ค�ำน�ำ
คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คู่มือนักศึกษาประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ส่วนที่ 2 การให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา ส่วนที่ 3
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และส่วนที่ 4 ข้อมูลคณะและหลักสูตรที่
เปิดสอน
นักศึกษาทุกคนควรศึกษาคู่มือนักศึกษาและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย ฯ เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ส�ำหรับนักศึกษา ควบคู่ไปกับ
การติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ จากสื่อต่าง ๆ หากยังสงสัยประการใดในระหว่างการศึกษา ขอให้ติดต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนักศึกษาเล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจโดยทั่วไป
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(HISTORY OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN)

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน เดิ ม ชื่ อ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
นครราชสีมา ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 เป็นสถาบันอาชีวศึกษาและช่างเทคนิคชั้นสูง ประเภทสหศึกษา
สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งห่างจากศูนย์กลางเมืองนครราชสีมา ประมาณ 3 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ประมาณ 330 ไร่ มีอาณาเขตพื้นทีท่ ิศเหนือติดถนนสุรนารายณ์ ทิศใต้ติดคลองล�ำตะคลอง ทิศ
ตะวันตกติดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และทิศตะวันออกติดที่ดินของเอกชน บริเวณนี้แต่เดิมมี
ต้นตะโกขึ้นอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นจึงมีชื่อสามัญเรียกว่า “ทุ่งตะโกราย”
วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เริ่มเปิดด�ำเนินการเรียนการสอนวันแรก
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2499 หลักสูตรระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง 3 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาบัญชีและ
เลขานุการ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาช่างไม้ โดยใช้อาคารไม้ของโรงเรียนการช่างนครราชสีมา
เป็นสถานที่เรียน ในขณะนั้นมีอาจารย์ทั้งหมด 7 คน นักศึกษา 90 คน โดยมีนายเสงี่ยม วัฒนธรรม เป็น
ผู้อ�ำนวยการวิทยาเขตฯ และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2499 มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรก
(ปัจจุบันมีอาคารใหม่คณะบริหารธุรกิจขึ้นมาแทน) โดย ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2500 เป็นต้นมาวิทยาเขตฯ ได้มีการพัฒนาการศึกษาขึ้นมาเป็นล�ำดับ นับตั้งแต่
การพัฒนาบุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ และได้ขยายการศึกษาสูงขึ้นในด้านวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั้งในระดับ ปวช. ปวส.
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ปม. (ฝึกหัดครูมัธยม) และปริญญาตรี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของประเทศ และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่ม 92 ตอนที่ 48 หน้า 1 มีผลบังคับใช้ในวันต่อมา ซึ่งท�ำให้วิทยาลัย
เทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”
เปิดสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2519 จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศโอน
วิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา 28 แห่ง มาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
และพฤษภาคม พ.ศ. 2519 ตามล�ำดับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์
อนุญาตให้ใช้ที่ดินในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ จ�ำนวนประมาณ 740 ไร่ ที่ต�ำบลคลองหก อ�ำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีคุณภาพ
มีความคล่องตัวในการบริหารงานสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระราชลัญจกรประจ�ำพระองค์และพระมหาพิชัย
มงกุฏเป็นเครื่องหมายราชการของสถาบัน ฯ
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตบางแห่งใน
สังกัดสถาบันฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามความเป็นจริง และเพื่อสื่อความหมายให้เป็นที่
รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ ของวิทยาเขตนั้น ๆ อย่างชัดแจ้ง ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันฯ จ�ำเป็นต้องปรับ
การเรียนการสอน ของวิทยาเขตให้สอดคล้องกับวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6 ก วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีผลให้เกิด “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” (RAJAMANGALA UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY ISAN) ประกอบไปด้วยส่วนราชการดังนี้
1. ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย จังหวัด นครราชสีมา
2. วิทยาเขตสุรินทร์
3. วิทยาเขตขอนแก่น
4. วิทยาเขตกาฬสินธุ์
5. วิทยาเขตสกลนคร
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

30

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคงเหลือส่วนราชการ 4 ส่วนราชการ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ได้รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทาน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86 ก วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพ และ
เทคโนโลยี ที่เน้นการศึกษาสายอาชีพมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
ทั้งระดับต�่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมุ่งพัฒนา
บุคคลให้มีความเชี่ยวชาญ ด้านการปฏิบัติการ ความเจนจัดทางวิชาการ และคุณลักษณะที่จ�ำเป็นตาม
ลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะท�ำงาน และสามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความประณีต ความส�ำนึกในจรรยาอาชีพ คุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ
มหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีพลังนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ปรัชญา (Philosophy)
คุณธรรมน�ำหน้า ปัญญาน�ำทาง สรรค์สร้างนวัตกรรม

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการใช้นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าประสงค์ 1.1 คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สามารถตอบสนอง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ
เป้าประสงค์ 1.2 นวัตกรรมการศึกษาที่สร้างบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 1.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
การศึกษา
เป้าประสงค์ 1.4 ทรัพยากรที่สนับสนุนการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ และสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย พัฒนา และการต่อยอดสู่นวัตกรรม
			 อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 2.1 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และได้รับการยอมรับในระดับ นานาชาติ
เป้าประสงค์ 2.2 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม มีศักยภาพสามารถตอบโจทย์การพัฒนา 10
อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย
เป้าประสงค์ 2.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการ ที่ส่งเสริมและสนับสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์
นวัตกรรม
เป้าประสงค์ 2.4 ทรัพยากรที่สนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : เสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม (Communities of Innovation)
		
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชนในพื้นที่
เป้าประสงค์ 3.1 ชุมชนต้นแบบในด้านการสร้างหรือการใช้นวัตกรรม/บริการวิชาการด้วย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 3.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการและการถ่ายทอดนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 3.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการ ที่ส่งเสริมและสนับสนุน การน�ำนวัตกรรมสู่ชุมชน
สังคม นานาชาติ
เป้าประสงค์ 3.4 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่ชุมชน สังคม นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล
เป้าประสงค์ 4.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ/การบริหารจัดการ
งบประมาณและ ทรัพย์สินให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์ 4.2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อระบบ
คุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 4.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการ ที่ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิรูปการบริหาร
จัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 4.4 ทรัพยากรมนุษย์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาเพื่อปฏิรูป
องค์กรสู่ยุคดิจิทัล และขับเคลื่อนคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลัย
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นโยบาย (Policy)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RIDINGQA
สร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Relevance) นโยบาย (Policy)
สร้างความผูกพัน (รัก เชื่อมั่น ศรัทธา) ต่อองค์กร (Involvement)
สร้างความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละให้กับองค์กร (Dedication)
สร้างจิตส�ำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ (Income Oriented)
ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking)
จัดระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
พัฒนาคุณภาพทุกด้าน (Quality)
ยึดมั่นในการพัฒนาภาวะผู้น�ำทุกระดับ (Accumulated Leadership)

ค่านิยม (Value)

RMUTI = Rajamangala University of Technology Isan
R = Reputation มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการผลิตนักปฏิบัติ
M = Morality มหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ค�ำนึงถึงประโยชน์
				
สาธารณะเป็นส�ำคัญ
U = Unity
มหาวิทยาลัยที่มีความสามัคคี กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว
T = Technology มหาวิทยาลัยที่มีเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมชั้นน�ำ
I = Innovation มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งนวัตกรรม

คุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(Student Characteristics)

Technology Literacy 		
Effective Communication
Collaboration 			
Ethics and Morality 		
Corporate Social Responsibility
Professional Skill

มีความรู้ทางเทคโนโลยี
มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
มีความร่วมมือส่วนรวม
มีคุณธรรม และ จริยธรรม
มีความรับผิดชอบ
มีทักษะวิชาชีพ
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อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(RMUTI Identity)
“มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน”
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สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.

1. ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

4.

ลักษณะภายในวงกลม เป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่ง
ความส�ำเร็จมรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศภายใต้ ดอกบัว ภายใน
มีดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึงสัญลักษณ์ และเครื่องหมายประจ�ำองค์พระมหากษัตริย์ของ
รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมี
พระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข 9 อยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9
ด้านล่างของตราวงกลมท�ำพับกรอบโค้งรอบรับชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”
คั่นปิดหัวท้ายของกรอบ ด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจ�ำยามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง
แจ่มใส เบิกบาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า “มหาวิทยาลัยแห่งพระราชา”
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2. ดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย

“ดอกแคแสด” มีสีแดงปนสีแสดสดใส จะออกดอกเป็นช่ออยู่ปลายกิ่ง ช่อหนึ่งจะมี 15 - 20 ดอก
แต่ละดอกจะผลัดกันบานครั้งละประมาณ 4 - 5 ดอก ดอกมีลักษณะคล้ายกระดิ่งกลีบดอกเป็นกลีบรวม
ตรงปลายดอกจะแยกเป็น แฉก 5 แฉก ดอกจะออกราว ๆ เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์

3. สัญลักษณ์ดอกไม้ราชมงคลอีสาน (แคแสด)

ออกแบบเป็นรูปแคแสดผสมผสานกับรูปตัวอักษร U University และเส้นสายจากแคน ดอกแค
แสดมีกลีบดอก 5 กลีบ อันหมายถึง 5 วิทยาเขตที่รวมสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
ตัวอักษร U ซึ่งย่อมาจาก University นั้น ประกอบขึ้นจากเส้นสายทั้ง 5 เส้น ซึ่งได้มาจากลักษณะ
ของแคนที่ประกอบด้วย 5 ล�ำ เพื่อสื่อความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอีสาน และเส้นเหล่านี้มีทิศพุ่งขึ้นไปใน
ทิศเดียวกัน เปรียบเสมือนการก้าวไปพร้อม ๆ กัน ทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อน�ำพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน สู่ความส�ำเร็จร่วมกันทางการศึกษา

4. ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย

“ต้นแคแสด” เป็นพืชยืนต้นทรงพุ่มสูงทรงพุ่มแน่นทึบ ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวสด เส้นใบเป็นร่อง
เด่นชัด ใบรูปรี ปลายใบแหลม แคแสดเป็นพืชกลางแจ้ง สามารถขยายพันธุ์โดยการ เพาะเมล็ด และตัด
ช�ำราก ขึ้นง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ ทุกภาค มีความสูงประมาณ 15 - 20 เมตร
			

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย คือ “สีแสด”
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ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต กระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย
l มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
เลขที่
: 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4427-1312, 0-4424-2977
โทรสาร : 0-4424-2217, 0-4424-2977
เว็บไซต์ : http://www.rmuti.ac.th/2012/
l ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง นครราชสีมา
เลขที่
: 77 หมู่ 7 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4423-3000 ต่อ 5011 – 5013, 5015 - 5019
โทรสาร : เว็บไซต์ : l วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่
: 150 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4323-7492, 0-4333-6370
โทรสาร : 0-4323-7483
เว็บไซต์ : http://www.kkc.rmuti.ac.th/
l วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่
: 199 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทรศัพท์ : 0-4273-4724, 0-4273-4725
โทรสาร : 0-4273-4723
เว็บไซต์ : http://www.skc.rmuti.ac.th/
l วิทยาเขตสุรินทร์
เลขที่
: 185 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1022, 0-4451-9036
โทรสาร : 0-4451-9034
เว็บไซต์ : http://www.surin.rmuti.ac.th/
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
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ทำ�เนียบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ

ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์

ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
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ทำ�เนียบ รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขต

ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์
รองอธิการบดี
ประจำ�วิทยาเขตขอนแก่น

ผศ.ดร.สำ�เนาว์ เสาวกูล
รองอธิการบดี
ประจำ�วิทยาเขตสุรินทร์

ผศ. น.สพ. ดร.ชเวง สารคล่อง
รองอธิการบดี
ประจำ�วิทยาเขตสกลนคร

ทำ�เนียบ ผู้อำ�นวยการสถาบัน / สำ�นัก

อาจารย์ ดร.อนิวรรต หาสุข อาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ดร.ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง
ผู้อำ�นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
อธิการบดี
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ทำ�เนียบ ผู้บริหาร สถาบันสหสรรพศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระยุทธ สืบสุข
คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์

อาจารย์ธันยวรา อันอาตม์งาม

อาจารย์สรศักดิ์ จ่าบาล

อาจารย์กัปนาท ถ่ายสูงเนิน

อาจารย์กัปนาท ถ่ายสูงเนิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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ทำ�เนียบ ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน

อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์

อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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ทำ�เนียบผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธการ รัตนชัย

อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ประกำ�แหง

อาจารย์อนุชา กล�่ำน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพงศ์ เปี่ยมสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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ทำ�เนียบผู้บริหาร คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์

คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยารัฐ จุลสุคนธ์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ลอยฟ้า

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์สุรพล ธนสูตร

อาจารย์กานต์ สุรนันท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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ทำ�เนียบผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.รตินันท์ เหลือมพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล วรพันธ์

อาจารย์ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพล นาคทอง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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ส่วนที่ 2

การให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา

การบริการ
ด้านการศึกษา
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ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ตั้ง : อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2
การบริการด้านการศึกษา
1. งานทะเบียนและประมวลผล อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)
ชั้น 2 โดยมีบริการ ดังนี้
		 1.1. ด�ำเนินการด้านงานทะเบียนนักศึกษา ขึ้นทะเบียนนักศึกษา รับรายงานตัว
		 1.2. ด�ำเนินการด้านการลงทะเบียน จัดท�ำประกาศการลงทะเบียน บันทึกการรักษาสภาพการ
เป็นนักศึกษา การลาออก การกลับเข้าศึกษาต่อ การโอนย้าย และบันทึกข้อมูลการลงโทษทางวินัยของ
นักศึกษา
		 1.3. ประสานงานในการจัดท�ำบัตรนักศึกษา ระหว่างธนาคารกรุงไทยกับมหาวิทยาลัยฯ
		 1.4. รับใบคะแนน และตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
		 1.5. รับข้อมูลผลการเรียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนน ม.ส. (I)
		 1.6. บันทึกการพ้นสภาพนักศึกษาในระบบ และจัดท�ำประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
		 1.7. บันทึกการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและจัดท�ำประกาศการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
		 1.8. ประกาศผลการเรียนในระบบประจ�ำภาคการศึกษา
2. งานตรวจสอบและรับรองผลทางการศึกษา อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(อาคาร 35) ชั้น 2 โดยมีบริการดังนี้
		 2.1. ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา
		 2.2. จัดท�ำใบรับรองทางการศึกษา
3. งานส�ำเร็จการศึกษา อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2
โดยมีบริการดังนี้
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		 3.1 ด�ำเนินการเกี่ยวกับการรับค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษา
		 3.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นส�ำเร็จการศึกษา
		 3.3 ด�ำเนินการในการออกเอกสารทางการศึกษา เช่น
			 - ใบรายงานผลทางการศึกษา (Transcript)
			 - ออกใบประกาศนียบัตรและใบปริญญาบัตร
		 3.4 ด�ำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ส�ำเร็จการศึกษาเข้าสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
		 3.5 จัดระเบียบและระบบการจัดเก็บเอกสาร และหลักฐานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
4. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)
ชั้น 2 โดยมีบริการ ดังนี้
		 4.1 บริการหน้าเว็บไซต์ โดยเชื่อมโยง ระบบฐานข้อมูลส�ำหรับตรวจสอบรายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาและตรวจสอบก�ำหนดการงานซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญา
บัตร
5. งานรับเข้าศึกษา อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2 โดยมี
บริการดังนี้
		 5.1 บริการรับสมัครและจ�ำหน่ายใบสมัครแก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระบบรับตรง
		 5.2 บริการพิมพ์บัตรประจ�ำตัวสอบ ให้กับผู้สมัคร
		 5.3 บริการหน้าเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยง ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ส�ำหรับผู้ประสงค์จะเข้ารับการ
ศึกษาที่มหาวิทยาลัย ฯ โดยมีแผนการรับ ก�ำหนดการ สถานที่สอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้สมัครต่าง ๆ ที่
สามารถตรวจสอบและด�ำเนินการ ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และไปช�ำระเงินที่ธนาคารตามที่ได้
ระบุไว้
		 5.4 บริการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่ก�ำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และ
มีผลการเรียนดี ตรงกับคุณสมบัติที่หลักสูตรและสาขาวิชาก�ำหนด สามารถสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็น
นักศึกษาระบบโควตา แบบเปิด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วช�ำระค่าสมัครที่ธนาคาร และสามารถติดตาม
ตรวจสอบผลการสมัคร ก�ำหนดการคัดเลือก ผลการคัดเลือกผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้
6. งานพัฒนาวิชาการ อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2 โดยมี
บริการดังนี้
		 6.1. ประสานงานสาขาวิชาและคณะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละสาขา
		 6.2. ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร และแผนการเรียนของนักศึกษา และคณาจารย์
		 6.3. ควบคุม ดูแลและด�ำเนินการบันทึกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรในระบบบริการการศึกษา
(ESS)
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		 6.4. สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพที่สะท้อน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละหลักสูตร
		 6.5. ติดตามการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย
		 6.6. เสนอแนะให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรทั้งที่มีอยู่แล้ว และ/หรือหลักสูตรที่ยังไม่ท�ำการเปิดสอน
		 6.7. รวบรวมหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
		 6.8. ประสานงานกับสาขาวิชาต่าง ๆ และคณะ เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตรและ
การขอเพิ่มรายวิชา ขอยกเลิกรายวิชา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชาในศูนย์กลาง
มหาวิทยาลัย
		 6.9. พัฒนาระบบและกลไกในการด�ำเนินงานการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร การประกันคุณภาพหลักสูตร
		 6.10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรการศึกษา ฐานข้อมูลอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		 6.11. พัฒนาระบบทะเบียนหลักสูตร โครงการขอเปิดสอน หลักสูตรรายวิชา
		 6.12. งานตรวจสอบการเปิด ปรับปรุง ปิดหลักสูตรและรายวิชา ตามแบบฟอร์มการจัดท�ำ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
		 6.13. ให้บริการข้อมูลเอกสารค�ำอธิบายรายวิชา
		 6.14. เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
7. งานส่งเสริมวิชาการ อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2 โดยมี
บริการดังนี้
		 7.1 พัฒนาระบบและกลไกมาตรฐานในการจัดท�ำต�ำราทางวิชาการ
		 7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาต�ำราทางวิชาการ
		 7.3 จัดท�ำฐานข้อมูลต�ำราทางวิชาการ
		 7.4 เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
		 7.5 ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
		 7.6 งานสนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนางานวิชาการ
		 7.7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
		 7.8 พัฒนาเครือข่ายงานพพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
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8. งานมาตรฐานการศึกษา อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2
โดยมีบริการดังนี้
		 8.1 ควบคุม ดูแล การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
		 8.2 ประสานงานเพื่อขอรับรองหลักสูตรจาก อว. , สอศ. และ คกศ.
		 8.3 ติดตามการประเมินผลหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
		 8.4 พัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
		 8.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา
9. งานบริการทัว่ ไป อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชัน้ 2 โดยมีบริการ
ดังนี้
		 9.1 บริการข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
		 9.2 บริการออกไปแนะน�ำ แนะแนวทางการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส�ำหรับสถาบันการ
ศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกับแผนกงาน แนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ตามที่
ได้รับการขอความอนุเคราะห์
		 9.3 บริการตอบข้อสงสัย โดยใช้ระบบกระดานข่าว บนระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ สายตรงอธิการบดี
สายตรงผู้อ�ำนวยการและทาง Facebook ของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
		 9.4 บริการตอบข้อสงสัยส�ำหรับผู้ที่ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
		 9.5 ให้บริการข้อมูลสถิติการรับสมัครนักศึกษา สถิติบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ที่สนใจ
ข้อมูลส�ำหรับนักศึกษาในการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานทะเบียนและประมวลผล
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน นครราชสีมา
เว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล มทร.อีสาน นครราชสีมา
เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา
Facebook งานทะเบียนและประมวลผล มทร.อีสาน นครราชสีมา

ที่ตั้ง อาคาร 35 ชั้น 2 งานทะเบียนและประมวลผล
เบอร์โทรศัพท์ 044 233000 ต่อ 2751 ถึง 2758
http://www.regis.rmuti.ac.th/regis
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar/
https://www.facebook.com/register112011

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
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งานทะเบียยนและประมวลผล
นและประมวลผล
่ตั้ง อาคาร
2 งานทะเบี
ยนและประมวลผล
งานทะเบี
ที่ตั้ง ทีอาคาร
35 ชั้น352ชั้นงานทะเบี
ยนและประมวลผล
สำนักกสสงงเสริ
เสริมมวิชวิชาการและงานทะเบี
าการและงานทะเบี
มทร.อี
นครราชสี
พท 233000
044 233000
ตอ 2751
ถึง 2758
สำนั
ยนยนมทร.อี
สานสาน
นครราชสี
มา มา เบอรเบอร
โทรศัโพทรศั
ท 044
ตอ 2751
ถึง 2758
เว็เว็บบไซต
สานสาน
นครราชสี
ไซตงงานทะเบี
านทะเบียนและประมวลผล
ยนและประมวลผลมทร.อี
มทร.อี
นครราชสี
มา http://www.regis.rmuti.ac.th/regis
http://www.regis.rmuti.ac.th/regis
มหาวิ
ท ยาลัมยาเทคโนโลยี
ร าชมงคลอี
ส าน
Rajamangala
University
of
Technology
Isan
เว็เว็บบไซต
สานสาน
นครราชสี
มา มา
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar/
ไซตรระบบบริ
ะบบบริการการศึ
การการศึกษา
กษามทร.อี
มทร.อี
นครราชสี
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar/
Facebook
สานสาน
นครราชสี
มา มา https://www.facebook.com/register112011
Facebookงานทะเบี
งานทะเบียนและประมวลผล
ยนและประมวลผลมทร.อี
มทร.อี
นครราชสี
https://www.facebook.com/register112011

ระบบที
่ใหบ่ใหริกบารด
านงานทะเบี
ยนและประมวลผล
ระบบที
ริการด
านงานทะเบี
ยนและประมวลผล

ระบบบริการการศึกษา (Education Service System: ESS)

ระบบบริการการศึกษา (Education Service System: ESS)

การเขาใชงานระบบบริการการศึกษา ไดที่ https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/

การเขาใชงานระบบบริการการศึกษา ไดที่ https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/

กรอกรหัสนักศึกษา

กรอกรหัสนักศึกษา

กรอกรหัสผาน

กรอกรหัสผาน

คลิกปุม Log in

คลิกปุม Log in

กรณีลืมรหัสผาน

กรณีลืมรหัสผาน

บริการที่นักศึกษาไดรับจากระบบบริการการศึกษา (Education Service System: ESS)

บริการที่นักศึกษาไดรับจากระบบบริการการศึกษา (Education Service System: ESS)

 โครงสรางหลักสูตร
แสดงรายวิชาในหลักสูตรของนักศึกษา
แสดงประวัติสวนตัวนักศึกษา
 เรียกดูประวัติ
 โครงสราาใช
งหลั
สูตกรศึกษา แสดงประมาณการค
แสดงรายวิชาในหลั
สูตรของนั
กศึกษา กษา/รายการชำระเงิน
 ตรวจสอบค
จากยนั
าใชจากยในแต
ละภาคการศึ

เรี
ย
กดู
ป
ระวั
ต
ิ
แสดงประวั
ต
ส
ิ
ว

นตั
ว
นั
ก
ศึ
ก
ษา
 แผนการเรียนประจำตัวนักศึกษา แสดงรายวิชาที่ตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา

 ตรวจสอบคาใชจายนักศึกษา แสดงประมาณการคาใชจายในแตละภาคการศึกษา/รายการชำระเงิน
 แผนการเรียนประจำตัวนักศึกษา แสดงรายวิชาที่ตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา

 โปรแกรมวิชาที่เปดสอน
 หลักสูตร/โครงสรางหลักสูตร
 รายวิชาที่เปดสอน
 สืบคนตารางสอนอาจารย
 ปฏิทินการศึกษา
 สืบคนตารางเรียนนักศึกษา

 ลงทะเบียนเรียน

แสดงโปรแกรมวิชาที่เปดสอนใน มทร.อีสาน นครราชสีมา
แสดงรายวิชาที่นักศึกษาตองศึกษาในแตละหลักสูตร
แสดงรายวิชาที่เปดการเรียนการสอน
แสดงตารางสอนอาจารย
แสดง วัน เดือน ป ชวงเวลาสำหรับการจัดการศึกษาในแตละ
ภาคการศึกษา
แสดงตารางเรียนนักศึกษา

เมื่อนักศึกษาเลือกรายวิชาลงทะเบียนเรียน
“ยืนยันการลงทะเบียนเรียน” จึงจะถือวาการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ
 การเพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา นอกเหนือจากการลงทะเบียนเรียน
 ลด/ถอนรายวิชา
ลด/ถอนรายวิชา ที่ไมตองการเรียน
 แกไข/ตรวจสอบใบลงทะเบียน แสดงรายการที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน/เพิ่มรายวิชา/ถอนรายวิชา
่มือปนัผลการลงทะเบี
กศึกษำ ปีกำรศึ
คูสรุ
ยน กษำ 2564
สรุปรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
54
 ยายกลุมเรียน
เมื่อตองการยายกลุมเรียน ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปแลว
 ใบแจงชำระเงิน/คาใชจาย
แสดงรายการชำระเงิน
 ตารางเรียนตามแผนการเรียน แสดงเวลาเรียนในรายวิชาทีอ่ ยูในแผนการเรียน

 สืบคนตารางสอนอาจารย
 รายวิชาที่เปดสอน
 ปฏิทินการศึกษา
 สืบคนตารางสอนอาจารย
 ปฏิทินการศึกษา
 สืบคนตารางเรียนนักศึกษา

แสดงตารางสอนอาจารย
แสดงรายวิชาทีเ่ ปดการเรียนการสอน
แสดง วัน เดือน ป ชวงเวลาสำหรับการจัดการศึกษาในแตละ
แสดงตารางสอนอาจารย
ภาคการศึกษา
แสดง วัน เดือน ป ชวงเวลาสำหรับการจัดการศึกษาในแตละ
แสดงตารางเรียนนักศึกษา
ภาคการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน

สืบคนตารางเรี
ยนนักศึofกTechnology
ษา แสดงตารางเรี
ยนนักศึกษา
Rajamangala
University
Isan

 ลงทะเบียนเรียน

เมื่อนักศึกษาเลือกรายวิชาลงทะเบียนเรียน
“ยืนยันการลงทะเบียนเรียน” จึงจะถือวาการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ
 ลงทะเบียนเรียน
เมื่อนักศึกษาเลือกรายวิชาลงทะเบียนเรียน
 การเพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา นอกเหนือจากการลงทะเบียนเรียน
“ยืนยันการลงทะเบียนเรียน” จึงจะถือวาการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ
 ลด/ถอนรายวิชา
ลด/ถอนรายวิชา ที่ไมตองการเรียน
เพิ่มรายวิชา นอกเหนือจากการลงทะเบียนเรียน
 การเพิ่มรายวิชา
 แกไข/ตรวจสอบใบลงทะเบียน แสดงรายการที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน/เพิ่มรายวิชา/ถอนรายวิชา
ลด/ถอนรายวิชา ที่ไมตองการเรียน
 ลด/ถอนรายวิชา
 สรุปผลการลงทะเบียน
สรุปรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
 แกไข/ตรวจสอบใบลงทะเบียน แสดงรายการที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน/เพิ่มรายวิชา/ถอนรายวิชา
 ยายกลุมเรียน
เมื่อตองการยายกลุมเรียน ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปแลว
 สรุปผลการลงทะเบียน
สรุปรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
 ใบแจงชำระเงิน/คาใชจาย
แสดงรายการชำระเงิน
เมื่อตองการยายกลุมเรียน ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปแลว
 ยายกลุมเรียน
 ตารางเรียนตามแผนการเรียน แสดงเวลาเรียนในรายวิชาทีอ่ ยูในแผนการเรียน
แสดงรายการชำระเงิน
 ใบแจงชำระเงิน/คาใชจาย
 พิมพตารางเรียนประจำตัวนักศึกษา แสดงเวลาเรียนในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
 ตารางเรียนตามแผนการเรียน แสดงเวลาเรียนในรายวิชาทีอ่ ยูในแผนการเรียน
 พิมพตารางสอบ สำหรับนักศึกษา แสดงตารางสอบ ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
 พิมพตารางเรียนประจำตัวนักศึกษา แสดงเวลาเรียนในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
 พิมพตารางสอบ สำหรับนักศึกษา แสดงตารางสอบ ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
 คำรองขอเอกสารออนไลน
 คำรองขอเลือกสาขา
 คำรองขอเอกสารออนไลน
 คำรองขอเลือกสาขา

 ผลการศึกษา
 จำลองผลการศึกษา
 ผลการศึกษา
 จำลองผลการศึกษา
 รายวิชาเทียบโอน
 รายวิชาเทียบโอน

สำหรับนักศึกษาที่ตองการขอเอกสารทางการศึกษาตางๆ
สำหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชา ในชั้นปที่ 2 (หลักสูตรรับรวม)
สำหรับนักศึกษาทีต่ องการขอเอกสารทางการศึกษาตางๆ
สำหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชา ในชั้นปที่ 2 (หลักสูตรรับรวม)

แสดงผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา
ใชคำนวณประมาณการผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษา
แสดงผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ใชคำนวณประมาณการผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษา
แสดงรายวิชาที่นักศึกษาเทียบโอนผลการเรียน
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
แสดงรายวิชาที่นักศึกษาเทียบโอนผลการเรียน

 ขอสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษายื่นสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่
นั
กศึกษาลงทะเบี่ยยนรหั
นเรียนครบตามโครงสร
างหลัยกสูตร
 เปลี
่ยนรหักษา
สผาน สำหรับนักศึกษาที
นเพื่อกความปลอดภั
 ขอสำเร็
จการศึ
สำหรั่ตบอนังการเปลี
กศึกษายื่นสำเร็สผจาการศึ
ษาในภาคการศึ
กษาที่
แสดงรายวิชาในโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียน
 ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร
รายวิชา
 ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
แสดงรายวิชาในโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียน
 ตรวจสอบรายชื่อผูขอสำเร็จการศึกษา แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นสำเร็จการศึกษาผานระบบบริการ
รายวิชา
การศึกษา
 ตรวจสอบรายชื่อผูขอสำเร็จการศึกษา แสดงรายชื่อนักศึกษาทีย่ ื่นสำเร็จการศึกษาผานระบบบริการ
การศึกษา
 เปลี่ยนรหัสผาน สำหรับนักศึกษาที่ตองการเปลี่ยนรหัสผานเพื่อความปลอดภัย

นักศึกษาสามารถติดตามขอมูลขาวสารตางๆ และคูมือการใชงานระบบบริการการศึกษา ผานชองทาง ดังนี้

นักศึกษาสามารถติดตามขอมูลขาวสารตางๆ และคูมือการใชงานระบบบริการการศึกษา ผานชองทาง ดังนี้
Website งานทะเบียนและประมวลผล

ESS ระบบบริการการศึกษา

http://regis.rmuti.ac.th/regis

http://ess.rmuti.ac.th/rmuti/registration

Facebook งานทะเบียนและประมวลผล
https://www.facebook.com/register112011

******************************************************************
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Website งานทะเบียนและประมวลผล

ESS ระบบบริการการศึกษา

http://regis.rmuti.ac.th/regis

http://ess.rmuti.ac.th/rmuti/registration

Facebook งานทะเบียนและประมวลผล
https://www.facebook.com/register112011

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

แบบฟอรมบริการนักศึกษา
ทะเบียนกำกับ
R.01
R.02
R.03
R.04
R.05
R.06
R.07
R.08
R.09
R.10
R.11
R.12
R.13
R.14
R.15
R.16
R.17
R.18
R.19
R.20
R.21
R.22
R.23
R.24
R.25
R.26

ชื่อแบบฟอรม
คำรองทั่วไป
คำรองขอหนังสือรับรอง
คำรองขอลาออกจากการเปนนักศึกษา
คำรองขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
คำรองขอกลับเขาศึกษา
คำรองขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา
คำรองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียนประวัติ
คำรองขอโอนยายสาขาวิชาตางคณะ
คำรองขอโอนยายสาขาวิชาภายในคณะ
คำรองขอโอนยายสถานศึกษา
คำรองขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา
คำรองขอแกไขกลุมวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
คำรองขอลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี
คำรองขอลงทะเบียนต่ำกวา/เกินกวาหนวยกิตที่กำหนด
คำรองขอลาปวย/ลากิจ
คำรองขอยายกลุมเรียน
คำรองขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)
คำรองขอเพิ่มที่นั่ง
คำรองขอเปดรายวิชาเรียน
คำรองขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/ภายหลังสำเร็จการศึกษา
คำรองขอรับใบปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร
คำรองขอสำเร็จการศึกษาลาชา
บันทึกขออนุมัติใหระดับคะแนน ม.ส. (I) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
คำรองแจงการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
คำรองพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
หนังสือมอบอำนาจ

นักศึกษาสามารถดาวนโหลดใบคำรองตาง ๆ ไดที่ http://www.regis.rmuti.ac.th/regis
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มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
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ขั้นตอนการขอเอกสารออนไลน
การขอเอกสารออนไลน สามารถดูรายละเอียดในคูมือที่ http://regis.rmuti.ac.th/regis
ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน

นักศึกษา

Login เขาระบบบริการการศึกษา
เพือ่ ยื่นคำรองขอเอกสารออนไลน

เลือกเอกสารที่นักศึกษาตองการขอ
นักศึกษา

นักศึกษา

หมายเหตุ
- เขาระบบบริการการศึกษา ไดที่

https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar/

- ยื่นคำขอเอกสารทางการศึกษาตางๆ
เลือกเอกสารที่ตองการและใสจำนวนเอกสาร

และจำนวนเอกสารที่ตองการ
- เมื่อเลือกเอกสารที่ตองการเรียบรอยแลวใหกดยืนยัน
ขอมูลการทำรายการใหเรียบรอย

ยืนยันการทำรายการ

- นักศึกษาพิมพใบแจงชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
นักศึกษา
นักศึกษา
กองคลัง

นักศึกษา
เจาหนาทีท่ ะเบียนฯ

นักศึกษา
เจาหนาทีท่ ะเบียนฯ

พิมพใบแจงชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ชำระเงินคาเอกสารที่กองคลัง

นำใบแจงชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
ย
ยื่นเจาหนาทีง่ านทะเบียนและประมวลผล

- เจาหนาที่งานทะเบียนดำเนินการจัดพิมพเอกสาร
เจาหนาทีง่ านทะเบียนและประมวลผล
พิมพเอกสารใหนักศึกษา

นักศึกษา
เจาหนาทีท่ ะเบียนฯ

- นักศึกษานำใบแจงชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน เพื่อไป
ชำระเงินที่กองคลัง งานการเงิน อาคารสำนักงาน
อธิการบดี ชั้น 2
- ยื่นใบแจงชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินตอเจาหนาที่
งานทะเบียนและประมวลผล
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคาร 35 ชั้น 2

นักศึกษารับเอกสารและ
ตรวจสอบความถูกตอง

คู่มือนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564
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ขั้นตอนลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน (แบบกระเชา)
การลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน (แบบกระเชา) สามารถดูรายละเอียดในคูมือการใชงานระบบบริการการศึกษาที่

https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar/
ผูรับผิดชอบ
นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา

นักศึกษา

ขั้นตอน

หมายเหตุ
- อาจารยที่ปรึกษาสามารถบลอคนักศึกษาเพื่อให
นักศึกษาเขาพบและวางแผนการลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอ
คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน

Login เขาระบบ ESS เพือ่ ลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการเรียน ในวันที่กำหนด

- เขาระบบบริการการศึกษาที่
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar/
- กำหนดการลงทะเบียนเรียน ตามประกาศของ
มทร.อีสาน นครราชสีมา
นักศึกษาจะมองเห็นเฉพาะรายวิชาที่อยูในแผนการเรียนของตนเอง
หากตองการลงทะเบียนวิชาที่เปนของกลุมเรียนอื่นๆ
นักศึกษาตองรอลงทะเบียนนอกเหนือแผนการเรียน (แบบรายวิชา)

