สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไป

ประวัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพัฒนาการจากการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญาครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใช้ชื่อสถาบันว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ต่อมาเมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2531 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
นามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” โดยมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลใน พ.ศ. 2532
เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2547 รั ฐ สภามี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยปรับเปลี่ยนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็น

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” 9 แห่ง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประกาศใช้ในพระราชกฤษฎีกา
ดังนั้น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” เกิดขึ้นมาจากพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี พ.ศ. 2548 ที่มุ่งกระจายอํานาจและการบริการทางการศึกษา
ที่สนองตอบต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความ
คล่องตัวมีอิสระทางการบริหารและวิชาการ และเป็นนิติบุคคลที่สามารถบริหารจัดการด้วยตัวเอง
อย่างสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกิดจากการยุบรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลเดิมในเขตภาคใต้เข้าด้วยกัน 5 สถานศึกษา ได้แก่
1. คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
3. วิทยาเขตศรีวิชัย
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
5. วิทยาเขตภาคใต้

โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ปัจจุบัน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย แบ่ ง ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ออกเป็ น สํ า นั ก งาน
อธิการบดี/คณะ/สํานักงานวิทยาเขต/ศูนย์/สํานัก/สถาบันฯ และสถานี ดังนี้
(1) สํานักงานอธิการบดี ทําหน้าที่เป็นหน่วยประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้ แ ก่ คณะ สํ า นั ก วิ ท ยาเขต วิ ท ยาลั ย สํ า นั ก และสถาบั น ฯ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกองต่ า ง ๆ
คือ กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองประชาสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ และกองออกแบบและพัฒนาอาคาร
สถานที่
(2) สํานักงานวิทยาเขต ทําหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในวิทยาเขต
ประกอบด้วย สํานักงานวิทยาเขตตรัง สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
(3) คณะ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาทั้งหมด 12 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
การจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารประมง คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี และ
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) วิ ท ยาลั ย มี ด้ ว ยกั น 3 วิ ท ยาลั ย คื อ วิ ท ยาลั ย รั ต ภู มิ วิ ท ยาลั ย การโรงแรมและ
การท่องเที่ ย ว (วิ ทยาเขตตรัง) และวิท ยาลั ย เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการจั ด การ (วิ ท ยาเขต
นครศรีธรรมราช ขนอม)
(5) สํานัก / สถาบัน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่าง ๆ ด้านวิชาการ การศึกษา
ค้นคว้าทดลอง การฝึกอบรมระยะสั้น กิจกรรมเฉพาะ และกิจกรรมสนับสนุนงานของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เป็นไปตามเป้าหมายประกอบด้วยหน่วยงาน มี 4 แห่ง คือ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา
และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สัญลักษณ์และสีประจํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประกอบด้วย
ดวงตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙
อยู่ภายในวงกลม มีรูปดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙ และ
พระมหาพิชัยมงกุฎครอบ ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับ ภายในบรรจุอักษร
ชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชยั มงกุฎ
สื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกร
ประจําพระองค์ และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการ
รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ
ชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา

สีเหลือง
เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์
การประสบความสําเร็จ
เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุง่ เรือง

ปรัชญาการศึกษา
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสสู่ ากล ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

พันธกิจ
1. ผลิตกําลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต
การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิม่
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ
1. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
3. นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร
4. นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมและบริการชุมชน
5. นโยบายด้านพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม
สู่ระดับสากล
2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ให้มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีตามความต้องการของสังคม
4. การปลูกจิตสํานึกในการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาและบคลากร

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
2. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สามารถ
ถ่ายทอดสู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. ชุมชนและสังคมไทยได้รับการบริการวิชาการเพื่อ
เพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ
4. นักศึกษาและบุคลากร มีจิตสํานึกในการทํานุบํารุงศาสนา
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาการศึกษา

"สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี"

โครงสร้างการบริหารงาน

สถานที่ตั้งหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
จังหวัดสงขลา
เลขที่ 1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

สํานักงานอธิการบดี
โทร. 0-7431-7111 ตอ 2000-2001
คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 0-7431-7176 ตอ 4000-4003
http://bba.rmutsv.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร
โทร. 0-7431-7162 ตอ 3000-3004
http://eng.rmutsv.ac.th
คณะศิลปศาสตร
โทร. 0-7431-7189 ตอ 6000-6003
http://libarts.rmutsv.ac.th
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
โทร. 0-7431-7100 ตอ 5000-5003
http://arch.rmutsv.ac.th
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0-7431-7180 ตอ 7000-7003
โทรสาร. 0-7431-7181
http://inded.rmutsv.ac.th
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0-7431-7146 ตอ 1160-1162
โทรสาร. 0-7431-7147
http://arit.rmutsv.ac.th
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 0-7431-7100 ตอ 1170-1174
โทรสาร. 0-7431-7143, 0-7431-7140
http://regis.rmutsv.ac.th

วิทยาลัยรัตภูมิ
เลขที่ 414 ม. 14 ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

จังหวัดนครศรีธรรมราช
อําเภอทุงใหญ
เลขที่ 133 ม.5 ต.ทุงใหญ อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 80240

โทร. 0-7458-4241-4
โทรสาร 0-7458-4240
http://rattaphum.rmutsv.ac.th

สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
โทร. 0-7548-9613
โทรสาร. 0-7548-9612
คณะเกษตรศาสตร
โทร. 0-7547-9496-7, 0-7535-0029
โทรสาร. 0-7535-0028
http://agr.rmutsv.ac.th
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 0-7535-0013-7 ตอ 102
http://agro-industry.rmutsv.ac.th
คณะสัตวแพทยศาสตร
โทร. 0-7535-0020
โทรสาร. 0-7535-0020
http://vet.rmutsv.ac.th

อําเภอทุงสง
เลขที่ 109 ม.2 ต.ถ้ําใหญ อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โทร. 0-7577-3336-7
โทรสาร. 0-7577-3338
http://scitech.rmutsv.ac.th
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
โทร. 0-7577-3139
โทรสาร. 0-7577-3139
http://mgttech.rmutsv.ac.th

อําเภอขนอม
เลขที่ 99 ม.4 ต.ทองเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
โทร. 0-7575-4024-36
โทรสาร 0-7575-4028
http://cim.rmutsv.ac.th

จังหวัดตรัง
เลขที่ 179 ม. 3 ต. ไมผาด อ.สิเกา จ. ตรัง 92150

สํานักงานวิทยาเขตตรัง
โทร. 0-7520-4051-5
โทรสาร. 0-7520-4059
http://scitech.rmutsv.ac.th
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
โทร. 0-7520-4063
โทรสาร. 0-7520-4063
http://fishtech.rmutsv.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
http://engtech.rmutsv.ac.th/engtech/
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
โทรสาร. 0-7520-4060
โทร. 0-7520-4061
http://cht.rmutsv.ac.th/touristm
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 0-7520-4070
โทรสาร. 0-7520-4071
http://rdi.rmutsv.ac.th
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โทร. 0-7520-4068
โทรสาร. 0-7520-4069
http://anrsi.rmutsv.ac.th

จังหวัดชุมพร
เลขที่ 168 ถ.ทาแซะ-ปะทิว ต.ทะเลทรัพย
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

สถานีวิจัยและฝกอบรมชุมพร
โทร. 0-7750-5308-10
โทรสาร 0-7750-5310

การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) เขาศึกษาตอโดยใชระยะเวลาการศึกษา 2-3 ป
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขาศึกษาตอในหลักสูตร
ตอเนื่อง/เทียบโอนและรับผูจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) เขาศึกษาในหลักสูตร 4 ป หลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 6 ป
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ไดจัดการศึกษา จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
ไดจัดการศึกษา จํานวน 8 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาชางกลเกษตร
- สาขาวิชาชางยนต
- สาขาวิชาชางไฟฟา
- สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส



หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
การจัดการศึกษา โดยแบงออกเปน 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย จํานวน 10 หลักสูตร ดังตอไปนี้
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
1.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
1.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 4 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
1.4 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
1.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการผังเมือง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม
1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการทองเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
1.7 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร

1.8 หลักสูตรศิลปบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาทัศนศิลป
- สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
1.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 4 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- สาขาวิชาการเงิน
1.10 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
การจัดการศึกษา โดยแบงออกเปน 3 วิทยาเขต ดังตอไปนี้
2.1 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ จํานวน 3 หลักสูตร
2.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 6 สาขาวิชา
- สาขาวิชาพืชศาสตร
- สาขาวิชาสัตวศาสตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
2.1.2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร
2.2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ จํานวน 6 หลักสูตร
2.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 11 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
- สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ํามันปาลมและโอลิโอเคมี
- สาขาวิชาพืชศาสตร
- สาขาวิชาสัตวศาสตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
- สาขาวิชาประมง
- สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
2.2.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

2.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 5 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการเงิน
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
- สาขาวิชาการจัดการการเปนผูประกอบการ
- สาขาวิชาการจัดการการตลาด
2.2.5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
2.2.6 หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
2.3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
2.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2.3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
2.3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2.3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
3. วิทยาเขตตรัง
การจัดการศึกษา โดยแบงออกเปน 2 คณะ และ 1 วิทยาลัย จํานวน 5 หลักสูตร ดังตอไปนี้
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 8 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
- สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา



หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ไดจัดการศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร ดังตอไปนี้
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ไดจัดการศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ดังตอไปนี้
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 4 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช
- สาขาวิชาสัตวศาสตร
- สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. วิทยาเขตตรัง
ไดจัดการศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ดังตอไปนี้
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- สาขาวิชาการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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สวนที่ 2
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
ระเบียบ ขอบังคับ และ
ประกาศมหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

(๒) พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๓๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“สภาคณาจารยและขาราชการ” หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“วิ ท ยาเขต ” หมายความว า เขตการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค ณะ สถาบั น สํ า นั ก
วิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตั้งแตสองสวนราชการขึ้นไป
ตั้งอยูในเขตการศึกษานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้ จํานวน ๙ แหง ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึ กษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติ นี้ และมี
อํานาจออกกฎกระทรวง และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค
ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครู
วิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม
ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพ
เฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก
มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้
(๑) สํานักงานอธิการบดี
(๒) สํานักงานวิทยาเขต
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย
(๔) คณะ
(๕) สถาบัน
(๖) สํานัก
(๗) วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพื่อดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได
สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขต อาจแบงสวนราชการเปนกองหรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
บัณฑิตวิทยาลัย อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

คณะ อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี ภาควิชา กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง
สถาบัน สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ อาจแบงสวนราชการ
เปนสํานักงานผูอํานวยการ กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
วิทยาลัย อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา กองหรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง
สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง อาจแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทางาน
มาตรา ๙ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํ านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิ ทยาลัย คณะ
สถาบั น สํ านั ก วิ ทยาลั ยหรื อส วนราชการที่ เรี ยกชื่ ออย างอื่ นที่ มี ฐานะเที ยบเท าคณะ ให ทํ าเป น
กฎกระทรวง
การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา กองหรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง ใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
การแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน ใหทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๐ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได
การรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๑ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูใดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติหรือชะลอ
การศึกษาของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวาผูนั้นขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อจายคาธรรมเนียมการศึกษา
ตาง ๆ แกมหาวิทยาลัยมิได

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

หลักเกณฑการพิจารณาวานักศึกษาผูใดขาดแคลนทุนทรัพย ใหเปนไปตามระเบียบที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด
มาตรา ๑๒ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล
หรือใชประโยชน
(๓) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอทุ ิศใหแกมหาวิทยาลัย
(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๕) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับ
(๖) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
ใหมหาวิทยาลั ยมี อํานาจในการปกครอง ดู แล บํารุ งรั กษา ใช และจัดหาผลประโยชน จาก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น
รวมทั้ งจั ดหารายได จากการให บริการ และการจั ดเก็ บค าธรรมเนี ยมการศึ กษาของสวนราชการใน
มหาวิทยาลัย
รายไดและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย เบี้ยปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ
ทรัพยสินหรือสัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวง
การคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๓ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือไดมาโดยการซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไมถือเปนที่ราชพัสดุ
และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใต
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนด
ไวและตองเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย แต ถ า มี ค วามจํ า เป น ต อ งเปลี่ ย นแปลง
เงื่อนไขดังกลาว มหาวิทยาลัยตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือ
ทายาทไมปรากฏ จะตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๑๕ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย
และขาราชการ
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย และหัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๓)
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสี่คน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา
เศรษฐศาสตร และสังคมศาสตร อยางนอยดานละหนึ่งคน และดานอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควร
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓)
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารได ม าซึ่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติของผูเลือก ตลอดจนหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

มาตรา ๑๖ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔)
และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรืออาจ
ไดรับเลือกใหมอีกได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
ประเภทนั้น
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่หรือ
หยอนความสามารถ
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การพนจากตําแหนงตาม (๕) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลง ไมวาดวยเหตุใด
และยั ง มิ ไ ด ดํ า เนิ น การให ไ ด ม าซึ่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย แทน
ตําแหนงที่วาง ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔)
หรือ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งหรือไดมีการ
เลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง หรือไดรับเลือกอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน
จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔)
และ (๕) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหรือยังมิไดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

อื่นขึ้นใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมแลว
ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๗ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การสงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทาง
วิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
(๒) วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการ
ใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ
ไปก็ได
(๓) กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้ง
การแบงสวนราชการของสวนราชการดังกลาว
(๗) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร
(๘) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเขาสมทบ หรือการยกเลิกการ
สมทบ
(๙) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

(๑๐) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก
ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย หรื อ หั ว หน า ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ
(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(๑๒) วางระเบี ย บและออกข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น ของ
มหาวิทยาลัย และการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย
(๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูใน
อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๕) พิ จ ารณาและให ค วามเห็ น ชอบในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย ตามที่
อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัยก็ได
(๑๖) สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย
(๑๗) ปฏิ บัติ ห นา ที่ อื่น เกี่ย วกับ กิ จการของมหาวิ ทยาลัย ที่ มิไ ดร ะบุใ ห เป นหน า ที่ข องผู ใ ด
โดยเฉพาะ
มาตรา ๑๘ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๙ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาวิชาการ ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธานสภาวิชาการ
(๒) รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนรองประธานสภาวิชาการ
(๓) กรรมการสภาวิ ชาการโดยตํ าแหน ง ได แก รองอธิ การบดี ประจํ าวิ ทยาเขต คณบดี
ผูอํานวยการสถาบันเพื่อการวิจัย และผูอํานวยการวิทยาลัย ถามี
(๔) กรรมการสภาวิชาการจํานวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัย
(๕) กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบคน ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอก โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ใหอธิการบดีแตงตั้งคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาวิชาการ และ
อาจแตงตั้งคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๒๐ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการสภาวิชาการ
ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๑ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผล
การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาตอสภามหาวิทยาลัย
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการตอสภามหาวิทยาลัย
(๕) สงเสริมการวิจัยและการบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
และความตองการของชุมชน
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจ
และหนาที่ของสภาวิชาการ
มาตรา ๒๒ ให ม หาวิ ท ยาลั ย แต ล ะแห ง มี ส ภาคณาจารย แ ละข า ราชการ ประกอบด ว ย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการซึ่งเลือกจากคณาจารย
ประจําและขาราชการของมหาวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก
ตําแหนงของประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตาม
วรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๓ สภาคณาจารยและขาราชการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
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(๒) สงเสริมและพัฒนาศั กยภาพของคณาจารยและขา ราชการในการปฏิบัติ หนา ที่ตาม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
(๓) พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๔) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อ พิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ
นําเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ และการ
ดําเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหนาที่โดยชอบยอมไดรับความคุมครองและไมเปนเหตุในการดําเนินการ
ทางวินัย
มาตรา ๒๔ ให มี อ ธิ ก ารบดี เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานของ
มหาวิทยาลัยแตละแหง และอาจมีรองอธิการบดี หรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี
และผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบ
ตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๒๕ อธิ ก ารบดี นั้ น จะทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง โดยการสรรหาตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการมีสวน
รวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
ใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
(๔) เปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
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(๖) สภามหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนง เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ มติของสภามหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนง ตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด
รองอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
ผูช ว ยอธิ การบดี ให อ ธิ ก ารบดี แ ต งตั้ ง จากขา ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึก ษาซึ่ ง มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนผูชวยอธิการบดีดวย
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี พนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๒๖ อธิการบดีและรองอธิการบดี ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอน
หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยไมนอยกวาสามป
หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ผูชวยอธิการบดี ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการ
บริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอาํ นาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
(๒) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๔) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการ
สํานัก รองผูอํานวยการวิทยาลัย รองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
หัวหนาภาควิชา หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาและอาจารยพิเศษ
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(๕) รายงานเกี่ยวกับกิจการและการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
(๖) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการวิทยาเขต และสงเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา
(๗) สงเสริมความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมทั้งการเขาไปมีสวนรวมในการ
สรางความสัมพันธกับชุมชน
(๘) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิการบดี
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง
อธิการบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดี
มอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุด
เปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได หรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา
๒๖ วรรคหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
มาตรา ๒๙ ในวิ ท ยาเขต ให มี ร องอธิ ก ารบดี ค นหนึ่ ง ซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง โดย
คําแนะนําของอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดี
มอบหมาย
มาตรา ๓๐ ในวิทยาเขต ใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขตคณะหนึ่ง
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของกรรมการประจําวิทยาเขต ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจํา
วิทยาเขตและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาเขต ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ตองมีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกไมนอยกวาหนึ่งในสาม
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) สงเสริมใหวิทยาเขตดําเนินภารกิจใหสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และแผนพัฒนา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
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(๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตาง ๆ ของวิทยาเขตแก
อธิการบดี
(๓) เสนอแนะการเปดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตตอสภาวิชาการ
(๔) ประสานงานระหวางบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะภายในวิทยาเขต
(๕) พิจารณาวางระเบียบหรือออกขอบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๖) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงาน และงบประมาณประจําปและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินกิจการของวิทยาเขตเสนอตออธิการบดี
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูใน
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ในวิทยาเขต ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต
(๒) กรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตโดยตําแหนง ไดแก รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการวิทยาลัย ถามี
(๓) กรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตจํานวนสี่คน ซึ่งแตงตั้งจากผูแทนศิษยเกา จํานวน
หนึ่งคน ผูแทนผูปกครอง จํานวนหนึ่งคน และผูแทนนักศึกษา จํานวนสองคน
(๔) กรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิจํานวนเทากับจํานวนกรรมการตาม (๒)
และ (๓) รวมกัน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณใน
สาขาวิชาตาง ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่
บริการการศึกษาของวิทยาเขตไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของประธานกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตตาม (๓) และ
(๔) ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๓๓ คณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกวิทยาเขตเพื่อพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานของวิทยาเขต
(๒) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาสศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) สงเสริม และสนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษาและประชาชน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด ๆ ตาม (๑) (๒)
และ (๓)
มาตรา ๓๔ ในบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ให มี ค ณบดี เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และ
รับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได
คณบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยจากผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง
รองคณบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา
๒๖ วรรคสอง และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดี
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงคณบดี ใหนํามาตรา ๒๕ วรรคสอง และ
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
การรักษาราชการแทนคณบดี ใหนํามาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๓๕ ในบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ให มี ค ณะกรรมการประจํ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คณะหนึ่ ง
ประกอบดวย คณบดีเปนประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก
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มาตรา ๓๖ ในคณะ ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และจะให
มี ร องคณบดี ต ามจํ า นวนที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด เพื่ อ ทํ า หน า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ค ณบดี
มอบหมายก็ได
คุณสมบัติ การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณบดีและรอง
คณบดีตามวรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทน ใหนํามาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ในคณะ ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวย คณบดีเปนประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก
ตํ า แหน ง ของกรรมการ ตลอดจนการประชุ ม ของคณะกรรมการประจํ า คณะและการจั ด ระบบ
บริหารงานในคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) จัดทําแผนพัฒนาของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาวางระเบียบและออกขอบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๓) พิจารณากําหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย
(๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๕) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และงานรักษาสิ่งแวดลอม
(๖) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตาง ๆ ของคณะ
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่
ของคณะกรรมการประจําคณะ
(๘) ดําเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๙ ในกรณี ที่ มี ก ารแบ ง ภาควิ ช าหรื อ ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเทาภาควิชาในคณะ ใหมีหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
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หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาใหอธิการบดี
แตงตั้งจากคณาจารยประจํา โดยการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ
คณบดี และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาโดยคําแนะนําของคณบดี
คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาตามวรรคสอง และการรักษาราชการแทน
ใหนํามาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ ในสถาบันหรือสํานัก ใหมีผูอํานวยการสถาบันหรือผูอํานวยการสํานักเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบันหรือสํานัก แลวแตกรณี และจะใหมีรองผูอํานวยการ
สถาบั นหรื อ รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก ตามจํ า นวนที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด เพื่ อ ทํ า หน า ที่ แ ละ
รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการสถาบันหรือผูอํานวยการสํานักมอบหมายก็ได
คุณสมบัติ การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการ
สถาบันหรือผูอํานวยการสํานัก และรองผูอํานวยการสถาบันหรือรองผูอํานวยการสํานักตามวรรคหนึ่ง
และการรักษาราชการแทน ใหนํามาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ ในสถาบันหรือสํานัก ใหมีคณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก แลวแตกรณี
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการ
ดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก ตลอดจนการประชุม
ของคณะกรรมการประจําสถาบันหรือคณะกรรมการประจําสํานัก และการจัดระบบบริหารงานใน
สถาบันหรือสํานัก ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เที ย บเท า คณะ ให มี ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย หรื อ หั ว หน า ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเทาคณะเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ แลวแตกรณี และจะใหมีรองผูอํานวยการวิทยาลัยหรือรองหัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และ
รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะมอบหมายก็ได
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คุณสมบัติ การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการ
วิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งผูดํารงตําแหนง
รองของตําแหนงดังกลาวตามวรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทนใหนําความในมาตรา ๓๔ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการแบงภาควิชา หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
ในวิทยาลัย ใหนําความในมาตรา ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ในวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหมี
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แลวแต
กรณี
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการประจําวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจํา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยหรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๔ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกัน
มิได
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีกหนึ่งตําแหนงก็ได แตตอง
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๕ เพื่ อ ประโยชน ใ นการบริ ห ารราชการในวิ ท ยาเขต บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คณะ
สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
หรือภาควิชา อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือ
ภาควิชา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสวนราชการนั้นก็ได
ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด
มาตรา ๔๖ ใหผูรักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจและหนาที่
เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
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ในกรณี ที่กฎหมาย ระเบี ยบ ข อ บั งคั บ คํา สั่ง หรือ มติ คณะรั ฐมนตรี แต งตั้ง ให ผูดํ า รง
ตํ า แหน ง ใดเป น กรรมการหรื อ ให มี อํ า นาจและหน า ที่ อ ย า งใด ให ผู รั ก ษาราชการแทนทํ า หน า ที่
กรรมการ หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทน
ดวย
หมวด ๓
ความรวมมือดานวิชาการและการใชทรัพยากร
มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชนในความรวมมือดานวิชาการและการใชทรัพยากรรวมกันของ
มหาวิทยาลัย ใหมีคณะกรรมการอธิการบดี ประกอบดวย อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลทุกแหงเปนกรรมการ
ให ก รรมการตามวรรคหนึ่ ง เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป น ประธานกรรมการ และเลื อ ก
กรรมการอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการ
การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอธิการบดี
กําหนด
มาตรา ๔๘ ใหคณะกรรมการอธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การรวมมือดานวิชาการและ
การใชทรัพยากรรวมกันของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยแตละแหง
(๒) จัดใหมีขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการและการใช
ทรัพยากรรวมกันในการปฏิบัติภารกิจ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแตละแหง
(๓) จัดใหมีขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยแตละแหงกับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งที่เปนของรัฐ
และเอกชน ในการให ค วามร ว มมื อ ด า นวิ ช าการและการศึ ก ษาต อ ด า นวิ ช าชี พ เฉพาะทางระดั บ
ปริญญา โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแตละแหง
(๔) กําหนดแนวทางในการแสวงหาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยแตละแหงกับชุมชน
องคกรเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(๕) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการอธิการบดี
หมวด ๔
ตําแหนงทางวิชาการ
มาตรา ๔๙ คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ศาสตราจารยนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๐ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภามหาวิทยาลัยจากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๑ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษ และพนจาก
ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่
ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๒ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษได โดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี
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อธิการบดีอาจแตงตั้งผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
เปนอาจารยพิเศษโดยคําแนะนําของคณบดี ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แลวแตกรณี
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษและ
อาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๓ ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ มีสิทธิ
ใชตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณี เปนคํานําหนา
นามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป
การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชอักษรยอดังนี้
ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ.
ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ.
รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ)
ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ.
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ)
หมวด ๕
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๕๔
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปริญญามีสามชั้น คือ
เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด.
เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม.
เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ.
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มาตรา ๕๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได
มาตรา ๕๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจออกข อ บั ง คั บ ให มี ป ระกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดได ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชา
ใดภายหลังที่ไดรับปริญญาโทแลว
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด
ภายหลังที่ไดรับปริญญาตรีแลว
(๓) อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต ร ออกให แ ก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รใน
สาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดกอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๕๘ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้น ๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนง
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ดํารง
ตําแหนงนั้นมิได
ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย
แสดงวิ ท ยฐานะของผู ไ ด รั บ ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
หรือคณาจารยของมหาวิทยาลัยได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
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ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไข
อยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๐ สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจกํ า หนดให มี ต รา เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ส ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ได โดยทํ า เป น ข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาได
โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๑ ผูใดใชตรา สัญลักษณ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง
เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมมีสิทธิที่จะใชหรือ
แสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีตําแหนง ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมมี ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่น
เชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือมีตําแหนง หรือวิทยฐานะเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผูใด
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือ
สวนราชการของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการของมหาวิทยาลัย
ปลอม หรือซึ่งทําเลียนแบบ หรือ
(๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษตาม (๒)
แตกระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๓ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง ขาราชการ
ลู ก จ า ง อั ต รากํ า ลั ง เงิ น งบประมาณ และรายได ข องสถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปเปนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหขาราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรกใหขาราชการ
ดังกลาวยังคงดํารงตําแหนงและรับเงินเดือน ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนเชนเดิมตอไป จนกวาจะ
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๖๔ ใหสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตาม
ขอ ๒๓ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ สวนราชการ
ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ และสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งตราขึ้นตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่มี
อยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาคงมี อ ยู ต อ ไป จนกว า จะมี ก ารออก
กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงซึ่งออกโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
มาตรา ๖๕ ภายใตบังคับมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตามมาตรา ๕ ประกอบดวยสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบดวย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จังหวัดปทุมธานี และวิทยาเขตปทุมธานี
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบดวย วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ และวิทยาเขตพระนครใต
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(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบดวย วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร
บางพระ จังหวัดชลบุรี
(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบดวย วิทยาเขตเทเวศร วิทยาเขต
โชติเวช วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ประกอบดวย วิทยาเขตเพาะชาง
วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล
(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวย วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัด
เชียงใหม วิทยาเขตนาน วิทยาเขตลําปาง วิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตตาก วิทยาเขตพิษณุโลก และ
สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง
(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบดวย วิทยาเขตภาคใต จังหวัด
สงขลา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร
นครศรีธรรมราช และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดวย วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา และวิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบดวย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตกาฬสินธุ วิทยาเขตสกลนคร และ
สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรสกลนคร
ใหสภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนดที่ตั้งของสํานักงานอธิการบดี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา ๖๖ ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภา
สถาบันของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
๒๕๑๘ อยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ปฏิ บั ติ ห น า ที่ น ายกสภา
มหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหง แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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มาตรา ๖๗ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และ
หัวหนาภาควิชาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตําแหนงตอไป
จนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังกลาวขึ้นใหม ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน และรองผูอํานวยการ
สํา นั กของสถาบั น เทคโนโลยีร าชมงคลตามพระราชบั ญ ญัติ ส ถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล พ.ศ.
๒๕๑๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตําแหนงตอไป
จนกวาผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบันและผูอํานวยการสํานักตามวรรคหนึ่ง
จะพนจากตําแหนง
มาตรา ๖๘ การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาภาควิชา ใหนับวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้เปน
วาระแรก
มาตรา ๖๙ ใหผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการประจําสถาบัน และคณะกรรมการประจําสํานักของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา คงปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า จะได มี ค ณะกรรมการประจํ า คณะ
คณะกรรมการประจําสถาบัน และคณะกรรมการประจําสํานักตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๐ ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาเขตตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และประธานกรรมการ และกรรมการบริหารวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามประกาศ
สถาบัน เทคโนโลยีร าชมงคล ลงวั นที่ ๑ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๓๕ อยูใ นวันที่ พระราชบัญ ญัติ นี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงปฏิ บัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง ผูดํารงตําแหนงรอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขตและคณะกรรมการประจําวิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตกรณียังไมมีการออกกฎกระทรวง
จัดตั้งสวนราชการซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๗๑ ภายใตบังคับมาตรา ๖๗ ในระหวางที่ยังไมมีสภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ ใหมี
สภาวิช าการ ประกอบดว ย อธิก ารบดีเ ปน ประธานสภาวิช าการ รองอธิก ารบดีฝา ยวิช าการ
เปน รองประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารยประจําซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง
จํานวนหกคนเปนกรรมการสภาวิชาการ และผูอํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบเปน
เลขานุการสภาวิชาการ ทําหนาที่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหง
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีการแตงตั้งสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
มาตรา ๗๒ ภายใตบังคับมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ในระหวางที่ยังไมมีอธิการบดีเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงตาม
มาตรา ๒๔ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ทําหนาที่รักษาการ
ในตําแหนงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงเปนการชั่วคราว จนกวาจะมี
การแต ง ตั้ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ดั ง กล า วขึ้ น ใหม ทั้ ง นี้ ต อ งไม เ กิ น หนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
อธิการบดีตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง เปนผูรักษาการในตําแหนงอธิการบดี
มาตรา ๗๓ ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยตอไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
ให ผู ซึ่ ง เป น อาจารย พิ เ ศษของสถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอาจารยพิเศษของ
มหาวิทยาลัยตอไป ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ไดรับแตงตั้ง
มาตรา ๗๔ ใหผูไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูงตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนผูไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามพระราชบัญญัตินี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

