ำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกสอน
ในสถานศึกษา
ภาคการศึกษาที่
1/2558

ภาคการศึกษาที่
2/2558

25 - 31 พ.ค. 58

26 ต.ค. – 1 พ.ย. 58

1.2 ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา

1 – 8 มิ.ย. 58

2 – 9 พ.ย. 58

1.3 การช�ำระเงิน

9 – 15 มิ.ย. 58

10 – 17 พ.ย. 58

17 – 30 มิ.ย. 58

19 พ.ย. – 2 ธ.ค. 58

9 มิ.ย. - 24 ส.ค. 58

10 พ.ย. 58 – 25 ม.ค. 59

5 ต.ค. 58

7 มี.ค. 59

2 มิ.ย. – 2 ก.ค. 58

4 พ.ย. 58 – 4 ธ.ค. 58

- สวท. ด�ำเนินการเสนอชื่อผู้ส�ำเร็จการศึกษาเพื่อเข้าประชุมสภาวิชาการฯ

5 พ.ย. 58

7 เม.ย. 59

- สวท. ด�ำเนินการเสนอชื่อผู้ส�ำเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ

26 พ.ย. 58

27 เม.ย. 59

1 มิ.ย. 58

3 พ.ย. 58

- วันสอบกลางภาค

2 – 27 ก.ค. 58

21 – 27 ธ.ค. 58

- วันสอบปลายภาค

21 – 27 ก.ย. 58

23 - 29 ก.พ. 59

27 ก.ย. 58

29 ก.พ. 59

รายการ
1. การลงทะเบียนเรียนและการช�ำระเงิน
1.1 น ักศึกษาดาวน์โหลดใบลงทะเบียนและลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการเรียน เป็นกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1	คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
กลุ่มที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์

1.4 วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนและช�ำระค่าลงทะเบียนล่าช้า
1.4.1 นศ.ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 ค่าปรับวันละ 50 บาท
		 เว้นวันหยุดราชการ ไม่เกิน 500 บาท
1.5 การถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร “W”
1.5.1 นศ.ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556
(เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท)
2. การประเมินผลการศึกษา
- วันสุดท้ายที่คณะ/วิทยาลัยบันทึกค่าระดับคะแนนในเว็บไซต์
3. การขอส�ำเร็จการศึกษา
- วันแรกและวันสุดท้ายของการขอส�ำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์

4. อื่นๆ
- วันเปิดภาคการศึกษา ส�ำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ

- วันสุดท้ายของภาคการศึกษา
หมายเหตุ :
  

1. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม นักศึกษา/ผู้เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบจาก www.oreg.rmutt.ac.th ทุกครั้ง
2. ให้อาจารย์ผู้สอนดำ�เนินการสอน/สอนชดเชยในภาคการศึกษาทั้งภาคปกติ/ภาคพิเศษให้ครบ 15 สัปดาห์
และการเบิกจ่ายค่าสอน เบิกได้ไม่เกิน 15 สัปดาห์/ภาคการศึกษา

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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ส่วนที่ 2
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558

19

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

20

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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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�และยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 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
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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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�นาจออก
กฎกระทรวง 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
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์
ในมาตรา ๗ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได้

22

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558

www. rmutt. a c . th

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
การแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่างาน  ให้ท�ำ เป็นประกาศมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๐ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้ และมีอำ�นาจให้ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สำ�เร็จ
การศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้
การรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถาบันการศึกษาชัน้ สูงหรือสถาบันอืน่ ทีเ่ ข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๑ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรั บผู้ ใ ดเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ยุ ติ ห รื อ ชะลอการศึ ก ษา
ของนักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้
หลักเกณฑ์การพิจารณาว่านักศึกษาผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกำ�หนด
มาตรา ๑๒ นอกจากเงินที่กำ�หนดไว้ในงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ ดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแลหรือใช้ประโยชน์
(๓) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(๕) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับ
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
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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 รวมทั้งจัดหารายได้
จากการให้บริการ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
รายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เบีย้ ปรับทีเ่ กิดจากการดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
รวมทัง้ เบีย้ ปรับทีเ่ กิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบีย้ ปรับทีเ่ กิดจากการผิดสัญญาการซือ้ ทรัพย์สนิ หรือสัญญาจ้างทำ�
ของที่ดำ�เนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำ�ส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๓ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจาก
รายได้ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ บรรดารายได้และทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพือ่ ประโยชน์ภายใต้วตั ถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้กำ�หนดไว้และต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แต่ถ้ามีความจำ�เป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดำ�เนินการ
-------------------มาตรา ๑๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำ�แหน่ง ได้แก่ อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำ�นวนหกคน ซึ่งเลือกจากผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดี คณบดี
ผู้อำ�นวยการสถาบัน ผู้อำ�นวยการสำ�นัก ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จำ � นวนหกคน ซึ่ ง เลื อ กจากคณาจารย์ ป ระจำ � ของมหาวิ ท ยาลั ย และ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใช่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งตาม (๓)
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวนสิบสีค่ น ซึง่ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ จาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคำ�แนะนำ�ของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓)
และ (๔) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
และด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) เป็นเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยโดยคำ�แนะนำ�ของอธิการบดี
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ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทำ�หน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณสมบัติของผู้เลือก ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระ
การดำ�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) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเสือ่ มเสีย บกพร่องต่อหน้าทีห่ รือหย่อนความสามารถ
(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 ให้ผู้ซึ่งได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับเลือกอยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำ�เนินการให้มีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งแทนก็ได้
ในกรณี ที่ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ
(๕) พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย
หรื อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง พ้ น จากตำ � แหน่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปจนกว่ า จะได้ มี น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว
ให้มีการดำ�เนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔)
และ (๕) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตำ�แหน่ง
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มาตรา ๑๗ สภามหาวิทยาลัยมีอำ�นาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะ
ให้มีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำ�การสอน ทำ�การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้สว่ นราชการใดในมหาวิทยาลัย
เป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำ�หรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้
(๓) กำ�กับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำ�หนด
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สำ�นักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน
สำ�นัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการ
ดังกล่าว
(๗) อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต อนุ ป ริ ญ ญา และ
ประกาศนียบัตร
(๘) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเข้าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบ
(๙) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 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) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกีย่ วกับการบริหารการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย และการจัดหา
รายได้ของมหาวิทยาลัย
(๑๓) พิจารณาดำ�เนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำ�นาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และ
อาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำ�นาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้
(๑๖) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
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มาตรา ๑๘ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ
(๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธานสภาวิชาการ
(๓) กรรมการสภาวิชาการโดยตำ�แหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขต คณบดี ผู้อำ�นวยการสถาบัน
เพื่อการวิจัย และผู้อำ�นวยการวิทยาลัย ถ้ามี
(๔) กรรมการสภาวิชาการจำ�นวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ�ในมหาวิทยาลัย
(๕) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนสิบคน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณาจารย์ประจำ�ในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิชาการ และอาจแต่งตั้ง
คณาจารย์ประจำ�ในมหาวิทยาลัยอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๐ วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ�แหน่งของกรรมการสภาวิชาการตลอดจนการ
ประชุมและการดำ�เนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๑ สภาวิชาการมีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา และ
การประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาต่อสภามหาวิทยาลัย
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย
(๕) ส่งเสริมการวิจยั และการบริการทางวิชาการทีส่ อดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และความต้องการ
ของชุมชน
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำ�การใด ๆ อันอยู่ในอำ�นาจและหน้าที่ของ
สภาวิชาการ
มาตรา ๒๒ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการซึง่ เลือกจากคณาจารย์ประจำ�และข้าราชการของมหาวิทยาลัย
จำ�นวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ�แหน่งของ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุม
และการดำ�เนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๓ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้คำ�ปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดี
หรือสภามหาวิทยาลัย
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(๓) พิ ทั ก ษ์ ผ ลประโยชน์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ อ ธิ ก ารบดี หรื อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
มอบหมาย
(๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพือ่ พิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย 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 มัวหมองในกรณี
ที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ถูกจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก
(๖) สภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ พ้ น จากตำ � แหน่ ง เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ มติของสภามหาวิทยาลัยให้พ้นจากตำ�แหน่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำ�นวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด
รองอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคำ�แนะนำ�ของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
ผูช้ ว่ ยอธิการบดี ให้อธิการบดีแต่งตัง้ จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๒๖
วรรคสอง และให้อธิการบดีมีอำ�นาจถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีด้วย เมื่ออธิการบดีพ้นจากตำ�แหน่ง ให้รองอธิการบดีและ
ผู้ช่วยอธิการบดี 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 รวมทั้งมีคุณสมบัติ
อื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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ผูช้ ว่ ยอธิการบดี ต้องสำ�เร็จการศึกษาไม่ต�่ำ กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่
ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท�ำ การสอนหรือมีประสบการณ์ดา้ นการบริหารมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและ
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทำ�แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมิน
ผลการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำ�นวยการสถาบัน รองผู้อำ�นวยการสำ�นัก
รองผู้ อำ � นวยการวิ ท ยาลั ย รองหั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ หั ว หน้ า ภาควิ ช า
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาและอาจารย์พิเศษ
(๕) รายงานเกี่ยวกับกิจการและการดำ�เนินการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาเขต และส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา
(๗) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมทัง้ การเข้าไปมีสว่ นร่วมในการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน
(๘) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบ
หมายหรือตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ของอธิการบดี
มาตรา ๒๘ ในกรณีทผี่ ดู้ �ำ รงตำ�แหน่งอธิการบดีไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั ริ าชการได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผูร้ กั ษา
ราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าอธิการบดี
มิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มี
ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๒๖ วรรคหนึง่ เป็นผูร้ กั ษาราชการแทนอธิการบดี
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�วิทยาเขตและการจัดระบบบริหารงาน
ในวิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ แต่งตัง้ จากบุคคลภายนอก
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
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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 และส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะภายในวิทยาเขต
(๕) พิจารณาวางระเบียบหรือออกข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๖) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงาน และงบประมาณประจำ�ปีและจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินกิจการ
ของวิทยาเขตเสนอต่ออธิการบดี
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำ�การใด ๆ อันอยู่ในอำ�นาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการประจำ�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 หลักเกณฑ์และวิธกี ารได้มา วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ�แหน่งของประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตตาม (๓) และ (๔) ตลอดจนการประชุมและการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๓ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ วิทยาเขตมีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำ�ปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่วิทยาเขตเพื่อพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานของ
วิทยาเขต
(๒) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็น
การสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและประชาชน
(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�บัณฑิตวิทยาลัยและ
การจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๖ ในคณะ ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และจะให้มีรองคณบดีตาม
จำ�นวนที่สภามหาวิทยาลัยกำ�หนด เพื่อทำ�หน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ�แหน่งของคณบดีและรองคณบดีตามวรรคหนึ่ง
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 ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการประจำ�คณะมีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทำ�แผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๓) พิจารณากำ�หนดหลักสูตรและรายละเอียดเกีย่ วกับหลักสูตรสำ�หรับคณะเพือ่ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๕) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทะนุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานรักษาสิ่งแวดล้อม
(๖) ให้คำ�ปรึกษาและข้อแนะนำ�เกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการต่างๆ ของคณะ
(๗) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ดำ�เนินการอย่างหนึง่ อย่างใดอันอยูใ่ นอำ�นาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ประจำ�คณะ
(๘) ดำ�เนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
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มาตรา ๓๙ ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งภาควิชาหรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าภาควิชาในคณะ
ให้มีหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของภาควิชาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาให้อธิการบดีแต่งตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ� โดยการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจากผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียวกับคณบดี และให้อธิการบดี
มีอำ�นาจถอดถอนหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาโดยคำ�แนะนำ�
ของคณบดี
คุณสมบัติ วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ�แหน่งของหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาตามวรรคสอง และการรักษาราชการแทนให้นำ�มาตรา ๓๔ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ ในสถาบั น หรื อ สำ � นั ก ให้ มี ผู้ อำ � นวยการสถาบั น หรื อ ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
และรับผิดชอบงานของสถาบันหรือสำ�นัก แล้วแต่กรณี และจะให้มีรองผู้อำ�นวยการสถาบันหรือรองผู้อำ�นวยการสำ�นัก
ตามจำ�นวนที่สภามหาวิทยาลัยกำ�หนด เพื่อทำ�หน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อำ�นวยการสถาบันหรือผู้อำ�นวยการสำ�นัก
มอบหมายก็ได้
คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจากตำ�แหน่งของผู้อำ�นวยการสถาบันหรือ
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก และรองผู้อำ�นวยการสถาบันหรือรองผู้อำ�นวยการสำ�นักตามวรรคหนึ่งและการรักษาราชการแทน
ให้นำ�มาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ ในสถาบันหรือสำ�นัก ให้มีคณะกรรมการประจำ�สถาบันหรือสำ�นัก แล้วแต่กรณี
องค์ประกอบ จำ�นวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อำ�นาจและหน้าที่ วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
และการพ้นจากตำ�แหน่งของกรรมการประจำ�สถาบันหรือสำ�นัก ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจำ�สถาบัน
หรือคณะกรรมการประจำ �สำ�นัก และการจัดระบบบริหารงานในสถาบันหรือสำ� นัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ให้ มี ผู้ อำ � นวยการวิ ท ยาลั ย หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
และรับผิดชอบงานของวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แล้วแต่กรณี และจะให้มี
รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยหรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามจำ�นวนที่สภา
มหาวิทยาลัยกำ�หนด เพือ่ ทำ�หน้าทีแ่ ละรับผิดชอบตามทีผ่ อู้ �ำ นวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะมอบหมายก็ได้
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 ให้นำ�
ความในมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๔๓ ในวิทยาลัยหรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ ให้มคี ณะกรรมการประจำ�
วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แล้วแต่กรณี
องค์ประกอบ จำ�นวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อำ�นาจและหน้าที่ วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
และการพ้นจากตำ�แหน่งของกรรมการประจำ�วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจำ�วิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจำ�ส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะ
เทียบเท่าคณะ และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๔ ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อำ�นวยการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จะดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตำ�แหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ตามวรรคหนึ่ ง จะรั ก ษาราชการแทนตำ � แหน่ ง อื่ น อี ก หนึ่ ง ตำ � แหน่ ง ก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน
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 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีอำ�นาจและหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งใดเป็นกรรมการ
หรือให้มีอำ�นาจและหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทำ�หน้าที่กรรมการ หรือมีอำ�นาจและหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย
หมวด ๓
ความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากร
-------------------มาตรา ๔๗ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการและการใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น ของมหาวิ ท ยาลั ย
ให้มีคณะกรรมการอธิการบดี ประกอบด้วย อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่งเป็นกรรมการ
ให้กรรมการตามวรรคหนึง่ เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึง่ เป็นเลขานุการ
การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอธิการบดีกำ�หนด
มาตรา ๔๘ ให้คณะกรรมการอธิการบดีมีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
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(๒) จัดให้มีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ในการปฏิบัติภารกิจ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
(๓) จัดให้มีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน
ในการให้ความร่วมมือด้านวิชาการและการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
(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 ศาสตราจารย์ ซึ่ ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถและความชำ � นาญเป็ น พิ เ ศษ และพ้ น จากตำ � แหน่ ง ไป
โดยไม่มคี วามผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตัง้ ให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ในสาขาทีศ่ าสตราจารย์ผนู้ นั้ มีความเชีย่ วชาญเพือ่
เป็นเกียรติยศได้
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
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คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๓ ให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พเิ ศษ มีสทิ ธิใช้ต�ำ แหน่งศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ 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�หนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชัน้ ใด และจะใช้อกั ษรย่อสำ�หรับสาขาวิชานัน้ อย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง หรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา ๕๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสำ�หรับสาขาวิชาใดได้ ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ออกให้แก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึง่ สาขาวิชาใดภายหลังทีไ่ ด้รบั
ปริญญาโทแล้ว
(๒) ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ออกให้ แ ก่ ผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าหนึ่ ง สาขาวิ ช าใดภายหลั ง ที่ ไ ด้ รั บ
ปริญญาตรีแล้ว
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(๓) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึง่ สาขาวิชาใด
ก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๕๘ มหาวิทยาลัยมีอำ�นาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิ
สมควรแก่ปริญญานัน้ ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจำ� ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ดำ�รงตำ�แหน่งนั้นมิได้
ชัน้ สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ
ของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และ
อาจกำ�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�เพือ่ ให้บคุ คลอืน่ เชือ่ ว่าตนมีสทิ ธิทจี่ ะใช้หรือมีต�ำ แหน่ง หรือวิทยฐานะเช่นนัน้ ต้องระวางโทษจำ�คุก ไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผู้ใด
(๑) ปลอม หรือทำ�เลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะทำ�เป็นสีใด หรือทำ�ด้วยวิธีใดๆ
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัยปลอม หรือ
ซึ่งทำ�เลียนแบบ หรือ
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(๓) ใช้ หรือทำ�ให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
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 จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่ ว นราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ ล ะแห่ ง ซึ่ ง ออกโดยอาศั ย อำ � นาจตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ทั้ ง นี้
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
มาตรา ๖๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามมาตรา ๕
ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดปทุมธานี
และวิทยาเขตปทุมธานี
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบด้วย วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตบพิตรพิมขุ มหาเมฆ
และวิทยาเขตพระนครใต้
(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย
วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ จังหวัดชลบุรี
(๔) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ประกอบด้ ว ย วิ ท ยาเขตเทเวศร์ วิ ท ยาเขตโชติ เวช
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ
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(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย วิทยาเขตเพาะช่าง วิทยาเขตบพิตรพิมุข
จักรวรรดิ วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล
(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาเขตน่าน วิทยาเขตลำ�ปาง วิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตตาก วิทยาเขตพิษณุโลก และสถาบันวิจัยและฝึกอบรม
การเกษตรลำ�ปาง
(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา และวิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๙) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ประกอบด้ ว ย วิ ท ยาเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
จังหวัดนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตสกลนคร และสถาบันวิจัยและฝึก
อบรมการเกษตรสกลนคร
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 และหัวหน้าภาควิชา
ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตำ�แหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่ 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 ให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการวิ ท ยาเขตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการครู และ
ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตและคณะกรรมการประจำ�วิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่กรณียังไม่มีการออกกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่วนราชการซึ่งออกโดยอาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๑ ภายใต้บงั คับมาตรา ๖๗ ในระหว่างทีย่ งั ไม่มสี ภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ ให้มสี ภาวิชาการ ประกอบด้วย
อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดี  คณบดี และ
คณาจารย์ประจำ�ซึง่ อธิการบดีแต่งตัง้ จำ�นวนหกคนเป็นกรรมการสภาวิชาการ และผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริการทางวิชาการ
และทดสอบเป็นเลขานุการสภาวิชาการ ทำ�หน้าที่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งตามมาตรา ๒๔ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ทำ�หน้าที่รักษาการในตำ�แหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แต่ละแห่งเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้แต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี
ตามมาตรา 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 ให้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๗๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศและระเบียบ เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำ�พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ประกาศและระเบียบ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  
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 :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐ
ดำ�เนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพ
ทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จำ�นวน ๙ แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ทำ�การสอน ทำ�การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทะนุบำ�รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยให้ผู้สำ�เร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก
จึงจำ�เป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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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
ครุยวิทยฐานะ 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 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขา
วิชา 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�หรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “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 “ครุศาสตร์อตุ สาหกรรมดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “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 “ศิลปดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศล.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษร
ย่อ “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
ั 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
มาตรา ๕ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสามชั้น ดังต่อไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมแขนยาวทำ�ด้วยผ้าโปร่งสีขาว ผ่าอกตลอดยาวคลุมเข่า มีสำ�รดรอบขอบ
สำ�รดต้นแขน และสำ�รดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) สำ�รดรอบขอบ พื้นสำ�รดทำ�ด้วยผ้าสักหลาดสีน้ำ�เงินเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง ๒.๓ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบทอง กว้าง ๐.๗ เซนติเมตร
ตอนกลางสำ�รดมีแถบผ้ามันตามสีประจำ�คณะหรือวิทยาลัย กว้าง ๑.๓ เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ทำ�ด้วยโลหะสีเงิน สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนสำ�รดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
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(ข) สำ�รดต้นแขน แบ่งเป็นสามตอน ระยะห่างตอนละ ๑.๕ เซนติเมตร แต่ละตอน กว้าง ๖.๕ เซนติเมตร
พื้นสำ�รดทำ�ด้วยผ้าสักหลาดสีน้ำ�เงินเข้ม มีแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง ตอนกลางสำ�รดมีแถบผ้ามัน
ตามสีประจำ�คณะหรือวิทายลัย กว้าง ๑.๓ เซนติเมตร
(ค) สำ�รดปลายแขน พื้นสำ�รดทำ�ด้วยผ้าสักหลาดสีน้ำ�เงินเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง ๒.๓ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบทอง กว้าง ๐.๗ เซนติเมตร
ตอนกลางสำ�รดมีแถบผ้ามันตามสีประจำ�คณะหรือวิทยาลัย กว้าง ๑.๓ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่มีสำ�รดต้นแขนสองตอน
(๓) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่มีสำ�รดต้นแขนหนึ่งตอน
มาตรา ๖ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยทำ�ด้วยโลหะดุนนูนสีทอง ส่วนพืน้ ของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีน�้ำ เงิน ส่วนพืน้ ของชือ่ มหาวิทยาลัย
ลงยาสีขาว ความสูง ๖ เซนติเมตร
มาตรา ๗ ครุยประจำ�ตำ�แหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจำ�ตำ�แหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีดังต่อไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยเป็นเสื้อคลุมแขนยาวทำ�ด้วยผ้าโปร่งสีขาว ผ่าอกตลอดยาวคลุมเข่า
มีสำ�รดรอบขอบ สำ�รดต้นแขน และสำ�รดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) ส�ำรดรอบขอบ พื้นส�ำรดท�ำด้วยผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร โดยทาบแถบทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร จ�ำนวนหกแถบ บนผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้ม มีระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๘ เซนติเมตร มีส�ำรดเฉียง
โดยพื้นส�ำรดท�ำด้วยผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร วางเฉียง ๓๖ องศา ทาบบนส�ำรดรอบขอบบริเวณ
กลางอกเสื้อมีแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง แบ่งครึ่งผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้ม ที่เหลือ ๘ เซนติเมตร
ทาบแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร บนผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้ม ณ จุดแบ่งครึ่งข้างละหนึ่งแถบ รวมสองแถบ และ
ใช้แถบทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ทาบบนผ้าสักหลาดสีน�้ำเงินเข้มนั้น ส่วนที่เหลือทั้งสองข้างมีตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยท�ำด้วยโลหะสีทอง สูง ๖ เซนติเมตร ติดกลางส�ำรดเฉียงทั้งสองข้าง
(ข) สำ�รดต้นแขน แบ่งเป็นสามตอน ระยะห่างตอนละ ๒ เซนติเมตร แต่ละตอน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร
พื้นสำ�รดทำ�ด้วยผ้าสักหลาดสีน้ำ�เงินเข้ม มีแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง
(ค) สำ�รดปลายแขน แบ่งเป็นสามตอน ระยะห่างตอนละ ๒ เซนติเมตร แต่ละตอน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร
พื้นสำ�รดทำ�ด้วยผ้าสักหลาดสีน้ำ�เงินเข้ม มีแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง
ให้มีสายสร้อยประกอบครุยประจ�ำต�ำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ท�ำด้วยโลหะสีทอง ประกอบด้วย
รูปดอกไม้ทิพย์เก้าดอก มีเกสรเป็นพลอยสีน�้ำเงินเข้ม กึ่งกลางสายสร้อยประดับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยดุนนูน
ลงยา ยึดติดกับครุยประมาณร่องหัวไหล่
(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 เซนติเมตรทั้งสองข้าง ทาบแถบทอง
กว้าง ๐.๗ เซนติเมตร เว้นระยะห่าง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ส่วนที่เหลือทั้งสองข้าง
มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยท�ำด้วยโลหะสีทอง สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนส�ำรดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
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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
สีน�้ำตาลอมเหลือง
(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 บัญญัติว่า การกำ�หนด ให้สาขาวิชาใด มีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสำ�หรับ
สาขาวิชานั้นอย่างไร และการกำ�หนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจำ�ตำ�แหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำ�เป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
-----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ�ตำ�แหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดษุ ฎีบณั ฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.”
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(๒) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พทป.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พทป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พทป.บ.”
(๓) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตร์อตุ สาหกรรมดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “ค.อ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต”
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 “คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.ด.” และ “ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต”
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 “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
(๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปดุษฎีบณั ฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “ ศล.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “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 “ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรยกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
(๙) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “วศ.ด.” และ “ปรัชญา ดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอ้กักษรย่อ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.” (๑๐) สาขาวิชา
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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)
(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
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 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”