นักศึกษา

- รายวิชาที่คณะ/สาขาวิชา จัดใหนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน แตละภาคการศึกษา

เลือกรายวิชาตามแผนการเรียน
(แบบกระเชา)

นักศึกษา

บันทึกและยืนยันการลงทะเบียนเรียน
ในระบบบริการการศึกษา

นักศึกษา

พิมพใบแจงการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

- หากนักศึกษา บันทึกแตยังไมยืนยัน นักศึกษา
สามารถแกไขการเลือกรายวิชาได
- หากนักศึกษา ยืนยันการลงทะเบียนเรียน จะไม
สามารถกลับไปแกไขการเลือกรายวิชาได
- หากนักศึกษาตองการลงทะเบียนนอกเหนือแผนการ
เรียน (แบบรายวิชา) ในภายหลัง ใหขามขั้นตอนการ
สรางใบแจงชำระเงิน เมื่อลงทะเบียนนอกเหนือ
แผนการเรียน (แบบรายวิชา) เรียบรอยแลว จึงสรางใบ
แจงการชำระเงินและพิมพใบชำระเงินในครั้งเดียว
- นักศึกษาพิมพใบแจงชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

- นำใบแจงการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน
เรียนไปชำระเงินที่ธนาคาร ภายในวันที่ระบุในใบแจง
การชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน หากพนกำหนดนักศึกษา
ชำระเงินไดที่กองคลัง งานการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มทร.อีสาน นครราชสีมา
- หากนักศึกษา ไมชำระเงินคาลงทะเบียนเรียน
ถือวานักศึกษาติดคางภาระหนี้สิน

นักศึกษา
ธนาคาร
กองคลัง

ชำระเงินคาลงทะเบียนเรียนทีธ่ นาคาร

นักศึกษา

การลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนสมบูรณ

ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด
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ขั้นตอนลงทะเบียนเรียนนอกเหนือแผนการเรียน (แบบรายวิชา)
การลงทะเบียนเรียนนอกเหนือแผนการเรียน (แบบรายวิชา) สามารถดูรายละเอียดในคูมือการใชงานระบบบริการการศึกษาที่
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar/

ผูรับผิดชอบ
นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา

นักศึกษา

ขั้นตอน

หมายเหตุ

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอ
คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน

Login เขาระบบบริการการศึกษา
เพือ่ ลงทะเบียนเรียนนอกเหนือแผนการเรียน
ในวันที่กำหนด

- อาจารยทปี่ รึกษาสามารถบลอคนักศึกษาเพื่อให
นักศึกษาเขาพบและวางแผนการลงทะเบียนเรียน

- เขาระบบบริการการศึกษาไดที่
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar/
- กำหนดการลงทะเบียนเรียนตามประกาศของ
มทร.อีสาน นครราชสีมา
การเลือกรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนที่กำหนดไว
ในกระเชารายวิชาหรือการเลือกลงทะเบียนรายวิชากับ
กลุมเรียนอื่นที่ไมใชกลุม เรียนของนักศึกษาตอง
ดำเนินการในชวงของปฏิทินการศึกษาที่เปดลงทะเบียน
แบบรายวิชา

นอกเหนือแผนการเรียน (แบบรายวิชา)

- รายวิชาที่นอกเหนือจากแผนการเรียนที่กำหนด
หรือรายวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียนกับกลุม
เรียนอื่นที่ไมใชกลุมเรียนของนักศึกษา

นักศึกษา

บันทึกและยืนยันการลงทะเบียนเรียน
นอกเหนือแผนการเรียน (แบบรายวิชา)
ในระบบบริการการศึกษา

- หากนักศึกษาบันทึกแตยังไมยืนยัน นักศึกษา
สามารถแกไขการเลือกรายวิชาได
- หากนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนจะไม
สามารถกลับไปแกไขการเลือกรายวิชาได

นักศึกษา

พิมพใบแจงชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

นักศึกษา

เลือกรายวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียน

- นักศึกษาพิมพใบแจงชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

นักศึกษา
ธนาคาร
กองคลัง

นักศึกษา

ชำระเงินคาลงทะเบียนเรียนทีธ่ นาคาร
ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด

การลงทะเบียนเรียนนอกเหนือแผนการเรียน
(แบบรายวิชา) เสร็จสมบูรณ
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- นำใบแจงการชำระเงินคาลงทะเบียนเรียน ไปชำระ
เงินที่ธนาคาร ภายในวันที่ระบุในใบแจงการชำระ
เงิน หากพนกำหนด นักศึกษาชำระเงินไดที่กองคลัง
กองคลัง งานการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี
ชั้น 2 มทร.อีสาน นครราชสีมา
- หากนักศึกษา ไมชำระเงินคาลงทะเบียนเรียน
ถือวานักศึกษาติดคางภาระหนี้สิน
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ขั้นตอนการขอเพิ่มรายวิชา
การเพิ่มรายวิชา สามารถดูรายละเอียดในคูมือการใชงานระบบบริการการศึกษาที่
http://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar
ผูรับผิดชอบ

นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา

นักศึกษา

หมายเหตุ

ขั้นตอน
Login เขาระบบบริการการศึกษา
เลือกเมนูเพิ่มรายวิชา และยืนยันการเพิ่มรายวิชา

- เขาระบบบริการการศึกษาไดที่
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar/
- ระยะเวลาการเพิ่มรายวิชาทำไดภายใน 2 สัปดาห
แรก ของภาคการศึกษาปกติ และภายในสัปดาห
แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน

จากอาจารยที่ปรึกษา

- นักศึกษาตองแจง อาจารยที่ปรึกษา เพื่อให
อาจารยที่ปรึกษาเขาอนุมัติการเพิ่มรายวิชาใน
ระบบบริการการศึกษา

พิมพใบแจงชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

- นักศึกษาพิมพใบแจงชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
- การเพิ่มรายวิชา 1 ครั้ง
คิดคาเพิ่มรายวิชาครั้งละ 50 บาท

ผานการอนุมัติการเพิ่มรายวิชา

คาเพิ่มรายวิชา

นักศึกษา
กองคลัง

ชำระเงินคาเพิ่มรายวิชา

นักศึกษา

การเพิ่มรายวิชาเสร็จสมบูรณ
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- นำใบแจงการชำระเงินคาลงทะเบียนเรียน ไปชำระ
เงินที่ธนาคาร ภายในวันที่ระบุในใบแจงการชำระ
เงิน หากพนกำหนด นักศึกษาชำระเงินไดที่
กองคลัง งานการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี
ชั้น 2 มทร.อีสาน นครราชสีมา
- หากนักศึกษา ไมชำระเงินคาลงทะเบียนเรียน
ถือวานักศึกษาติดคางภาระหนี้สิน

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ขั้นตอนการถอนรายวิชา โดยไมบันทึกรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษา
การถอนรายวิชาโดยไมบันทึกรายวิชาลงใบใบแสดงผลการศึกษา สามารถดูรายละเอียดในคูมือการใชงานระบบบริการการศึกษาที่
http://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ขั้นตอน
Login เขาระบบบริการการศึกษา

นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา

เลือกเมนูถอนรายวิชา
เพื่อถอนรายวิชาตามวันที่กำหนด

ผานการอนุมัติการถอนรายวิชา
จากอาจารยที่ปรึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา
กองคลัง

นักศึกษา

พิมพใบแจงชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ชำระเงินคาถอนรายวิชา

การถอนรายวิชาเสร็จสมบูรณ
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- เขาระบบบริการการศึกษาไดที่
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar/
- ระยะเวลาการถอนรายวิชาเรียน ภายใน 2 สัปดาห
แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรก
ของภาคการศึกษาฤดูรอน ตามประกาศปฏิทิน
การศึกษาของ มทร.อีสาน นครราชสีมา
- นักศึกษาตองแจงอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารย
ที่ปรึกษาเขาพิจารณารายการขออนุมัติรายการถอน
รายวิชาในระบบบริการการศึกษา
- นักศึกษาพิมพใบแจงชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
- การถอนรายวิชา 1 ครั้ง
คิดคาถอนรายวิชาครั้งละ 50 บาท
- นำใบแจงการชำระเงินคาลงทะเบียนเรียน ไปชำระ
เงินที่ธนาคาร ภายในวันที่ระบุในใบแจงการชำระ
เงิน หากพนกำหนด นักศึกษาชำระเงินไดที่กองคลัง
กองคลัง งานการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มทร.อีสาน นครราชสีมา
- หากนักศึกษา ไมชำระเงินคาลงทะเบียนเรียน
ถือวานักศึกษาติดคางภาระหนี้สิน

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ขั้นตอนการถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกระดับคะแนน ถ (W)
การถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกระดับคะแนน ถ (W) สามารถดูรายละเอียดในคูมือการใชงานระบบบริการการศึกษาที่
http://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar

ผูรับผิดชอบ

นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา

นักศึกษา

หมายเหตุ

ขั้นตอน

Login เขาระบบบริการการศึกษา
เลือกเมนูถอนรายวิชาภายในวันที่กำหนด

ผานการอนุมัติการถอนรายวิชา
จากอาจารยที่ปรึกษา

พิมพใบแจงชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

นักศึกษา
กองคลัง
ชำระเงินคาถอนรายวิชา

นักศึกษา

การถอนรายวิชาเสร็จสมบูรณ
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- เขาระบบบริการการศึกษาไดที่
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar/
- ระยะเวลาการถอนรายวิชาเรียน ภายใน 2 สัปดาห
แรกแตยังไมเกินสัปดาหที่ 12 ของภาคการศึกษาปกติ
หรือหลังสัปดาหแรกแตไมเกินสัปดาหที่ 5 ของภาค
การศึกษาฤดูรอน ตามประกาศปฏิทินการศึกษาของ
มทร.อีสาน นครราชสีมา
- นักศึกษาตองแจงอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารย
ที่ปรึกษาเขาพิจารณารายการขออนุมัติรายการถอน
รายวิชาในระบบบริการการศึกษา
- นักศึกษาพิมพใบแจงชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
- การถอนรายวิชา 1 ครั้ง
คิดคาถอนรายวิชาครั้งละ 50 บาท
- นำใบแจงการชำระเงินคาลงทะเบียนเรียน ไปชำระ
เงินที่ธนาคาร ภายในวันที่ระบุในใบแจงการชำระ
เงิน หากพนกำหนด นักศึกษาชำระเงินไดที่กองคลัง
กองคลัง งานการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี
ชั้น 2 มทร.อีสาน นครราชสีมา
- หากนักศึกษา ไมชำระเงินคาลงทะเบียนเรียน
ถือวานักศึกษาติดคางภาระหนี้สิน

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ขั้นตอนการยายกลุมเรียน
การยายกลุมเรียน สามารถดูรายละเอียดในคูมือการใชงานระบบบริการการศึกษาที่ http://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar
ผูรับผิดชอบ
นักศึกษา

หมายเหตุ

ขั้นตอน
Login เขาระบบบริการการศึกษา
เลือกเมนูยายกลุมเรียน ภายในวันที่กำหนด

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

เลือกรายวิชาที่ตองการยายกลุมเรียน

เลือกกลุมเรียนทีน่ กั ศึกษาตองการยาย

ตรวจสอบการยายกลุมเรียน

ทำการบันทึกเพื่อยืนยันการยายกลุมเรียน

การยายกลุมเรียนเสร็จสมบูรณ
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- เขาระบบบริการการศึกษาไดที่
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar/
- กำหนดการยายกลุมเรียน ใหดำเนินการตามปฏิทิน
การศึกษาของ มทร.อีสาน นครราชสีมา

- นักศึกษาทำการเลือกรายวิชาที่ตองการยายกลุม
เรียน ระบบจะแสดงกลุมเรียนที่เปดรายวิชานั้น
ทุกกลุมเรียนพรอมทั้งแสดงชื่ออาจารยผูสอน
เวลาเรียน และจำนวนที่นั่งที่เหลืออยู

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ขั้นตอนการตรวจสอบสำเร็จการศึกษา
การตรวจสอบสำเร็จการศึกษา สามารถดูรายละเอียดในคูมือการใชงานระบบบริการการศึกษา
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar/ ในขั้นตอนนี้สำหรับใหนักศึกษาตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษาของตนเอง เพื่อดูวายังมี
รายวิชาใดบางที่อยูในโครงสรางหลักสูตร ที่ยังไมไดลงทะเบียนเรียน หรือมีผลการเรียนยังไมผาน เพื่อวางแผนในการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา เพื่อสำเร็จการศึกษา
ผูรับผิดชอบ
นักศึกษา

ขั้นตอน

หมายเหตุ

Login เขาระบบบริการการศึกษา

- เขาระบบบริการการศึกษาไดที่
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar/

เลือกเมนูตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

นักศึกษา

ระบบแสดงรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ที่ศึกษาอยูในปจจุบัน

- แสดงรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่
ศึกษาในปจจุบัน โดยแสดงวิชาที่นักศึกษาได
ลงทะเบียนเรียนพรอมกับคาระดับคะแนนที่
นักศึกษาไดรับ เพื่อวางแผนการเรียนใหครบ
โครงสรางหลักสูตร โดยมีสัญลักษณ ดังนี้

สีเขียว เรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดและไดรับการวัดผลและผานเกณฑ (A-D และ S)
สีสม รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบันที่ยังไมประมวลผลการศึกษา นักศึกษาจะเรียนครบตามหลักสูตร
กำหนด รวมถึงผลระดับคะแนน ม.ส. (I)
สีแดง ยังไมไดลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนแลว แตวัดผลไมผาน (U, F, W)
นักศึกษา
เลือกดูรายวิชาตามหมวดวิชา
และกลุมวิชาในโครงสรางหลักสูตร

หมายเหตุ หนวยกิตที่ตองเรียน หมายถึง โครงสรางหลักสูตรไดกำหนดจำนวนหนวยกิตที่นักศึกษาตองศึกษาในแตละหมวดวิชาและกลุมวิชา
หนวยกิตที่เรียนผาน หมายถึง จำนวนหนวยกิตที่นักศึกษาไดรับจากการศึกษารายวิชาตาง ๆ ในหมวดวิชา/กลุมวิชานั้น
หนวยกิตที่ยังขาด หมายถึง จำนวนหนวยกิตที่เหลืออยูในหมวดวิชา/กลุมวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหครบตามโครงสรางหลักสูตรกำหนด
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มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ขั้นตอนการยืน่ ขอสำเร็จการศึกษา
การยื่นขอสำเร็จการศึกษา สามารถดูรายละเอียดในคูมือการใชงานระบบบริการการศึกษา
http://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar
ผูรับผิดชอบ

นักศึกษา

นักศึกษา

หมายเหตุ

ขั้นตอน
Login เขาระบบบริการการศึกษา
เลือกเมนูขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่กำหนด

นักศึกษาตรวจสอบขอมูลสวนตัวใหถูกตอง
หากขอมูลไมถูกตองใหแจงเจาหนาที่
งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อทำการแกไข

นักศึกษาตรวจสอบที่อยูที่สามารถติดตอได

นักศึกษา

เพื่อสงจดหมายแจงกำหนดการตางๆ และบันทึกขอมูล

นักศึกษา

นักศึกษาตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร

นักศึกษา

นักศึกษาขอเอกสารใบระเบียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณผาน
ระบบบริการการศึกษา โดยตองระบุจำนวนเอกสารที่ตองการ

นักศึกษา
กองคลัง
นักศึกษา

พิมพใบแจงการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

พิมพใบรายงานผลการศึกษา
สำหรับตรวจสอบสำเร็จการศึกษา

- เขาระบบบริการการศึกษาไดที่
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/registrar/
- กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาใหดำเนินการ
ตามปฏิทินการศึกษาของ มทร.อีสาน นครราชสีมา

- นักศึกษาตรวจสอบขอมูลสวนตัวใหถูกตอง กรณีขอมูล
ไมถูกตองใหติดตองานทะเบียนและประมวลผลเพื่อ
ดำเนินการแกไข

- นักศึกษาตรวจสอบขอมูลที่อยูที่สามารถติดตอได
ใหถูกตอง กรณีขอมูลไมถูกตองใหติดตองานทะเบียน
และประมวลผลเพื่อดำเนินการแกไข

- ใบระเบียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณจะออกให
เมื่อสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาจะตองกรอกจำนวน
เอกสารที่ตองการจากนั้นใหกดปุมยืนยันขอมูล
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ชำระคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
และคาใบระเบียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณ
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชำระคาใบระเบียนผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ ทั้งนี้อัตราคาธรรมเนียมตางๆ ใหดูตามประกาศของ
คณะและประกาศของมทร.อีสาน นครราชสีมา

- นักศึกษาตองดำเนินการตามขั้นตอนในใบรายงานผล
การศึกษาสำหรับตรวจสอบสำเร็จการศึกษา
(ตองมีลายเซ็น ใหครบทุกชองและนำสงงานทะเบียน
และประมวลผล)

และดำเนินการตามขั้นตอนใหครบทุกขั้นตอน

นักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อผูขอสำเร็จการศึกษา
ในระบบ ที่เมนูตรวจสอบรายชื่อผูขอสำเร็จการศึกษา
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- นักศึกษาที่ยื่นสำเร็จการศึกษาเรียบรอยแลวจะตอง
ตรวจสอบรายชื่อผูขอสำเร็จการศึกษาวามีชื่อหรือไม ใน
กรณีที่นักศึกษาไมมีชื่ออยูในเมนูตรวจสอบรายชื่อผูขอ
สำเร็จการศึกษา ตองติดตองานทะเบียนและประมวลผล

ขั้นตอนการขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ขั้นตอนการขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)
การขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I) ใหนักศึกษาดำเนินการยื่นใบคำรองขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยน
ระดับคะแนน ม.ส.(I) ตามขั้นตอน ดังนี้
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ขั้นตอน
การขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I) ใหนักศึกษาดำเนินการยื่นใบคำรองขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยน

ระดับคะแนน ม.ส.(I) ตามขั้นตอน ดังนี้
ผูรับผิดชอบ

นักศึกษา

นักศึกษาขอรับใบคำรองขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับ
คะแนน ม.ส.(I)ขั้นทีตอน
่งานทะเบียนและประมวลผลอาคาร 35
ชั้น 2 หรือ ดาวนโหลดใบคำรองไดที่เว็บไซต

นักศึกษาขอรับใบคำรองขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับ

นักศึกษา

คะแนน ม.ส.(I) ที่งานทะเบียนและประมวลผลอาคาร 35
ชั้น 2 หรือ ดาวนโหลดใบคำรองไดที่เว็บไซต
นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา
อาจารยผูสอน

นักศึกษา
อาจารยผูสอน

นักศึกษากรอกใบคำรองดวยตัวบรรจง

นักศึกษากรอกใบคำร
องดอวงตยตัออาจารย
วบรรจงผูสอน
นักศึกษายื่นใบคำร

นักศึกษายื่นใบคำรองตออาจารยผูสอน
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- เว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล
http://www.regis.rmuti.ac.th/regis
หมายเหตุ
- กำหนดการยื่นคำรองขอวั
ดผลการศึกษาเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I) ใหดำเนินการ
- เว็
บไซตทงินานทะเบี
ยนและประมวลผล
ตามปฏิ
การศึกษาของ
มทร.อีสาน นครราชสีมา
http://www.regis.rmuti.ac.th/regis
- กำหนดการยื่นคำรองขอวัดผลการศึกษาเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I) ใหดำเนินการ
ตามปฏิทินการศึกษาของ มทร.อีสาน นครราชสีมา

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ขั้นตอนการขอลาพัก / รักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
การขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพการเปนนักศึกษา ใหนักศึกษายื่นคำรองขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนีต้ องผาน
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา/หัวหนาสาขา และผานการอนุมัติจากคณบดี
- การลาพักการศึกษา สำหรับกรณีนักศึกษายังเรียนไมครบตามแผนการเรียน แตมีความประสงคขอหยุดเรียนชั่วคราว การขอลาพักขอไดไมเกิน 2
ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน
- การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา สำหรับกรณีนักศึกษาเรียนครบตามแผนการเรียน แตยังไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑการสำเร็จการศึกษา
ได เชน มีรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนน ม.ส. (I) เปนตน
กรณีนักศึกษาจะกลับเขาศึกษา ตองยืน่ คำรองขอกลับเขาศึกษากอนวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ไมนอยกวา 2 สัปดาห
ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน

หมายเหตุ

นักศึกษา

นักศึกษารับใบคำรองขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการ
เปนนักศึกษา ที่งานทะเบียนและประมวลผล
อาคาร 35 ชั้น 2 หรือดาวนโหลดใบคำรองไดที่เว็บไซต

นักศึกษา

นักศึกษากรอกใบคำรองดวยตัวบรรจง

อาจารยที่ปรึกษา

ผานความเห็นชอบจาก

- เว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล
http://www.regis.rmuti.ac.th/regis
- กำหนดการยื่นคำรองขอลาพัก/รักษาสภาพ
การเปนนักศึกษา ใหดำเนินการตามปฏิทิน
การศึกษาของ มทร.อีสาน นครราชสีมา

อาจารยที่ปรึกษา
หัวหนาสาขาวิชา

ผานความเห็นชอบจาก
หัวหนาสาขาวิชา

คณบดี

ผานความเห็นชอบจาก

นักศึกษา
กองคลัง

สงใบคำรองที่ดำเนินการทุกขั้นตอนแลวที่

คณบดี

งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อทำรายการและ
พิมพใบแจงชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

นักศึกษา

ชำระเงินคาธรรมเนียม
การลาพัก/รักษาสถานภาพที่กองคลัง
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- คาธรรมเนียมการลาพัก/รักษาสถานภาพการศึกษา
ใหเปนไปตามประกาศของมทร.อีสาน
นครราชสีมา

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ขั้นตอนการขอกลับเขาศึกษา
นักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ที่ประสงคจะขอกลับเขาศึกษา ใหนักศึกษาดำเนินการยื่นใบคำรอง
ขอกลับเขาศึกษา และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ขั้นตอน

นักศึกษา
นักศึกษาขอรับใบคำรองขอกลับเขาศึกษา ที่งานทะเบียน
และประมวลผลอาคาร 35 ชั้น 2 หรือ ดาวนโหลด
ใบคำรองไดทเี่ ว็บไซต

นักศึกษา
นักศึกษากรอกใบคำรองดวยตัวบรรจง
อาจารยที่ปรึกษา
ผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

หัวหนาสาขาวิชา

ผานความเห็นชอบจาก
หัวหนาสาขาวิชา

คณบดี
ผานความเห็นชอบจากคณบดี

นักศึกษา
สงใบคำรองที่ดำเนินการทุกขั้นตอนแลวที่
งานทะเบียนและประมวลผล
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- เว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล
http://www.regis.rmuti.ac.th/regis

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ขั้นตอนการขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาที่พนสถานภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจากถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาอาจขอคืนสภาพการเปน
นักศึกษาเพื่อกลับเขาศึกษาใหมได โดยขออนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับมทร.อีสาน นครราชสีมา
ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน

หมายเหตุ

นักศึกษา

นักศึกษาขอรับใบคำรองขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
ที่งานทะเบียนและประมวลผลอาคาร 35 ชั้น 2

- เว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล
http://www.regis.rmuti.ac.th/regis

หรือดาวนโหลดใบคำรองไดที่เว็บไซต

นักศึกษา

นักศึกษากรอกใบคำรองดวยตัวบรรจง

อาจารยที่ปรึกษา

ผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

หัวหนาสาขาวิชา

ผานความเห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชา

คณบดี

ผานความเห็นชอบจากคณบดี

นักศึกษา

สงใบคำรองที่ดำเนินการทุกขั้นตอนแลวที่
งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อทำรายการ
ออกใบแจงการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

นักศึกษา
กองคลัง

ชำระเงินคาคืนสภาพการเปนนักศึกษา
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- คาธรรมเนียมการคืนสภาพกลับเขาเปนนักศึกษา
ใหเปนไปตามประกาศของ มทร.อีสาน นครราชสีมา
- ชำระเงินที่ กองคลัง งานการเงิน อาคารสำนักงาน
อธิการบดี ชั้น 2

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ผังการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2564
หนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาวิชาการและสงเสริมการศึกษา
กระบวนงาน : การขอเอกสารรับรองคําอธิบายรายวิชา
ผูเกี่ยวของ / ผูรับผิดชอบ
ลําดับที่

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

หัวหนาแผนก
งานหลักสูตร

เจาหนาที่

- เริ่มกระบวนงาน

1

รับใบคํารองและหลักฐานจากผูขอรับ
บริการและดําเนินการตรวจสอบชวง
ระยะเวลาการใชหลักสูตรของผูขอรับ
บริการ และสืบคนเอกสาร

2 นาที

2

สืบคนรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา ตรวจสอบรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา จากใบแสดงผล
การศึกษา (Transcript)

10 นาที

3

สําเนาเอกสารคําอธิบายรายวิชาใหผูขอรับ
บริการ

2 นาที

4

ประทับตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน และลงรายมือชื่อรับรอง
เอกสารคําอธิบายรายวิชาทุกหนา

5 นาที

5

มอบเอกสารใหผูมาขอรับบริการ

1 นาที

6

จัดเก็บหลักฐานและบันทึกขอมูล

2 นาที

N

- สิ้นสุดกระบวนงาน
รวมระยะเวลาการใหบริการ

22 นาที
คู่มือนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564
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หัวหนางานพัฒนา
วิชาการและ
สงเสริมการศึกษา

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan
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มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan
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มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan
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การบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Office of Academic Resources and Information Technology)
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากการรวมหน่วยงานเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 หน่วยงาน เข้าด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคคลทั่วไป โดยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสม
มาใช้ในการบริการ โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ
ภายใต้มาตรฐานคุณภาพสากล”

บริการต่างๆ ของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 บริการหลักๆ ได้แก่ บริการ
วิทยบริการ (Academic Resources) และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ (Information
of Technology for Academic Study)

บริการวิทยบริการ

แผนกงานห้องสมุด
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 12B ชั้น 1 – 4 โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้
v บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัจฉริยะ
v ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)
v บริการหนังสือพิมพ์ใหม่
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
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มุมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (miniTCDC)
v บริการหนังสือดิจิทัล (จดหมายเหตุ, Human Library)
v มุมความรู้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Corner)
v มุมแสดงหนังสือใหม่
v นิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
		 สยามบรมราชกุมารี
v ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
v บริการฐานข้อมูลคลังปัญญา มทร.อีสาน
v บริการฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา
v บริการวารสาร นวนิยาย เรื่องสั้น พ็อกเก็ตบุ๊ค
v หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
v หนังสือบริการทั่วไปภาษาไทย
v หนังสือบริการทั่วไปภาษาต่างประเทศ
v ห้องสมาธิเพื่อการเรียนรู้
v

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
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แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง

ตั้งอยู่ที่ อาคาร 12B ชั้น 5 – 6 โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้
v บริการอินเทอร์เน็ต และสื่อผสม
v บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (VCD, DVD. CD-ROM)
v บริการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
v บริการคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์พกพา
v บริการห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องกิจกรรมกลุ่ม และห้องมินิเธียเตอร์
v บริการวีดีทัศน์แบบเฉพาะบุคคลและกลุ่ม
v บริการการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ

อุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้

Center of Learning Park
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 12A ชั้น 2 โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้
v บริการอินเทอร์เน็ต และสื่อผสม
v บริการAugmented Reality Book (AR-Book)
v บริการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอาเซียน ระดับ 1
v บริการมุมส�ำหรับผู้พิการ และเด็ก
v บริการคอมพิวเตอร์
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
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v
v
v

บริการ IPad, Tablet, Surface
บริการมุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine)

ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

เป็นพื้นที่บริการ ของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนสารสนเทศ ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
จ�ำนวน 20 เครื่อง ชั้น 2 ณ อาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
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บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 12A ชั้น 3

แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
v
v
v
v
v

บริการโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายแบบไร้สาย
บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต
บริการอิเล็กทรอนิกส์เมล์
บริการเครือข่ายเสมือนจริง (RMUTI-VPN)
บริการพื้นที่เว็บไซต์และฐานข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงาน/บุคคล

แผนกงานระบบสารสนเทศ

มีระบบบริการทั่วไป ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศ และกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ศึกษาต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ
v มีระบบบริการนักศึกษา ให้บริการ ลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบตารางเรียน ตรวจสอบผลการ
ศึกษา ยื่นใบค�ำร้องการศึกษา แจ้งส�ำเร็จการศึกษา เพิ่ม/ถอนรายวิชา
v มีระบบประเมินการเรียนการสอน ให้บริการ นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน
v บริการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริการทั่วไป ระบบบริการนักศึกษา และระบบประเมินการ
เรียนการสอน
v ให้บริการระบบจองชุดครุย (Academic Gown Reservation)
v ให้บริการระบบจองชุดนักศึกษาใหม่ (Academic Uniform Reservation)
v มีระบบส�ำหรับให้บริการขอรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
v

แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา

บริการศูนย์ทดสอบความรู้และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการให้ความรู้ และ
ทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ที่เข้าทดสอบ และผ่านการทดสอบจะได้รับ Certificate
ที่รองรับความสามารถในระดับสากล
		 - Microsoft Office Specialist (MOS)
v บริการห้องสตูดิโอ ส�ำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน
v ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
		 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A
		 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B
v บริการห้องเรียนอัจฉริยะ
v ให้ค�ำปรึกษาด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
v

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
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v
v
v
v

บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (RMUTI - LMS)
ให้บริการระบบ Extra (Up-Skill Re-Kill)
บริการโสตทัศนูปกรณ์ทั้งในและนอกสถานที่
บริการถ่ายทอดสดด้วยระบบอินเทอร์เน็ต

พื้นที่และเวลาให้บริการ
ช่วงเปิดภาคการศึกษา

วัน
จันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา
08.00 – 16.30 น.
ปิดให้บริการ

ช่วงสัปดาห์ก่อนสอบและสัปดาห์สอบ
วัน
จันทร์ – ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา
08.00 – 18.30 น.
09.00 – 15.00 น.
ปิดให้บริการ

หมายเหตุ
1. จันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการ เวลา 08.00 – 16.30 น. เปิดให้บริการทุกพื้นที่
2. เปิดให้บริกาช่วงสัปดาห์ก่อนสอบ และสอบ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา เปิดให้บริการดังนี้
ห้องสมุดชั้น 1 และชั้น 3 แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ชั้น 5
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
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เงื่อนไขในการบริการที่นักศึกษาใหม่ควรรู้ของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสมัครสมาชิก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

1.
		
		
		
		
		
		

สมัครบริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต
(Internet Account Service)
สมัครได้ที่ https://www.rmuti.ac.th/
network/services/ หรือที่เว็บไซต์
www.rmuti.ac.th > เลือกเมนู “บริการนักศึกษา”
> เลือกเมนู “ระบบจัดการข้อมูลและบัญชีสมาชิก
อินเทอร์เน็ต”

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
วิชาการ
ชั้น 3 อาคาร 12A

2.
		