มาตรา ๗๕ ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ประกาศและ
ระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา ขอ บังคับ ประกาศและ
ระเบียบ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใชอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนง หรือหนวยงาน
ตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลนี้ ใหรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล
เพื่อใหสถานศึกษาของรัฐดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เปนของ
ตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สมควร
จัดตั้ งมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล จํานวน ๙ แห ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล เพื่ อให
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค
ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ
ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใหผูสําเร็จ
การอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม พระราชกฤษฎีก าว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ กับมาตรา ๕๕ วรรคสอง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) ของมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๑/๑) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.บ.””
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) ของมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๑/๑) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สีม่วง”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ได้เปิดสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น สมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
รวมทั้งสีประจําสาขาวิชาสําหรับสาขาวิชาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ว่ าด้ วยการรับ - จ่ ายเงินเบีย ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
พ.ศ. 2546
-----------------------โดยที เห็ นเป็ นการสมควรให้นกั ศึ กษาทุกหลักสูตรและทุกชั!นปี ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้มีการ
ทําประกันภัยอุบตั ิเหตุเพือให้ความคุม้ ครองสวัสดิ ภาพและบริ การแก่นกั ศึกษาที อาจได้รับบาดเจ็บหรื อเสี ยชี วิตอัน
เนืองจากอุบตั ิเหตุ สามารถทีจะได้รับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและค่าสิ นไหมทดแทนได้
ฉะนั!น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(1) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2518 สภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในการประชุ มครั! งที 1/2546 เมื อวันที 14 มกราคม 2546 จึ งวาง
ระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี!
ข้อ 1 ระเบียบนี! เรี ยกว่า "ระเบี ยบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการรั บ - จ่ายเงิ นเบี! ยประกันภัย
อุบตั ิเหตุนกั ศึกษา พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี!ให้ใช้บงั คับตั!งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง ประกาศ หรื อมติอืนใด ๆ ซึ ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี! ให้ใช้ระเบียบนี!
แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี!
"หน่วยงาน" หมายความว่า คณะ วิทยาเขต หรื อหน่วยงาน ทีเรี ยกชื อเป็ นอย่างอืนและมีนกั ศึกษา
อยูใ่ นสังกัด
"หัวหน้าหน่วยงาน" หมายความว่า คณบดี ผูอ้ าํ นวยการวิทยาเขต หรื อหัวหน้าหน่ วยงานทีเรี ยกชื อ
เป็ นอย่างอืนและมีนกั ศึกษาอยูใ่ นสังกัด
"นักศึกษา" หมายความว่า ผูเ้ ข้ารับการศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
"อุบตั ิเหตุ" หมายความว่า ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหาย อันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บ
ทางด้านร่ างกายหรื อเสี ยชีวิต ซึ งเกิดจากปัจจัยภายนอกร่ างกายโดยอุบตั ิเหตุ
"เบี!ยประกันภัยอุบตั ิเหตุ" หมายความว่า จํานวนเงินรายบุคคลทีตอ้ งชําระให้แก่ผรู้ ับประกันภัยตาม
สัญญา เพื อที ผเู ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับ ประโยชน์จะได้รั บเงิ นซึ งเอาประกันภัยหรื อค่าสิ นไหมทดแทนเมือผูเ้ อา
ประกันภัยได้รับความเสี ยหายเกิดบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวิตตามชนิ ดของภัยทีได้ตกลงประกันภัยไว้ตามสัญญา
"รายปี " หมายความว่า แต่ละปี ทีทาํ ประกัน นับแต่วนั ทีประกันจนถึงวันทีทาํ ประกันของปี ถัดไป
ข้อ 5 การจัดเก็บเบี!ยประกันภัยอุบตั ิเหตุให้จดั เก็บเป็ นรายปี
ข้อ 6 ให้หวั หน้าหน่ วยงานเป็ นผูม้ ีอาํ นาจกําหนดอัตราเบี!ยประกันภัยอุบตั ิ เหตุแต่ละปี ที ตอ้ งเรี ยกเก็บจาก
นักศึกษาและกําหนดวิธีปฏิบตั ิอืนใดได้เพือให้เป็ นไปตามระเบียบนี! โดยจัดทําเป็ นประกาศของหน่วยงาน
ข้อ 7 ให้หวั หน้าหน่วยงานเบิกจ่ายเงินเบี!ยประกันภัยอุบตั ิเหตุของนักศึกษาตามวงเงินทีเรี ยกเก็บในข้อ 6

ข้อ 8 นักศึ กษาที มี ป ระกัน ภัย อุ บ ัติ เหตุ อ ยู่แ ล้ว หากไม่ ป ระสงค์จ ะทํา ประกัน ภัย อุ บัติเ หตุ กับ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล สามารถนําหลักฐานการประกันภัยมาแสดง และให้หวั หน้าหน่วยงานเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 9 ให้อธิ การบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี4
ประกาศ ณ วันที 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
(ลงชือ)

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(นางกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

:vrfi urltL14'riyura'uuvrnhrla6:rrunaoiida
't10?u nqfl5l:runflnu1
11.P1.

+

bddd

ia.

Inafrutlunr:aror:riruro:slfluuyriyrard'aurn1ulad:rrlsoaniiriu'ir6':ufion::il

bddd

rindnrgr lr.n.

rlioei{rflirn1:!i141to-onr56'rufronr:rindnrgrlr.lfirl:sfrvrBnrr

uuayfinrrr

114:11UAe.rU{flU

olfl-u€ilulool nxr:Llurrn:r osr(t ) rras (oto) uil.lr:a:rrr.irycfifrlvrilrara-a nin1u1ad:rtlr na
1\.@r. Loddd dn^eryliy u^ #u ry olu1a 6:rt:- ln,an:'iriu 'iuFr:rrl:vrqln{rr. oua - d/rod,dd rf,o;ufi
bcs rqbnlp:r bddd 6i11iluLflort{ oiriatld
3":vrll'urjr]urivrurfiu rro1u1a6:r{illnnoiit-cl 'ir6'rufron::lrinfinrgr
ro o :vr!ulur:unx1
fl.fl. bddd
!aq"-

"[o to : c r1i u!ilhihir.ir

tA

"

-

{nnq:'lllU 1^O1Un0fll:ttUne nb1 y\t.fl. bddo

yr.r1unxlr.r'ir lrariyrurdElyroluTa6:rtrrnani?da

"

an1:.ry'riysln'u

"

oBnr:16

"

rrruv

"

"

"

yl1uFrx1r.t'ir ffn1'.r14liy

yr.rlunilrJ'i1

ylrgrrlu'j't n

v't 1 u u1a

u16's

ryrnIuIa0:rrl loan:'inlu

nr:rdrLyrilrura-o utrrlulad:rr:.r{naa;idu
.j4
ia
' J yl]i'tuyLyl
"l
guLll'tft
s'l11u1au y50a'tu5rtn1illt5untoou't.iou
oB

y

El

"nrul6 "

il

-

*rr iud'ot o', niur.] :y n^ e rilu6'u1r-l

Fr1t]lU tlJUllU

"ryrilrara'u

d.i fl oxt

y
d"r

6n LfiUnLd tlyblJU1Jr.l1,i1')11U'la Utyln LULAtu:'lJ

1A d

Ll.J

-

d'l

vrrunru'ir

Fr6UltO ft 01U',tUn1:111814U

i4

J

'
"J
U:0l,i',tyU1A',tU5',ttnt5?l|5Unto0ul{ou

ia
11}]

uv tl1u1J tyt't frtu u

-Y .j
"i^rurnlteflbl
YI:L u6u tta

u

1,!

u vtfl

1J

0

j i, i -i "
3 - - j .i, " , J tr
^
ylJrua't'rtJ1t
1,!u110^ttl0tL0laital
1\uyinfl- iluyFlS$
fiutaLaLurx iluy

tl

ylranrudr rindnurdrira'rdnurou'luuuriyura'u
"antin6nrgr " !ruFntrir anrfindnrgrrrar?vrardurvrr,Tula6:rtrrnaqiiriu
" orrinr:fndnrgr " lnLrunlu'ir orrinr:fin6nrsrl.ryriyrura"a ruolula 6:rtr rnanBir-u
"orrinr:rinfi nrcril:ssirirurrrm" ulrsnrryir orrinr:rinfinurri:sqiriilurrrnnil yio
iy arrtnun:oio::u:rtvjrtuqj yio iyrulrLrrun:oio::r:rtrlatur!
"finfi nur "

"aha:rinfi
"1rlL::.1"

a'r6'prilyrilrurfrU

nrgr

"

uarrun':udr aha:rinfinurlu#rn-onruv

u:lran'ludr rl:rfirn::ru-nfinrgrtu#rn-oor6nr:rinfinur

r.l3o d'rri'nnruv raio

le

' fi on::rrinfi nur "

y

on::rfi lurivrurd'ortlnlonralvfiinEnuruayrnarn: ld
.r 4 q J
4 q u
-^-- _-..-- uaoloon t nru6n nrrritfro n11ua1!1r0 n1lrLnforo.ioulur3orlo
uiolyfir lud'rurirll udu ilwr
urryirluruluri 61du1 da isuusr::l nruiiilroiuo::! irlnri riuvurnr: fion::rrairairrnr:r{lu
nnrioltorlan r{ludu
-!
"[o e lfio6nr:uo-rtjufifnurnr: mrl:v ur.t'uufi
uae'l#fidrurooo n:vrfiuu yiari:vnrn yio
.i

4

o1a{ u:0

0u

oa.:
rl

tnu?

luFrx.rrL.jr

fl

u

aJaq

nunlialtuun0ni: unplnu,] oLun: r!11rlur

A
un

,

ur n-unr:rJfl!-dn,l'.J:e

.r .1-r yo

j.

ri- u1jiy5o

!q,
vd d, .j
nliLfly LonluuoLlrll :urltuuu
Lrofinlluri!.j-ulnau{dusrnxlil Lraulfilolthfrqo

J

1,t!29lYl
.1 r

6)

uvtvl? !u

rio u

1r.i'nr:l3rar : f, o n ::lrl

ouin6nulluluriy ura'u iuti I rfl u sr dru

6

o

b.6) finlunflnu]

b.b o.lflflllunflnBl
u.en alla:rin6nur
c,
d
id
, J.
-, 4
an1unfinul [!ufrn1r{ L!ur] uyuljo{unfinul ylrlytlvt rilMuau lulru nr:l5urt.:1uno nStr
unflnu1 Lua0q o a 0.i n! [zuuY'{elrulu nfl nv'llJo.iL]14'r,]yru'rdu filf1! 9lorl1! n1:fi'tr u{'tuljo.i o{n n15

rinfinrcr h{{orauo[uu afilrauu drrairnrunru.rrufron::rLrinfinrcr uriolrinr:rin6nrcr Toufiril:ildr
i
vu
tnFl01nn81.]unflnU1vl51t.]rl?nl-J

i

a

111n0n15l.]11AUL0

t!una

4
In Lun1tllJ toCi0uRa

nii

_<

-l

l.Jndnurfruar nuarU

l:vrnyion:tl
eA

10 s, tniA{Ul]'lUY50rl51AfUA
6',.o
m.r1ivru1fiu

i4

rnSo'i14r.r'ru

nU

llSo n:rd'rga"nuniflo{an1flnfinu1

lrildrniolr,tlra:rrnllro,i

drurirrriuu6':6'nui "anlfnAnul" yto tri'ldrniolylla:'tlJfllllro.itryriyura-o

nlu'rd{ nqu o1ua1.i rruurl?ont: " Student Counci[ "
4.
q',r,
.1
.
6'J.b tnSo{ylJ1u y50 Fltla ruanu0.t0l0lF nlSunrlnul [14Lttn:0{14L1ut1tn1itoi

ryrilrural-u rirurirr l{oun'td'nu: " olrinrrrinEnur "
n1ul{,.i nqu orual{

rfl

uugl'tirfl 19:

"

cr.6n rnio.n4r.r'ru r,lSo

student

14io

lfr'lrirniolyura:rr0r:ro.tlry.riyluia'u

u nion "

m:r#rya-nuoiro.ialla:fnfinur lrfftduniolyilrutlr nl:ro.:

l]y1lyrurau n1ua1{rtul]rlionu: " 61rJ6ifnAnurFrfuv... " u6o'tfldrnsolu ru:rrnlrro.ir]yliytula-u
tn1916{nqu

nlra1{t{uualonu: "Student ctub"

t0 d 1mn!:&a {n t1ln'ltfl'rLuun0 ntt
a.o

rfi otli,rinfi

, " .!
110{unrlnu^--o.irl0Lur

nrcrtffi nr.lunr:1cj3flBraintl uasnr:lnn:olsr1.tuoflu:vlot

rJrvm6rjtmuoiul'n:vrurndnBdvrrr{lur.J:stt louflnuaclanilrf,#ul#fiorruirfiorrorsiodru:?rr
yi

- lrfi'l'l![nliyiavt[141]'tyl

tta y

d

[a:n

,)

'']1'{fl 0 {r.i

0u

<.to ufiodrrairlr.i'rindnr.fie':u6oiGrrairla::ri fiifi'uy-nrin{rrlna finrrr:irfiorou
n00lu[a{ $asa{n}]a1u51r

n,

a.en ufrodlrilnz'lr.rara-FrffLuuriu-n6nur uav!anfllnrudirlr oiun:rll'tfirfiouririnfinrgr

5n-

d.d

[fiodl rdBlaflr]ii4rla1ui:iu otul'rirlou-n fiur i6'nonyu oontu r riu rJ:yuu-o
oooor uf;aaas nr:tirrfiqrJ:vTatnl nr:a11ind3'uuro#or oaooounr:nierur!n6nnrv,{rorfin6nur
J

4v4

--

d.d rfiolanfl.imyinurl{firfinr-linruo::r:

ruuo::rLufiatu :cn,Jni uaauonai'nunjo'u6rr:r

roltrF

<.u
1'[ 5 v 1J141

A ov-.

rfr

olririnfi nurinrunrnnfito uavinruorinrinn'

rioaorriutr6 fl r6ur

uay

fl199n U

,J
"i ttJ UltylllJ0tAU.i
d.6', tl'\lO
Ua u tn 8:9]n fUfl 0 i y't't yl U 1A U
-i,dd.d Ll,!04{La::Jn1tvl0uu16fl unTlrrraunan5t 0u5l to.iunclnu1L14rljuLlml jrlq!5ya{n
1'0{t.l14T?yU1AU

)

14!?nvt b
e)

a 6ual u'tylt o.iunflnu1
t0

v ;- , -3
c( UnEnul dvloLtAsfil]lyo.lsl0 "Llu

.e.o l#rinfi nrgrlrnourfl !d:.r1fr nroio{rinr:fnfinbl
"e.ro

fifiyBfiasld:"rnrrfinrr

nr:linr: uasn^:uirirr,fioni:! nufilJulirula-u,i'ol#

lnarvirrfrurnlu
-4

G(.6n AvlfiUan{01llJnOLvUrllU LullolJttrlnlv!1U

tlav1l01J.iFl1J nA0aAUlytUUUttljUt[r.JU

?0'u.rfi't1vu1au

.<.< fiSvilunr:ri1tfr!nonii!eriil;rrn!:varnitorrrufinnlifinAnul [avrio.rh"jciorio

n0u 1u flou.in!

ua

ulu

tLl uL11lo.i r.r14'r'lv

y

[yn']'ltll?Lltl0 ttAU}]AlU:'ll.JfiUlJA!Un1:fi'l tUU{1UlJO.i0.inn1:Unfl nU'l

G(.d

,.11.{UT

c<.u

- i- yrirvr*[rinruiu:fi

fi

r

"
'-)
x.s'rr dr:r1ifi
ct.

a

G(.G(

-

fi

ula s

w aqw

a

ulrutour,triy

ura-tr

rnm au-n6y-uruluruaynruuonlyriyara'u olaooouaorfudu
il fl r:6 u'8 ol-lnr"l r s L1l u! : v nr fl uas rir a-.ito uyriy u r a'u

, i,-*

rarirfr

a

olunr:o'rufr

m

y A-

o i

a

ily{1fr :hu1ltasdlfr orAu,iuasrfi u:6nrulrqjlr,lrivretrdu
l4LlloYl dt

nr:rinilnur
rlo oo ruriyura-ufi nruvn::lnr:l3yr:drufi onr:rin6nryr druunrfl u
oo.o :v6'uyriyurn'a
n1:uilr1i.!1ufi

s

oo,te:vd'!eytu1tflrl
oo.sn 5stri'Unfuy

?lo oo, :so-llrylivrur#u tr.i'lrarivurii'uuriIrtln6uvnri!n1i

oo.o

nfusfl

i5 nliulullanonrifnfi

el'{d

nur rj:snolfr':u

oo.o.o aBnr:u6 tflu!:soru
oo.o.le io.ioBnr:udr.lrufionr:rinEnur rflu:olr.J:voru
oor.o.6n lo.ioBn't:u6yrntlreJ

rflun::lnr:

oo.o.d to{oBn1i!6il5sdr?ru1rflfl rflun::rlnr.,

sn

:sd'!

6o

d
a&

;

d

-l
oo.o.d Ftfltlj y{ U 11n 1: ftfl Ula e UUi
fl U rilun:5t.ln15
oo.o.b {dluxunltno{ytiqrulflnAnul Lfl un::tnliuayrarrufl .t:
y",
O

&c

yl.luo'10 tlrl

{ 0] 1r.J1J1u

tafl1ufl.l:o1un

Lfl

oo.tD nfuen::].lnliuiyl5noniitfnfinur yriyurdu

oo.b.ol

io.ioB nr:r-rGr.lretfr r n":u-nfi

nur

ufl

!:vnol6ru

uU:yoru

un::lnr:
oo.b.en tirirut ont:nolululruuayurolu tthn::lnr:
oo.lo.< nidruronr:nolna-l t{lun::lnr:
oo.tr.d ulunanTinfinur tflun:: nr:
oo.lD.to to.iatu!6r.lruiliorurfin6nurynnrus

rfl

oo.b.b uiun0.trinr:fnfinur r{lun::lnr:
oo.b.o {r:rnrulolhirfiu b nu rflun::lnr:
oo.b.< liijru':unr:norvliruurflnfi nur r{jun::rLnr:uasrarlunl:
&-i
,4.,
yl{
u o'10 LL0l.10.t

t0

ob nfl.rsnllr.lnllr)]tuflo

0J

1,18J

!a11un1:o.tun lfl

,

' 'x

6)6 1]01U1{ rla LlU

ob.6, rrruun5i nr:uIu!r ufionr:u"nfinur

:-'o'"ur ora#rlt'rirrauoulu!r u ltufionr:

rinfinrcr rirfi!oua uavafilJaludllail'trinr:riyr:fionr:u-nflnurufiol:viyBntr
rlrrluflr ru yriyura'u

ob.b nruun:: nr:l3yr:fi on::lfinfinrguyriyura'u
ole.le.o't1.tu,.tunr:rJfrri6lru

ail

fi

{:vf,lr3zua

r::a

tiruroyrirfi d'rd

raBlnr:,i'ofion::rLnieuurflnfinurnuulalr

u

ryriyora-a
ob.te.b tyalunl:ritfrumun'lr,tilru,irun1ulu[acnruuonrLuriyura'u naonou
,dJ

l1!ai1 x[n:0t1un?1!:1l.lt]0tY!0au!auu.i'rl.tfl'tLn0fl

ltunFI nu1

ob.b.en rirriu0ua llin'^rjinr"r urianrrinfl'nur

tr:rrix

ua vo

1

ob.b.d oon:s ri u! rl:v

nr n viouurrJfr

j,, ,-

J

q

l-fi

o1un0 n1:unflnu1tuuiuavl0n1vi lJ::atu1vl.r1uvlLl.t1louu{n!5ut1JU1lu
ttau:
rfl

rrin^:fnfinrcr maoflqu

ufi 01fi

d

s

nr:lirar:o-nnr:
J

LUUU0uto.uurly ura-a

uootuun:i!nliuluurufi t n.:flnoj'nurfi or:rurrfi utou

dr(uruuiritnl:stlantinfi nur uavolrinr:findnurodrl{ou . nu
ob.b.b r.Jfino'u!:v r6urflruur airla:rri raiorJ:v r6ufl rgurd'ruio nr:rinEnur
oto.u.e

-tr[y,{On1: LLAI {U't

6tJlryt?11U1a

U

UU',] yl',].t 1'\trU

U1

ote.te.6', is riu

ua

yi lo:.ty#n

rn::I nr:rir tfrulru

maoooua: zuanr:

1:unftnul[ 0tauorl14'tlytu't6iu
,y
- unIn'rafuyn::Inr:riur:fr
10 o6n iufl uiyu'lrro [rt.] 11yardu

o'ttuu{11t01l-Jnafl

J is
1J5si''tlvu'trrn rLUnnunuvr Lou!:olo5 nr:ldr.J:vdriv arrtm

n::l{nfi

rtlu!:soru n::1]nr: :cno!ri.lu

v:otn rut6 r.lr ar{ruurrin finrgr riiufiotouruion::rrinfinurroliyorursr
4
z: ",nnn:5lunflnu1 lll.Jyl.iauL
[nU osn n!
ua

o

un v (-r,r:l

nrgr

Ftru!6

nruroidru

arusn:: n1i!5yr:fi on::rLrinfi nutl:ydriyarrrrr fi yrirdd'.rii
oen.o

uiur:t'onr:

oen.b

rirrYlfiomrl rravafuaqu

uacfirrY!nlra.trufr onr:fnfi nurnru'tuiyorrum
a'l

uail nr:rir rflulrurol

or rin

r:fn 6nur!:

s

sir

ivururn

do .<:s6'rnrus'tr.lnrurGuoirorrrnruyn::rnr:riyr:fion::rrinfinurnruv loufinruro'rflu
l:soru n::lnr:i:snoldtu :ororur61nilro r.iryriraru {:-lfrorourufion::lrinfinrgr ulunal ai
!nnnu1

Lla u

d

zu

yl:.1Fttu't 0uo1u no

n::t.lu nq nu't

y-i

ryurfr l5rar:olonr:uavrirrilnrralruion::rLtorf
no'nur

vt]lnvt d
anru"nilnur

rlo od n::u nr: anrfina'nrgr :yno!6'rEr

6'uvrun rur r'16'lrt rnnr: rd o ndr firuyay o
\" 4
uaflrntuy tuae']f,n1i to!.r1{{n::rnr:anr#nfinurlli'uflutrlmurJ:ynrrtruriyerra'u

"[o ou

Y

fifrdvtit6ongt"'i

:sra'irrfinnr:fi nurlunrnnr:fi

flo

o6'r

4
d6 -d
- nii nlianrrinfrnrqr
6o rinfinurfirirfi.rfrnuro

Fru

dlunruv uavl:jou"lu
n

nrcrtYu

ta,

t'lA n55![a0nrl{t!Un::1]n1tAfl1uflflnu1n0{

n

6ua

y
a
-a
" anflnb10U
ors'rl.or LllUUflf1flU1y n,1
LUnfUU!U

*--?