ผู้รับสนองพระราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี         
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
-------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดให้มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ เมื่อ
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งวันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วยดวงตรา พระราชลัญจกรประจำ�พระองค์
พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ อยู่ภายในวงกลมมีรูปดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ
ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังปรากฏตามภาพแนบท้าย
ข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ ตราสัญลักษณ์ตามข้อ ๓ มีความหมายดังต่อไปนี้
(๑) ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงมีพระมหากรุณาธิคุณที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกรประจำ�พระองค์
และพระมหาพิชัยมงกุฎ 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. ๒๕๔๙
-------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา  
ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ส่วนราชการ” หมายความว่า คณะ สถาบัน วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนและให้หมายรวมถึงวิทยาเขตในสังกัดที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๔ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ที่เป็นนักศึกษา
ปัจจุบัน สำ�หรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคสมทบหรือภาคพิเศษ และนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี สามารถใช้เครื่อง
แบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายแบบปกติตามข้อบังคับนี้ หรือแต่งกายสุภาพก็ได้
ข้อ ๕ เครื่องแต่งกาย แบบปกติ
ก นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) เสือ้ เชิต้ สีขาวแขนสัน้ เพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผา่ ปลายแขนหรือแขนยาวถึงข้อมือ
ไม่พับปลายแขนไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด
มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำ�หรับให้กางเกงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อ
ไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
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(๒) กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัด เย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง ไม่พับ
ปลายขา ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่า สีดำ� หรือสีเทาเข้ม
(๓) เข็มขัดหนังสีดำ�  หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ
เข็มขัด สำ�หรับสอดปลายเข็มขัด
(๔) ถุงเท้าสีดำ� หรือสีที่กลมกลืนกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย
(๕) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
  
ข นักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) เสือ้ เชิต้ สีขาว ไม่รดั รูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มลี วดลาย ไม่บางเกินสมควรผ่าอกตรงโดยตลอด
แขนสัน้ เพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผา่ ปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสือ้
มีความยาวเพียงพอสำ�หรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
(๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย
(๓) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า ผ้าเนื้อเรียบไม่มี
ลวดลาย สีกรมท่า สีดำ� หรือสีเทาเข้ม
(๔) เข็มขัดหนังสีดำ�  หรือสีน้ำ�ตาล หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  มี
ปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำ�หรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข้อ ๖ เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการหรือชุดกีฬา ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกำ�หนด
ข้อ ๗ เครื่องแต่งกายในงานพิธี
ก นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) เสือ้ เชิต้ สีขาวแขนยาวถึงข้อมือ ไม่พบั ปลายแขนไม่รดั รูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มลี วดลาย ผ่า
อกตรงโดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำ�หรับให้
กางเกงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
(๒) เนคไทสีน�้ำเงินเข้ม กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
(๓) กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ เช่นเดียวกับเครือ่ งแต่งกายแบบปกติ สีกรมท่า หรือสีตาม
ที่ส่วนราชการกำ�หนด
(๔) เข็มขัดหนังสีดำ�  หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ
เข็มขัดสำ�หรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงเท้าสีดำ� ไม่มีลวดลาย
(๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข นักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด
แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และ
กลัดกระดุมคอเสือ้ ตัวเสือ้ มีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสือ้ ไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
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(๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย
(๓) กระโปรงทรงตรง เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบปกติ สีกรมท่า หรือสีตามที่ส่วนราชการ
กำ�หนด
(๔) เข็มขัดหนังสีดำ�  หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ
เข็มขัด สำ�หรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
(๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข้อ ๘ เครื่องแต่งกายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ก บัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
(๑) แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
(๒) บัณฑิตที่รับราชการทหาร ตำ�รวจ ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดกำ�หนด
     
(๓) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ข บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) เสื้อราชปะแตนสีขาว
(๒) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
(๓) มีแผงคอ ตามแบบที่กำ�หนดประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง ๓.๕ เซนติเมตร
ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง
(๔) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
(๕) ถุงเท้าสีดำ� ไม่มีลวดลาย
(๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๗) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ค บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) ให้แต่งกายเช่นเดียวกับการแต่งกายในงานพิธี
(๒) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ง บัณฑิตหญิงมีครรภ์
(๑) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง แขนปล่อยธรรมดาแบบ
แขนเชิ้ต เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง
(๒) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำ�กว่าเข่า ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน
(๓) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
(๔) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ข้อ ๙ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยตราสัญลักษณ์
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ข้อ ๑๐ ให้ใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ประกอบเครื่องแต่งกายนักศึกษาทั้งชายและหญิง ดังต่อไปนี้
(๑) เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใช้กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย ให้มีขนาดและสีดังนี้
- ความสูงของตราสัญลักษณ์ ๓.๕ เซนติเมตร
- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยท�ำด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง ส่วนพื้นของพระราชลัญจกร
และดอกบัวลงยาสีน�้ำเงิน ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว
(๒) เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำ�ด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๑.๙ เซนติเมตร
(๓) หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ทำ�ด้วยโลหะชุบสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง
๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๔.๘ เซนติเมตร ภายในสี่เหลี่ยมเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุนนูน
(๔) กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง ทำ�ด้วยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๘ เซนติเมตร
มีลักษณะกลมมน ขอบเกลี้ยง ภายในเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุนนูน
(๕) แผงคอบัณฑิตชาย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายแหลม พื้นแผงท�ำด้วยผ้าสักหลาด
สีน�้ำเงินเข้ม กว้าง ๔ เซนติเมตร ตรงกลางผ้าสักหลาดมีแถบทองกว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมแถบทองทั้งสองข้าง มีเส้นไหม
กลมสีตามสาขาวิชา กว้าง ๐.๓ เซ็นติเมตร ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง ๓.๕ เซนติเมตร ทับบนแผงคอ
ทั้งสองข้าง
ข้อ ๑๑ การแต่งกายที่มิได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยทำ�เป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------------------------------

ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้การดำ�เนินการจัดการศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นควร
จัดทำ�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 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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 หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็น
อย่างอื่นแต่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการประจำ�คณะ” หมายความว่า  คณะกรรมการประจำ�คณะของแต่ละคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคณะและให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่
เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
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“หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคณะและให้หมายรวมถึง
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
“แผนการเรียน” หมายความว่า แผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาของ แต่ละหลักสูตร
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
“อาจารย์ทปี่ รึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจำ�ในคณะซึง่ คณบดีมอบหมายให้ท�ำ หน้าทีใ่ ห้ค�ำ แนะนำ�ปรึกษา
ติดตามผลเกี่ยวกับการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติตลอดจนรับผิดชอบดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในระดับปริญญา
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำ�นาจวินิจฉัยตีความตลอดจนออกประกาศเพื่อให้
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 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 ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา จะมี ส ถานภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นและชำ � ระเงิ น
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย พร้อมนำ�ส่งหลักฐานเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
หากผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาไม่ ม าขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาเป็ น อั น หมดสิ ท ธิ์ ที่ จ ะเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษา
เว้นแต่จะมีเหตุจำ�เป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน
หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยการประสานงานด้านวิชาการระหว่างคณะหรือภาควิชา คณะใดหรือ
ภาควิชาใด ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใดให้จัดการศึกษาในวิชาการด้านนั้น แก่นักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาภาคการศึกษาปกติโดยใช้ระบบทวิภาคเป็นหลัก ในปีการศึกษาหนึ่ง จะแบ่ง
ออกเป็นสองภาคการศึกษาซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเวลาสำ�หรับการสอบด้วย
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(๓) มหาวิ ท ยาลัยอาจเปิด ภาคการศึก ษาฤดูร้อนเพิ่ มเป็ น ภาคการศึ ก ษาที่ ไ ม่ บัง คั บ มี ร ะยะเวลาศึ ก ษา
ไม่น้อยกว่าเจ็ดสัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมเวลาสำ�หรับการสอบด้วย แต่ให้มีจำ�นวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(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
ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
(ง) การทำ�โครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่ น ใดตามที่ ไ ด้ รั บมอบหมายที่ ใช้ เวลาทำ � โครงงานหรื อ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
(จ) การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดหน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อื่น
ได้ตามความเหมาะสม
(๕) นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา
จึงจะมีสทิ ธิส์ อบในรายวิชานัน้ กรณีทเี่ วลาศึกษาไม่ถงึ ร้อยละแปดสิบอันเนือ่ งมาจากเหตุสดุ วิสยั จะต้องได้รบั อนุญาตจาก
อาจารย์ผู้สอนประจำ�รายวิชานั้นและรายงานให้คณบดีทราบ
หมวด ๓
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดดังนี้
(๑) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่กำ�หนดในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จก่อนวันเปิดภาค
การศึกษานั้น ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(๒) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไปตามข้อกำ�หนด
ของหลักสูตรและข้อกำ�หนดของคณะที่นักศึกษาสังกัด หากฝ่าฝืนจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ
(๓) การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำ�กว่า ๙ หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต สำ�หรับภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่แผน
การเรียนของหลักสูตรได้กำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามแผนการเรียนที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรนั้น
(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
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(๕) นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาแล้ว แต่มีประกาศภายหลังว่าพ้นสภาพเนื่องจาก
ผลการเรียนในภาคการศึกษาก่อน ให้ถอื ว่าผลการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดมาเป็นโมฆะ ไม่มผี ลผูกพันมหาวิทยาลัย
และนักศึกษามีสทิ ธิข์ อคืนเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาซึง่ ได้ช�ำ ระในภาคการศึกษาทีเ่ ป็นโมฆะ
(๖) สำ�หรับภาคการศึกษาปกติ หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน และชำ�ระเงินตาม
ระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินหลังวันทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด จะต้องชำ�ระเงิน
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย
ในภาคการศึกษาปกติหากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ชำ�ระเงิน มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้น
ออกจากทะเบียนนักศึกษา
(๗) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และประสงค์จะขอรักษาสภาพ การเป็นนักศึกษา
เพื่อลาพักการศึกษาหรือปรับค่าระดับคะแนนให้ยื่นคำ�ร้องต่อคณบดี เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้นำ�ไปยื่นต่อสำ�นักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น และต้องชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่ปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
(๘) สำ�หรับภาคการศึกษาฤดูรอ้ นนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินตามระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด
หากไม่ปฏิบัตินักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาและถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้นเป็นโมฆะ
(๙) ให้อธิการบดีมอี �ำ นาจอนุมตั ใิ ห้นกั ศึกษาผูถ้ กู ถอนชือ่ ออกจากทะเบียนนักศึกษาตาม (๖) (๗)  กลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้เป็นกรณีพิเศษ เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็น
ระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่พ้นกำ�หนดระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่นักศึกษา ผู้นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา โดยนักศึกษาต้องชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษารวมทั้งค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ค้างชำ�ระตามประกาศมหาวิทยาลัย
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
คะแนนเฉลีย่ สะสมตามปกติ เว้นแต่รายวิชาทีห่ ลักสูตรกำ�หนดไว้เป็นอย่างอืน่ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามทีก่ �ำ หนดไว้ในหลักสูตรนัน้
(๓) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อน หากงดเรียนรายวิชาบังคับก่อน
จะต้องงดเรียนรายวิชาต่อเนือ่ งในคราวเดียวกันด้วย หากไม่งดเรียนรายวิชาต่อเนือ่ งจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ต่อเนื่องนั้นเป็นโมฆะ
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ข้อ ๑๓ มหาวิทยาลัยกำ�หนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาดังนี้
(๑) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาได้ในแต่ละภาคการศึกษา หากเป็นการลงทะเบียนเรียน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประเภทไม่นับหน่วยกิต
(๒) นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาเพื่อนับหน่วยกิตในหลักสูตรจะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไข ดังนี้
(ก) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายทีจ่ ะสำ�เร็จการศึกษา และรายวิชาทีจ่ ะเรียนไม่เปิดสอนในภาคการศึกษานัน้
(ข) รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอื่น จะต้องเทียบได้กับรายวิชาตามหลักสูตรของ
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) กรณีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมีความประสงค์จะเรียนข้ามสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ นักศึกษาอาจขอเพิ่มหรือถอนรายวิชาได้โดยต้องดำ�เนินการดังนี้
(๑) การขอเพิ่มรายวิชา ต้องกระทำ�ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน
(๒) การถอนรายวิชา ให้มีผลดังนี้
(ก) ถ้าถอนรายวิชาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอ้ น รายวิชานัน้ จะไม่ปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา
(ข) ถ้าถอนรายวิชาเมือ่ พ้นกำ�หนดสัปดาห์แรก แต่ยงั อยูภ่ ายในสิบสองสัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติ หรือเมือ่ พ้น
กำ�หนดสัปดาห์แรก แต่ยงั อยูภ่ ายในห้าสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูรอ้ น จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา โดย
รายวิชานัน้ จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา ซึง่ จะได้ระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ และเมือ่ พ้นกำ�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 แต่หาก
เป็นการลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ทสี่ บิ สองในระหว่างภาคการศึกษาปกติ หรือสัปดาห์ทหี่ กในระหว่างภาคการศึกษา
ฤดูร้อนให้บันทึกระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ
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(๒) การขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจำ�เป็นพร้อมกับมีหนังสือยื่นต่อคณบดี
(๓) นักศึกษาอาจยื่นคำ�ร้องต่อคณบดี เพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติ
ดังกรณีต่อไปนี้
(ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ
(ข) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(ค) ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บป่วย จนต้องพักรักษาตัวตามคำ�สั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่า
ร้อยละยี่สิบของเวลาศึกษาทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์
(ง) มีความจำ�เป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
(๔) ในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี เป็นกรณีพิเศษ
(๕) ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่าสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
(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
หรือไม่อนุมัติการขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่าขาดสอบก็ได้
ข้อ ๑๗ นักศึกษาอาจลาออกจากการเป็นนักศึกษาได้โดยยื่นคำ�ร้องขอลาออกต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
และต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
หมวด ๕
การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
ข้อ ๑๘ นักศึกษาอาจย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดดังนี้
(๑) นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะย้ายคณะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีของคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดและคณบดีของคณะ
ที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายเข้าศึกษา
(๒) นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทำ�ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดีของคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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หมวด ๖
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๑๙ มหาวิทยาลัยกำ�หนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาให้คณะที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัย
จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสำ�หรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาคการศึกษาหนึ่ง
โดยการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ก�ำ หนดเป็นระดับคะแนน ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและผลการศึกษา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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) มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำ�กว่าที่หลักสูตรกำ�หนดไว้ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่า ๒.๐๐
(๓) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตและไม่มีหนี้สินผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
(๔) การยื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษาต้องยื่นต่อสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกภาคการศึกษา
ทีน่ กั ศึกษาคาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่วนั เปิดภาคการศึกษานัน้ จนกว่านักศึกษาจะสำ�เร็จการศึกษา
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
(๕) นักศึกษาที่ไม่ดำ�เนินการตาม (๔) จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในภาคการศึกษานั้น และ
จะต้องชำ�ระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาทีน่ กั ศึกษา ยืน่ คำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษา
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ข้อ ๒๒ นั ก ศึ ก ษาที่ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งขอขึ้ น ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต โดยยื่ น คำ � ร้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต ต่ อ
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมชำ�ระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทั้งนี้จะต้องดำ�เนินการตามขั้นตอน
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๓ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๙
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ลงทะเบี ย นรายวิ ช าในมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ต�่ำ กว่ า ๗๒ หน่ ว ยกิ ต ส�ำหรั บ หลั ก สู ต ร ๒-๓ ปี ก ารศึ ก ษา
หรือไม่ต�่ำกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตส�ำหรับหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา หรือไม่ต�่ำกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตส�ำหรับหลักสูตร ๕ ปี
การศึกษา
(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) การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมให้มหาวิทยาลัยน�ำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวเดียวกันกับ
ที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจ�ำภาคการศึกษานั้น
ข้อ ๒๕ การให้เกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน
(๑) ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี เ หรี ย ญเกี ย รติ นิ ย มแก่ ผู ้ ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ผ ลการศึ ก ษาดี เ ด่ น โดยแยก
เป็นคณะ
(๒) เกียรตินิยมเหรียญทองให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ
(๓) เกียรตินิยมเหรียญเงินให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นที่สอง  และจะต้องได้
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแต่ละคณะ กรณีผู้ส�ำเร็จการศึกษาได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด แต่ได้
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแต่ละคณะ ให้เกียรตินิยมเหรียญเงิน
การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยมให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด�ำเนินการ ปีการศึกษาละ
หนึ่งครั้ง และให้อธิการบดีน�ำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญา
ประจ�ำภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา
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หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๖ ภายใต้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ ข้ อ ๖ ถึ ง ข้ อ ๑๘ ให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นเรี ย นก่ อ น
ข้อบังคับนี้ มีผลใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ ข้อ ๒๔ (๑) (๔) (๕) ไม่ให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าเป็นนักศึกษา
ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๐ โดยให้นักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๐ ใช้ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วย
การศึ 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 ยการศึ ก ษา
ระดับปริญญา (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
ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษาขึน้ เพือ่ ให้การจัดการระบบสหกิจศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ 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 และบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและให้หมายรวมถึง วิทยาเขต สำ�นัก สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
ให้หมายรวมถึง 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 เป็นหลักสูตร
สำ�หรับนักศึกษาในคณะ 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 บุคลากรที่ส่วนราชการของรัฐหรือสถานประกอบการ
ของเอกชนมอบหมายให้ทำ�หน้าที่ดูแลและให้คำ�ปรึกษาการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบระบบสหกิจศึกษา ได้แก่
(๑) ฝ่ายสหกิจศึกษา สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ในการสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานระบบสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัย
(๒) สำ�นักงานสหกิจศึกษาประจำ�คณะ มีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำ�เนินงานระบบสหกิจศึกษาของคณะ
ทั้งนี้ อำ�นาจและหน้าที่ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานระบบ
สหกิจศึกษาและมีขอบอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการอำ�นวยการระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษา ชี้แนะ
ให้ความเห็นชอบการพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบ ระเบียบ เกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา
(๒) คณะกรรมการอำ � นวยการระบบสหกิ จ ศึ ก ษาประจำ � คณะ ตามคำ � เสนอของคณะ เพื่ อ ทำ � หน้ า ที่
ให้คำ�ปรึกษา ชี้แนะและให้ความเห็นชอบในการบริหารงานระบบสหกิจศึกษาของคณะ
(๓) คณะกรรมการดำ�เนินงานระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทำ�หน้าที่สนับสนุนการดำ�เนินงาน
ระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีอำ�นาจและหน้าที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยมอบหมายคณะ ให้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามคำ�เสนอ
คณะกรรมการอำ�นวยการระบบสหกิจศึกษาประจำ�คณะ เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานระบบสหกิจศึกษา และมีขอบ
อำ�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
ข้อ ๘ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบดังนี้
(๑) เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาซึง่ กำ�ลังศึกษาอยู่ โดยผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนหน่วยกิต ตามหลักสูตรการศึกษานัน้ และมีเวลาการศึกษาเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ภาคการศึกษา
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(๒) มีระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตำ�่ กว่า ๒.๐๐ ส�ำหรับหลักสูตรปริญญาตรีหรือมีระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่า
๓.๐๐ ส�ำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(๓) ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยภาควิชาต้นสังกัดของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกำ�หนด
(๔) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
กรณีที่นักศึกษาขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการอำ�นวยการระบบสหกิจศึกษาประจำ�คณะ
เป็นผู้พิจารณา เป็นการเฉพาะรายให้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ ตามความเหมาะสม
กรณีที่นักศึกษาขาดคุณสมบัติตาม (๓) และ (๔) ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาได้  ให้ดำ�เนินการ
ตามหลักเกณฑ์สำ�เร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา และปฏิบัติตามขั้นตอนของ
ระบบสหกิจศึกษาตามที่คณะกำ�หนด
ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาสหกิจศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยนักศึกษาต้องไปปฎิบัติงาน
ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับข้อ ๘ (๑)
ข้อ ๑๑ นักศึกษาต้องถือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้คือ
(๑) ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ ในตำ�แหน่งตามที่
ภาควิชาเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา
(๒) ปฏิบตั ติ นตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทุกประการในระหว่างปฏิบตั งิ าน
(๓) รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ อย่างเต็มความสามารถ
(๔) ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามที่สถานประกอบการกำ�หนด และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นได้
กรณีนักศึกษาภาคสมทบและที่มีงานประจำ�ทำ�อยู่ ให้ดำ�เนินการตามประกาศของคณะ
ข้อ ๑๒ เมื่อประกาศผลการคัดเลือกจากสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาทุกคนต้องไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการนั้น จะเลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่ได้
เว้นแต่กรณี เมือ่ มีเหตุจ�ำ เป็นสุดวิสยั นักศึกษาสามารถขอเลือ่ นการปฏิบตั งิ านได้ โดยต้องยืน่ คำ�ร้องผ่านอาจารย์
ประสานงานระบบสหกิจศึกษาประจำ�ภาควิชา เพื่อเสนอคณะกรรมการอำ�นวยการระบบสหกิจ
ศึกษาประจำ�คณะพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๓ ภายใต้บังคับข้อ ๘ (๒) และข้อ ๑๒ วรรคสอง นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาที่ยังมิได้ลง
ทะเบียนเรียนมาก่อน แต่สามารถลงทะเบียนซ้ำ�ในรายวิชาบังคับหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนในรายวิชาเลือกที่
เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อนได้
ข้อ ๑๔ การประเมินผลและการวัดผล ให้เป็นไปตามที่ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ�วิชา
สหกิจศึกษาอีกจนกว่าจะผ่าน จึงถือว่าศึกษาครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ คณะอาจขอตัวนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนครบกำ�หนดระยะเวลา โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจศึกษาประจำ�คณะ ในกรณีดังนี้
(๑) นักศึกษากระทำ�ความผิดหรือร่วมกระทำ�ผิดที่สามารถพิสูจน์ได้ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมอันจะ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัย
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(๒) นักศึกษาได้รบั การมอบหมายงานไม่เหมาะสม และไม่สามารถหางานตรงตามข้อ ๑๑ (๑) ในสถานประกอบ
การเดิมได้
(๓) สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษายุติการปฏิบัติงานโดยไม่ใช่ความผิดของนักศึกษา
(๔) มีเหตุจ�ำ เป็นทางด้านอืน่ ทีค่ ณะเห็นชอบให้นกั ศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนระยะเวลา ทีก่ �ำ หนด
กรณีเหตุตาม (๑) ให้พิจารณาใช้ข้อ ๑๗
กรณีเหตุตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้อาจารย์นิเทศพิจารณาให้นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลรายวิชา โดย
เสนอให้คณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจศึกษาประจำ�คณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือให้คณะดำ�เนินการหาสถาน
ประกอบการใหม่ 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 เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อ
บังคับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