		
		
		

สมัครอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (Electronic Mail Service)
สมัครได้ที่ https://www.rmuti.ac.th/network
/services/ หรือที่เว็บไซต์ www.rmuti.ac.th >
เลือกเมนู “บริการนักศึกษา” > เลือกเมนู
“ระบบจัดการข้อมูลและบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต”

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
วิชาการ
ชั้น 3 อาคาร 12A

3. สมัครสมาชิกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
		สมัครได้ที่ http://wopac.rmuti.ac.th/
		 หรือที่ QR CODE
		 เลือกเมนู “สมัครสมาชิก”

เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน
แผนกงานห้องสมุด
งานวิทยบริการ
ชั้น 1 อาคาร 12C

สิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
รายการ

สมาชิก

หนังสือทั่วไป, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, รายงานการวิจัย
นวนิยาย, เรื่องสั้น, พ็อกเก็ตบุ๊ค
			
			
ปริญญานิพนธ์, วิทยานิพนธ์, ดุษฎีนิพนธ์
			
			
			

ผู้บริหาร/อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา ป.โท – ป.เอก
นักศึกษา ปวส. – ป.ตรี
ผู้บริหาร/อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา ป.โท – ป.เอก
นักศึกษา ปวส. – ป.ตรี

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
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รายการ

สมาชิก

วารสาร, สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
			
			
			
เทป, วีดีโอ, ซีดีรอม, วีซีดี, ดีวีดี
			
			
			
คอมพิวเตอร์พกพก
			
			
			

จ�ำนวนเล่ม จ�ำนวนวัน

ผู้บริหาร/อาจารย์
3
5
เจ้าหน้าที่
3
5
นักศึกษา ป.โท – ป.เอก
3
5
นักศึกษา ปวส. – ป.ตรี
3
5
ผู้บริหาร/อาจารย์
3
3
เจ้าหน้าที่			
3
3
นักศึกษา ป.โท – ป.เอก
ให้บริการภายในส�ำนักฯ
นักศึกษา ปวส. – ป.ตรี ให้บริการภายในส�ำนักฯ
ผู้บริหาร/อาจารย์
1 เครื่อง/ 2 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่			
ให้บริการภายในส�ำนักฯ
นักศึกษา ป.โท – ป.เอก
นักศึกษา ปวส. – ป.ตรี

หมายเหตุ *สมาชิกสมทบยืมได้เฉพาะหนังสือทั่วไป, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, รายงานการวิจัย, นวนิยาย,
		
เรื่องสั้น, พ็อกเก็ตบุ๊ค (3 เล่ม/ 7วัน)
		
** อัตราค่าปรับ วันละ 5 บาทต่อเล่ม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4423 3069 โทรสาร 0 4423 3070
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 2 ณ อาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง
WEBSITE :::: www.rmuti.ac.th/oarit
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน
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การบริการด้านกิจการ
และสวัสดิการนักศึกษา
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กองพัฒนานักศึกษา

[Department of Student Development]

		 กองพัฒฯนักศึกษา เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีหน้าที่สนับสนุน
มหาวิทยาลัยในการผลิตก�ำลังคนและพัฒนานักศึกษาทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม
เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ และวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพของนักศึกษา
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่นักศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ บริการให้ค�ำปรึกษา
ด้านต่างๆ บริการจัดหางาน ดูแลและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เสริมสร้างวินัยและดูแล
ความประพฤติของนักศึกษา ให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ รับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษา
ดูแลงานวิชาทหาร สนับสนุนทางด้านกีฬา การแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ นักศึกษาและบุคลากร ประกอบด้วย 5 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการ สวัสดิการนักศึกษา และสุขภาพอนามัย งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนวการ
ศึกษาและอาชีพ และงานพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา
ที่ตั้ง : อาคาร 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เยื้องอาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬา
เวลาให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
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บริการต่างๆของกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้
งานบริหารงานทั่วไป
ที่ตั้ง : ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2300 2310 2330
ประกอบด้วย : แผนกงานธุรการกอง (สารบรรณและการเจ้าหน้าที่ การเงิน บัญชีและพัสดุ นโยบาย
		
และแผน ฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์)
การให้บริการดังนี้
1. บริการติดต่อประสานงาน ให้ค�ำปรึกษาด้านการเงินในการจัดท�ำกิจกรรมโครงการต่าง ๆ แก่
นักศึกษา
2. บริการให้ยืมวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ
3. บริการห้องประชุม 30 ที่นั่ง ห้องประชุม 60 ที่นั่ง และสถานที่บริเวณกองพัฒนานักศึกษา
4. บริการด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกอง
พัฒนานักศึกษา
5. บริการใบค�ำร้องต่างๆ ดังนี้
ทะเบียนก�ำกับ
DSD-01
DSD-02
DSD-03
DSD-04
DSD-05
DSD-06

ชื่อเอกสาร
ใบค�ำร้องการขอใช้ยานพาหนะราชการ CARY
ใบค�ำร้องการขอยืมอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์
ใบค�ำร้องการขอใช้สถานที่ อาคาร 23
บันทึกขออนุญาตน�ำอุปกรณ์ออกนอกมหาวิทยาลัย
บันทึกขอชดใช้ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ช�ำรุดเสียหาย
ใบค�ำร้องขอยืมกระเป๋ายา

สามารถดาวน์โหลดใบค�ำร้องได้ที่ https://www.rmuti.ac.th/support/activity/Templates/download.html
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เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
http://www.rmuti.ac.th/support/activity/templates/index.html

บริการเครือข่ายสังคมและเว็บไซต์
http://www.facebook.com/dosd.rmuti

งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
ที่ตั้ง		 : ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : แผนกงานกีฬานักศึกษา 2350 2352
แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา 2353
ประกอบด้วย : แผนกงานกีฬานักศึกษา /แผนกงานวิชาทหาร/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
แผนกงานกีฬานักศึกษา ให้บริการนักศึกษาด้านสุขภาพพลานามัย ด้วยกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และ
กีฬาเพื่อความสามัคคีและความเป็นเลิศ โดยให้ค�ำปรึกษา ก�ำกับดูแล ประสานงานการจัดการแข่งขันกีฬา
ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างสถาบัน แบ่งประเภทการให้บริการดังนี้
1. กีฬาเพื่อสุขภาพ
		 1.1 บริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬาส�ำหรับการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาทั่วไป เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล
ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เป็นต้น
		 1.2 บริการสถานที่ออกก�ำลังกาย
			 1.2.1 สถานที่กลางแจ้ง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล
สนามเทนนิส สนามเซปักตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามเปตอง สนามกรีฑา สนามวอลเลย์บอลชายหาด
เครื่องออกก�ำลังกายกลางแจ้ง (ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างกองพัฒนานักศึกษา และบริเวณลานกีฬา) เป็นต้น
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			 1.2.2 สถานที่ในร่ม ตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.00 น. ได้แก่ สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล
สนามแบดมินตัน

2. กีฬาเพื่อความสามัคคีและความเป็นเลิศ
		 2.1 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย (Sports Day) จัดโดยชมรมกีฬา
		 2.2 ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกมหาวิทยาลัย
			 v กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเกมส์
			 v กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
			 v กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
			 v กีฬาอื่น ๆ ที่หน่วยงานภายนอกเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน
แผนกงานวิชาทหาร ให้บริการนักศึกษาทางด้านการสมัครเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร การประสานงาน
กับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร การประสานงานการเรียนภาคทฤษฎีและการฝึกภาคสนาม ให้ค�ำปรึกษา
ประสานงาน และด�ำเนินการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการของนักศึกษา
(ชาย) เรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการเพื่อลาศึกษาต่อ แบ่งประเภทการให้
บริการดังนี้
1. งานนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ที่ต้องการเรียนวิชาทหาร และผู้ต้องการศึกษาต่อเพื่อปรับเลื่อนชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหาร
ประสานงานเรื่องการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. งานขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการ
		
นักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์จะมีสิทธิ์ได้รับการยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร และ
หมดสิทธิ์การขอผ่อนผัน เมื่อ
		
v ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
		
v ผู้ขอผ่อนผัน อายุครบ 26 ปีบริบูรณ์
		
v พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
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วิธีปฏิบัติในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ
		v ผู้ที่จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ติดต่อขอรับเอกสาร ใบค�ำร้องขอผ่อนผันการตรวจ
เลือกเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการ ประจ�ำปีการศึกษา และยื่นเรื่องการขอผ่อนผันฯ พร้อมกับส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาผ่อนผันได้ที่แผนกงานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ภายในระยะเวลาตาม
ประกาศ และเมื่อยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกแล้ว นักศึกษาที่ขอผ่อนผันไว้จะต้องไปรายงานตัวตาม
หมายเรียก (สด.35) และรับหมายเรียกฯ ในปีถัดไปจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา หรือมีอายุครบตามที่
ก�ำหนด เมื่อนักศึกษารายงานตัวตามหมายเรียกฯทุกครั้งจะต้องได้รับใบรับรอง (สด.43) และหมายเรียก
(สด.35) ปีถัดไป จากคณะกรรมการตรวจเลือกฯ
v ผู้ที่อายุครบ 20 ปี หรือก่อนหน้านี้ แต่อายุไม่เกิน 26 ปี หรือ นักศึกษาซึ่งย้ายมาจาก
		
สถานศึกษาอื่น จะต้องไปรับหมายเรียกที่ ที่ว่าการอ�ำเภอที่นักศึกษาผู้นั้นมีภูมิล�ำเนาทหารอยู่และ
น�ำหมายเรียก (สด. 35) ใบส�ำคัญทหารกองเกิน (สด. 9) และ สด. 10 (กรณีย้ายภูมิล�ำเนาทหาร) ไปยื่น
ขอผ่อนผันที่แผนกงานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษาตามวันและเวลาราชการที่ประกาศ หากพ้นก�ำหนดนี้
แล้วมหาวิทยาลัยไม่อาจด�ำเนินการให้ได้
		
v การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร โดยปกติกองทัพบกจะท�ำการเรียกพลเพื่อฝึก
วิชาทหาร ให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่จบชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะขอผ่อนผันได้โดยต้องน�ำหลักฐานส�ำเนา
(สด.8) มาขอผ่อนผัน
		
v การขอผ่อนผันทหารกองประจ�ำการลาศึกษาต่อ ก�ำหนดขึ้นโดยนโยบายของกระทรวง
กลาโหม ซึ่งนักศึกษามีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการเพื่อลาศึกษาต่อได้โดย
นักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนด
ข้อความรู้ ความผิดฐานไม่ไปแสดงตนตามหมายเรียกฯ นักศึกษาที่ท�ำเรื่องขอผ่อนผันไว้ แต่ไม่ไปแสดงตน
ต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกทหารที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) หรือไปแสดงตนแต่ไม่อยู่จนกว่า
การตรวจเลือกแล้วเสร็จจะถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน ซึ่งมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี (จะถูกด�ำเนินคดีตาม
กฎหมายและถูกส่งตัวเข้ากองประจ�ำการเมื่อส�ำเร็จการศึกษาโดยไม่มีสิทธิ์จับฉลาก)
คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผันฯ ประจ�ำปีการศึกษา 2562
1. นักศึกษาชาย ที่เกิดปี พ.ศ. 2542
2. นักศึกษาชายที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2542 (ที่ย้ายสถานศึกษา)
หลักฐานในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ
1. ใบค�ำร้องขอผ่อนผัน (ขอรับได้ที่แผนกงานวิชาทหาร)
2. ส�ำเนาใบส�ำคัญทหารกองเกิน (สด. 9) และ สด. 10
ส�ำเนาหน้า-หลัง 2 ฉบับ
		 (กรณีย้ายภูมิล�ำเนาทหาร)
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3. ส�ำเนาหมายเรียก (สด. 35)
ส�ำเนาหน้า-หลัง 2 ฉบับ		
4. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ส�ำเนา 2 ฉบับ			
5. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
ส�ำเนา 2 ฉบับ 			
6. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
ส�ำเนา 2 ฉบับ
7. ส�ำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี )
ส�ำเนา 2 ฉบับ
ก�ำหนดการรับเอกสารในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ประจ�ำปีการศึกษา 2562
สามารถส่งเอกสารหลักฐานการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ได้ที่ แผนกงานวิชาทหาร ชั้น 2
กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ถึงวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 (ในวันเวลาราชการ)
หมายเหตุ : หากพ้นก�ำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่านักศึกษาส่งเอกสารล่าช้า ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาไม่รับ
เอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ของนักศึกษา
v

บริการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนกงานวิชาทหาร ในวันรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่

v

การร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอก ของชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
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v

การอบรมและฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ
มีความสามารถในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยี และ
ภาษาที่เหมาะสม มีระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดี รู้จักการเสียสละ อุทิศตนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
โดยมีการให้บริการดังนี้
1. บริการคู่มือกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์
ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
มทร.อีสาน ยุคใหม่ ซึ่งได้ก�ำหนดให้นักศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553-ปีปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
		 2. บริการระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์
เป็นระบบที่ให้บริการนักศึกษาส�ำหรับเข้าตรวจสอบการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา ได้ที่ http://dsd.rmuti.ac.th/activity
		 3. ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ประสานงานในการด�ำเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักศึกษา/ องค์การนักศึกษา สโมสร
นักศึกษา ชมรม และนักศึกษาทั่วไป
		 4. ให้บริการออกใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
		 5. ให้บริการค�ำปรึกษาด้านการจัดและการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา
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งานบริการ สวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย

ที่ตั้ง : แผนกงานสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 23 ชั้น 1
		 แผนกงานกองทุน อาคาร 23 ชั้น 2
		 แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 1 (ตรงข้ามอาคาร 35 อาคารส�ำนัก
		 ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
		 แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : แผนกงานสวัสดิการนักศึกษา 2370
					
แผนกงานกองทุน 2380
					
แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ 2390 2392
					
แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา 6100 7100
ประกอบด้วย : แผนกงานสวัสดิการนักศึกษา /แผนกงานกองทุน /แผนกงานพยาบาลและการประกัน
สุขภาพ /แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา
แผนกงานสวัสดิการนักศึกษา ให้บริการงานด้านต่างๆ ดังนี้
1. งานจดหมายและไปรษณียภัณฑ์
		
v จดหมายธรรมดา จดหมายของนักศึกษาจะรับได้จากส่วนที่คัดแยกไว้ส�ำหรับจดหมาย
นักศึกษาโดยเฉพาะ อยู่ที่ชั้นวางไปรษณียภัณฑ์หรือจดหมาย ด้านหน้าแผนกงานสวัสดิการนักศึกษา
		
v จดหมายลงทะเบียนและไปรษณียภัณฑ์พิเศษอื่น ๆ แผนกงานสวัสดิการฯ จะติดประกาศ
รายชื่อให้ทราบในส่วนที่จัดเตรียมไว้ที่ด้านหน้าแผนกงานสวัสดิการฯ นักศึกษาจะขอรับได้ต้องแสดงบัตร
นักศึกษาหรือบัตรประจ�ำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ แล้วลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
หมายเหตุ : จดหมายจะถึงนักศึกษาโดยเร็ว เมื่อจ่าหน้าซองจดหมายละเอียดถูกต้อง ดังตัวอย่าง
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2. งานประกันอุบัติเหตุ

ข้อมูลประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ท�ำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา เริ่ม
คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 และสิ้นสุดวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งผู้เอาประกันสามารถใช้สิทธิ์
ในการรักษาพยาบาลได้ในวงเงินประกัน คือ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อครั้ง และ
ในกรณีเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 200,000 บาท โดยการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ปกครองต้องส�ำรองค่าใช้จ่าย
ก่อนแล้วน�ำใบเสร็จ (ต้นฉบับ) พร้อมใบรับรองแพทย์ ไปท�ำการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่แผนกงานสวัสดิการ
นักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา ได้ทุกวันราชการ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044 -233 000
ต่อ 2370 และขอแจ้งผลประโยชน์เบื้องต้นส�ำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับมีดังนี้
เมื่อประสบอุบัติเหตุ นักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้จากสถานพยาบาลทุกแห่ง ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตลอด 24 ชั่วโมง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 บาท โดยนักศึกษาจะต้องส�ำรองจ่าย
เงินไปก่อน แล้วน�ำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ไปท�ำการเบิกค่ารักษาพยาบาลต่อไป
ทั้งนี้ไม่รวมค่าท�ำฟันและรักษารากฟัน (ยกเว้นการรักษาบาดแผลในช่องปากที่เกิดจากอุบัติเหตุ) ทะเลาะ
วิวาท เมาสุรา ฝุ่นผงปลิวเข้าตา ตลอดจนอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอกจากการเล่นกีฬา
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1. การเบิกค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล ให้นักศึกษาหรือตัวแทนไปที่แผนกงานสวัสดิการนักศึกษา
ชั้น 1 อาคาร กองพัฒนานักศึกษา แล้วด�ำเนินการดังนี้
		 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าชดเชย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประทับตรามหาวิทยาลัย
		 2. เอกสารประกอบการเรียกร้อง ประกอบด้วย
			 2.1 ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) ที่มีการแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
			 2.2 ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ที่ลงนามโดยแพทย์ผู้ให้การรักษา ออกโดยสถานพยาบาล
			 2.3 กรณีถูกท�ำร้ายร่างกาย ต้องแนบบันทึกประจ�ำวันจากสถานีต�ำรวจ
2. การเรียกร้องเบิกค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้ด�ำเนินการ
ดังนี้
		 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าชดเชย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประทับตรามหาวิทยาลัย
		 2. เอกสารประกอบการเรียกร้อง ประกอบด้วย
			 2.1 ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ที่ลงนามโดยแพทย์ผู้ให้การรักษา ออกโดยสถานพยาบาล
			 2.2 ประวัติการรักษาของผู้ป่วย
			 2.3 ใบบันทึกการรายงานการรักษา
			 2.4 ภาพถ่ายอวัยวะที่สูญเสีย
3. การเรียกร้องค่าชดเชยเมื่อประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองไม่น้อย
กว่า 200,000 บาท หากเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บทุกกรณีจะได้รับเงินชดเชย 50,000 บาท โดยด�ำเนินการ
ดังนี้
		 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าชดเชย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประทับตรามหาวิทยาลัยให้
		 2. เอกสารประกอบการเรียกร้อง ประกอบด้วย 10 รายการ ดังนี้
			 2.1 ใบรับรองการตายจากแพทย์
			 2.2 ใบมรณะบัตร (ผู้ปกครองลงนามรับรอง)
			 2.3 ใบรายงานชันสูตรพลิกศพจากต�ำรวจ
			 2.4 บันทึกประจ�ำวันของร้อยเวรที่ระบุว่าเสียชีวิต
			 2.5 ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ตาย และประทับตราค�ำว่า “ตาย” (ผู้ปกครองลงนามรับรอง)
			 2.6 ส�ำเนาใบทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา (ลงนามรับรองส�ำเนา)
			 2.7 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา (ผู้ปกครองลงนามรับรองส�ำเนา)
			 2.8 ส�ำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา (ผู้ปกครองลงนามรับรองส�ำเนา)
			 2.9 ส�ำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ ทั้งบิดาและมารดาพร้อมใบเปลี่ยนชื่อ
นามสกุล (ถ้ามี)
			 2.10 ส�ำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา หรือส�ำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
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ข้อยกเว้นบางส่วน ซึ่งไม่สามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลได้
1. อุบัติเหตุที่เกิดจากการกระท�ำภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด การท�ำศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม
การแท้งบุตร อาหารเป็นพิษ สงคราม การจลาจล อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี
2. การรักษาฟันอันเกิดจากอุบัติเหตุ (จะสามารถเบิกได้เฉพาะค่าตรวจการรักษา บาดแผลที่เหงือก
หรือบาดแผลภายในช่องปากที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น การก่ออาชญากรรม การทะเลาะวิวาท การฆ่าตัวตาย
อุบัติเหตุจากการล่าสัตว์ป่า)
3. ค่ารักษาแผลเป็น ค่าแพทย์นิติเวช ค่าไม้ค�้ำยัน และค่าผ้าพันแขนขาเมื่อข้อมือเคล็ดหรือแพลง
4. ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ (ค่าห้องพิเศษเบิกได้คืนละไม่น้อย
กว่า 600 บาท)
5. ค่าบริการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ที่ไม่มีการระบุรายละเอียดว่าเป็นอะไร
6. ใบเสร็จรับเงินที่เป็นฉบับคัดส�ำเนา
หมายเหตุ นักศึกษาที่ใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องใช้รถที่มีทะเบียน เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย
และมีประกัน พรบ. เพราะหากประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ นักศึกษาจะได้รับความคุ้มครองสามารถ
เบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุดถึง 50,000 บาท โดยน�ำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จ (ต้นฉบับ) ไปติดต่อ
เบิกค่าสินไหมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ได้ที่ส�ำนักงานประกันภัยกลางทุกจังหวัดทั่วประเทศส�ำหรับ
ส�ำนักงานประกันภัยกลางจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพตรงข้ามตลาดย่าโม (ติดกับบริษัทนิสสัน)
โทรศัพท์ 044-282624-7

3. งานบริการโรงอาหาร

โรงอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ให้บริการร้านอาหารที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด และเพียงพอ
กับความต้องการ ให้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ จ�ำนวน
20 ร้าน ประกอบด้วยอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง อาหาร
จานเดียว ก๋วยเตี๋ยว อาหารอีสาน เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
อาหารว่าง ผลไม้ และไอศกรีม มีการบริหารจัดการด้าน
อาหาร การให้บริการ และพื้นที่ให้บริการตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร บริการห้องรับประทานอาหารอาจารย์เจ้าหน้าที่
ให้บริการโทรทัศน์พร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
เครื่องถ่ายเอกสารหยอดเหรียญ ตู้เติมเงินมือถือ บอร์ดประชาสัมพันธ์กลาง เวทีการแสดง รวมถึงเป็น
สถานที่อ่านหนังสือของนักศึกษาในช่วงเย็น และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.
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4. งานบริการอื่นๆ

1. ให้บริการยืมคืน อุปกรณ์จัดเลี้ยง งานบ้านงานครัว และอุปกรณ์เครื่องนอน แก่นักศึกษาและ
บุคลากร

แผนกงานกองทุน ให้บริการเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
1. คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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2. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะของผู้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2562
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กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.หรือกองทุนกรอ.มาแล้ว แต่ผิดนัดช�ำระหนี้ และ
ได้ท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืม
รายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ช�ำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือช�ำระหนี้
ตามค�ำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม สามารถติดต่อและยื่นความประสงค์ได้ที่แผนกงานกองทุน
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือ
สามารถเข้าเว็บไซต์กองทุนได้ที่ https://www.rmuti.ac.th/support/activity/Kongton/template/
AboutKongton_C.html หรือ Fan page กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.อีสาน เพื่อติดตามก�ำหนด
การและข่าวประชาสัมพันธ์งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ

ที่ตั้ง		 : อาคาร 6 ชั้น 1 (ตรงข้ามอาคาร 35 อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2390 2392
ประกอบด้วย : แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ

แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลและรักษาเบื้องต้นแก่นักศึกษา
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. บริการล้างแผล ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีที่ต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ จะน�ำส่ง
นักศึกษาที่เจ็บป่วย ไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต่อไป กรณีที่นักศึกษามีบัตรทองที่คลินิกชุมชน
อบอุ่นมหาชัยจะน�ำส่งไปยังคลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย
2. บริการเบิกจ่ายยาสามัญประจ�ำบ้าน เช่น แก้ปวดศีรษะ แก้ไข้ แก้แพ้ แก้ปวดท้องประจ�ำเดือน
แก้ไอ แก้เจ็บคอ แก้ปวดท้องกระเพาะอาหาร ยาทาแก้ผื่นคัน แก้ท้องอืด แผลในปาก เริม แก้ท้องเสีย
เกลือแร่ ยาหม่อง ยานวดแก้เคล็ด ขัดยอก พลาสเตอร์ยา เป็นต้น
3. บริการให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการใช้ยา การป้องกันโรค วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและแนวทางส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
4. ให้บริการนอนพักสังเกตอาการผู้ป่วย โดยมีห้องพักส�ำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่เจ็บป่วย
5. ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตและด�ำเนินการรับบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา
6. ให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ
7. ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
8. ให้บริการยืมกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์แก่นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการไปศึกษาดูงาน
และจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ โดยส่งแบบค�ำร้องขอยืมกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ แจ้งล่วงหน้า 3 วัน
ก่อนขอรับบริการ
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แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ก�ำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีแรกทุกโปรแกรม
วิชา/สาขาวิชา ยกเว้นนักศึกษาภาคสมทบ เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะ
เวลา 1 ปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้าน
การศึกษาและการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์
ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
ผู้อื่นและส่วนรวม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม โดยมหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวก
และปลอดภัย
อาคารหอพักนักศึกษา มี 2 อาคาร คือ อาคารหอพัก
นักศึกษาชาย 1 หลัง และอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 1 หลัง
โดยแบ่งพื้นที่เป็น 8 ชั้น ดังนี้
ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ส่วนบริการ ประกอบด้วย
1. ส�ำนักงานหอพักนักศึกษา
2. พื้นที่ท�ำกิจกรรม
3. ร้านจ�ำหน่ายอาหาร ร้านถ่ายเอกสาร ร้านค้ามินิมาร์ท ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ และตู้เติมเงิน
ออนไลน์
4. ที่จอดยานพาหนะภายในรั้วและนอกรั้วหอพักนักศึกษา
		v ที่จอดรถจักรยานในหอพัก		
จ�ำนวน 70 คัน
		v ที่จอดรถจักรยานยนต์ในหอพัก
จ�ำนวน 800 คัน
		v ที่จอดรถยนต์ในหอพัก		
จ�ำนวน 40 คัน
		v ที่จอดรถยนต์ด้านหน้าหอพัก
จ�ำนวน 40 คัน
ชั้นที่ 2-8 ของแต่ละอาคารจัดเป็นห้องพักอาศัย ซึ่งแต่ละชั้นจะมี 36 ห้อง แบ่งพื้นที่ดังนี้
ชั้น 2-7 เป็นห้องพัดลม		
มีจ�ำนวน 216 ห้อง
ชั้น 8 เป็นห้องปรับอากาศ มีจ�ำนวน 36 ห้อง

อัตราค่าบริการ

ค่าห้องพักภาคการศึกษาปกติ (ต่อคนต่อห้อง)
v ห้องพัดลม
ภาคการศึกษาละ 5,500 บาท/คน
v ห้องปรับอากาศ
ภาคการศึกษาละ 6,500 บาท/คน
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ค่าประกันความเสียหายและค่าสาธารณูปโภค (ต่อคนต่อห้อง)
v ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท/ปีการศึกษา
v ค่าไฟฟ้าล่วงหน้า ห้องพัดลม 500 บาท/ภาคการศึกษา และห้องปรับอากาศ 1,000 บาท/
ภาคการศึกษา นักศึกษาจะได้รับค่าประกันความเสียหายและค่าไฟฟ้าล่วงหน้าคืนต่อเมื่อนักศึกษาอยู่หอพัก
ครบ 2 ภาคการศึกษา โดย
1) นักศึกษาต้องคืนห้องพักตามขั้นตอนของแผนกงานบริการหอพักก�ำหนด โดยห้องต้องอยู่ในสภาพ
2) สะอาดเรียบร้อย ไม่มีวัสดุ-อุปกรณ์เสียหาย และคืนกุญแจในสภาพที่สมบูรณ์
3) นักศึกษาใช้ไฟฟ้าไม่เกินกว่าจ�ำนวนที่ทางหอพักนักศึกษาจัดเก็บ
4) นักศึกษาไม่ติดค้างค่าน�้ำ-ค่าไฟฟ้า และค่าหอพัก
v ค่าน�้ำประปาเหมาจ่าย 400 บาท/ภาคการศึกษา (เดือนละ 80 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
		
		
v ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 8 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ก�ำหนดระยะเวลา เปิด - ปิด หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษาเปิดเวลา 05.00 น. และปิดเวลา 23.00 น. กรณีที่นักศึกษาเข้า/ออก หอพักก่อนหลังระยะเวลา เปิด-ปิดหอพัก จะต้องยื่นค�ำร้องต่อหัวหน้าแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา ก่อน เวลา
22.00 น. และกลับเข้าหอพักตามก�ำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต
เวลาปฏิบัติงานส�ำนักงานหอพักนักศึกษา
เวลาท�ำการปกติ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
นอกเวลา
จันทร์ – ศุกร์ 16.30 – 22.00 น.
					
เสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 17.00 น.
การติดต่อสื่อสาร
v ทางโทรศัพท์ 0-4423-3000 ต่อ 6100 7100 นอกเวลาราชการติดต่อผ่าน รปภ. ประจ�ำหอพัก
v ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Fan page “หอพักนักศึกษา มทร.อีสาน”
v ทางจดหมายที่อยู่ใช้จ่าหน้าซองจดหมาย : หอพักนักศึกษา มทร.อีสาน เลขที่ 744 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
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สวัสดิการและการบริการภายในห้องพัก
1. เตียงนอนเดี่ยวชั้นเดียวพร้อมที่นอนขนาด 3 x 6.5 ฟุต จ�ำนวน 4 เตียง
2. ตู้เสื้อผ้า 4 หลัง
3. โต๊ะและเก้าอี้ 4 ชุด
4. กระดานไวท์บอร์ด 4 แผ่น
5. พัดลมติดผนัง จ�ำนวน 2 เครื่อง
		 และส�ำหรับห้องพักปรับอากาศ
		 มีเครื่องปรับอากาศ จ�ำนวน 1 เครื่อง
6. ชุดอ่างล้างจานอยู่ระเบียงด้านหลัง 1 ชุด
7. ราวตากผ้าที่ระเบียงด้านหลัง 1 ราว
8. ห้องน�้ำภายในห้องพัก ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
		 - โถส้วมชักโครก ฝักบัวล้างช�ำระ และที่ใส่กระดาษช�ำระ
		 - อ่างล้างหน้า
		 - กระจกเงาและชั้นวางของ
		 - ราวแขวนผ้าในห้องน�้ำ
		 - ฝักบัวอาบน�้ำและที่วางสบู่

สวัสดิการและการบริการภายในหอพัก

1. การรักษาความปลอดภัย งานบริการหอพักได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยส�ำหรับนักศึกษา
โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
		
v มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรักษาการตลอด 24 ชั่วโมง
		
v มีกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ ในอาคารหอพักทุกชั้นของอาคาร
		
v ระบบป้องกันอัคคีภัย
2. การให้บริการด้านความสะอาด หอพักจัดให้มีแม่บ้านดูแลท�ำความสะอาดบริเวณส่วนกลาง
เช่นทางเดิน บันได ลิฟท์ ห้องน�้ำรวมชั้นล่าง ทุกวัน ส�ำหรับภายในห้องพัก นักศึกษาต้องท�ำความสะอาด
ภายในห้องพักเอง โดยน�ำขยะใส่ภาชนะให้เรียบร้อย และทิ้งบริเวณชั้นล่าง ห้ามนักศึกษากวาดขยะออก
มาไว้บริเวณหน้าห้องตนเองและหน้าห้องผู้อื่น
3. สถานที่จอดยานพาหนะ นักศึกษาต้องติดต่อรับสติ๊กเกอร์เพื่อน�ำไปติดที่ยานพาหนะของตน
ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก หากไม่มีสติ๊กเกอร์นักศึกษาไม่สามารถน�ำยานพาหนะเข้ามาจอดในหอพักได้
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4. เวชภัณฑ์พื้นฐาน นักศึกษาสามารถขอรับยาสามัญประจ�ำบ้านและท�ำแผลทั่วไปได้ที่ส�ำนักงาน
หอพักนักศึกษา (ในกรณีเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้นักศึกษาแจ้งหัวหน้าแผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อน�ำ
ส่งโรงพยาบาล)
5. การซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ และการชดใช้ค่าเสียหาย
		
v นักศึกษาสามารถแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีให้ในห้องพักหรือส่วนรวม ได้ที่ส�ำนักงาน
หอพักนักศึกษา
v นักศึกษาและผู้พักอาศัยแรกเข้า จะต้องแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ไม่เกิน 7 วัน
		
นับจากวันที่รับกุญแจเข้าห้องพัก หากพ้นก�ำหนดวันดังกล่าว นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่า
เสียหายกรณีมีวัสดุ-ครุภัณฑ์ช�ำรุด อันเกิดจากการกระท�ำของนักศึกษาที่ไม่ใช่จากการเสื่อมคุณภาพของ
วัสดุ-ครุภัณฑ์ ตามราคาที่หอพักประเมินความเสียหาย
6. การบริการกุญแจส�ำรอง นักศึกษาจะได้รับกุญแจห้องในวันที่รายงานตัวเข้าหอพักและกุญแจ
ทุกดอกจะมีหมายเลขห้องก�ำกับ ส�ำหรับนักศึกษาที่ลืมกุญแจไว้ในห้องไม่สามารถเข้าห้องได้ นักศึกษา
สามารถติดต่อขอยืมกุญแจส�ำรองได้ที่ส�ำนักงาน โดยนักศึกษาต้องช�ำระค่าบริการ ครั้งละ 10 บาท และ
ต้องน�ำกุญแจส�ำรองมาคืนเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 นาที
7. การให้บริการทั่วไป
		
v การให้ค�ำปรึกษาโดยอาจารย์ที่พักอาศัยในหอพักฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการด�ำเนินงานหอพัก
		
v พื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ บอร์ดติวหนังเสือ โทรทัศน์ ตู้น�้ำเย็น และระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
จ�ำนวนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก นักศึกษามีทั้งหมด 2,012 คน แบ่งเป็น
1. นักศึกษาหญิง 1,008 คน พักห้องพัดลม 860 คน และ พักห้องปรับอากาศ 148 คน
2. นักศึกษาชาย 1,004 คน พักห้องพัดลม 860 คน และ พักห้องปรับอากาศ 144 คน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์พักอาศัยในหอพัก
1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จะพักอาศัย
2. เป็นอาจารย์/เจ้าหน้าที่ ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักตามความจ�ำเป็นชั่วคราว
3. เป็นบุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักอาศัย เป็นการชั่วคราว
การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีแรก ทุกโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา ยกเว้นนักศึกษาภาคสมทบ ทุกคน
ต้องพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
2. ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ประสงค์จะพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ต้องยื่นใบค�ำร้องต่อหัวหน้า
แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา
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3. การพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์ในการพักอาศัยจะพิจารณาคราวละ 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา)
และถือสิทธิ์เฉพาะตัวจะโอนผู้อื่นมิได้
4. นักศึกษาจะต้องพักอาศัยในห้องพัก ที่หอพักจัดให้โดยห้ามมีการย้ายห้องก่อนได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา
5. นักศึกษาต้องคืนห้องพักให้กับมหาวิทยาลัยตามประกาศของหอพัก ในกรณีที่นักศึกษามีความ
จ�ำเป็นต้องพักอาศัยต่อ ให้ยื่นความจ�ำนงต่อหัวหน้าแผนกงานบริการหอพักนักศึกษาภายในวันเวลาที่ก�ำหนด
เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยได้นักศึกษาจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการพักอาศัยและเข้าพักในห้องพัก
ที่จัดให้
6. ผู้ที่มิได้รับอนุญาตจากหัวหน้าแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา ห้ามเข้าพักอาศัยในหอพัก
นักศึกษาโดยเด็ดขาด
กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์พักต่อในปีการศึกษาถัดไป
1. นักศึกษายื่นค�ำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพัก
2. นักศึกษาต้องช�ำระค่าจองห้องพักตามที่หอพักก�ำหนด
3. นักศึกษาต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักตลอดระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา
หน้าที่ของนักศึกษาและผู้พักอาศัยการศึกษา
1. นักศึกษาและผู้พักอาศัย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือ ค�ำสั่งของหอพักและค�ำแนะน�ำ
ตักเตือนของหัวหน้าแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา โดยเคร่งครัด
2. นักศึกษาและผู้พักอาศัย มีหน้าที่ดูแลรักษา อาคารสถานที่ ทรัพย์สมบัติของหอพัก มิให้เกิด
ความเสียหาย และให้เป็นไปด้วยความประหยัด
3. นักศึกษาและผู้พักอาศัยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายของทรัพย์สินภายในหอพัก และ
ส่วนอื่นๆ ในหอพักที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งมิใช่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ ที่เกิดขึ้น
ตามอายุการใช้งานโดยปกติ
4. นักศึกษาและผู้พักอาศัยมีหน้าที่ดูแล และแจ้งความช�ำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นในห้องพักและใน
หอพัก
5. นักศึกษาและผู้พักอาศัยมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่หอพักจัดขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานหอพัก หรือเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ
ข้อบังคับ
1. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาหอพักเข้า-ออก นอกช่วงเวลา เปิด - ปิด หอพัก
2. ห้ามน�ำบุคคลภายนอกที่มิใช่นักศึกษาหอพักขึ้นบนอาคารหอพัก
3. ห้ามน�ำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณหอพักและห้องพัก
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4. นักศึกษาต้องรักษาความสะอาด ดูแล รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของหอพักหากเกิดความเสียหาย
อันเกิดจากการกระท�ำของตนต้องชดใช้ตามหอพักก�ำหนด และ ห้ามน�ำเครื่องเรือน เครื่องใช้ที่หอพักจัด
ไว้ให้ใช้ส่วนกลางไปใช้เป็นการส่วนตัว
5. ห้ามถอดถอน ดัดแปลง โยกย้าย หรือต่อเติมอุปกรณ์ในหอพักทุกชนิด
6. ห้ามประกอบอาหารบริเวณพื้นที่ส่วนกลางหอพัก
7. ห้ามน�ำเครื่องมือ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เข้าไปใช้ในหอพัก ยกเว้น อุปกรณ์ที่หอพัก
อนุญาต เช่น ตู้เย็น ขนาดไม่เกิน 5 คิว (ห้องละไม่เกิน 1 หลัง) หม้อหุงข้าว เตารีด เครื่องคอมพิวเตอร์
ล�ำโพง 2 CH. ไม่มีซับวูฟเฟอร์ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์ PMPO. (กรณีที่นักศึกษาน�ำอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาด
เกินกว่าที่อนุญาต เข้ามาใช้ในหอพักหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้และจะคืนให้เมื่อสิ้นปีการศึกษา)
8. ห้ามส่งเสียงดัง หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่น การเล่นเครื่องดนตรี เปิดเพลง
เสียงดัง เป็นต้น
9. ห้ามจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ (เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา) หรือส่ง
เสียงดัง หรือกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่น
10. สิ่งต่อไปนี้ห้ามมีไว้ครอบครองโดยเด็ดขาด
		
v อุปกรณ์ที่ใช้เล่นการพนันทุกชนิด
		
v ยาเสพติด และอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับเสพติด
		
v สื่อลามกอนาจารที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคมไทย
		
v สุรา กัญชา บุหรี่ไฟฟ้า ของมึนเมา หรือภาชนะที่บรรจุของต้องห้ามหรือของมึนเมา
		
v ประทัด อาวุธปืน กระสุนปืน และวัตถุระเบิด
		
v เชื้อเพลิงไวไฟ
		
v วัสดุแหลม มีคม หรือวัสดุชนิดอื่นที่ใช้เป็นอาวุธได้ โดยไม่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับใช้ในการ
ประกอบการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เมื่อผู้อาศัยได้กระท�ำความผิดภายในหอพัก ตามความ
ในข้อ 10 จะยึดสิ่งของเหล่านั้นไว้ชั่วคราวหรือจะริบสิ่งของเหล่านั้นตามดุลยพินิจของหัวหน้าแผนกงาน
บริการหอพักนักศึกษา หรือบุคคลที่หัวหน้าแผนกงานบริการหอพักนักศึกษามอบหมาย
11. ห้ามปิดประกาศและโปสเตอร์ใด ๆ ในบริเวณหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าแผนกงาน
บริการหอพักนักศึกษา
12. บทลงโทษส�ำหรับนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ มีดังนี้
		 1) ตักเตือน และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ปกครอง
		 2) ภาคทัณฑ์
		 3) ให้พักการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 ปีการศึกษา
		 4) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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		 5) โทษอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
13. การกระท�ำผิดใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ให้หัวหน้าแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา
ด�ำเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาโทษต่อไป

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ที่ตั้ง : ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2360 2361 2362
ประกอบด้วย : แผนกงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/แผนกงานจัดนักศึกษาสู่ต�ำแหน่งงานและศิษย์เก่า
แผนกงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้บริการงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. บริการด้านทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี
แต่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ โดยผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน

2. บริการเสริมสร้างรายได้พิเศษระหว่างการศึกษา นักศึกษาที่มีความประสงค์จะหาประสบการณ์
และรายได้ ในระหว่างศึกษาอยู่ โดยมีรายได้พิเศษชั่วโมงละ 35 บาท จ�ำนวน 200 ชั่วโมง รวมเป็นเงิน
7,000 บาทต่อภาคเรียน