lrl

ri{U

.1

oel.b hiou'[u:vv'jrronaslv]uvr{i{umtrdofln"!

uay:vuf,

ulrollJurivrardu rirrnu

qnalllruvrtiriafrolr{ullrurrudrl:"irjoon'jr aornrnnr:finurluiutlnilarlo:rf,on6'r
uastrjoulu
' - ''' '-',
'- n
:vra'ir.rvl'nnr:6nrgrlufl nr:fi nurriu
o6',.6n ,.Jan1i6nurfirir:srir-rovuuuraduayaillilgirn'j1 ao,iqofluri'(uri (b.oo)

oer.< lrireufi !:ui'fr nnurJ:vvrqfr
os"J.a

lri6r{dr:v uiuriro::l

ui

uf,

avru

ul nr:finur

flunruyn::lnr:orrinr:rinfint*r aha:rinfinu1 L[ayr!:rJ
nur !:sno!drun::lnr:anrrinfi nurnrrLrio .e {ill4tarirdoid

arnfi nanrfinfinurov6'0rlil

ro

od

dn1unfl

od.o ulunAnlfnAnul
od.b olulunanTin6nur
od.6n tJm5l0aO!n1:tlU

oa.< rJ:vtra-rfiuti
od.d flii n1iafirrTnfinur
od.b ra1lunlSanrfnfinur
1ri'uranarrinr:rinEnrcr rfl !n::rlnr:anrfnfi nrgrleEreirryilr
urunanruhdnur 6o n::lnr:anrfnfinur dttdor nnr:rf,on riurorror n::rLnr:anrfn6nu^

m']lo od
l#urunantin6nur u6onn::rnr:anrrinfinurdrvrirfiqrJura nanrrinEnul rauunliafl.r
rinfi nur {m:roaornr:riu uav :ytnd'rniutianrrinfi nur 6nsirruil{yfil
, Z
qu.
v 4
.!t
n15Url.io.tfl ::lJfl 'tianlunanul Ll.ty1 r!uutynlfl 1.lM11 U1A=U
,

k)

do ."< n:nlurunanrfn6nurr{ualrtnnrvi tr.i'rl:yorunrusn::lnr:l3ur:fi on::ldn6nur
Mriyura'u GanrJ:vrllanrrinfinur ufiora-onurunanrfnfinurnulyrl mu{o od 1:in

6n

{o

uo anrfndnur fidrurovri"fi d'rsiohid
bo.o rirvuoulurrulunr:vizuur fio n::rrinBnrgr'lfi'aoondor ritruzuuyrirulrrinfinur
towyr?yurd'u
too.to

dr6'tfromunt:tivr:tru uacnr:eirrfrulrurlo.lolrinr:fn6nur

alrLa:rinfinryr

ruavtl:ltri'r"fl utrJnuuorlnr:rJfl l-fi lrurJ:vsirfl uay.llrJ:vlrruy'lfrir-r

0.in

bo.en rfluqudnarrirfirn'lrtfrouriu utav ui ol:r'liory nrior nrin finur
-, I Ja,
nliunFnu'1Lflu0Fr1^[.Jflf]ryurl0 u11yu^au
[1-la{, r!uLJty Lutinorly,{:1 r]uliylu.tii'El
bo.

d

oon

:s [e u!

rd

u

r nil n r

:rir

uo.e fr or:rur'[#nmrifi urol

rfr

u

I

runr ulut

uzuurJfr

or an

uasirlril

r#nfi nur

lGlrurJ:vsirfl drl:sno!6'rafi on::r4n:rnr:

uavwrJ:vlrzuto.rorrinr:finfi nuruayanrfn6nur

bo.u fr or:rurtnrirn6odotiorudllunr:rir rf, ulrufr on::lrinfi nur
a

Aa,

bo.ed tflu0rtuullo6o rtiufr rilurl:clutni rio nr:r[ruilut1ullo.io.in nt:{nrt-nrgr aTla:

lnflnu1 unefl

ttJ

too.a lfr an rrinfi nryrfi drur o urio d,ou n:::.,
Jo"i
l
[:0 r L9r[:o t14u{:1u{T un0afl1uflfln13't
- ) - , " .!

nt

rfi ofi

nrcr{o!

a ua s

[6uo uus

,

t0 bo UlUndnlUnfinU1
bo.o

tfl

OlUlnyulyl

O{AALUU

url:vtru'tufi rJ:ytmaarrinfi nur

Ioo.b n?!

0u

fliirir rflufi o n::lto{

fln

ifinfinu1 'lvl!::a slr! druloyrirfirosanr

!n6nu1

lso.6n:1u.lruzuanr:rirriufrorlrlnr:rirrfiulrutololrinr:rinfinurrioilfi1iyU1a'U
ou't.tl.Jou

<f,y,

n1nn1iFinu1a! u{ni'i

rio

roro

orjur

un

an rrin

6nur fi rarird

O'r

oi

ohtl

bb.o rfl uriiraulunfl nrfnfi nui 1ufi onr:fild:-uolryr.t.lu0rnulunanrfinfinul
a.,,---,J
o
d.i
leb.te ruuu1Jfl1J9tyu'tylrr11l.tlt1u nan 1unfiflu't Ltniturulunanlund nu" L!a1 .1;0
,-@

v &,

lJllJ0rl4u',ty

tO

10

losn

LAU1fl15AfllUnfl nul

f, -

1.11,{1.1'lyl

, h .3

O{rl0

L1J1-J

ben.o oonufrfi oriorJ:yrlanrrindnur
bm.ts o-o1ir:r
b6n.Gn

u,t

tu

nr:rl:stl

.tu

tn!inU1t0nA1l 10{An1!nfl nU't
.

-J

losn.d Yl'l14U1yn5n15 t0ian'tUnfl

n1:l1

usn.e litarirfi il-eiruriu talanrfnfi nur

liuar!,r'ruisu'i1ianrfnonurrirfnfi nvruasyilr urrudrfi
ir*.o r.lfr rifir,lrirfi du nudurunanrfnfinrgrlolylru
le6n.b

a

y

rfi

otrior

io
- rlo b< fim:roao! n15ritrfrli{lf,ritrYrfroorrr
uavm:roaolr-iryfln1rrit.t1lo{o{6n1il-nfinurtri'
a

;

-'
rUuhjnrrl:sreuu {o!"rnn
uio:'rrJrruaarrin6nrcrodrrdounrnnr:fi nurasufilnir

6"rJ

do uc rJ:vtra-lfrud an.rinf,nrcr fiyrirfi 6'rriohjd
rod.o rzuuul,,Jid11ar: uay!: yr"#lLl(udlrufir n::lu-n6nur firtlurjrslurriuri

unfinu'l
Loa.Ln rJfr rifi

fl0

rarirddu rt,du.,unanrfna'nuuorylru

i
bb't1:yn''150't5.t9t1rtyu{1J0.tnit n15afl1unc1nu1 !.1?1:sn511aua

3
r - j o - flu1uu rrav6ua0a{
tu?uy05n1lu9tu5e

,&

o

i Y
,- J
{ld'slo ut51Ja'{
tlriSuyr

y3,.

" , yrifrtrin::l nr:anr
n15fln1fndnultet"[y
rindnrcrtfl 16tlinu1n1iou"luciluu {aun'j1n:: n1iro'lvriosrrjrilrarjrfi
gJ
110

te6.J fi

t.]1tnn1y,{lJ0.i

n1flrt9t.iet{

n::

n5t n1tan1undnu1a!aoa{L-o

ber/.o 1liFrflrudutfruo.i n:il]n1iar1finfinr*r str

oo,

le6'r.b

rt1rt?jo teb

{o
fruxrisni:rir:loirrlrarjln::r.lni:antfnrj-nv'l

lo6'i.6n nlU

b6"/.d A1O0n

b6',.d fr'uan1 n1:r{luu-nfinurtourarivrora"el,riotdilourifil#arrninnr:finrgr
bs,J.b flnflOnnou0ll {O

Gno

'li5n

6n

bol.ol nnallyuytxifiuiruu:lmuriofi6'!yio:yriu!to.wuriyura-u
b6',.d oBnl:!fifi rirat'llrir{uorngiruy lloa:vunrufi ntiodr,:dou6'r
1J0 led

a.j
tr
o
-Lur i- 4
11fi lt nn1fll0I n::}] n15fifl1{nd nul duaoal ot ur.J:ynr:10fr0r
sf U-l

tun:

tvSo:vErstrar"[ririoun'iruiririu riou#uaonrnnr:finurdaorhilirnr:16onsj'rtiortrirairdunrerlu
a^:.ra!1uyd.t{1nfl 1flnul auaaa.i

drr{Junr:aroonra6or(uanrluilnruyuavlu:yy'jrrdu-rhifinr:urirr'lu6urnrrrfl.,run.
rinfi nuT tolvil l#nrusn::rnr:anrrinfi nurrorGrdry{rfi :hur nr:
do bx n::l nr:anrrinfinryr oyrilr { eil r[uil{ha n rrinfinur m r ?io .a ?i:n d td[fiu.r
mluuu{tou'l

rjo

eno

nr:!:ssll

an'rrinfinrgr

6'o

-- F fl1,r^Y.iil Ytl0
"
0'l1J1u
n::L n1:4fl^ Ufl
Q{0 yO5lJ

lfi

t1JLJ

n::l nr:anrfinfin ur rdr rJ: at ltrjrjo
0.i

n!:

er

n.jr

filyfilr o I

ylJL

'tun:oifin::rnr:anrrinEnryrulrirrtl:srr tla:rorrirl:vtlhiriunrJ:stl6nuil lun^:
y -!.-..,
, io
,
,
.,d
rJ:vtro:"rydrf,
d'rrr-{miriu!:vtlhjair n'jryfr.r'luautosri"urun::lnr:anru"nfinurvilylo tr}'fro.jr
n:!o

tn1]:31ju

lun:fivr'n::ln^:anru-nfinurt^onr:r.J:yrrfioriofiuarrn:v.r

1o

ulriu6'r

rfluuf{6 01fi

rl:vtruanrrindnulvril!a'?{vli'r hianrrinf,nrsruauodounoa#uriooBnr:lpr* rfiofiqr:ruroonooudo
oono1fl n1ir!un:: niranl!fl 11fl 1er uavtri'nruv6'u#rrioq'rrf, unr:rdonpYrdor

Z.

lunr:!:sttJynFr:"lsioruuyrn:rurrunr:ututlrt'tll.Juyahtruttavfrorraua:rurrunr::sr
fi
--i
d
i
nruvn::rnr:l3r-lr:fion::rLfinfinuuyrilrurfiu nru'[u3r#riuyei'lornnr:r,]:cr!ynnir

ro

6no n15a{! rl10{an 1tnfIn1:llLu00 r0l rd u {d1u] 1nflo,i fl5::.J

ai
o
J
'lun:nlfrnvruuurfiurrvirniu'LrirJrs:rufirJ:crJilm-of,ufir"o
- - 3
i,

01n11U:s1J)]

n1:dnr{nfr

uravhin:cfrlouutlo

uzu

s,

nurfrr{r

:s1t.]

a nrrilrsrlrLfi'rtri'tolfi

gL

ut

L nnnupnueeeploruarulGnplLUtru,
[@ g

Ln

g

n

g

LU tt

g g u

f

ru u

t

luur:upnpuunrsuhoeruul16runguunloLnLot.efur

ull uu g t u B L rtnn@

t.tu Ln

L0

m L&uu un

g L U]J N @ u B

tn]tl

)eur

Lfluuun

GII"

qur cl, uLu@nu,lu@n
l'tt41ltl\,(18 Lru

"

nLgAgIt
, 2l, ] lr11g LU lXltlG
,p r
r, nPI UL@n[I11E

ltL Llrml^ru gU
FpF

"r4l

ll1
NdlldlldLUAgnUG@0|\,tlBULGhLL[4tt
'1,'a'i
"6--'-.=
--- -r-----iJ

060np1LAUuu4gLUU|@gLt4ETtgLUmggUBtlJUGOBLgLn. L&UUUngLUrd|@UBLnr4t
,, rt
,
at,

pw

0n
i

BPLBT LLt4nBLUAS[$tLldllnDlUL bG1LBr4LL0^gFL&U]JUJ1

EtuubGUBLn|[GBullt6tuuungLUtJ[@uBLnsuueutgLugL^u11 l&ruu1uun 6nltpflJLJ [,eue Gn
4fl.!tJUl^LnuuuJlgEltlguBLn i'r(o qur

snultp,,r 1LBLMnLgagn qro que
Mturu irnuAs

FB LftnL

g ag

F p(9 qur

nrua1*e pfi:ur lpnul,anLsagF pto que
mc s

enlwi[

gLU

u

u

B

t

F

nL

g

ag

ft

uso que

Lnl^nnBLFnLeBgF clo qur

r\,ttullpngpl$PAull LltuBLMnLgagn (9(9 que

gLutttLltsplNpBLFnLgagF o(9

que

SNUMPL6tUPUNBLHft LSA(I'I P'qU:

SNiTMCLIAENBTMNLEEEN P'qU9

q'qw

gLUNLfuUI

cu:

u$ft:;uu

r,:

que

utpttruusmrcoeugunurulLBr LLuBgpuauuunsuu,ulouaunpb P que

fu

utluyr,urnrssrugunbtul LBr cLGAgpL.auuupruuLalouaunpb P

fu

w qu9

srL4utulLBl LLDAgIuauuuneuuurouourupb

Gl'quj

Lutubplonl@ulLGr
.p nutuBqFL&uuuneuurorouaurupb
,F.
NSLU U}@U B LN

"

(9'qUJ

L6TU UU

BLUneUAgt[ L6tUUUngLUt
l0gLl49f[9uUN9(U^ft]U
i-i
lt Lsn tP

B

Qu:

G

r41t6ruuu;i|

ll,
@

Lntu!4e$1 LOUdUnmsguuunnlLU^ullgLUtdDgLttgngLUnlL6tuldunt0l}nl^rLUn|[1l^LnhLl^
l,;.^-,2?n
gLUrrb@gLt4gT[gLungguaruuttGUl

L6ruuungLU14bebottuttLmEnnlnuui,tuauuunnt
t2
t a.h

p*
-

r),uL uG

uu

Lnuuun
on
n

LNUUUNgLUU}O

Pt

F

tdLltkt

pue GrI
ug11|guLfluuunLupttfu agnunlfu nnlBLm!4nomnsu1
p
rt^tF^l^Mog}tungLUgGlrl
..b
4
F

-^

?

An110rup1oft
!t1AU11

t4'ltt[BOgnL BU-Bl LLLtt't-FrUUUIllSggUUugLvtgtlgLUrtggUAruU@6onU1nU1agt[Ln
.;
LqUUUn

LUpUBLnLtI t&UUUngLUUtGgLLtgngLUttgguanruL4mnulBlltdl.fiSL&uuunLupLu

ueue on"

gLLrttPn[4l UngLUgG GgK Otut @dgLFlUlJUItgLUtJ]@@gLt Un!4LU L6lUUUnuUEftLldFlnftlu1milaSft
gLU

AgLLftB 0r * g^ ulr gLU LdnlrLU tguGUnGUl
" 2
"
'

q

Berur

LB

omh"BgnsLu p
nLFru BU nLUp !41 6lue Gru
-i
F ^----i-b

6l

cia ao t#oBnr:rn- fidruro

uri.:nvr

nruvn::r

nr:liyr:or rinr:rinFnur l:siirilrur

rrmni.i

iv ur ttmun:a5o::r:rt1'rtraqj uayiyur rrrrun:rio::rL:rrla1vr! n u ol rirl:ynalrlo snr lououlal
lnuriruusdrto'lor]urunor6nr:rinfinurr..l:siiriyar rror uac runr:niutorJilo.rur uno{rinr:u"nfinur
Inufi qrJur unordnr:rinfi nurrl:vsfrivrurnrnriul rfl urJ:coru
. ; , \ ,!
tO do POJynSS!n15U:14'l5O{nnl:Ufl flnBl !01U10yu1yl
9lO Lllu

do.o oon:vr!'u! rJ:vnrn rrurrJgu"fi rfi u':nilnr:rirrfiurrurolorr{nr:fnfinur
dol.b o"Flli1uru1.JtJfrri6lrurJ:viirt 6r!:anol6'ra fion::rL In:lnr: uayrlrl:ylrrufi
aoon6'a{n-! uruuvisuuru-nfinurtorrvriyur#u

uavulEi!ruanr#nfinur

rfio

rauaanrrin6nur fior:rur

ouffi uac:r urrunrusn5r:.rnltu5ur:fi on::r:rinfi nuuyriyara'ay:rl
ao.sn riyr:rrufi onr:rinfi ntrtririuhlnrluruuffld'iuourl6ornanrfnfi nur
<o.a fro r:rur r#ut ot nr:o-o n&.:tl:l uayrirrauoanrrin6nuruasnrusn::Lrnr:
--i
ulfi 'lifl 0n:5 unfi fl u'rlrv'r'tYr
ulautyrovrSllJ
<o.a rirrfrunr:drufrcnr:rinfinur o'urflurj:slutriuririnfinur
<o.u o'rrf,ulrumr:Lfiruriyara-ularurru
ao.gy i'orir:rurrualJnanr:rJfr{6.:rur6uoanrrin6nurotjr{daunrnnr:6nura,
n

t

-a

06n1unflnu1yrn1:ru11fifl0 rauottus

tLastlu{1un 3flttt]fl'rilJ:y1:n0n55t]Unfinu,l

r n{.1

4't2ytuleiu

ao.a d{sirLtyruL{li:llrj:atrlduo':sioanrrino'nurlrnn{1fifim:cnr:l:yt!fi lfiurdos
do.c( Laua6onruvnii!n1:uiyliorrinr:rinfinurludo ,u.u 6nb.ob r{lu:'tuunna
ai
fiaoDn1:uo tv,ro1,[o1ifu'r0oo
f]ou In o rirunru r#utouro.i n fl.Jsnii!.r nr i!i141io.ifin1:rinfinurhiriou
n?1vu.t[!ao{to.tPr vn::rJn1:

do.oo drrorr
ri!sr-r

ru1#n ruv

n::l nr:tirar:o{ 6nr:fnfinurterriotr.lnr utufilri'riu

uriiufr!urirurd'uliunr6Lrsi{n".rnruvnii!.rn1i!irar:orrinr:rinfinulroluri

do ab nruvn::rnr:orrinr:finfinrcr :viiriyrurrtn irarirdoid
ab.o o-oliruzuurJnrifirrurJ:ro'rfl 6lrJ:vnold'ru firn::l In:.:nr:ro{o.rrinr5
u4
Z
unfinul!5s41?ytu'rtl,Fruu

t

l

,
J
tauoFton&yn55! n15!5y1io{n n1:unflnuluasattlunflnut t o- o,t:fu.t

n?1:.rLfiut01l

dte.te !iu'ri,r'tuionr:u-n6nrgrl#rfl uhlsrrlLur.rufl ditaur-fi
<rr.rn ritiunr:rirufr on::min6nuranrfl url:cTElrilLLrifnfi nud:viirdufi rfu

1

ab.< ritfiu':runr!fi urunarfinr:finfinur raio inurrtm yio llyrirara-u!our4!rU
dle.d t1u{'rur.ta nr:rir rfiul ruyion ruc n::}] nr:!3ur:ol rin t:rin finuro drsrio U
fl1nnl:6 nUIAY o n:.i
<b.u drn-r uyurdriuil:vtlduorrionruyn:::Lnr:lSyr:atrinr:rin6nrg.v,nnirfi
.
J.i
'l'l: vfl1:!: ulJlJyttn u1t 0,1
<to.sJ

rinfinrcr!:cdrirur rrrt

lvlolurunol6nr:rin6nutl:ydriy
un

l{uur

a

nahL

Jasd

uflfinu1 ty{0y10't: 'tfi00ftou
,

J.

t!u0un?1 u{

Lua 0.1fl

LFtun'l1r.l

0{n ruu n5 t:J n1:

ur urm

rauofionruvn::rLnr:riur:olrinr:

a:rin finrgr r{ju:rulnnariaoBnr:ud loerdruuranorrinr:

ttutouto {plfuvn:: n15!5vr:otn nr:rin6nuru:sdrilrtir ttn

-oo
<tr.a dlrlallrutfi'nruyn::rnr:l3ur:arrinr:fnfinurrJ:vririyrar rrmtnriolrjnru'lu
t, ,- i
dulirrlu f!d'rursiriufr urivrurauU:cnrnurirfrrnruvn::rnr:uiur:orrinr:u-n6nurrl:yiirivrururmto1yI
1O
iuir'

.

d6n

g

d
f d,;
'l15voll{41[tt4u.lt0.infuvn55 n1:!5y1l0.ir]n1:tnfinul ].l11tsFl:11AUy
.itl rE

fiqurau fit

iufi *o uqunrnrtoriJriotrl uavoro'[d'ir

u6onoYryso urilm'l rflun

rl.iUgl

tuyn::tr n1l!ii41:

orrinr:fnfinurh,rilt6'
:A

10 dd a}.l1tnn1

Ft

fliyn5t!n1:u:y'150{Ft n1:unFlnul;iuaoa.i

dd.6) fllontuat]tfim,l}]{o .ol
dd.tcr y{u'tl:unl:o1:{m1[!14u{n
dd.6n

trl'lU

dd.d

a100n

t}.Jo

:.
yn:: n1i!5y15o.iF]nr:[ndnurduaoawu{o
au

nurtollnrinuriu raio!i:-lourifrhiarm'nnr:6nur
saa.t> nnallvruyrrlruu oril"[ofin'!u5o:sttulrLouyriyrura'u
dd.d

fr'uanry,{n1:rfl urinfi

a<.ol oBnr:r o'firird'.rlriviuor

uuril Io o nr:rauor olur o no{rinr:fin6nur

nsl'r

0l1!tO do,6(

to

aa n:niur u n o r rinr rrindnryr vioor.Juranotr{nr:rinEnurrJ:vririyurrtsrr(uanrvr
A)-2,

0]M0 dd [!av! t141fl'r:o'lt{rl1uMu { tnun: t u.tl]0{1't:u L14n'l tu1-lnl5taon0{ulun0{r]nl5unfl nu']
,!
,,1 i
tLautLn.lrl.if] en55 n1iuiy150{anllunflnul tfrtyu un l n?1tsn1:fi15nrl1uyu.t tyaououfl11n5,i14u.i
1#oruvn::rnr:riylinonirl.JfnAnurlyliyura'u y6onruvn::lnr:uiyr:fion::rLrinfinur :cdriyrarrrgl
oltuunl:fr::141u1un0{fifl1lunfi nu1 v500ulJlun0{n n':unqnululu0't't11u'ttlj9tou

ulruoulfirriolr-lounr!'r'r:v
e

flo db

di
fl56U11fi6UU

yai'nrnruc{

o

i
v .i
,--' lyio!l1J9t14u'ty]

1141t

uavi6nr:a::yr'[#lit{iur]:ynrnrr,triyara-a

niil]n1i!5y1:0.i

n

n15unfl nv1 y50n tus n55l]n1:!5y'n0,ia n15unfl nB1

ia

rJ:viiriyurrtmnuyfirnu lo r.i'uorndlryilrlr.i'u1uno'irifl1rfinfinur ra!ofio!nnafr rylryarriooBnr:16
rdourir#.rlririr:lsiruu rulru
1lo

d6'J n1t!5vlJ1.t1j0{0ln

nllunn nbt

:yt
d6'r. tD n 6uu ni tr.l nr:uiyr:

qw*.114:]

' ".i
tflo.39t0
Lllu

<s'r.o oBnr:u6uiun

fi

on::!rinfinrcr!:ssiriytururnGun
der.Gn tJt

u

no,i

n::lrinfinryrluriy

or

du yionrus n::rL

6t,
'[yur

n

r:liur:

:ym.J

fint:rin6nur ti u nrJ:ytl

d o ru y n : : n r : li y r : o I ri n 1 5 f n 6 n u 1 lri ria u n'i r ra fi ltu a 1
ea,
nr:15u1io.iri nlifnnnul rqirf,aSorroriouruno{dnlifnAnur'l#Gun!:vr:r
der.

aruvn::r

fr o

l.J

a

.l

o

r

o{

1i

I u.t

u

a-i

nr:fno nur rtlurJ:s oru1ufr!: vtl 1un:slfruru no lri nr:fnE nurtrio -tj
u aqr.tu
,aaq
,
, J
,--u5oLlo^o!nf6vt{rfrLrilfolurunoreinr:fnfrnutJfrr"frllrirfiruru
dro urunolrinr:fnfinurlrioqj
vt0

,---

,4,.,e

u

no lo

A y

0101lrurlyu1yrLo Lun s n:i!n^10 {nn1iunrinu1yI
ic.
r
tnF nuroulonur.rfr lrtlurl:coruo'rrfi unr:!rstrl
!r.l

rrlUtyt!
,

ra-onorus n::rL

nr:uBur:o ln nr:

-oo
hinruvn::rnr:riyr:orrinr:rinfinu1

il n r:riyr:

rinr:fn6nur
rl:vil'riyurrtm fi nr:r-J:vrllrJ:
a rir16 ou ua clu nr:rJ:vrulyrno {l fr'orfufin:r urr u nr:rJ:strl{rilu
ti
v#nqru uav6'orrduo:ralrunr:!:vql'hi'rJ:rorunrusn::lnr:riur:ion::rL#nfinvuuriy ura'o uas
n ruv n::r nr:riur: flo n::
rin fi n ur rl: y il'ri y ur rtmy:rl
<ot.e nr:all61ri'fiorf,u.i{tilrnrolniudtl:vut n::lnr:nuuflloonrf,ulld'ufillf;al
q
dd
i,
d
trjd
.i c, d !
a
..
Lunlfuvlou ttuutAU {tl l nu [YlJl v0'1u11!:ut}] 00n tA u { rYurfluiinra u {vu{ rtlurd uidtlq urnfrt"fir!:vql
rrasorue n:

or

rL

q'-i

;

lrifr rfr lufl rtornruvfl

rr

!,

nlrrl",rylo

fr

o'irJ,rin:rordrJ:ytrtriatLr:oawfild

dgr.b n1:floUru!ilriuriliu

11a1

anr!d

uas:yuf,

al.lr:vnr:l:yru'lfi'nruyn::rnr:

1J:14',1:0.1nn',l5Unflnul 1151!A1{ U1

o
"Lun:r[frnnrvn::lnr:t5vr:ornnr:indnurrrronr:rJryrLa'].rnt-i6oeiori'u
-i

Ioukiur6'l

l#urunorrinr:rinfinurvr:rrdrrvrirr{Juarua-nrgoid'nu: lfrurunorrinr:rinfl'nurrauodoraoariusio
d

ofinr:1]fi

Ji
1110v!0'r56uTn091noufl000n0Tn nTt

ruuFt[uun5t n1t!t14150.1nnT:unflnu1

do <a nr:!:vmrro{o{rin1i#nfi
nurl:sririyr ui rro hild do ao fi6'dor uoular
ri
{o <.t lriorrinr:fnfinur uavanrfnfinur outun'luouatorryriyara-u lounrusn::rnr:
rir,tr :fi o n::rLrinfi nut:vriv urder
do eo lr.lorrinr:rinFnrsrl:v sirivru. rtm dum: rrioordnr:fnFnur uasodlunrrro uar',x
ilrur rrm Touorusniu.lnriui14linr niurfnAnulil:viirilrar rtm
J

l4tJ?oyt

b

alla:rinilnur

rio a. u-nFnurlnnur{luarrfrnroralrLa:rinfinrcrlunrurdfr'.:ri'o
aha:rin6nrgr ! :vno! dr u

do.o urunal a:rindnur
d6,.b qilulunalla:rinfi nu'"ufi

rafir

ao.en o!uranaha:u-ndnryrnufi aol

do.d !411Un15
do.d tvftulln
ao.u rJ:corur.lrurl:vrr#lfiuii
eo.e'l r'lrarinfi nurfrifrud

do.d l:u5'rur.hudrrailirrnr:
do.G( l:si1ur.hufifiruacdlraB arnryl

do.oo rJ:coru6lr ufuylul n1:
do.oo

r-l:vorue.lr

ufr

ar.liotuo::l

do.ob tJ:vorurlrutirrfi ryrl:vIatri
ao.orn

rl:vorurlru

:yn1unfunry,{

l#finruyn::rnr:rirar:

- ols

do.old I i s 61u rh u i
do.G)d

ato

r(r: ri

l:sn1ui.hul3yr:lriurif, uruavur:r
,.i
6nUl01nA1t1rl1{6,]

d6).ob

zuUylUufl

do.ol6,,

lienlutr.J:

r,t'rfi nruvororiruuohifi r.lru

{o

uvrn a1l

du!i6nrr1!niruryllsa!

d,;

ato.o fiyrirfiliur:o'q n r:

:stlat

O{nrusA11llasyU{nU

ua-ln"o

nruvn::ln1i!;uliaha:#nfi
ato.to

fl

u16'

fi o

nrgr fi drurorarirfioisiohld

n::lrrir

liur:rrufin n::l#nfinur

I 1a r

ulu

ua yo un nr

n ru

v

rl rB ulio ufirlr]

trir,{luitlm uU:s nr o

uav"Soti.rn-'!tornruvuavryriyarfia

db.m fior:rurnrro-orfritr:rlu#rfi'oalrla:rinfinur rfiorauoroourifrsion6u!6 uav
:r

u r

rutfr'or+inr:u-nfi nurvr:r!

eu.< i'odruzuurJfrflfirruil:vii.tJ 6rrJrynoldrer ion::l In:lnr: nr:rirrfrulru
*avrrrl:vrrruror uoiavr.lr u uasrr:rlu#rn'o ufio rauoorpifi rion rusn::rnr:r3yr:fi0 n::rnruy uav
iau00{on1tun6nu1t'tu'1luan1unfl nulyt'ru

dte.d er'1rfrun1:eruuzuufltdirouffi

uavfr on::rLfi

rtlurl:vlutriuririn6nuT

urrutoltl:1fi #lrioraha:rindnur
db.s, [{1i2ilil:uqrldruorrioordnT:rinEnrgr anru-nfinur vio rarjrulrurirl
eLo.u rirrilfi oorunr:rilfr
id

v

la-

1',ns11lnu'1110{11nnlivrr.rn15!tulJu

yl0rtrurllil:.r1J:vlJL

1 fifi

tLalrrmn5

db.d Gunlis1lfnfinurlrstu o rfi oirruo lrdorrirr 1 mtLdr#ualr,'::
eb.x rirufruruntLfi or6nr:rin6nr1 lLauFrruuLrouylr'ru
ab.oo 6'nlir:rurruzuanr:rirrfrutruro laha:fnfi nur rauorioo.lrinr:rinfi nur

-v
odrr oanrnnr:rt-nuras
o nYr loar.irunrusn::!nr:uiyr:fr on::!nrus
db. o o a' { o u.r 1 ulfi n ru s n : : l n r : r 3 r,t r : aI l a : rin E n rcr r o gi o],il n r ulu fi l lir iu
, y,
- z ,- a
riugt-lrrriiufr nruvr.l:vnrorrriro-rnrusn::rLnr:riyr:aka:rinfi nurtotvil
rio a*'[ri'uruna1tla:rinfl'nuridruroriunl:vtrrinfinrgrr[.rvlotunrus lour.irunrr]r
.!a

tvut0lJu0{ntu!9r

{o

e< oruarrifi raa''nrnruq ?on1t nruuanl: runr:r6ond'luiunallJaifnfinur ttay
n::rnr:r3r,lr:aha:rinFnrrl#rfl ul mrr.,tl:vn^etoreruvriu 1
dJ

clo aa rr:snr:rir:lsir *yi,ito.torucn:: nr:!i14t:alrla:uhn-nrgrfirr:vn:rracyfilfl
3
J
,J
iuao a.r ifr on ruu6rJ: v nr n urrit fri n ruy n::rL n r:r-riyr:aIil a:rin finurroluil

ro

db al.rlrnnryinruvn::rnr:r3ur:aha:fnfinur duaoalm'a

db.o

Y!U'll5Un1ifi'll{n1tLyU.i

db.le

FllU

rll t0 dd

db.m 4100n

au.a fiuanrlrnr:r{i!rinEnrcrroruyriyura-u yia16'ilouffilvlarr(nnr:6nrgr

ttay

o5n -

db.d 0naflyul1r ririu mudorirdr
db,.b

to

l'tri'r,riuornoiruryril Iou:eqnrrrlfi oliodrrriour6's

-i

ao,l'lun:olfrnueflii

u<

s

yEo:sre altouryrilrura-u

-a " !.o wv
Frru!6fi rila

nt

.i

-

i!;y1:a1la:rinfinurriuol

i

,

el"1rru ,i

l#nruvn::lnl:r3ur:

rfi o rusir d'rhi'ri1:.r e1'1Lry

{uyLr uavrirrflunr:yiu

j

d

aha:fnn-nur fror:rurrauofrornnafrarnx5eiooru!6

n

, Z

-!

ornm'ruyillyr"lorus hinruvn::lnr:qo16uit,lrirfr:hu1n1iaun.j1oyfinr:uurjld'lnruvn::ln1r%o1yri

to

n

sntt!nr:lirar:aha:rjnfi nurodrrfll'rraro
nT:!:srJtnrusnil nl:!5yr:dlla:rinfinur fr'orfi nruyn::rLnr:l3r,lr:a1la:rindnryr
aa

1#fi

, j

i

nrrr-l5y!

udr

ial

"
tl:vtt:Lhiriounirfr{yf,.i1o{l;rulupr
snitr.rnli!iyl5aTrLa:rinfinur 6lfio.jrn:lolrir.J:stl

1O

dG(

n1:!:e!!eruv n:::. n^:!irar:aIila:fncl'nurosn:slirldlou n:oi ri'lsiohjfi
dc(.o nru!6[iun iytJt]
dc(.b u1unal:]d:u-ndnurGeln!:yr!

Frfusn5ir.tnr:l5ur:alla:fnn'nursiruruhirioelnirufirluarltoldrulu
nruvn::lnr:uiyr:a}-a:rinFnurdryro rdrdoniuiorrotriuru naha:l-nfinurrEu ntJ:ytr uaylfiurun
dc(.6n

d

& ,- a.uLl]atunfinulHUn!:ulj n1uLuallu 1]!n { [n?uy]Lfi5!n15io tfl0
hiuru nalua:fnn'nur u{lu!: yorulufi rJ:vtr lun:oifi ur unaka:rinfi nr*r'[rioti
e JLI ,or

,aua

,

y j

,---

uiolriororJfrrifivirv'16"[riqrJuruna1lla:rinonrgrr.Jfrri6vri^frurumurirrYr

druranalrLa:rinfinur

uaso ulunaT a:rinFnrrlrlo{ r,16otriororJfrl-firarjrfitd lrinrusn:irn1t!3u15aTta:rinfinurfirdr

l:vtr

16onnruvnil nliautonuyfi

lunr:l:c%

r

rfl

u!:vourirufi unr: :su.r

ru uas oio.l Lauo:ru{'ru
nriliutl,'Lfintuvnii fn:lli141tRln:l nuuyn'nJ nruluA!fliuudi{1nnrt!tvqtylnn:-.r
rio uo nr:arr frlfr'fi o rf, u rdrlrLrnro {fi ryrr.r n rus n::lnr:riyr iall6ifinAnBl
i

a

.i

ae

d

y

no{r oiolliufin:r ur runr:r.l:vrrl{uiluua-no

di

o

J

J

- euyfiroanrfiurld'yfilrfiur'Lun:nifrrrvuuurfruluyirri'uLrirl:vo"ufrtJrvqt6'oiu6r^n

ttlo ttJU nTia{os

ttuua'rlfiuorfi

or nfi

rl:str

{o u. lri'alla:rinfinrgrotiluorrrfufioroutornruy
f

4, !,<

rgr a ruv rflufr
,
a
o U

nnn

rl5nry"

uavl#n:vlirlou

a

1oufinruyn::In1I!i14.rifinn:r;.1

e .lreo

,d
aIt a:rin F nv^ uacfry{rfr'L#rir!:nu1trauu!urn.:orruunr:to

nc, .]
ytljfrfl05er!uu
n1a{ yt0ti5un1fifl0{ y1lyu1au y5001{tuuyta0

&

t

u0to l.i't1ytula

u Lo

J

141]2OYl 6'i

tll:u
cio ub t!:u6'orfiahrgrucr{lunr::rlnrirmrrflon::rdaulo rfroinnr.JiyardloinnUrua.i6
vi{o'urtlunlirayrrv a'rrairLnr:r.Jfrrifrrufron:ufinfinur orrrularroro.i}n41iyu1a-u loutil{oyio
)-

rurl.r

c,

rio :y

ri ardol-r nnro{ Mriy urdu

do u*
'lJrl0dLlt6:!ndnul

nr:oh6'.lttar:rtunruv lri'arrinsirurubifioun'ir oe nu rdr6ori'u6uririolrod'ornsrtrL:er
tlrovla

,Z

iirl4iuri'r[i.ru{lurrritr:r

r:rurllinr
o"

rlt

tfiutou ua'trir

rauon ruyfior:rurou:i6

uta

yafuauu.lur_l:ylrru

nfuallrarfnfl-nb1l^u {ru lfrorrin^:u-nfl'nurrtasanrrinfinuryr:rl

-od
do u< nr:o-ofls.rtr:r'[u#rrinorrinr:rinfinrgrhifiarr0nornaolnrurduh]d.,u.ru
4 ! A

\'r

o w

Y

,

A

tLu0Ln11 6no nu rt'rt0nuuuo't:o{torlnt :}Jnon v n5::.Jn^5u ty1:0ifln15gnd nul fl5or.Jdurona1:
Z,
A! : v n ol nr : d'o d'rrtu iL fr fi or o1: dfr il5nur a ru u:n : o.l

flo bd

r]i4i?ytr]'ta uo1{o''fl11i'fifltriu1to

n

ruf,ool ndo b6n rrayclo u< udoairlnrrltrilrr6l

rf,lI'ruyr1{rlr ulbu'rur.J1,r1iyu1a-u a1r1frnro{flr.nudol!:vnold.:uflnEnur uayyiounarn:rol
!141iyurn-u odrrriou Loo nufiuhj rauoln: lnr:o'ooYlrl:1fi:sl frr n::tl [{1ur.].ru ununr:rir ufrulrufi
i"

rflu:rl o::rrlo rounior::r

ufro

rrayalurl rirriu

rrau

rrulr!"atl:si;rrt''rrinfinryr

ua

yr,t6ol-m:rJ:vrirm'rfr

r.ruliyrula''uoonlri'loairl:soru{ :lIaso'roliridr]Enurrr:la{ur!;!ro.r Iauorion s
n::r nr:lEyr: io nii!fn finu1 firiyrurfru'tfio:rruiutol tuavLaronruvniilnr:u1urrafionr:
fnfinrgrfioT:rurolf6 tl:uairrorr rd lr{.irav,l1uyrrrfi os16'ilnr:arirauurrlrslrruornnoryrud
rrariv

ara"a

drraro

u*

uavria ua uSonr:riooru

finrcr eioor

dnr:fn finur uayo.:rinr:

bb 11.t5r]lt?'truatlxauyfi{fl n1:o-ofl-{t 5r.t1u nrldo

118

1JLr:1r 11401[Uunlt LvUAl tAi0noUU9]fl

)

Tnnl:6nul]1

LD

n'.rr!i!ro{aIla5#n
finfi nur:rulrurioanrrin6nur uav yriliurfruyr:r!
hi'ak a:rinfinur:r

at runrio-o

dt,lirnrr:nal-n:alr0nrolrm:rarrLr:orirrfi unr:16'ro.mi'.,fl
'
I
-i ..,
-i
{o uo tr:runavtr:dr.i'fifrr.Jinrgrriru1ulilfioun'irr-lfirnu
firrfluqnarn:tolrlyrilrarauyr

,t

LO5!n1Mrl.irl{01nn vv:0}]14'11ylu'lau
b"-r.o
b6'i.b

uo'ro1:rj yiounnrn:araafiauu

rfl
a'

v)'

t1JlJ2111.1nl1

b6',.6n a1l.r1ini!fi

e

-itu

o

a

: n'l'l AlL^:n

LUnllO'ltUUn0nStlJlJo.illl]ll]

oto!nlifitrfrunon::Llfl

- &

4q,""

o{u]

]toi

rjo bd ljr.ril.rllosooeii {u6o{frnon::ilfrl!'cir{ou 'rfron::rrorrr::lfrfiotiudrlud'1fi'o
v

tau'tn1-l

tr:lurinstrl:1l#fi oruvn::!nr:uir4'rir :ltilrioun'irfirnu 6rarrtnuoiaytl:rr
' - ' ,.!
"
r1luzu LA0n Lvfl't:.19t'trL14u.i o{no "[!u
bG(.o IYO'lUttllr.l
do

u.<

ue.to :olr.J:vorugl:
bc(.6n

tAt'lUnl:

u.t.a

ua:-ty{n

bG(.d n:5}]nr:ciruyril6u rlrrLdarLrfi
'1

u

.:

n^:tn}]1{int5lJn1tut14'Dt:":L

10

6.,0 201:{ nl

114tLll.JLUrl^

nrl:r.]uilalnr:

UAntn fl101Jl!rlt0.tt,ttttr

ttyu{ntuunttl.]fl1:!514't5tLl: 0yq]:{n.lLt141.Ji

Lo

,;

L}.ltnunrruultl:rL Lurrar

tflu?nu

{o orc't#nrucn::rnr:riyr:rl:l
jr,cJ

I

fi

drurqyfiryr'oieialild

ero.o fiorirul ttas?1{ ur.r!nlrril rfiumutortl:1l#riJutrJ mrlr-nqrJ:val
,

a

r

- - J

o

UJloA0SvLUU! 1t0lJ.iFlUOULO 110{lJy1iytu16iu

rirolrl:l

e'lo.b riryuoulu!'tu !rrli.J{'tu
c

ry1.JlJ0u

j

;,-

In:lnr: uaclutl:vtlrrurl:vsjrfltaltrL:rL loar.jrunr:

e5<,

nrnylU:flb1fll.tirJ L alloou!str!urrruu!0un {ru!:vdririoaildrurooqri6
s.to.

en rir rir'l

o

tta nx!

f]

n1i!i141: nt i tiu$avfl-a ofl o{tJlt:ll

ilfi ntouixr.tfiulunli!5u1:fi o n::ltortl:l
oo.a ilfi ntolirtLriutuyrindf; utortl:l
e'rro.u {'olir:r ar1uft a n1 iril rfi u{1u1lo{rrl:u rauoaIrla:fin fi nur yiool
s'lo.<

rinfi nrgr

6nr

:

odxrioanlanlifl'nurau o n+{
s'lo.o iufiorJ:yff1u.x1uuaulfio?lrLayo: n'lunr:rir rfiumutolnruvn:i

n1:!iti.u

aha:rinfinrcr orrinr:rinn-nrgr aa1fnfi nul rray!y1iyu1fiulfiu{luhliru6
, .jJ
.i s
mlo.d 14u1yl0u 9l'lr.lyA[ 45!nflnUlM:Oa{nnl5Unflnut o!flt].lU

rio ,'lu alrfrnnrl,!flo.rotusfliirl nr:r3yr:rl:1fi:s

us

3i
fr

uaoalrfr od r:.ou rrulfioruvn::lnr:uirar:to'[y:^i
<!

niiuy niir.]
a

Lxnl o fln1i6nur ttaua]rifinnlilliu

L1.]

a

ru nfl nul

tO

n

nr:!:yr:tl:l

0!uofl

1n

rtlurinfinurtaoi'r tLfrlr.rrntr.i'd$:ourutriFr{uu

n1iu;u.l:

-i
r:uuyaon

t:.15:JoaaLanll500nU! ta n [O [Un:rU

6'J6n

ni:

ltJ

a 4

,

.!

"
Lon:tu U{ 6l{6aLrlu

srsn.o

L:J

srren.b

rirrfiunr:r.lrflluimntJ:yalritolrl:l

s,Gn.6n

r:.rM:ylirnr:ojur{JudrdoIrf,arioIy^?yur#a

l1U

{

1U il A

11! tl0

I

}.1

vriou,lqo.radu ToufrJ5nrsr

ur:iluavaIila:finfinrgruiuarLnr:'jrlriqurfrnrl:l lout6'ilorpifrornFr6uu yioo.tdni:rinfinrgr yio
Frrusni:r.r

nliuTu!rufi onr:flndnuruldrurrin:d
ptus uiorLyrinurfia rriualnr:'Lfi'u

6!,6n.d

n

ri nrr.J:r.l tfio

r

o1n

n:vlir nr:d'u rflunr:

{nrionXr,trra fiao:rl nur-ro::rrfiarLrl:sryrfi iruuo::ilo1u6rr rornulyu raSoilrfiunX:vriur
I0u{Fr1..tLty1?yu1au

)

1,!lJ201l

d

nr:N-u

do ola :r ut6'toran
rinfinur

uastl:l

rrin 6nrcr o.l rinr:rindnrcr ol rin r:rinfinryr rJ:vqiriy ur

ldor n
",r<.

o

ri u : r

u'[6'y1dil oh a : : o r n r: y r i

eda.to ul-u:r cl16fi y'ti

vt u 1 a-u o-o a

I

i

vr

eJ

r

a'u rfl u si u fi o n :

n: nifi n r tL sir rfl u

ias

6'rd.6n l.lUylr.l6l!:01e

- i.,tfi0lnnl:nnn0n::!to{undnb,t
sid.d Iiu?]

ola.a

oonruafi
-

rfi

oornriufi on::rLfnfinur

jq,

fid.b

Ltuyl

6'rd.6',

rlutd6u

o

i

-aJ
Lo0lni5a!ttryl{a!fr?unlyr.Jlu

"l

i

il-n fi

n

ul

usrm

a1:la:

obcio n a flruil:sr.trruriufia n::r:rinnnur r5rdruriiufi o

filurnl fil iufi ,ro fl:nfl1ol

1ro,i

!nn L!

lJ0

q,,t.&q
<
6dtr t tuflnnttr.tunF nu1 a1:]'ti0 LlJLol1i [uttaea^

_ ,

!

"
tu:uryF] 0i{rioLilu

sJb.o n1:!SMri.iluro{anrfinfi nul o{rinr5finAnul orrinr:finfi nrcr!iudleyu.r
tt0l

alla:fnanul y;olJrril

ra3litrnr: uasuEnr:irlnliuria-{nrr
e'lu.en fion::uirldr:lnr6ur orlinrirJ:vrnfi fiarJioluo::l uas:hrcrdt[:odo!r
6'rb.d non::!d'ruoirll fiarilarludl rairL nr: u{Juvra rn'o I or- orfi ion::luailair.l
6'rb.b non::ld{

rttuoiiroiusi:lr nr:fi ifu 6norar ioraror:ruy rfl u6'u
nib.d nrifi ndoiluayurjlr'ufir.lr ion::r:uailairlarnryinruaram6m
6.rb.b n1:o"oa1fl6nr:
6'rt

u0
L11,1',ri

v

u

6',6',

.

6',

:

1 u ii 1 u d

14anrnflay

u

rt

u

fi

riu:rlia
n ru

v y:' o I

[tasfl1tn6a
yri y

u r a-u

rir yu o

x5nl:00at5r{ul1uLot rljuL.iun0 nit!unrlnul Lr[!uL!rl1 !:snlfltJo.t

1a-u

do oa 1#orrinr:rlnfinur o-pnirrr :slrrurluiilu!isrirfl lurrriufiloi:"u6'0d::nrn
A

a

U tyl0?lOFr',t',ll.tL14Ut0lJ01nan1unfl

1.r1,11?11U1a

mrd.o :1u{ir u rir

nul

,

-!

fl'u.15'tu01uo.1u

tiurru totor rinr:rIn6nur

ot rinr:

rinc'nuril:c iiriy

ur uret uay

anlunfinb'r
o,r<.b

liuonyuufion::r In:lnr:

nrrLrio srru 6l rflunr: vl

rutol olrinr:finfinrgr

orrinr:rinfi nrgtj:ylirilrur rrn uarrr:lda'1fi'oorrinr:rinfi nur
qul

edd.sn [Yrl{1{L.i1.l

dr:

or"L"6iir

a, ;n,"e!

uiir" rtlufrh,ildfr'r:r

{o

ow

lf'all

.Jq,v

L?

u

tlJUi!nn1{ L:.]U0Un11louav oo flo iX{ t{UylLfrSlooAi:

d. r<io[[]ur]u

unr:t{

a:rina'nur o"'ordrrll:ylrruiruorul:ud1fl lurrn'uy'ki:-rdoatiolnn

u

uflurirltdruer'rrfru{ru tiuoovr1unon:rr.r 1n5in1i roialilaiflnfinu1 rr.riillu#irYo unv.i!na1$ridoun'i1

y_

50Unv

!
<
oo ttl010fi111]t14ut01l8'lnnfuvnt5 fl151J:l415n0fllltlUnflnB1fituv

UA?t[0{0,inn1:Unflnu1t151lJ

9

';
yio:r o nr:'tu rr:rl: vrrruy'ldfrtn a rr t1ud1u mrrrio or<
ao nr:r!a'uuuualln:inri
J
r -,ry J
.J
LoulJ !otvll.Jl.l[{u l1t]vllnl:011 mLt{!na1i L14tlu0'ru'101,0{LJru no.iFrnltUndnul yrnl- nr:t!duuutrlal

{o

cl

t!unlt

tr"Jl.r't.t

t{l.J

l14LlJLJ

0'ru'r010{fi nlunFnu't

nrninr:ulSauurjarmurio ocr lri'rfl uairurotowl:sorun::rnr:l3yr:fr on::lfnfi nsrnuv
:1,
,
"
r0
do y1fldl]!{1JlJ:urJ^[U t{ULyaO01U Lr[fl!r{]ur.luayaLlo{o.inn^:fnanu- y5o
o

rrinr rrin finrrrrJ:s driv ur rrsr v5o aha:nruv ur6'rusin:ni nr: ouflfi riu av arhi'rtludruror

o

rnruv

n::lnr:riur:fir n::rrinfinurrlurivrurd'u yio nruyn::lnr:rir,tr:fi0 n::rLrinfinurrl:sririyrurrtn
uio nruvn::lnr:tLiur:fr on::rnrus rrd.lrrrin:fi
do at, nrtiu flr:rjru n1:lfrlinur uavnr:lirfrgfi nTirri?oflo1l uaynrt:T u.r.ruLiunlnit

j
iq"c,,{,
r
-9- a- - - - - ytuylll1r.t16iUdtulotRUX n]-lJ
unfinulm1'.t:sruuuu
Lytul.JLUnl--.-.J----e
tl!Rnnit fnrlnu.t

6)61i

do a* lri'ryriy

ura'ud'oa::uiuio n::rrinfinur rdrnorlru rfioufludr'l{dru io n::rln:r nr:
j
i"
a.
1J0{1J1t5U11AiflO3.l14',t111U1AU LraU[!UnlLto',tUd,)AOn1:Unflnul v5oRenl:!du 1 y-iil rflua 1:.] nx 1]]
;_

tyr]'rsa!

u

nr:i!

nr:oru

nr:t ufnur nr:lirfryfr nl:ni,tnao! [asnt::.tui.tu maooounr:fior:rurld

riunorlru llfuflut fi rrl!:vnro}.ruriyura'rl
J

1,tlt2flYl

d

nlruri'tr{r"uili{ivr:iuu.irrirufi on::lrinFlnur
rio a< nr:rJiurJ:riuilt:yrfi uld n:ydr16'5riorfi o

dd.o anlflnfi nur:.'rfrlriurTlt yio
dd.lo ount5r.rnlrliu1:non:iil#nfi nrgrilyrilrsrA'u fi lfrtr.{uffh vio
dd. 6n rly'riyl

u

r n-u

rauolri'urilt

sio *a trurv]rr nr: urittrl irrJ:r:v

rf,

uI

dd.o ani!-nfinu1[auoi'r,iisriu!al'l urilt{itt]:tnilunrus ni5llflTi1liyr:fr0 n::r
al
un6nul y't1ytu'tau ttaso ynt l].ln15u Luulu n0 n1t! nfl nult14ut01J tll0110o]r]nfloan1!u1?y ula u
1ri0

dd.le nruu n:i}] nr:riur:fi0 n::ldnfinrcr rauoirl:v ri ul alt'l uritrrj iurJ:l ilru
nruvn::rnr:uluuru ionr:fndnuruXuror udrtoounTrioanrllyriyurdu vio

dd.6n uliyruld'u 1ouneusn:rl nr:ulorruf, onr:rin6nuruiutolir l:vrfi ol 6l
tfiyl1 Loruntuunt5

&v-

n15yr

,

Y

LfiS!nT:url.irl{ tta1t00ulJF]rl0anrt.]'r'tyrulau

{o

<u nr:o-odrirr:vul'uualiruriltrJillql ludo aa.o'[rio-olirlounrusn::tnr:fir
!:s nor frr u n::r nr:an r#nfinur uasyi o n::r nr:l3rar:orrinr:rinfinur 6uLr or nnrus rirlriuodrl
{oaaororuc rirurulririoun'ir oo nu

do

<o,r

n0n::!un6nB'l

nr:oloririrl:yrl'ularilurittilir!:l
eaJ-y

14't'tylu1au 0u1.iu0un.iyu.t1r0.ta

lucio ac.t, lri'i'odrlquoruyn::lnr:liyr:

1{ny'ifilro

do aa nr:o-olirirr:sriurarirurihrJilrJlrlu{o <e.r, lrio,olirlounrruvntisrnrrfi

,y a,

Lry1'tyulauttrlta.i {{1J:vno!ft?url1ttyl.t01nn:ttn15an1ufl6nul

n::r nr:uivr:
OU'l.i1.lAU

"',

fio

n::lfln finurlyriy

o

ra-a

n::

fl't:u:1,1'H0{o n15un rinu't

uio n::lnr:lEr-lr:ion::lrinfinurl:vdriyurutn

OU

J

Yll?9lvl

610

u yl [0111v n 1a

do <e l#frrir:.:ciruy

raruy

n::rnr:riur:otrinr:fn6nr*r uaynruvn::lnr:uiur:aha:

fnfinur flr,":creutuyriyura-uryRrIuIa6:rullnaeiid'u 'j.deufiant:lrino'nur yr.n. baao 6.rrJfllG
v i
i,
.tvqv,a
va , J, .
- J
14u1Y0U "rLulllr:e t! ulul5un rFlLlJ L14lflUgivt1r0lo Lrlounirosl n::lnr:anruhFnvl Ftfuurliir]n1t
riyr:olrinr:rinfinur n vn::!nliriur:aha:u-no'nu1 rraunfusni: nr:uiyr:tr:rfndnur ud'arroi
J
!@
i"
n:6u m1tlrilyuorrarf:vllflu:yrirJ!fr'tnu'Lfiilfu]n:la5^lnr:liur:lrndruion::ltr.i'aoondolriu
-&
5sruulJLJ Lo8o1.{ Lar.l

flo

G(o
J

1e.,
n:6uun6n191y[lj1F]nU.lnOU!n1:dnu1
bddb-hid{e{15unrfi!Fi.t1i1:lfion:r

unFnul LuOFlt'lvl!v1111u1aunlvufl
mltlv

'to,!

vJ

6n

{Ofr od ut?it:vtiu! y1iy urdu ryolula g: rt].r.ina

bddo nr;i! nlro'1u nr: Lfilfnur
o'rrfiunr:nrrldo dte ro.i:uriu!ffquo\r1ail
05ira irrirudonrr uh6nul

!:vnrn

y{.p1.

ru

iud rrx L6ou qunlnll

y{.0.