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 ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๐  เมือ่ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “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 รองคณบดีดา้ นกิจการนักศึกษาของคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แต่งตั้ง
“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 สโมสรนักศึกษาในระดับคณะ ใช้ชื่อย่อว่า “สน. .........ชื่อย่อคณะ......... .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) เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของสโมสรนักศึกษาคณะให้ใช้เครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย
ด้านล่างเขียนตัวอักษร “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 มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคมส่วนรวม
(๕) เพื่อปลูกฝังและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ
(๖) เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดแก่นักศึกษา
หมวดที่ ๓
สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา
ข้อ ๙

นักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิเสมอภาค ที่จะได้รับการศึกษา การบริการ และการเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่มหาวิทยาลัย
จัดให้นักศึกษาโดยเท่าเทียมกัน
(๒) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์ภายในขอบเขตกฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ
แบบแผนของมหาวิทยาลัย
(๓) มีสทิ ธิในการดำ�เนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของงานกิจการนักศึกษา และต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบใด ของมหาวิทยาลัย
(๔) มีหน้าที่ส่งเสริมรักษาชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
(๕) มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
(๖) ธำ�รงไว้ซึ่งความสามัคคีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันอื่น
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๘) ให้นกั ศึกษาทุกคนทีก่ �ำ ลังศึกษาอยูท่ งั้ หมดเป็นสมาชิก และต้องชำ�ระเงินค่าบำ�รุงองค์การนักศึกษา
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 ถ้าเคย
ถูกลงโทษทางวินัยต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า สองภาคการศึกษา ในวันปิดรับสมัครเลือกตั้งและไม่อยู่ในระหว่างพัก
การศึกษาในปีการศึกษานั้น
(๔) มีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 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
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นตัวแทนรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
(๒) ควบคุมตรวจสอบการบริหารงาน และการดำ�เนินงานขององค์การนักศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์นโยบาย และงบประมาณที่ได้รับ
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(๓) เป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็น และเรือ่ งราวร้องทุกข์จากนักศึกษา เพือ่ พิจารณาเสนอแนะหาทางแก้ไข
(๔) ร่วมกับองค์การนักศึกษาในการเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ นักศึกษา
(๕) กำ�หนดระเบียบเกี่ยวกับการดำ�เนินงานภายในของสภานักศึกษาตามที่เห็นสมควร 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 และข้อวิจารณ์ของนักศึกษาอันจักเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเสนอต่อ
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) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภานักศึกษา ในกรณีที่ประธานสภานักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อ ๑๘ เลขานุการสภานักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ออกหนังสือนัดประชุมสภานักศึกษา
(๒) จัดทำ�รายงานการประชุม
(๓) เก็บรักษาเอกสาร ของสภานักศึกษา
(๔) ทำ�หน้าที่ธุรการ ของสภานักศึกษา
(๕) ประสานงานระหว่างสภานักศึกษากับนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย
ข้อ ๑๙ ผูต้ รวจสอบการเงินมีหน้าทีค่ วบคุมการเงิน และตรวจสอบบัญชีการเงินของสภานักศึกษาและองค์การ
นักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และควบคุมยอดงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสภานักศึกษา หรือได้
รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว
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ข้อ ๒๐ ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) แถลงข่าวสารของสภานักศึกษา ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย
ข้อ ๒๑ กรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงงานและงบประมาณ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาโครงงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากสภานักศึกษา
(๒) 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) คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาเป็นผูด้ �ำ เนินการจัดทำ�โครงงานและงบประมาณของสภานักศึกษา
(๒) กรรมาธิการของสภานักศึกษา
๑) ให้สภานักศึกษาตั้งกรรมาธิการสามัญขึ้น สามฝ่าย ประกอบด้วยกรรมาธิการดังต่อไปนี้
ก) กรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงงานและงบประมาณ
ข) กรรมาธิการฝ่ายติดตามผลงาน และกิจกรรมนักศึกษา
ค) กรรมาธิการฝ่ายรับฟังความคิดเห็น สภานักศึกษาอาจตัง้ คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจได้
ตามความจำ�เป็น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภานักศึกษามอบหมาย
๒) ให้กรรมาธิการแต่ละฝ่ายเลือกตั้งประธานจากกรรมาธิการในฝ่าย
๓) ประธานกรรมาธิการอาจเชิญบุคคลใด มาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องที่กรรมาธิการกำ�ลังพิจารณาอยู่ได้ ตามความเหมาะสม ในระยะเวลาที่กำ�หนด
๔) ให้กรรมาธิการดำ �เนินงานตามที่ สภานักศึกษามอบหมายเมื่อได้พิจ ารณาดำ � เนินการ
เสร็จแล้วให้รายงานต่อสภานักศึกษา
(๓) การเปิดอภิปรายทั่วไป
ให้สภานักศึกษาดำ�เนินการเปิดอภิปรายทั่วไป ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการขององค์การนักศึกษา
ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ก) เมือ่ สมาชิกสภานักศึกษาไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนสมาชิกสภานักศึกษาทัง้ หมดลงมติ
เห็นชอบด้วยที่จะให้เปิดอภิปรายทั่วไป
  
ข) เมื่อนักศึกษาจำ�นวนไม่น้อยกว่า หนึ่ง ใน สิบ ของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย รวมตัวกันเข้า
ชื่อเสนอต่อสภานักศึกษา กรณีมีผู้ร้องเรียนผู้สมัครขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๑๒ ให้ร้องเรียนก่อนการเลือกตั้งภายในสิบวัน
ข้อ ๒๕ กำ�หนดการเลือกตั้งสภานักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๖ วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของสมาชิกสภานักศึกษา มีวาระคราวละหนึง่ ปี และสิน้ สุดลง  ในวันทีอ่ ธิการบดี
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่
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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 ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลง ด้วยประการใดก็ตามในขณะที่ยังเหลือ
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า หกสิบวัน ก่อนปิดการศึกษาภาคสองให้ทำ�การเลือกตั้งซ่อมให้เสร็จสิ้นภายใน ยี่สิบวัน หลังจาก
สมาชิกภาพสิ้นสุดลง
ข้อ ๒๙ ให้มีประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญตามที่สภานักศึกษากำ�หนด
ข้อ ๓๐ อธิการบดีเป็นผู้เปิดและปิดการประชุมสมัยสามัญของสภานักศึกษา
ข้อ ๓๑ การกำ�หนดระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ ให้สภานักศึกษาเป็นผู้กำ�หนด
ข้อ ๓๒ การประชุมสมัยวิสามัญของสภานักศึกษา ให้มีได้ดังต่อไปนี้
(๑) อธิการบดีเรียกประชุม
(๒) ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม
(๓) สมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่า หนึ่ง ใน สาม ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด เข้าชื่อร้องขอ
ต่อประธานสภานักศึกษาให้เรียกประชุม
(๔) นายกองค์การนักศึกษาร้องขอต่อประธานสภานักศึกษาให้เรียกประชุมตามมติของคณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษา
(๕) สโมสรนักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งร้องขอต่อประธานสภานักศึกษาให้เรียกประชุม  แต่ทั้งนี้
ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่า ห้าคน
(๖) นักศึกษาจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า หนึง่ ใน สีส่ บิ ของนักศึกษาทัง้ หมดของมหาวิทยาลัย เข้าชือ่ ร้องขอ
ต่อประธานสภานักศึกษาให้เรียกประชุม
ข้อ ๓๓ สมาชิกสภานักศึกษาจะดำ�รงตำ�แหน่งในสภานักศึกษาตามข้อ ๑๓ ได้เพียงตำ�แหน่งเดียว
ข้อ ๓๔ การประชุมสภานักศึกษาต้องมีสมาชิกสภานักศึกษาเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนสมาชิก
สภานักศึกษาทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่สมาชิกสภานักศึกษาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้เรียกประชุมอีกครั้ง ในการประชุมครั้งหลังนี้
ถ้ามีผู้ร่วมประชุมไม่ต�่ำกว่า หนึ่ง ใน สี่ ของจ�ำนวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด ให้ถือว่าครบองค์ประชุม
ในกรณีทสี่ มาชิกสภานักศึกษาขาดการประชุมติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่แจ้งเป็นหนังสือให้ประธานสภานักศึกษาทราบ
ล่วงหน้า ให้สภานักศึกษาเสนอชื่อบุคคลนั้นต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาถอดถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิกสภานักศึกษา
ข้อ ๓๕ การนัดประชุมให้แจ้งวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน สำ�หรับการประชุมสมัยสามัญ และไม่น้อยกว่า สามวัน สำ�หรับการประชุมสมัยวิสามัญ
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ในการประชุมทุกครั้งต้องบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานและต้องเสนอรายงาน การประชุมให้
มหาวิทยาลัยทราบ ภายใน สิบห้าวัน หลังจากการประชุมทุกครั้ง
ข้อ ๓๖ การลงมติของสภานักศึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากของสมาชิกสภานักศึกษาที่เข้าประชุมในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด
ข้อ ๓๗ ถ้าสภานักศึกษามีมติแย้งกับมติคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษาต้องการ
ยืนยันมตินั้น ให้เรียกประชุมสภานักศึกษา เพื่อพิจารณายืนยันมติเดิมอีกครั้งหนึ่งภายใน เจ็ดวัน หลังจากการประชุม
ครั้งก่อน การลงมติในการประชุมครั้งที่สองนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า หนึ่ง ใน สาม ของจำ�นวนสมาชิกสภา
นักศึกษาทั้งหมด
ข้อ ๓๘ การใช้จา่ ยงบประมาณของสภานักศึกษา ให้ประธานสภานักศึกษากับเลขานุการ    สภานักศึกษาหรือ
บุคคลที่ประธานสภานักศึกษามอบหมายเป็นผู้เบิกจ่ายและแจ้งให้สภานักศึกษาทราบ และให้จัดทำ�บัญชีรับ-จ่าย
ตลอดสมัยการประชุมและนำ�เสนอสภานักศึกษาในการประชุมสมัยสามัญที่ สอง เป็นวาระแรก
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) ประธานชมรมที่สังกัดในฝ่ายขององค์การนักศึกษา ที่มีผลงานของชมรมในรอบปีติดต่อกัน
สองปีขึ้นไปให้เลือกตัวแทนจำ�นวนไม่เกิน หกคน
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ข้อ ๔๑ การดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ ดังต่อไปนี้
(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		
(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
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ข้อ ๔๒ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาและดูแลความสงบเรียบร้อยทัว่ ไป ทัง้ นีใ้ ห้เป็นตามประกาศ 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
(๙) เสนอชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเป็นรายบุคคลต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณา
ถอดถอนคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาผู้นั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ไม่น้อยกว่า สาม ใน สี่
ข้อ ๔๓ กรรมการบริหารองค์การนักศึกษามีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) นายกองค์การนักศึกษา
๑) เป็นประธานในการบริหารงานขององค์การนักศึกษา
๒) เป็นประธานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๓) เป็นตัวแทนขององค์การนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับเชิญ
๔) ควบคุมการดำ�เนินงานขององค์การนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้
(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
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๖) จัดทำ�งบประมาณของสำ�นักงานเลขานุการองค์การนักศึกษาเสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาเพื่อพิจารณา
๗) ดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา
(๔) เหรัญญิก
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
๒) ควบคุมการเงินขององค์การนักศึกษา เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๓) จัดทำ�บัญชีรายรับ-จ่ายขององค์การนักศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษาหรือเพื่อการตรวจสอบ
๔) รับผิดชอบการจัดหาทุนของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๕) จัดส่งบัญชีรายรับ-จ่าย ให้กบั คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหม่ในวันมอบงาน
๖) จัดทำ�งบประมาณของคณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชีเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษาเพื่อพิจารณา
๗) ดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา
(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
นายกองค์การนักศึกษาและอุปนายกองค์การนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับสโมสรนักศึกษา
ในแต่ละคณะโดยตรง
นายกองค์การนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจาก
บุคคลข้างต้นเป็นตัวแทนองค์การนักศึกษาในการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณบดี การประชุมสภา
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับเชิญ
ข้อ ๔๕ ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเสนอชื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในแต่ละฝ่าย เพื่อช่วย
เหลือดำ�เนินงานตามที่เห็นควรโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๔๖ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียวกับผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ในข้อ ๑๒ (๑) (๓) (๔) (๕)
ข้อ ๔๗ กำ�หนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาคือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ให้ประกาศวัน เวลา และสถานที่ ทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ ให้นกั ศึกษาทราบล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า สามสิบวันก่อนวันเลือกตัง้
ข้อ ๔๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ให้กระทำ�โดยการเลือกตั้งทั่วไปของนักศึกษา
ที่มีคุณสมบัติเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องรวมเป็นกลุ่ม โดยให้ระบุตำ�แหน่งหน้าที่ให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
กรณีมีผู้ร้องเรียนผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๔๖ ให้ร้องเรียนก่อนการเลือกตั้งภายใน สิบวัน
ข้อ ๔๙ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือก
เพียงหนึ่งกลุ่ม การนับคะแนนให้ถือว่ากลุ่มที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดได้รับเลือกตั้ง ถ้าคะแนนเสียงสูงสุดเท่ากัน
ให้ผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง เลือกตั้งใหม่เฉพาะกลุ่มที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน
ข้อ ๕๐ วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีวาระคราวละ หนึ่งปี และ
สิ้นสุดลงเมื่ออธิการบดีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหม่
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 ถ้าคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาทั้งคณะพ้นจากตำ�แหน่งด้วยประการใดก็ตามก่อนการสิ้นสุด
หน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาน้อยกว่า หกสิบวัน ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้รักษาการแทน
ถ้าระยะเวลาที่เหลือของตำ�แหน่งมีอยู่ไม่น้อยกว่า หกสิบวัน ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน ยี่สิบวัน นับจาก
วันที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาพ้นจากตำ�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
ให้นายกองค์การนักศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายกองค์การนักศึกษาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้อุปนายกองค์การนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าอุปนายกองค์การนักศึกษาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
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ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาที่เข้าประชุม เลือกคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง
เป็นประธานดำ�เนินการประชุม
ในการประชุมทุกครั้งต้องบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานและต้องเสนอรายงานการประชุมให้
มหาวิทยาลัยทราบ ภายใน สิบห้าวัน หลังจากการประชุมทุกครั้ง
ข้อ ๕๗ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม กรรมการคนหนึ่งออกเสียงได้หนึ่งเสียง  ในกรณีที่คะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด
เฉพาะกรณีที่มติฝ่ายข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเห็นเป็นเรื่องสำ�คัญให้ใช้
มติ สอง ใน สาม ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาขาดการประชุมสามครัง้ ติดต่อกัน โดยไม่แจ้งให้นายกองค์การ
นักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ ให้นายกองค์การนักศึกษาเสนอชื่อบุคคลนั้นต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาถอดถอนชื่อ
ออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ข้อ ๕๘ การนัดประชุมให้แจ้งวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษาทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า เจ็ดวัน สำ�หรับการประชุมสมัยสามัญและไม่นอ้ ยกว่า สามวัน สำ�หรับการประชุมสมัยวิสามัญ
ข้อ ๕๙ ให้องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษานีอ้ ยูใ่ นความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมทีด่ �ำ เนินการนอกมหาวิทยาลัย หรือทีม่ กี ารเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยจะต้อง
ดำ�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
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ข้อ ๖๑ การดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการในแต่ละ
ฝ่ายให้เป็นไปตาม ข้อ ๔๑
ข้อ ๖๒ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาและดูแลความสงบเรียบร้อยทัว่ ไปทัง้ นีใ้ ห้เป็นตามประกาศ ระเบียบ
และข้อบังคับของคณะและมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาการจัดตั้งชมรมในสังกัด เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณบดี
(๓) พิจารณาโครงงาน การดำ�เนินงานและงบประมาณประจำ�ปีของแต่ละฝ่าย และชมรมแล้วรวบรวม
จัดทำ�งบประมาณประจำ�ปี เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณบดี
(๔) ร่วมมือและให้ความสะดวกในการดำ�เนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
(๕) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานแต่ละฝ่าย
(๖) มอบงานให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดต่อไป ภายใน เจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่
คณะประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
ข้อ ๖๓ กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) นายกสโมสรนักศึกษา
				 ๑) เป็นประธานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
				 ๒) เป็นตัวแทนของสโมสรนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยในกิจกรรม เมื่อ
ได้รับเชิญ
				 ๓) ควบคุมการดำ�เนินงานของสโมสรนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
				 ๔) ให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้
(๒) อุปนายกสโมสรนักศึกษา
				 ๑) ดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา
				 ๒) ปฏิบัติงานแทนนายกสโมสรนักศึกษา ในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
(๓) เลขานุการ
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการสำ�นักงานเลขานุการ
๒) จัดทำ�ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาแล้วจัดส่งให้คณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ก่อนมีการประชุมคราวต่อไป
๓) รับผิดชอบในงานสารบรรณ
๔) รับผิดชอบในงานสวัสดิการและปฏิคม
๕) รับผิดชอบพัสดุ และทรัพย์สินของสโมสรนักศึกษา
๖) จัดทำ�งบประมาณของสำ�นักงานเลขานุการสโมสรนักศึกษาเสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณา
๗) ดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา
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(๔) เหรัญญิก
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
๒) ควบคุมการเงินของสโมสรนักศึกษา ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา
๓) จัดทำ�บัญชีรายรับ-จ่ายของสโมสรนักศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาเพื่อการตรวจสอบ
๔) จัดส่งบัญชีรายรับ-จ่ายให้กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ในวันมอบงาน
๕) จัดทำ�งบประมาณของคณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชีเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษาเพื่อพิจารณา
๖) ดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสโมสรนักศึกษา
(๕) ประธานแต่ละฝ่าย
๑) เป็นประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย
๒) เป็นประธานในที่ประชุมของชมรมในสังกัด และรับผิดชอบกิจกรรม  ที่ชมรมจัดทำ�ขึ้น
๓) จัดทำ�งบประมาณของฝ่าย และดำ�เนินการรวบรวมโครงงาน และนโยบายของฝ่ายเพือ่ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพิจารณา
๔) ประสานงานและวางนโยบายของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของ คณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา และไม่ขัดแย้งกับนโยบายมหาวิทยาลัย
๕) ดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสโมสรนักศึกษา
ข้อ ๖๔ ให้นายกสโมสรนักศึกษา มีอำ�นาจหน้าที่ควบคุมและจัดระเบียบบริหารภายในสโมสรนักศึกษา
ข้อ ๖๕ ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาที่ดำ�รงแต่ละตำ�แหน่ง เสนอชื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ในฝ่ า ย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ดำ � เนิ น งานในส่ ว นที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารสโมสร
นักศึกษา
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคือ นักศึกษาที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในคณะนั้น
ข้อ ๖๖ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียว  กับผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ในข้อ ๔๖
ข้อ ๖๗ กำ�หนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของคณะนั้น
ให้ประกาศวัน เวลา และสถานที่ ที่จะมีการเลือกตั้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า สามสิบวันก่อนวัน
เลือกตั้ง
กรณีมีผู้ร้องเรียนผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔๖ ให้ร้องเรียนก่อนการเลือกตั้งภายใน สิบวัน
ข้อ ๖๘ การเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาให้กระทำ�โดยคณะกรรมการดำ�เนินการเลือกตัง้ เป็น
ผู้พิจารณากำ�หนด
ข้อ ๖๙ วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามีวาระละ หนึ่งปีและสิ้นสุดลงเมื่อ
คณบดีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
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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 นับจากวันที่
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพ้นจากตำ�แหน่ง
ข้อ ๗๒ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพ้นจากตำ�แหน่ง ให้คณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรต่อคณบดี เพื่อแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งแทน
ข้อ ๗๓ ให้มีการประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญตามที่สโมสรนักศึกษากำ�หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ต้องมีคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา จึงถือว่าเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๗๔ การประชุมสมัยวิสามัญ จะกระทำ�ได้โดยการได้รับความเห็นชอบของคณบดีในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) นายกสโมสรนักศึกษาเรียกประชุมสมัยวิสามัญได้
(๒) คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเข้าชื่อกันมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า หนึ่ง ใน สาม ของจำ�นวน
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทั้งหมดร้องขอให้นายกสโมสรนักศึกษาเรียกประชุม และให้นายกสโมสรนักศึกษา
เรียกประชุมภายใน เจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ
ให้นายกสโมสรนักศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษาไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้อุปนายกสโมสรนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าอุปนายกสโมสรนักศึกษาไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาที่เข้าประชุมเลือกคณะกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานดำ�เนินการประชุม
ในการประชุมทุกครั้งต้องบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานและต้องเสนอรายงานการประชุมให้คณะ
ทราบภายใน สิบห้าวัน หลังจากการประชุมทุกครั้ง
ข้อ ๗๕ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  คนหนึ่งออกเสียง
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
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หมวดที่ ๗
การจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๗๗ ชมรมกิจกรรมของนักศึกษาต้องมีลกั ษณะเป็นการรวมกลุม่ ตามกิจกรรมทีส่ นใจ  เพือ่ วัตถุประสงค์ใด
วัตถุประสงค์หนึ่ง อันเป็นการเฉพาะส่งเสริมการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและไม่ขัด
หรือแย้งต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อ ๗๘ การจัดตั้งชมรมต้องมีนักศึกษาเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า สองร้อยคน โดยต้องเป็นนักศึกษาที่มาจาก
ต่างคณะกันไม่ต�่ำกว่า สี่ คณะ และต้องมีนักศึกษาในคณะหนึ่งเป็นสมาชิกก่อตั้งไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า คน โดยให้สมาชิก
ลงชื่อก�ำกับพร้อมทั้งแนบส�ำเนาบัตรนักศึกษาที่ได้รับรองแล้ว พร้อมทั้งให้ประธานชมรม และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
ลงนามรับรองการเป็นสมาชิก ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษาผ่านองค์การนักศึกษา พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้วน�ำเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดตัง้ ชมรม โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อชมรม
(๒) วัตถุประสงค์
(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 จะต้องมีกิจกรรมที่ไม่ซ้ำ�ซ้อนกับกิจกรรมของชมรมที่มีอยู่แล้ว
ข้อ ๘๑ ชมรมทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ต้องสังกัดฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดังต่อไปนี้
(๑) ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
(๒) ฝ่ายกีฬา
(๓) ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำ�เพ็ญประโยชน์
(๔) ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์
(๖) ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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ข้อ ๘๒ กิจกรรมของชมรมที่จัดขึ้นทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาชมรม คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และมหาวิทยาลัย อนุมัติให้จัดได้
ข้อ ๘๓ กิจกรรมของชมรมที่จัดทำ�ขึ้นภายนอกมหาวิทยาลัย และมีผลต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของนักศึกษา
ต้องดำ�เนินงานร่วมกันในนามขององค์การนักศึกษาเท่านั้น
ข้อ ๘๔ ชมรมแต่ละชมรมให้มีคณะกรรมการบริหารชมรมไม่น้อยกว่า ห้าคน ซึ่งสมาชิกแต่ละชมรมเป็น
ผู้เลือกตั้งให้ดำ�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
ข้อ ๘๗ ให้คณะกรรมการบริหารชมรม มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและวางแผนการดำ�เนินงานของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม ซึ่งไม่ขัด
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 สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริหารชมรมนั้นสิ้นสุดลงเมื่อส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม่
ข้อ ๘๙ ให้คณะกรรมการบริหารชมรมดำ�เนินการเลือกตั้งสมาชิกเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง คณะกรรมการบริหาร
ชมรมชุดใหม่ให้เสร็จสิน้ ก่อนปิดภาคการศึกษาภาคสอง และมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่เสร็จสิน้ ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้ง พร้อมทั้งนำ�เสนอต่อสภานักศึกษาผ่านองค์การนักศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้วนำ�เสนอมหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม
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ข้อ ๙๐ ชมรมอาจเลิกหรือถูกยุบเลิกได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่มีผลงานของชมรมปรากฏในรอบปี
(๒) ดำ�เนินการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของชมรม
(๓) ชมรมกระทำ�การอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย หรือเหตุผลอื่น โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรมและสภานักศึกษาผ่านองค์การนักศึกษาเห็นสมควรว่าให้ยุบเลิกชมรม โดยได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
(๔) มหาวิทยาลัย เห็นสมควรให้ยกเลิกชมรมเนื่องจากกระทำ�อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย หรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๘
การเลือกตั้ง
ข้อ ๙๑ การเลือกตัง้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึง่ เป็นคณะกรรมการดำ�เนินการเลือกตัง้
สมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็น
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษาเป็นกรรมการ
หรือบุคคลทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ เพือ่ ดำ�เนินการเลือกตัง้ ให้เสร็จสิน้ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนดและรายงานผลการเลือกตัง้
ให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยดำ�เนินการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
๑) การเลือกตัง้ สมาชิกสภานักศึกษาให้ดำ�เนินการเลือกตัง้ เป็นรายบุคคล โดยให้นกั ศึกษาแต่ละ
คณะทำ�การเลือกตั้งทั่วไปภายในเวลาที่กำ�หนด
๒) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
ก) ในการประชุมของสมาชิกสภานักศึกษาครัง้ แรก ให้สมาชิกสภานักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมประชุม
เสนอชื่อสมาชิกสภานักศึกษาคนหนึ่งทำ�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
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ข) สมาชิกสภานักศึกษาจะดำ�รงตำ�แหน่งอื่น ในสภานักศึกษาขณะเดียวกันได้เพียง
ตำ�แหน่งเดียว
ค) ให้ประธานสภานักศึกษาทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ เสนอชือ่ คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
ต่ออธิการบดีภายใน เจ็ดวัน หลังจากปรากฏผลการเลือกตั้ง
(๒) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
๑) การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา  ให้นักศึกษาที่สนใจ
และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๔๖ สมั ค รเป็ น กลุ่ ม โดยมี ผู้ ส มั ค รในตำ � แหน่ ง นายกองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาเป็ น หั ว หน้ า กลุ่ ม และ
ให้เสนอรายชือ่ ผูส้ มัครรวมเป็นกลุม่ เดียวกันตามข้อ ๔๐(๑) ถึง (๑๓) ต่อคณะกรรมการดำ�เนินการเลือกตัง้ ภายในเวลาทีก่ �ำ หนด
๒) เมื่อได้ดำ�เนินการตามข้อ ๑) แล้วให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มีการแถลงนโยบายก่อน
กำ�หนดวันเลือกตั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำ�หนด
๓) วิธกี ารเลือกตัง้ ให้นกั ศึกษาทัง้ มหาวิทยาลัยทำ�การเลือกตัง้ โดยทัว่ ไป ส่วนรายละเอียดเกีย่ ว
กับวิธีการเลือกตั้งและการนับคะแนน ให้คณะกรรมการดำ�เนินการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณากำ�หนด และประกาศให้ทราบ
ก่อนวันรับสมัคร
ข้อ ๙๒ ให้นายกองค์การนักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งตามข้อ ๙๑ (๒) รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาทั้งหมดเสนออธิการบดี เพื่อประกาศแต่งตั้งภายใน สิบวัน นับจากการเลือกตั้ง
ข้อ ๙๓ การดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ตามหมวดนี้จะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัย
ได้ประกาศรายชื่อเป็นทางการ
ข้อ ๙๔ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรคณะ
(๑) ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรคณะ ซึ่ง
ประกอบด้วย รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาเป็นประธาน และอาจารย์ทปี่ รึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารสโมสรคณะ เป็นคณะกรรมการดำ�เนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรคณะ และรายงานผลการเลือกตั้ง
ให้คณบดีทราบ เพื่อประกาศแต่งตั้งต่อไป
(๒) การเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสโมสรคณะให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการดำ�เนินการเลือกตัง้ กำ�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
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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 สโมสร
นักศึกษา หรือชมรมแล้วแต่กรณี
ข้อ ๙๙ การเบิกจ่ายเงินของสภานักศึกษาให้อยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยประธานสภา
นักศึกษาร่วมกับเลขานุการของสภานักศึกษา
การเบิกจ่ายขององค์การนักศึกษาให้อยู่ในอำ�นาจของอาจารย์ที่ปรึกษา นายกองค์การนักศึกษา ร่วมกับ
เหรัญญิก
การเบิกจ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาคณะให้อยูใ่ นอำ�นาจของอาจารย์ทปี่ รึกษา นายกสโมสรนักศึกษาคณะร่วม
กับเหรัญญิก
การเบิกจ่ายเงินของชมรมให้อยู่ในอำ�นาจของอาจารย์ที่ปรึกษาประธานชมรมร่วมกับเหรัญญิก
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 ให้สมาชิกสภานักศึกษาออกเสียงขั้นรับหลักการโดยมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวน
สมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
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วาระที่ ๒ ให้สภานักศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย ตัวแทนจากสภานักศึกษา หกคน
ตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สามคน ตัวแทนจากสโมสรคณะ คณะละหนึ่งคน และตัวแทนจาก
ชมรม ฝ่ายละ หนึ่งคนร่วมเป็นคณะกรรมาธิการ และร่างข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา ฉบับแก้ไขปรับปรุงให้
นำ�เสนอต่อสภานักศึกษาภายใน สามสิบวัน นับจากวันแต่งตั้ง
วาระที่ ๓ ให้สมาชิกสภานักศึกษาออกเสียงขัน้ ลงมติโดยมีเสียงรับรองไม่นอ้ ยกว่าสอง ในสามของจำ�นวนสมาชิก
สภานักศึกษาทั้งหมด
หากสมาชิกสภานักศึกษา ลงมติให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ประธานสภานักศึกษา นำ�ร่างข้อบังคับฉบับแก้ไข
ปรับปรุงนำ�เสนอต่ออธิการบดี เพือ่ พิจารณานำ�เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เมือ่ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ให้ประกาศ
บังคับใช้ต่อไป
หมวดที่ ๑๑
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๓ คณะอาจารย์ทปี่ รึกษากิจกรรมนักศึกษา ให้กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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
หมวดที่ ๑๒
อำ�นาจและหน้าที่ของอธิการบดี
ข้อ ๑๐๘ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษา
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 ที่มิได้
กำ�หนดตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีมีอำ�นาจวินิจฉัย
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หมวดที่ ๑๓
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๑๓ ให้ผดู้ �ำ รงตำ�แหน่งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
คณะ ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่มีอยู่ในวันที่ข้อ
บังคับนี้ประกาศใช้ 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 ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมือ่ 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 และให้หมายรวมถึงส่วนราชการอื่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“อนุปริญญา” หมายความว่า อนุปริญญาทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรอี อกให้แก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดก่อนถึงขั้นได้รับปริญญา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรที เี่ ข้ารับการศึกษาตามหลักสูตร
ชั้นปริญญาตรีหรืออนุปริญญา
ข้อ ๕ สาขาวิชาที่จะมีการให้อนุปริญญาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาที่มีหลักสูตรอนุปริญญา ให้เป็นไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๒) สาขาวิชาทีไ่ ม่มหี ลักสูตรอนุปริญญา ให้สามารถทำ�ได้ในสาขาวิชาทีม่ หี ลักสูตรชัน้ ปริญญาตรีทใี่ ช้เวลาศึกษา
ตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรตั้งแต่สี่ปีขึ้นไป
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ข้อ ๖ นักศึกษาที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติอนุปริญญาของแต่ละสาขาวิชา จะต้องมีความประพฤติดีและมี
ความจำ�เป็นต้องยุติการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อย ๓๐ หน่วยกิต
วิชาเฉพาะสาขา อย่างน้อย ๔๕ หน่วยกิต และสอบได้ครบหลักสูตรในการศึกษาชัน้ ปีที่ ๓ ของหลักสูตรชัน้ ปริญญาบัณฑิต
ซึ่งต้องกำ�หนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่า ๒.๐๐ หรือ
(๒) เป็นผูท้ มี่ หี น่วยกิต สอบได้ครบหลักสูตรในการศึกษาตัง้ แต่ชนั้ ปีที่ ๔ ขึน้ ไป ของหลักสูตรชัน้ ปริญญาบัณฑิต
โดยเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องกำ�หนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่า ๑.๗๕
ข้อ ๗ ชือ่ ปริญญา ให้ใช้ชอื่ ว่า “อนุปริญญา” อักษรย่อ “ อ ” แล้วตามด้วยสาขาวิชาของหลักสูตรชัน้ ปริญญา
บัณฑิต ต่อท้าย
ข้อ ๘ คณะที่ประสงค์จะให้อนุปริญญาแก่นักศึกษา ต้องจัดทำ�หลักเกณฑ์การให้อนุปริญญานำ�เสนอสภา
วิชาการพิจารณาอนุมัติ เพื่อออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอำ�นาจวินิจฉัย
ตีความเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยวินัยและการดำ�เนินการทางวินัยของนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖
------------------------------------------