3. บริการให้ค�ำปรึกษา นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถเข้ารับบริการให้ค�ำปรึกษาด้านการเรียน ด้านอาชีพ
การปรับตัว บุคลิกภาพ สุขภาพจิต ทุนการศึกษา ฯลฯ
4. การประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษาต่อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้
		
v งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร่วมมือกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองกลาง
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ ออกไปแนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียนและสถาบัน
การศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลการศึกษากับนักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
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v แนะแนวสัญจร รุ่นพี่ออกแนะแนวรุ่นน้องจากสถาบันเดิมที่จบมา โดยงานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ จัดเตรียมแผ่นพับโปสเตอร์ให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะออกแนะแนวสัญจร

5. บริการส�ำรวจตนเองด้วยแบบส�ำรวจทางจิตวิทยา ส�ำหรับนักศึกษาที่อยากรู้จักและเข้าใจตนเอง
ในทุกแง่ ทุกมุม และยอมรับในข้อดีข้อบกพร่องของตนเองโดยสามารถเข้าไปทดสอบตนเองได้ที่งานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ
6. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
		
v โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

		
v โครงการพัฒนาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

		
v โครงการเตรียมความพร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.อีสาน
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v โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

แผนกงานจัดนักศึกษาสู่ต�ำแหน่งงานและศิษย์เก่า

1. บริการจัดนักศึกษาสู่ต�ำแหน่งงาน บริการจัดหางานส�ำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะหา
ประสบการณ์และรายได้ระหว่างการศึกษา และนักศึกษาที่ก�ำลังจะจบการศึกษาหรือศิษย์เก่า โดยสามารถ
รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรือ หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือ
บอร์ดประชาสัมพันธ์รับสมัครงานที่หน้าห้องงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และบริเวณชั้น 2 อาคาร
กองพัฒนานักศึกษา
2. ติดตามผลผู้ส�ำเร็จการศึกษา ในด้านการศึกษาต่อ สภาวะการท�ำงาน ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในด้านการท�ำงาน การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เงินเดือนที่ได้รับ ฯลฯ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้
มาปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
3. บริการศิษย์เก่า ประสานกับคณะในการค้นหาศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ จัดท�ำ
ฐานข้อมูลท�ำเนียบศิษย์เก่า เพื่อบริการศิษย์เก่าที่ขอใช้บริการข้อมูลเรื่องที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และจัดส่ง
ต�ำแหน่งงานว่างให้นักศึกษาที่ก�ำลังจะจบการศึกษาและศิษย์เก่า
4. งานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เพื่อให้การด�ำเนิน
งานของสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพด�ำเนินการเป็นผู้ประสานงาน
กับสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน และศิษย์ปัจจุบัน จัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้ง
ด�ำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ นครราชสีมา ตั้งไว้ เป็นต้น ตลอดจนชมรมศิษย์เก่า
กลุ่มต่าง ๆ ทั้งศูนย์กลาง เช่น ชมรมตะโกรายตะวันออก เป็นต้น

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

108

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

5. งานชมรมผู้ปกครองและครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของชมรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ด�ำเนินการเป็นผู้ประสานงานกับชมรม จัดประชุม และด�ำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ชมรมฯ ตั้งไว้

งานพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา

ที่ตั้ง		 : อาคาร 23 ชั้น 2 และอาคารศูนย์วัฒนธรรม ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2352
ประกอบด้วย : แผนกงานพัฒนาวินัย /แผนกงานส่งเสริมจริยธรรม/แผนกงานส่งเสริมการสร้าง
				 ประสบการณ์ /แผนกงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
แผนกงานพัฒนาวินัย ให้บริการและก�ำกับดูแลพฤติกรรมนักศึกษา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็น
ไปตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.
2549 แผนกงานพัฒนาวินัย จึงได้ด�ำเนินการควบคุม แก้ไข สร้างจิตส�ำนึกและพัฒนานักศึกษา โดยมีการ
ให้บริการดังนี้
1. ให้บริการออกใบรับรองความประพฤติแก่นักศึกษา
2. ให้ค�ำปรึกษาด้านวินัยนักศึกษา เช่น การแต่งกายที่ถูกระเบียบ
3. จัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ใน มทร.
อีสาน โครงการคนพันธุ์ใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัย เป็นต้น
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แผนกงานส่งเสริมจริยธรรม ให้บริการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และด�ำเนินการคัดเลือก
โดยคณะกรรมการ มทร.อีสาน และจัดส่งนักศึกษาผู้มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อรับรางวัลต่าง ๆ อันแสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา เช่น นักศึกษารางวัล
พระราชทาน รางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักศึกษา รางวัลเยาวชนดีเด่น เป็นต้น
แผนกงานส่งเสริมการสร้างประสบการณ์นักศึกษา ให้บริการให้ค�ำปรึกษา ด้านการสร้างประสบการณ์
ในการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการประกวด
แข่งขันตามโครงการที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เพื่อสร้างประสบการณ์ในการศึกษาหรือเพื่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาดูงาน การเรียนรู้เชิงการท่องเที่ยว ออกค่ายร่วมกับชมรม รวมถึงการจัด
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญมาพบแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ส�ำหรับนักศึกษาที่สนใจ
แผนกงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ให้บริการจัดโครงการในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น สนับสนุนให้นักศึกษาได้ตระหนักในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบรรพชนคนไทย เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ทางด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฝึกสอนดนตรีและนาฏศิลป์ การร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมกับชุมชน โดยร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน

ศูนย์วัฒนธรรม

ที่ตั้ง : อาคาร 2 ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2340 2341
ประกอบด้วย : แผนกงานบริหารงานทั่วไป /แผนกงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม/แผนกงานวิจัยและ
บริการวิชาการ
การให้บริการ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
2. จัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม
3. จัดการฝึกสอนด้านนาฏศิลป์
4. จัดการฝึกสอนด้านดนตรีอีสาน
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v

บริการด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาทิ

โครงการกฐินผ้าพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง

โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
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สำ�นักงานอธิการบดี กองคลัง
ที่ตั้ง : อาคาร 19 ชั้น 2 ห้อง 19-210

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

กองคลัง สำ�นักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในการรับชำ�ระเงินและ ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่
นักศึกษาที่มาติดต่อชำ�ระเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ค่าเพิ่ม / ลด รายวิชา
ค่าหนังสือรับรอง ค่าใบรายงานการศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต สามารถติดต่อชำ�ระเงิน ณ อาคาร 19 ชั้น 2 ห้อง
19-210

สำ�หรับนักศึกษาเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

ให้นักศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียน ผ่านระบบบริการการศึกษา (ESS) ผ่านทางระบบ Internet โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในคู่มือการลงทะเบียนวิชา

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
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ส่วนที่ 3

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนีย
บัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนีย
บัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2551
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือค�ำสั่งอื่นใด ในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ ซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต”
หมายความว่า เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประกอบ
					
ด้วยวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา วิทยาเขต
					
สุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตสกลนคร
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
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“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะ”
หมายความว่า คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือส่วน
					
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และให้หมาย
					
ความรวมถึงส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
					
อีสานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งท�ำหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้วย
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีของคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือ
					
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และ
					
ให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย
					
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งท�ำหน้าที่
					
จัดการเรียนการสอนด้วย
“คณะกรรมการ
หมายความว่า คณะกรรมการประจ�ำคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประจ�ำคณะ”		
อีสานหรือคณะกรรมการประจ�ำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
					
ฐานะเทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจ�ำ
					
ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่มีฐานะ
					
เทียบเท่าคณะ ซึ่งท�ำหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้วย
“สาขาวิชา”
หมายความว่า สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนของคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
					
ราชมงคลอีสาน
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบงานสาขาวิชาของคณะในมหาวิทยาลัย
					
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่คณะในมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ
					
ศึกษาของนักศึกษา
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ผู้ท�ำหน้าที่สอนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
“นักศึกษา”
หมายความว่า ผู้ที่เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในมหาวิทยาลัย
					
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“แผนการเรียน” หมายความว่า แผนการจัดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ข้อ 6 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัย ค�ำวินิจฉัยของ
อธิการบดีให้เป็นที่สุด
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หมวด 1
การรับเข้าศึกษา

ข้อ 8 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) คุณสมบัติ
		 (ก) ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
		 (ข) มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
		 (ค) มีคุณสมบัติพิเศษตามที่มหาวิทยาลัย/วิทยาเขตก�ำหนด
(2) ลักษณะต้องห้าม
		 (ก) เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
		 (ข) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
ข้อ 9 การรับเข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย หรือวิทยาเขต ก�ำหนด
ข้อ 10 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องด�ำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด พร้อมทั้งช�ำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ถึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เป็นอันหมดสิทธิเข้าศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
จาก อธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตเป็นกรณีพิเศษ

หมวด 2
ระบบการศึกษา

ข้อ 11 ระบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาด้วยวิธีประสานด้านวิชาการระหว่างคณะ หรือสาขาวิชาใดมีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการ
ด้านใด ก็ให้จัดการศึกษาในวิชาการด้านนั้น แก่นักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับคือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยก�ำหนดให้ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีภาคการศึกษาฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษา 6-9 สัปดาห์
โดยเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
ปีการศึกษาและปฏิทินการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
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ข้อ 12 การก�ำหนดหน่วยกิต
ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นรายวิชา โดยแต่ละรายวิชาก�ำหนดปริมาณการศึกษาเป็นจ�ำนวน “หน่วยกิต”
การก�ำหนดหน่วยกิตเป็นดังนี้
(1) รายวิชาทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(2) รายวิชาปฏิบัติ ที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
(3) รายวิชาปฏิบัติ ที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
(4) การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(5) การท�ำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจก�ำหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งเพิ่มเติมก็ได้ โดยให้อธิการบดี หรือ
ผู้ที่อธิการบดีมอบหมายประสานกับคณะ หรือสาขาวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาตามที่คณะหรือ
สาขาวิชานั้นรับผิดชอบ
ข้อ 13 จ�ำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา
(1) มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมระหว่าง 78 ถึง 90 หน่วยกิต
(2) หลักสูตร 2 ปี ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา และส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาค
การศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา
ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ข้อ 14 ให้มหาวิทยาลัยประสานกับคณะ หรือสาขาวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาตามที่คณะ
หรือสาขาวิชานั้นรับผิดชอบ

หมวด 3
การลงทะเบียนเรียน

ข้อ 15 การลงทะเบียนเรียน
(1) มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นให้แล้วเสร็จก่อน
วันเปิดภาคการศึกษา
(2) นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมทั้งช�ำระค่าลงทะเบียน
เรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษา และจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
(3) นักศึกษาปัจจุบันต้องลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด หากพ้นก�ำหนดดังกล่าว
นักศึกษาจะต้องด�ำเนินการยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับ
อนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช�ำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่าก�ำหนดโดยให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
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(4) มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้งช�ำระค่าลงทะเบียนเรียนเมื่อพ้นก�ำหนด
2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือพ้นก�ำหนดสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากนักศึกษาไม่ลง
ทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือไม่ลงทะเบียนเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องลาพักการศึกษา โดยขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อ คณบดี และต้องช�ำระค่า
ธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี
(5) การลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของหลักสูตร
(6) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดสมบูรณ์แล้ว หากภายหลังพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ตามข้อ 30
(7) ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดมาเป็นโมฆะ นักศึกษามีสิทธิขอคืนเงินบ�ำรุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างได้เต็มตามจ�ำนวนที่ช�ำระไปเฉพาะภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ต้องกระท�ำภายใน
ภาคการศึกษาที่การลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ
ข้อ 16 จ�ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาต้องลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
		 (1) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ส�ำหรับการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา ส่วนในภาคการ
ศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
		 (2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติเกินกว่า 22 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 25 หน่วยกิต ใน
ภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งได้เพียงภาคการศึกษาเดียว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และได้รับอนุมัติจากคณบดี เว้นแต่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ที่จะส�ำเร็จการศึกษา ซึ่งเหลือจ�ำนวนหน่วยกิตไม่เกิน
25 หน่วยกิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
ข้อ 17 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อน
นักศึกษาต้องสอบผ่านในรายวิชาบังคับก่อน แล้วจึงมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อเนื่องได้ มิฉะนั้น
การลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นถือเป็นโมฆะ
ข้อ 18 การลงทะเบียนรายวิชาซ�้ำ หรือการลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน
		 (1) รายวิชาใดที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนน ง+ (D+) หรือ ง (D) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ซ�้ำอีกก็ได้ การลงทะเบียนเรียนซ�้ำนี้เรียกว่า “การเรียนเน้น” (Re-grade)
		 (2) รายวิชาใดที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรนักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U)
หรือ ถ (W) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ�้ำอีกจนกว่าจะได้รับระดับคะแนน ก (A) หรือ ข+ (B+)
หรือ ข (B) หรือ ค+ (C+) หรือ ค (C) หรือ ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ พ.จ. (S)
		 (3) รายวิชาใดที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรนักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U)
หรือ ถ (W) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ�้ำ หรือจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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		 (4) นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ค(C) หรือ พ.จ. (S) ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานั้นซ�้ำอีก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา
		 (5) การนับหน่วยกิตสะสม และการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่เรียนซ�้ำ หรือเรียนรายวิชาแทน
ให้คิดเพียงครั้งเดียวเฉพาะครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดและให้บันทึกผลการศึกษาทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดง
ผลการศึกษา
		 (6) การนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ได้ หรือผ่านให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้ระดับ
คะแนนตั้งแต่ ง (D) ขึ้นไป หรือได้ระดับคะแนน พ.จ. (S) เท่านั้น
ข้อ 19 การขอเพิ่มรายวิชาเรียน การเปลี่ยนกลุ่มเรียน และการขอถอนรายวิชาเรียน
		 (1) นักศึกษาที่จะขอเพิ่มรายวิชาเรียนหรือการเปลี่ยนกลุ่มเรียน ต้องท�ำภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้สอน
		 (2) การขอถอนรายวิชา
			 (ก) นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ผลของการถอนรายวิชาเรียนจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา
			 (ข) นักศึกษาขอถอนรายวิชาหลังจาก 2 สัปดาห์แรกแต่ยังไม่เกินสัปดาห์ที่ 12 ของภาคการศึกษา
ปกติ หรือหลังสัปดาห์แรกแต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 5 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยผลของการถอนรายวิชาจะบันทึกระดับคะแนน ถ (W) ลงในใบแสดงผลการศึกษา
		 (3) การขอเพิ่มรายวิชาเรียนและการขอถอนรายวิชาเรียน จ�ำนวนหน่วยกิตที่เหลืออยู่จะต้องเป็นไป
ตามข้อ 16
ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต(Audit)
		 (1) การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร ประเภทไม่นับหน่วยกิต (Audit) ให้
ปฏิบัติตามข้อ 19 (1) ทั้งนี้การก�ำหนดจ�ำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนให้เป็นตามข้อ 16 โดยไม่รวมถึง
รายวิชาเสริมหลักสูตร ซึ่งไม่นับหน่วยกิตม.น.(AU)
		 (2) หน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าเป็นหน่วยกิตสะสมและหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร และให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
		 (3) นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไม่นับหน่วยกิตนักศึกษาผู้นั้นจะลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชานั้นซ�้ำอีกเพื่อเป็นการนับหน่วยกิตในภายหลังก็ได้
ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
		 (1) สถานศึกษาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนข้ามต้องเป็นสถานศึกษาที่คณะให้ความเห็นชอบ
		 (2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประเภทไม่นับหน่วยกิต (Audit) ต้องเป็นไปตามข้อ 20
		 (3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อนับหน่วยกิตในหลักสูตรต้องเป็นรายวิชาที่ไม่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
และเป็นรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนกันได้กับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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		 (4) นักศึกษายื่นค�ำร้องต่อคณะโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับอนุมัติจาก
คณบดี ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา แล้วให้คณะแจ้งส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
หลังจากนั้นนักศึกษาจึงไปด�ำเนินการ ณ สถานศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
		 (5) นักศึกษาจากสถานศึกษาอื่นที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษากับมหาวิทยาลัย
ให้ช�ำระอัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย		
ข้อ 22 เวลาเรียน
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดตลอดภาคการศึกษา
จึงจะมีสิทธิสอบประจ�ำภาคการศึกษาในรายวิชานั้น ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและได้รับอนุมัติจากคณบดี จึงจะมีสิทธิสอบประจ�ำภาคการศึกษาใน
รายวิชานั้น
นักศึกษาทีม่ เี วลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบตามทีก่ ำ� หนดไว้ในวรรคแรกและไม่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าสอบประจ�ำ
ภาคการศึกษาในรายวิชานั้นให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น
ข้อ 23 การเปิดสอนรายวิชาเพิ่ม การงดสอน หรือการจ�ำกัดจ�ำนวนนักศึกษา
คณะอาจงดสอน หรือจ�ำกัดจ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาก็ได้การเปิดสอนรายวิชาเพิ่ม
หรืองดสอนในรายวิชาใดต้องท�ำภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาฤดูร้อนทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

หมวด 4
การวัดและประเมินผลการศึกษา

ข้อ 24 มหาวิทยาลัยก�ำหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาดังต่อไปนี้
(1) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา จะใช้การประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามค่าระดับ
คะแนนต่อหน่วยกิต
		 (ก) ในกรณีที่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตได้ ให้ใช้
ตัวอักษรต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
ความหมายค่าระดับคะแนน
ก
ข+
ข
ค+
ค
ง+
ง
ต

หรือ A
หรือ B+
หรือ B
หรือ C+
หรือ C
หรือ D+
หรือ D
หรือ F

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00
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ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Failed)
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		 (ข) ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลการศึกษาเป็นระดับคะแนนต่อหน่วยกิตตัวอักษรตามค่าระดับ
คะแนนได้ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร

ความหมาย

ถ หรือ W
พ.จ. หรือ S
ม.จ. หรือ U
ม.ส. หรือ I
ม.น. หรือ AU
น.ท. หรือ TC

ถอนรายวิชา (Withdrawn)
พอใจ (Satisfactory)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
ไม่นับหน่วยกิต (Audit)
หน่วยกิตเทียบโอน (Transfer Credit)

		 (ค) ในกรณีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตจากการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ให้ใช้ตัวอักษรดังต่อไปนี้
ตัวอักษร
น.ม.
น.ส.
น.ฝ.
น.ง.

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

ความหมาย
CS
CE
CT
CP

หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test)
หน่วยกิตจากการทดสอบ (Credits from Exam)
หน่วยกิตจากฝึกอบรม (Credits from Training)
หน่วยกิตจากการประเมินผลงาน (Credits from Portfolio)

		 (2) การให้ระดับคะแนน ก (A) หรือ ข+(B+) หรือ ข (B) หรือ ค+ (C+) หรือ ค (C) หรือ ง+ (D+) หรือ
ง (D) หรือ ต (F) จะท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินผลการศึกษาได้เป็นระดับคะแนน
ตามที่หลักสูตรก�ำหนด
			 (ข) เปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I) และส่งผลการศึกษาให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภายใน 45 วัน นับแต่วันอนุมัติผลการศึกษา
		 (3) การให้ระดับคะแนน ต (F) นอกเหนือจาก 24(2) แล้ว จะท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 22
			 (ข) นักศึกษาท�ำผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย
			 (ค) นักศึกษาขาดสอบปลายภาคและไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี
		 (4) การให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
			 (ก) นักศึกษาเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ โดยปฏิบัติถูกต้อง
ตามข้อ 27 (2)
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			 (ข) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย ซึ่งเหตุสุดวิสัยนั้นได้รับการวินิจฉัยจากอาจารย์ผู้สอน และได้
รับอนุมัตจิ ากคณบดีที่ผู้สอนสังกัด
			 (ค) เมื่ออาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาต้องท�ำงาน
ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษาในรายวิชาที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์พอจะประเมินผลการศึกษาได้
		 (5) การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
			 (ก) นักศึกษาผู้ใดได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาใด จะต้องยื่นค�ำร้องต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
ทั้งนี้จะต้องกระท�ำภายใน 15 วันนับจากวัน อนุมัติผลการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนก�ำหนดระยะเวลาส�ำหรับ
การวัดผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันอนุมัติผลการศึกษาเว้นแต่ในรายวิชา
ที่เป็นโครงการ ให้ขออนุมัติคณบดี เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป
หากพ้นก�ำหนดทั้ง 2 กรณีแล้ว ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชานั้นจะถูกเปลี่ยนให้เป็นระดับคะแนน ต (F) โดย
ปริยาย
ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หมายถึง ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ให้เป็นวันสิ้นภาคการศึกษาใด ๆ
ถัดไปจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษา
ฤดูรอ้ น แต่ถา้ หากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอ้ นจะต้องด�ำเนินการวัดผลการศึกษาทีไ่ ม่สมบูรณ์นนั้
ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชานั้น จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับ
คะแนน ต (F) โดยปริยาย
นักศึกษาผู้ใดที่ได้รับระดับคะแนน ม.ส. (I) ได้ยื่นค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้อง
ด�ำเนินการวัดผลทางการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นระดับคะแนน
ม.ส. (I) ในรายวิชานั้น จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
			 (ข) เมื่ออาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาต้อง
ท�ำงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษาในรายวิชานั้น โดยมิใช่ความผิดของนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้ การเปลี่ยน
ระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้สูงกว่าระดับคะแนน ค (C) ขึ้นไปได้ แต่ถ้าเป็นกรณีความผิดของนักศึกษาแล้ว การเปลี่ยน
ระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้ได้ไม่สูงกว่าระดับคะแนน ค (C)
		 (6) การให้ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะท�ำได้ในรายวิชาที่ผลการประเมินการศึกษาเป็นที่
พอใจและไม่พอใจ ดังกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่หลักสูตรก�ำหนดไว้ว่า ให้ประเมินผลการศึกษาอย่างไม่เป็นระดับคะแนน ก (A)
หรือ ข+ (B+) หรือ ข (B) หรือ ค+ (C+) หรือ ค (C) หรือ ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ ต (F)
			 (ข) ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกเหนือไปจากหลักสูตร และขอรับการประเมินผล
การศึกษาระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U)
			 (ค) ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) ไม่มีค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต และหน่วยกิตที่ได้ไม่
น�ำมาค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่ให้นับรวมเข้าเป็นหน่วยกิต
สะสมด้วย
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		 (7) การให้ระดับคะแนน ม.น. (AU) จะท�ำได้ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน
ประเภทไม่นับหน่วยกิตตามข้อ 20 โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
		 (8) การให้ระดับคะแนน ถ (W) จะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 19 (2) (ข)
			 (ข) นักศึกษาลาป่วยก่อนสอบ และไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชา หรือทั้งหมดได้โดยปฏิบัติ
ถูกต้องตามข้อ 27 (1) และคณบดีได้พิจารณาร่วมกับ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นแล้ว เห็นว่าการศึกษาของ
นักศึกษาผู้นั้นขาดเนื้อหาส่วนที่ส�ำคัญ สมควรให้ระดับคะแนน ถ (W) ในรายวิชานั้น
		 (ค) นักศึกษาลาพักการศึกษาเนื่องจากเหตุผลตามข้อ 28 (1)
		 (ง) นักศึกษาลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาใดตามข้อ 28 (4) (ข) หรือ (ค)
		 (จ) กรณีที่นักศึกษาได้รับม.ส. (I) ที่ได้รับตามข้อ 27 (1) หรือ (2) และไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไข
ม.ส. (I) ตามเวลาที่ก�ำหนดได้ให้คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจาก ม.ส.(I) เป็น ถ (W)
		 (ฉ) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนประเภทไม่นับหน่วยกิตตามข้อ 20 และมีเวลา
เรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ
		 (9) การให้ น.ม. (CS) หรือ น.ส. (CE) หรือ น.ฝ. (CT) หรือ น.ง. (CP) จะท�ำได้ในรายวิชาที่นักศึกษา
ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
		 (10) การให้ น.ท. (TC) จะท�ำได้ในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนผลการศึกษา จากการศึกษาใน
ระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อ 25 การประเมินผลการศึกษาและการค�ำนวณระดับคะแนนเฉลี่ย
		 (1) การประเมินผลการศึกษาให้ท�ำเมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
		 (2) การค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
			 (ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค ให้ค�ำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการ
ศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็น
ตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมจ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
		 (ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค�ำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาค
การศึกษาที่ก�ำลังคิดค�ำนวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตที่นักศึกษาได้รับ
ในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมจ�ำนวนหน่วยกิตสะสม
		 (ค) การค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง หากทศนิยมต�ำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 5 ให้ปัดขึ้น
		 (ง) ในกรณีที่นักศึกษาได้ ม.ส. (I) ในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้รอการค�ำนวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ก่อน
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หมวด 5
การลาของนักศึกษา

ข้อ 26 การลาเรียน การลาป่วย และลากิจในระหว่างเรียน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ข้อ 27 การลาสอบ
		 (1) การลาป่วยก่อนสอบ เป็นกรณีที่นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้น จะสิ้นสุดลงและ
ยังป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อม
ด้วยใบรับรองแพทย์ เพื่อขออนุมัติต่อคณบดี
		 (2) การลาป่วยระหว่างสอบ เป็นกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว แก่เกิดเจ็บป่วย
จนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้ยื่นใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์ เพื่อขออนุมัติต่อคณบดี
		 (3) การยื่นใบลาตาม (1) และ (2) ให้ยื่นภายใน 7 วันนับจากวันลา เว้นแต่จะมีเหตุอันควรให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณบดี
ข้อ 28 การลาพักการศึกษา
		 (1) นักศึกษายื่นค�ำร้องต่อคณบดี เพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
ส�ำหรับการลาพักเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันให้กระท�ำ ในกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
			 (ข) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้การ
สนับสนุน
			 (ค) ป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามค�ำสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนใน
ภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย์
			 (ง) มีความจ�ำเป็นส่วนตัว โดยแสดงเหตุความจ�ำเป็นนั้น ทั้งนี้นักศึกษาต้องได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
		 (2) นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน หรือลาพักการศึกษาในภาค
การศึกษาแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีประจ�ำ
วิทยาเขตเป็นกรณีพิเศษ
		 (3) นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นค�ำร้องขอกลับเข้า
ศึกษาก่อนวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกตินั้น ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัติต่อคณบดี
		 (4) การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา โดยที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์แล้ว มี
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
			 (ก) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาในระหว่าง 2 สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการ
ศึกษา ทั้งนี้ ค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย แต่
นักศึกษาต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
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			 (ข) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาเมื่อพ้นก�ำหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์แรก
นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ ให้บันทึกระดับคะแนน ถ (W) ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
ลงในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องช�ำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
			 (ค) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาเมื่อพ้นก�ำหนด 12 สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ ให้
บันทึกระดับคะแนนตัวอักษร ต (F) หรือ ม.จ. (U) ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ลงในใบ
แสดงผลการศึกษาเว้นแต่กรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ และเมื่อนักศึกษาได้
รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว ให้บันทึกระดับคะแนน ถ (W) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นลง
ในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องช�ำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
		 (5) กรณีที่มหาวิทยาลัยมีค�ำสั่งให้นักศึกษาพักการศึกษา เนื่องจากการถูกลงโทษด้วยกรณีใดๆ ตาม
ข้อบังคับหรือระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น ในภายหลังการลงทะเบียนเรียนในภาคการ
ศึกษาใด ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าบ�ำรุงการ
ศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ช�ำระไปแล้ว แต่นักศึกษาไม่ต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษา
		 (6) กรณีที่มหาวิทยาลัยมีค�ำสั่งให้นักศึกษาลาพักการศึกษา เนื่องจากการถูกลงโทษด้วยกรณีใด ๆ ตาม
ข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด
นักศึกษาต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้น
จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
		 (7) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือการกลับเข้าศึกษาใหม่ หรือการถูกให้พักการศึกษา
แล้วแต่กรณี ไม่เป็นเหตุให้สถานภาพการเป็นนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกว่าระยะเวลาการศึกษาที่ก�ำหนดไว้
ในข้อ 13 (2) ยกเว้นข้อ 28 (1) (ก)
		 (8) นักศึกษาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ลาพักการศึกษาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
ข้อ 29 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกต้องน�ำใบลาออกที่ผ่านการรับรอง
ว่านักศึกษาผู้นั้นไม่ได้มีหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยอีก ยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านความเห็นจากคณบดี และน�ำ
เสนออธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้
รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
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หมวด 6
การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ 30 นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
		 (1) ตาย
		 (2) ลาออก
		 (3) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
		 (4) ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อตามข้อ 8
		 (5) ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 15 (2) หรือ (4)
กรณีที่นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 15
(4) นักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ โดยขออนุมัติจากอธิการบดีเป็น
กรณีพิเศษ ซึ่งให้ถือเอาระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งนี้จะต้อง
ไม่พ้นก�ำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องช�ำระค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ เสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
		 (6) หมดระยะเวลาศึกษาตามข้อ 13 และมีจ�ำนวนหน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร
		 (7) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามจ�ำนวนหน่วยกิต ดังนี้
			 (ก) เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 30 ถึง 59 หน่วยกิต มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต�่ำกว่า 1.50
			 (ข) เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตขึ้นไป มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำ
กว่า 1.75
			 (ค) เมื่อลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ครบ และหน่วยกิตสะสมครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 1.90
กรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบ และจ�ำนวนหน่วยกิตสะสมครบตามที่ก�ำหนด
ไว้ในหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 ซึ่งผลการศึกษาไม่เพียงพอที่
จะเสนอชื่อเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา และรับประกาศนียบัตร ให้นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ�้ำในรายวิชาที่ได้ระดับ
คะแนนต�่ำกว่า ก (A) เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ใน
หลักสูตร
นักศึกษาผู้ใดที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากผลการศึกษาในภาคการศึกษาใด ๆ
ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียน และผลการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปเป็นโมฆะและไม่มีผลใดๆ ที่ผูกพันต่อ
มหาวิทยาลัย
(8) ท�ำผิดข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
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หมวด 7
การเทียบโอนผลการเรียน การโอนรายวิชา การยกเว้นรายวิชา
การเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น
ข้อ 31 การเทียบโอนผลการเรียน การโอนรายวิชา การยกเว้นรายวิชา
		 (1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
		 (2) หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตจากการ
ศึกษาในระบบหรือระหว่างการศึกษาในระบบการเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ
และหรือจากการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
		 (3) การโอนรายวิชา
การโอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากคณบดีก่อน ส�ำหรับรายวิชาที่ต้องการโอนจะต้องเป็นรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรที่ก�ำลังศึกษาอยู่และ
ให้น�ำรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้โอนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ๆ มาคิดค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค
และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
		 (4) การยกเว้นรายวิชา
			 (ก) การยกเว้นรายวิชาจะท�ำได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของหน่วยกิต ทั้งหมดตามหลักสูตรและต้องลงทะเบียน
เรียนอีกไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
			 (ข) รายวิชาที่ยกเว้นให้ต้องได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ค (C) ขึ้นไป
นักศึกษาที่ต้องการยกเว้นรายวิชาให้ยื่นค�ำร้องขอยกเว้นรายวิชาต่อคณะภายในภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษา
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อให้คณะระบุจ�ำนวนปีที่ต้องศึกษา
การค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ให้น�ำรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นมาค�ำนวณ เว้นแต่ในสาขาวิชาที่ต้องใช้ผลการเรียนประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่
กฎหมายก�ำหนด ให้มีสิทธิขอโอนรายวิชาได้และให้น�ำรายวิชาเหล่านั้นมาค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำ
ภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
นักศึกษาผู้ใดที่พ้นจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว สอบกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ภายใน
6 ภาคการศึกษา ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิขอยกเว้นรายวิชาที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่ในรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน ค (C) ขึ้นไป เว้นแต่ในสาขาวิชาที่ต้องใช้ผลการเรียนประกอบการ
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก�ำหนด ให้มีสิทธิขอยกเว้นรายวิชาได้และให้น�ำรายวิชาเหล่านั้นมา
ค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
ข้อ 32 การเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา
		 (1) การเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
		 (2) การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
		 (3) การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับการ อนุมัติจากคณบดี
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

133

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

		 (4) เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยศึกษามาในหลักสูตรเดิมให้น�ำผลการเรียนมาใช้ใน
หลักสูตรใหม่ได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน
		 (5) ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสาขาวิชายื่นค�ำร้อง ที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดีต่อส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตามแบบที่ก�ำหนดไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาประสงค์จะ
ย้ายสาขาวิชา
ข้อ 33 การรับโอนนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น
		 (1) นักศึกษาที่ขอโอนมาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันเดิม
ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
		 (2) ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8
หลักเกณฑ์การรับโอนให้น�ำบทบัญญัติในข้อ 31 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

หมวด 8
การยื่นขอส�ำเร็จการศึกษาการส�ำเร็จการศึกษาและการอนุมัติประกาศนียบัตร
ข้อ 34 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอยื่นส�ำเร็จการศึกษา ดังนี้
		 (1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร รวมทั้งการลงทะเบียนรายวิชา
ที่เคยได้ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.ส. (I) หรือ ถ (W) ด้วย ทั้งนี้การลงทะเบียนต้องเป็นไปตามข้อ 16 (2)
		 (2) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังมิได้ด�ำเนินการยื่นขอส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ 35 การยื่นขอส�ำเร็จการศึกษา
นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 34 ต้องด�ำเนินการยื่นขอส�ำเร็จการศึกษา ตามแบบที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนดต่อคณะให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 30 วันนับแต่วันเปิดภาคการ
ศึกษาฤดูร้อน โดยให้ท�ำทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาจนกว่าคณะกรรมการประจ�ำคณะจะอนุมัติ
การส�ำเร็จการศึกษา หากพ้นระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต
ข้อ 36 การส�ำเร็จการศึกษาและการอนุมัติประกาศนียบัตร
ผู้ที่จะส�ำเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
		 (1) สอบได้จ�ำนวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตร และข้อก�ำหนดของสาขาวิชาต่างๆ และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 2.00
		 (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักสูตรก�ำหนดและผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
		 (3) ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามประกาศมหาวิทยาลัย
		 (4) ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย
ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะอนุมัติส�ำเร็จการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (1) (2) (3) และ (4) โดย
รายงานสภาวิชาการเพื่อทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อนุมัติประกาศนียบัตร
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วันส�ำเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ�ำคณะประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ส�ำหรับ
วันอนุมัติประกาศนียบัตรให้ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติประกาศนียบัตร

หมวด 9
บทเฉพาะกาล

ข้อ 37 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในวันที่ข้อบังคับมีผลบังคับใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการ
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลมจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ 38 ส�ำหรับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะที่นอกเหนือจากข้อบังคับนี้ให้จัดท�ำเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ข้อ 39 หน้าที่ใดในส่วนของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วย
งานของวิทยาเขตที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นที่ท�ำหน้าที่ด้านส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
		 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