Liuno n::rLrin6nurd. r du 1ri

bddd

@@

(fi

-: ",
rarr:ror:rlim6qrufi :vn''n6,t'uyirl:sfirJ)

!1unanTruli?r u1a-urlin1uladr1ril{nafl iid'u

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรือง แนวปฏิบัติในการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่ างคณะ หรือวิทยาเขต
----------------------------เพือให้การชําระเงิ นค่าบํารุ งการศึกษา ค่ าลงทะเบียน ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา กรณี นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาวิชาข้ามคณะ วิทยาเขต เป็ นแนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี+
๑. การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาข้ามคณะ วิทยาเขต ทุกวิชา โดยมิได้ลงทะเบียนรายวิชาในต้นสังกัดตนเอง ให้
นักศึกษาชําระเงินบํารุ งการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต ณ คณะ วิทยาเขต ทีขอเรี ยนข้ามนั+น
๒. การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาข้ามคณะ วิทยาเขต บางวิชา โดยมีรายวิชาทีลงทั+งต้นสังกัด และคณะ วิทยาเขต ที
ขอเรี ยนข้าม ให้นกั ศึกษา
๒.๑ ชําระเงินค่าบํารุ งการศึกษา ค่าธรรมเนียม ณ คณะ วิทยาเขต ต้นสังกัด
๒.๒ ชําระเงินค่าหน่วยกิต ตามรายวิชาทีลงทะเบียน ณ คณะวิทยาเขต ทีขอเรี ยนข้าม
ประกาศ ณ วันที ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพนั ธ์)
รักษาราชการแทน
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา
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สวนที่ 3
ขั้นตอนการใหบริการและ
แนวทางการปฏิบัติ

การขอรับบริการสําหรับนักศึกษาปจจุบัน
1. การขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. นักศึกษาขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหมไดตอเมื่อ บัตรสูญหาย ชํารุด เปลี่ยนยศ/คํานําหนา
ชื่อ/ชื่อ/นามสกุล ยายสังกัดสาขาวิชา/คณะ
2. นักศึกษาขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหมไดตลอดระยะเวลาการเปนนักศึกษา
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
1. ใบคํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา (สวท.25)
2. รูปถายหนาตรง 1 นิ้ว (ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ผูชายไมมีหนวด แตงกายชุดนักศึกษา (นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
แต ง กายชุ ด สุ ภ าพ) ไม ส วมเสื้ อ ยื ด คอกลม ภาพพื้ น หลั ง เป น สี สุ ภ าพ ไม มี ล วดลาย ห า มยิ้ ม เห็ น ฟ น ไม ส วม
สรอยคอ ผูหญิงไมทําสีผมและไมปลอยผมมาดานหนา ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน)
3. สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) 1 ชุด
4. กรณีทําบัตรนักศึกษาเนื่องจากเปลี่ยนยศ คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/นามสกุล ใหนักศึกษายื่นแบบ
ขอเปลี่ยนแปลง คํานําหนานาม ชื่อ-นามสกุล พรอมกับการทําบัตรนักศึกษาใหม
 อัตราคาธรรมเนียม คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- นักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2557
50 บาท
- นักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป
100 บาท
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
200 บาท

2. การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลของนักศึกษา
2.1 การขอเปลี่ยนแปลง คํานําหนานาม ชื่อ-นามสกุล
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
นักศึกษาสามารถแจงความประสงคขอเปลี่ยนแปลงคํานําหนานาม ชื่อ/นามสกุล จากเดิมที่
เคยแจงไวในเอกสารการรายงานตัว ตั้งแตแรกเขาศึกษา
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
แบบขอเปลี่ยนแปลง คํานําหนานาม ชื่อ-นามสกุล (สวท.04)
2.2 การขอเปลี่ยนแปลงที่อยูของนักศึกษา
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
นักศึกษาสามารถแจงความประสงคขอเปลี่ยนแปลงแกไขที่อยูที่สามารถติดตอได หรือที่อยูตามทะเบียนบาน จาก
เดิมที่แจงไวตั้งแตแรกเขาศึกษา โดยใหนักศึกษานําสําเนาทะเบียนบานฉบับใหมไปติดตอที่งานทะเบียน
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
สําเนาทะเบียนบานฉบับใหม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

การขอรับบริการสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. การลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การลงทะเบียนเปนการลงทะเบียนเพื่อศึกษารายวิชา สะสมหนวยกิตจนครบหลักสูตร โดยนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในแตละ
ภาคการศึกษาใหเสร็จกอนวันเปดภาคการศึกษานั้น ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจําภาคการศึกษาปกติ
1.1 การลงทะเบี ยนเรี ย นรายวิ ชาใด ตองได รับ ความเห็นชอบจากอาจารย ที่ป รึ กษาและเปนไป ตามข อกํ าหนดของ
หลักสูตรสาขาวิชา และขอกําหนดของคณะ
1.2 นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของ
หลักสูตรไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
1.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน 16 หนวยกิต
1.4 การลงทะเบี ยนเรี ยนที่ มี จํานวนหน วยกิ ตมากกว า 22 หน วยกิ ต และไม เกิ น 25 หน วยกิ ตหรื อน อยกว า 9 หน วยกิ ต
กระทําไดเพียงหนึ่งภาคการศึกษาเมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดี ยกเวนภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สาขาวิชา และมีหนวยกิตเหลืออยูไมเกิน 25 หนวยกิต หรือนอยกวา 9 หนวยกิต อาจยื่นคํารองขออนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษได
อีกหนึ่งภาคการศึกษา
1.5 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถาลงทะเบียนเรียนและชําระ
เงินหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพิ่มเปนคาปรับตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.6 ในภาคการศึ กษาใด หากนักศึกษาไมไ ดลงทะเบีย นเรียน และประสงคจะขอรักษาสภาพการเปนนั กศึกษา ใหยื่ น
คํารองขออนุมัติจากคณบดีภายใน 30 วันนับแตวันเปดภาคการศึกษานัน้ และตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
2.1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของหลักสูตรไดกําหนดไวเปนอยาง
อื่น ใหปฏิบัติตามแผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น
2.2 นักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤตตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน 6 หนวยกิต
2.3 รายวิชาที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน จะตองอยูในเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดดังตอไปนี้
1. รายวิชาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
2. รายวิชาที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้นรองขอใหเปดสอน
3. รายวิชาอื่น ๆ ที่คณะเห็นสมควรใหเปดสอนเพื่อประโยชนแกกรณีนักศึกษาเทียบโอน
หรือกรณีนักศึกษาไมผานรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน
2.4 ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หาก
พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ถือวาการเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้นเปนโมฆะ
ทั้งนี้ นักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาแลว ตอมานักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจาก
การผลการเรี ย นในภาคการศึ กษาที่ ผ า นมา ให ถื อว าผลการลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ กษานั้ นเป น โมฆะ ไม มี ผ ลผู กพั นต อ
มหาวิทยาลัย และนักศึกษามีสิทธิขอถอนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาที่เปนโมฆะนั้นได
และกรณี ที่ มีเ หตุอันควร มหาวิ ท ยาลั ย อาจประกาศเปด รายวิ ช าเพิ่ ม หรื อป ดรายวิ ช าหนึ่ ง รายวิ ชาใด หรื อจํากั ด จํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได โดยกรณีดังกลาวจะกระทําภายใน 2 สัปดาหแรก นับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาหแรก นับแตวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน
3. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน นักศึกษาตองสอบผานในรายวิชาบังคับกอน

4. การลงทะเบียนเพิ่ม เปลี่ยนและถอนรายวิชา
4.1 นักศึกษาอาจขอถอนรายวิชาและหรือขอเพิ่มรายวิชาได ทั้งนี้ตองกระทําภายใน 2สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอนโดยไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน และตองเปนไปตามเกณฑขอ 1.1 1.2 1.3
1.4 และ 2.1 2.2
4.2 การถอนรายวิชาใหมีผลดังนี้
4.2.1 ถานักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาค
การศึกษาฤดูรอน รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
4.2.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าประจํ า ภาคการศึ ก ษาแล ว แต มี เ หตุ ใ ห ต อ งถอนรายวิ ช าเรี ย น
หลัง 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 12 สัปดาหของภาคการศึกษาปกติหรือภายหลังสัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 5 สัปดาหของภาค
การศึกษาฤดูรอน ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน และการอนุมัติจากคณบดี โดยรายวิชานั้นจะปรากฏ
การประเมินผลเปน W ในใบแสดงผลการศึกษา
4.2.3 การถอนรายวิชาใดภายหลังกําหนดระยะเวลาในขอ 4.2.2 จะกระทํามิได
4.3 การถอนรายวิชาจนมีหนวยกิตต่ํากวา 9 หนวยกิต หรือเพิ่มจํานวนหนวยกิตจนมี จํานวนสู งกวา 22 หน วยกิต จะ
กระทํามิได เวนแตมีเหตุอันควรที่ระบุไวตามขอ 1.4
5. การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
5.1 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนน D+ หรือ D ในรายวิชาใด มีสิทธิลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ําไดอีก โดยนับระดับคะแนน
ที่ดีที่สุดเพียงครั้งเดียว
5.2 รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน F หรือไดรับการประเมินผลเปน U หรือ W หากเปนรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หรือวิชาชีพบังคับ ตามหลักสูตรสาขาวิชาแลว นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีกจนกวาจะไดระดับคะแนนหรือผลการ
ประเมินตามที่หลักสูตรกําหนดไว
5.3 ในกรณีรายวิชาที่นักศึกษาไดรับการประเมินผลตามขอ 5.2 ซึ่งเปนรายวิชาชีพเลือกในหรือวิชาเลือกเสรี นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นแทนได
5.4 รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน F หรือไดรับการประเมินผลเปน U เมื่อมีการลงทะเบียนรายวิชาซ้ําหรือแทน
กันแลว ใหนับหนวยกิตของรายวิชาดังกลาวเพียงครั้งเดียวในการหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
6. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
6.1 หลั ง จากลงทะเบี ย นเรี ย นแล ว นั กศึ กษาต องชํ าระค าธรรมเนี ย มการศึ กษา ภายในระยะเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กําหนด (ตามกําหนดการที่ประกาศไวในปฏิทินการศึกษา)
6.2 หากพนกําหนดแลว นักศึกษายังไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา งานทะเบียนจะดําเนินการแจงใหนักศึกษาทราบ

 ขั้นตอนการใหบริการสําหรับการลงทะเบียนเรียน

 ขั้นตอนการใหบริการสําหรับการถอนรายวิชาเรียน ไดรับสัญลักษณ W
การถอนรายวิชาไดรับสัญลักษณ W ใหดําเนินการภายในระยะเวลา 2 สัปดาห แตไมเกิน 12 สัปดาห นับแตวันเปดภาค
การศึกษาปกติ หรือ 1 สัปดาห แตไมเกิน 5 สัปดาห นับแตวันเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอน

 ขั้นตอนการใหบริการการลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน

2. การขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. นักศึกษาสามารถขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาไดตอเมื่อ นักศึกษาอยูในสถานะพนสภาพ
การเปนนักศึกษา และไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไปเทานั้น
2. นักศึกษาทําบันทึกขอความผานหนวยงานตนสังกัด และยื่นงานทะเบียน
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
2. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง

3. การขอเปลี่ยนผลการศึกษาจากระดับคะแนนไมสมบูรณ (I) เปนระดับคะแนน
นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการศึกษาเปนระดับคะแนนไมสมบูรณ (I) เมื่อ
1. มีเ หตุ เจ็ บป วยหรื อเหตุสุ ดวิ สัย ในชวงการสอบ แต มีร ะยะเวลาการศึ กษาครบ (ไมนอยกว าร อยละ 80 ของระยะเวลา
การศึกษาทั้งหมดของแตละรายวิชา) โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี
2. กรณีนักศึกษาทํางานที่ไดรับมอบหมายซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนรายวิชานั้นเห็นควร
ใหรอผลการศึกษาไว โดยไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสาขา
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
นักศึกษาตองยื่นคํารองตออาจารยผูสอนเมื่อพรอมที่จะใหมีการวัดผลที่สมบูรณ ทั้งนี้
- ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 วันทําการ หลังจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป
- ยกเวนการเปลี่ยนผลการศึกษาจาก I ของรายวิชาที่เปนโครงงาน อาจารยผูสอนจะขออนุมัติจากคณบดีเพื่อขอเปลี่ยนผล
การศึกษาจาก I เปนระดับคะแนนกอนวันสิ้นสุดภาคการศึกษาถัดไป
หากพนกําหนดระยะเวลาทั้งสองกรณีดังที่กลาวแลว ผลการศึกษาที่เปน I ในรายวิชาใดจะถูกเปนเปนระดับคะแนน F โดย
อัตโนมัติ
*** ภาคการศึกษาถัด ไป หมายถึง ภาคการศึก ษาที่ ถัดจากภาคการศึ กษาที่นัก ศึกษาได ระดั บคะแนน I ยกเว น ภาค
การศึกษาฤดูรอนที่นักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
แบบขอแกระดับคะแนนไมสมบูรณ (I) (สําหรับนักศึกษา) (สวท.12)

4. การรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. การรักษาสภาพการเปนนักศึกษา เปนการดําเนินการที่อาจเกิดขึ้นเมื่อภาคการศึกษาใด ๆ นักศึกษาไมไดลงทะเบียน
เรียน หรือลงทะเบียนเรียนครบทุกหนวยกิต และสอบผานทุกรายวิชาแตยังคงคางงาน โครงงาน ปญหาพิเศษ หรือรายวิชาในลักษณะ
เดียวกัน
2. นักศึ กษาที่ป ระสงค ขอรักษาสภาพการเป นนั กศึกษาใหยื่ นคํ า รองขออนุ มัติ ตอคณบดีภายใน 30 วั น นั บแต วันเป ด
ภาคการศึกษานั้นและตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 ขั้นตอนการใหบริการ

 อัตราคาธรรมเนียม
คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ

500 บาท

5. การลาพักการศึกษา
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. สําหรั บนั กศึ กษาที่ล งทะเบี ยนเรี ยนแลว ดําเนิ นการลาพั กภายในสั ปดาห ที่ 12 ของภาคการศึกษาปกติ หรื อสั ปดาห
ที่ 5 ของการศึกษาภาคฤดูรอน รายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา แตหาก
ลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาหที่ 12 ของภาคการศึกษาปกติ หรือหลังจากสัปดาหที่ 5 ของภาคการศึกษาฤดูรอน จะถูกบันทึกการ
ประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณ W
2. นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลดังนี้
2.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
2.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรอุดหนุน
2.3 ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทยเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20 ของ
ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย
3. นั กศึ กษาสามารถลาพั กการศึ ก ษาได ค รั้ ง ละ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ และลาพั กการศึ กษาติ ด ต อ กั น ได ไ ม เ กิ น 1 ป
การศึกษา เวนแตมีเหตุอันควร ใหเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณีไป
4. นั กศึกษาต องชํ าระเงินคารั กษาสภาพการเป นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไ ดรับ อนุมั ติให ลาพั กการศึกษาตามอั ต รา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่นักศึกษาไดชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนไปกอนแลวจะไมไดรับการคืนเงินดังกลาว
5. การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใด หรือการถูกสั่งพักการศึกษาแลวแตกรณี ไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลาการศึกษา
เกินกวา 2 เทาของแผนการเรียนตามหลักสูตร ยกเวนการลาพักการศึกษาตาม ขอ 2.1
6. นักศึกษาใหมไมมีสิทธิขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรก เวนแตมีเหตุสุดวิสัย ใหเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
เปนรายกรณีไป
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
1. ปวยหรือประสบอุบัติเหตุ ตองมีใบรับรองแพทย
2. ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร ตองมีใบ ส.ด. 9
3. ไดรับทุนแลกเปลี่ยนตองมีเอกสารการไดรับทุน

6. การยื่นคํารองขอเปดรายวิชาเรียน
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. รายวิชาที่จะเปดสอน ตองเปนรายวิชาเรียนที่มีอยูในหลักสูตรของแตละคณะ/วิทยาลัย และตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูสอน หลักสูตร สาขาวิชาและคณะ/วิทยาลัย
2. นักศึกษาตองสงคํารองขอเปดวิชาเรียนที่งานทะเบียน ภายใน 1 สัปดาหนับจากเปดภาคการศึกษาปกติ หรือกอนเปดภาค
การศึกษาฤดูรอน หากสงภายหลังจะถือวาการขอเปดรายวิชานั้น เปนโมฆะ
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
เอกสารแบบขอเปดรายวิชา (สวท. 05)

7. การขอยายหลักสูตร/สาขาวิชา
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. การยายหลักสูตรสาขาวิชาในคณะเดียวกัน
1.1 ได รับ อนุญ าตจากผู ปกครอง อาจารย ที่ ปรึ กษา หัวหน าสาขาที่ นักศึ กษาสั ง กัด อยูเ ดิม หั วหน าสาขาที่นักศึกษา
ประสงคจะยายเขาศึกษา และไดรับอนุญาตจากคณบดี
1.2 ศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.3 ยื่นคํารองขอยายตอคณะกอนกําหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใหม
ไมนอยกวา 30 วัน
1.4 เมื่อไดรับอนุมัติใหยายหลักสูตรสาขาวิชา ใหเทียบโอนรายวิชาไดเฉพาะรายวิชาที่อยูในสาขาวิชาใหมที่เขาศึกษา
1.5 ระยะเวลาการศึกษา ใหนับแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม

 ขั้นตอนการใหบริการการยายหลักสูตรสาขาวิชาในคณะเดียวกัน

2. การยายหลักสูตรสาขาวิชาตางคณะ
2.1 ไดรับอนุญาตจากผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษา และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดอยูเดิม และตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาประสงคจะยายเขาศึกษา
2.2 ศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.3 ยื่นคํารองขอยายตอคณะกอนกําหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใหม ไมนอยกวา 30 วัน
2.4 เมื่อไดรับอนุมัติใหยายหลักสูตรสาขาวิชาตางคณะ ใหเทียบโอนรายวิชาไดเฉพาะรายวิชาที่อยูในหลักสูตรสาขาวิชา
ใหมที่เขาศึกษา
2.5 ระยะเวลาการศึกษา ใหนับแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในคณะที่นักศึกษาสังกัดอยูเดิม

 ขั้นตอนการใหบริการการยายหลักสูตรสาขาวิชาตางคณะ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
เอกสารแบบขอยายคณะ/ยายสาขา (สวท. 23)

8. การเทียบโอนผลการศึกษา
การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา การเทียบความรูและโอนหนวยกิตจากการศึกษาในระบบหรือการเทียบโอนความรู
และการใหหนวยกิตการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางานมาประเมินเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. คณะกรรมการเที ย บโอนผลการเรี ย นที่ แ ต ง ตั้ ง โดยคณบดี มี ห น าที่ ดํ าเนิ นการเที ย บโอนผลการเรี ย นหรื อประเมิ น
ความรู ทักษะ และประสบการณ ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลที่กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
2. ผูข อเทีย บโอนตองขึ้ นทะเบี ยนเป นนั กศึ กษาของมหาวิ ท ยาลัย และต องใช เวลาศึกษาในมหาวิท ยาลัย อย างนอย 1 ป
การศึกษา
3. การเทียบโอนผลการเรียนจะดําเนินการภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
4. คณบดีเปนผูอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน
5. กรณีที่ มี เหตุ ผลจํ าเป นไม สามารถเที ย บโอนผลการเรี ย นภายในภาคการศึกษาแรกได ให อยูใ นดุล ยพินิจของคณบดี
พิจารณาใหเทียบโอน แตตองไมเกินภาคการศึกษาที่ 2 ในปการศึกษานั้น
8.1 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบเปนการเทียบความรูและโอนหนวยกิต
มีหลักเกณฑปฏิบัติดังนี้
8.1.1 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบความรูและโอนหนวยกิต ตองเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรองรับ
8.1.2 ใหเทียบความรูในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาซึ่งมีเนื้อหาสาระและจุดประสงคครอบคลุมไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
รายวิชา หรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
8.1.3 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะนํามาเทียบความรูและโอนหนวยกิต ตองมีระดับคะแนนไดไมต่ํากวา C หรือคา
ระดับคะแนนตอหนวยกิต ไมต่ํากวา 2.00
8.1.4 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่โอนหนวยกิตใหเมื่อรวมกันแล วตองมีจํานวนหนวยกิตไมเกิน3 ใน 4 ของจํานวน
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรรายวิชา
8.1.5 รายวิ ช าหรือกลุม รายวิช าที่เ ที ยบความรู และโอนหน วยกิ ตให จะไม นํามาคิ ด คาระดั บคะแนนเฉลี่ย เวนแต
หลั กสู ต รที่ มี องค กรวิ ช าชี พ ควบคุ ม ให เ ป นไปตามหลั กเกณฑ แ ละข อกํ าหนดขององค ก รวิ ช าชี พ นั้ น และให บั นทึ ก “Transfered
Credits” ไวในใบแสดงผลการศึกษา
8.1.6 ในกรณีที่เปนหลักสูตรใหมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียน จะอนุญาตใหเขาศึกษา
ไดไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่มีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว
8.2 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณ
การทํางาน เปนการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิต มีหลักเกณฑปฏิบัติดังนี้
8.2.1 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรูและใหหนวยกิต กระทําโดยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไมใช
มาตรฐาน การประเมินการศึกษาหรือการฝกอบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ และการประเมินแฟมสะสมงาน
8.2.2 การเที ย บโอนความรู แ ละให ห น วยกิ ต ให เ ที ย บเป นรายวิ ช าหรื อกลุ ม รายวิ ช า ตามหลั กสู ต รที่ เ ป ด สอนใน
มหาวิทยาลัย โดยรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ใหหนวยกิตนั้นเมื่อรวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตไมเกิน 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยกิตต
ลอดหลักสูตร
8.2.3 การใหหนวยกิตรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตองไดรับผลการประเมินเปนระดับคะแนนเทียบไดไมต่ํากวา C หรือ
คาระดับคะแนนตอหนวยกิตไมต่ํากวา 2.00 จึงจะใหเทียบหนวยกิตรายวิชาหรือกลุมรายวิชานั้น
8.2.4 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนความรูและใหหนวยกิตจะไมนํามาคิดระดับคะแนนเฉลี่ย เวนแตหลักสูตรที่
มีองคกรวิชาชีพควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดขององคกรวิชาชีพนั้น และใหบันทึก “Prior Learning Credits” ไวใน
ใบแสดงผลการศึกษา

 ขั้นตอนการใหบริการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของสถานศึกษาเดิมที่สําเร็จการศึกษาและคําอธิบายรายวิชา

 ขั้นตอนการใหบริการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางาน

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
1. เอกสารรับรองจากผูบังคับบัญชาหรือวุฒิบัตร
2. ใบ Certificate หรือเอกสารรับรองผานการฝกอบรม
3. แฟมสะสมผลงานจากประสบการณ หรือจากการฝกอบรม
 อัตราคาธรรมเนียม
คาเทียบโอนรายวิชา วิชาละ

100 บาท

9. การลาออกจากการเปนนักศึกษา
นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารองขอลาออกตอคณะ
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. ตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง
2. ตองไมมีหนี้สินหรือภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัย
3. การลาออกจะสมบูรณ เมื่อไดรับอนุมัติใหลาออกได
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
1. แบบลาออกจากการเปนนักศึกษา (สวท. 21)
2. สําเนาบัตรประจําตัวผูปกครอง พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง

10. การประเมินการสอนของอาจารยประจําวิชา
การประเมิ นการสอน เปนขั้นตอนหนึ่ งของการพั ฒนาคุ ณภาพการจัด การเรีย นการสอนของมหาวิท ยาลัย เนื่ องจากการ
ประเมินการสอนเปนการสะทอนขอมูลทั้งในสวนปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process) ใหอาจารยผูสอน
และคณะไดทราบ และเปาหมายสุดทาย คือ พัฒนากระบวนการเรียนรูใหนักศึกษา
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. ในแตละภาคการศึกษา นักศึกษามีหนาที่ตองประเมินการเรียน การสอนของอาจารยประจําวิชา
2. กรณีที่นักศึกษาไมไดประเมินการสอนของอาจารยประจําวิชาหรือประเมินไมครบทุกรายวิชา นักศึกษาจะไมสามารถ
ขอดูคาระดับคะแนน (ผลการเรียน) ในทุกรายวิชา
3. นักศึกษาตองประเมินการสอนของอาจารยประจําวิชา ภายใน 3 สัปดาห นับจากวันประกาศผลการเรียน
 ขั้นตอนการใหบริการ

