ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

ประวัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพัฒนาการจากการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญาครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 โดยพระราชบัญญัติวิ ทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใช้ชื่อสถาบัน ว่า “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 ที่มุ่งกระจายอานาจและการบริการทางการศึกษา
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 ส านั ก งาน
อธิการบดี/คณะ/สานักงานวิทยาเขต/ศูนย์/สานัก/สถาบันฯ และสถานี ดังนี้
(1) สานักงานอธิการบดี ทาหน้าที่เป็นหน่วยประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้ แ ก่ คณะ ส านั ก วิ ท ยาเขต วิ ท ยาลั ย ส านั ก และสถาบั น ฯ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกองต่ า ง ๆ
คื อ กองกลาง กองคลั ง กองบริ ห ารงานบุ ค คล กองนโยบายและแผน กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
กองประชาสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ และกองออกแบบและพัฒนาอาคาร
สถานที่
(2) สานักงานวิทยาเขต ทาหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในวิทยาเขต
ประกอบด้วย สานักงานวิทยาเขตตรัง สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
(3) คณะ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาทั้งหมด 12 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
การจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ก ารประมง คณะครุ ศ าสตร์อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
(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
การท่ อ งเที่ ย ว (วิท ยาเขตตรัง) และวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและการจั ด การ (วิท ยาเขต
นครศรีธรรมราช ขนอม)
(5) สานัก / สถาบัน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่าง ๆ ด้านวิชาการ การศึกษา
ค้นคว้าทดลอง การฝึกอบรมระยะสั้น กิจกรรมเฉพาะ และกิจกรรมสนั บ สนุน งานของสถาบั น
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เป็นไปตามเป้าหมายประกอบด้วยหน่วยงาน มี 4 แห่ง คือ สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา
และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ตงั้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สัญลักษณ์และสีประจา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประกอบด้วย
ดวงตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙
อยู่ภายในวงกลม มีรูปดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙ และ
พระมหาพิชัยมงกุฎครอบ ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับ ภายในบรรจุอักษร
ชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ
สื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกร
ประจาพระองค์ และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการ
รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ
ชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา

สีเหลือง
เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์
การประสบความสาเร็จ
เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง

ปรัชญาการศึกษา
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม (ระยะ 20 ปี)
ระยะ 5 ปี ที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยแห่ง“นวัตกรรม”
เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง (Innovative University)

พันธกิจ

1. ผลิตกาลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนาไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
3. ให้บริการวิชาการแก่สงั คมด้วยนวัตกรรม
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ค่านิยมหลัก (Core Values) RUTS
มหาวิทยาลัยกาหนดค่านิยมหลักขององค์กรซึ่งแทนด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ RUTS
และใช้แทนชื่อย่อเดิมของมหาวิทยาลัย RMUTSV โดยมีความหมายดังนี้
R = Responsibility รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
U = Unity เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ทางานเป็นทีม เสริมกาลัง สร้างความเข้มแข็ง
เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกาลังคนและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สังคมอย่างยัง่ ยืน
T = Technology and Innovation
ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
การจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย
S = Shining Wisdom รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์
บนพื้นฐานของความรักและศรัทธา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย

วัฒนธรรมองค์กร
(Organization Culture)

มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ

อัตลักษณ์ (Identity)
อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity)
มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์เชิงพืน
้ ที่
เพื่อเป็นเสาหลักของภูมภิ าคในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศและสากล
โดยกาหนดอัตลักษณ์เชิงพืน
้ ที่ไว้ดังนี้
สงขลา การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รัตภูมิ การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ
ตรัง การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่ การจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม
(นวัตกรรมเกษตร)
นครศรีธรรมราช ขนอม การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เอกลักษณ์
(Uniqueness)

สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

โครงสร้างการบริหารงาน

สถานที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
จังหวัดสงขลา
เลขที่ 1 ถ.ราชดาเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