								
(ลงชื่อ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
							
(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
							
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 (2)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในการประชุมครั้งที่ 8 /2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ......”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2554
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555
(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2557
(4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2555
(5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2557
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง ประกาศมติหรือค�ำสั่งอื่นใดที่มีก�ำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ ซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต” หมายความว่า วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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“คณะ” หมายความว่า คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึงสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งท�ำหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้วย
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือหัวหน้า
สวนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งท�ำหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้วย
“คณะกรรมการประจ�ำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ�ำคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน หรือคณะกรรมการประจ�ำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ฐานะเทียบเท่าคณะ และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจ�ำส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะซึ่งท�ำหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้วย
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนของคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบงานสาขาวิชาของคณะในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ผู้ท�ำหน้าที่สอนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“แผนการเรียน” หมายความว่า แผนการจัดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน�ำผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ทักษะและประสบการณ์
ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
จากประสบการณ์จากการท�ำงานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
“สวท.” หมายความว่า ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือหน่วยงานของวิทยาเขตที่มีชื่อเรียก
เป็นอยางอื่นที่ท�ำหน้าที่ด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ�ำนาจวินิจฉัย ตีความ ตลอดจนออกประกาศ เพื่อ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้
ข้อ 6 ให้ สวท. ท�ำหน้าที่ด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามข้อบังคับนี้
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หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 7 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
		 ผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
		 (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
			 (ก) ส�ำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
			 (ข) ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า หรือ ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
			 (ค) ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
			 (ง) มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
			 (จ) มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดเป็นกรณีพิเศษ
		 (2) ลักษณะต้องห้าม
			 (ก) เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
			 (ข) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
ข้อ 8 การรับเข้าศึกษา
		 ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย หรือวิทยาเขตก�ำหนด
ข้อ 9 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องด�ำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด พร้อมทั้งช�ำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ถึงจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษา หากผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เป็นอันหมดสิทธิเข้าศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี หรือรองอธิการประจ�ำวิทยาเขตเป็นกรณีพิเศษ
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หมวด 2
ระบบการศึกษา
ข้อ 10 ระบบการจัดการศึกษา
ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ให้แก่นักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย โดยประสานด้านวิชาการกับคณะ
หรือสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ�ำเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะ
เฉพาะก็ได้ โดยจัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยใช้การจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่นับรวมเวลาส�ำหรับการสอบ
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษา 5-8 สัปดาห์
โดยเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับรวมเวลาส�ำหรับการสอบ
ปีการศึกษาและปฏิทินการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 การก�ำหนดหน่วยกิต
ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นรายวิชา โดยแต่ละรายวิชาก�ำหนดปริมาณการศึกษาเป็นจ�ำนวน “หน่วยกิต”
การคิดหน่วยกิตเป็นดังนี้
		 (1) รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
		 (2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
		 (3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
(4) การปฏิบัติสหกิจศึกษาใช้เวลาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องโดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา
ให้มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต
(5) การท�ำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท�ำโครงงานหรือกิจกรรม
นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจก�ำหนดเงื่อนไข
ให้นักศึกษาศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งเพิ่มเติมก็ได้ โดยให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายประสานกับคณะ
หรือสาขาวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาตามที่คณะหรือสาขาวิชานั้นรับผิดชอบ
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ข้อ 12 จ�ำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา
		 (1) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน 4 ปีการศึกษาและส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
หรือใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษาและส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลง
ทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
		 (2) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจำ� นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน 8 ปีการศึกษา และส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
หรือใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษาและส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน14 ภาคการศึกษาปกติส�ำหรับการลง
ทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
		 (3) หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
10 ปีการศึกษา และส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือ
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 15 ปีการศึกษาและส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติส�ำหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา
		 (4) หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน 12 ปีการศึกษา และส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา หรือใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 18 ปีการศึกษาและส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติส�ำหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 13 ให้มหาวิทยาลัยประสานกับคณะ หรือสาขาวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาตามที่
คณะ หรือสาขาวิชานั้นรับผิดชอบ

หมวด 3
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียน
		 (1) มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นให้
แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
		 (2) นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมทั้งช�ำระค่าลงทะเบียน
เรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษาและจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
		 (3) นักศึกษาปัจจุบันต้องลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด หากพ้นก�ำหนด
ดังกล่าวนักศึกษาจะต้องด�ำเนินการยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และได้รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช�ำระค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าก�ำหนดโดยให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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		 (4) มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้งช�ำระค่าลงทะเบียน เมื่อพ้นก�ำหนด
2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือพ้นก�ำหนดสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากนักศึกษาไม่ลง
ทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือไม่ลงทะเบียนเรียนภายในสัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาจะต้องลาพักการศึกษาโดยขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อคณบดี และจะต้อง
ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่
ปฏิบัติดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
		 (5) การลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไปตาม ข้อก�ำหนด
ของหลักสูตร
		 (6) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดสมบูรณ์แล้ว หากภายหลังพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาตามข้อ 29 (7) ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดมาเป็นโมฆะ นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนเงิน
บ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้เต็มตามจ�ำนวนที่ช�ำระไปเฉพาะภาคเรียนนั้น ทั้งนี้ต้อง
กระท�ำภายในภาคการศึกษาที่การลงทะเบียนเรียนนั้นเป็นโมฆะ
ข้อ 15 จ�ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
		 (1) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส�ำหรับการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา ส่วนในภาคฤดู
ร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
		 (2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติเกินกว่า 22 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 25 หน่วยกิตใน
ภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งได้เพียงภาคการศึกษาเดียว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี เว้นแต่ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส�ำเร็จการศึกษา ซึ่งเหลือจ�ำนวนหน่วยกิต
ไม่เกิน 25 หน่วยกิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
		 (3) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนเกินกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12
หน่วยกิตในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส�ำเร็จการศึกษา ซึ่งเหลือจ�ำนวนหน่วยกิตไม่เกิน 12 หน่วยกิต ได้โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
		 ทั้งนี้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส�ำเร็จการศึกษา ตาม (2) แล้วไม่
สามารถลงทะเบียนเรียนเกินตาม (3) ได้อีก
		 (4) กรณีมีเหตุอันควร หรือในกรณีที่หลักสูตรก�ำหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดต�่ำกว่า
ที่ก�ำหนดไว้ใน (1) ให้ลงทะเบียนเรียนต�่ำกว่าที่ก�ำหนดไว้ได้ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และได้รับอนุมัติจากคณบดี
ข้อ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อน
		 นักศึกษาต้องสอบผ่านในรายวิชาบังคับก่อน แล้วจึงมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อเนื่องได้
มิฉะนั้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นถือเป็นโมฆะ
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ข้อ 17 การลงทะเบียนเรียนซํ้า หรือการลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน
		 (1) รายวิชาใดที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนน ง+ (D+) หรือ ง (D) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ซํ้าอีกก็ได้ การลงทะเบียนเรียนซํ้านี้เรียกว่า การเรียนเน้น (Re-grade)
		 (2) รายวิชาใดที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษาได้รับระดับคะแนน ต (F) หรือ
ม.จ. (U) หรือ ถ (W) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีกจนกว่าจะได้รับระดับคะแนน ก (A)
หรือ ข+ (B+) หรือ ข (B) หรือ ค+ (C+) หรือค (C) หรือ ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ พ.จ. (S)
		 (3) รายวิชาใดที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นวิชาเลือกในหลักสูตร นักศึกษาได้รับระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ.
(U) หรือ ถ (W) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้า หรือจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ โดยได้
รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
		 (4) นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ค(C) หรือ พ.จ. (S) ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานั้นซํ้าอีก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขา
		 (5) การนับหน่วยกิตสะสม และการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่เรียนซํ้า หรือเรียนรายวิชา
แทน ให้คิดเพียงครั้งเดียว เฉพาะครั้งที่ได้ระดับคะแนนสูงสุด และให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียน
เรียนไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
		 (6) การนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ได้หรือผ่าน ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้
ระดับคะแนนตั้งแต่ ง(D) ขึ้นไป หรือได้ระดับคะแนน พ.จ.(S) เท่านั้น
ข้อ 18 การขอเพิ่มรายวิชาเรียน การเปลี่ยนกลุ่มเรียน และการขอถอนรายวิชาเรียน
		 (1) นักศึกษาที่จะขอเพิ่มรายวิชาเรียนหรือการเปลี่ยนกลุ่มเรียน ต้องท�ำภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน
		 (2) การขอถอนรายวิชาเรียน
			 (ก) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ผลของการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา
			 (ข) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนหลังจาก 2 สัปดาห์แรกแต่ยังไม่เกินสัปดาห์ที่ 12 ของภาคการ
ศึกษาปกติ หรือหลังสัปดาห์แรกแต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 5 ของภาคฤดูร้อนส�ำหรับการจัดการศึกษา 5-6 สัปดาห์ หรือ
หลังสัปดาห์แรกแต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 5 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยผลของการถอนรายวิชาจะบันทึกระดับ คะแนน ถ (W) ลงในใบแสดงผลการศึกษา
		 (3) การขอเพิ่มรายวิชาเรียนและการขอถอนรายวิชาเรียน จ�ำนวนหน่วยกิตที่เหลืออยู่ จะต้องเป็นไป
ตามข้อ 15
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ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (Audit)
		 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร ประเภทไม่นับหน่วยกิต (Audit) ให้ปฏิบัติ
ตามข้อ 18 (1) ทั้งนี้การก�ำหนดจ�ำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อ 15 โดยไม่รวมถึงรายวิชา
เสริมหลักสูตรซึ่งไม่นับหน่วยกิต ม.น. (AU)
หน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมเข้าเป็นหน่วยกิตสะสมและหน่วยกิต รวม
ตลอดหลักสูตร และให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนในรายวิชาเรียนใด โดยไม่นับหน่วยกิตนักศึกษาผู้นั้นจะลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานั้นซํ้าอีก เพื่อเป็นการนับหน่วยกิตในภายหลังก็ได้
ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา มีหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
		 (1) สถานศึกษาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนข้ามต้องเป็นสถานศึกษาที่คณะให้ความเห็นชอบ
		 (2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประเภทไม่นับหน่วยกิต (Audit)mต้องเป็นไปตามข้อ 19
		 (3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อนับหน่วยกิตในหลักสูตร ต้องเป็นรายวิชาที่ไม่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
และเป็นรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนกันได้กับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
		 (4) นักศึกษายื่นค�ำร้องต่อคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องได้รับอนุมัติจาก
คณบดี ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา แล้วให้คณะแจ้ง สวท. ทราบ หลังจากนั้นนักศึกษาจึงไป
ด�ำเนินการ ณ สถานศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
		 (5) นักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษากับมหาวิทยาลัย
ให้ช�ำระอัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 21 เวลาเรียน
		 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดตลอดภาค
การศึกษา จึงจะมีสิทธิ์สอบประจ�ำภาคการศึกษาในรายวิชานั้น ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 อันเนื่อง
มาจากเหตุสุดวิสัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและได้รับอนุมัติจากคณบดี จึงจะมีสิทธิสอบ
ประจ�ำภาคการศึกษาในรายวิชานั้น
นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบ ตามที่ก�ำหนดไว้ในวรรคแรกและไม่ได้รับอนุมัติ ให้เข้าสอบ
ประจ�ำภาคการศึกษาในรายวิชานั้น ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น
ข้อ 22 การเปิดสอนรายวิชาเพิ่ม การงดสอน หรือการจ�ำกัดจ�ำนวนนักศึกษา
		 มหาวิทยาลัยอาจงดสอน หรือจ�ำกัดจ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาก็ได้ การเปิดสอน
รายวิชาเพิ่ม หรืองดสอนในรายวิชาใดต้องท�ำภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
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หมวด 4
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 23 มหาวิทยาลัยก�ำหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ดังต่อไปนี้
		 (1) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา จะใช้การประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษร ตาม
ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
			 (ก) ในกรณีที่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตได้
ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้

		
(ข) ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผล เป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามค่าระดับคะแนน ต่อหน่วยกิตได้
ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
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		 (ค) ในกรณีเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ให้ใช้ตัวอักษรดังต่อไปนี้

		 (2) การให้ระดับคะแนน ก (A) หรือ ข+(B+) หรือ ข (B) หรือ ค+(C+) หรือ ค (C ) หรือ ง+ (D+)
หรือ ง (D) หรือ ต (F) จะท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ และหรือมีผลงานที่ประเมินผลการศึกษาได้เป็นระดับคะแนน
ตามที่หลักสูตรก�ำหนด
			 (ข) เปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I) และส่งผลการศึกษาให้ สวท. ภายใน 45 วัน นับแต่วันอนุมัติ
ผลการศึกษา
		 (3) การให้ระดับคะแนน ต (F) นอกเหนือจาก 23(2) แล้ว จะท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 21
			 (ข) นักศึกษาท�ำผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย
			 (ค) นักศึกษาขาดสอบปลายภาคและไม่ได้รับอนุมัติคณบดี
		 (4) การให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
			 (ก) นักศึกษาเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชา หรือทั้งหมดได้โดยปฏิบัติ
ถูกต้องตามข้อ 26 (2)
			 (ข) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย ซึ่งเหตุสุดวิสัยนั้นได้รับการวินิจฉัยจากอาจารย์ผู้สอน และได้รับ
อนุมัติจากคณบดี
			 (ค) เมื่ออาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาต้อง
ท�ำงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษาในรายวิชานั้นที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ พอจะประเมินผลการศึกษาได้
		 (5) การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)
			 (ก) นักศึกษาผู้ใดได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาใด จะต้องยื่นค�ำร้องต่ออาจารย์ผู้สอน
รายวิชานั้น ทั้งนี้จะต้องกระท�ำภายใน 15 วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนก�ำหนดระยะ
เวลาส�ำหรับการวัดผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันอนุมัติผลการศึกษา
เว้นแต่ในรายวิชาที่เป็นโครงการ ให้ขออนุมัติคณบดี เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้น
ภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก�ำหนดทั้ง 2 กรณีแล้ว ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชานั้น จะถูกเปลี่ยนให้เป็น
ระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
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			 ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หมายถึง ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ให้เป็นวันสิ้นภาค
การศึกษาใด ๆ ถัดไปจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ถ้าหากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้องด�ำเนินการ
วัดผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นระดับคะแนน ม.ส. (I)
ในรายวิชานั้น จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
			 นักศึกษาผู้ใดที่ได้รับระดับคะแนน ม.ส. (I) ได้ยื่นค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา
ฤดูร้อน จะต้องด�ำเนินการวัดผลทางการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน
มิฉะนั้นระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชานั้น จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
			 (ข) เมื่ออาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาต้อง
ท�ำงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษาในรายวิชานั้น โดยมิใช่ความผิดของนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้ การเปลี่ยน
ระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้สูงกว่าระดับคะแนน ค (C) ขึ้นไปได้ แต่ถ้าเป็นกรณีความผิดของนักศึกษาแล้ว การเปลี่ยน
ระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้ได้ไม่สูงกว่าระดับคะแนน ค (C)
		 (6) การให้ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ.(U) จะท�ำได้ในรายวิชาที่ผลการประเมินการศึกษา
เป็นที่พอใจและไม่พอใจ ดังกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่หลักสูตรก�ำหนดไว้ว่า ให้ประเมินผลการศึกษาอย่างไม่เป็นระดับคะแนน ก (A)
หรือ ข+(B+) หรือ ข (B) หรือ ค+(C+) หรือ ค (C )หรือ ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ ต (F)
			 (ข) ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกเหนือไปจากหลักสูตร และขอรับการประเมินผล
การศึกษาระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U)
			 (ค) ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ.(U) ไม่มีค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและหน่วยกิตที่ได้ไม่
น�ำมาค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมแต่ให้นับรวมเข้า เป็นหน่วยกิต
สะสมด้วย
		 (7) การให้ระดับคะแนน ม.น. (AU) จะท�ำได้ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน
ประเภทไม่นับหน่วยกิตตามข้อ 19 โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
		 (8) การให้ระดับคะแนน ถ (W) จะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 18 (2) (ข)
			 (ข) นักศึกษาลาป่วยก่อนสอบ และไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชา หรือทั้งหมดได้โดยปฏิบัติ
ถูกต้องตามข้อ 26 (1) และคณบดีได้พิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นแล้วเห็นว่าการศึกษาของนักศึกษา
ผู้นั้นขาดเนื้อหาส่วนที่ส�ำคัญ สมควรให้ระดับคะแนน ถ (W) ในรายวิชานั้น
			 (ค) นักศึกษาลาพักการศึกษาเนื่องจากเหตุผลตามข้อ 27 (1)
			 (ง) นักศึกษาลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาใดตามข้อ 27 (4) (ข) หรือ (ค)
			 (จ) กรณีที่นักศึกษาได้รับ ม.ส. (I) ที่ได้รับตามข้อ 26 (1) หรือ (2) และไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไข
ม.ส. (I) ตามเวลาที่ก�ำหนดได้ให้ คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจาก ม.ส.(I) เป็น ถ (W)
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			 (ฉ) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน ประเภทไม่นับหน่วยกิตตามข้อ 19 และ
มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ
		 (9) การให้ระดับคะแนน น.ม. (CS) หรือ น.ส. (CE) หรือ น.ฝ. (CT) หรือ น.ก. (CP) จะท�ำได้ใน
รายวิชาที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
		 (10) การให้ระดับคะแนน น.ท. (TC) จะท�ำได้ในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียน
จากการศึกษาในระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อ 24 การประเมินผลการศึกษาและการค�ำนวณระดับคะแนนเฉลี่ย
		 (1) การประเมินผลการศึกษา ให้ท�ำเมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
		 (2) การค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
			 (ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค ให้ค�ำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตที่นักศึกษาได้รับในแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมจ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
			 (ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค�ำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาที่ก�ำลังคิดค�ำนวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
ที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมจ�ำนวนหน่วยกิตสะสม
			 (ค) การค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง หากทศนิยมต�ำแหน่งที่ 3 มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้ปัดขึ้น
			 (ง) ในกรณีที่นักศึกษาได้ ม.ส. (I) ในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้รอการค�ำนวณ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ก่อน

หมวด 5
การลาของนักศึกษา
ข้อ 25 การลาเรียน การลาป่วย และลากิจในระหว่างเรียน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ข้อ 26 การลาสอบ
		
(1) การลาป่วยก่อนสอบ เป็นกรณีที่นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นจะสิ้นสุดลง
และยังป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้นักศึกษายื่น
ใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์ เพื่อขออนุมัติตอคณบดี
		
(2) การลาป่วยระหว่างสอบ เป็นกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว แต่เกิดเจ็บป่วย
จนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้ยื่นใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์ เพื่อขออนุมัติต่อคณบดี
		 (3) การยื่นใบลาตาม (1) และ (2) ให้ยื่นภายใน 7 วัน นับจากวันลา เว้นแต่จะมีเหตุอันควรให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณบดี
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ข้อ 27 การลาพักการศึกษา
		 (1) นักศึกษายื่นค�ำร้องต่อคณบดี เพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
			 (ข) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้
การสนับสนุน
			 (ค) ป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามค�ำสั่งแพทย์ เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนใน
ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ โดยมีใบรับรองแพทย์
			 (ง) มีความจ�ำเป็นส่วนตัว โดยแสดงเหตุความจ�ำเป็นนั้น ทั้งนี้นักศึกษาต้องได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
		 (2) นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน หรือลาพักการศึกษาใน
ภาคการศึกษาแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดี ประจ�ำ
วิทยาเขตเป็นกรณีพิเศษ
		 (3) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นค�ำร้องขอกลับเข้า
ศึกษา ก่อนวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัตติ ่อคณบดี
		 (4) การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา โดยที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์แล้ว
มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
			 (ก) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาในระหว่าง 2 สัปดาห์แรก นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการ
ศึกษา ทั้งนี้ค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
แต่นักศึกษาต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
			 (ข) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาเมื่อพ้นก�ำหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์แรก
นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ ให้บันทึกระดับคะแนน ถ (W) ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
ลงในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องช�ำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
			 (ค) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาเมื่อพ้นก�ำหนด 12 สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ
ให้บันทึกระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ลงในใบแสดง
ผลการศึกษา เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ และเมื่อนักศึกษาได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว ให้บันทึกระดับคะแนน ถ (W) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนลงในภาคการศึกษานั้น
ลงในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องช�ำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
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		 (5) กรณีที่มหาวิทยาลัยมีค�ำสั่งให้นักศึกษาพักการศึกษา เนื่องจากถูกลงโทษด้วยกรณีใด ๆ ตามข้อ
บังคับหรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น ในภายหลังการลงทะเบียนเรียนในภาคการ
ศึกษาใด ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าบ�ำรุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ช�ำระไปแล้ว แต่นักศึกษาไม่ต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา
		 (6) กรณีที่มหาวิทยาลัยมีค�ำสั่งให้นักศึกษาพักการศึกษา เนื่องจากถูกลงโทษด้วยกรณีใด ๆ ตามข้อ
บังคับหรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด
นักศึกษาต้องช�ำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
		 (7) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือการกลับเข้าศึกษาใหม่ หรือการถูกให้พักการศึกษา
แล้วแต่กรณี ไม่เป็นเหตุให้สถานภาพการเป็นนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกว่าระยะการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ใน
ข้อ 12 ยกเว้นกรณีการลาพักการศึกษาตามข้อ 27 (1) (ก)
		
(8) นักศึกษาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ลาพักการศึกษาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน
ข้อ 28 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกต้องน�ำใบลาออก ที่ผ่านการ
รับรองว่านักศึกษาผู้นั้นไม่ได้มีหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยอีก ยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านความเห็นจากคณบดี
และน�ำเสนออธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

หมวด 6
การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 29 นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
		 (1) ตาย
		 (2) ลาออก
		 (3) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติปริญญา
		 (4) ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อตามข้อ 7
		 (5) ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 14 (2) หรือ (4)
กรณีที่นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน นักศึกษาตามข้อ
14 (2) และ (4) นักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งให้ถือเอาระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งนี้จะต้องไม่พ้นก�ำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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		 (6) หมดระยะเวลาศึกษาตามข้อ 12 และมีจ�ำนวนหน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร
		 (7) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามจ�ำนวนหน่วยกิตดังนี้
			 (ก) เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 30 ถึง 59 หน่วยกิต มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตํ่ากว่า 1.50
			 (ข) เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตขึ้นไป มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตํ่ากว่า 1.75
			 (ค) เมื่อลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ครบและหน่วยกิตสะสมครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.90
			กรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนและศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบ และจ�ำนวนหน่วยกิตสะสม ครบตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 ซึ่งผลการศึกษาไม่
เพียงพอที่จะเสนอชื่อเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา และเพื่อรับปริญญาบัตรให้นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชา
ที่ได้ระดับคะแนนต�่ำกว่า ก (A) เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่
ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
			นักศึกษาผู้ใดที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากผลการศึกษาในภาคการ
ศึกษาใด ๆ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียน และผลการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปเป็นโมฆะและไม่มีผลใด ๆ
ที่ผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
		 (8) ท�ำผิดข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

หมวด 7
การเทียบโอนผลการเรียน การโอนรายวิชา การยกเว้นรายวิชา
การเปลี่ยนหรือยายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น
ข้อ 30 การเทียบโอนผลการเรียน การโอนรายวิชา การยกเว้นรายวิชา
		 (1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
		 (2) หลักเกณฑ์และวิธีการการเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจาก
การศึกษาในระบบหรือระหว่างการศึกษาในระบบ การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษา
นอกระบบและหรือจากการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบให้เป็นไปตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย
		 (3) การโอนรายวิชา
		 การโอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีก่อน ส�ำหรับรายวิชาที่ต้องการโอนจะต้องเป็นรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรที่ก�ำลัง
ศึกษาอยู่และให้น�ำรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้โอนในภาคการศึกษานั้น ๆ มาคิดค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ประจ�ำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

150

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

		 (4) การยกเว้นรายวิชา
			 (ก) การยกเว้นรายวิชา จะท�ำได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของหน่วยกิตทั้งหมดตามหลักสูตร และต้องลง
ทะเบียนเรียนอีกไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
			 (ข) รายวิชาที่ยกเว้นให้ต้องได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ค (C) ขึ้นไป
			 นักศึกษาที่ต้องการยกเว้นรายวิชาให้ย่ืนค�ำร้องขอยกเว้นรายวิชาต่อคณะภายในภาคการศึกษา
แรกที่นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเพื่อให้คณะระบุจ�ำนวนปีที่ต้องศึกษาของนักศึกษา
			 การค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ให้น�ำรายวิชา
ที่ได้รับการยกเว้นรายวิชามาค�ำนวณ เว้นแต่ในสาขาวิชาที่ต้องใช้ผลการเรียนประกอบการขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามที่กฎหมายก�ำหนด ให้มีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาได้และให้น�ำรายวิชาเหล่านั้นมาค�ำนวณหาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
			นักศึกษาผู้ใดที่พ้นจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วสอบกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้
ภายใน 6 ภาคการศึกษา ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิขอยกเว้นรายวิชาที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน ค (C) ขึ้นไป เว้นแต่ในสาขาวิชาที่ต้องใช้ผลการเรียน
ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก�ำหนด ให้มีสิทธิขอยกเว้นได้และให้น�ำรายวิชา
เหล่านั้นมาค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
ข้อ 31 การเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา
		 (1) การเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
		 (2) การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
		 (3) การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติจากคณบดี
		 (4) เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยศึกษามาในหลักสูตรเดิมให้น�ำผลการเรียนมาใช้
ในหลักสูตรใหม่ได้ โดยการเทียบโอนรายวิชา
		 (5) ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสาขาวิชา ยื่นค�ำร้องที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดี ต่อ สวท. ตามแบบ
ที่ก�ำหนด ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายสาขาวิชา
ข้อ 32 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
		 (1) นักศึกษาที่ขอโอนมาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันเดิม
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
		 (2) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามข้อ 7
		 (3) หลักเกณฑ์การรับโอนให้น�ำบทบัญญัติในข้อ 30 (2) (3) และ (4) มาบังคับใช้โดยอนุโลม
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หมวด 8
การยื่นขอส�ำเร็จการศึกษาการส�ำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา
ข้อ 33 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอยื่นส�ำเร็จการศึกษา ดังนี้
		 (1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย ที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน
ต (F) หรือ ม.ส. (I) หรือ ถ (W) ด้วย ทั้งนี้การลงทะเบียนต้องเป็นไปตามข้อ 15 (2)
		 (2) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาครบหลักสูตรแล้ว แต่ยังมิได้ด�ำเนินการยื่นขอส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ 34 การยื่นขอส�ำเร็จการศึกษา
		 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 33 ต้องด�ำเนินการยื่นขอส�ำเร็จการศึกษา ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนดต่อคณะให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 30 วัน
นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาดูร้อน โดยให้ท�ำทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาจนกว่า คณะกรรมการ
ประจ�ำคณะจะอนุมัติส�ำเร็จการศึกษา หากพ้นเวลาที่ก�ำหนดให้เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี
ข้อ 35 การส�ำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา
		 ผู้ที่จะส�ำเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
		 (1) สอบได้จ�ำนวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตร และข้อก�ำหนดของสาขาวิชาต่างๆ และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 2.00
		 (2) มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		 (3) ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย
		 ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะอนุมัติส�ำเร็จการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (1) (2) และ (3)
โดยรายงานสภาวิชาการเพื่อทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา
		 วันส�ำเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ�ำคณะประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ส�ำหรับวันอนุมัติปริญญาให้ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
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หมวด 9
การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 36 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยม
		 (1) นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อ เพื่อรับปริญญาเกียรตินิยม ต้องได้ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ
ในมหาวิทยาลัยดังนี้
			 (ก) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ลงทะเบียนรายวิชาไม่ต�่ำกว่า 72 หน่วยกิต
			 (ข) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ลงทะเบียนรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 120 หน่วยกิตหลักสูตรปริญญาตรี
(5 ปี) ลงทะเบียนรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 150 หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ลงทะเบียนรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 180
หน่วยกิต
			 (ค) นักศึกษาเทียบโอนผลการเรียน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
ลงทะเบียนเรียนไม่ต�่ำกว่า 72 หน่วยกิต หรือหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ลงทะเบียนรายวิชาไม่ตํ่า กว่า 90 หน่วยกิต
หรือหลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ลงทะเบียนรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 108 หน่วยกิต
		 (2) นักศึกษาจะต้องส�ำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่หลักสูตร และข้อก�ำหนดของสาขาวิชาต่างๆ
ก�ำหนด ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
		 (3) นักศึกษาจะต้องไม่เคยได้รับคะแนน ม.จ (U) หรือตํ่ากว่าระดับคะแนน ค (C) ในรายวิชาใดๆ
		 (4) นักศึกษาผู้ส�ำเร็จการศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 36 (1) (2) และ (3) และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.75 จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1
		 (5) นักศึกษาผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ข้อ 36 (1) (2) และ (3) และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.50 จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2
		 (6) การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยม ให้มหาวิทยาลัยน�ำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในวันเดียวกัน
กับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจ�ำภาคการศึกษา
ข้อ 37 การให้เหรียญเกียรตินิยมเหรียญทอง เหรียญเงิน
		 (1) ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีเหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ที่มีผลการศึกษาดีเด่นโดยแยก
เป็นคณะ
		 (2) เกียรตินิยมเหรียญทอง ให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ
		 (3) เกียรตินิยมเหรียญเงิน ให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นที่สอง จะต้อง
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 ในแต่ละคณะ
		 เกียรตินิยมเหรียญเงินให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดแต่ได้ปริญญา
เกียรตินิยมอันดับ 2 ในแต่ละคณะ
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ข้อ 38 การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยมให้ สวท. ด�ำเนินการตามข้อ 37 ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
และให้มหาวิทยาลัยน�ำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติ
ปริญญาประจ�ำภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา

หมวด 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับและยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา ให้ศึกษาต่อไปตามข้อ
บังคับเดิมจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา เว้นแต่การส�ำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ 35แห่งข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
		
						
						
						

(ลงชื่อ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักคึกษาศึกษา พ.ศ.2549
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษาฉะนั้นอาศัยอ�ำนาจตาม
ความในมาตรา 17(2) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และโดย
มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 จึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยเครื่องแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“ส่วนราชการ” หมายถึง คณะ สถาบัน วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน และให้หมายรวมถึงวิทยาเขตที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 4 เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา ตามข้อบังคับนี้ให้ใช้แต่งได้เฉพาะผู้มีสถานภาพ
เป็นนักศึกษาปีปัจจุบัน ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบหรือภาคพิเศษและนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ให้ใช้เครื่องแบบ หรือเครื่องแต่งกายแบบปกติ ตามข้อบังคับนี้ หรือแต่งกายสุภาพได้
ข้อ 5 เครื่องแต่งกาย แบบปกติ
ก.นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
		 (1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผ่าปลายแขน หรือแขนยาว ถึงข้อมือ
ไม่พับปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม
5 เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้กางเกงทับได้ เวลาสวม
ให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
		 (2) กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัด เย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงไม่พับ
ปลายขา ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่า สีด�ำ หรือสีเทาเข้ม
		 (3) เข็มขัดหนังสีด�ำ หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด
ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัด
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		 (4) ถุงเท้าสีด�ำ หรือสีที่กลมกลืนกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย
		 (5) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข. นักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังนี้
		 (1) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด
แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
		 (2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องข้างซ้าย
		 (3) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า ผ้าเนื้อเรียบ ไม่มี
ลวดลาย สีกรมท่า สีด�ำ หรือสีเทาเข้ม
		 (4) เข็มขัดหนังสีด�ำ หรือสีน�้ำตาล หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอก
สีเดียวกับเข็มขัด ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัด
		 (5) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข้อ 6 เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการหรือชุดกีฬา ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการก�ำหนด
ข้อ 7 เครื่องแต่งกายในงานพิธี
ก. นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
		 (1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงข้อมือ ไม่พับปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไปไม่มีลวดลาย ผ่าอก
ตรงโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส�ำหรับ
ให้กางเกงทับได้ โดยเวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
		 (2) เนคไทสีน�้ำเงิน หรือล้อสีตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
		 (3) กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ สีกรมท่า หรือสีตามที่ส่วนราชการก�ำหนดเช่นเดียวกับเครื่อง
แต่งกายแบบปกติ
		 (4) เข็มขัดหนังสีด�ำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด
ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัด
		 (5) ถุงเท้าสีด�ำ ไม่มีลวดลาย
		 (6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข. นักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังนี้
		 (1) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด
แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง
ให้เรียบร้อย
		 (2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย
		 (3) กระโปรงทรงตรง เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบปกติ สีกรมท่า สีด�ำหรือสีเทาเข้ม
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		 (4) เข็มขัดหนังสีด�ำ หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด
ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัด
		 (5) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
		 (6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข้อ 8 เครื่องแต่งกายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
		 (1) บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
			 (1.1) แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
			 (1.2) บัณฑิตที่รับราชการทหาร ต�ำรวจ ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดก�ำหนด
			 (1.3) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
		 (2) บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
			 (2.1) เสื้อราชปะแตนสีขาว
			 (2.2) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
			 (2.3) มีแผงคอตามแบบที่ก�ำหนด ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง 3.5 เซนติเมตร
ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง
			 (2.4) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
			 (2.5) ถุงเท้าสีด�ำ ไม่มีลวดลาย
			 (2.6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
			 (2.7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
		 (3) บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ
			 (3.1) ให้แต่งกายเช่นเดียวกับการแต่งกายในงานพิธี
			 (3.2) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
		 (4) บัณฑิตหญิงมีครรภ์
			 (4.1) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง แขนปล่อยธรรมดา
แบบแขนเชิ้ต เวลาสวมให้ปล่อยชายเสือไว้นอกกระโปรง
			 (4.2) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต�่ำกว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน
			 (4.3) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
			 (4.4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
			 (4.5) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
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ข้อ 9 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยตราสัญลักษณ์
ข้อ 10 ให้ใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ประกอบเครื่องแต่งกายนักศึกษาทั้งชายและหญิงดังต่อไปนี้
		 (1) เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใช้กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย ให้มีขนาดและสีดังนี้
			 - ความสูงของตราสัญลักษณ์ 3.5 เซนติเมตร
			 - ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ท�ำด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง ส่วนพื้นของพระราชลัญจกร และ
ดอกบัวลงยาสีน�้ำเงิน ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว
		 (2) เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ท�ำด้วยโลหะลายดุนนูน ชุบสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.9 เซนติเมตร
		 (3) หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ท�ำด้วยโลหะชุบสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 4.5
เซนติเมตร ยาว 4.8 เซนติเมตร ภายในสี่เหลี่ยมเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุน
		 (4) กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง ท�ำด้วยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร มีลักษณะ
กลมมน ขอบเกลี้ยง ภายในเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุนนูน
		 (5) แผงคอบัณฑิตชาย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายแหลม พื้นแผงท�ำด้วยผ้าสักหลาดสี
ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด กว้าง 4 เซนติเมตร ตรงกลางผ้าสักหลาดมีแถบทองกว้าง 1 เซนติเมตร ที่ริมแถบทอง
ทั้งสองข้าง มีเส้นไหมกลม สีตามคณะกว้าง 0.3 เซนติเมตร ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยชุบสีเงิน สูง
3.5 เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง
ข้อ 11 การแต่งกายที่มิได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยท�ำเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
		 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2549
							
(ลงชื่อ) กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
						
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
						
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
						
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการให้บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่
5/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายนพ.ศ 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยบริการวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2553
บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ หรือค�ำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต”
หมายความว่า วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“ส�ำนัก”		
หมายความว่า ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย
							
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และให้หมายความ
							
รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
							
สารสนเทศในวิทยาเขตสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
							
อีสานด้วย
“ผู้อ�ำนวยการ”
หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
							
ให้ ห มายความรวมถึ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่
							
รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในวิทยาเขต
							
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วย
“ห้องสมุด”
หมายความว่า ห้องสมุด และศูนย์การเรียนด้วยตนเองในส�ำนักวิทยบริการและ
							
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
							
นครราชสีมา และให้หมายความรวมถึงห้องสมุดและศูนย์การ
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เรียนด้วยตนเอง ของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิทยบริการและ
							
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิทยาเขตตามข้อบังคับนี้
“นักศึกษา”		
หมายความว่า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล อี ส าน และให้
							