11. การตรวจสอบผลการเรียน
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนผานระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. การพนสภาพการเป นนักศึกษา ตามเกณฑ คะแนนเฉลี่ย สะสม (ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพักการศึกษา) มี
หลักเกณฑดังนี้
- ภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.00
- ภาคการศึกษาที่ 2 ที่เขาศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.25
- ภาคการศึกษาที่ 3 เปนตนไป มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50
- ภาคการศึกษาถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.70
- ภาคการศึกษาถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.90
- ภาคการศึกษาถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00
 ขั้นตอนการใหบริการ
นักศึกษาเขาไปตรวจสอบผลการเรียนผานระบบสารสนเทศนักศึกษา

12. การขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญา
นักศึกษาชั้นปสุดทายที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา จะตองยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญา
 หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
1. นักศึกษาผูมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาตองมีคุณสมบัติดังนี้
- ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชานั้น
- มีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวาที่หลักสูตรกําหนดไว และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
- เปนผู มีความประพฤติ ที่ไมขั ดตอระเบี ยบของมหาวิทยาลัย และต องผานการเขารวมกิ จกรรมเสริมหลั กสูตรตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
2. นั ก ศึ ก ษาต อ งยื่ น คํ า ร อ งขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษาและขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญา ภายในภาคการศึ ก ษาที่ ค าด ว า จะสํ า เร็ จ
การศึกษา และภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตเปดภาคการศึกษานั้น
3. นักศึกษาที่ไมดําเนินการตามขอ 2 จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น และตอง
ชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ นักศึกษายื่ นคําร องขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมั ติ
ปริญญา
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
1. แบบขอสําเร็จการศึกษา (สวท. 15)
2. โครงสรางหลักสูตรและผลการเรียนตลอดหลักสูตร
3. ใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปจจุบัน โดยมีอาจารยที่ปรึกษาลงนามรับทราบ

13. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ต องยื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนบั ณฑิต เพื่อขอรับ ปริญญาพรอมชํ าระเงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิ ต
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. ตองเปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลวเทานั้น
2. นักศึกษาดําเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผานระบบสารสนเทศนักศึกษา ภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวในปฏิทินการศึกษา
 ขั้นตอนการใหบริการ

 อัตราคาธรรมเนียม
1. คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
2. คาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ

1,500 บาท
50 บาท

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถติดตามขาวสารเกี่ยวกับขั้นตอนการฝกซอมและพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ไดที่ เว็บไซตงานทะเบียน

14. การขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
บัณฑิ ต ที่ สํ าเร็ จการศึ กษาในป การศึ กษานั้ น ๆ สามารถขอเลื่ อนการรับ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร โดยมี เหตุ ผ ลความ
จําเปน เชน บวชพระ เกณฑทหาร ตั้งครรภ ประสบอุบัติเหตุ หรืออื่นใดที่เห็นสมควร
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
1. การบวชพระ ตองมีใบสูจิบัตรจากวัด
2. การเกณฑทหาร ตองแนบหลักฐานการเขารับราชการทหาร
3. การตั้งครรภหรือประสบอุบัติเหตุตองมีใบรับรองแพทย

15. การขอเอกสารทางการศึกษา
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
นักศึกษาและบัณฑิตสามารถขอใบแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองตาง ๆ ดังนี้
1. กรณีไมสําเร็จการศึกษา
- ใบรับรองการเปนนักศึกษา (ไทย อังกฤษ)
- ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับไมสมบูรณ (ไทย อังกฤษ)
2. กรณีสําเร็จการศึกษา
- ใบรับรองสําเร็จการศึกษา
- ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ (ไทย อังกฤษ)
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
1. กรณีไมสําเร็จการศึกษา ใหเตรียมรูปถายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ตอเอกสาร 1 ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 นั กศึ กษาชาย แต ง กายเครื่ องแบบนั กศึ กษา หน าตรง ไม ส วมแว นตาดํ า สวนเสื้ อเชิ้ ต ผ าขาวเกลี้ ย ง ผู กเนคไท
มหาวิทยาลัยฯ
1.2 นักศึกษาหญิง แตงกายเครื่องแบบนักศึกษา หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา สวนเสื้อเชิ้ตผาขาวเกลี้ยงติดกระดุมโลหะ
มหาวิทยาลัยฯ ตั้งแตปกเสื้อไปจนตลอดแนว ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ ตามขนาดและแบบที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไวที่อกเสื้อ
ดานซาย
2. กรณีสําเร็จการศึกษา ใหเตรียมรูปถายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ตอเอกสาร 1 ฉบับ โดยใชรูปถายสวม
ครุยมหาวิทยาลัยฯ ตามลําดับชั้นของปริญญาที่ไดรับ
 อัตราคาธรรมเนียม
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับละ

50 บาท

การขอรับบริการสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. การลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การลงทะเบียนเปนการลงทะเบียนเพื่อศึกษารายวิชา วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใน
แตละภาคการศึกษาใหเสร็จกอนวันเปดภาคการศึกษานั้น ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
1.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
(1) การลงทะเบียนเรียนรายวิชา กรณีที่นักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการคนควาอิสระหลัก ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการคนควาอิสระหลัก ในกรณีที่นักศึกษายังไมมี
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการคนควาอิสระหลัก ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
(2) การลงทะเบี ย นในแต ล ะภาคการศึ ก ษาให นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นได ไ ม เ กิ น 15 หน ว ยกิ ต สํ า หรั บ ระบบ
ทวิภาค สําหรับภาคฤดูรอนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของ
หลักสูตรไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตามแผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น
(3) นักศึกษาทดลองศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต
(4) นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไดเมื่อมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการ
คนควาอิสระหลักแลว
(5) การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ตองลงทะเบียนเรียนใหครบหนวยกิตทั้งหมด ภายใน
ภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ หรือ
การคนควาอิสระ เพิ่ม ให ครบหน วยกิ ตวิ ทยานิพ นธห รือการคนควาอิส ระไดห ลังพ นกํ าหนดการเพิ่ม และถอน
รายวิชา โดยไดรับอนุมัติจากคณะเพื่อใหสามารถสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไดในภาคการศึกษานั้น
(6) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนดแลว แตยังไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาไดอยางครบถวนสมบูรณ นักศึกษาตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา และชําระคาธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา
(7) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถาลงทะเบียนเรียนชากวา
กําหนด ตองชําระคาธรรมเนียมคาลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด วันละ 100 บาท แตไมเกิน 1,000 บาท (ไม
เวนวันหยุดราชการ)
(8) นั กศึ กษาจะพ นสภาพการเป นนั ก ศึ กษา หากไม ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า ไม ชํ าระค า ธรรมเนี ย มการศึ กษา
คาลงทะเบียน คาบํารุงการศึกษาในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือไมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน
30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
(9) การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต
1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย ซึ่งหมายถึงการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ
โดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษา และจํานวนหนวยกิตรวมตามหลักสูตร โดย
ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเปน AU เฉพาะผูที่มีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
2. รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรหรือรายวิชาที่อาจารยที่ปรึกษากําหนดใหศึกษาเพิ่มเติมสําหรับนักศึกษาที่ไม มี
พื้นฐานเพียงพอสําหรับการศึกษาในหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยนักศึกษาตองศึกษาและสอบผานได รับผลการ
ประเมินเปน S โดยไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย และใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผล
การศึกษาเปน S หรือ U

1.2 การลงทะเบียนเพิ่มและถอนรายวิชา
(1) การเพิ่มและการถอนรายวิชา กรณีที่นักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ในกรณีที่นักศึกษายังไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
(2) นักศึกษาอาจขอเพิ่มและขอถอนรายวิชาได ทั้งนี้ตองกระทําภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน และตองเปนไปตามเกณฑขอ 1.1 (1) และ (2) ยกเวนวิชาวิทยานิพนธให
เปนไปตามขอ 1.1 (5)
(3) ถาขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน รายวิชา
นั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
(4) ถาขอถอนรายวิชาภายหลั ง 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 12 สัปดาหของภาคการศึกษาปกติ หรือภายหลั ง
สัป ดาห แ รก แต ยั ง อยู ภ ายใน 5 สั ป ดาห ข องภาคฤดู ร อน โดยรายวิ ช านั้ นจะปรากฏการประเมิ นผลเป น W
ในใบแสดงผลการศึกษา
(5) การถอนรายวิชาภายหลังจาก 12 สัปดาหของภาคการศึกษาปกติ หรือภายหลัง 5 สัปดาหของภาคการศึกษาฤดู
รอน จะกระทํามิได
(6) กรณีการเรียนการสอนเปนระยะเวลา (Block Course) ใหถอนรายวิชาไดภายในสัปดาหที่ 2 ของการศึกษาแต
ละรายวิชา
1.3 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา
การลงทะเบียนเรียนซ้ํา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน C, D+, D, F, U หรือ W นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
จนกวาจะไดระดับคะแนน A, B+, B, C+ หรือ S
(2) รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน C, D+, D, F เมื่อมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํา ใหนับหนวยกิต รว
มเพื่อหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

 ขั้นตอนการใหบริการสําหรับการลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาตรวจสอบกําหนด วัน เวลา
การลงทะเบียนเรียนและการชําระเงินจาก
ปฏิทินการศึกษา หรือประกาศที่เว็บไซต
งานทะเบียน
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผาน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตอง
ตรวจสอบความถูกตองของรหัสวิชา
ชื่อวิชา และจํานวนรายวิชาที่ลงทะเบียน

สิ้นสุดวันเพิ่ม
เปลี่ยน ถอนรายวิชา

ไมใช

ใช

นักศึกษาสั่งพิมพใบแจงการชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
ชําระเงินผานธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

 ขั้นตอนการใหบริการสําหรับการถอนรายวิชาเรียน ไดรับสัญลักษณ W

2. การรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนดแลว แตยังไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาไดอยางครบถวนสมบูรณ นักศึกษาตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา
2. นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ไดรับอนุมัติ
ใหลาพักการศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดลงทะเบียน
เรียนไปกอนแลว
 ขั้นตอนการใหบริการ

 อัตราคาธรรมเนียม
คารักษาสภาพเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ

2,000 บาท

3. การลาพักการศึกษา
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
1.2 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลาติดตอกันเกินกวา 2 สัปดาห โดยมีใบรับรองแพทย
1.3 สาเหตุอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะ
2. นักศึกษาที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตองแสดงเหตุผลและความจําเปนผานอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารยที ่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี และใหยื่นคํารองตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัติและแจงคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
3. กรณีที่ไดลงทะเบียนเรียนไปแลว ตอมาไดลาพักการศึกษาทั้งภาคการศึกษาใหถือเปนการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานั้น โดยวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
4. การลาพักการศึกษากระทําไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน เวนแตมีเหตุอันควร ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา
ไดอีกไดเกิน 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดี
5. นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลา
พักการศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนไป
กอนแลว
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
1. ปวยหรือประสบอุบัติเหตุ ตองมีใบรับรองแพทย
2. ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร ตองมีใบ ส.ด. 9

4. การเปลี่ยนแผนหรือแบบการศึกษา
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนหรือแบบการศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา
คณะ ทั้งนี้จะต องมีระยะเวลาการศึกษามาแลวไมนอยกว า 1 ภาคการศึกษาปกติ และตองแจงใหงานทะเบีย น
ทราบกอนกําหนดการลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติ
2. ในกรณีที่นักศึกษามหาบัณฑิต แผน ก ไดลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธไวแลวในภาคการศึกษาที่ผานมา ใหยื่นคํารอง
ขอเปลี่ยนแผนการเรียนและบอกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธเปนกรณีพิเศษ และใหบันทึกผลการเรียน
เปนอักษร "W" โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการลงทะเบียนเรียนวิชาที่ตองเรียนเพิ่มเติมของแผนการเรียน
ใหมในภาคการศึกษาถัดไป
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
หนังสือบันทึกขอความขอเปลี่ยนแผนหรือแบบการศึกษาจากคณะ ไปยังงานทะเบียนฯ ซึ่งลงนามโดยคณบดี

5. การขอยายสาขาวิชา
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. นักศึกษาอาจขอยายสาขาวิชาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจําคณะและไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
2. การขอยายสาขาวิชากระทําไดตอเมื่อนักศึกษาเขาศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
แบบขอยายคณะ/ยายสาขา (สวท.23)
 อัตราคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมยายสาขาวิชา ครั้งละ
2,000 บาท
 ขั้นตอนการใหบริการ

6. การเทียบโอนรายวิชา
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. เปนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอเทียบ และไดคาระดับคะแนนไมนอยกวา
3.00 หรือเทียบเทา หรือสัญลักษณ S
3. การเทียบโอนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ จะกระทํามิได
4. การเที ย บโอนหน ว ยกิ ต ที่ ไ ด จ ากรายวิ ช าในระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา ในขณะที่ เ ป นนั กศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบั นอุ ดมศึกษาอื่น ซึ่ ง ได ศึกษามาแล วไมเ กิ น 5 ปการศึกษา นั บ จากป การศึ กษาที่ ลงทะเบีย นรายวิช านั้ น จะ
กระทําไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเทียบโอนที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา
คณะ และเทียบโอนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไม
นับรวมหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
5. รายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิตและระดับคะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม
นํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของสถานศึกษาเดิม และคําอธิบายรายวิชา

7. การลาออกจากการเปนนักศึกษา
นักศึกษาที่ ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นใบลาออกดวยหนังสือรั บรองที่แสดงวาไม มี
พันธะหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัยยื่นตออาจารยที่ปรึกษา และนําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. ตองไมมีหนี้สินหรือภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัย
2. การลาออกจะสมบูรณ เมื่อไดรับอนุมัติใหลาออกได
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
1. แบบลาออกจากการเปนนักศึกษา (สวท.21)
2. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (ดาวนโหลดจากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา)

8. การตรวจสอบผลการเรียน
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนผานระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. การพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามเกณฑคะแนนเฉลี่ยสะสม มีหลักเกณฑดังนี้
2.1 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา
2.2 ลงทะเบียนเรียนไดจํานวนหนวยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตวิทยานิพนธ
และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 ยกเวนนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียน แผน ก แบบ ก 1
2.3 ใชเวลาในการศึกษาเกินกําหนดและไดหนวยกิตไมครบตามหลักสูตรหรือไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 ยกเวนนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตที่ลงทะเบียน
เรียนแผน ก แบบ ก 1
 ขั้นตอนการใหบริการ
นักศึกษาเขาไปตรวจสอบผลการเรียนผานระบบสารสนเทศนักศึกษา
9. การขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญา
นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัย
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
1. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
1.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ แ ละสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ย โดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และผลงานวิทยานิพนธ
หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
1.2 แผน ก แบบ ก 2 สอบผ านรายวิ ชาครบตามหลักสูต ร ไดค าระดั บ คะแนนเฉลี่ ยสะสมไม ต่ํากว า 3.00 เสนอ
วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
แตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรั บการตีพิมพ หรือไดรับ การยอมรับ ใหตีพิมพใ น
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารวิช าการสํ าหรับการเผยแพรผ ลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต อที่ ประชุม วิช าการ โดย
บทความที่นําเสนอฉบั บสมบูร ณ (Full Paper) ไดรั บการตี พิม พในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิ ชาการ
(Proceedings) ดังกลาว
1.3 แผน ข สอบผ านรายวิ ชาครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 สอบผานการสอบ
ประมวลความรู ดวยขอเขียนและหรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น เสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการ
สอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดให
ผูสนใจเขารับฟงได และผลงานการคนควาอิสระนั้น ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือเสนอในที่ประชุม
วิชาการ ซึ่งมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมพิจารณา
2. ผลงานวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไดรับการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา
คณะและไดรับความเห็นชอบจากคณบดี
3. ส ง รู ป เล ม วิท ยานิ พ นธ ห รือการค นคว าอิส ระฉบั บ สมบูร ณ ที่ จัด พิ ม พ ตามข อกํ าหนดของมหาวิ ท ยาลั ย พร อมไฟล
อิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. สอบผานการวัดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5. มีระยะเวลาการศึกษาไมเกินตามที่กําหนด

6. ไมมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานใดๆ ในมหาวิทยาลัย และไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา
หรือถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
7. ไดยื่นคํารองแสดงความจํานงขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
นักศึกษาที่ไมดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาจะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาใน
ภาคการศึกษานั้น และตองชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จ
การศึกษาและขออนุมัติปริญญา
 ขั้นตอนการใหบริการ
นักศึกษาตรวจสอบชวงเวลาขอสําเร็จการศึกษา
ตามปฏิทินการศึกษา
หรือประกาศที่เว็บไซตงานทะเบียน
นักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา โดยขอรับ
แบบฟอรมจากงานทะเบียนหรือที่เว็บไซตของ
งานทะเบียน
นักศึกษายื่นใบคํารองให อ.ที่ปรึกษา
หลักสูตร และคณะตรวจสอบ
ฝายวิชาการคณะรวบรวมใบคํารองสงงานทะเบียน

งานทะเบียนตรวจสอบความถูกตองของนักศึกษา

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
1. แบบขอสําเร็จการศึกษา (สวท.15)
2. โครงสรางหลักสูตรและผลการเรียนตลอดหลักสูตร
3. ใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปจจุบัน โดยมีอาจารยที่ปรึกษาลงนามรับทราบ

10. การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
นักศึกษาที่สํ าเร็จการศึ กษา ตองยื่ นคํารองขอขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต เพื่อขอรับปริญญาพรอมชําระเงินค าขึ้นทะเบีย น
มหาบัณฑิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
1. ตองเปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลวเทานั้น
2. นักศึกษาดําเนินการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตผานระบบสารสนเทศนักศึกษา ภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวในปฏิทินการศึกษา
 ขั้นตอนการใหบริการ

นักศึกษาตรวจสอบชวงเวลาขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
จากปฏิทินการศึกษาหรือประกาศงานทะเบียน
นักศึกษาขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตผาน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
พิมพใบขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตเพื่อชําระเงิน ณ
การเงิน และนําสงงานทะเบียน พรอมรูปถายสวมครุย
ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 5 รูป

งานทะเบียนรับหลักฐานและดําเนินการในขั้นตอไป
 อัตราคาธรรมเนียม
คาขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต

จํานวน 1,500 บาท

11. การขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ สามารถขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีเหตุผล
ความจําเปน เชน บวชพระ เกณฑทหาร ตั้งครรภ ประสบอุบัติเหตุ หรืออื่นใดที่เห็นสมควร
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
1. การบวชพระ ตองมีใบสูจิบัตรจากวัด
2. การเกณฑทหาร ตองแนบหลักฐานการเขารับราชการทหาร
3. การตั้งครรภหรือประสบอุบัติเหตุตองมีใบรับรองแพทย

12. การขอเอกสารทางการศึกษา
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
นักศึกษาและมหาบัณฑิตสามารถขอใบแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองตางๆ ดังนี้
1. กรณีไมสําเร็จการศึกษา
- ใบรับรองการเปนนักศึกษา (ไทย อังกฤษ)
- ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับไมสมบูรณ (ไทย อังกฤษ)
2. กรณีสําเร็จการศึกษา
- ใบรับรองสําเร็จการศึกษา
- ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ (ไทย อังกฤษ)
 ขั้นตอนการใหบริการ

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
1. กรณีไมสําเร็จการศึกษา ใหเตรียมรูปถายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ตอเอกสาร 1 ฉบับ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 นักศึกษาชาย หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไท
มหาวิทยาลัยฯ สวมทับดวยสูตรสีเขม
1.2 นักศึกษาหญิง หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ผูกเนคไท
มหาวิทยาลัยฯ สวมทับดวยสูตรสีเขม
1.3 นักศึกษาหญิงมุสลิม สามารถแตงกายชุดฮิญาบ โดยสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว มีสาย
รัดขอมือ ผาคลุมศรีษะสีขาว สวมทับดวยสูทสีเขม

2. กรณีสําเร็จการศึกษา ใหเตรียมรูปถายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ตอเอกสาร 1 ฉบับ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 มหาบัณฑิตที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
- แตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
- มหาบัณฑิตที่รับราชการทหารหรือตํารวจ ใหแตงกายตามที่ตนสังกัดกําหนด
- สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
2.2 มหาบัณฑิตชายที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
- เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย สวมทับดวยสูทสีเขม
- สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
2.3 มหาบัณฑิตหญิงที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
- เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย สวมทับดวยสูทสีเขม
- สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
2.4 มหาบัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแตงกายชุดฮิญาบ โดย
- เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว มีสายรัดขอมือ สวมทับดวยสูทสีเขม
- ผาคลุมศรีษะสีขาว
- สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
 อัตราคาธรรมเนียม
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับละ
100 บาท

13. การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
การสอบประมวลความรู เปนการสอบเพื่อทดสอบความรูความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและความสามารถใน
การนําความรูมาแกปญหา ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ตองสอบผาน ใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้น
 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
1. การสอบประมวลความรูอ าจเปนแบบขอเขียนหรือสอบปากเปลา หรือทั้งสองแบบก็ได
2. ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบประมวลความรูตอคณะ (บว. 8 หรือ บค. 6 แบบขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู) เมื่อศึกษารายวิชาครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนด และไดผลการศึกษาคิดเปนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา 3.00
3. นักศึกษามีสิทธิสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง โดยนักศึกษาตองยื่นคํารองขอสอบการประมวลความรูครั้งที่ 2 หลังจากสอบ
ครั้งแรกไปแลวภายใน 30 วัน หากนักศึกษาสอบไมผานครั้งที่ 2 จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา
 ขั้นตอนการใหบริการ
นักศึกษาเขียนคํารอง บค. 6 และยื่นตอเจาหนาที่
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
เจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ ตรวจสอบ
ความถูกตองของคํารอง
นักศึกษาชําระเงินที่ฝายการเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงิน
ยื่นเอกสาร บว. 8 หรือ บค. 6 พรอมแนบ
ใบเสร็จรับเงิน ตอเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ เพื่อเสนอประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณบดีลงนาม
แกไข
เสนอประธานคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติลงนาม

ไมอนุมัติ

อนุมัติ
นําตนฉบับสงเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะและ
รวบรวมไวในฐานขอมูลนักศึกษา

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช
ไมมี
 อัตราคาธรรมเนียม
ชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบประมวลความรู (ตอครั้ง) จํานวน

3,000 บาท

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําและการสอบวิทยานิพนธ
เพื่อใหการจัดทําวิทยานิพนธของนักศึ กษาระดับบั ณฑิตศึ กษา ดําเนิ นไปด วยความเรียบร อย มีคุ ณภาพ และมาตรฐาน
สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได
จัดทําเอกสารแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการทําและการสอบวิทยานิพนธขึ้น โดยมีลําดับขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนทําวิทยานิพนธ จนขอ
อนุมัติสําเร็จการศึกษา ดังนี้
ขั้นตอนการทําและการสอบวิทยานิพนธ
เริ่มตน
ขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
(บว. 1)

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
(บว. 1/2)

สอบวัดคุณสมบัติ
(เงื่อนไขการจบระดับ ป.เอก)

ขอเผยแพร
ผลงาน
วิทยานิพนธ
(บว. 5/1)

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ (บว. 1/1)

ขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ (บว. 2)

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ (บว. 2/1)

สอบโครงรางและแจงผลการ
สอบโครงรางวิทยานิพนธ
(บว. 2/2)

แกไขและสงโครงราง
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

ดําเนินการทําวิทยานิพนธ
ภายใตการแนะนําดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา

ประเมินผลความกาวหนาการ
ทําวิทยานิพนธทุกภาค
การศึกษา (บว. 2/3)

ตอ

ตอ
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
(บว. 3)

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ (บว. 3/1)

ขอสอบวิทยานิพนธ (บว. 4)

ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ
วิทยานิพนธ (บว. 4/1)

สอบและแจงผลการสอบ
วิทยานิพนธ
(บว. 5)

ผลการสอบ

ไมผาน

สอบแกตัวใหมภายใน
ระยะเวลา 30 วัน

ผาน
ผาน ปรับรูปแบบและ
จัดทําวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณ

ผานโดยตองแกไข กรณีที่มีการแกไขวิทยานิพนธที่ไมเกี่ยวกับเนื้อหาหลัก
แตตองใชเวลามาก ใหแกไขและจัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหแลว
เสร็จ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบกําหนด แตไมเกิน 6 เดือน

ตอ

ตอ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ (บว. 6)
สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ (บว. 7)

สงแบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา
(บว. 7/1)

พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา (บว. 7/2)

จบกระบวนการ

1. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ
นักศึกษาตองแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ
นักศึกษามีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดของหลักสูตร
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (บว. 1)
ลงทะเบียน
(จํานวนหนวยกิตที่จะลงทะเบียนใหเปนไป
ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือตามขอกําหนดเฉพาะของหลักสูตร)
ติดตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียน และสง
แผนการเรียนใหแกประธานหลักสูตร ภายใน 1
สัปดาหหลังจากเปดภาคการศึกษา

2. ขั้นตอนการขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
นักศึ กษาควรจะมี อาจารยที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ กอนการเปด ภาคการศึกษาที่ มีการลงทะเบี ย นวิ ทยานิ พนธ และต อง
ดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา (บว. 1) ใหเสร็จสิ้นกอนดําเนินการยื่นคํารองแบบขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ
การขออนุมัติชื่อเรื่อง
และแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ

นักศึกษา

อาจารยที่จะรับเปนอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ดาวนโหลดแบบ บว. 1 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา

* ใหความยินยอม

* ยื่นแบบ บว. 1 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําคณะพิจารณา
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
พิจารณาอนุมัติ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บว. 1 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตน
ฉบับกลับไปยังคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บว. 1 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ

3. ขั้นตอนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ
การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ จะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บว.1/1
การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงชื่อ
เรื่องวิทยานิพนธ

นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ดาวนโหลดแบบ บว. 1/1 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ พรอมแนบ
สําเนาแบบ บว. 1

* ใหความเห็นชอบ
* ยื่นแบบ บว.1/1 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําคณะพิจารณา
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
พิจารณาอนุมัติ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
ศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บว. 1/1 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตน
ฉบับกลับไปยังคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บว. 1/1 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ

4. ขั้นตอนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
การเปลี่ ย นแปลงอาจารย ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ จะกระทํ าได เ มื่ อ ได รั บ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บว.1/2
การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เดิมและใหม
นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ดาวนโหลดแบบ บว. 1/2 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ พรอมแนบ
สําเนาแบบ บว. 1

* ใหความเห็นชอบ

* ยื่นแบบ บว.1/2 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําคณะพิจารณา
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา
อนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
ศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บว. 1/2 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตน
ฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บว. 1/2 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ

5. การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
นักศึกษาจะเสนอโครงรางวิทยานิพนธไดเมื่อมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักแลว และหากเปนนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติกอน (Qualifying examination) จึงจะดําเนินการเสนอขออนุมัติโครง
รางวิทยานิพนธได
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มีจํานวนกรรมการไม
นอยกวา 3 คน และไมเกิน 5 คน ประกอบดวย
1. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2. อาจารยประจํา ซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ประธานกรรมการ)
3. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
4. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
โครงรางวิทยานิพนธตองไดรับการอนุมัติภายในภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 และภายในภาค
การศึกษาที่ 2 สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2
การขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ

นักศึกษา

* ดาวนโหลดแบบ บว. 2 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

* ใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ

นักศึกษา

* ยื่นแบบ บว. 2 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําคณะพิจารณา
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
พิจารณาอนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
ศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บว. 2 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตน
ฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บว. 2 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ

6. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ จะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บว. 2/1
การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ

นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เดิมและใหม
นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ดาวนโหลดแบบ บว. 2/1 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ

* ใหความเห็นชอบ

* ยื่นแบบ บว. 2/1 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําคณะพิจารณา
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา
อนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
ศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บว. 2/1 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตน
ฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บว. 2/1 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ

7. ขั้นตอนการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
นักศึกษาจะสอบโครงรางวิทยานิพนธไดเมื่อการแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธไดรับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บว. 2
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ : จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ พรอมสําเนา
คําสั่งใหคณะกรรมการทราบ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก : ตรวจแกไขโครงรางวิทยานิพนธ
นักศึกษา : สงโครงรางที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี) ตอประธานและคณะกรรมการ
สอบ กอนวันสอบอยางนอย 1 สัปดาห
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ : ดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
ประธานกรรมการสอบ : แจงผลการสอบวิทยานิพนธมายังคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา (บว. 2/2)
ไมผาน
นักศึกษา : เสนอสอบ
โครงรางวิทยานิพนธใหม

ผาน

ผานโดยมีเงื่อนไข
นักศึกษา : ดําเนินการแกไขและจัดทําโครงราง
วิ ท ย า นิ พ น ธ ฉ บั บ ส ม บู ร ณ ต า ม ม ติ ข อ ง
คณะกรรมการสอบ ให แ ล ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด แตไมเกิน 30 วันนับจาก
วันสอบโครงรางวิทยานิพนธ

นัก ศึก ษา : สง โครงร างวิ ทยานิ พนธ ที่
ผ า นการ แก ไ ขแ ละเห็ น ช อบจา ก
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ แ ล ว
จํานวน 2 ชุด

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติแลว หากเปนการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องหรือสาระสําคัญ
ของวิทยานิพนธ ใหการประเมินผลที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน N นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติ
วิทยานิพนธใหม โดยใหนับเวลาจากวันที่ไดรับอนุมัติชื่อเรื่องและโครงรางวิทยานิพนธครั้งลาสุด

8. ขั้นตอนการแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
การแจงผลการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ

นักศึกษา

คณะกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ
ประธานกรรมการสอบ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ดาวนโหลดแบบ บว. 2/2 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ

* ใหความเห็นชอบ ลงนาม

* ยื่นแบบ บว. 2/2 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําคณะพิจารณา
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาเพื่อ
ทราบ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา
* แจงผลการรับทราบกลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บว. 2/2 เก็บไวในฐานขอมูลและสง
ตนฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการรับทราบใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บว. 2/2 เก็บไวในฐานขอมูล
วิทยานิพนธ

หมายเหตุ วันที่อนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ ใหนับตั้งแตวันที่ประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม

9. การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา ทุกภาคการศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียน และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะ ตามแบบ บว. 2/3
รายละเอียดการประเมินความกาวหนา
1. การประเมินผลในระหวางการดําเนินการทําวิทยานิพนธใหใชสัญลักษณ
P (In progress) หมายถึง การทําวิทยานิพนธของนักศึกษามีความตอเนื่องและมีความกาวหนาเปนที่พอใจ ใหอาจารยที่
ปรึกษาวิ ทยานิพ นธ ประเมิ นความกาวหน าในการทําวิท ยานิ พนธของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิต วิทยานิ พนธ ท ี่ไ ดรับ การ
ประเมินใหไดสัญลักษณ P ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้น แตทั้งนี้ ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน หาก
ผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวยกิตที่ไดในภาคการศึกษานั้ น ๆ ใหมีคาเปน N เทากับ ไมเปนที่พอใจ (No
progress)
เกณฑการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ บริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง
แนวทางปฏิบัติวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ ไดรับการประเมินผลความกาวหนาเปน N เทากับ ไมเปนที่พอใจ (No progress)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจให นักศึกษาผูนั้นไดรับการพิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธ
หรือเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออื่น ๆ แลวแตกรณี และประธานหลักสูตร ตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอ
คณบดีเพื่อหาขอยุติ
3. การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ ใหนักศึกษาไดสัญลักษณ P ครบตามจํานวนหนวยกิตในหลักสูตร นักศึกษาตองสง
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
คณะกรรมการสอบประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ ประกอบดวย
1. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
3. ผูแทนกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ : จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ พรอมสําเนาคําสั่งให
คณะกรรมการสอบทราบ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก : ตรวจแกไขรายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ
นักศึกษา :
- ดาวนโหลดแบบฟอรม บว. 2/3 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
- กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ
- สงรายงานความกาวหนา ที่ไดรับความเห็ นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ และ
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ รว ม(ถ า มี ) ต อ คณะกรรมการที่ป รึ ก ษาวิ ท ยานิพ นธ และผู แทน
กรรมการบริหารหลักสูตร กอนวันสอบความกาวหนาอยางนอย 1 สัปดาห
คณะกรรมการสอบ : ดําเนินการสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนด
ประธานคณะกรรมการสอบ : แจงผลการสอบความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธมายังกรรมการบริหารหลักสูตร
ไมผาน
ประเมินระดับคะแนน
ความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธเปน N

ผาน

ผานโดยมีเงื่อนไข
นักศึกษา : ดําเนินการแกไขตามความเห็นของ
คณะกรรมการ

ประเมินระดับคะแนน
ความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธเปน P
นักศึกษา : ดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ

10. การสอบวิทยานิพนธ
การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ความสามารถ
ในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูด การเขียน และการตอบคําถาม
คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ
1. โครงรางวิทยานิพนธไดรับการอนุมัติแลว
2. ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหสอบได
3. ไดรับการอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแลว
4. ลงทะเบียนเรียนครบหรือมีผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ โดยไดสัญลักษณ P ครบตาม
จํานวนหนวยกิตกอนการสอบวิทยานิพนธ (ซึ่งยังเหลือ P อีก 1 หนวยกิต)
การดําเนินการกอนการสอบวิทยานิพนธ
1. นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหครบหนวยกิตทั้งหมดภายในภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ ทั้งนี้นักศึกษา
อาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธเพิ่มเติมใหครบหนวยกิตวิทยานิพนธไดหลังพนกําหนดการเพิ่มและการถอนรายวิชา โดยไดรับ
อนุมัติจากคณะเพื่อใหสามารถสอบวิทยานิพนธไดในภาคการศึกษานั้น
2. นักศึ กษาต องยื่ น คํ าร องขออนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ (บว. 3) ก อนสอบอย างน อย 2
สัปดาห และตองแนบที่อยูกรรมการสอบจากภายนอกมหาวิทยาลัยพรอม บว. 3 ดวย
3. ตรวจสอบรู ป แบบความถู ก ต อ งของการจั ด พิ ม พ วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ ร าง หน า ปกนอก ปกใน หน าอนุ มั ติ
วิทยานิพนธ หนาบทคัดยอ ตามคูมือการเขียนวิทยานิพนธ แลวเสนออาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบกอนวันสอบ
4. ยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ (บว. 4) พรอมสงวิทยานิพนธฉบับราง (ยังไมเย็บเลม) ที่ไดรับความเห็นชอบขั้น
สุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ตามจํานวนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ กอนวันสอบอยางนอย 15 วัน
5. ชําระเงินคาสอบวิทยานิพนธ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ ได รั บ แต ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการบริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ กษา มี จํ า นวนไม น อ ย
กวา 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
1. กรณีอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง
นอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
2. กรณีผูทรงคุณวุฒิ มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง
กรณีผูทรงคุณวุฒิที่ไมมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน จะตองเปนผูมีความรู
ความเชี่ ยวชาญและประสบการณสู งเปนที่ ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวข อวิทยานิพนธหรื อการคนควาอิสระ โดยผ านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

10.1 ขั้นตอนการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
การขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ

นักศึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ

* ดาวนโหลดแบบ บว. 3 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณดวยการพิมพ

* ใหความเห็นชอบ

* ยื่นแบบ บว. 3 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําคณะพิจารณา
* เสนอประธานหลักสูตร กําหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบ รวมทั้งเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการสอบ และใหคณบดีลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา
อนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
ศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาลงนาม
* สําเนาแบบ บว. 3 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตนฉบับ
กลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บว. 3 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ

10.2 ขั้นตอนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
การเปลี่ย นแปลงคณะกรรมการสอบวิ ทยานิพ นธ จะกระทําได เมื่อได รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บว.3/1
การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ

นักศึกษา

คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธเดิมและใหม
นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ดาวนโหลดแบบ บว. 3/1 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ

* ใหความเห็นชอบ ลงนาม

* ยื่นแบบ บว. 3/1 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําคณะพิจารณา
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา
อนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
ศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาลงนาม
* สําเนาแบบ บว. 3/1 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตนฉบับ
กลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บว. 3/1 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ

10.3 ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ
การขอสอบ
วิทยานิพนธ

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ตรวจสอบความถูกตองของวิทยานิพนธฉบับราง
ตามแบบตรวจสอบวิทยานิพนธ (บว. 6)
* ดาวนโหลดแบบ บว. 4 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ
* ชําระเงินคาสอบวิทยานิพนธ
* สงวิทยานิพนธฉบับราง (ไมเย็บเลม) ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตาม
จํานวนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ กอนวันสอบ
อยางนอย 15 วัน
* ยื่นแบบ บว. 4 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ

* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําคณะพิจารณา
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา
อนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บว. 4 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตน
ฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บว. 4 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ

10.4 ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ
การขอเปลี่ย นแปลงวันสอบวิทยานิพ นธ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บว.4/1 โดยใหยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ
วิทยานิพนธกอนวันสอบที่กําหนดใน บว. 4 อยางนอย
2 สัปดาห
ขอเปลี่ยนแปลงวัน
สอบวิทยานิพนธ

นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ดาวนโหลดแบบ บว. 4/1 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ
* สงวิทยานิพนธฉบับราง (ไมเย็บเลม) ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตามจํานวนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
กอนวันสอบอยางนอย 15 วัน
* ใหความเห็นชอบ

* ยื่นแบบ บว. 4/1 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา
อนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บว. 4/1 เก็บไวในฐานขอมูลและสง
ตนฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บว. 4/1 เก็บไวในฐานขอมูล
วิทยานิพนธ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ : จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ พรอมสําเนา
คําสั่งใหคณะกรรมการทราบ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ : ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนด
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ : แจงผลการสอบวิทยานิพนธ (บว. 5 และ
รายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบวิทยานิพนธ) มายังคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา ภายใน 15 วันนับจากวันสอบ
ผาน

ไมผาน
นักศึกษา :
กรณีสอบครั้งแรกไมผาน ใหนักศึกษายื่นคํา
ร อ งขอสอบใหม ไ ด อี ก 1 ครั้ ง ภายใน 30 วั น
(โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ จากการสอบครั้งที่ผานมา)
กรณีสอบครั้งที่สองไมผาน จะตองพนสภาพ
การเปนนักศึกษา

ผานโดยมีเงื่อนไข
นักศึกษา :
ดําเนินการแกไขและจัดทําวิทยานิพนธ
ฉบั บ สมบู ร ณ ต ามมติ ของคณะกรรมการ
สอบใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณี ที่ มี ก ารแก ไ ขเกิ น กํ า หนดของ
คณะกรรมการสอบ ให จัด ทํา วิ ทยานิพ นธ
ฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือนนับ
จากวั นสอบวิทยานิพนธ ผาน เวนแตไดรับ
อนุมัติใหขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับ
ส ม บู ร ณ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
บัณฑิตศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะ
ทั้ง นี้ ระยะเวลาการศึ ก ษาให เ ป นไปตามที่
กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต รแต ไ ม เ กิ น 5 ป
การศึกษา

นักศึกษา :
ปรับรูปแบบและจัดทําวิทยานิพนธฉบับ
สมบู รณ ให แล ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด

11. ขั้นตอนการแจงผลการสอบวิทยานิพนธ
ใหนักศึกษายื่น บว. 5 ทันทีหลังจากสอบวิทยานิพนธ หรือภายใน 15 วัน โดยใหกรรมการสอบทุกทานลงนาม
การแจงผลสอบ
วิทยานิพนธ

นักศึกษา

คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
ประธานกรรมการสอบ

นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ดาวนโหลดแบบ บว. 5 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ

* ลงนาม
* บันทึกการแกไขหรือเพิ่มเติมในแตละประเด็น ตามหัว
ขอในแบบฟอรมรายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบ
วิทยานิพนธ พรอมเปนผูลงนาม
* ยื่นแบบ บว. 5 และแบบฟอรมรายละเอียดแนบ
แบบแจงผลการสอบ ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
วิทยานิพนธ
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทราบ

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
* แจงผลการรับทราบกลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาลงนาม
* สําเนาแบบ บว. 5 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตนฉบับ
กลับไปยังคณะ

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บว. 5 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ

12. ขั้นตอนการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
การสงวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณ

นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก
และกรรมการ
ตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ
คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
นักศึกษา

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* แกไขปรับปรุงเลมวิทยานิพนธตามมติของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
* ดาวนโหลดแบบ บว. 6 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ
* ตรวจสอบการแกไขวิทยานิพนธตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
* ตรวจสอบความถูกตองของวิทยานิพนธตามแบบ บว. 6
และใหความเห็นชอบ ลงนาม
* ตรวจสอบการแกไขวิทยานิพนธตามขอเสนอแนะ
และใหความเห็นชอบ ลงนาม
* เขารูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 5 เลม
* ดาวนโหลดแบบ บว. 7 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ
* ยื่นแบบ บว. 6 และ บว.7 (แบบขอสงวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณ) ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ พรอมสง
- วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 5 เลม
- แผนซีดีที่มีขอมูลวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณ Save เปน PDF จํานวน 1 ชุด
* ตรวจสอบการสงวิทยานิพนธ
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* สําเนาแบบ บว.6 และ บว. 7 เก็บไวในฐานขอมูลและ
สงตนฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บว.6 และ บว.7 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ

หมายเหตุ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา หากไมสามารถดําเนินการในการรับวิทยานิพนธไปแกไขและสงคืนการ
แกไขภายในเวลาตามกําหนด หรือไมสามารถสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน 6 เดือนนับจากวันสอบวิทยานิพนธผาน เวน
แตไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กําหนดของหลักสูตรหรือไมเกิน 5 ปการศึกษา

13. การตีพิมพผลงานทางวิชาการ
นักศึกษาที่เรียนแผนการศึกษาที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธหรือที่เรียนแผนการศึกษาที่เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ ตองยื่น
คํารองขอมูลการเผยแพรวิทยานิพนธ บว. 5/1 เพื่อรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. การตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการ สิ่งพิมพทางวิชาการ
หรือ
2. เสนอตอที่ประชุมวิชาการ และบทความวิจัยเรื่องเต็มไดรับการตีพิมพใน
Proceeding ของการประชุม
14. ขั้นตอนการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
การขออนุมัติ
สําเร็จการศึกษา

นักศึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ

นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

นักศึกษา

* ดาวนโหลดแบบ บว. 7/1 และ บว. 7/2 จากเว็บไซต
บัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ
* ใหความเห็นชอบ ลงนาม

* ยื่นแบบ บว. 7/1 และ บว. 7/2 ที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําคณะพิจารณา
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ วิทยาเขต และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาลงนาม
* สําเนาแบบ บว. 7/1 และ บว. 7/2 เก็บไวในฐานขอมูลและ
สงตนฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บว.7/1 และ บว. 7/2 เก็บไวในฐานขอมูล
วิทยานิพนธ
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและขอเอกสารทางการศึกษา
ตามวันและเวลาที่กําหนด

แนวปฏิบัติในการทําการคนควาอิสระ
เพื่อใหการจัดทําการคนควาอิ สระของนั กศึกษาระดับ ปริญญาโท แผน ข ดํ าเนินไปด วยความเรียบรอย มี คุณภาพ และ
มาตรฐานสอดคลองกับ ขอบังคั บมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดั บบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2560 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจึงไดจัดทําเอกสารแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการทําการคนควาอิสระขึ้น โดยมีลําดับขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนทําการคนควาอิสระ
จนขออนุมัติสําเร็จการศึกษา ดังนี้
ขั้นตอนการทําการคนควาอิสระ
เริ่มตน
ขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ (บค. 1)

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง
การคนควาอิสระ (บค. 1/1)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ (บค. 1/2)

ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
โครงรางการคนควาอิสระ (บค. 2)

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสอบโครงราง
การคนควาอิสระ (บค. 2/1)

สอบโครงรางการคนควาอิสระ และ
แจงผลการสอบ (บค. 2/2)

แกไขและสงโครงราง
การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ

ดําเนินการทําการคนควาอิสระ
ภายใตการแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษา
ตอ

หมายเหตุ
ตองมี
มีหรือไมมี

ตอ
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ (บค. 3)

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ (บค. 3/1)

ขอสอบการคนควาอิสระ
(บค. 4)

ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ
การคนควาอิสระ (บค. 4/1)

สอบและแจงผลการสอบ
การคนควาอิสระ (บค. 5)

ผลการสอบ

ไมผาน

สอบแกตัวใหมภายใน
ระยะเวลา 30 วัน

ผาน
ผาน ปรับรูปแบบและ
จัดทํารายงานการคนควา
อิสระฉบับสมบูรณ

ผานโดยตองแกไข กรณีที่มีการแกไขการคนควาอิสระที่ไมเกี่ยวกับเนื้อหา
หลัก แตตองใชเวลามาก ใหแกไขและจัดทําการคนควาอิสระฉบับสมบูรณให
แลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบกําหนด แตไมเกิน 3 เดือน

สงรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ
พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา (บค. 5/1)
หมายเหตุ
จบกระบวนการ

ตองมี
มีหรือไมมี

1. การลงทะเบียนการคนควาอิสระ
นักศึกษาตองแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระกอนลงทะเบียนการคนควาอิสระ
นักศึกษามีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดของหลักสูตร
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ (บค. 1)
ลงทะเบียน
(จํานวนหนวยกิตที่จะลงทะเบียนใหเปนไปตามคําแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหรือตามขอกําหนด
เฉพาะของหลักสูตร)

2. ขั้นตอนการขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
นักศึกษาควรจะมีอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระกอนการเปดภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนการคนควาอิสระ และ
ตองดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา (บค. 1) ใหเสร็จสิ้นกอนดําเนินการยื่นคํารองแบบขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครง
รางการคนควาอิสระ
การขออนุมัติชื่อเรื่อง
และแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ

นักศึกษา

อาจารยที่จะรับเปนอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ
นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ดาวนโหลดแบบ บค. 1 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลดวยการพิมพ

* ใหความยินยอม

* ยื่นแบบ บค. 1 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําคณะพิจารณา
* ประธานหลักสูตรและคณบดี ลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
ศึกษาพิจารณาอนุมัติ
ลงนาม
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บค. 1 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตน
ฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บค. 1 เก็บไวในฐานขอมูล
การคนควาอิสระ

3. ขั้นตอนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการคนควาอิสระ
การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการคนควาอิสระ จะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควา
อิสระและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บค.1/1
การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง
การคนควาอิสระ

นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ
นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ดาวนโหลดแบบ บค. 1/1 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ
พรอมแนบสําเนาแบบ บค. 1

* ใหความเห็นชอบ

* ยื่นแบบ บค. 1/1 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําคณะพิจารณา
* ประธานหลักสูตรและคณบดี ใหความเห็นชอบ
ลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา
อนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บค. 1/1 เก็บไวในฐานขอมูลและสง
ตนฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บค. 1/1 เก็บไวในฐานขอมูลการ
คนควาอิสระ

4. ขั้นตอนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
การเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ จะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บค.1/2
การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารยที่
ปรึกษาการคนควา
อิสระ

นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระเดิมและใหม
นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ดาวนโหลดแบบ บค. 1/2 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ
พรอมแนบสําเนาแบบ บค. 1

* ใหความเห็นชอบ

* ยื่นแบบ บค. 1/2 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําคณะพิจารณา
* ประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา
อนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บค. 1/2 เก็บไวในฐานขอมูลและสง
ตนฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บค. 1/2 เก็บไวในฐานขอมูลการ
คนควาอิสระ

5. การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ
นักศึกษาจะสอบโครงรางการคนควาอิสระไดเมื่อมีอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลักแลว
คณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา จํานวนไมนอยกวา
3 คน และไมเกิน 5 คน ประกอบดวย
1. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
2. อาจารยประจํา ซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ (ประธานกรรมการ)
3. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก
4. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวม (ถามี)
โครงรางการคนควาอิสระตองไดรับการอนุมัติภายในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 1
การขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบโครง
รางการคนควาอิสระ

นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ
นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ดาวนโหลดแบบ บค. 2 จากเว็บไซตบัณฑิต
ศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณดวยการพิมพ
* ใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอสอบโครงราง
การคนควาอิสระ
* ยื่นแบบ บค. 2 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําคณะพิจารณา
* ประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
พิจารณาอนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
ศึกษาลงนาม
* สําเนาแบบ บค. 2 เก็บไวในฐานขอมูลและสง
ตนฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บค. 2 เก็บไวในฐานขอมูล
การคนควาอิสระ

6. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ จะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บค. 2/1
การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสอบโครง
รางการคนควาอิสระ

นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระเดิมและใหม
นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ

* ดาวนโหลดแบบ บค. 2/1 จากเว็บไซต
บัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ

* ใหความเห็นชอบ

* ยื่นแบบ บค. 2/1 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําคณะพิจารณา
* ประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
พิจารณาอนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บค. 2/1 เก็บไวในฐานขอมูลและสง
ตนฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บค. 2/1 เก็บไวในฐานขอมูล
การคนควาอิสระ

7. ขั้นตอนการสอบโครงรางการคนควาอิสระ
นักศึกษาจะสอบโครงรางการคนควาอิสระไดเมื่อการแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บค. 2
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ : จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ พรอมสําเนา
คําสั่งใหคณะกรรมการสอบทราบ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก : ตรวจแกไขโครงรางการคนควาอิสระ

นักศึกษา : สงโครงรางที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวม (ถามี) ตอประธานและ
คณะกรรมการสอบ กอนวันสอบอยางนอย 1 สัปดาห
คณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ : ดําเนินการสอบโครงรางการ
คนควาอิสระ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
ประธานกรรมการสอบ : แจงผลการสอบการคนควาอิสระมายังคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา (บค. 2/2)
ไมผาน
นักศึกษา : เสนอสอบ
โครงรางการคนควา
อิสระใหม

ผาน

ผานโดยมีเงื่อนไข
นักศึกษา : ดําเนินการแกไขและจัดทําโครงรางการ
คนควาอิสระฉบับสมบูรณตามมติของคณะกรรมการ
สอบ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไม
เกิ น 30 วั น นั บ จากวั น สอบโครงร า งการค น คว า
อิสระ

นั ก ศึ ก ษา : ส ง โครงร า งการค น คว า
อิสระที่ผานการแกไขและเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระแลว
จํานวน 2 ชุด

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแผนงานตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงราง
การคนควาอิสระ

8. ขั้นตอนการแจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ
การแจงผลการ
สอบโครงรางการ
คนควาอิสระ

นักศึกษา

คณะกรรมการสอบโครงราง
การคนควาอิสระ
ประธานกรรมการสอบ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ดาวนโหลดแบบ บค. 2/2 จากเว็บไซต
บัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ
* ใหความเห็นชอบลงนาม

* ยื่นแบบ บค. 2/2 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําคณะพิจารณา
* ประธานหลักสูตรและคณบดี
ให ความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาเพื่อ
ทราบ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
ศึกษา
* แจงผลการรับทราบกลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บค. 2/2 เก็บไวในฐานขอมูลและสง
ตนฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการรับทราบใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บค. 2/2 เก็บไวในฐานขอมูล
การคนควาอิสระ

หมายเหตุ วันที่อนุมัติโครงรางการคนควาอิสระ ใหนับตั้งแตวันที่ประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม

9. การสอบการคนควาอิสระ
การสอบการคนควาอิสระ เปนการสอบเพื่อวัดความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาอิสระ ความสามารถในการนําเสนอผลงาน
ทั้งดานการพูด การเขียน และการตอบคําถาม
คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบการคนควาอิสระ
1. โครงรางการคนควาอิสระไดรับการอนุมัติแลว
2. ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหสอบได
3. ไดรับการอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระแลว
4. ลงทะเบียนเรียนครบหรือยื่นขอสอบภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากไดสัญลักษณ P
ครบตามจํานวนหนวยกิตกอนการสอบการคนควาอิสระ (ซึ่งยังเหลือ P อีก 1 หนวยกิต)
การดําเนินการกอนการสอบการคนควาอิสระ
1. นักศึกษาตองยื่นคํารองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ (บค. 3)
กอนสอบอยางนอย 2 สัปดาห และตองแนบที่อยูกรรมการสอบจากภายนอก
มหาวิทยาลัยพรอม บค. 3 ดวย
2. ยื่นคํารองขอสอบการคนควาอิสระ (บค. 4)
3. จัดพิมพและจัดทํารูปเลมรายงานการคนควาอิสระ ตามแบบวิทยานิพนธหรือตามขอกําหนดของคณะ และสง
รายงานการคนควาอิสระฉบับราง (ไมเย็บเลม) ที่ไดรับความเห็นชอบขั้นสุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ตามจํานวนคณะกรรมการ
สอบการคนควาอิสระ กอนวันสอบอยางนอย 15 วัน
4. ชําระเงินคาสอบการคนควาอิสระ
คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ
คณะกรรมการสอบการคนควาอิส ระ ได รับ แตง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริ หารบั ณฑิต ศึ กษา มี จํานวนไมนอย
กวา 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการซึ่ งแตงตั้งจากอาจารยประจําหลักสู ตร ที่ไ มไดเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
1. กรณีอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง
นอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
2. กรณีผูทรงคุณวุฒิ มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง
กรณีผูทรงคุณวุฒิที่ไมมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน จะตองเปนผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