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการดำ �เนินการทางวินัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยวินยั และการดำ�เนินการ
ทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำ�สัง่ อืน่ ใด ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือทีซ่ งึ่ ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการระดับ คณะ วิทยาลัย ที่มีนักศึกษากำ�ลังศึกษาอยู่ และให้หมายรวมถึง
หน่วยงานที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีนักศึกษากำ�ลังศึกษาอยู่และมีฐานะเทียบเท่าคณะ
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการระดับคณะ วิทยาลัย ที่มีนักศึกษากำ�ลังศึกษาอยู่ และให้หมาย
รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีนักศึกษากำ�ลังศึกษาอยู่และมีฐานะเทียบเท่าคณะ                 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอุทธรณ์การสัง่ ลงโทษนักศึกษาประจำ�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“อาจารย์” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการที่ปฏิบัติหน้าที่
สอนและวิจัย และให้หมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ�  และลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้สอนและวิจัย
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“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีส่ ายสนับสนุน และให้หมาย
รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ� และลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุน
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาทุกระดับทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ทำ�ทัณฑ์บน” หมายความว่า การแจ้งความผิดและกำ�หนดโทษเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยิงมิได้มีการลงโทษ
เว้นแต่จะได้กระทำ�ความผิดซ้ำ�อีก
“พักการศึกษา” หมายความว่า การให้พักการศึกษา
“ให้ออก” หมายความว่า การให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยออกใบรับรองผลการศึกษา
“ไล่ออก” หมายความว่า การให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาและให้คัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
โดยไม่ออกใบรับรองผลการศึกษา
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำ�นาจออกระเบียบ ประกาศ คำ�สั่ง และวินิจฉัยตีความ
เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หมวด ๑
วินัยและการรักษาวินัย
----------------ข้อ ๖ นักศึกษาต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ นักศึกษาต้องเคารพ ให้เกียรติแก่อาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ นักศึกษาต้องรักษาเกียรติยศและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจนำ�มาซึ่งความ
เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ นักศึกษาต้องเป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงาม ประพฤติตนเป็นสุภาพชน มีความรับผิดชอบและเสียสละ
เพื่อส่วนรวม
ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย และใช้ทรัพย์สินของมหาว
ทยาลัยอย่างคุ้มค่า                  
ข้อ ๑๑ นักศึกษามิได้ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำ�สัง่ ของมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นผูก้ ระทำ�ผิดวินยั
หรือวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประกาศ ระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ นักศึกษาต้องรักษาความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ นักศึกษาต้องไม่เสพ และไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับยาเสพติด หรือสิง่ เสพติดให้โทษหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
ข้อ ๑๕ นักศึกษาต้องไม่เล่นการพนัน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นการพนัน
ข้อ ๑๖ การกระทำ�ความผิดดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) ทุจริตในการสอบ
(๒) ก่อเหตุวุ่นวายร้ายแรงขึ้นในมหาวิทยาลัย
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(๓) เสพ มีไว้ครอบครอง จำ�หน่าย ผลิต มีส่วนหรือเกี่ยวข้องกับการจำ �หน่ายยาเสพติดหรือ
สิ่งเสพติดให้โทษ
(๔) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันภายในมหาวิทยาลัย
(๕) ประพฤติชั่วอันทำ�ให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
(๖) ลักทรัพย์หรือจงใจทำ�ลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่นให้ชำ�รุดเสียหาย
(๗) ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทอาจารย์และข้าราชการ
(๘) กระทำ�ผิดอาญาโดยคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จ�ำ คุก เว้นแต่เป็นการกระทำ�โดยประมาทหรือลหุโทษ
(๙) ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ หรือลักลอบ เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ
การคัดลอกผลงานของผู้อื่นเพื่อนำ�มาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
(๑๐) กระทำ�การอื่นใดที่มหาวิทยาลัยประกาศ กำ�หนดให้เป็นการกระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
การกระทำ�ความผิดตาม (๑) ให้ดำ�เนินการทางวินัยและลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ได้บัญญัติไว้
เป็นการเฉพาะ
หมวด ๒
บทกำ�หนดโทษ
----------------ข้อ ๑๗ โทษที่จะต้องใช้สำ�หรับนักศึกษาผู้กระทำ�ผิดวินัย มี ๕ สถาน คือ
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทำ�ทัณฑ์บน
(๓) พักการศึกษา
(๔) ให้ออก
(๕) ไล่ออก
ข้อ ๑๘ นักศึกษาผู้ใดกระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอำ�นสจพิจารณาสั่งลงโทษ ดังนี้
(๑) พักการศึกษา
(๒) ให้ออก
(๓) ไล่ออก
กรณีหากมีเหตุลดหย่อนโทษผู้มีอำ�นาจสั่งลงโทษต่ำ�กว่าที่กำ�หนดไว้นี้ก็ได้
ข้อ ๑๙ ภายใต้บังคับข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ยกเว้นกรณี ผู้กระท�ำความผิดเป็นนักศึกษาที่มีอายุต�่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
ในขณะกระท�ำความผิด โทษที่จะใช้ส�ำหรับนักศึกษาผู้กระท�ำความผิด มี ๔ สถาน คือ
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทำ�ทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทำ�กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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หมวด ๓
การดำ�เนินการสอบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษา
----------------ข้อ ๒๐ กรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่านักศึกษากระทำ�ผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรให้คณบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หากผลการสอบข้อเท็จจริงมีมูลว่านักศึกษากระทำ�ผิดจริงให้ดำ�เนินการทางวินัยตามข้อบังคับนี้
ถ้าเป็นความผิดที่ปรากฎชัดแจ้งหรือความผิดซึ่งหน้าหรือความผิดที่ผู้กระทำ�ความผิดให้การรับสารภาพเป็น
ลายลักษณ์อักษรและเป็นการกระทำ�ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้คณดบีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถ้าเป็น
การกระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้รายงานอธิการบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ข้อ ๒๑ การกระทำ�ผิดซึ่งมิใช่การกระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์หรือข้าราชการเป็น
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จำ�นวนไม่น้อยกว่าสามคน และให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการสอบสวนและเสนอโทษทางวินัยให้คณบดีเพื่อพิจารณาใช้ดุลพินิจ ออกคำ�สั่งลงโทษ
ข้อ ๒๒ การกระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต้องมีผู้กล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานแสดงให้ปรากฎชัดว่ามีการกระทำ�
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง และรู้ตัวนักศึกษาผู้กระทำ�ผิด ให้อธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์หรือข้าราชการเป็นคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยจำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยต้องมีนิติกรประจำ�มหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายและอาจารย์ในคณะ
ที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัดไม่น้อยกว่าหนึ่งคนร่วมเป็นกรรมการสอบสวนด้วย และให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนและเสนอโทษทางวินัยให้อธิการบดีเพื่อพิจารณาใช้ดุลพินิจออกคำ�สั่งลงโทษ
ข้อ ๒๓ การสอบสวนตามข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ ต้องมีกรรมการสอบสวนมาร่วมสอบสวนไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ของจำ�นวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม หากไม่ครบองค์ประชุมห้ามมิให้ทำ�การสอบสวน
ข้อ ๒๔ ภายใต้ขอ้ บังคับนี้ การดำ�เนินการสอบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษา ให้น�ำ กฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๕ ภายใต้ขอ้ บังคับนี้ การดำ�เนินการสอบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษาทีม่ อี ายุต�่ำ กว่าสิบแปดปีบริบรู ณ์
ให้นำ�วิธีการสอบสวนตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้โดยอนุโลม
หมวด ๔
การอุทธรณ์และการสั่งลงโทษ
----------------ข้อ ๒๖ นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก สั่ ง ลงโทษในกรณี ก ระทำ � ผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง และถู ก สั่ ง ลงโทษพั ก การศึ ก ษา
ให้ออก ไล่ออก อาจยื่นอุทธรณ์ผลการสอบสวนต่ออธิการบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำ�สั่งลงโทษ และ
ห้ามรับอุทธรณ์ที่ยื่นเกินกำ�หนดไว้พิจารณา
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคก่อน ให้นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษทำ�เป็นหนังสือยื่นต่อผู้ออกคำ�สั่งลงโทษ และเมื่อ
ผู้ออกคำ�สั่งลงโทษได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้นำ�เสนอต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์การสั่งลงโทษ ประจำ�มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณาอุทธรณ์
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ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์การสั่งลงโทษ ประกอบด้วย
(๑) รองอธิการบดีที่กำ�กับดูแลด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาในคณะที่นักศึกษาสังกัด เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ถูกลงโทษ เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการสภาคณาจารย์จากตัวแทนคณะที่นักศึกษาถูกลงโทษสังกัด เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทัง้ นี้ ให้แต่งตัง้ อาจารย์หรือข้าราชการคนหนึง่ เป็นผูช้ ว่ ยเลขานุการ ตามคำ�แนะนำ�ของผูอ้ �ำ นวยการกองพัฒนานักศึกษา
ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
พร้อมพยานหลักฐาน แล้วรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมพยานหลักฐานคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมการ
เสนอต่อผู้มีอำ�นาจลงโทษ
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรกลับหรือแก้ไขคำ�สั่งลงโทษของคณะกรรมการสอบสวน หรือยกคำ�
อุทธรณ์ของนักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ ให้แจ้งผู้ออกคำ�สั่งลงโทษดำ�เนินการตามคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมการ พร้อมแจ้งผู้
ถูกสั่งลงโทษ ผลการพิจารณาของผู้ออกคำ�สั่งลงโทษให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๘ เมื่อได้มีคำ�สั่งลงโทษเป็นที่สุดอย่างใดแล้ว ให้แจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นทราบ
ข้อ ๒๙ นักศึกษาที่ถูกสั่งให้ออก หรือถูกไล่ออก เมื่อพ้นกำ�หนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีคำ�สั่งลงโทษ จึงจะสมัคร
สอบเข้าเป็นนักศึกษาอีกได้
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
----------------ข้อ ๓๐ กรณีนักศึกษาที่ได้กระทำ�ผิดวินัย หรือวินัยอย่างร้ายแรง ก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ให้ดำ�เนินการ
สอบสวนและลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทีใ่ ช้อยูใ่ นขณะทีน่ กั ศึกษากระทำ�ผิดวินยั หรือวินยั อย่างร้ายแรงแล้วแต่
กรณีไป จนกว่าการสอบสวนจะถึงทีส่ ดุ และมีค�ำ สัง่ ลงโทษ เว้นแต่การลงโทษตามข้อบังคับนีจ้ ะเป็นคุณยิง่ กว่า ให้ผมู้ อี �ำ นาจ
พิจารณาสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ดร.สุเมธ แย้มนุ่น)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักศึกษาและผู้มารับบริการทางวิชาการจากสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๓๐
------------------------------------------