หมายความรวมถึงนักศึกษา ตามโครงการความร่วมมือต่างๆ
							
ซึ่งมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วย
“อาจารย์”		
หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำ และอาจารย์พิเศษของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
							
ราชมงคลอีสาน ให้หมายรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำการ
							
สอนหรือเป็นผู้ช่วยสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรการศึกษา
							
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วย
“เจ้าหน้าที่”
หมายความว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
							
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานทุกประเภท
“สมาชิกสามัญ” หมายความว่า อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เป็นสมาชิกของห้องสมุด
							
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สมาชิกกิตติมศักดิ์” หมายความว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ปรึกษา
							
หรือกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่เป็น กรรมการ
							
อื่นใดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือบุคลากร
							
ในหน่ ว ยงานอื่ น ที่ มี ข ้ อ ตกลงร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
							
ราชมงคลอีสาน
“สมาชิกสมทบ” หมายความว่า ข้าราชการบ�ำนาญ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
							
อีสาน และให้หมายความรวมถึงบุคคลภายนอกที่สมัครสมาชิก
							
ห้องสมุดโดยช�ำระค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย
							
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วย
“ทรัพยากรสารสนเทศ” หมายความว่า วัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ทุกรูปแบบที่จัดไว้ให้บริการตาม
							
ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ข้อ 5 ผู้ที่มีสิทธิใช้บริการส�ำนัก ได้แก่
		 (1) สมาชิกสามัญ
		 (2) สมาชิกกิตติมศักดิ์
		 (3) สมาชิกสมทบ
		 (4) ประชาชนทั่วไป
ข้อ 6 ผู้ที่มีสิทธิ์ยืนทรัพยากรสารสนเทศส�ำนัก ได้แก่
		 (1) สมาชิกสามัญ
		 (2) สมาชิกกิตติมศักดิ์
		 (3) สมาชิกสมทบ
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ข้อ 7 การเป็นสมาชิก การใช้บริการ สิทธิในการใช้บริการของสมาชิกแต่ละประเภท ประเภททรัพยากร
สารสนเทศที่ให้บริการ อัตราค่าปรับ และการชดใช้ค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 8 หลักเกณฑ์ วิธีการด�ำเนินการเกี่ยวกับการค้างค่าปรับเกินก�ำหนดส่งหรือไม่ส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ
การตรวจสอบและรับรองการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศของสมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสมทบ
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ และประกาศของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูก
ด�ำเนินการ ดังนี้
		 (1) ตักเตือน
		 (2) เชิญให้ออกนอกห้องสมุด
		 (3) ประกาศ/ประสานหน่วยงานต้นสังกัดให้ทราบพฤติกรรมของการฝ่าฝืน
		 (4) ตัดสิทธิการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
		 (5) ด�ำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญา หรือให้มีการรับผิดตาม
กฎหมายต่อไป
ข้อ 10 การเปิด การปิด และการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการให้บริการ ให้เป็นไปตามประกาศของส�ำนัก
ข้อ 11 เงินรายได้ตามข้อบังคับนี้หรือที่ได้รับจากการให้บริการอื่นใดของส�ำนัก ให้มหาวิทยาลัยจัดสรร
คืนให้ไว้เป็นเงินส�ำหรับใช้จ่ายในกิจการของส�ำนัก
ข้อ12 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง หรือประกาศเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดค�ำวินิจฉัย
ชี้ขาดของอธิการบดี ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
		 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562
								
							
(ลงชื่อ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
						
(ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
						
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2559
เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การให้ทุนการศึกษา การช่วยเหลือนักศึกษาด้าน
สวัสดิการต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจากเงินบริจาคหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงสมควรจัดตั้งกองทุนสนับสนุน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการ
ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นทุนการ
ศึกษา พ.ศ. 2555
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือค�ำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต”
หมายความว่า วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“รองอธิการบดี
หมายความว่า รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ประจ�ำวิทยาเขต” 			
ราชมงคลอีสาน
“หน่วยงาน”
หมายความว่า คณะ สถาบัน ส�ำนัก ส�ำนักงานอธิการบดี ส�ำนักงานวิทยาเขต
							
หรื อ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
							
เทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้จัดตั้ง
							
ขึ้นโดยความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
							
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วย
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“กองทุน”		
หมายความว่า กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
							
ราชมงคลอีสาน
“ประธาน”		
หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
							
ราชมงคลอีสาน
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการบริหารกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
							
อีสาน
“เลขานุการ”
หมายความว่า เลขานุการกรรมการบริหารกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
							
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและหมายความ
							
รวมถึงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกด้วย
ข้อ 6 ให้จัดตั้งกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
		 (1) เพื่อส่งเสริม พัฒนา และช่วยเหลือด้านสวัสดิการและทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
		 (2) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 กองทุนอาจมีรายได้ ดังนี้
		 (1) เงินรายได้ที่สภามหาวิทยาลัยจัดสรรให้เป็นเงินกองทุน
		 (2) เงินบริจาค
		 (3) ดอกผลและผลประโยชน์อันเกิดจากการบริหารทรัพย์สินของกองทุน
		 (4) รายได้อื่น ๆ
ข้อ 8 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย
		 (1) อธิการบดี						
เป็นประธานกรรมการ
		 (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีเสนอจากบุคคลภายนอก
		
ที่มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี จ�ำนวน 2 คน
เป็นกรรมการ
		 (3) รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตแต่ละวิทยาเขต		
เป็นกรรมการ
		 (4) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการคลัง			
เป็นกรรมการ
		 (5) ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา				
เป็นกรรมการ
		 (6) ผู้อ�ำนวยการกองคลัง					
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 2 คน
ข้อ 9 คณะกรรมการตามข้อ 8 (2) มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี และอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่
อีกได้
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นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวรรคหนึ่ง กรรมการตามข้อ 8 (2) พ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พ้นจากต�ำแหน่ง
(4) เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์
(5) ถูกจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกเว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(6) ประพฤติผิดจรรยาบรรณเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
(7) ถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท�ำผิดวินัย
ข้อ 10 คณะกรรมการ มีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อ 6 และวัตถุประสงค์ของแหล่งเงินทุนหรือ ผู้บริจาค
(2) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนโดยจัดท�ำเป็นประกาศ
คณะกรรมการ
(3) พิจารณาจัดสรรเงินแก่โครงการ หรือกิจกรรม หรือทุนการศึกษาที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน
(4) ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุน
(5) น�ำเงินรายได้ไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะท�ำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
ข้อ 11 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งโดยให้ประธานเป็นผู้ก�ำหนดในกรณีที่มี
ความจ�ำเป็นประธานอาจเรียกประชุมเป็นครั้งคราวก็ได้
การประชุมตามวรรคหนึ่งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ�ำนวนกรรมการที่มีอยู่จึงเป็น
องค์ประชุม การลงมติใด ๆ ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าลงคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การประชุมตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการประชุมที่มีการก�ำหนดให้สามารถใช้วิธีการติดต่อ สื่อสารด้วย
เทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพ และเสียงได้อย่างต่อเนื่องซึ่งท�ำให้กรรมการไม่จ�ำเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุม
ด้วย โดยให้ถือว่ากรรมการซึ่งใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวร่วมประชุมคณะกรรมการนั้น
ข้อ 12 ให้เปิดบัญชีฝากเงินกองทุนกับธนาคารตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
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ข้อ 13 การน�ำเงินรายได้ไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ ให้กระท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
		 (1) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
		 (2) ซื้อพันธบัตร หรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ
		 (3) ซื้อตั๋วเงินคลัง
		 (4) ฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีอาวัล
		 (5) ซื้อตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต�่ำ
ข้อ 14 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต มีอ�ำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายตามมติของคณะ
กรรมการ
การเบิกจ่ายการเก็บรักษาเงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการก�ำหนดหากไม่ได้
ก�ำหนดไว้ ให้น�ำระเบียบกระทรวงการคลังมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 15 การบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีสากล หรือหลักการบัญชีที่คณะกรรมการก�ำหนด
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการจัดท�ำงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�ำไร
ขาดทุนตามกฎหมาย ปีละครั้งตามปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 17 ทุกปีให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
งบการเงินตามข้อ 15 โดยให้มีอ�ำนาจและหน้าที่ตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน เพื่อการนี้อาจ
สอบถามประธาน กรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายให้จัดการหรือด�ำเนินการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้วยก็ได้
ข้อ 18 ให้กรรมการและเลขานุการจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมาเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
ข้อ 19 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจวินิจฉัย ตีความปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ ค�ำวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
ข้อ 20 นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาจากเงินรายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นทุนการศึกษา พ.ศ. 2555 ในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นทุนการศึกษา พ.ศ. 2555
โดยอนุโลมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
			 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
			
						
							
(ลงชื่อ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
						
(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
					
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน ให้สอดคล้องกับสาระส�ำคัญในการจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต
เป็นการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยและจากประสบการณ์ของบุคคล เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
ประกอบกับมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม 2562 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่
30 กันยายน พ.ศ.2562 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
		 3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2554
		 3.2 ระเบียบมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง ประกาศ มติหรือค�ำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต”
หมายความว่า วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะ” 		
หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส�ำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
							
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงส่วนงาน
							
ภายในที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน
							ของ สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
							
อีสาน ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
							
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วย
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“คณบดี” 		
หมายความว่า คณบดี ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย ผู้อ�ำนวยการสถาบัน ผู้อ�ำนวยการ
							
ส�ำนัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
							
เทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่
							
จั ด ตั้ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารส่ ว นงานภายในของ
							
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
							
อีสาน ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
							
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วย
“คณะกรรมการประจ�ำ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ�ำคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส�ำนัก หรือส่วน
							ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความ
							
รวมถึ ง คณะกรรมการประจ� ำ ส่ ว นงานภายในที่ จั ด ตั้ ง ตาม
							
กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดม
							ศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งจัดการ
							เรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
							
อีสานด้วย
“สาขา”			
หมายความว่า สาขาในคณะตามระเบียบนี้ ที่มีการจัดการเรียนการสอนตาม
							
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“หลักสูตรปกติ” หมายความว่า เป็นการจัดการศึกษาในระบบ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
							
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
							
ราชมงคลอีสานพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบให้เปิดหลักสูตร
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษาในระบบ ที่ก�ำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษาหลักสูตร
							
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียน ซึ่ง
							
เป็นเงื่อนไขของการส�ำเร็จการศึกษาที่แน่นอนโดยได้รับคุณวุฒิ
							
ทางการศึกษาซึ่งสถาบันอุดมศึกษายอมรับ
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก�ำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ
							
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
							
ประเมินผลความรู้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส�ำเร็จการศึกษาโดย
							
เนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
							
สภาพปัญหาและ ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึ ก ษาที่ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองตามความสนใจ
							
ศั ก ยภาพ ความพร้ อ มและโอกาส โดยศึ ก ษาจากบุ ค คล
							
ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ
							
ที่สามารถประเมินและวัดผล การเรียนรู้ได้โดยวิธีการต่างๆ
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“ประสบการณ์ของบุคคล” หมายความว่า ประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคคลที่สั่งสมไว้จากการศึกษา
							
ด้วยตนเอง ประสบการณ์จาการท�ำงาน การฝึกอบรมที่สถาน
							
ประกอบการจัดขึ้น การฝึกอบรมจากการปฏิบัติงานการฝึก
							
อาชีพ การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ผลการเรียน”
หมายความว่า ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่เกิดจากการศึกษาในระบบซึ่ง
							
สามารถแสดงในรูปของคะแนนตัวอักษร หรือค่าระดับคะแนน
							
ที่น�ำมาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค�ำนวณค่าระดับคะแนน
							
เฉลี่ยสะสมได้
“ผลความรู้”
หมายความว่า ความรู้ ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการศึกษานอกระบบการ
							
ศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ของบุคคลที่สั่งสมไว้ที่
							
สามารถประเมินและวัดได้โดยวิธีการต่างๆตลอดหลักสูตร
							
เที ย บเท่ า ไม่ น ้ อ ยกว่ า รายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย
							
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“กลุ่มวิชา”		
หมายความว่า เป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ให้ความรู้เป็น
							
องค์รวม หรือมีลักษณะเป็นการบูรณาการโดยแต่ละชุดวิชา
							
มีการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องเบ็ดเสร็จในระยะเวลาหนึ่ง
“รายวิชา”		
หมายความว่า รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิต
							
ศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือระดับต�่ำกว่าปริญญาตรีของ
							มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหรือสถาบันการศึกษาอื่น
“โมดูลการเรียนรู้” หมายความว่า หน่วยการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
							
สมบูรณ์แบบ โดยโมดูลการเรียนรู้ต้องระบุผลลัพธ์การวัดผล
							
และประเมินผลการเรียนรู้แต่ละโมดูลการเรียนรู้อย่างชัดเจน
“การเทียบโอน
หมายความว่า การน�ำผลการเรียนหรือผลความรู้ ที่ได้จากการศึกษาในระบบ
ผลการเรียน”			
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
							
และประสบการณ์ของบุคคล แล้วแต่กรณี ในมหาวิทยาลัย
							
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานหรือหน่วยงานอื่นหรือการเรียนด้วย
							
ตนเองที่ผู้เรียนสะสมไว้น�ำมาเทียบโอนผลการเรียนในรูปแบบ
							
เดียวหรือต่างรูปแบบ กับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
							
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อให้ได้หน่วยกิต ตามประกาศ
							
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน เข้าสู่การศึกษาในระบบ
“หลักสูตรในระบบ หมายความว่า หลักสูตรระยะสั้นที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึก
ธนาคารหน่วยกิต”			
อบรมหรือการฝึกอาชีพที่มีระบบชัดเจน อาจจัดในชั้นเรียน
							
หรือการศึกษาแบบทางไกลผ่านสื่อเรียนเป็นกลุ่มหรือเรียนรู้
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ด้ ว ยตนเองที่ มี ห ลั ก ฐานการแสดงผลความรู ้ เ ป็ น ใบรั บ รอง
							
วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร หรือลักษณะอื่นใด โดยสะสมหน่วยกิต
							
ผลความรู้ไว้ในระบบธนาคารหน่วยกิตและไม่จ�ำกัดระยะเวลา
							
ในการสะสมหน่วยกิต
“นักศึกษาในระบบ” หมายความว่า นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษา
							ในระบบที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
							
ราชมงคลอีสาน
“นักศึกษานอกระบบ” หมายความว่า นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในรูปแบบการศึกษานอก
							
ระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยที่เข้าศึกษาหลักสูตร
							
ระยะสั้นของมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะกรรมการเทียบ หมายความว่า คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนของมหาลัยเทคโนโลยี
โอนผลการเรียน”			
ราชมงคลอีสาน
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ และวินิจฉัย ตีความ เพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ 1
บททั่วไป

ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน
		 6.1 ต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานตามที่ก�ำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
			 6.1.1 กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องส�ำเร็จการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
			 6.1.2 กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ต้อง
ส�ำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
			 6.1.3 กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
		 6.2 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในระบบของมหาวิทยาลัย
		 ส�ำหรับบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์ศึกษาหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษานอกระบบ เพื่อเก็บสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต
		 กรณีนักศึกษาในระบบให้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเก็บสะสมหน่วยกิตในธนาคาร
หน่วยกิต เช่นเดียวกับนักศึกษานอกระบบได้
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		 6.3 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องใช้ระยะเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ 7 การเทียบโอนผลการเรียนให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
		 7.1 ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับระดับการ
ศึกษาและ สาขาวิชาที่ขอเทียบโอน จ�ำนวนสาขาวิชาละไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อด�ำเนินการเทียบโอนผลการ
เรียนตามที่หลักสูตรก�ำหนดโดยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
		 7.2 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ผลความรู้หรือ
ประสบการณ์ตามวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		 7.3 ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษา
แรกที่นักศึกษาผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบ
จ�ำนวนรายวิชาและจ�ำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาเพิ่มตามหลักสูตร
		 7.4 กรณีมีเหตุผลความจ�ำเป็นไม่สามารถด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในก�ำหนดเวลาตาม
ข้อ 7.3 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่สองในปีการ
ศึกษานั้น
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ 9 ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ 10 ให้มหาวิทยาลัยจัดท�ำประกาศเกีย่ วกับแนวปฏิบตั กิ ารเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์ของบุคคล เข้าสู่การศึกษาในระบบ เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 11 ให้มหาวิทยาลัยจัดท�ำประกาศเกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร
ระยะสั้น เพื่อการสะสมหน่วยกิตไว้ในระบบธนาคารหน่วยกิต เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

หมวด 2
การเทียบโอนผลการเรียน จากการศึกษาในระบบ

ข้อ 12 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังนี้
		 12.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับปริญญาตรี
			 12.1.1. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชา ซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาที่ผู้ขอเทียบโอนศึกษาอยู่
			 12.1.2 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะน�ำมาเทียบโอนผลการเรียนต้องมีระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต�่ำ
กว่า C หรือระดับคะแนนตัวอักษร S หรือค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
			 12.1.3 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ�ำนวนหน่วยกิต
ไม่เกินสามในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
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			 12.1.4 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินกว่า
ชั้นปีและภาคการศึกษาที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
			 12.1.5 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรีสามารถเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่
การศึกษาในระบบได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
			 12.1.6 ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอนและประเมินผล ดังนี้
				 (1) รายวิชาหรือกลุม่ วิชาทีเ่ ทียบโอนผลการเรียนให้ จะไม่นำ� มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ประจ�ำ
ภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกหัวข้อ “หน่วยกิตเทียบโอน” หรือ “Transfer Credits”
ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนให้ ในใบแสดงผลการศึกษา
				 (2) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพ
ควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนยื่นขอใบประกอบวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดขององค์กรวิชาชีพ นั้น
			 กรณีองค์กรวิชาชีพให้ก�ำหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนเพื่อ
น�ำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาคการศึกษา และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้บันทึกระดับคะแนนตัว
อักษร “น.ท.” (หน่วยกิตเทียบโอน) หรือ “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนท้ายของรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ในภาคการศึกษาแรกที่เทียบโอนผลการเรียนให้ ในใบแสดงผลการศึกษา
12.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
			 12.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชา ซึ่งมีเนื้อหาสาระ และจุดประสงค์ที่ครอบคลุม ไม่น้อยกว่า
สาม ในสี่ ของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ในแต่ระดับการศึกษา
			 12.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชา ที่มีระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต�่ำกว่า B หรือระดับคะแนนตัว
อักษร S หรือค่าระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า เว้นแต่คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนจะก�ำหนดระดับ
คะแนนการเทียบโอนผลการเรียนไว้เป็นอย่างอื่น
			 12.2.3 การเทียบโอนผลการเรียนที่เป็นหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า อิสระ
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
			 12.2.4 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนจะไม่น�ำมาค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตร
			 12.2.5 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรที่
เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตส�ำหรับหลักสูตรปริญญาโท ส่วนหลักสูตรปริญญาเอกจ�ำนวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร
		
12.2.6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ นักศึกษาจากเทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกิน
กว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
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12.2.7 ให้มีการบันทึกการเทียบโอนผลการเรียนและการประเมินผล รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่
เทียบโอนผลการเรียนให้จะไม่น�ำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาคการศึกษา และค่าระดับคะแนน เฉลี่ย
สะสมโดยให้บันทึกหัวข้อ “หน่วยกิตเทียบโอน”หรือ “Transfer Credits ”ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอน
ผลการเรียนให้ในใบแสดงผลการศึกษา

หมวด 3
การเทียบโอนผลการเรียน จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
และประสบการณ์ของบุคคล เข้าสู่การศึกษาในระบบ

ข้อ 13 หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย และประสบการณ์ของบุคคล เข้าสู่การศึกษาในระบบ มีดังนี้
		 13.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี
			 13.1.1 วิธีการประเมินการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จะกระท�ำได้โดยการ
ทดสอบมาตรฐานหรือการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดย
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
			 13.1.2 การเทียบโอนผลการเรียนจะเทียบรายวิชา หรือกลุ่มวิชา ตามหลักสูตรปกติที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย โดยรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ�ำนวนหน่วยกิตไม่เกิน
สามในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
		 13.1.3 การขอเทียบโอนความรูเ้ ป็นรายวิชาหรือกลุม่ วิชา ทีอ่ ยูใ่ นสังกัดของคณะหรือสาขาใด ให้คณะ
กรรมการเทียบโอนผลการเรียน เป็นผู้ก�ำหนดวิธีการและด�ำเนินการเทียบโอนความรู้ โดยการเทียบโอนความรู้
นั้นต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าระดับคะแนนอักษร C หรือระดับคะแนนตัวอักษร S หรือค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า จึงจะได้นับจ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน
ตั ว อั ก ษรและไม่ มี ก ารน� ำ มาคิ ด คะแนนผลการเรี ย น หรื อ ค� ำ นวณค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมเว้ น
แต่การเทียบโอนความรู้ให้เป็นไปตามคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนก�ำหนด
			 13.1.4 นักศึกษานอกระบบของมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอนความรู้จากหลักสูตรในระบบ
ธนาคารหน่วยกิต เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบตามที่หลักสูตรปกติก�ำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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13.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
		 13.2.1 วิธกี ารประเมินเพือ่ การเทียบโอนความรู้ จะกระท�ำได้โดยการทดสอบมาตรฐานหรือการทดสอบ
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารทดสอบมาตรฐาน การประเมิ น การจั ด การศึ ก ษาหรื อ อบรมที่ จั ด โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ
เอกชนหรือการประเมินแฟ้มสะสมงาน
		 13.2.2 การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และให้สอดคล้องกับรายวิชาหรือกลุ่มวิชาของหลักสูตร
นั้น ๆ และให้เป็นไปตามข้อ 12.2
		 13.2.3 การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชา ที่อยู่ในสังกัดของคณะหรือสาขาใดให้คณะ
หรือสาขานัน้ เป็นผูก้ ำ� หนดวิธกี ารและด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรูน้ นั้ ต้องได้รบั ผล
การประเมินเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือระดับคะแนนตัวอักษร S หรือค่าระดับคะแนน 3.00
หรือเทียบเท่า จึงจะให้นับจ�ำนวนหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษรและไม่มี
การน� ำ มาคิ ด คะแนนผลการเรี ย น เว้ น แต่ การเที ย บโอนความรู ้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามคณะกรรมการเที ย บโอน
ผลการเรียนก�ำหนด
		 13.2.4 นักศึกษานอกระบบของมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอนความรู้จากหลักสูตรในระบบธนาคาร
หน่วยกิต เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบตามที่หลักสูตรปกติก�ำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด
		 13.2.5 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตร
ที่เข้าศึกษาก�ำหนด ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส�ำหรับหลักสูตรปริญญาโท ส่วนหลักสูตรปริญญาเอกจ�ำนวน
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร
ข้อ 14 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ�ำเป็น มหาวิทยาลัยอาจให้คณะหรือสาขาวิชาท�ำการประเมินความรู้
ของผู้ที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนก็ได้
ข้อ 15 การบันทึกผลการเทียบโอนความรู้ ให้บันทึกตามวิธีการประเมินดังต่อไปนี้
ตัวอักษรย่อ ตัวอักษรย่อ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
น.ม.
CS
น.ส.
CE
			
น.ฝ.
CT
			
น.ง.
CP
น.ธ.
CC
			
			

ความหมายของวิธีการประเมิน
หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standard Test)
หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน(Credits from
Examination)
หน่วยกิตจาการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ
(Credits from Training)
หน่วยกิตจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน(Credits from Portfolio)
หน่วยกิตจากการประเมินการจัดการศึกษาหลักสูตรในระบบธนาคาร
หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Credits from
Credits Bank System of RMUTI)
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

174

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

การบันทึกผลการเทียบโอนผลความรู้ตามวิธีการประเมินให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชาที่เทียบโอน
ความรู้ให้ในใบแสดงผลการศึกษา
กรณีที่ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนมีผลการเรียนตามวิธีการประเมินมากกว่าหนึ่งวิธีการประเมินให้สามารถ
น�ำมารวมกันและบันทึกผลการเทียบโอนผลการเรียนได้ ตามที่คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนก�ำหนด
กรณีหลักสูตรทีม่ อี งค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ให้ ก� ำ หนดระดั บ คะแนนในรายวิ ช าหรื อ กลุ ่ ม วิ ช า เพื่ อ น� ำ มาคิ ด ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ประจ� ำ ภาคการ
ศึกษานั้นที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรู้ และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกตัวอักษร “น.ก.” (หน่วยกิต
ก่อนเรียน) หรือ “CPL” (Credits from Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายของรายวิชาที่เทียบโอนความรู้ให้ ในใบ
แสดงผลการศึกษา
ข้อ 16 การพิจารณาบันทึกผลความรู้ให้เป็นไปตามคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนก�ำหนด

บทเฉพาะกาล

ข้อ 17 ให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ใช้หลักเกณฑ์การเทียบโอนตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
		 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

							
(ลงชื่อ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
						
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
						
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน
เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อให้การบริหารจัดการ และการดำ�เนินงานเพื่อการเทียบโอนผลการเรียน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนดมากยิ่งขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548 ประกอบกับมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน
เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการ
เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2555”
บรรดาประกาศ มติ หรือคำ�สั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต”
หมายความว่า วิทยาเขตในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
							
และให้หมายความรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
							
อีสาน นครราชสีมา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะ”			
หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำ�นัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
							
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงส่วนงาน
							
ภายในที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน
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							ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
							
อีสาน ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
							
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วย
“คณบดี”		
หมายความว่า คณบดี ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย ผู้อำ�นวยการสถาบัน ผู้อำ�นวยการ
							
สำ�นัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
							
เทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่
							
จั ด ตั้ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารส่ ว นงานภายในของ
							
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
							
อีสาน ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
							
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วย
“หลักสูตรปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในระบบ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตาม
							เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
							
อีสานพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบให้เปิดหลักสูตร
“การเทียบโอน
หมายความว่า การนำ�ผลการเรียนหรือผลความรู้ ที่ได้จากการศึกษาในระบบ
ผลการเรียน” 			
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
							
และประสบการณ์ของบุคคล แล้วแต่กรณี ในมหาวิทยาลัย		
							
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานหรือหน่วยงานอื่นหรือการเรียนด้วย
							
ตนเองที่ผู้เรียนสะสมไว้นำ�มาเทียบโอนผลการเรียนในรูปแบบ
							
เดียวหรือต่างรูปแบบ กับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
							
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อให้ได้หน่วยกิต ตามประกาศ
							
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ
“คณะกรรมการเทียบ หมายความว่า คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
โอนผลการเรียน”			
ราชมงคลอีสาน
“นักศึกษาในระบบ” หมายความว่า นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษา
							ในระบบที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
							
ราชมงคลอีสาน
“นักศึกษานอกระบบ” หมายความว่า นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในรูปแบบการการศึกษา
							นอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เข้าศึกษาหลักสูตร
							
ระยะสั้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“รายวิชา”		
หมายความว่า รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิต
							
ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ ระดั บ ต่ำ� กว่ า ปริ ญ ญาตรี ข อง
							มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหรือ สถาบันการศึกษาอื่น
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“กลุ่มวิชา”		
หมายความว่า เป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ให้ความรู้เป็น
							
องค์รวม หรือมีลักษณะเป็นการบูรณาการ โดยแต่ละชุดวิชา
							
มีการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องเบ็ดเสร็จในระยะเวลาหนึ่ง
“หน่วยกิต”
หมายความว่า หน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรปกติที่นักศึกษา
							
ในระบบได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนผลการเรียน
ข้อ 5 อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ให้เป็นไปตาม
ที่สภามหาวิทยาลัยกำ�หนด โดยจัดทำ�เป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 เงินรายรับตามข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยดำ�เนินการจัดสรร ดังนี้
		 (1) เป็นเงินของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 20
		 (2) เป็นเงินของนครราชสีมาหรือวิทยาเขต ร้อยละ 20
		 (3) เงินส่วนที่เหลือจากข้อ 6 (1) หรือ 6 (2) แล้วแต่กรณี ให้ใช้จ่ายในการดำ�เนินงานเทียบโอนผล
การเรียนของแต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัด
ข้อ 7 เงินรายจ่ายในการดำ�เนินงานเป็นค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการเทียบ
โอนผลการเรียนให้จ่ายไม่เกินร้อยละ 80 ของรายรับในข้อ 6 (3) และเบิกจ่ายให้คณะกรรมการเทียบโอนผล
การเรียนจำ�นวนไม่เกินสาขาวิชาละ 3 คน ดังนี้
		 (1) การเทียบโอนผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ไม่เกิน 100 บาทต่อหัวนักศึกษาต่อรายวิชา
		 (2) การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 100 บาทต่อหัวนักศึกษาต่อรายวิชา
		 (3) การเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เกิน 100 บาทต่อหัวนักศึกษาต่อรายวิชา
ข้อ 8 เงินส่วนที่เหลือจากการเบิกจ่ายจากข้อ 7 ให้นำ�จำ�นวนเงินคงเหลือดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของ
คณะที่นักศึกษาสังกัด
ข้อ 9 การเบิกจ่ายเงินที่แตกต่างไปจากที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขต
ข้อ 10 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำ�นาจออกประกาศ คำ�สั่ง หรือแนวปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีที่ระเบียบนี้มิได้กำ�หนดไว้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำ�วินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
		 ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

							
(ลงชื่อ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
						
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
						
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วย การสอบของนักศึกษา พ.ศ.2553
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา
เพื่อให้การดำ�เนินการสอบของนักศึกษาทุกระดับและทุกระบบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2553 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา
พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ระเบียบ คำ�สั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขต” หมายความว่า รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขต
ขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ และวิทยาเขตสกลนคร
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือตำ�แหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดีที่รับผิดชอบ
ในรายวิชาที่สอบในมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการประจำ�คณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจำ�คณะ หรือคณะกรรมการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่รับผิดชอบในรายวิชาที่สอบในมหาวิทยาลัย
“กรรมการคุมสอบ” หมายความว่า ผู้ที่อธิการบดีหรือคณบดีแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมห้องสอบ และให้
หมายความรวมถึงอาจารย์ประจำ�วิชาที่จัดสอบด้วย
“อาจารย์ประจำ�วิชา” หมายความว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชาที่เปิดสอบ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“การสอบ” หมายความว่า การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค และการสอบอื่นๆ รวมทั้งการสอบ
ที่คณะ/สาขาวิชา และอาจารย์ประจำ�วิชาจัดสอบ
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ข้อ 5 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
		 (1) เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สอบ
		 (2) ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาที่สอบทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมด ยกเว้นระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 6 ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
		 (1) ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
		 (2) ให้นำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำ�ตัวอื่นที่ทางราชการออกให้มาแสดงในการสอบทุกครั้ง
		 (3) ให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กำ�หนด หรืออย่างช้าไม่เกิน 30 นาทีหลังเริ่มการสอบ
		 (4) ให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยเครื่องแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549 ยกเว้นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้แต่งกายสุภาพ
		 (5) นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบมาเอง และไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของ
ทุกชนิดจากผู้เข้าสอบคนอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
		 (6) นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่กำ�หนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้
ข้อ 7 ข้อปฏิบัติในระหว่างการสอบ
		 (1) นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำ�สั่งของกรรมการคุมสอบ
		 (2) นักศึกษาผู้ใดสอบเสร็จก่อน ต้องออกไปจากห้องสอบ และไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่
ผู้ที่ยังสอบอยู่ ห้ามนักศึกษาผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที หลังจากเริ่มการสอบ
		 (3) ในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็นต้องออกจากห้องสอบ ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
		 (4) กรรมการคุมสอบ มีสิทธิ์ตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันควรสงสัย ว่าจะทุจริตในการสอบ
		 (5) ไม่นำ�ข้อสอบ กระดาษคำ�ตอบ และสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตไว้ในข้อสอบ
ข้อ 8 การทุจริตการสอบ หมายถึง การกระทำ�ของนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
		 (1) มีเอกสารอื่นอยู่ในครอบครอง นอกเหนือจากเอกสารที่กรรมการคุมสอบแจกให้หรือข้อความใดๆ
อยู่ในสิ่งของหรือที่ตัวของนักศึกษา อันอาจเอื้อประโยชน์ต่อการสอบ
		 (2) มีเจตนาคัดลอกคำ�ตอบของผู้อื่น หรือกระทำ�การใดๆ ที่ส่อเจตนาที่จะใช้ข้อสอบและเอกสารในการ
สอบ เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นต่อไป
		 (3) มีการรับ-ส่งสัญญาณทุกประเภท
		 (4) การเข้าสอบแทนกันถือเป็นการทุจริตทั้งผู้เข้าสอบและผู้ให้สอบแทน
		 (5) การกระทำ�อื่นใดที่กรรมการคุมสอบเห็นว่าเป็นการทุจริต ข้อ 9 บทลงโทษกรณีนักศึกษาส่อ
ทุจริตหรือทำ�การทุจริตในการสอบ มีดังนี้
		 (1) ทุจริต มีโทษสองระดับดังนี้
			 1.1 ให้ปรับตก ( F หรือ U ) ในรายวิชาที่สอบ
			 1.2 ให้ปรับตก ( F หรือ U ) ในรายวิชาที่สอบ และสั่งพักการศึกษาไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
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		 (2) ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่น ที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบให้ลงโทษตามควรแก่
ความผิดนั้น แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษตํ่าสุดของความผิดประเภททุจริตตาม ข้อ 9(1)
		 (3) กรณีนักศึกษาส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ และได้รับโทษตาม 9(1) หรือ (2)แล้วแต่กรณี
หากได้กระทำ�ความผิดในลักษณะเดียวกันอีกเป็นครั้งที่สอง ไม่ว่าจะเป็นการส่อทุจริตหรือทุจริตก็ตาม ให้ลงโทษ
ให้ออก
ข้อ 10 ขั้นตอนการพิจารณาลงโทษนักศึกษา
		 (1) ให้กรรมการคุมสอบรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วเสนอต่อคณบดีที่นักศึกษาสังกัดและให้ตั้งคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริง แล้วสรุปความเห็นเสนอต่อคณบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษตามข้อ 9 (1)
1.1 สำ�หรับโทษตามข้อ 9 (1) 1.2 ให้เสนอความเห็นสั่งลงโทษ ต่อรองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขต หรืออธิการบดี
		 (2) เมื่อรองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขต หรืออธิการบดีมีคำ�สั่งลงโทษแล้ว ให้แจ้งผลการลงโทษให้
สำ�นักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายดำ�เนินการบันทึกโทษตามแต่กรณี
ข้อ 11 ในการสอบครั้งใด ถ้ามีหลักฐานแสดงว่าข้อสอบรายวิชาใด ล่วงรู้ไปยังผู้เข้าสอบ ก่อนเริ่มการสอบ
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ให้คณบดีมีอำ�นาจสั่งยกเลิกการสอบและให้มีการสอบใหม่
ข้อ 12 นักศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ โดยให้ยื่นคำ�อุทธรณ์ต่อ
คณบดี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ลงชื่อรับทราบผลการลงโทษ
ข้อ 13 ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย จนเป็นเหตุให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบตามวัน เวลา ที่กำ�หนดไว้ได้ ให้
นักศึกษาหรือตัวแทนปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับที่ตนศึกษาอยู่
ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความตามระเบียบนี้ หรือการดำ�เนินการอื่นใดที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 15 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำ�นาจออกประกาศ คำ�สั่ง หรือแนวปฏิบัติ
ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
		 ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

						
(ลงชื่อ) สุจินต์ จินายน
						
(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)
						
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

181

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วย การดำ�เนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2550
เพื่อให้การดำ�เนินการหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเพื่อให้หอพักนักศึกษา เป็นที่พักอาศัยที่สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อม
ของที่พักอาศัยดี ซึ่งสามารถส่งเสริมการพัฒนา และการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำ�นาจ
ตามความในมาตรา (17) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการดำ�เนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2550 ไว้ดังนี้