สานักงานอธิการบดี
โทร. 0-7431-7111 ต่อ 2000-2001
คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 0-7431-7176 ต่อ 4000-4003
http://bba.rmutsv.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-7431-7162 ต่อ 3000-3004
http://eng.rmutsv.ac.th
คณะศิลปศาสตร์
โทร. 0-7431-7189 ต่อ 6000-6003
http://libarts.rmutsv.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0-7431-7100 ต่อ 5000-5003
http://arch.rmutsv.ac.th
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0-7431-7180 ต่อ 7000-7003
โทรสาร. 0-7431-7181
http://inded.rmutsv.ac.th
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0-7431-7146 ต่อ 1160-1162
โทรสาร. 0-7431-7147
http://arit.rmutsv.ac.th
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 0-7431-7100 ต่อ 1170-1174
โทรสาร. 0-7431-7143, 0-7431-7140
http://reg.rmutsv.ac.th

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช
อาเภอทุ่งใหญ่
เลขที่ 133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240

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

สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
โทร. 0-7548-9613
โทรสาร. 0-7548-9612
คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0-7547-9496-7, 0-7535-0029
โทรสาร. 0-7535-0028
http://agr.rmutsv.ac.th
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 0-7535-0013-7 ต่อ 102
http://agro-industry.rmutsv.ac.th
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0-7535-0020
โทรสาร. 0-7535-0020
http://vet.rmutsv.ac.th

อาเภอทุ่งสง
เลขที่ 109 ม.2 ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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

อาเภอขนอม
เลขที่ 99 ม.4 ต.ท้องเนียน 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. ไม้ผาด อ.สิเกา จ. ตรัง 92150

สานักงานวิทยาเขตตรัง
โทร. 0-7520-4051-5
โทรสาร. 0-7520-4059
http://scitech.rmutsv.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
โทร. 0-7520-4063
โทรสาร. 0-7520-4063
http://fishtech.rmutsv.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
http://engtech.rmutsv.ac.th/engtech/
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
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
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. 0-7520-4068
โทรสาร. 0-7520-4069
http://anrsi.rmutsv.ac.th

จังหวัดชุมพร
เลขที่ 168 ถ.ท่าแซะ-ปะทิว ต.ทะเลทรัพย์
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

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

การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) เข้าศึกษาต่อโดยใช้ระยะเวลาการศึกษา 2-3 ปี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ต่อเนื่อง/เทียบโอนและรับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาในหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 6 ปี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ได้จัดการศึกษา จานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
ได้จัดการศึกษา จานวน 8 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาช่างกลเกษตร
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์



หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
การจัดการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย จานวน 10 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จานวน 11 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
1.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
1.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จานวน 4 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
1.4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา
1.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการผังเมือง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
1.7 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต จานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์

1.8 หลักสูตรศิลปบัณฑิต จานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาทัศนศิลป์
- สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
1.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 4 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- การจัดการทั่วไป
- การจัดการอุตสาหกรรม
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- สาขาวิชาการเงิน
1.10 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
การจัดการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต ดังต่อไปนี้
2.1 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ จานวน 3 หลักสูตร
2.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 5 สาขาวิชา
- สาขาวิชาพืชศาสตร์
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
2.1.2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จานวน 1 หลักสูตร
2.2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จานวน 6 หลักสูตร
2.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 11 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ามันปาล์มและโอลิโอเคมี
- สาขาวิชาพืชศาสตร์
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
- สาขาวิชาประมง
- สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร

2.2.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
2.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 7 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการเงิน
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
- สาขาวิชาการจัดการการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า
2.2.5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา
2.2.6 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
2.3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
2.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2.3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา
2.3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2.3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. วิทยาเขตตรัง
การจัดการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 คณะ และ 1 วิทยาลัย จานวน 6 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 8 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้า
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สาร
3.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง
3.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา
3.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ


หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ได้จัดการศึกษา จานวน 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ได้จัดการศึกษา จานวน 1 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 4 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจัดการทรัพยากรประมง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. วิทยาเขตตรัง
ได้จัดการศึกษา จานวน 1 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
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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
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(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
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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
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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
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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
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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

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

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

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

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

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก
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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

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก
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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

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

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
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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
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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
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สวนที่ 3
ขั้นตอนการใหบริการและ
แนวทางการปฏิบัติ

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

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