		
โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักศึกษาและผู้มารับบริการทางวิชาการจากสถาบัน
อาศัยอำ�นาจตามมาตรา ๑๕(๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ สภาสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๒๘ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักศึกษาและผู้มา
รับบริการทางวิชาการจากสถาบัน พ.ศ. ๒๕๓๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบและข้อบังคับอื่นใดที่กำ�หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
“คณะ” หมายความว่า คณะต่างๆ ที่จัดการสอนระดับปริญญาตรี
“วิทยาเขต” หมายความว่า วิทยาเขตในสังกัดสถาบัน
“สำ�นัก” และ “สถาบัน” หมายความว่า สำ�นักและสถาบันในสังกัดสถาบัน
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในวิทยาเขตหรือคณะ
“ผูม้ ารับบริการทางวิชาการ” หมายความว่า ผูท้ มี่ าขอเข้ารับการฝึกอบรมระยะสัน้ หรือข้าราชการทีท่ างราชการ
ส่งเข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำ�หนดหรือตลอดหลักสูตร โดยไม่อยู่ในฐานะของนักศึกษาหรือ
ข้าราชการทีส่ มัครมาขอรับการศึกษา หรือการฝึกอบรมด้วยตนเองระยะเวลาหนึง่ ตลอดหลักสูตร ในคณะวิทยาเขต สำ�นัก
หรือสถาบัน
“คัดชือ่ ออก” หมายความว่า ให้พน้ จากสภาพการเป็นนักศึกษา โดยไม่ออกใบรับรองแสดงผลการศึกษาให้ และ
ไม่มีสิทธิกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาอีก
“ให้ออก” หมายความว่า การให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา และให้ออกใบรับรองแสดงผลการศึกษา แต่
ไม่มีสิทธิกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาอีก
“ภาคทัณฑ์” หมายความว่า การตำ�หนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อตักเตือนมิให้กระทำ�ผิดขึ้นอีก
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ข้อ ๕

สิ่งพึงปฏิบัติ
๕.๑ นักศึกษาพึงปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือ สถาบัน
ที่ตนเข้ารับการศึกษาอบรม
๕.๒ ผู้มารับบริการทางวิชาการจากสถาบัน พึงปฏิบัติโดยอนุโลมตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของสถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบันที่ตนเข้ามาศึกษาหรือรับบริการทางวิชาการ โดยเฉพาะการแต่งกาย
ต้องแต่งกายแบบสุภาพ เหมาะสมกับลักษณะวิชาที่ศึกษาอบรม
๕.๓ แสดงตนเป็นผู้ตั้งใจศึกษาและรับการอบรมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอบรม
๕.๔ รักษาและพยายามเชิดชูชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบัน
๕.๕ นำ�วิชาความรู้ที่ได้รับจากสถาบันไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม
๕.๖ ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม วัฒนธรรม ศีลธรรม มีเหตุผล รอบคอบ รับผิดชอบ และเสียสละ
เพี่อประโยชน์ส่วนรวม
ข้อ ๖ สิ่งห้ามปฏิบัติและถือเป็นความผิดต้องถูกลงโทษ
๖.๑ ความผิดที่ต้องได้รับโทษคัดชื่อออกหรือให้ออก
๖.๑.๑ ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบันที่ตน
เข้ารับการศึกษาอบรม ซึ่งมีโทษระบุให้คัดชื่อออกหรือให้ออก
๖.๑.๒ ประกอบอาชญากรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งสถาบันได้สอบสวนแล้ว ว่าเป็นความจริงหรือ
ต้องโทษจำ�คุกตามคำ�พิพากษาของศาล เว้นแต่โทษฐานประมาท
๖.๑.๓ ประพฤติตนเสียหายอย่างร้ายแรง เช่น ติดยาเสพติด เป็นโรคพิษสุราเรือ้ รัง หรือประพฤติ
ตนเป็นคนเกเร ข่มเหงรังแกผู้อื่น ฯลฯ
๖.๑.๔ กระทำ�การอันเป็นเหตุให้สถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบันเสือ่ มเสียชือ่ เสียง
๖.๑.๕ ยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นักหรือสถาบัน เช่น
จัดการประชุมหรือชุมนุมใดๆ หรือขีดเขียนข้อความหรือรูปภาพหรือประกาศที่ก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสถาบัน คณะ
วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบัน
๖.๑.๖ ก้าวก่ายอำ�นาจหน้าทีใ่ นการบริหารงานของสถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบัน
๖.๑.๗ ก่อการประท้วง เช่น หยุดเรียน หยุดฝึกงานไม่เข้าห้องเรียนหรือเดินขบวน เพื่อเรียก
ร้องสิ่งที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับและคำ�สั่งต่างๆ อันชอบด้วยกฎหมาย
๖.๑.๘ กระทำ�การอันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นอาจารย์ ผิดธรรมเนียมประเพณีที่ศิษย์พึงปฏิบัติ
ต่อครูอาจารย์
๖.๑.๙ กระทำ�โดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อจนทำ�ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ทรัพย์สินของสถาบัน หรือเป็นอันตรายต่อนักศึกษา ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
๖.๒ ความผิดที่ต้องได้รับโทษให้พักการเรียน ๑ ภาคการศึกษา หรือไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน
๖.๒.๑ ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในสถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นักหรือสถาบัน
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๖.๒.๒ เล่นการพนันในสถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นักหรือสถาบัน หรือต้องคดีลักลอบ เล่น
การพนัน
๖.๒.๓ ขัดคำ�สั่งหรือกระด้างกระเดื่องต่อครูอาจารย์
๖.๒.๔ แสดงกริยาไม่สุภาพหรือไม่คารวะตามสมควรต่อครูอาจารย์ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบัน
๖.๓ ความผิดตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ หากมีเหตุอันควรลดหย่อนผ่อนโทษจะลงโทษภาคทัณฑ์ก็ได้
ข้อ ๗ เมื่อ คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบัน พิจารณาโทษตามข้อ ๖.๒ และ ๖.๓ แล้ว ให้คณบดีหรือผู้
อำ�นวยการวิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบัน เป็นผูล้ งนามในคำ�สัง่ แล้วเสนอสถาบันเพือ่ ทราบ หากพิจารณาโทษ ตามข้อ ๖.๑
ให้เสนอสถาบันสั่งการ
ข้อ ๘ คณะ วิทยาเขต สำ�นัก หรือสถาบัน ในสังกัดสถาบันอาจจะออกระเบียบควบคุมความประพฤติ หรือ
ข้อบังคับอื่นที่ไม่ขัดกับระเบียบนี้
ข้อ ๙ เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
(ลงชื่อ)

สมาน แสงมลิ
(นายสมาน แสงมลิ)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
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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 ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๔๙ เมือ่ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุงการ
ศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สัง่ หรือประกาศอืน่ ใดในส่วนทีก่ �ำ หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึง่ ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ 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
ข้อ ๕ การเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
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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 หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนำ�ผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ทักษะและประสบการณ์ของ
ผูเ้ รียนทีเ่ กิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์
การทำ�งานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มี
อำ�นาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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เป็นต้นไป

ข้อ ๖

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญา และต�่ำกว่าปริญญาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐

ข้อ ๗ ให้หวั หน้าสถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องกับระดับ
การศึกษาและสาขาวิชาทีข่ อเทียบโอน จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน ดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรทีก่ �ำ 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 ให้สถานศึกษาดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษาแรกทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อผู้ขอเทียบโอนจะได้รับทราบจำ�นวนรายวิชาและจำ�นวนหน่วยกิตที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
กรณีเหตุผลจำ�เป็นไม่สามารถดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกำ�หนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะพิจารณาให้ขอเทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๒ ในปีการศึกษานั้น
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�มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค
และค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม โดยบันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้สว่ นท้ายรายวิชาหรือกลุม่ วิชาทีเ่ ทียบโอน
ให้ในใบแสดงผลการเรียน
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจากการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ มีดังนี้
(๑) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้จะกระทำ�ได้โดยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การ
ทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และการประเมินแฟ้มสะสมงาน
(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 �ำ หนดวิธกี ารและการดำ�เนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรูน้ นั้ ต้องได้รบั ผลการประเมินเทียบ
ได้ไม่ต่ำ�กว่า ค หรือ C จึงจะให้นับจำ�นวนหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น
(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) หน่ ว ยกิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบที่ ไ ม่ ใช่ ก ารทดสอบมาตรฐาน ให้ บั น ทึ ก “CE” (Credits from
Examination)
(๓) หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมทีจ่ ดั โดยหน่วยงานต่างๆ ให้บนั ทึก “CT” (Credits
from Training)
(๔) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึก “CP” (Credits from Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของ
รายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการ
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กำ�หนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพื่อนำ�มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ประจำ�ภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาที่เทียบโอน
ให้ในใบแสดงผลการเรียน
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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 ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ที่เปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสม
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
และมติสภาดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ 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 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ในข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
“(๕) ผู้ขอเทียบโอนที่สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สามารถเทียบโอนเข้าสูก่ ารศึกษาในระบบได้โดยการทดสอบหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปและหมวดวิชาชีพเฉพาะ ในกลุม่ วิชาชีพ
พื้นฐาน
การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่อยู่ในสังกัดภาควิชาหรือสาขาวิชาใด ให้สภาวิชาการเป็น
ผู้ก�ำหนดหลักการและวิธีการ แล้วให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาเป็นผู้ด�ำเนินการเทียบโอน โดยการประเมินผลความรู้ และ
ต้องได้รับผลการประเมินไม่ต�่ำกว่า ค หรือ C จึงจะให้นับจ�ำนวนหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น
กรณีมีเหตุจำ�เป็น สถานศึกษาอาจมอบให้ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาทำ�การประเมินผลความรู้ของผู้ที่จะขอ
เทียบโอนความรู้ก็ได้”
   
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอำ �นาจวินิจฉัย
ตีความเพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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บทเฉพาะกาล
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ขอเทียบโอนที่สำ�เร็จการศึกษาตามข้อ ๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา
ระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 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 วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ เป็นอย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ และให้หมายรวมถึงคณะ วิทยาลัย ที่จัดตั้งเป็นส่วนงานภายในโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
“คณบดี” หมายความว่า  คณบดี ผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ เป็นอย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะ
เทียบเท่าคณบดี และให้หมายรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในระดับคณะ วิทยาลัย ทีจ่ ดั ตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการประจำ�คณะ”  หมายความว่า คณะกรรมการประจำ�คณะของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัย
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 การสอบรายวิชาใดทีม่ อี าจารย์ผสู้ อนหลายคนให้ภาควิชากำ�หนดอาจารย์คนหนึง่ เป็นผูป้ ระสานงานการ
สอบของรายวิชานั้น
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�หนดวันสอบ
ในรายวิชานั้น
(๒)
กำ�หนดสถานที่สอบ
(๓)
กำ�หนดวิธีการจัดพิมพ์ข้อสอบ
(๔)
จัดสถานที่สอบ
(๕)
จัดการรับ-ส่งข้อสอบ สมุดคำ�ตอบ และ/หรือกระดาษคำ�ตอบ
(๖)
กำ�หนดผู้คุมสอบ
(๗)
สอบสวนและรายงานการทุจริตของผู้เข้าสอบ
(๘)
ติดตามและรวบรวมบัญชีประเมินผลแต่ละรายวิชาที่คณะรับผิดชอบแล้วจัดส่งสำ�นักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
(ข) ดูแลการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้คุมสอบ และการสอบของ
นักศึกษา
(ค) วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาในระหว่างการสอบ
(ง)  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสอบและให้นำ�เสนอคณะกรรมการประจำ�คณะ
(จ)  รายงานการปฏิบัติงานของผู้คุมสอบ
(ฉ)  ดำ�เนินการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบที่คณะกรรมการประจำ�คณะมอบหมาย
ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจไม่ประกาศผลการสอบหรือไม่ออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีหนี้สิน
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ติดค้างกับคณะหรือมหาวิทยาลัย
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 มหาวิทยาลัยหรือคณะอาจออกประกาศเพือ่ ให้การสอบดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
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
.....................................................
โดยทีเ่ ป็นการสมควรกำ�หนดให้มรี ะเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิม่
เติม เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ได้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ในการนำ�ความรู้ความสามารถไปประกอบ
อาชีพ หรือการขออนุญาตรับใบประกอบอาชีพตามที่กฎหมายกำ�หนด
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.
๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่ม
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 ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชี่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณบดี และให้หมายรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในระดับคณะ วิทยาลัยทีจ่ ดั ตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อ ๕ ผูท้ ปี่ ระสงค์จะศึกษารายวิชาเพิม่ เติม จะต้องเป็นผูส้ �ำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
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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 ให้ผเู้ ข้าศึกษายืน่ คำ�ร้องต่อสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย โดยออกให้เป็นค่าระดับคะแนน ก (A) ข+(B+) ข(B) ค+(C+) ค(C) ง+(D+) ง(D) ต (F) และหน่วยกิต
ที่ได้ไม่นำ�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 ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ
.....................................................
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
๑. ค่าบ�ำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน การจัดการศึกษา
๑.๑ คณะศิลปศาสตร์
    
ภาคการศึกษาละ
๑๔,๐๐๐
บาท
    
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
๖,๐๐๐
บาท
๑.๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  
สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
    
ภาคการศึกษาละ
๑๖,๐๐๐
บาท
    
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
๗,๐๐๐
บาท
  
สาขาวิชาอื่น ๆ
    
ภาคการศึกษาละ
๑๔,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ บาท
    
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
๖,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ บาท
๑.๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาประมง การผลิตพืช เทคโนโลยีภูมิทัศน์
    
ภาคการศึกษาละ
๑๒,๐๐๐
บาท
    
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
๕,๐๐๐
บาท
  
สาขาวิชาอื่น ๆ
    
ภาคการศึกษาละ
๑๔,๐๐๐
บาท
    
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
๖,๐๐๐
บาท
๑.๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    
ภาคการศึกษาละ
๑๖,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ บาท
    
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
๗,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ บาท
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๑.๕
		
    
    
  
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
   
   
   
   

๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๑.๑๐
๑.๑๑

114

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงิน
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
สาขาวิชาอื่น ๆ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา Business Computer
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาอื่น ๆ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
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ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

๑๔,๐๐๐
๖,๐๐๐

๒๔,๐๐๐ บาท
๑๑,๐๐๐ บาท

๑๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๘,๐๐๐ บาท
๘,๐๐๐ บาท

๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

-

บาท
บาท

๓๕,๐๐๐
๑๗,๕๐๐

-

บาท
บาท

๑๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

-

บาท
บาท

๑๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

-

บาท
บาท

๑๔,๐๐๐
๖,๐๐๐

๒๘,๐๐๐ บาท
๑๓,๐๐๐ บาท

๑๔,๐๐๐
๖,๐๐๐

๒๘,๐๐๐ บาท
๑๓,๐๐๐ บาท

๑๖,๐๐๐
๗,๐๐๐

-

บาท
บาท

๑๖,๐๐๐
๗,๐๐๐

-

บาท
บาท

๑๔,๐๐๐
๖,๐๐๐

-

บาท
บาท
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๒.
  
  
  
  
  
  
  
  
๓.
๔.

ภาคปกติ
๑.๑๒ คณะทุกคณะ/วิทยาลัยทีน่ กั ศึกษามีการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา ๖,๐๐๐
ภาคการศึกษาละ
๓,๐๐๐
๑.๑๓ คณะทุกคณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษามีการฝึกงานภาคฤดูร้อน
สำ�หรับนักศึกษาที่ไม่สำ�เร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กำ�หนดไว้
ในภาคการศึกษาปกติ ให้เสียค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ครึ่งหนึ่ง
๑.๑๔ นกั ศึกษาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย (เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์)
ภาคสมทบพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (จ่ายครั้งเดียว แรกเข้า)
ค่าหน่วยกิต ๆ ละ
ค่าธรรมเนียมการสอบรายวิชา ๆ ละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
๒.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า
๒.๒ ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบ
๒.๓ ค่าสมัครสอบคัดเลือก
๒.๔ ค่าใบแทนบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
๒.๕ ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
๒.๖ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาต่อภาคการศึกษา
๒.๗ ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาต่อภาคการศึกษา
๒.๘ ค่าโอนย้ายสาขาวิชา/คณะ
๒.๙ ค่าโอนย้ายมหาวิทยาลัย
๒.๑๐ ค่าใบแสดงผลการศึกษา/หนังสือรับรอง ฉบับละ
๒.๑๑ ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำ�หนด วันละ ๕๐ บาท (นับวันหยุดราชการ) แต่ไม่เกิน
คา่ บำ�รุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ให้นกั ศึกษาชำ�ระภายในเวลาทีก่ �ำ หนด เมือ่ ชำ�ระแล้ว
จะไม่คืนให้ เว้นแต่มีกรณีจำ�เป็นต้องคืนเงินที่เรียกเก็บดังกล่าวข้างต้น ให้เสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป
ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับสำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ภาคพิเศษ
๖,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท

๑๕,๐๐๐ บาท
  ๓๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๕๐
๒,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
		
(รองศาสตราจารย์นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ
(ฉบับที่ ๒)
.....................................................
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบ�ำรุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๖
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเก็บ
เงินค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
๑. ให้เพิ่มเติมความข้อ ๒.๑๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บ
เงินค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ และ
ภาคสมทบพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๕
         “๒.๑๒   ค่าเทียบโอน รายวิชาละ ๑๐๐ บาท”
๒. ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับส�ำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
		
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

		
				
(รองศาสตราจารย์น�ำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
.....................................................
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงกำ�หนดเกณฑ์การวัดและประเมิน
ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้
๑. ให้คณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสำ�หรับรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาคการศึกษาหนึง่ โดยการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ก�ำ หนดเป็นระดับคะแนน
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
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐
-

ผลการศึกษา
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
ถอนรายวิชา (Withdrawn)
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
พอใจ (Satisfactory)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ไม่นับหน่วยกิต (Audit)
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๒. การให้ระดับคะแนน ก (A) ข+ (B+) ข (B) ค+ (C+) ค (C) ง+ (D+) ง (D) และ ต (F) จะกระทำ�ได้ในกรณีตอ่ ไปนี้
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 นักศึกษาป่วยก่อนสอบและไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทัง้ หมดได้ โดยยืน่ ใบลาป่วยพร้อม
ใบรับรองแพทย์ให้คณบดีพจิ ารณาร่วมกับอาจารย์ผสู้ อน หากเห็นว่าการศึกษาของนักศึกษา ผูน้ นั้ ขาดเนือ้ หาส่วนทีส่ �ำ คัญ
สมควรให้ระดับคะแนน ถ (W) ในบางวิชาหรือทั้งหมด
    
๔.๒ นักศึกษาลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่ ๑๒ ในระหว่างภาคการศึกษาปกติ หรือสัปดาห์ที่ ๖ ใน
ระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อน
    
๔.๓ คณบดีอนุญาตให้เปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I) เนื่องจากป่วยหรือเหตุสุดวิสัย
    
๔.๔ ในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาได้รบั อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต (AU) และมีเวลาศึกษาไม่
ครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา
๕. การให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะกระทำ�ได้ในรายวิชาที่ผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ โดยอาจารย์ผู้สอนจะ
ต้องระบุสาเหตุที่ให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ประกอบไว้ด้วย ในกรณีต่อไปนี้
   
๕.๑ กรณีมีเหตุเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวิสัย และมีเวลาศึกษาครบร้อยละ ๘๐ โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี
    
๕.๒ กรณีนกั ศึกษาทำ�งานทีเ่ ป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผสู้ อนรายวิชานัน้ เห็น
สมควรให้รอผลการศึกษาไว้ ด้วยความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
๖. การขอแก้ระดับคะแนน ม.ส. (I) นักศึกษาจะต้องยืน่ คำ�ร้องต่ออาจารย์ผสู้ อนรายวิชานัน้ โดยเร็วทีส่ ดุ ทัง้ นีจ้ ะต้อง
กระทำ�ภายในกำ�หนด ๑๐ วันทำ�การหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เพื่อขอให้อาจารย์ผู้สอนกำ�หนดระยะเวลาสำ�หรับ
การวัดผลการศึกษาที่สมบูรณ์ในรายวิชานั้น เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษา ยกเว้นการเปลีย่ นระดับคะแนน ม.ส. (I) ของรายวิชาทีเ่ ป็นโครงการ ให้ขออนุมตั จิ ากคณบดี เพือ่ เปลีย่ นระดับคะแนน
ม.ส. (I) และให้คณะส่งระดับคะแนนถึงสำ�นักส่งเสริมทางวิชาการและงานทะเบียนก่อนวันสิน้ ภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำ�หนด
ทั้ง ๒ กรณีนี้แล้ว นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาใดจะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยอัตโนมัติ
ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หมายถึง ก่อนวันที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ให้เป็นวันสิ้นภาคการศึกษาใด ๆ
ถัดไปจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ไว้เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาฤดู
ร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ แต่หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้องดำ�เนินการวัดผล
การศึกษาที่สมบูรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้น ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับ
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
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๗. การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) จะกระทำ�ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๗.๑ นักศึกษาที่มีเวลาศึกษาครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึ กษาตลอดภาคการศึกษา แต่ ไม่ไ ด้สอบ
เพราะเจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดี ในกรณีเช่นนี้ การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้ได้
ตามระดับคะแนนปกติ
    