หมวดที่ 1
บททั่วไป

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการดำ�เนินการหอพัก
นักศึกษา พ.ศ. 2550
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้นับแต่วันถัดจากวันที่ออกระเบียบ เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขตฯ” หมายถึง วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตสกลนคร
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“กองพัฒนานักศึกษา” หมายถึง กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“หอพักนักศึกษา” หมายถึง หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“หัวหนัางานบริการหอพัก” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้ทำ�หน้าที่
รับผิดชอบดูแลการดำ�เนินงาน หอพักนักศึกษา
“ผู้ปกครองหอพัก” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ให้ทำ�หน้าทีร่ ับผิดชอบดูแล
ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�และดำ�เนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
“ผู้จัดการหอพัก” หมายถึง บุคลากรที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้รับผิดชอบ ดูแลการดำ�เนินงานหอพักตาม
ระเบียบนี้
“กรรมการนักศึกษาหอพัก” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งอาศัยในหอพัก
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเพื่อ ช่วยดำ�เนินกิจกรรมของหอพัก
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“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และหมายรวมถึงนักศึกษาตาม
โครงการ แลกเปลี่ยนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและนักศึกษาอื่นๆ ที่มาศึกษาที่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วย
“ผู้พักอาศัย” หมายถึง บุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เข้าพัก
อาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย
ข้อ 4. บรรดาระเบียบ ข้อกำ�หนด ข้อบังคับ มติหรือคำ�สั่งอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจในการมอบหมายให้รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา/รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตฯ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจ
ออกประกาศ หรือคำ�สั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอำ�นาจในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบนี้

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์

ข้อ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดตั้งหอพักนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้พักในหอที่มีคุณภาพ สะอาด สะดวก สบายและปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมของ
ที่พักอาศัยที่ดี
2) เพื่อเป็นหอพักที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน และการพัฒนาตนเองของนักศึกษา โดยหอพักจะจัดให้มีสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ
3) เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสังคมแก่นักศึกษา จากการฝึกใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็น ระบบและมี
ระเบียบ
4) เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำ�เนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา
5) ส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้พัฒนาเป็นทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์
ต่อไป

หมวดที่ 3
การดำ�เนินงาน

ข้อ 7. มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำ�หนดนโยบายการดำ�เนินงานหอพัก โดยมีคณะกรรมการดำ�เนินงานหอพักเป็น
ฝ่ายดำ�เนินงาน
ข้อ 8. ให้มีคณะกรรมการดำ�เนินงานหอพัก ประกอบด้วย
		 1) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล 		
เป็น ประธานกรรมการ
		 2) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 		
เป็น รองประธานกรรมการ
		 3) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 			
เป็น รองประธานกรรมการ
		 4) ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา 		
เป็น รองประธานกรรมการ
		 5) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาทุกคณะ 		
เป็น กรรมการ
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		 6) หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา 			
เป็น กรรมการ
		 7) หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 			
เป็น กรรมการ
		 8) หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา 			
เป็น กรรมการ
		 9) อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอย่างน้อย 3 คน
เป็น กรรมการ
		 10) หัวหน้างานบริการหอพัก 			
เป็น กรรมการและเลขานุการ
		 11) ผู้ปกครองหอพัก 				
เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 9. คณะกรรมการดำ�เนินงานหอพักมีอำ�นาจและหน้าที่ดังนี้
		
1) พิจารณาดำ�เนินงานหอพักให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายด้านหอพักของมหาวิทยาลัย
		 2) พิจารณาจัดวางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับหอพัก เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
		 3) พิจารณาจัดตั้งงบประมาณของหอพักเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
		 4) พิจารณาลงโทษนักศึกษาในหอพัก ผู้ฝ่าฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยหอพัก
		 5) จัดทำ�สรุปผลการดำ�เนินงานหอพักเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 10. ให้มหาวิทยาลัย แต่งทั้งหัวหน้างานบริการหอพัก 1 คน และผู้ปกครองหอพัก 1 คน
ข้อ 11. หัวหน้างานบริการหอพักมีอำ�นาจและหน้าที่ดังนี้
		 1) ควบคุมดูแล รับผิดชอบการบริหารงานบริการหอพักให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และมติ
ของคณะกรรมการดำ�เนินงานหอพัก
		 2) วางแผนปฏิบัติงานบริการหอพัก
		 3) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน นิเทศงาน และพัฒนาบุคลากร งานบริการหอพัก
		 4) วินิจฉัย สั่งการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของงานบริการหอพัก
		 5) รับผิดชอบงานสารบรรณ การเงินและงบประมาณ งานพัสดุ และงานบุคลากรของงานบริการหอพัก
		 6) ดูแลงานอาคารสถานที่ จัดระบบบำ�รุงรักษาซ่อมแซม ตกแต่งบริเวณหอพักให้ สะอาดร่มรื่น สวยงาม
		 7) จัดระบบบริการต่าง ๆ ของงานบริการหอพักให้มีประสิทธิภาพ
		 8) ควบคุมการปฏิบัติงานของคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหอพัก
		 9) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
		
10) ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
		 11) จัดระบบรักษาความปลอดภัยหอพัก
		 12) ประสานงานกับผู้ปกครองหอพัก เพื่อให้การบริหารงานหอพักนักศึกษามีประสิทธิภาพ
		 13) หาแนวทางพัฒนางานบริการหอพักให้เจริญก้าวหน้า
		 14) จัดทำ�สรุปข้อมูล การดำ�เนินงานหอพักเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหอพัก
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ข้อ 12. ผู้ปกครองหอพัก มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
		 1) ควบคุมดูแล รับผิดชอบการบริหารงานบริการหอพักให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และมติ
ของคณะกรรมการดำ�เนินงานหอพัก
		 2) ดูแล ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� และดำ�เนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
		 3) ควบคุมดูแลให้นักศึกษาหอพักปฏิบัติตามระเบียบของนักศึกษาหอพัก และผู้อาศัย
		 4) ดูแลความประพฤติของผู้พักอาศัย
		 5) ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของหอพักนักศึกษา
		 6) ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่ผู้พักอาศัย
		 7) เสนอพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทำ�ความผิดในหอพักนักศึกษา
		 8) ประสานงานกับผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลนักศึกษาหอพักให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
		 9) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
		 10) จัดระบบรักษาความปลอดภัยหอพัก
		 11) ประสานงานกับหัวหน้างานบริการหอพัก
		 12) หาแนวทางพัฒนางานบริการหอพักให้เจริญก้าวหน้า
		 13) จัดทำ�สรุปข้อมูล การดำ�เนินงานหอพักเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหอพัก
ข้อ 13. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้จัดการหอพัก 1 คน
		 1) คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาอัตราค่าตอบแทน หรือค่าจ้างระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการหอพัก ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดำ�เนินงานหอพักกำ�หนด
		 2) ผู้จัดการหอพัก มีอำ�นาจหน้าที่บริหารจัดการหอพักให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
			 2.1) เป็นตัวแทนหัวหน้างานบริการหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อรับผิดชอบดูแลการบริหารงาน
ทั่วไปของหอพัก ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติ
			 2.2) เสนอรูปแบบ แนวทาง แผนงานในการดำ�เนินงานหอพักให้มีประสิทธิภาพ ร่วมกับหัวหน้า
งานบริการหอพัก เสนอคณะกรรมการหอพักเพื่อพิจารณา
			 2.3) ปฏิบัติงานตามคำ�สั่งของคณะกรรมการหอพักโดยเคร่งครัด
ข้อ 14. กรรมการนักศึกษาหอพัก มีหน้าที่ดังนี้
		 1) เลือกตั้งประธานกรรมการนักศึกษาหอพัก และคณะกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อประสานงานกับคณะ
กรรมการหอพัก
		 2) ประสานงานระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานในหอพักกับนักศึกษาหอพัก
		 3) พิจารณาดำ�เนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาภายในหอพักโดยความเห็นชอบของผู้ปกครองหอพัก
และคณะกรรมการดำ�เนินการหอพัก
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		 4) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพักนักศึกษา ให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้อาศัย
		 5) เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา ต่อผู้ปกครองหอพักนักศึกษา หรือคณะกรรมการดำ�เนิน
งานหอพัก
		 6) อื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานบริการหอพัก และผู้ปกครองหอพักกำ�หนด

หมวดที่ 4
การเงิน การบัญชี และพัสดุ

ข้อ 15. ให้มหาวิทยาลัยบริหารงานบริการหอพักนักศึกษา ด้วยเงินรายได้ของหอพักโดยแยกเงินรายได้
ของหอพัก ออกจากเงินรายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 16. รายได้และทรัพย์สินในการดำ�เนินกิจกรรมหอพักประกอบด้วย
		 1) เงินค่าธรรมเนียมหอพัก เงินค่าบริการต่าง ๆ ค่าปรับ หรือรายได้จากการดำ�เนิน กิจการที่เรียก
เก็บจากผู้รับบริการหอพัก
		 2) เงินอุดหนุนทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามความเหมาะสม และจำ�เป็นหรือทรัพย์สินจาก
เอกชน หรือองค์กรอื่นบริจาคให้
		 3) รายได้อื่น ๆ
ข้อ 17. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าบริการและค่าปรับอันเกิดจากการให้บริการหอพัก ให้เป็น
ไปตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมหอพักตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 18. เงินรายได้ของงานบริการหอพัก ให้นำ�มาใช้จ่ายดังนี้
		 1) ค่าสิ่งก่อสร้างที่ต้องจ่ายคืนแค่ผู้ร่วมลงทุนตามสัญญา
		 2) ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการหอพัก เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้จัดการ ค่าสาธารณูปโภค
ค่าพัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น
		
3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการหอพักเห็นสมควร เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำ�เนินการบริการ
หอพัก
ข้อ 19. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป
ให้คณะกรรมการดำ�เนินงานหอพัก เป็นผู้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในภารกิจนั้นๆ เป็นผู้ดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง โดยเบิกจ่ายเงินจากเงินรายได้ของกิจการหอพัก
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้หัวหน้างานบริการหอพักร่วมกับผู้จัดการหอพัก จัดทำ�รายงานการเงินและบัญชี
เสนอต่อคณะกรรมการดำ�เนินงานหอพักภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีการศึกษาสิ้นปีการศึกษาตามระเบียบนี้
ให้ถือวันประกาศผลสอบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษานั้น
ข้อ 20. การบริหารจัดการหอพัก ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำ�นวนหนึ่ง เพื่อเป็น
ทุนในการบริหารจัดการหอพักให้ดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 21. ทรัพย์สินในงานบริการหอพักที่มีอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกและ / หรือจัดหาได้ในภายหลังให้ถือเป็น
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 5
การเข้าพักอาศัย

ข้อ 22. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์พักอาศัยในหอพักนักศึกษา
		 1) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จะพักอาศัย
		 2) เป็นอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักตามความจำ�เป็นชั่วคราว
		 3) เป็นบุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักอาศัยเป็นการชั่วคราว
ข้อ 23. การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
		 1) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีแรกของหลักสูตรทุกคน พักอาศัยในหอพักนักศึกษา
		 2) สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ที่ประสงค์จะพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ให้ยื่นใบสมัครต่อหัวหน้างาน
หอพักนักศึกษา ตามประกาศของงานหอพักนักศึกษากำ�หนด
		 3) การพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์ในการพักอาศัยจะพิจารณาคราวละ 1 ปีการศึกษา และถือสิทธิ์เฉพาะ
ตัวจะโอนให้ผู้อื่นมิได้
		 4) นักศึกษาจะต้องพักอาศัยในห้องพัก ที่งานหอพักจัดให้โดยห้ามมีการย้ายห้องก่อนได้รับอนุญาต
		 5) นักศึกษาต้องคืนห้องพักให้กับมหาวิทยาลัย ตามประกาศของหอพักในกรณีที่นักศึกษามีความจำ�เป็น
ต้องพักอาศัยต่อ ให้ยื่นความจำ�นงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อได้รับอนุญาตจากงานบริการหอพักให้เข้าพัก
อาศัยได้ นักศึกษาจะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมการพักอาศัย และเข้าพักในห้องพักที่จัดให้
		 6) ผู้ที่มิได้รับอนุญาตจากงานบริการหอพัก ห้ามเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาโดย เด็ดขาด

หมวดที่ 6
หน้าที่ของนักศึกษาและผู้อาศัย

ข้อ 24. นักศึกษาและผู้พักอาศัย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือคำ�สั่งของหอพัก และคำ�แนะนำ�
ตักเตือนของหัวหน้างานบริการหอพัก หรือผู้ปกครองหอพักโดยเคร่งครัด
ข้อ 25. นักศึกษาและผู้พักอาศัย มีหน้าที่ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ทรัพย์สมบัติของหอพักมหาวิทยาลัย
มิให้เกิดความเสียหาย และให้เป็นไปด้วยความประหยัด
ข้อ 26. นักศึกษาและผู้พักอาศัยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายของทรัพย์สินภายในหอพัก
และส่วนอื่น ๆ ในหอพักที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งมิใช่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ ที่เกิดขึ้น
ตามอายุการใช้งานโดยปกติ
ข้อ 27. นักศึกษามีหน้าที่ดูแล และแจ้งความชำ�รุดเสียหายที่เกิดขึ้นในห้องพัก และในหอพัก
ข้อ 28. นักศึกษามีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่งานหอพักจัดขึ้นเพื่อประโยชน์
ในการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินงานหอพัก หรือเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ
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หมวดที่ 7
ระเบียบวินัยทั่วไป

ข้อ 29. ห้ามเล่นการพนันในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
ข้อ 30. ห้ามดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติดให้โทษทุกชนิด บริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
ข้อ 31. ห้ามนำ�อาวุธ หรือวัตถุระเบิดหรือเชื้อเพลิงอันอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยเข้ามาบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
ข้อ 32. ห้ามนำ�สัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงในบริเวณหอพักและห้องพัก
ข้อ 33. ห้ามนำ�เครื่องมือ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเข้าไปใช้ในหอพัก ก่อนได้รับอนุญาต
จากหัวหน้างานบริการหอพัก
ข้อ 34. ห้ามนำ�เครื่องเรือน เครื่องใช้ที่หอพักจัดไว้ให้ใช้ส่วนกลางไปใช้เป็นการส่วนตัว
ข้อ 35. ห้ามปิดประกาศและโปสเตอร์ใด ๆ ในบริเวณหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากงานบริการหอพัก
ข้อ 36. ห้ามนำ�บุคคลภายนอกที่มิใช่นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย ขึ้นบนห้องพักหรือค้างคืนในห้องพัก
โดยไม่ได้รับอนุญาต จากหัวหน้างานบริการหอพัก
ข้อ 37. ห้ามส่งเสียงดังหรือกระทำ�การใด ๆ เป็นการรบกวนผู้อื่น
ข้อ 38. ห้ามประกอบอาหารในห้องพักโดยเด็ดขาด
ข้อ 39. ห้ามถอดถอน ดัดแปลง โยกย้าย หรือต่อเติมอุปกรณ์ในหอพักทุกชนิด
ข้อ 40. ห้ามกระทำ�การใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหาย แก่อาคารและทรัพย์สินของหอพัก
ข้อ 41. การออกไปค้างคืนนอกหอพัก ต้องแจ้งขออนุญาตต่อผู้ปกครองหอพัก หรือหัวหน้างานบริการ
หอพักเป็นลายลักษณ์อักษร และกลับเข้าหอพักตามกำ�หนดเวลาที่อนุญาต
ข้อ 42. ห้ามจัดงานเลี้ยงรื่นเริงใด ๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานบริการหอพัก หรือ ผู้ปกครองหอพัก
ข้อ 43. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องพักโดยเด็ดขาด
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หมวดที่ 8
การลงโทษ

ข้อ 44. นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะได้รับการลงโทษดังนี้
		 1) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
		 2) ภาคทัณฑ์
		 3) ให้พักการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 ปีการศึกษา
		 4) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
		 5) โทษอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ 45. การกระทำ�ผิดใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้ผู้ปกครองหอพัก หรือหัวหน้างานบริการหอพัก
ดำ�เนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาโทษต่อไป
			 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550
							
(ลงชื่อ) จรวยพร ธรณินทร์
							
(นางจรวยพร ธรณินทร์)
							
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
					
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ. 2550
โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้นักศึกษาทุกหลักสูตร และทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ได้มีการทำ�ประกันอุบัติเหตุเพื่อให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพและบริการแก่นักศึกษาที่อาจได้รับบาดเจ็บหรือเสีย
ชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุ สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และค่าสินไหมทดแทนได้
ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจความในมาตรา 12 (1) และมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน พ.ศ.2548 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่
20 กันยายน 2550 จึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเบี้ย
ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต คณะหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และมีนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า อธิการบดีและรองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขต
“นักศึกษา”
หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อุบัติเหตุ”
หมายความว่า ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บทาง
ด้านร่างกายหรือเสียชีวิต ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกายโดยไม่ได้เจตนา
“เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ” หมายความว่า จำ�นวนเงินรายบุคคลที่ต้องชำ�ระให้แก่ผู้รับประกันภัยตาม
สัญญา เพื่อที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินซึ่งเอา ประกันภัยหรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อผู้เอา
ประกันภัยได้รับความเสียหาย เกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตามชนิดของภัยที่ได้ตกลงประกันภัยไว้ตามสัญญา
“รายปี” หมายความว่า แต่ละปีที่ทำ�ประกันภัย นับแต่วันที่ประกันของปีหนึ่ง จนถึงวันทีท่ ำ�ประกันของ
ปีถัดไป
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ข้อ 5 การจัดเก็บเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้จัดเก็บเป็นรายปี
ข้อ 6 ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้มีอำ�นาจกำ�หนดอัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ แต่ละปีที่ต้องเรียกจาก
นักศึกษา และกำ�หนดวิธีปฏิบัติอื่นใดได้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ โดยจัดทำ�เป็นประกาศของหน่วยงาน
ข้อ 7 ให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายเงินเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุของนักศึกษา ตามวงเงินที่เรียกเก็บในข้อ 6
ข้อ 8 นักศึกษาที่มีประกันอุบัติเหตุอยู่แล้ว หากไม่ประสงค์จะทำ�ประกันภัยอุบัติเหตุกับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สามารถนำ�หลักฐานการประกันภัยมาแสดง และให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ
ข้อ 9 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
		 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550
				
						
(ลงชื่อ) สุจินต์ จินายน
						
(ศาสตราจารย์สุจินต์ จินายน)
					
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา
พ.ศ. 2549 อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 12/2549 วันที่ 26
ธันวาคม 2549 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1
ว่าด้วยหมวดทั่วไป

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2540 บรรดาระเบียบ
ข้อบังคับ ค�ำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้หรือ ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
หรือการใดๆ ที่มิได้ก�ำหนดไว้ตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจวินิจฉัย
ข้อ 5 ตามระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“ศูนย์กลาง” หมายความว่า ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะ” หมายความว่า คณะต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“รองอธิการบดีวิทยาเขต” หมายความว่า รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต
“ผู้ช่วยอธิการบดี” หมายความว่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“รองคณบดี” หมายความว่า รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นจาก
อาจารย์ หรือข้าราชการของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกที่ทางมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภานักศึกษามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต” หมายความว่า สภานักศึกษาศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตต่าง ๆ ในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“องค์การบริหาร” หมายความว่า องค์การบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“องค์การ” หมายความว่า องค์การนักศึกษาศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
และองค์การนักศึกษาวิทยาเขตต่าง ๆ ในสังกัด
“สโมสร” หมายความว่า สโมสรนักศึกษาของคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“ชมรม” หมายความว่า ชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่สังกัดองค์การฯ
“กิจกรรมนักศึกษา” หมายความว่า กิจกรรมของนักศึกษาที่จัดขึ้นโดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภา
นักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การสโมสร และ/หรือชมรม
ข้อ 6 ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 7 ก�ำหนดสถานที่ตั้งขององค์กรนักศึกษา
		 7.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง องค์การบริหาร และองค์การศูนย์กลางฯ
ให้ตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งของส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
		 7.2 สภานักศึกษาวิทยาเขต และองค์การวิทยาเขตและองค์การ ให้ตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งของส�ำนักงาน
วิทยาเขต
		 7.3 สโมสร ให้ตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งของส�ำนักงานคณะ
ข้อ 8 ให้มีองค์กรเพื่อด�ำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
		
8.1 “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” มีชื่อย่อว่า “สภน.มทร.อ.”มีชื่อภาษา
อังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology Isan Student Council” มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า
“RMUTI.S.C.”
		 8.2 “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต.... (ใส่ชื่อวิทยาเขต)....”
มีชื่อ ย่อว่า “สภน.มทร.อ. (ใส่ชื่อย่อวิทยาเขต)” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala University of Tech
nology Isan Student Council (Campus)” มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “RMUTI.S.C. (Campus Abbrevi
ation)” และ “สภานักศึกษาศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา” มีชื่อย่อว่า
“สภน.ศ.มทร.อ.นม.” มีชื่อ ภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology Isan Student
Council (Main Campus)” มีชื่อย่อภาษา อังกฤษว่า “RMUTI.S.C. (M.C.N.M.)”
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		 8.3 “องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ใช้ชื่อย่อว่า“อบ.มทร.อ.”
ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology Isan Student Administration”
มีชื่อย่อภาษา อังกฤษว่า “RMUTI.S.A.”
		 8.4 “องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต (ใส่ชื่อวิทยาเขต)”
ใช้ชื่อย่อว่า “อน.มทร.อ. (ชื่อย่อวิทยาเขต)” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology
Isan Student Organization (Campus)”มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “RMUTI.S.O. (Campus Abbreviation)”
		 8.5 “สโมสรนักศึกษาคณะ (ใส่ชื่อคณะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
(ใส่ชื่อวิทยาเขต)....” ใช้ชื่อย่อว่า “สน.(ชื่อย่อคณะ) มทร.อ. (ชื่อย่อวิทยาเขต)” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Raja
mangala University of Technology Isan (Campus) Student Union Faculty of (Faculty)”
มีชื่อย่อว่า “RMUTI (Campus Abbreviation). S.U.F. (Faculty Abbreviation)”
ข้อ 9 เครื่องหมาย หรือตราสัญลักษณ์ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม ให้ใช้เครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัยโดยเพิ่มอักษรแสดง
ชื่อ ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/
หรือชมรม ทั้งนี้ให้มีรูปแบบการใช้และตัวอักษรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด

หมวดที่ 2
ว่าด้วยวัตถุประสงค์

ข้อ 10 วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม
		 10.1 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
		 10.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริย์เป็นประมุข
		 10.3 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและระเบียบ
วินัยอันดีงาม
		 10.4 เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย และความมั่นคงของชาติ
		 10.5 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
		 10.6 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งด้านประสบการณ์ ความคิดและวิชาชีพ
		 10.7 เพื่อส่งเสริมพลานามัย และพัฒนาบุคลิกภาพ
		 10.8 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในภาระหน้าที่ ที่ตนจะต้องปฏิบัติในการบ�ำเพ็ญประโยชน์
		 10.9 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 การด�ำเนินงานของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย หรือสภานักศึกษา องค์การบริหารองค์การ สโมสร
และ/หรือชมรม ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบใด ๆ ของทางราชการ
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หมวดที่ 3
ว่าด้วยสิทธิ์และหน้าที่ของนักศึกษา

ข้อ 12 ให้นักศึกษาทั้งหมดเป็นสมาชิก และต้องเสียค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักศึกษาของสภานักศึกษา สภา
นักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม
ข้อ 13 สมาชิกมีสิทธิ์เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม จัดให้มีขึ้น และใช้ประโยชน์ของอาคารสถานที่และ
บริการต่าง ๆ ซึ่งสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร
และ/หรือชมรม อ�ำนวยให้ ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับของระเบียบนี้
ข้อ 14 สมาชิกมีสิทธิ์จะเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงาน และความเจริญก้าวหน้า
ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือ
ชมรม
ข้อ 15 สมาชิกภาพของสมาชิก จะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 16 ให้สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การสโมสร
และ/หรือชมรม ด�ำเนินงานโดยมีคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/วิทยาเขต หรือองค์การบริหาร หรือองค์การ หรือสโมสร

หมวดที่ 4
ว่าด้วยสภานักศึกษา

ข้อ 17 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
		 17.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
			 17.1.1 ประธานและรองประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/ วิทยาเขตทุกวิทยาเขต
		 17.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ประกอบด้วย
			 17.2.1 ตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะโดยใช้อัตราส่วนดังนี้
				 17.2.1.1 วิทยาเขตที่มีนักศึกษามากกว่า 5,000 คน ให้มีสมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขตจากทุกคณะ ในอัตราส่วน 1 ต่อนักศึกษา 200 คน
				 17.2.1.2 วิทยาเขตที่มีนักศึกษาน้อยกว่า 5,000 คน ให้มีสมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขตจากทุกคณะ ในอัตราส่วน 1 ต่อนักศึกษา 150 คน
ข้อ 18 ให้สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตมีคณะกรรมการบริหารดังนี้
		 18.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
			 18.1.1 ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 18.1.2 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายพิจารณาโครงการและงบประมาณ
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			 18.1.3 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา
			 18.1.4 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
			 18.1.5 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายตรวจสอบการเงิน
			 18.1.6 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายบริหาร
		 18.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารไม่เกิน 15 ต�ำแหน่งดังนี้
			 18.2.1 ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 18.2.2 รองประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 18.2.3 เลขาธิการสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 18.2.4 เหรัญญิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 18.2.5 ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 18.2.6 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงการ และงบประมาณ
			 18.2.7 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายติดตามผลงาน และกิจกรรมนักศึกษา
			 18.2.8 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
			 18.2.9 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายตรวจสอบการเงิน
			 18.2.10 กรรมาธิการฝ่ายอื่นๆ ตามผู้มีอ�ำนาจข้อ28 เห็นสมควร
ข้อ 19 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
		 19.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 19.1.1 ด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้
			 19.1.2 เป็นตัวแทนรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา
			 19.1.3 ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงาน และการด�ำเนินงานขององค์การบริหาร
			 19.1.4 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
			 19.1.5 เป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา เกี่ยวกับกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอแนะ และหาทางแก้ไข
			 19.1.6 ร่วมกับองค์การบริหารในการเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย ในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา
			 19.1.7 ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการด�ำเนินงานภายในองค์การบริหารตามที่เห็นสมควร การ
กระท�ำดังกล่าวต้องตราเป็นลายลักษณ์อักษรและมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ขององค์ประชุม
			 19.1.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณขององค์การบริหาร
			 19.1.9 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
			 19.1.10 มีสิทธิยับยั้งการด�ำเนินงาน เรื่องใดเรื่องหนึ่งขององค์การบริหาร ซึ่งเห็นว่าขัดต่อกฎหมาย
หรื อ ระเบี ย บนี้ ห รื อ ศี ล ธรรมจรรยา หรื อ นโยบายที่ แ ถลงไว้ โดยแจ้ ง เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ องค์ ก าร
บริหาร ทราบภายใน 3 วันท�ำการและหากองค์การบริหารยืนยันการด�ำเนินการให้ยื่นอุทธรณ์ต่อสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัย ภายใน 3 วันท�ำการ
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			 19.1.11 มีสิทธิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกองค์การบริหารและคณะกรรมการบริหารได้
		 19.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 19.2.1 ด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้
			 19.2.2 เป็นตัวแทนรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา
			 19.2.3 ควบคุมตรวจสอบ การบริหารงานและการด�ำเนินงานขององค์การ สโมสร ชมรม
			 19.2.4 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ สโมสร ชมรม
			 19.2.5 เป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษาเกี่ยวกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอแนะ และหาทางแก้ไข
			 19.2.6 ร่วมกับองค์การ สโมสร ชมรม ในการเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย ในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา
			 19.2.7 ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการด�ำเนินงานภายในองค์การ สโมสร ชมรม ตามที่เห็นสมควร
การกระท�ำดังกล่าวต้องตราเป็นลายลักษณ์อักษร และมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ขององค์ประชุม
			 19.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณขององค์การ สโมสร ชมรม
			 19.2.9 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ สโมสร ชมรม
			 19.2.10 มีสิทธิยับยั้งการด�ำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งขององค์การ สโมสร ชมรม ซึ่งเห็นว่าขัดต่อ
กฎหมายหรือระเบียบนี้ หรือศีลธรรมจรรยา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์การ สโมสร ชมรม ทราบ
ภายใน 3 วันท�ำการ และหากองค์การ สโมสร ชมรม ยืนยันการด�ำเนินการให้ยื่นอุทธรณ์ต่อสภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/ วิทยาเขต ภายใน 3 วันท�ำการ
			 19.2.11 มีสิทธิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกองค์การ คณะกรรมการบริหารองค์การนายก สโมสร
คณะกรรมการสโมสร ประธานชมรม และคณะกรรมการชมรม
ข้อ 20 สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัย หรือสมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/ วิทยาเขตมีหน้าที่ดังนี้
		 20.1 ปฏิบัติตามระเบียบของสภานักศึกษาที่ระบุในระเบียบนี้
		 20.2 รับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของนักศึกษา อันจักเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเสนอต่อ
สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ข้อ 21 คณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
มีหน้าที่ดังนี้
		 21.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 21.11 ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
				 21.1.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
				 21.1.1.2 ควบคุมการด�ำเนินกิจกรรมของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
				21.1.1.3 รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมาและด�ำเนินงาน
				 21.1.1.4 เป็นผู้ลงนามในนามของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
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				 21.1.1.5 มอบหมายให้สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยปฏิบัติงานเฉพาะกิจโดยความเห็นชอบ
ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 21.1.2 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายพิจารณาโครงการและงบประมาณ
				 21.1.2.1 พิจารณาโครงการและงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหาร แล้วเสนอ
ต่อที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อลงมติ
				 21.1.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยความเห็นชอบ
ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 21.1.3 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา
				 21.1.3.1 ติดตามผลและประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
แล้วเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
				 21.1.3.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมอบหมายโดยความเห็นชอบ
ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 21.1.4 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
				 21.1.4.1 รับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษามหาวิทยาลัย หรือ
องค์การบริหาร
				 21.1.4.2 ท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
				 21.1.4.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมอบหมายโดยความเห็นชอบ
ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 21.1.5 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายตรวจสอบการเงิน
				 21.1.5.1 ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารแล้วเสนอ
ต่อที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
				 21.1.5.2 ท�ำหน้าที่เหรัญญิกของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
				 21.1.5.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมอบหมายโดยความเห็นชอบ
ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 21.1.6 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายบริหาร
				 21.1.6.1 ดูแลการบริหารงานภายในของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
				 21.1.6.2 ท�ำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
				 21.1.6.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยความเห็นชอบ
ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
		 21.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.1 ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.1.2 ควบคุมการด�ำเนินกิจกรรมของสภานักศึกษา ศูนย์กลาง/วิทยาเขต
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				 21.2.1.3 รายงานให้วิทยาเขตทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมาและด�ำเนินงาน
				 21.2.1.4 เป็นผู้ลงนามในนามของสภานักศึกษาศูนย์กลาง /วิทยาเขต
				 21.2.1.5 มอบหมายให้สมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตปฏิบัติงานเฉพาะกิจ โดย
ความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.2 รองประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.2.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ในกรณีที่ประธาน
สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
				 21.2.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตมอบหมาย โดย
ความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.3 เลขาธิการสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.3.1 ท�ำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.3.2 ดูแลการบริหารงานภายในสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.3.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตมอบหมาย โดย
ความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.4 เหรัญญิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.4.1 ควบคุมดูแล การเบิกจ่ายงบประมาณของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.4.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษา ศูนย์กลาง/วิทยาเขตมอบหมาย โดย
ความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.5 ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.5.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภานักศึกษา ศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.5.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษา ศูนย์กลาง/วิทยาเขตมอบหมาย โดย
ความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.6 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงการ และงบประมาณ
				 21.2.6.1 พิจารณาโครงการ และงบประมาณขององค์การหรือสโมสร หรือชมรม เพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.6.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตมอบหมาย โดย
ความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.7 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา
				 21.2.7.1 ติดตามผลการด�ำเนินงานขององค์การ สโมสร และ/หรือชมรม เสนอต่อที่ประชุม
สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.7.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต มอบหมาย โดย
ความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
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			 21.2.8 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
				 21.2.8.1 รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.8.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต มอบหมาย โดย
ความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.9 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายตรวจสอบการเงิน
				 21.2.9.1 ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่าง ๆ เสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.9.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต มอบหมาย โดย
ความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ข้อ 22 ก�ำหนดเวลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัย และสมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง
/วิทยาเขต
		 22.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย ให้มีก�ำหนดเวลาดังนี้
			 22.1.1 ให้สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัย มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์
ของปีหนึ่ง ถึง วันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
			 22.1.2 ให้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเรียกประชุมประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษามหาวิทยาลัยก่อนหมดวาระไม่น้อยกว่า 15 วัน
			 22.1.3 กรณีที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต พ้นจากสภาพการเป็นประธานนักศึกษา
ศูนย์กลาง/วิทยาเขต ให้ถือว่าพ้นจากการเป็นคณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยด้วย
		 22.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ให้มีก�ำหนดเวลาดังนี้
			 22.2.1 ให้สมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์
ถึงวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
			 22.2.2 ให้คณะกรรมการสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ด�ำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะ
กรรมการสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตชุดใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันก่อนหมดวาระ และเสนอแต่งตั้ง
ต่อผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 28 ภายใน 30 วัน ก่อนหมดวาระ
			 22.2.3 กรณีที่สมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต พ้นจากต�ำแหน่งก่อนหมดวาระเกินกว่า
90 วัน ให้สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตจัดการ เลือกตั้งซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังจากวันสิ้นสุด
สมาชิกภาพนั้น ในกรณีที่พ้นจากต�ำแหน่งก่อนหมดวาระน้อยกว่า 90 วัน ให้ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขต เสนอรายชื่อผู้รักษาการต่อผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 28 และให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งขึ้นใหม่ มีวาระเท่ากับ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเดิม
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ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครคณะกรรมการสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 23.1 ก�ำลังศึกษาอยู่ในศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวิทยาเขตในสังกัด
		 23.2 มีผลการศึกษาอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 2.00
		 23.3 ไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน หรือถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขต
		 23.4 ไม่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งองค์การ หรือสโมสร ในสมัยเลือกตั้งเดียวกัน
		 23.5 มีประสบการณ์ในการด�ำเนินงานกิจกรรมในองค์กรนักศึกษาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
ข้อ 24 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน และวิทยาเขตในสังกัด และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จัดให้มีการลงคะแนน
ข้อ 25 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยและสภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขต
		 25.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 23 แห่งระเบียบนี้
		 25.2 ตาย
		 25.3 ลาออกจากต�ำแหน่ง
		 25.4 พ้นสภาพนักศึกษา
		 25.5 ลาพักการศึกษา
		 25.6 ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ศูนย์กลางหรือวิทยาเขต
		 25.7 ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 28 สั่งให้พ้นจากต�ำแหน่งตามข้อเสนอของประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต เนื่องจากขาดประชุม2 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่แจ้งเหตุผลอันควร
		 25.8 คณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ เสนอให้ยุบสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 25.9 นักศึกษาไม่น้อยกว่าสองในสามของนักศึกษาทั้งหมด เข้ารายชื่อเสนอถอดถอนต่อประธานสภา
นักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต และสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง
/วิทยาเขตมีมติไม่น้อยกว่า สามในสี่ ให้ถอดถอน
ข้อ 26 การประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 26.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 26.1.1 ให้มีการประชุมสมัยสามัญอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
			 26.1.2 ให้มีการประชุมสมัยวิสามัญได้ โดยประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเรียกประชุม
หรือสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ยื่นหนังสือต่อประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอให้ เรียกประชุม โดยประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยต้องเรียกประชุมภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
			 26.1.3 ให้ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม หากประธานสภา
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ผู้ที่ประธานมอบหมายท�ำหน้าที่แทน ในกรณีที่ประธานไม่ได้มอบหมายให้ที่
ประชุมลงมติเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
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		 26.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 26.2.1 ให้มีการประชุมสมัยสามัญ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
			 26.2.2 ให้มีการประชุมสมัยวิสามัญได้ โดยประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตเรียก
ประชุม หรือสมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ยื่นหนังสือต่อประธานสภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/วิทยาเขตขอให้เรียกประชุม โดยประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ต้องเรียกประชุมภายใน
7 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือ
			 26.2.3 ให้ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม หากประธาน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ผู้ที่ประธานมอบหมายท�ำหน้าที่แทน ในกรณีที่ประธานไม่ได้มอบหมายให้ที่
ประชุมลงมติเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ข้อ 27 การลงมติของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 27.1 องค์ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ต้องมีสมาชิกเข้า
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
		 27.2 การลงมติที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานใน
ที่ประชุมชี้ขาด
		 27.3 การลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการองค์การบริหาร หรือองค์การ หรือสโมสร ให้ใช้คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ข้อ 28 การควบคุม ดูแลสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 28.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย และสภานักศึกษาศูนย์กลาง ให้ผู้มีอ�ำนาจตามล�ำดับดังนี้
			 28.1.1 อธิการบดี
			 28.1.2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
			 28.1.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
			 28.1.4 ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
			 28.1.5 หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
			 28.1.6 หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษา
			 28.1.7 อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
		 28.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ให้ผู้มีอ�ำนาจตามล�ำดับดังนี้
			 28.2.1 รองอธิการบดีศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 28.2.2 ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 28.2.3 หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 28.2.3 หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 28.2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
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หมวดที่ 5
ว่าด้วยองค์การบริหาร