9.1 ขั้นตอนการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ

การขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ

นักศึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ
นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ดาวนโหลดแบบ บค. 3 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณดวยการพิมพ

* ใหความเห็นชอบ

* ยื่นแบบ บค. 3 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําคณะพิจารณา
* เสนอประธานหลักสูตร กําหนดวัน เวลาและ
สถานที่สอบ รวมทั้งเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
สอบ และใหคณบดีลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา
อนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บค. 3 เก็บไวในฐานขอมูลและสง
ตนฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บค. 3 เก็บไวในฐานขอมูล
การคนควาอิสระ

9.2 ขั้นตอนการขอสอบการคนควาอิสระ
การขอสอบการ
คนควาอิสระ

อาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ
นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ตรวจสอบความถูกตองของรายงานการคนควา
อิสระฉบับรางตามคูมือการเขียนและการพิมพ
การคนควาอิสระ หรือตามขอกําหนดของคณะ
* ดาวนโหลดแบบ บค. 4 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ
* ชําระเงินคาสอบการคนควาอิสระ
* สงรายงานการคนควาอิสระฉบับราง (ไมเย็บเลม)
ที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ ตามจํานวนคณะกรรมการสอบการ
คนควาอิสระ กอนวันสอบอยางนอย 15 วัน
* ยื่นแบบ บค. 4 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําคณะพิจารณา
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา
อนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บค. 4 เก็บไวในฐานขอมูลและสง
ตนฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บค. 4 เก็บไวในฐานขอมูล
การคนควาอิสระ

9.3 ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงวันสอบการคนควาอิสระ
การขอเปลี่ ยนแปลงวันสอบการค นควาอิ สระ จะกระทํ าได ตอเมื่อไดรั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่
ปรึ กษาการคนคว าอิส ระและไดรั บ การอนุ มั ติจากคณะกรรมการบริ ห ารบั ณฑิ ตศึ กษา ตามแบบ บค. 4/1 โดยใหยื่ นคํ าร องขอ
เปลี่ยนแปลงวันสอบการคนควาอิสระกอนวันสอบที่กําหนดใน บค. 4 อยางนอย 2 สัปดาห
ขอเปลี่ยนแปลงวัน
สอบการคนควา
อิสระ

นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ
นักศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* ดาวนโหลดแบบ บค. 4/1 จากเว็บไซตบัณฑิต
ศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ
* สงรายงานการคนควาอิสระฉบับราง (ไมเย็บเลม)
ที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ ตามจํานวนคณะกรรมการสอบการ
คนควาอิสระ กอนวันสอบอยางนอย 15 วัน
* ใหความเห็นชอบ

* ยื่นแบบ บค. 4/1 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา
อนุมัติ
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
ศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บค. 4/1 เก็บไวในฐานขอมูลและสง
ตนฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บค. 4/1 เก็บไวในฐานขอมูลการ
คนควาอิสระ

9.4 ขั้นตอนการสอบการคนควาอิสระ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ : จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ พรอมสําเนา
คําสั่งใหคณะกรรมการทราบ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ : ดําเนินการสอบการคนควาอิสระ ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ : แจงผลการสอบการคนควาอิสระ
(บค. 5 และรายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบการคนควาอิสระ) มายัง
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาภายใน 15 วันนับจากวันสอบ
ผาน

ไมผาน
นักศึกษา :
กรณี ส อบครั้ ง แรกไม ผ า น ให
นัก ศึก ษายื่ นคํ าร อ งขอสอบใหม ไ ด
อีก 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน
กรณี ส อบครั้ ง ที่ ส องไม ผ า น
จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา

ผานโดยมีเงื่อนไข
นักศึกษา :
ดําเนินการแกไขและจัดทํารายงานการคนควา
อิสระฉบับสมบูรณตามมติของคณะกรรมการสอบ
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ใ น ก ร ณี ที่ มี ก า ร แ ก ไ ข เ กิ น กํ า ห น ด ข อ ง
คณะกรรมการสอบ ใหจั ดทํารายงานการคนคว า
อิสระฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับ
จากวั น สอบการค น คว า อิ ส ระผ า น เว น แต ไ ด รับ
อนุ มั ติ ใ ห ขยายเวลาการส ง รายงานการค น คว า
อิ ส ระฉบั บ สมบู ร ณ จ ากคณะกรรมการบริ ห าร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาโดยได รับ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รประจํ า คณะ ทั้ ง นี้
ระยะเวลาการศึ กษาใหเปนไปตามที่กําหนดไวใ น
หลักสูตร แตไมเกิน 5 ปการศึกษา

นักศึกษา :
ปรับรูปแบบและจัดทํารายงาน
การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ

10. ขั้นตอนการแจงผลการสอบการคนควาอิสระ
ใหนักศึกษายื่น บค. 5 ทันทีหลังจากสอบการคนควาอิสระ หรือภายใน 15 วัน โดยใหกรรมการสอบทุกทานลงนาม
การแจงผลสอบ
การคนควาอิสระ

นักศึกษา

คณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ

* ดาวนโหลดแบบ บค. 5 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ

* ลงนาม

ประธานกรรมการสอบ

* บันทึกการแกไขหรือเพิ่มเติมในแตละประเด็น
พรอมเปนผูลงนาม

นักศึกษา

* ยื่นแบบ บค. 5 ที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี
ใหความเห็นชอบลงนาม
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาเพื่อ
ทราบ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา
* แจงผลการรับทราบกลับไปยังคณะ
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* สําเนาแบบ บค. 5 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตน
ฉบับกลับไปยังคณะ
* แจงผลการรับทราบใหนักศึกษาทราบ
* สําเนาแบบ บค. 5 เก็บไวในฐานขอมูล
การคนควาอิสระ

11. ขั้นตอนการสงรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ
การสงรายงาน
การคนควาอิสระ
ฉบับสมบูรณ

นักศึกษา

* แกไขปรับปรุงรายงานการคนควาอิสระตามมติ
ของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ

คณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ

* ตรวจสอบความถูกตองของรายงานการคนควา
อิสระตามที่เคยเสนอแนะ และใหความเห็นชอบ
ลงนาม

นักศึกษา

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

คณะ

* ติดตอขอรับเลมรายงานการคนควาอิสระเพื่อแก
ไขปรับปรุงตามผลการพิจารณาของคณะกรรม
การสอบการคนควาอิสระ
* สง
- รายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 2 เลม
- บทคัดยอฉบับภาษาไทย จํานวน 2 ชุด
- แผนซีดีที่มีขอมูลรายงานการคนควาอิสระฉบับ
สมบูรณ Save เปน PDF จํานวน 1 ชุด ที่
ประธานหลักสูตร
* ตรวจสอบการสงรายงานการคนควาอิสระ
* ยื่นแบบ บค. 5/1 ตอคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาการสําเร็จการศึกษา
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ เพื่อเขา
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะอนุมัติ
สําเร็จการศึกษา
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงนาม
* ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะเพื่อ
อนุมัติการสําเร็จการศึกษา
* แจงสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ไปยังสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ
1. รายงานการคนคว าอิสระตองไดรับความเห็ นชอบจากอาจารย ที่ ปรึกษาและไดรับ อนุมัติ จากคณบดี ประธานหลักสูต ร
จึงจะถือวาเปนรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ และใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาได
2. นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา หากไมสามารถดําเนินการแกไขรายงานการคนควาอิสระและสงภายในเวลาตาม
กําหนด หรือไมสามารถสงรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณไดภายใน 3 เดือนนับจากวันสอบการคนควาอิสระผาน เวนแตไดรับ
อนุมัติใหขยายเวลาการสงรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร แตไมเกิน 5 ปการศึกษา

ระบบบริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิชั ย ไดดํ าเนิ นการใหบ ริการระบบสารสนเทศ แก นักศึกษา อาจารยแ ละบุค ลากรของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การเขาใชงานอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยฯ
ระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย เปนระบบเครือขายที่คอยสนับสนุนการใหบริการระบบสารสนเทศตาง ๆ ซึ่งถูกติดตั้งทุก
พื้นที่ ไมวาจะเปนหองเรียน หองสํานักงาน หอสมุด หรือจุดบริการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยไดใหบริการ โดยนักศึกษาสามารถใสรหัส
e-Passport เพื่อเขาใชงานอินเตอรเน็ต
2. การเขาใชงานเพื่อลงทะเบียนและดูผลการเรียน
เปนระบบลงทะเบียนและดูผลการเรียน ซึ่งนักศึกษาสามารถเขาไปลงทะเบียน ดูโครงสรางหลักสูตร ผลการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ผลการเรีย น หรือขอมู ลขาวสารอื่น ๆ ที่ฝายวิชาการและงานทะเบียนไดใ หบริการ โดยนักศึกษาสามารถเขาไปใชงานได ที่
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
3. ระบบเครือขายไรสาย Srivijaya WiFi (e-Passport)
เปนการใหบริการอินเตอรเน็ตไรสาย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดใหบริการแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให
สามารถเชื่อมต อกั บระบบเครือขายของมหาวิท ยาลัย ดวยเครื่ องคอมพิวเตอร แบบพกพาและอุ ปกรณ ไร สาย ด วยมาตรฐาน IEEE
802.11b และ IEEE 802.11g หรือ ที่รูจักกันในชื่อ Wi-Fi
4. ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
เปนระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ซึ่งอาจารยและนักศึกษาสามารถใช บริการ เพียงแตLogin เขาระบบ เพื่อทํ า
กิจกรรมการเรียนการสอนหรืออื่น ๆ ตามที่ระบบมีใหบริการ เชน ทําขอสอบ เปนตนโดยสามารถเขาไปใชงานไดที่
http://e-service.rmutsv.ac.th เมนูนักศึกษา หัวขอระบบการจัดการการเรียนการสอน (LMS)
5. ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity System)
เปนระบบบันทึกการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ ของนักศึกษา ตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยไดจัดขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดมี
ส ว นร วม เช น การปฐมนิ เ ทศ ไหว ค รู การอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เป น ต น โดยนั ก ศึ ก ษาสามารถ Login เข าร วมกิ จ กรรมได
ที่ http://e-service.rmutsv.ac.th เมนูนักศึกษา หัวขอระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ขั้นตอนการขอสิทธิเพื่อใชงานระบบสารสนเทศ

รูปที่ 1 แสดงการขอสิทธิเพื่อใชงานระบบสารสนเทศ
1. ปอนขอมูลนักศึกษา
ระบบฐานข อมูล นั กศึกษา เปนระบบที่ ใ ช เก็ บ ข อมูล ประวั ติ นักศึกษา ซึ่ง นั กศึ กษาต องกรอกข อมู ล ประวั ติใ ห ถู กตองและ
ครบถ วนสมบู รณ โดยต องแนบไฟล รูป ถายขนาดไม นอยกว า 300 x 400 pixel (สวมเสื้ อเชิ้ ตสี ข าวไม มี ตราสั ญลั กษณ สถาบันเดิ ม )
จํานวน 1 รูป ผานเว็บไซต http://adms.rmutsv.ac.th
หมายเหตุ หากนักศึกษากรอกขอมูลไมสมบูรณ ก็จะไมสามารถสมัคร e-Passport ได
2. ลงทะเบียนเพื่อขอรหัส e-Passport
e-Passport เป นระบบบั ญชีผู ใชง านอิ นเตอรเ น็ต เปนบัญชี รายชื่อหลักที่ นักศึ กษาทุกคนตองมี เพื่อใชใ นการเข าสูร ะบบ
สารสนเทศตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปดใหบริการ
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครขอรหัสไดที่ http://e-service.rmutsv.ac.th เมนูนักศึกษา หัวขอระบบบัญชีผูใช
อินเตอรเน็ต (e-Passport) หรือเขาไปยังเว็บไซต http://epassport.rmutsv.ac.th/

รูปที่ 2 แสดงหนาตางการลงทะเบียน RMUTSV e-Passport
ใหนักศึกษาไปยังเมนูลงทะเบียน RMUTSV e-Passport แลวกรอกขอมูล รหัสนักศึกษา รหัสบัตรประชาชน ตั้งรหัสผานใหม
และยืนยันรหัสผานใหม คลิกปุมลงทะเบียน (เสร็จสิ้นการลงทะเบียน)

รูปที่ 3 แสดงการลงทะเบียน RMUTSV e-Passport
เมื่อสมัครเรียบรอยแลว นักศึกษาตองจํา e-Passport โดยใส S แลวตามดวยรหั สนักศึกษา เชนS6555208540016 และ
รหัสผานที่นักศึกษาตั้งไว เพื่อใชสําหรับการเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษา

การบริการระบบสารสนเทศนักศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักศึกษาสามารถเขาสูระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาโดยใชรหัส e-Passport

รูปที่ 4 แสดงหนาตางการ login เขาระบบสารสนเทศนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาคลิกเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษา จะปรากฏเมนูตาง ๆ ดังนี้
ขอมูลนักศึกษา
- ขอมูลทั่วไป
- ผลการลงทะเบียนเรียน
- ผลการเรียน
- รายวิชาบังคับกอน-หลัง
- หนวยกิตตลอดหลักสูตร
- แผนการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
- รักษาสภาพนักศึกษา
- ลงทะเบียนเรียน
- ตารางเรียน/ตารางสอบ
การสําเร็จการศึกษา
- ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การเทียบโอนรายวิชา
- ขอเทียบโอนรายวิชา
การประเมินอาจารย
- ประเมินอาจารย

1. ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป เปนสวนแสดงขอมูล นักศึกษา ประกอบดวยรหั สนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และสังกั ด
คณะ เปนตน ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูล หากพบขอผิดพลาดใหติดตองานทะเบียน เพื่อดําเนินการแกไข
ขั้นตอนการใชบริการ
1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport
2. คลิกเลือกเมนูขอมูลทั่วไป

รูปที่ 5 แสดงขอมูลทั่วไปของนักศึกษา

2. การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
เมนูผ ลการลงทะเบีย นเรีย น เปนสวนแสดงขอมูล เกี่ ยวกับ การลงทะเบี ยนเรีย นของนักศึ กษาในแตล ะภาคการศึกษา ซึ่ ง
รายละเอียดประกอบดวยรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียน คาใชจาย และเลขที่ใบเสร็จรับ เงิน เพื่อใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบผล
การลงทะเบียนเรียน
ขั้นตอนการใชบริการ
1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport
2. คลิกเลือกเมนูผลการลงทะเบียนเรียน

รูปที่ 6 แสดงผลการลงทะเบียน เมื่อเลือกเมนูผลการลงทะเบียนเรียน

3. การตรวจสอบผลการเรียน
เมนูผลการเรียน เปนสวนแสดงขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา ซึ่งรายละเอียดประกอบดวย
รายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียน ผลการเรียนแตละรายวิชา หนวยกิตลงทะเบียนตอภาคการศึกษา หนวยกิตลงทะเบียนสะสม หนวยกิ
ตสอบไดสะสม คะแนนเฉลี่ยตอภาคการศึกษา (GPS) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และสถานภาพการเปนนักศึกษา
ขั้นตอนการใชบริการ
1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport
2. คลิกเลือกเมนูผลการเรียน

รูปที่ 7 แสดงผลการเรียนของนักศึกษา เมื่อเลือกเมนูผลการเรียน

4. การตรวจสอบรายวิชาบังคับกอน-หลัง
รายวิชาบังคับกอน หมายถึง รายวิชาซึ่งผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะตองเคยลงทะเบียนเรียน และตองผานการวัด
และประเมินผลการศึกษามาแล ว ก อนหนาที่จะมาลงทะเบี ยนเรีย นรายวิช านั้ น เวนแตนักศึกษาป สุดท ายของหลักสูต รที่จะสําเร็ จ
การศึกษาในปการศึกษานั้น และไดรับอนุมัติจากคณบดีกอนการลงทะเบียน
ขั้นตอนการใชบริการ
1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport
2. คลิกเลือกเมนูรายวิชาบังคับกอน-หลัง
นักศึกษาสามารถใชขอมูลรายวิชาบังคับกอน-หลัง เพื่อวางแผนการศึกษา สําหรับกรณีที่ไมไดลงทะเบียนเรียนตามแผนการ
ศึกษาที่คณะ/หลักสูตรตนสังกัดแนะนํา หรือขอถอนรายวิชากอนมีการวัดและประเมินผลตามกําหนดปฏิทินการศึกษา

รูปที่ 8 แสดงรายวิชาบังคับกอนหลัง

5. การตรวจสอบหนวยกิตตลอดหลักสูตร
หนวยกิตตลอดหลักสูตร หมายถึง หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหครบตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาอยูในหลักสูตรนั้น ๆ
ขั้นตอนการใชบริการ
1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport
2. คลิกเลือกเมนูหนวยกิตตลอดหลักสูตร
นักศึกษาสามารถใชขอมูลหนวยกิตตลอดหลักสูตร เพื่อดูหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร หมวดวิชา กลุม
วิชา จํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา รายวิชาในหมวดตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษาไดศึกษา
หรือเลือกศึกษา พรอมทั้งรวมหนวยกิตที่นักศึกษาสอบผาน เพื่อประโยชนในการวางแผนการศึกษาของนักศึกษา

รูปที่ 9 แสดงหนวยกิตตลอดหลักสูตร

6. การตรวจสอบแผนการศึกษา
แผนการศึกษา หมายถึง โครงสรางรายวิ ชาและจํ านวนหนวยกิตในแตละภาคการศึกษา ทั้ งภาคการศึ กษาปกติ และภาค
การศึกษาฤดูรอน(ถามี) ซึ่งหลักสูตร/สาขา/คณะ ไดจัดทําขึ้นดวยการวางรายวิชาใหศึกษา โดยคํานึงถึงทักษะ ความรูที่จําเปน และเปน
ประโยชนตอการศึกษาในแตละชั้นป ดังนั้นนักศึกษาควรไดศึกษาตามแผนการศึกษาที่ไดจัดไว
ขั้นตอนการใชบริการ
1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport
2. คลิกเลือกเมนูแผนการศึกษา

รูปที่ 10 แสดงแผนการศึกษา

7. การรักษาสภาพนักศึกษา
การรักษาสภาพนักศึกษา เปนสวนบริการเมื่อนักศึกษาตองการขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาหรือขอลาพักการศึกษา
ขั้นตอนการใชบริการ
1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport
2. คลิกเลือกเมนูรักษาสภาพนักศึกษา
3. เลือกขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาหรือขอลาพักการศึกษา

รูปที่ 11 แสดงเมนูรักษาสภาพนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษาตองการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
- เลือกภาคการศึกษาที่ตองการขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
- คลิกพิมพใบคํารองขอรักษาสภาพ
กรณีที่นักศึกษาตองการลาพักการศึกษา
- เลือกภาคการศึกษาที่ตองการลาพักการศึกษา
- คลิกพิมพใบคํารองขอลาพักการศึกษา
4. กด Ctrl+P หรือคลิกพิมพหนานี้ เพื่อพิมพแบบคํารองขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา/ขอลา
พักการศึกษา และชําระเงิน

รูปที่ 12 แสดงแบบคํารองขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา

8. การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จกอนวันเปดภาคการศึกษานั้น ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ขั้นตอนการใชบริการ
1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport
2. คลิกเลือกเมนูลงทะเบียนเรียน
3. นักศึกษาตรวจสอบแผนการเรีย นก อนเลื อกรายการลงทะเบี ยน โดยไปที่ เมนู “แผนการศึกษา” ซึ่ง เป นรายวิช าที่
นักศึกษาตองลงทะเบียนประจําภาคการศึกษานั้น โดยแผนการศึกษาของนักศึกษาจะประกอบดวยรายวิชาชีพประจําหลัก สูตร และ
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในภาคการศึกษานี้

รูปที่ 13 แสดงแผนการศึกษา
4. หลังจากตรวจสอบแผนการเรียนแลว ใหเลือกเมนู “ลงทะเบียนเรียน” เพื่อดําเนินการลงทะเบียน ดังรูป (ลําดับการ
ลงทะเบียนนักศึกษาตองเลือกรายวิชาชีพตามแผนการเรียนกอน) หลังจากนั้นจึงจะเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป)

รูปที่ 14 แสดงเมนูการลงทะเบียนเรียน

รูปที่ 15 แสดงรายการการลงทะเบียน
5. นักศึกษาที่ เลือกรายการลงทะเบียนไวแล วตองเข าพบอาจารย ที่ปรึ กษาเพื่อใหความเห็นชอบและยื นยันขอมู ลการ
ลงทะเบียน จึงจะถือวานักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว

รูปที่ 16 แสดงการยืนยันการลงทะเบียนของอาจารยที่ปรึกษา
6. หากนั กศึ กษาเลื อกรายการลงทะเบีย นไว แล ว แตยั ง ไม เข าพบอาจารย ที่ป รึ กษา เพื่อให อาจารยที่ ปรึ กษาให ความ
เห็นชอบและยืนยันขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา จะถือวานักศึกษายังไมลงทะเบียนเรียนในการการศึกษานั้น
7. หากนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการลงทะเบียนเรียน หลังจากอาจารยที่ปรึกษาไดใหความเห็นชอบและยืนยัน
ขอมูลแลว จะตองไดรับความเห็นชอบและยืนยันขอมูลจากอาจารยที่ปรึกษาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

8. ระบบจะตรวจสอบความถูกตองของรายการลงทะเบียนของนักศึกษา ในกรณีตาง ๆ ดังนี้
8.1 นักศึกษาจะไมสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่อยูในแผนการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไปได

รูปที่ 17 แสดงการคนหารายวิชาที่ตองการลงทะเบียน
8.2 ในกรณีที่รายวิชาชื่อเหมือนกันและรหัสตางกัน นักศึกษาตองลงทะเบียนตามรหัสวิชาตามที่หลักสูตรที่
นักศึกษาเขาศึกษาเทานั้น

ตรวจสอบที่เมนู “หนวยกิตตลอดหลักสูตร” หากเกิดปญหานี้

รูปที่ 18 แสดงความผิดพลาดจากการลงทะเบียนกรณีรายวิชาที่มีชื่อเหมือนกันแตรหัสตางกัน
8.3 ในกรณีที่นักศึกษาเลือกรายการลงทะเบียนในรายวิชาที่ยังไมผานรายวิชาบังคับกอน

3. นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนวิชา

ได้ เนืองจากยั งไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่ อน

ตรวจสอบที่เมนู “รายวิชาบังคับกอน-หลัง” หากเกิดปญหานี้

รูปที่ 19 แสดงความผิดพลาดจากการลงทะเบียนกรณีรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน

8.4 นั ก ศึ ก ษาไม ส ามารถลงทะเบี ย นเกิ น 25 หน ว ยกิ ต ในภาคการศึ กษาปกติ ไ ม วา กรณี ใ ด ๆ ทั้ ง สิ้ น แต ห าก
ลงทะเบียนเกิน 22 หนวยกิตแตไมเกิน 25 หนวยกิต จะตองขออนุญาตลงทะเบียนเกินเกณฑและกระทําไดเพียงหนึ่งภาคการศึกษา
ตลอดหลักสูตร
9. เมนูเทียบโอนรายวิชา

การเทียบโอนรายวิชา เปนการเทียบความรูและโอนหนวยกิตจากการศึกษาในระบบ หรือการเทียบโอนความรูและการให
หนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางานมาประเมินเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการใชบริการ
1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport
2. คลิกเลือกเมนูเทียบโอนรายวิชา

รูปที่ 20 แสดงเมนูเทียบโอนรายวิชา
3. เลือกหมวดวิชาที่จะเทียบโอน เมื่อคลิกเมาสเลือกหมวดวิชา จะปรากฏหมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตรใหนักศึกษา
เลือก ดังรูป

รูปที่ 21 แสดงการเลือกหมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

4. เลือกรายวิชาที่ตองการเทียบโอนตามหมวดวิชา
เมื่อเลือกหมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ใหนักศึกษาเลือกรายวิชาที่ขอเทียบโอน ตามหมวดวิชานั้น ๆ ดังรูป

รูปที่ 22 แสดงการเลือกรายวิชาที่ตองการเทียบโอน
5. ปอนขอมูลรายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาเดิม
เมื่ อนักศึ กษาเลื อกรายวิ ช าที่ ต องการเทีย บโอนตามหมวดวิ ช าเรี ยบร อยแลว ให นักศึ กษาป อนข อมู ล รายวิช าที่
นักศึกษาเคยเรียนมาแลวในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาเดิม และคลิกปุมบันทึก ดังรูป

รูปที่ 23 แสดงการปอนขอมูลรายวิชาที่เรียนมาแลว
6. แสดงขอมูลรายวิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอน
เมื่อนักศึกษาปอนขอมูลรายวิชาที่ตองการเทียบโอนและบันทึกการปอนขอมูล ระบบจะแสดงรายการที่นักศึกษา
บันทึกขอมูล ดังรูป

รูปที่ 24 แสดงรายการที่นักศึกษาบันทึกขอมูลการเทียบโอน

7. การพิมพตารางการเทียบโอนรายวิชาเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ
เมื่อนักศึกษาป อนข อมู ลรายวิ ชาที่ ตองการเทียบโอนและบั นทึ กการป อนข อมู ลเรี ยบรอยแล ว ใหนักศึกษาพิม พ
ตารางการเทียบโอนรายวิชาเพื่อขออนุมัตจิ ากคณะกรรมการประจําคณะ ดังรูป

รูปที่ 25 แสดงการพิมพตารางเทียบโอน

รูปที่ 26 แสดงตารางเทียบโอนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ

8. การพิมพแบบชําระคาเทียบโอนรายวิชา
เมื่อผลการเทียบโอนรายวิชาไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาพิมพแบบ
ชําระเงินคาเทียบโอนรายวิชา เพื่อชําระเงิน ณ งานการเงิน ดังรูป

รูปที่ 27 แสดงการพิมพแบบการชําระคาเทียบโอนรายวิชา

รูปที่ 28 แสดงแบบชําระคาเทียบโอนรายวิชา

10. การประเมินอาจารยผูสอน

รูปที่ 29 แสดงการใชเมนูประเมินอาจารย
ขั้นตอนการใชบริการ
1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport
2. คลิกเลือกเมนูประเมินอาจารย
3. เมื่อนักศึกษาคลิกเมนู ผลการเรียน จะปรากฏผลการประเมินอาจารย

11. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติสําเร็จการศึกษาจากคณะ และไดรับอนุมัติใหปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว หากประสงคจะรับ
ปริญญาจะตองขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขั้นตอนการใชบริการ
1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport
2. คลิกเลือกเมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต

รูปที่ 30 แสดงเมนูการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3. เมื่อนักศึกษาคลิกเมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต จะปรากฏแบบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อใหนักศึกษากรอกขอมูล
4. เมื่อนักศึกษากรอกขอมูลและยืนยันการขึ้นทะเบียนบัณฑิตแลว ใหพิมพใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อนําไปชําระเงิน และ
นําสงงานทะเบียนฯ