๗.๒ เมื่ออาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาต้องทำ�งาน
ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษา ในรายวิชานั้น โดยมิใช่ความผิดของนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้ การเปลี่ยนระดับคะแนน
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�ได้ในรายวิชาที่ผลการประเมินผลการศึกษาเป็นที่
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 ในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกเหนือไปจากหลักสูตรและขอรับการประเมินผลการศึกษา
เป็นระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะไม่มีค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและหน่วยกิตที่ได้ไม่นำ�มาคำ�นวณหาค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�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�นวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาที่นักศึกษา
แต่ละคนได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้น ๆ เรียกว่าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค ตามผลรวมของ
หน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งเรียกว่าหน่วยกิตประจำ�ภาค และจะคำ�นวณหาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของทุกภาคการศึกษา รวมทั้งภาคการศึกษาฤดูร้อนด้วย ตั้งแต่เริ่มสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึง
ภาคการศึกษาปัจจุบันเรียกว่าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามผลรวมของหน่วยกิตที่นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนทุกภาค
การศึกษาทั้งหมด ซึ่งเรียกว่าหน่วยกิตสะสม
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท ซึ่งคำ�นวณหาได้ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค ให้คำ�นวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคำ�นวณกับค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตทีน่ กั ศึกษาได้รบั ในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตัง้ แล้ว
หารด้วยผลรวมของจำ�นวนหน่วยกิตประจำ�ภาค ในการหาร เมื่อได้ทศนิยมสองตำ�แหน่งแล้ว ถ้าปรากฏว่ายังมีเศษก็ให้ปัดทิ้ง
๑๐.๒ ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม ให้ค�ำ นวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตัง้ แต่เริม่ สภาพการเป็น
นักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบนั ทีก่ �ำ ลังคิดคำ�นวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคำ�นวณกับค่าระดับคะแนน
ต่อหน่วยกิตทีน่ กั ศึกษาได้รบั ในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตัง้ แล้วหารด้วยผลรวมของจำ�นวนหน่วยกิตสะสมในการหาร เมือ่ ได้
ทศนิยมสองตำ�แหน่งแล้ว ถ้าปรากฏว่ายังมีเศษก็ให้ปัดทิ้ง
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๑๑. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ� หรือแทน และการนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๑๑.๑ นักศึกษาที่ได้รับคะแนน ง+ (D+) หรือ ง (D) ในรายวิชาที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติอื่น ให้มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำ�อีกได้ การลงทะเบียนเรียนที่กล่าวนี้
เรียกว่า การเรียนเน้น (Regrade)
๑๑.๒ รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) หรือ ถ (W) หากเป็นรายวิชาบังคับใน
หลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำ�อีกจนกว่าจะได้ระดับคะแนนตามที่หลักสูตรกำ�หนดไว้
ถ้ารายวิชาใดที่นักศึกษาได้ระดับคะแนนตามข้อ ๑๑.๒ เป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตร นักศึกษาจะลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้
รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) เมื่อมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำ�หรือแทน
กันแล้วให้นับหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ในการคำ�นวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๒. การนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ให้นบั รวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาทีไ่ ด้ระดับคะแนน ตัง้ แต่ ง (D)
ขึ้นไป หรือได้คะแนน พ.จ. (S) เท่านั้น
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดซ้�ำ หรือแทนกัน ให้นบั หน่วยกิตของรายวิชาทีไ่ ด้ระดับคะแนน
ดีที่สุดเพียงครั้งเดียว
๑๓. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
๑๓.๑ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่า ๑.๕๐ เมื่อลงทะเบียนเรียน มีหน่วยกิตสะสม (Credit
Attempt-CA) ที่นำ�มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average - GPA.) ระหว่าง ๓๐ ถึง ๕๙ หน่วยกิต
๑๓.๒ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่า ๑.๗๕ เมื่อลงทะเบียนเรียน มีหน่วยกิตสะสม (Credit
Attempt-CA) ที่นำ�มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average - GPA.) ตั้งแต่ ๖๐ หน่วยกิตขึ้นไป
ถึงจำ�นวนหน่วยกิตสะสมก่อนครบหลักสูตร
๑๓.๓ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average - GPA.) ต่ำ�กว่า ๒.๐๐ เมื่อลงทะเบียน
เรียนครบตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๙๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง
๒.๐๐ ซึ่งผลการศึกษาไม่เพียงพอที่จะรับการเสนอชื่อ เพื่อรับปริญญา ให้นักศึกษา ขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ�  ในรายวิชาที่
ได้ระดับคะแนนต่�ำ กว่า ก (A) เพือ่ ปรับค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมให้ถงึ ๒.๐๐ ภายในกำ�หนดระยะเวลา 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
.....................................................
เพื่ อ ให้ ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นข้ า มสถานศึ ก ษา กรณี นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาอื่ น มี ค วามประสงค์
มาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๓ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
๑. ให้ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชายื่นเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้เรียนข้ามสถานศึกษาจากสถานศึกษา
ที่นักศึกษาสังกัดเพื่อขออนุมัติรายวิชาต่อคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น
๒. อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๒.๑ ค่าบำ�รุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่าลงทะเบียน
หน่วยกิตละ
๓๐๐ บาท
๓. ให้คณะที่อนุมัติรายวิชาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา แจ้งผลการศึกษาภายหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ต่อสถานศึกษาที่นักศึกษาสังกัด
๔. ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรรี กั ษาการตามประกาศนีแ้ ละมีอ�ำ นาจวินจิ ฉัยตีความ
เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
		
(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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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๑
.....................................................
โดยที่เห็นสมควรกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อ
ให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาได้นำ�ไปแสดงระดับคุณวุฒิเพื่อประกอบอาชีพได้ต่อไป
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การกำ�หนดให้มีอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 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 นักศึกษาที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติอนุปริญญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะต้องมีความประพฤติดี
และมีความจำ�เป็นต้องยุติการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีหน่วยกิตสอบได้ครบหลักสูตรชั้นปีที่ ๓ ของหลักสูตรชั้นปริญญาบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต�่ำกว่า 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
ข้อ ๕ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอให้พิจารณาอนุมัติให้อนุปริญญาตามประกาศนี้ จะต้องยื่นคำ�ร้องแสดง
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ความจำ�นงต่อสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑
		
(รองศาสตราจารย์นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษา
.....................................................
เพือ่ ให้การดำ�เนินการสอบของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรเี ป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นไปในแนวเดียวกัน จึงให้มีข้อปฏิบัติของนักศึกษาเพื่อถือปฏิบัติ
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การสอบของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
๑. ผูเ้ ข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตารางสอบและห้องสอบทีค่ ณะ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้ประกาศไว้ หากไม่มาเข้าสอบตามตารางสอบและห้องสอบที่กำ�หนดถือว่าขาดสอบในลักษณะวิชานั้น
๒. ในกรณีผเู้ ข้าสอบมาถึงห้องสอบสายไม่เกิน ๓๐ นาที จะเข้าสอบได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั อนุญาตจาก ผูค้ มุ สอบ และ
ไม่อนุญาตให้ต่อเวลาสอบ ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายเกินกว่า ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๓. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อผู้มีอำ�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. ห้ามผู้เข้าสอบนำ�ตำ�รา บันทึก เอกสาร เครื่องคำ�นวณ อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีสูตรสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสอบในลักษณะวิชานั้นเข้าห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตไว้ในข้อสอบของลักษณะวิชานั้น และผู้เข้าสอบต้อง
จัดหามาเอง
๘. ระหว่างการสอบ ห้ามผู้เข้าห้องสอบพูดหรือติดต่อซึ่งกันและกัน หรือก่อการรบกวนแก่ผู้อื่น เช่น สูบบุหรี่
ส่งเสียงดัง เป็นต้น
๙. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความที่แจ้งไว้ในข้อสอบ เมื่อส่งสมุดคำ�ตอบ และกระดาษคำ�ตอบแล้ว
จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ อีกมิได้
๑๐. การขอสมุดคำ�ตอบ และกระดาษคำ�ตอบเพิม่ เติม หรืออุปกรณ์เกีย่ วกับการสอบ หรือมีขอ้ สงสัยในการสอบ
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ให้ผู้เข้าสอบขอหรือสอบถามจากผู้คุมสอบเท่านั้น
๑๑. ห้ามฉีกหรือนำ�สมุดคำ�ตอบ และกระดาษใด ๆ ที่แจกให้ในห้องสอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
๑๒. ผูเ้ ข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ตอ่ เมือ่ การสอบได้ด�ำ เนินการผ่านพ้นไปแล้ว ๖๐ นาที นับแต่เริม่ สัญญาณ
ให้เข้าสอบและรอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดคำ�ตอบและกระดาษคำ�ตอบเรียบร้อยแล้ว การขออนุญาตออกจาก
ห้องสอบชั่วคราว หรือหลังระยะเวลาที่กำ�หนดในวรรคแรกให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้คุมสอบ
๑๓. หากผู้เข้าสอบต้องการส่งสมุดคำ�ตอบ และกระดาษคำ�ตอบก่อนหมดเวลาที่กำ�หนดไว้ ให้ยกมือขึ้นและ
รอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดคำ�ตอบ และหรือกระดาษคำ�ตอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้
ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมิได้ทำ�ข้อสอบให้ดำ�เนินการตามความในวรรคแรกเช่นเดียวกัน
๑๔ เมื่อมีสัญญาณหมดเวลา ห้ามผู้เข้าสอบเขียนต่อไปอีก ให้ผู้เข้าสอบวางสมุดคำ�ตอบ และกระดาษคำ�ตอบนั้น
ไว้บนโต๊ะของตน และรอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดคำ�ตอบ และกระดาษคำ�ตอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้
๑๕. เมือ่ ผูเ้ ข้าสอบได้สง่ สมุดคำ�ตอบ และกระดาษคำ�ตอบแก่ผคู้ มุ สอบเรียบร้อยแล้วผูเ้ ข้าสอบต้องออกไปให้พน้
บริเวณห้องสอบทันที 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 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบ
นั้นได้สมคบกันกระทำ�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 กำ�หนดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.....................................................
เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกชั้นเรียน
ซึ่งจะนำ�ไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำ�หนดให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
๑. ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร ๒-๓ ปี เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน
ไม่น้อยกว่า ๖ กิจกรรม
   ๑.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร ๔-๕ ปี เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน
ไม่น้อยกว่า ๑๒ กิจกรรม
ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำ�นวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ กำ�หนดจะได้รับใบรับรอง
การร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript) จากมหาวิทยาลัยฯ
๒. นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ และภาคพิ เ ศษ ทุ ก หลั ก สู ต ร ต้ อ งเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ของ
ชมรมใดชมรมหนึ่ง อย่างน้อย ๑ ชมรม โดยจะทำ�การบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(Student Activity Transcript)
๓. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถ
ทางทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ หากผ่ า นเกณฑ์ จ ะทำ � การบั น ทึ ก ลงในใบรั บ รองการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
(Student Activity Transcript)
๔. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถ
ทางทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากผ่านเกณฑ์จะทำ�การบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
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๕. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร หากมีการฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ
จะทำ�การบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
๖. กรณีใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และให้ถือดุลยพินิจนั้นเป็นที่สุด
		

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗

		
(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง กำ�หนดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.....................................................
กรอบและทิศทางของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
และอัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”
1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร 2-3 ปี
กำ�หนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วม หมายถึง กิจกรรมซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำ�หนดให้นักศึกษา
ทุกคนต้องเข้าร่วม จำ�นวนรวมไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม
1.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย เลือกเข้าร่วมจำ�นวน 3 กิจกรรม
1.1.1. กิ จ กรรมที่ แ สดงความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย์ เช่ น
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
กิจกรรมการร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เทียบค่าประสบการณ์
1.1.2. กิจกรรมวันสำ�คัญของมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี กิจกรรมวันราชมงคลน้อมเกล้า และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เทียบค่าประสบการณ์
1.1.3. กิจกรรมการเดินการกุศล
1.1.4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
1.1.5. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น กิจกรรมเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษา กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เทียบค่าประสบการณ์
1.1.6. กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษา
1.2 กิจกรรมคณะ/วิทยาลัย จำ�นวน 2 กิจกรรม
1.3 กิจกรรมเพื่อสังคม และบำ�เพ็ญประโยชน์ จำ�นวน 1 กิจกรรม
2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร 4-5 ปี
โดยกำ�หนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วม หมายถึง กิจกรรมซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำ�หนดให้
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม จำ�นวนรวมไม่น้อยกว่า 12 กิจกรรม
2.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย จำ�นวน 6 กิจกรรม
2.1.1. กิ จ กรรมที่ แ สดงความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย์ เช่ น
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
กิจกรรมการร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เทียบค่าประสบการณ์
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2.1.2. กิจกรรมวันสำ�คัญของมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี กิจกรรมวันราชมงคลน้อมเกล้า และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เทียบค่าประสบการณ์
2.1.3. กิจกรรมการเดินการกุศล
2.1.4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
2.1.5. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น กิจกรรมเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษา กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เทียบค่าประสบการณ์
2.1.6. กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษา
2.2 กิจกรรมคณะ/วิทยาลัย จำ�นวน 4 กิจกรรม
2.3 กิจกรรมเพื่อสังคม และบำ�เพ็ญประโยชน์ จำ�นวน 2 กิจกรรม
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสำ �หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร
ต้องครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
3.1 ด้านกีฬา นันทนาการและการส่งเสริมสุขภาพ เช่น กองเชียร์กฬี า การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เป็นต้น
3.2 ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น กิจกรรมสืบสานประเพณี
ลอยกระทง การเข้าร่วมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดมารยาท เป็นต้น
3.3 ด้านวิชาการทีส่ ง่ เสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ เช่น การอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ การศึกษา
ดูงาน การแข่งขันทางวิชาการ การเข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
3.4 ด้ านบำ�เพ็ญ ประโยชน์ และรัก ษาสิ่งแวดล้ อ ม เช่ น กิ จ กรรมการออกค่ า ยอาสาพั ฒ นาชนบท
การบริจาคโลหิต กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3.5 ด้านทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และผู้นำ�นักศึกษา เช่น การเป็นพิธีกร กิจกรรม
ทางด้านสังคม กิจกรรมการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ คณะกรรมการสาขาวิชา สโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการ
ชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และกิจกรรมที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ�ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
4. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมใดชมรมหนึง่
อย่างน้อย 1 ชมรม โดยจะทำ�การบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
5. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต้องมีความสามารถทางทักษะ
ภาษาอังกฤษ โดยจะทำ�การบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
6. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร ต้องมีความสามารถทางทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร โดยจะทำ�การบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
7. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร หากมีการฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ
จะทำ�การบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
8. กิจกรรมเสริมทักษะสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร
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ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังต่อไปนี้
1. การเข้าร่วมกิจกรรม ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรมดังกล่าว
จะต้องมีเป้าหมายที่แสดงถึงการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งที่ชัดเจน และนักศึกษาจะต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึง
การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้
1.1 นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
1.2 นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
2. นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ทีจ่ ดั ขึน้ โดยหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะต่างๆ ได้แก่
2.1 ผู้นำ�หรือคณะกรรมการบริหารกิจกรรม
2.2 คณะทำ�งานหรือผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรม
2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2.4 นักกีฬาของสาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย ชมรมกีฬา หรือมหาวิทยาลัยฯ
2.5 เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกในฐานะผู้แทนของสาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยฯ
การเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
    
1. กิจกรรม 1 กิจกรรม สามารถเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมได้เพียงด้านเดียว
   
2. การพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์ให้อยู่ในด้านใด ให้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการดำ�เนินกิจกรรมนั้นๆ
   
3. กิจกรรมทีน่ กั ศึกษาจะทำ�การเทียบค่าประสบการณ์ตอ้ งเป็นกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาได้รว่ มดำ�เนินการ เข้าร่วม
การฟังบรรยาย เข้าร่วมการฝึกอบรม เข้าร่วมเป็นคณะทำ�งานหรือเข้าร่วมกิจกรรม
    
4. การเดินทาง การพักผ่อน การรับประทานอาหาร จะไม่นำ�มาเทียบค่าประสบการณ์
  
5. การเทียบค่าประสบการณ์ สำ�หรับนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น นักศึกษาสามารถนำ�ผลงานดังกล่าวมาเทียบ
ค่าประสบการณ์เป็นกรณีพิเศษ ได้แก่นักศึกษาที่มีผลงานดังต่อไปนี้
5.1 นักศึกษาที่มีผลงานที่ชนะการประกวด หรือแข่งขัน ในกรณีต่างๆ
5.2 นักศึกษาที่ดำ�รงตำ�แหน่งผู้นำ�องค์กรนักศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปี
5.3 นักศึกษาที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เช่น การเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมหรือ
สัมมนา ในกรณีต่างๆ
หลักฐานแสดงการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจะต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึง่ หลักฐานการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอาจจะออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ดังนี้
1. ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ออกให้โดย คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
2. ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการทำ�กิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานที่ดำ�เนินการ
3. หลักฐานอืน่ ๆ ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ทีแ่ สดงว่านักศึกษาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4. บันทึกกิจกรรมพัฒนานักศึกษาลงในระบบฐานข้อมูล หรือบันทึกเตือนความจำ�ลงในสมุดกิจกรรม
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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การยื่นขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ ครบตามที่กำ�หนด จึงมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอใบรับรองการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
2. นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระบบฐานข้อมูลกับ
สมุดกิจกรรมนักศึกษา หากพบปัญหาให้ทำ�การยื่นคำ�ร้องขอแก้ไขให้ครบถ้วน
3. นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)
ที่กองพัฒนานักศึกษา
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ส่วนที่ 3
งานทะเบียนการศึกษา
เกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา
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ระบบบริการการศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกคน
สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยเข้าสู่เว็บไซต์    
www.oreg.rmutt.ac.th   ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้รหัสประจ�ำตัวนักศึกษาและรหัสผ่าน  มีขั้นตอนดังนี้
1. นักศึกษาเข้าสู่ เว็บไซต์  www.oreg.rmutt.ac.th  ดังรูป

2. หลังจากนั้นให้นักศึกษาไปคลิกที่เมนู                                เพื่อเข้าสู่ระบบการบริการการศึกษา
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3. หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏ ดังรูปด้านล่าง

รหัสประจ�ำตัว เป็นรหัสประจ�ำตัวนักศึกษาที่มีจ�ำนวน 13 หลัก ซึ่งนักศึกษาจะทราบในวันที่นักศึกษา
กรอกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

โครงสร้างรหัสนักศึกษา ประกอบด้วยตัวเลข จ�ำนวน 13 หลัก มีการแบ่งได้ดังนี้
ที่ตั้งของสถานศึกษา
ภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา
แสดงปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
การจัดการเรียนการสอนของระดับหลักสูตร
คณะ
สาขาวิชา
ล�ำดับที่ของนักศึกษา
ตัวตรวจสอบ (ดิจิ)
1

2
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ความหมายของรหัสนักศึกษา
รหัสนักศึกษา ประกอบด้วยจ�ำนวนตัวเลขทั้งหมด 13 หลัก เพื่อให้มีความเหมาะสมในการรองรับกับจ�ำนวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้มีหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดรหัสนักศึกษา ดังนี้
ตัวเลขจ�ำนวน 13  หลักประกอบด้วย
1.1 หลักที่ 1
หมายถึง ที่ตั้งของสถานศึกษา
เลข 1
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.2 หลักที่ 2
หมายถึง ภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา
เลข 1
หมายถึง ภาคการศึกษาที่ 1
เลข 2
หมายถึง ภาคการศึกษาที่ 2
เลข 3
หมายถึง ภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.3 หลักที่ 3 - 4
หมายถึง แสดงปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
เลข 56
หมายถึง ปีการศึกษา 2556
เลข 57
หมายถึง ปีการศึกษา 2557
1.4 หลักที่ 5
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของระดับหลักสูตร
เลข 0
หมายถึง โครงการตามอัธยาศัย/ภาคพิเศษสมทบ
เลข 1
หมายถึง ระดับปริญญาตรี 4/5 ปี ภาคปกติ
เลข 2
หมายถึง ระดับปริญญาตรี 4/5 ปี ภาคพิเศษ
เลข 3
หมายถึง ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน ภาคปกติ
เลข 4
หมายถึง ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน ภาคพิเศษ
เลข 5
หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
เลข 6
หมายถึง ระดับปริญญาโท ภาคปกติ
เลข 7
หมายถึง ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
เลข 8
หมายถึง ระดับปริญญาเอก  ภาคปกติ
เลข 9
หมายถึง ระดับปริญญาเอก  ภาคพิเศษ
1.5 หลักที่ 6-7
หมายถึง คณะ
เลข 01
หมายถึง คณะศิลปศาสตร์
เลข 02
หมายถึง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เลข 03
หมายถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลข 04
หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลข 05
หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
เลข 06
หมายถึง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลข 07
หมายถึง คณะศิลปกรรมศาสตร์
เลข 08
หมายถึง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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เลข 09
เลข 10
เลข 11
1.6 หลักที่ 8-9
1.7 หลักที่ 10-11-12
1.8 หลักที่ 13

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาในแต่ละคณะ
แสดงล�ำดับที่ของนักศึกษา
ตัวตรวจสอบ (ดิจิ) เพื่อตรวจการซ�้ำกันของรหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน มีจ�ำนวน 4 หลัก คือ เลข 4 ตัวท้ายของรหัสประจ�ำตัวนักศึกษา เช่น นักศึกษามีรหัสประจ�ำตัวเป็น
115150502013-2 รหัสผ่านคือ 0132 รหัสผ่านนี้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อนักศึกษาป้อนรหัสประจ�ำตัว
และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู   ตรวจสอบ
รหัสผ่านของนักศึกษาควรเปลี่ยนหลังจากได้ท�ำการ LOGIN ในครั้งแรก
รหัสผ่านถือเป็นข้อมูลส่วนตัวที่นักศึกษาต้องเก็บเป็นความลับ

หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าระบบได้ขอให้ติดต่อที่
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยด่วน
หลังจากนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้
ข้อมูล

รายละเอียด

ระเบียนประวัติ

ตรวจสอบประวัติ และแก้ไขข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

ผลการลงทะเบียน

ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา

ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน

ตรวจสอบยอดภาระหนี้สิน

ผลการศึกษา

ตรวจสอบเกรด รายวิชา และผลการเรียนสะสม

ตรวจสอบจบ

วิเคราะห์ผลการเรียน และตรวจสอบการส�ำเร็จการศึกษา

เสนอความคิดเห็น

สามารถเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ข่าวสารและอื่น ๆ

รับทราบข้อมูล ข่าว ประกาศต่าง ๆ
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นักศึกษาทุกคนควรศึกษาคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และท�ำความเข้าใจกับข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ส�ำหรับนักศึกษา โดยเฉพาะ
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น การลงทะเบียนเรียน การยกเว้น/เทียบโอนรายวิชา การลาพักการศึกษา และ
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การวัดผลและการประเมินผล การค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลีย่ การถูกถอนชือ่
ออกจากการเป็นนักศึกษา การอยู่ในสภาพการเตือนการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การขอส�ำเร็จการศึกษา  เป็นต้น

แนะน�ำขั้นตอนการลงทะเบียนทางเว็บไซต์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
>> เข้าสู่ระบบ ตามขั้นตอนในระบบบริการการศึกษาข้างต้น
>> การลงทะเบียน
   ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือเพื่อเข้าสู่
เมื่อนักศึกษาท�ำการ Login แล้ว ให้คลิกที่เมนู  
หน้าจอลงทะเบียน เมนูนี้จะปรากฏในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาของการลงทะเบียนได้ก�ำหนด
ไว้ในปฏิทินการศึกษา
ส�ำหรับ ใบลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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วิธีการเข้าระบบลงทะเบียน
นักศึกษาคลิกที่เมนู  

   เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน ซึ่งเมนูนี้จะปรากฏในช่วงลงทะเบียน

เท่านั้น

คลิกที่เมนูลงทะเบียน

รูปที่ 1 เมนูที่พร้อมสําหรับให้บริการแก่นักศึกษา
วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใช้เมนูย่อยต่าง ๆ
หน้าจอจะปรากฏเมนูย่อยต่าง ๆ ทางด้านซ้ายมือที่ใช้อํานวย
เมื่อนักศึกษาคลิกที่เมนู
ความสะดวกในการลงทะเบียน เช่น  เมนูแสดงหลักสูตร เมนูค้นหารายวิชา  เมนูคํานวณค่าใช้จ่าย เมนูแสดงตารางเรียน
ตารางสอบ เป็นต้น

รูปที่ 2 เมนูต่าง ๆ  ในระบบลงทะเบียน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์
1. หน้าแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์แสดงดังรูปต่อไปนี้  

ค้นหา
รูปที่ 3 หน้าจอแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์
2. นักศึกษาสามารถค้นหารายวิชาที่ช่องระบุรหัสวิชา (สามารถใช้สัญลักษณ์ * เพื่อค้นหารายวิชาทั้งหมด)   
ที่ต้องการลงทะเบียนจากการบันทึกรหัสรายวิชา แล้วคลิกที่เมนู ค้นหา รายชื่อวิชาที่เราค้นหาก็จะแสดงขึ้นมา
เพื่อให้นักศึกษาเลือก  ดังรูปที่ 4

บันทึกรหัสวิชา

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงการค้นหารายวิชาลงทะเบียน
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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3. ทําการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยคลิกที่  
รูปตะกร้า วิชาที่เลือกจะเลื่อนขึ้นไปข้างบน
แสดงว่านักศึกษาได้เลือกวิชานั้นๆ เพื่อที่จะลงทะเบียน
4. ทุกครัง้ ทีท่ าํ การเลือกรายวิชา ระบบจะทําการตรวจสอบความถูกต้องในการลงทะเบียน เช่น เวลาเรียนซ�ำ     
้
เวลาและวันสอบซํ้า หรือลงทะเบียนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กําหนด โดยจะขึ้นแสดงข้อความสีแดง บริเวณด้านล่างของ
กรอบรายวิชาที่เลือก แสดงข้อความการผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังรูปที่ 5

ข้อความแจ้งเตือนกรณี
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไข

ลบรายวิชา

รูปที่ 5 การแสดงข้อผิดพลาด กรณีรายวิชาที่เลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน

5. หากเกิดเหตุการณ์เช่นนีข้ นึ้ นักศึกษาควรเลือกลบรายวิชาทีไ่ ม่ผา่ นเงือ่ นไขการลงทะเบียนออกไปเสียก่อน
แล้วเลือกรายวิชาใหม่ที่ตรงตามเงื่อนไข หรือลงทะเบียนในรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนได้ไปก่อน แล้วจึงติดต่อส�ำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพือ่ เขียนคําร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาทีต่ อ้ งการตามกระบวนการของทางมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วย
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การคํานวณค่าใช้จ่าย
นักศึกษาสามารถเข้าไปดูค่าใช้จ่ายของรายวิชาที่ลงทะเบียน โดยคลิกที่เมนู  
ซึ่งนักศึกษาจะสามารถดูรายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนครั้งนี้ ทั้งหมดได้ก่อนที่จะยืนยันการลงทะเบียนได้ โดยกด
  หลังจาการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เข้าไปที่เมนู  

รูปที่ 6 การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ก่อนการยืนยันการลงทะเบียนในเมนู
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การแสดงตารางเรียน/สอบ
นั ก ศึ ก ษาสามารถตรวจสอบข้ อ มู ล ตารางเรี ย นและตารางสอบของรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กลงทะเบี ย น
เพื่อดูวันเวลาเรียนได้ว่าเป็นอย่างไร
ก่อนการยืนยันการลงทะเบียนได้โดยเลือกคลิกที่เมนู
หลังจากที่เลือกวิชาลงทะเบียนไว้แล้ว

รูปที่ 7 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู
ถอยกลับ เพื่อกลับไปหน้าจอลงทะเบียน และเมื่อนักศึกษาพึงพอใจกับวิชาที่
คลิกที่เมนู
เลือกเพื่อที่จะลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้แล้ว
ขั้นตอนต่อไปจากนี้คือให้นักศึกษา
ด�ำเนินการคลิกที่เมนู เพื่อเป็นการยืนยันให้ระบบได้รับทราบว่านักศึกษาได้ตัดสินใจลงทะเบียนแล้ว ในขั้นตอนนี้ถือว่า
เป็นขั้นที่สําคัญที่สุดของการลงทะเบียนออนไลน์ เพราะว่าถ้านักศึกษาเพียงแต่เลือกรายวิชาไว้แต่ไม่ได้ คลิกที่เมนู
ระบบจะถือว่านักศึกษาได้เข้ามาเลือกรายการเท่านั้นแต่ไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งจะทําให้
นักศึกษาท่านอื่นๆ เข้ามาเลือกลงทะเบียนและกดปุ่มยืนยันผลการลงทะเบียนก่อน ได้ที่นั่งเรียนไปก่อน ซึ่งจะทําให้
นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชานั้นได้  (ในกรณีที่วิชานั้นจํากัดจํานวนผู้เรียนไว้)

ข้อควรระวัง นักศึกษาต้องคลิกที่เมนู
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การยืนยันการลงทะเบียน
เมื่อนักศึกษามั่นใจในการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้ว ให้นักศึกษาด�ำเนินการยืนยัน โดยคลิกที่เมนู
หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้อง และต้องคลิกที่เมนู   “ยืนยันการลงทะเบียน”
อีกครั้งที่บริเวณตรงกลางหน้าจอ  ถ้าผลของการตรวจสอบรายวิชาที่ถูกเลือกนั้นไม่ผ่านจะไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียน
ได้ต้องกลับไปปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม่

คลิกที่นี่เพื่อยืนยัน
การลงทะเบียน

รูปที่ 8 หน้าจอตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการลงทะเบียน

หลังจากนักศึกษาคลิกที่เมนูยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความการยืนยันการลงทะเบียนพร้อมทั้ง
แสดงยอดเงินที่ต้องชําระทั้งหมด หลังจากนั้นให้คลิกที่เมนู ผลการลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดในการลงทะเบียน
ดังหน้าจอรูปที่ 9
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รูปที่ 9 หน้าจอแสดงข้อความยืนยันว่าระบบได้ทําการบันทึกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาในฐานข้อมูลแล้ว
หลังจากคลิกทีเ่ มนูผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชือ่ วิชาทีน่ กั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จากนัน้
นักศึกษาตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อรายวิชาจากผลลงทะเบียนให้ถูกต้อง โดยนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการช�ำระเงิน  
เพื่อน�ำไปชําระเงินที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในใบแจ้งยอดฯ ได้
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การพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อไปชําระเงิน
ให้นักศึกษาใช้เมาล์คลิกที่เมนู รูป   

  มุมบนขวามือ
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รูปที่ 10 ใบแจ้งยอดการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
และเมื่อนักศึกษาได้นําใบแจ้งยอดไปชําระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไว้โดยในระบบจะทราบว่านักศึกษาได้ทํา
การลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเรียบร้อยแล้ว หลังจากผ่านขั้นตอนการชําระเงินจึงจะถือว่าสิ้นสุดกระบวนการลง
ทะเบียนออนไลน์
ส�ำหรับนักศึกษาที่ต้องน�ำไปใช้ในการเบิกค่าเล่าเรียน สามารถน�ำใบแจ้งยอดฯไปใช้เบิกได้ส่วนเอกสาร
ประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน สามารถดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th เมนูซ้ายมือ ข้อ 21 ระเบียบ
การเบิก-จ่ายบุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
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การเพิ่มหรือถอนรายวิชา
เมือ่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว หลังจากนัน้ ต้องการทีจ่ ะเพิม่ หรือถอนรายวิชา ให้เข้าสูร่ ะบบบริการ
การศึกษาแล้วคลิกที่เมนูเพิ่ม/ลดรายวิชา ที่จะปรากฏขึ้นด้านซ้ายมือ
รายละเอียดการเพิ่ม - ถอนวิชาลงทะเบียน
1. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสประจําตัว และรหัสผ่านของนักศึกษาเอง
ให้ทําการเลือกที่เมนูนี้ เพื่อทําการเพิ่ม - ถอนวิชา
2. เมื่อทําการเข้าสู่ระบบ จะมีเมนู
ลงทะเบียน
3. เมื่อนักศึกษาเลือกที่เมนู “ลงทะเบียนเพิ่มลด” จะปรากฏหน้าจอซึ่งแสดงรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนในพื้นที่
“รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด” ดังรูปที่ 11

รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้ว

รูปที่ 11 หน้าจอการลงทะเบียนเพิ่มลดรายวิชา
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ในคอลัมน์ “ถอน” ที่ตรงกับรายวิชาที่ต้องการ
4. หากต้องการลดรายวิชา ให้คลิกที่สัญลักษณ์
ถอนระบบจะนํารายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ที่พื้นที่ “รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน” ดังรูปที่ 12

1. คลิกที่นี่ เพื่อถอน
หรือเพิ่มรายวิชา

2. ระบบจะน�ำรายวิชาที่เลือกไปรอไว้ที่
พื้นที่ “รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน

3. รายวิชาที่
ต้องการถอน

รูปที่ 12 หน้าจอการถอนหรือลดรายวิชา
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5. หากต้องการเพิ่มรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาที่ต้องการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชาบางส่วนหรือทั้งหมดลงใน
ช่อง “ระบุรายวิชา” แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะนํารายวิชาที่ตรงเงื่อนไขที่เลือกมาแสดง ดังรูปที่ 13

1. กําหนดเงื่อนไขรหัสรายวิชา

4. คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มรายวิชา

3. แสดงรายวิชาที่
    ตรงตามเงื่อนไข

2. คลิกปุ่ม “ค้นหา”

รูปที่ 13 การค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม
หากต้องการเพิ่มรายวิชาใด ให้คลิกที่รูปตะกร้าด้านหลังรายวิชา ระบบจะน�ำรายวิชาดังกล่าวไปแสดงในพื้นที่
“รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน” ให้โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 14

รายวิชาที่
ต้องการเพิ่ม
รูปที่ 14 การเลือกรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม
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6. ระบบจะทาํ การตรวจสอบวิชาทีท่ าํ การเพิม่ - ถอนรายวิชาในเบือ้ งต้นว่าสามารถทาํ การเพิม่ - ถอนได้หรือไม่
6.1 เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่สามารถทําการเพิ่ม - ถอนได้ นักศึกษาจะต้อง
ปรับแก้รายการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบบระบุเสียก่อน
6.2 เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าวิชาที่เลือกเพื่อทําการเพิ่ม - ถอนนั้น สามารถทํา
การเพิ่ม - ถอนได้ ให้นักศึกษาทําการคลิกที่เมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” ด้านซ้ายมือของหน้าจอแล้วดําเนินการตาม
ขั้นตอนในหัวข้อการยืนยันผลการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
7. หลังจากนั้นให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการช�ำระเงินใบใหม่ และน�ำไปช�ำระเงินที่เคาเตอร์ธนาคาร
การช�ำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
1. นักศึกษาสามารถน�ำใบแจ้งยอดการช�ำระเงินพร้อมเงินสดไปช�ำระหน้าเคาเตอร์ของธนาคารที่ระบุไว้
ในใบแจ้งยอดการช�ำระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. การช�ำระเงินให้ช�ำระเงินตามยอดจ�ำนวนเงินที่ลงทะเบียน พร้อมช�ำระค่าธรรมเนียมธนาคารจ�ำนวน
		 10 บาท
3. ขอให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการช�ำระเงินจากธนาคารไว้ตรวจสอบกรณีที่เกิดปัญหา
4. หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบยอดการช�ำระเงินค่าลงทะเบียนทางเว็บไซต์  
www. oreg.rmutt.ac.th

ในการลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง
ไม่ควรให้บุคคลอื่นลงทะเบียนเรียนให้
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังได้
หากนักศึกษามีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนขอให้ติดต่อที่….
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา โทร. 02 5493610-2
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในเวลาราชการ ทันที
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาต้องด�ำเนินการลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์  www.oreg.rmutt.ac.th โดยมีขั้นตอนดังนี้
เริ่มต้น
นศ. รับใบลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ (โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา)
และตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาในใบลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องก่อนน�ำไปลงทะเบียนเรียน
ลงทะเบียนเรียนตรงตามแผนการเรียน

กรณี นศ. ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน  
นศ. กรอกรหัสวิชาและ SEC (กลุ่มเรียน)
ตามใบลงทะเบียน
นศ.ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB  ตามค�ำแนะน�ำ
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางเว็บไซต์
พิมพ์ใบแจ้งยอดฯ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
น�ำใบแจ้งยอดฯ ไปช�ำระเงินที่ธนาคาร
ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดฯ  
หลังจากนั้น ประมาณ 1 สัปดาห์
ให้นศ.ตรวจสอบยอดเงินที่ค้างช�ำระใน WEB
เพื่อดูว่ามีหนี้ค้างหรือไม่

ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามแผนการเรียน

กรณี นศ. ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตาม
แผนการเรียนและจ�ำเป็นต้องเพิ่มรายวิชา

กรณีเพิ่มรายวิชา
1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาและกลุ่มเรียน
(SEC) ทีต่ อ้ งการลงทะเบียนเรียน (ดูทนี่ งั่ ว่าง)
และลงเพิ่มเติม
2. หากไม่สามารถด�ำเนินการในข้อ 1 ขอให้  
นศ. น�ำใบลงทะเบียนกรอกรหัสวิชา ชือ่ วิชา  
กลุ่มเรียน (SEC) ผ่านอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ทปี่ รึกษา และทะเบียนคณะ มายืน่
ที่ห้อง one stop service
3. จากนั้นเจ้าหน้าที่ สวท. จะด�ำเนินการ เพิ่ม
รายวิชาให้กับ นศ.

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
เมื่อนักศึกษาไม่สามารถที่จะมาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด  แต่อยู่ในระยะเวลาวันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนและช�ำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ให้นักศึกษาด�ำเนินการดังนี้
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ส�ำหรับภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนเรียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ จะต้องช�ำระเงิน
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ค่าปรับ) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวมวันหยุดราชการ  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลา 10 วัน ท�ำการนับจากวันที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้นักศึกษาช�ำระ
เงินลงทะเบียนเรียนไม่ว่ากรณีใด ๆ

เริ่มต้น

กรณีที่ นศ. ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB
แต่ยังไม่ได้ช�ำระเงินค่าลงทะเบียน

กรณีที่ นศ. ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB  

หาก นศ. ต้องการช�ำระเงินล่าช้า ให้ นศ.
พิมพ์ใบแจ้งยอดการช�ำระเงินในวันที่
ต้องการช�ำระเงิน พร้อมตรวจสอบค่าปรับ
การช�ำาระเงินล่าช้าให้ตรงกับยอดค่าปรับ  

ให้ นศ. เขียนใบแบบขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ คณบดี พร้อม
ใบลงทะเบียนเรียนที่มีลายเซ็นอาจารย์ผู้สอน
ทุกรายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียน

ให้ นศ. น�ำใบแจ้งยอดไปช�ำระที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ สาขามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เท่านั้น

นศ. น�ำแบบขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า ไปติดต่อที่  
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

สิ้นสุด

154

สวท.จะด�ำเนินการลงทะเบียนเรียนและ
พิมพ์ใบแจ้งยอดพร้อมค่าปรับให้ นศ.

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558

www. rmutt. a c . th

ขั้นตอนการคืนสภาพนักศึกษา
ในกรณีถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษาปกติ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ใน
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยจะด�ำเนินการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ท�ำให้ไม่มีสภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ถูกถอนชื่อ โดยนักศึกษาสามารถด�ำเนินการได้
ดังนี้
เริ่มต้น
นศ. น�ำแบบค�ำร้องทั่วไป พร้อมกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวหน้าภาควิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณบดี
นศ. น�ำแบบค�ำร้องทั่วไป ช�ำระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าลาพักการศึกษา
ไปช�ำระเงินที่ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ให้ นศ. น�ำแบบค�ำร้อง และใบเสร็จรับเงิน ไปยื่นที่ฝ่ายบริการนักศึกษาของคณะ
เพื่อด�ำเนินการท�ำหนังสือขอคืนสภาพฯ ส่งมาที่ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (สวท.)
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (สวท.)
เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติและจัดท�ำประกาศการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
จัดส่งประกาศการคืนสภาพการเป็นนักศึกษาให้คณะรับทราบและติดประกาศแจ้งนักศึกษา
สิ้นสุด
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ขั้นตอนการถอนรายวิชาโดยได้รับค่าระดับคะแนน W
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB ตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดแล้ว แต่นักศึกษา
มีความประสงค์ทจี่ ะถอนรายวิชาโดยได้รบั ค่าระดับคะแนน W ซึง่ นักศึกษาต้องด�ำเนินการตามทีป่ ฏิทนิ การศึกษาทีก่ �ำหนด
และสามารถด�ำเนินการได้ดังนี้
เริ่มต้น
นศ. รับแบบถอนรายวิชา ได้ที่ สวท. / ดาวน์โหลด จากเว็บไซต์  www.oreg.rmutt.ac.th
นศ. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมผ่านอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา / สาขาวิชา
นศ. น�ำแบบการถอนรายวิชาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้อง One Stop Service ชั้น 1
อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นศ. ตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาท�ำการถอนรายวิชาได้รับค่าระดับคะแนน W
ในระบบบริการการศึกษาที่ผลการลงทะเบียน
จัดส่งประกาศการคืนสภาพการเป็นนักศึกษาให้คณะรับทราบและติดประกาศแจ้งนักศึกษา
สิ้นสุด

นักศึกษาที่จะด�ำเนินการยื่นแบบการถอนรายวิชา ขอให้ถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลรายวิชาทีน่ กั ศึกษาท�ำการถอนรายวิชาโดยได้รบั ค่าระดับคะแนน W ในเว็บไซต์ www. oreg.rmutt.ac.th
หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีปัญหาขอให้ติดต่อที่ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยด่วน
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ขั้นตอนการขอส�ำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรและประเมินตนเองได้ว่าจะส�ำเร็จการศึกษาให้ยื่น
ค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษา  ภายใน  30  วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน  15 วัน นับตั้งแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  กรณีที่นักศึกษาเคยแจ้งส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดแล้วไม่ส�ำเร็จการศึกษา นักศึกษต้อง
ยื่นค�ำร้องขอแจ้งส�ำเร็จการศึกษาใหม่ทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา เช่น กรณีที่ติด I จะต้อง
ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา จ�ำนวน  300 .- บาท ในภาคการศึกษาที่อยู่ระหว่างการขอแก้
ค่าระดับคะแนน I  เป็นค่าระดับคะแนนที่สมบูรณ์
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา จะต้องด�ำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ซึ่งการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
เป็นสภาพบังคับทีน่ กั ศึกษาจะต้องกระท�ำเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา หากนักศึกษาไม่ด�ำเนินการ จะไม่มสี ทิ ธิเ์ ข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรและรับเอกสารหนังสือรับรองการส�ำเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา และใบปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยฯ จะด�ำเนินการให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมขอใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยให้นักศึกษาแนบรูปถ่ายสวมครุยปริญญา จ�ำนวน 5 ใบ ดังนี้
1. รูปถ่ายสวมครุยปริญญา  ขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 1 ใบ ส�ำหรับติดหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ
ส�ำเร็จการศึกษา
2. รูปถ่ายสวมครุยปริญญา  ขนาด 1 นิ้ว ส�ำหรับติดใบแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จ�ำนวน 2 ใบ ต่อ 1 ชุด
กรณีทนี่ กั ศึกษาเคยขึน้ ทะเบียนบัณฑิตในภาคการศึกษาใด แล้วไม่ส�ำเร็จการศึกษา นักศึกษาไม่ตอ้ งขึน้ ทะเบียน
บัณฑิตใหม่

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการขอสำ�เร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษาทางเว็บไซต์   www.oreg.rmutt.ac.th  เพื่อบันทึกข้อมูลแจ้ง
ส�ำเร็จการศึกษา (ตามขั้นตอนที่แจ้งหน้าเว็บไซต์)  
2.  นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการช�ำระเงินและน�ำไปช�ำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตามก�ำหนดระยะเวลา
ที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอด
3.  นักศึกษาพิมพ์แบบขอส�ำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมแนบหลักฐานการช�ำระเงิน เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา ลงนามรับรอง
4.   นักศึกษาน�ำแบบขอส�ำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมรูปถ่ายสวมครุย และหลักฐาน
การช�ำระเงินส่งแผนกทะเบียนคณะ/วิทยาลัย ให้รวบรวมส่งส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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5.  ส่งส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดพิมพ์สรุปรายชื่อผู้ขอส�ำเร็จการศึกษา ส่งให้คณะเพื่อแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ ให้นกั ศึกษาได้ตรวจสอบรายชือ่ ผูข้ อส�ำเร็จการศึกษา  หากมีผขู้ อส�ำเร็จการศึกษาเพิม่ เติม หรือชือ่ ตกหล่น
ให้คณะ/วิทยาลัย ท�ำบันทึกส่งเพิ่มเติมมาที่ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอนและวิธีการขอส�ำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
เริ่มต้น
1. นศ. เข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษาทางเว็บไซต์  www.oreg.rmutt.ac.th
เพื่อบันทึกข้อมูลแจ้งส�ำเร็จการศึกษา (ตามขั้นตอนที่แจ้งหน้าเว็บไซต์)

2. นศ. พิมพ์ใบแจ้งยอดการช�ำระเงินและน�ำไปช�ำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ตามก�ำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอด
3. นศ. พิมพ์แบบขอส�ำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมแนบหลักฐาน
การช�ำระเงินเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหัวหน้าสาขาวิชา ลงนามรับรอง
4. นศ. น�ำแบบขอส�ำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมรูปถ่ายสวมครุย และหลักฐานการช�ำระเงินส่งแผนก
ทะเบียนคณะให้รวบรวมส่งส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดพิมพ์สรุปรายชื่อผู้ขอส�ำเร็จการศึกษา ส่งให้คณะเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอส�ำเร็จการศึกษา หากมีผู้ขอส�ำเร็จการศึกษาเพิ่มเติม
หรือชื่อตกหล่นให้คณะ/วิทยาลัย ท�ำบันทึกส่งเพิ่มเติมมาที่ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ้นสุด
หมายเหตุ    กรณีที่นักศึกษาแจ้งสำ�เร็จแล้วไม่สำ�เร็จการศึกษาให้ทำ�ขั้นตอนที่ 1, 3, 4, 5 ไม่ต้องทำ�ขั้นตอนที่ 2
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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 นักศึกษาควรยื่นค�ำร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนถึงวันที่ต้องการใช้
หลักฐานดังกล่าว เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และสามารถติดต่อขอรับได้ในวันถัดไป
หลังจากที่ยื่นค�ำร้องและหลักฐานครบถ้วนแล้ว

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
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา  และหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร  แนบรูปถ่ายนักศึกษาปัจจุบัน  
ขนาด  1  นิ้ว
- ใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์  ไม่ใช้รูปถ่าย
- หนังสือรับรองสำ�เร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์  ใช้รปู ถ่ายสวมครุยปริญญา  ขนาด 1 นิว้
4.  นำ�ใบเสร็จรับเงินมาติดต่อขอรับเอกสารการศึกษาที่ห้อง One Stop Service สำ�นักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน   นักศึกษาสามารถน�ำผลการเรียนสะสม   ที่ศึกษามาจาก
สถาบันการศึกษาอื่น  หรือความรู้ที่ได้จากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย มาเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาใน
หลักสูตรได้  ซึ่งนักศึกษาจะขอเทียบโอนผลการเรียนได้นั้น  จะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ  อย่างน้อย  1  ปี
การศึกษา  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้

การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ

1. เนื้อหารายวิชาที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชา
2. รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะน�ำมาเทียบโอน  จะต้องมีค่าระดับคะแนนไม่ต�่ำกว่า  C  
3. รายวิชาหรือกกลุ่มวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้เมื่อรวมกันแล้ว จะต้องมีหน่วยกิตไม่เกิน 3 ใน 4 ของ
จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
4.  รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้ จะไม่น�ำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค และ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว้นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม   และต้องใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ
ให้น�ำค่าระดับคะแนนในรายวิชามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค  และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
5.   การเทียบโอนผลการเรียน จะต้องด�ำเนินการภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กรณีมีเหตุผลความจ�ำเป็น ไม่สามารถด�ำเนินการเทียบโอนได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
ในการพิจารณาเทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษานั้น

การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ

1. วิธีการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้ จะกระท�ำได้โดยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่มาตรฐาน  
การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ และการประเมินแฟ้มผลงาน
2. การเทียบโอนความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชา  เมื่อรวมกันแล้วจะต้องมีหน่วยกิตไม่เกิน  3 ใน  4  
ของจ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
3. การเที ย บโอนความรู ้ เ ป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ ่ ม วิ ช า ให้ ภ าควิ ช า/สาขาวิ ช า เป็ น ผู ้ ก�ำหนดวิ ธี ก ารและ
การด�ำเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้ จะต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต�่ำกว่า C
4. รายวิ ช าหรื อ กลุ ่ ม วิ ช าที่ เ ที ย บโอนผลการเรี ย นได้ จะไม่ น�ำมาคิ ด ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ประจ�ำภาค
และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม   ยกเว้นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ
ให้น�ำค่าระดับคะแนนในรายวิชาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
1. รับแบบค�ำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน  ทีห่ อ้ ง One Stop Service ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2. ยื่นค�ำร้องพร้อมหลักฐานการศึกษา เสนออาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา  รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย  ตรวจสอบแล้วเสนอความเห็นต่อคณบดี
3. คณะฯ แจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบ  พร้อมแจ้งให้นักศึกษาช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอน
ผลการเรียน รายวิชาละ 100.- บาท ที่กองคลัง ห้อง One Stop Service ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
4. นักศึกษาส่งแบบเทียบโอนผลการเรียนคืนคณะฯ
5. คณะฯ  รวบรวมแบบเทียบโอนผลการเรียนให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อด�ำเนินการ
ต่อไป
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ส่วนที่ 4
แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการศึกษา
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ข้อมูลกองพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายสุขภาพอนามัย
การให้บริการด้านสุขภาพและอนามัย เป็นภารกิจหนึ่งที่ฝ่ายสุขภาพและอนามัยให้บริการทางด้านสุขภาพ
ของนักศึกษา และบุคลากร โดยมุง่ เน้นให้นกั ศึกษา และบุคลากรทุกคนมีสขุ ภาพดี สมบูรณ์ทงั้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
เปิดบริการให้กับนักศึกษาและบุคลากรด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
มีเตียงให้นอนพักฟื้นรักษาอาการ และบริการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักให้เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยฯ และ/หรือ โรงพยาบาลที่อยู่ในข้อตกลงของบริษัทประกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจรักษา
โรคทั่วไปโดยแพทย์ ท�ำแผลทุกชนิด ตัดไหมฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การให้บริการ ดังต่อไปนี้
1. ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และบริการยาและเวชภัณฑ์
2. บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์
3. ให้บริการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุเบื้องต้น ก่อนน�ำส่งโรงพยาบาล หรือท�ำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย
4. ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยมาก หรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง โดยประสานกับโรงพยาบาลใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยฯ และ/หรือ อยู่ในข้อตกลงของบริษัทประกัน
5. ให้บริการยาและเวชภัณฑ์ ส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
6. บริการข่าวสาร เอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และโรคภัยไข้เจ็บ แก่นักศึกษาและบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยฯ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ บอร์ดนิทรรศการ และ Social   
Network ฯลฯ
7. ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำสุขภาพ และ/หรือ ปัญหาอาการเจ็บป่วยต่างๆ แก่ นักศึกษาและบุคลากร
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล
1. ห้องพยาบาล เปิดให้บริการนักศึกษาและบุคลากร ระหว่างเวลา 08.30−16.30 น.
2. ห้องพยาบาลให้บริการเฉพาะนักศึกษาที่แต่งกายสุภาพเท่านั้น
3. ผู้มารับบริการต้องใช้รองเท้าที่ห้องพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
4. ผู้มารับบริการ กรุณาลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการใช้บริการทุกครั้ง
5. ผู้มารับบริการ หากต้องการนอนพักให้ติดต่อขออนุญาตจากอาจารย์ประจ�ำวิชาก่อนนอนพัก
6. ห้ามส่งเสียงดังรบกวน นักศึกษาและบุคลากรที่ป่วย และ/หรือ มารับบริการ
7. นักศึกษาที่เจ็บป่วยมาก หรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง ห้องพยาบาลจะน�ำส่งต่อโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยฯ และ/หรือ โรงพยาบาลที่อยู่ในข้อตกลงของบริษัทประกัน
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยฯ ให้สวัสดิการแก่นกั ศึกษาเฉพาะกรณีนกั ศึกษาประสบอุบตั เิ หตุเท่านัน้ หากนักศึกษาเจ็บป่วย
ทั่วไปต้องจ่ายเงินเอง วงเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุ 30,000 บาท/ครั้ง
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การให้บริการประกันอุบัติเหตุ
กรณีที่ 1 ใช้บริการ SSLI Care Card คือ บริการพิเศษทีบ่ ริษทั ประกันฯ มอบให้แก่ผเู้ อาประกัน คือ นักศึกษา
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการชดเชย ค่ารักษาพยาบาลกรณีทนี่ กั ศึกษาประสบอุบตั เิ หตุไม่ตอ้ งส�ำรองจ่ายก่อน
โดยนักศึกษาต้องแสดงบัตรผูเ้ อาประกัน และบัตรประชาชน ให้กบั โรงพยาบาลทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญากับบริษทั สามารถดูรายชือ่
โรงพยาบาลได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th งานประกันอุบัติเหตุ สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถ
ใช้บริการได้มีดังนี้ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลปทุมเวช และโรงพยาบาลเอกปทุม
กรณีที่ 2 กรณีทไี่ ม่มบี ตั รประจ�ำตัวผูเ้ อาประกัน นักศึกษาสามารถเข้ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลหรือคลินกิ
ได้ทั่วไป โดยส�ำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อน น�ำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) มาติดต่อขอเบิกเงินคืนได้ที่
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารส�ำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538
ในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 โดยได้เริ่มด�ำเนินการ ให้กู้ยืม
ในครั้งแรก ปีการศึกษา 2539 ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง    
วัตถุประสงค์
กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่าย ที่จ�ำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระทางด้าน
การเงินของผู้ปกครอง และเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้
จนส�ำเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตส�ำนึกในการช�ำระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสให้กับ
รุ่นน้องต่อไป
คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืม
1. มีสัญชาติไทย
2. รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี ยกเว้นกู้ยืมรายเก่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ย้อนหลังไป
มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 300,000 บาท/ปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
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2.1 รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดาในกรณีที่บิดามารดา
เป็นผู้ใช้อ�ำนาจปกครอง
   
2.2 รายได้รวมนักเรียนนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมรวมรายได้กับของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อ�ำนาจปกครอง
มิใช่บิดา/มารดา
2.3 รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมรายได้ของ คู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ได้สมรสแล้ว
3. ไม่เคยเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
4. ไม่เป็นผู้ที่ท�ำงานประจ�ำในระหว่างการศึกษา
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้รับโทษจ�ำคุกเว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ
7. เป็นผู้มีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
         8. เป็นผูม้ คี วามประพฤติดี ไม่ฝา่ ฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา ขัน้ ร้ายแรงหรือไม่เป็นผูท้ มี่ คี วามประพฤติ
เสื่อมเสีย
9. เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษา
หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดดูแลของกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ
10. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนช�ำระอีก 15 ปี
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
กรณีที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม
ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ต้องช�ำระเงินคืนกองทุนฯ เมื่อ
1 ผู้กู้ยืมที่ส�ำเร็จการศึกษา/เลิกการศึกษาแล้ว เป็นเวลา 2 ปี (นับจากปีที่เลิกหรือจบการศึกษา)
2. ผูก้ ยู้ มื ทีย่ งั ศึกษาอยูแ่ ละเคยกูย้ มื เงินกองทุนฯแต่ไม่ประสงค์จะกูเ้ งินอีกต่อไปโดยมีระยะเวลาทีไ่ ม่กตู้ ดิ ต่อกัน
2 ปี และไม่แจ้งการเป็นนักเรียน/นักศึกษาให้ธนาคารทราบ จะถือว่าเป็นผู้กู้ที่ครบก�ำหนดการช�ำระหนี้ด้วย
หลักเกณฑ์การช�ำระเงินคืนกองทุนฯ
1. ผู้กู้ยืมที่ครบก�ำหนดเริ่มช�ำระหนี้งวดแรกจะต้องช�ำระเงินต้นภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ในอัตราร้อยละ 1.5
ของวงเงินที่กู้ยืมไปส�ำหรับงวดแรกและเพิ่มอัตราของแต่ละปีที่ก�ำหนดไว้
2. งวดต่อไปผ่อนช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องช�ำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี
ทั้งนี้จะต้องช�ำระหนี้ให้เสร็จภายในระยะเวลา 15 ปี นับจากวันครบก�ำหนดช�ำระหนี้ ตามสัญญา
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3. หากผู้กู้ผิดนัดโดยช�ำระหนี้ภายหลังวันที่ 5 กรกฎาคมจะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี
ของเงินต้นที่ต้องช�ำระในงวดนี้กรณีค้างช�ำระเกิน 12 เดือน และหากค้างช�ำระเกิน 12 เดือนจะต้องเสียเบี้ยปรับ
ร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้นในงวดที่ค้างช�ำระทั้งหมด
4. หากผู้กู้ยืมช�ำระหนี้คืนทั้งจ�ำนวนหรือบางส่วนโดยช�ำระก่อนที่ครบก�ำหนดเริ่มผ่อนช�ำระหนี้งวดแรกผู้กู้ยืม
ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
2. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
7 เมษายน 2547 ซึ่งได้เห็นชอบหลักการและแนวทางการปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษา โดยมีสาระส�ำคัญ คือ
- รัฐเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ลงมือจัดการศึกษาเป็นหลัก มาเป็นผู้สนับสนุน ก�ำกับ ดูแล และก�ำหนด
นโยบายการอุดมศึกษาเป็นหลัก และให้บทบาทในการลงมือจัดการการศึกษาเองเป็นรอง
- ใช้กลไกทางการเงินเป็นเครื่องมือในการปรับประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งการด�ำเนินนโยบาย
การผลิตก�ำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมและประเทศ
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยรัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะด�ำเนินการ
ลดข้อจ�ำกัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มีโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่
ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ พักช�ำระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้
กองทุน กยศ. โดยปรับเปลี่ยนการช�ำระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืม
- เป็นนักศึกษาทีเ่ รียนในหลักสูตร/สาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตก�ำลังคน
(ตามที่กองทุนฯ ก�ำหนด)
- เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (อนุปริญญา/ปริญญาตรี)
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
- หากครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท สามารถขอกู้ยืมค่าครองชีพได้
หลักเกณฑ์การช�ำระหนี้  (ผู้กู้ยืมกองทุน กรอ.ที่เริ่มกู้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555)
- ช�ำระคืนเมื่อรายได้ถึงเกณฑ์ที่กองทุนฯ ก�ำหนด (ไม่น้อยกว่า 16,000 บาท/เดือน)
- ผูก้ ยู้ มื ต้องแจ้งจ�ำนวนรายได้ให้กบั กองทุนฯ ทราบ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี มิฉะนัน้ จะถือว่าเป็นผูม้ รี ายได้
ถึงเกณฑ์ที่ต้องช�ำระคืน
- ผ่อนช�ำระในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
- ก�ำหนดการช�ำระเงินคืนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
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3. การยืมเงินฉุกเฉินส�ำหรับนักศึกษา
เป็นกองทุนให้นักศึกษากู้ยืมกรณีฉุกเฉินและช�ำระคืนเงินต้นภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
คุณสมบัติของนักศึกษาผู้มีสิทธิยืมเงิน
1. เป็นนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนและมีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้เงินอย่างฉุกเฉิน
3. เป็นนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
4. มีความประพฤติดี
5. ไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
6. ไม่เป็นนักศึกษาที่ยังช�ำระคืนเงินยืมฉุกเฉินไม่ครบ
ขั้นตอนวิธีการขอยืมเงินและการช�ำระคืนเงินยืม
ให้ศึกษาในเอกสารคู่มือการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หรือ ดูรายละเอียดทาง www.sd.rmutt.ac.th
4. ทุนการศึกษาให้เปล่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีทุนการศึกษา (ให้เปล่า)  ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนทางด้านการเงิน มี 2 ประเภท คือ ทุนปีต่อปีและทุนต่อเนื่อง
จนส�ำเร็จการศึกษา
คุณสมบัติของผู้รับทุน
1. ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้น้อย
2. มีผลการเรียนไม่ต�่ำกว่า 2.00 (เจ้าของทุนเป็นผู้ระบุ)
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร
4. คุณสมบัติเฉพาะที่เจ้าของทุนระบุ เช่น คณะ, สาขาวิชา เป็นต้น
ขั้นตอนและวิธีการขอทุน
ให้ศึกษาในเอกสารคู่มือการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หรือ ดูรายละเอียดทาง www.sd.rmutt.ac.th
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5. งานทหารและงานนักศึกษาวิชาทหาร
		 5.1 งานนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเปิดรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปีที่ 1- 5
(ชาย, หญิง)ในช่วงเดือน พฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม ของทุกปี
• ประเภท/เลื่อนชั้น /ซ�้ำชั้น /รอรับสิทธิ์ โอนย้ายสถานศึกษา
• ประเภท /เลื่อนชั้น /ซ�้ำชั้น /รอรับสิทธิ์ ในสถานศึกษาแห่งเดิม
เอกสารประกอบการพิจารณา
ให้ศึกษาในเอกสารคู่มือการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หรือ ดูรายละเอียดทาง www.sd.rmutt.ac.th
		
5.2 การขึ้นทะเบียนกองประจ�ำการและน�ำปลดเป็นทหารกองหนุน
ผู้ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503 ก�ำหนดให้
ขึ้นทะเบียนกองประจ�ำการและน�ำปลดเป็นทหารกองหนุน โดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจ�ำการ นศท.ชั้นปีที่ 3
ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ให้เตรียมหลักฐานขึ้นทะเบียนและน�ำปลดเป็นทหารกองหนุน ซึ่งจะด�ำเนินการ
ประมาณเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งศูนย์การก�ำลังส�ำรองจะก�ำหนดวัน เวลา ภายหลัง
หลักฐานประกอบการพิจารณา
ให้ศึกษาในเอกสารคู่มือการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หรือ ดูรายละเอียดทาง www.sd.rmutt.ac.th
		
5.3 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและ
การเรียนรู้
		 (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจ�ำปีการศึกษา 2558
นักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ ประจ�ำปี
การศึกษา 2558 มีดังนี้
1. นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เช่น เป็นผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2538 (วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2538) และไม่ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3
2. ก�ำลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจ�ำปีการศึกษา 2558 และไม่เคยด�ำเนินการ
ผ่อนผันฯ กับมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเคยได้รับการผ่อนผันฯ มาแล้ว
จากสถานศึกษาเดิม จะต้องยื่นขอผ่อนผันใหม่
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หลักฐานประกอบการพิจารณา
ให้ศึกษาในเอกสารคู่มือการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หรือ ดูรายละเอียดทาง www.sd.rmutt.ac.th
		 5.4 การผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
นักศึกษาทีส่ าํ เร็จการฝึกวิชาทหารในชัน้ ปีที่ 3 ขึน้ ไป และก�ำลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือบัณฑิตศึกษา เมือ่ ได้รบั หมายเรียกพล โดยมีกาํ หนดรับราชการทหารตาม ข้อ 1- 4 ให้นาํ หมายเรียกพล
พร้อมสาํ เนาหลักฐานไปยืน่ เพือ่ ขอผ่อนผันการเรียกพล ซึง่ ผูท้ ถี่ กู เรียกจะต้องไปรายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่ ทีก่ าํ หนด
ตามหมายเรียก
ทั้งนี้ ให้ปฎิบัติก่อนถึงวันก�ำหนดเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเป็นการเว้น
ระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ (กระทรวงกลาโหม) ด�ำเนินการให้ทันกับก�ำหนดเวลาของการเรียกพลฯ
หลักฐานประกอบการพิจารณา
ให้ศึกษาในเอกสารคู่มือการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หรือ ดูรายละเอียดทาง www.sd.rmutt.ac.th
		 5.5 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการเพื่อลาศึกษาต่อ
ตามที่กระทรวงกลาโหม ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการเพื่อลา
ศึกษาต่อให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กรณีที่ถูกคัดเลือกให้เข้ารับราชการทหาร เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ไปศึกษาต่อจน
จบหลักสูตร ตามหนังสือกรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ที่ 18875/30 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 โดยมีหลักเกณฑ์
คุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอผ่อนผันดังนี้
1. ผูท้ สี่ อบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งใหม่ อยูใ่ นระหว่างการรอฟังผลการสอบ และถูกเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ�ำการ
2. นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกไว้กับสถานศึกษา และสถานศึกษาได้ด�ำเนินการขอผ่อนผันไปยัง
ท้องที่ตามภูมิล�ำเนาทหารแล้วเอกสารหายในระหว่างการจัดส่ง
3. นักศึกษาผู้ที่ไม่ได้ขอยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกตามกฎหมายเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเพราะประสบ
อุบัติเหตุหรือป่วยซึ่งไม่สามารถมาศึกษาได้ ในห้วงเวลาที่สถานศึกษาประกาศให้น�ำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอผ่อนผัน
การตรวจเลือก
หลักฐานประกอบการพิจารณา
ให้ศึกษาในเอกสารคู่มือการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หรือ ดูรายละเอียดทาง www.sd.rmutt.ac.th
6. งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
วัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยด�ำเนินการจัดท�ำประกันอุบตั เิ หตุนกั ศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รบั ความคุม้ ครอง
หากประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตลอดระยะเวลาตามกรมธรรม์ก�ำหนด โดยนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ
ต้องยื่นเอกสารดังนี้
วิธีเบิกค่าสินไหมทดแทน
ให้ศึกษาในเอกสารคู่มือการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หรือ ดูรายละเอียดทาง www.sd.rmutt.ac.th
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ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ ว่องไว

ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ให้ข้อมูล
นางอัญชลี  
นางพัชรภร  
นางสาววารุณี

ตั้งจิตนบ
พงษ์อยู่
กี่เอี่ยน

รองผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายหลักสูตร

ผู้ให้ข้อมูลไฟล์รูปภาพ คณะ/วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
นางสาวจิตราภรณ์  

โชติช่วง

นักวิชาการศึกษา ชำ�นาญการ

อาษาพร
เกตุขาว

หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ

รวบรวมข้อมูลและจัดทำ�โดย
นางลำ�พึง
นางสาวรวมพร
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