ข้อ 29 องค์การบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การของทุกวิทยาเขต
ข้อ 30 ให้องค์การบริหารมีคณะกรรมการบริหารดังนี้
		 30.1 นายกองค์การบริหาร
		 30.2 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายเลขานุการ
		 30.3 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายบริหาร
		 30.4 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายวิชาการ
		 30.5 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายวางแผน
		 30.6 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกิจกรรม
		 30.7 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกีฬา
		 30.8 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายนันทนาการ
		 30.9 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
		 30.10 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ข้อ 31 องค์การบริหาร มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
		 31.1 ด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้
		 31.2 เป็นตัวแทนของนักศึกษา
		 31.3 ประสานงานและให้ความสะดวกในการด�ำเนินงานขององค์กรในสังกัด
		 31.4 ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้และตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหาร
		 31.5 แถลงนโยบาย จัดท�ำโครงการและงบประมาณประจ�ำปีของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอ
ต่อสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
ข้อ 32 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การบริหาร
		 32.1 ปฏิบัติตามระเบียบขององค์การบริหารที่ระบุในระเบียบนี้
		 32.2 ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ และตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหาร
ข้อ 33 องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การบริหาร มีหน้าทีด่ ังนี้
		 33.1 นายกองค์การบริหาร
			 33.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมองค์การบริหาร
			 33.1.2 ควบคุมการด�ำเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร
			 33.1.3 รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมาและด�ำเนินงาน
			 33.1.4 เป็นผู้ลงนามในนามขององค์การบริหาร
			 33.1.5 มอบหมายให้คณะกรรมการองค์การบริหารปฏิบัติงานเฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบ
ขององค์การบริหาร
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		 33.2 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายเลขานุการ
			 33.2.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานในองค์การบริหารเลขานุการ
			 33.2.2 มอบหมายให้คณะกรรมการองค์การบริหารปฏิบัติงานเฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบ
ขององค์การบริหาร
		 33.3 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายบริหาร
			 33.3.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านงานบริหาร
			 33.3.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบขององค์การบริหาร
		 33.4 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายวิชาการ
			 33.4.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านวิชาการ
			 33.4.2 ปฏิบติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบขององค์การบริหาร
		 33.5 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายวางแผน
			 33.5.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านวางแผนและนโยบาย
			 33.5.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมายโดยความเห็นชอบขององค์การบริหาร
		 33.6 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกิจกรรม
			 33.6.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านกิจกรรม
			 33.6.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบขององค์การบริหาร
		 33.7 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกีฬา
			 33.7.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านกีฬา
			 33.7.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบขององค์การบริหาร
		 33.8 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายนันทนาการ
			 33.8.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหาร ด้านนันทนาการ
			 33.8.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบขององค์การบริหาร
		 33.9 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
			 33.9.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านกิจการพิเศษ
			 33.9.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบขององค์การบริหาร
		 33.10 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
			 33.10.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านศิลปวัฒนธรรม
			 33.10.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบขององค์การบริหาร
ข้อ 34 ก�ำหนดเวลาในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร
		 34.1 ให้คณะกรรมการองค์การบริหารมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31
มกราคม ของปีถัดไป
		 34.2 ให้องค์การบริหารเรียกประชุมนายกองค์การเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ภายใน 15 วันก่อนหมดวาระ
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		 34.3 กรณีที่นายกองค์การพ้นจากสภาพการเป็นนายกองค์การให้ถือว่าพ้นจากการเป็นคณะกรรมการ
องค์การบริหารด้วย
ข้อ 35 การประชุมองค์การบริหาร
		 35.1 ให้มีการประชุมสมัยสามัญอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
		 35.2 ให้มีการประชุมสมัยวิสามัญได้ โดยนายกองค์การบริหารเรียกประชุมหรือคณะกรรมการ
องค์การบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ยื่นหนังสือต่อนายกองค์การบริหาร ขอให้เรียกประชุม โดยนายกองค์การ
บริหาร ต้องเรียกประชุมภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
		 35.3 ให้นายกองค์การบริหารท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม หากนายกองค์การบริหารไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ให้ผู้ที่นายกองค์การบริหารมอบหมายท�ำหน้าที่แทน ในกรณีที่นายกองค์การบริหารไม่ได้ มอบหมาย
ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ข้อ 36 การลงมติขององค์การบริหาร
		 36.1 องค์ประชุมองค์การบริหาร ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือเป็นองค์
ประชุม
		 36.2 การลงมติที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานใน
ที่ประชุมชี้ขาด
ข้อ 37 การควบคุม ดูแลองค์การบริหาร ให้ผู้มีอ�ำนาจตามล�ำดับดังนี้
		 37.1 อธิการบดี
		 37.2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
		 37.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
		 37.4 ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
		 37.5 หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
		 37.6 หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษา
		 37.7 อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหาร
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หมวดที่ 6
ว่าด้วยองค์การและสโมสร

ข้อ 38 องค์การ หรือสโมสร ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
		 38.1 องค์การ ประกอบด้วย
			 38.1.1 นายกองค์การ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 38.1.2 นายกสโมสรทุกคณะในศูนย์กลาง/วิทยาเขตในสังกัด
			 38.1.3 ตัวแทนนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ
		 38.2 สโมสร ประกอบด้วย
			 38.2.1 นายกสโมสร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในคณะ
			 38.2.2 ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ
ข้อ 39 ให้องค์การ หรือสโมสร มีคณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 15 ต�ำแหน่ง ดังนี้
		 39.1 องค์การ
			 39.1.1 นายกองค์การ
			 39.1.2 อุปนายกองค์การ
			 39.1.3 เลขานุการองค์การ
			 39.1.4 เหรัญญิกองค์การ
			 39.1.5 ประชาสัมพันธ์องค์การ
			 39.1.6 สวัสดิการองค์การ
			 39.1.7 พัสดุองค์การ
			 39.1.8 ประธานกรรมการฝ่ายกีฬา และนันทนาการองค์การ
			 39.1.9 ประธานกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมองค์การ
			 39.1.10 ประธานกรรมการฝ่ายอาสาพัฒนา และบ�ำเพ็ญประโยชน์องค์การ
			 39.1.11 ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ และนักศึกษาสัมพันธ์องค์การ
			 39.1.12 กรรมการฝ่ายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรองค์การ
		 39.2 สโมสร
			 39.2.1 นายกสโมสร
			 39.2.2 อุปนายกสโมสร
			 39.2.3 เลขานุการสโมสร
			 39.2.4 เหรัญญิกสโมสร
			 39.2.5 ประชาสัมพันธ์สโมสร
			 39.2.6 สวัสดิการสโมสร
			 39.2.7 พัสดุสโมสร
			 39.2.8 ประธานกรรมการฝ่ายกีฬา และนันทนาการสโมสร
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			 39.2.9 ประธานกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมสโมสร
			 39.2.10 ประธานกรรมการฝ่ายอาสาพัฒนา และบ�ำเพ็ญประโยชน์สโมสร
			 39.2.11 ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ และนักศึกษาสัมพันธ์สโมสร
			 39.2.12 กรรมการฝ่ายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 40 องค์การ หรือสโมสร มีหน้าที่ดังนี้
		 40.1 ด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้
		 40.2 เป็นตัวแทนของนักศึกษา
		 40.3 ประสานงานและให้ความสะดวกในการด�ำเนินงานขององค์กรในสังกัด
		 40.4 แถลงนโยบาย จัดท�ำโครงการและงบประมาณประจ�ำปี ของคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอ
ต่อสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 40.5 ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ และตามวัตถุประสงค์ขององค์การหรือสโมสร
ข้อ 41 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การ หรือสโมสร
		 41.1 ปฏิบัติตามระเบียบขององค์การ หรือสโมสรที่ระบุในระเบียบนี้
		 41.2 ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ และตามวัตถุประสงค์ขององค์การ หรือสโมสร
ข้อ 42 องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การ หรือสโมสร มีหน้าที่ดังนี้
		 42.1 นายกองค์การ หรือนายกสโมสร
			 42.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมองค์การ หรือสโมสร
			 42.1.2 ควบคุมการด�ำเนินกิจกรรมขององค์การ หรือสโมสร
			 42.1.3 รายงานให้ศูนย์กลาง/วิทยาเขต หรือคณะทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมาและด�ำเนินงาน
			 42.1.4 เป็นผู้ลงนามในนามขององค์การ หรือสโมสร
			 42.1.5 มอบหมายให้คณะกรรมการองค์การ หรือสโมสรปฏิบัติงานเฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบ
ขององค์การ หรือสโมสร
		 42.2 อุปนายกองค์การ หรือสโมสร
			 42.2.1 ดูแลการบริหารงานภายในองค์การ หรือสโมสร
			 42.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 43 เลขานุการ มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุมของคณะกรรมการองค์การ หรือสโมสร
ข้อ 44 เหรัญญิก มีหน้าที่ดังนี้
		 44.1 เสนองบประมาณประจ�ำปีต่อคณะกรรมการองค์การ หรือสโมสรเพื่อพิจารณา
		 44.2 ควบคุมและรับผิดชอบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน
		 44.3 ควบคุมการเบิกและใช้จ่ายเงินขององค์การ หรือสโมสรให้เป็นไปตามงบประมาณ
		 44.4 เสนองบรายรับรายจ่ายประจ�ำเดือน งบรายรับรายจ่ายประจ�ำปี และงบดุลต่อคณะกรรมการ
องค์การ หรือสโมสร
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ข้อ 45 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดังนี้
		 45.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การ หรือสโมสร
		 45.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 46 สวัสดิการ มีหน้าที่ ดังนี้
		 46.1 ส่งเสริมสวัสดิการทั่วไปของนักศึกษา
		 46.2 ประสานงานด้านสวัสดิการทั่วไปของนักศึกษา
		 46.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 47 พัสดุ มีหน้าที่ ดังนี้
		 47.1 รับผิดชอบทรัพย์สินอันเป็นสมบัติขององค์การ หรือสโมสร
		 47.2 จัดท�ำนุบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การ หรือสโมสร
		 47.3 จัดท�ำบัญชีและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุขององค์การ หรือสโมสร
		 47.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 48 ประธานกิจกรรมฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
		 48.1 ควบคุม ดูแล การด�ำเนินกิจกรรมกีฬาขององค์การ หรือสโมสร
		 48.2 ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด
		 48.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 49 ประธานกิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
		 49.1 ควบคุม ดูแลการด�ำเนินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมขององค์การ หรือสโมสร
		 49.2 ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด
		 49.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 50 ประธานกิจกรรมฝ่ายอาสาพัฒนาและบ�ำเพ็ญประโยชน์
		 50.1 ควบคุม ดูแลการด�ำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนาและบ�ำเพ็ญประโยชน์ขององค์การสโมสร
		 50.2 ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด
		 50.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 51 ประธานกิจกรรมฝ่ายวิชาการและนักศึกษาสัมพันธ์
		 51.1 ควบคุม ดูแลการด�ำเนินกิจกรรมวิชาการและนักศึกษาสัมพันธ์ขององค์การ หรือสโมสร
		 51.2 ควบคุม ดูแลกิจกรรมของชมรมในสังกัด		
		 51.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
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ข้อ 52 ก�ำหนดเวลาในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การ หรือสโมสร
		 52.1 ให้คณะกรรมการองค์การ หรือสโมสรมีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง
วันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
		 52.2 ให้องค์การ หรือสโมสร จัดการเลือกตั้งนายกองค์การ หรือนายกสโมสร ภายใน 60 วันก่อน
หมดวาระ
		 52.3 กรณีที่นายกสโมสรพ้นจากสภาพการเป็นนายกสโมสร ให้ถือว่าพ้นจากการเป็นคณะกรรมการ
องค์การด้วย
		 52.4 กรณีที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรพ้นจากต�ำแหน่ง ก่อนหมดวาระเกินกว่า 90 วัน ให้
องค์การ หรือสโมสร จัดการเลือกตั้งซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นสุดสมาชิกภาพนั้น ในกรณีที่
พ้นจากต�ำแหน่งก่อนหมดวาระน้อยกว่า 90 วัน ให้อุปนายกองค์การ หรืออุปนายกสโมสรรักษาการไปจนกว่าจะ
หมดวาระ
ข้อ 53 การประชุมองค์การ หรือสโมสร
		 53.1 ให้มีการประชุมสมัยสามัญอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
		 53.2 ให้มีการประชุมสมัยวิสามัญได้ โดยนายกองค์การ หรือนายกสโมสรเรียกประชุม หรือคณะ
กรรมการองค์การ หรือสโมสรไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ยื่นหนังสือต่อนายกองค์การ หรือสโมสรขอให้เรียกประชุม โดย
นายกองค์การ หรือสโมสรต้องเรียกประชุมภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
		 53.3 ให้นายกองค์การ หรือนายกสโมสรท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม หากนายกองค์การ หรือ
นายกสโมสร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ผู้ที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมายท�ำหน้าที่แทนใน
กรณีที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรไม่ได้มอบหมายให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ข้อ 54 การลงมติขององค์การหรือสโมสร
		 54.1 องค์ประชุมองค์การ หรือสโมสร ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือเป็น
องค์ประชุม
		 54.2 การลงมติที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานใน
ที่ประชุมชี้ขาด
ข้อ 55 การควบคุม ดูแลองค์การ หรือสโมสร ให้ผู้มีอ�ำนาจตามล�ำดับดังนี้
		 55.1 องค์การ
			 55.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต
			 55.1.2 ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา/ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
			 55.1.3 หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 55.1.4 หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 55.1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การศูนย์กลาง/วิทยาเขต
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		 55.2 สโมสร
			 55.2.1 คณบดี
			 55.2.2 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
			 55.2.3 หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษาคณะ
			 55.2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร]

หมวดที่ 7
ว่าด้วยชมรม

ข้อ 56 ชมรม ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
		 56.1 คณะกรรมการบริหารชมรม
		 56.2 สมาชิกชมรมจากคณะต่าง ๆ
ข้อ 57 ให้ชมรม มีคณะกรรมการบริหารดังนี้
		 57.1 ประธานชมรม
		 57.2 รองประธานชมรม
		 57.3 เลขานุการชมรม
		 57.4 เหรัญญิกชมรม
		 57.5 ประชาสัมพันธ์ชมรม
		 57.6 สวัสดิการชมรม
		 57.7 พัสดุชมรม
		 57.8 กรรมการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ข้อ 58 ชมรม มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
		 58.1 ด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้
		 58.2 เป็นตัวแทนของนักศึกษา
		 58.3 ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม
		 58.4 จัดท�ำโครงการและงบประมาณประจ�ำปีของชมรม เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขต
ข้อ 59 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม
		 59.1 ปฏิบัติตามระเบียบของชมรม ที่ระบุในระเบียบนี้
		 59.2 ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม
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ข้อ 60 องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม มีหน้าที่ดังนี้
		 60.1 ประธานชมรม
			 60.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมชมรม
			 60.1.2 ควบคุมการด�ำเนินกิจกรรมของชมรม
			 60.1.3 รายงานให้องค์การ หรือสโมสรทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมาและด�ำเนินงาน
			 60.1.4 เป็นผู้ลงนามในนามของชมรม
			 60.1.5 มอบหมายให้คณะกรรมการชมรมปฏิบัติงานเฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบของชมรม
		 60.2 รองประธานชมรม
			 60.2.1 ดูแลการบริหารงานภายในชมรม
			 60.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
ข้อ 61 เลขานุการ มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุม ของคณะกรรมการบริหารชมรม
ข้อ 62 เหรัญญิก มีหน้าที่ ดังนี้
		 62.1 เสนองบประมาณประจ�ำปีต่อคณะกรรมการบริหารชมรมเพื่อพิจารณา
		 62.2 ควบคุมและรับผิดชอบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน
		 62.3 ควบคุมการเบิกและใช้จ่ายเงินของชมรมให้เป็นไปตามงบประมาณ
		 62.4 เสนองบรายรับรายจ่ายประจ�ำเดือน งบรายรับรายจ่ายประจ�ำปีและงบดุล ต่อคณะกรรมการ
บริหารชมรม
ข้อ 63 ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ ดังนี้
		 63.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรม
		 63.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
ข้อ 64 สวัสดิการ มีหน้าที่ ดังนี้
		 64.1 ส่งเสริมสวัสดิการทั่วไปของสมาชิกชมรม
		 64.2 ประสานงานด้านสวัสดิการทั่วไปของสมาชิกชมรม
		 64.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
ข้อ 65 พัสดุ มีหน้าที่ ดังนี้
		 65.1 รับผิดชอบทรัพย์สินอันเป็นสมบัติของชมรม
		 65.2 จัดท�ำนุบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินของชมรม
		 65.3 จัดท�ำบัญชีและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของชมรม
		 65.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
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ข้อ 66 ก�ำหนดเวลาในการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม
		 66.1 ให้คณะกรรมการชมรม มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มกราคม
ของปีถัดไป
		 66.2 ให้ชมรม จัดการเลือกตั้งประธานชมรม ภายใน 60 วันก่อนหมดวาระ
ข้อ 67 การควบคุม ดูแลชมรม ให้ผู้มีอ�ำนาจตามล�ำดับ ดังนี้
		 67.1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต
		 67.2 ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา/ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
		 67.3 หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 67.4 หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 67.5 อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การ หรือสโมสร
		 67.6 นายกองค์การนักศึกษา หรือนายกสโมสรนักศึกษา
		 67.7 ประธานกิจกรรมฝ่าย

หมวดที่ 8
ว่าด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้อ 68 ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 28.1.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษามหาวิทยาลัยจากอาจารย์ที่
ปรึกษา แต่ละสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ข้อ 69 ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 37.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหาร จากอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การ
ของ ศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ข้อ 70 ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 28.2.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน
ข้อ 71 ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 55.1.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ข้อ 72 ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 55.2.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ข้อ 73 ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 67.1 หรือ 67.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
ข้อ 74 อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ ดังนี้
		 74.1 ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร
		 74.2 ยับยั้งการด�ำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อระเบียบ หรือค�ำสั่งของทางราชการตลอดจนการกระท�ำใด ๆ
อันเป็นการเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย
		 74.3 เสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมขององค์กร เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ�ำนาจ
		 74.4 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารองค์กร
		 74.5 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้มีอ�ำนาจมอบหมาย
ข้อ 75 อาจารย์ที่ปรึกษา มีก�ำหนดวาระ 1 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้
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หมวดที่ 9
ว่าด้วยบทเฉพะกาล
ข้อ 76 เมื่อเลิกกิจการสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/ วิทยาเขต หรือองค์การ
บริหาร หรือองค์การ หรือสโมสร ให้บรรดาทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของมหาวิทยาลัย
ข้อ 77 ให้อธิการบดีออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเงินของสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต หรือองค์การบริหาร หรือองค์การ หรือสโมสร
ข้อ 78 ให้อธิการบดีออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
และสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ข้อ 79 ให้อธิการบดีออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยองค์การบริหาร องค์การ
สโมสร
ข้อ 80 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ข้อ 81 ให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการองค์การตามระเบียบนี้
ข้อ 82 ให้กองพัฒนานักศึกษา จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/ วิทยาเขตและนายกสโมสร
ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศใช้ระเบียบนี้
ข้อ 83 ให้บรรดาทรัพย์สินของสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตต่าง ๆ ตกเป็นขององค์การประจ�ำวิทยาเขตนั้นๆ
ข้อ 84 ให้บังคับใช้ระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ 85 การแก้ไขระเบียบนี้ สามารถด�ำเนินการได้โดยการประชุมร่วมระหว่าง สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
กับองค์การบริหาร เพื่อเสนอต่อผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 28 และข้อ 37 อนุมัติบังคับใช้ต่อใป
		 ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550
					
							
(ลงชื่อ) จรวยพร ธรณินทร์
							
(ดร.จรวยพร ธรณินทร์)
							
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
						
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2549
เพื่อเป็นการฝึกนิสัยนักศึกษาให้เป็นผู้มีความเป็นระเบียบ มีวินัยและมีความประพฤติดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงเห็นสมควรวางระเบียบว่าด้วยวินัยและความประพฤติของนักศึกษาให้ไว้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป

1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2549
2. ระเบียบนี้
“อาจารย์”
หมายถึง อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการปกครองนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” หมายถึง วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา,
วิทยาเขตกาฬสินธุ์, วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตสกลนคร, และวิทยาเขตสุรินทร์

หมวดที่ 2 ข้อห้ามสำ�หรับนักศึกษา

1. ข้อห้ามที่ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษสถานเบา
		 1.1 ไม่สามารถแสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
		 1.2 ฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
		 1.3 ไว้หนวดเคราและผมยาวด้านหลังเลยตีนผมและด้านข้างปิดหูทั้งสองข้าง
		 1.4 นำ�ของมึนเมาเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ จะเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาต
จากมหาวิทยาลัยฯ
		 1.5 ออกจากห้องเรียนหรือโรงงานโดยมิได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		 1.6 เข้าห้องเรียนหรือโรงฝึกงานช้า โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
		 1.7 เข้าไปในห้องเรียนหรือโรงฝึกงาน หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งตนไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปได้ในเวลานั้น โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบก่อน
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		 1.8 ไม่ตั้งใจเรียนหรือก่อความรำ�คาญให้เกิดแก่ผู้อื่น จนกระทั่งขาดสมาธิในการเรียน
		 1.9 ปิดประกาศแจ้งความ โดยมิได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
		 1.10 กระทำ�ความผิดอื่นที่มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นความผิดสถานเบา
2. ข้อห้ามที่ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษสถานกลาง
		 2.1 กล่าววาจาหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อครู อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ หรือ
ผู้ที่ผ่านไปมา
		 2.2 นำ�เอาวัสดุเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้หรือนำ�ออกนอกห้องปฏิบัติงานโรงงาน หรือห้องเรียน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ควบคุม
		 2.3 สูบบุหรี่ในห้องเรียน โรงฝึกงาน หรือห้องสมุดวิทยาลัยฯ
		 2.4 ก่อการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยฯ
		 2.5 ชักชวนหรือพยายามก่อกวนให้เพื่อนนักศึกษาแตกความสามัคคี
		 2.6 ขัดคำ�สั่งอันชอบธรรม หรือกระด้างกระเดื่องต่อครู อาจารย์
		 2.7 เสพของมึนเมา ในหรือนอกมหาวิทยาลัยฯ
		 2.8 ประพฤติตนไม่เหมาะสม อันจะเป็นการกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ เช่น
เรื่องชู้สาว ฯลฯ
		 2.9 เจตนาทำ�ให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ เสียหาย
		 2.10 ขีดเขียน หรือทำ�ความสกปรกตามอาคาร บริเวณของมหาวิทยาลัยฯ
		 2.11 กระทำ�ความผิด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิด
สถานกลาง หรือกระทำ�ความผิดตาม ข้อ 1 เป็นครั้งที่ 2
3. ข้อห้ามที่ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษสถานหนัก
		 3.1 ทุจริตในการสอบ
		 3.2 เล่นการพนัน หรืออยู่ในวงการพนัน
		 3.3 เจตนาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บ
		 3.4 ยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ
		 3.5 นำ�อาวุธ ยาเสพติด หรือของต้องห้ามตามกฎหมายเข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ
		 3.6 สูบกัญชา หรือยาเสพติด
		 3.7 ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
		 3.8 ความผิดอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นความผิดสถานหนัก หรือได้ทำ�ความผิดตามข้อ 2
เป็นครั้งที่ 2
4. ข้อห้ามที่ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง
		 4.1 ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางมหาวิทยาลัยฯ อย่างร้ายแรง
		 4.2 ลักทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทางมหาวิทยาลัยฯ
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		 4.3 เจตนาทำ�ร้ายผู้อื่น หรือหมู่คณะ
		 4.4 เมื่อพิสูจน์เป็นที่แน่ชัดได้ว่าติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง หรือเป็นนักเลงการพนัน
		 4.5 พกหรือนำ�อาวุธที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง เช่น ปืน วัตถุระเบิด ฯลฯ เข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ
		 4.6 วางแผนใช้อาวุธและวัตถุระเบิดเพื่อการประทุษร้ายชีวิตผู้อื่น หรือเพื่อทำ�ลายทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยฯ
		 4.7 ลักลอบนำ� หรือทำ�ลายเอกสารสำ�คัญของมหาวิทยาลัยฯ หรือหลอกลวง เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสาร
สำ�คัญนั้น โดยมีเจตนาเพื่อบ่อนทำ�ลาย
		 4.8 ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยฯ
		 4.9 ต้องโทษจำ�คุกตามคำ�พิพากษาของศาล เว้นแต่โทษโดยประมาท
		 4.10 ความผิดอื่นที่ร้ายแรง ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เห็นควรให้ออกจากสถานศึกษาหรือกระทำ�
ความผิดตามข้อ 3 ซํ้าเป็นครั้งที่ 2

หมวดที่ 3 การลงโทษผู้ประพฤติผิดฝ่าฝืนข้อห้าม

1. โทษสถานเบา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
		 1.1 ให้ว่ากล่าวตักเตือน
		 1.2 ภาคทัณฑ์โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
		 1.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน พร้อมกับแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
		 1.4 ตัดคะแนนความประพฤติโดยเพิ่มเป็น 2 เท่า ของ ข้อ 1.3 และเชิญผู้ปกครองมาเซ็นรับทราบ
ความผิดนั้น
2. โทษสถานกลาง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
		 2.1 ภาคทัณฑ์ โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
		 2.2 ตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน พร้อมกับแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
		 2.3 ถ้ายังมีการฝ่าฝืนอีก ให้ตัดคะแนนความประพฤติเพิ่มเป็น 2 เท่า ของข้อ 2.2 แล้วเชิญผู้ปกครอง
มาพบ เพื่อเซ็นรับทราบความผิดนั้น
3. โทษสถานหนัก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
		 3.1 ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน พร้อมกับเชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อเซ็นรับทราบความผิดนั้น
		 3.2 ตัดสิทธิ์ในการสอบในภาคการศึกษานั้น หรือ
		 3.3 ให้ถือว่าผลการสอบของภาคการศึกษานั้น เป็น “โมฆะ”
4. โทษสถานร้ายแรง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
		 4.1 ให้ออก หรือ
		 4.2 ตัดชื่อออก หรือ
		 4.3 แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
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หมวดที่ 4 การบันทึกผลการลงโทษ

1. ให้เลขานุการคณะกรรมการปกครองนักศึกษา จัดทำ�แบบบันทึกคำ�ตักเตือนและภาคทัณฑ์แบบเสนอ
บทลงโทษ ส่งยังแผนกวิชา/สาขาวิชา/คณะวิชาต่าง ๆ จัดทำ�บันทึกผลลงโทษของนักศึกษาเป็นประจำ�ปี
2. บันทึกผลลงโทษทุกครั้ง ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการปกครองนักศึกษาที่จะต้องทำ�
บันทึก ภายในกำ�หนดเวลา 3 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งผลพิจารณาจากผู้มีอำ�นาจลงโทษแล้วส่งสำ�เนาไปยัง
		 2.1 แผนกทะเบียน 1 ชุด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
		 2.2 แผนกวิชา/สาขาวิชา/คณะวิชาฯ ที่นักศึกษากระทำ�ความผิด 1 ชุด
		 2.3 ผู้ปกครองของนักศึกษาผู้กระทำ�ผิด 1 ชุด
		 2.4 คณะกรรมการ 2 ชุด เพื่อ
			
2.4.1 ปิดประกาศที่ป้ายของแผนกพัฒนาวินัย 1 ชุด
			
2.4.2 เก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด
ทั้งนี้ ให้ผลบังคับใช้ และปฏิบัติตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป
			

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2549

				
					
(ลงชื่อ) วินิจ โชติสว่าง
					
(รองศาสตราจารย์วินิจ โชติสว่าง)
				
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนีย
บัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนีย
บัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 จึงเห็นสมควรก�ำหนดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อการรับรอง
มาตรฐานคุณวุฒิผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อ
เป็นการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 26 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต”
หมายความว่า เขตการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
						
ประกอบด้ ว ยวิ ท ยาเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จั ง หวั ด
						
นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และ
						
วิทยาเขตสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะ”		
หมายความว่า คณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหรือส่วนราชการ
						
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และให้หมายความ
						
รวมถึงส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งท�ำหน้าที่
						
จัดการเรียนการสอน
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“คณบดี”		
หมายความว่า คณบดีของคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหรือ
						
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
						และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่มีฐานะ
						เทียบเท่าคณะ ซึ่งท�ำหน้าที่จัดการเรียนการสอน
“คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการประจ�ำคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประจ�ำคณะ”			 อีสาน หรือคณะกรรมการประจ�ำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
						
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการ
						
ประจ�ำส่วนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งท�ำหน้าที่จัดการเรียน
						
การสอน
“สาขาวิชา”
หมายความว่า สาขาวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนของคณะในมหาวิ ท ยาลั ย
						
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หั ว หน้ า สาขาวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบงานสาขาวิ ช าของคณะใน
						
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่คณะในมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
						
การศึกษาของนักศึกษา
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ผู้ท�ำหน้าที่สอนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
“นักศึกษา”
หมายความว่า ผู้ที่เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือระดับประกาศนีย
						
บัตรวิชาชีพชั้นสูง ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อก�ำหนดสมรรถนะด้านวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการก�ำกับ
						ดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้ส�ำเร็จการศึกษา
“การประเมิน
หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ตลอดจนลักษณะ
มาตรฐานวิชาชีพ”			
นิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่
						
เหมาะสมซึ่งก�ำหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั้งจัด
						
ด�ำเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน
ข้อ 5 หน้าที่ใดในส่วนของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามประกาศนี้ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ของวิทยาเขตที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นที่ท�ำหน้าที่ด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข้อ 6 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพเห็นสมควร
นักศึกษาจะมีสิทธิ์ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผล
การประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย
		 (1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
		 (2) รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต เป็นกรรมการ
		 (3) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เป็นกรรมการ
		 (4) คณบดีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เป็นกรรมการ
		 (5) ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการในจังหวัดนั้น ๆ หรือจังหวัดใกล้เคียง
เป็นกรรมการ
		 (6) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ
		 (7) รองผู้อ�ำนวยการงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 8 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
		 (1) ก�ำหนดนโยบาย หรือแนวปฏิบัติการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกระดับคุณวุฒิการศึกษา เพื่อให้การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นระบบเดียวกัน
		 (2) ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การด�ำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา
		 (3) ก�ำหนดกรอบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพขั้นต�่ำในแต่ละประเภทวิชาสาขาวิชา
		 (4) อ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบและทบทวนการบริหารจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
		 (5) รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อ
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย
		 (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
		 (7) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพประกอบด้วย
		 (1) คณบดีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ
		 (2) หัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เป็นรองประธานกรรมการ
		 (3) ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดผลและประเมินผล เป็นกรรมการ
		 (4) ผู้แทนศูนย์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับจังหวัด หรืออาชีวศึกษาจังหวัดเป็นกรรมการ
		 (5) ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการในจังหวัดนั้น ๆ หรือจังหวัดใกล้เคียง เป็นกรรมการ
		 (6) ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ�ำหลักสูตรจ�ำนวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการและเลขานุการแต่ละสาขาวิชา
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ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
		 (1) ก�ำหนดสิ่งที่จะประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปตามสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา
สาขาวิชา ตามหลักสูตรแต่ละระดับ โดยร่วมกันพิจารณาเลือกประเภทและชนิดของเครื่องมือที่ใช้ประเมินให้
เหมาะสม
		 (2) พัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนน ด�ำเนินการสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนนที่
สอดคล้องกับน�้ำหนักและความส�ำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรน�ำเครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนนที่
สร้างไปทดลองใช้ และน�ำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามกระบวนการของการ
พัฒนาเครื่องมือ เพื่อให้ได้เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด
		 (3) จัดท�ำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพไว้เป็นส่วนกลาง
ข้อ 11 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับคณะประเภทวิชา
สาขาวิชา ประกอบด้วย
		 (1) คณบดี เป็นประธานกรรมการ
		 (2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นรองประธานกรรมการ
		 (3) หัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เป็นกรรมการ
		 (4) ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ จ�ำนวนตามความเหมาะสม เป็นกรรมการ
		 (5) ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร จ�ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการแต่ละสาขาวิชา
ข้อ 12 คณะกรรมการด�ำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ต้องมีการประสานงานเพื่อรับนโยบายน�ำไป
สู่การปฏิบัติ และมีอ�ำนาจ หน้าที่ ดังนี้
		 (1) วางแผน จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการประเมินอื่นๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
โดยท�ำการส�ำรวจภายในมหาวิทยาลัยว่าเปิดสอน ประเภทวิชาสาขาวิชาใด จ�ำนวนนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
		 (2) ก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน พร้อมแจ้งให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัว
ก่อนเข้ารับการประเมิน
		 (3) จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการด�ำเนินการประเมินแก่อาจารย์ผู้สอน ผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน
		 (4) จัดการประเมิน สรุปและรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา
ต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อสิ้นสุดการประเมิน
ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่จัดการประเมินสามารถด�ำเนินการได้ท้ังสองภาคการศึกษา และสามารถจัดการประเมิน
ได้มากกว่าหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วันอนุมัติวุฒิบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ�ำคณะ
ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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		 (5) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หรืออธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 13 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แบ่งตามหลักสูตรแต่ละระดับดังนี้
		 (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ
		 ภาคทฤษฎีต้องท�ำคะแนนได้ไม่ต�่ำกว่า ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
		 ภาคปฏิบัติต้องท�ำคะแนนได้ไม่ต�่ำกว่า ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
		 เมื่อน�ำคะแนนทั้งสองภาคมารวมกันต้องท�ำคะแนนได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติรวมกัน จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
		 (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ
		 ภาคทฤษฎีต้องท�ำคะแนนได้ไม่ต�่ำกว่า ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
		 ภาคปฏิบัติต้องท�ำคะแนนได้ไม่ต�่ำกว่า ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
		 เมื่อน�ำคะแนนทั้งสองภาคมารวมกันต้องท�ำคะแนนได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติรวมกัน จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อ 14 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ระดับผลการประเมิน ดังนี้
		 ผ่าน
หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
		 ไม่ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
ข้อ 15 ให้คณะเก็บรักษาส�ำเนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ กระดาษค�ำตอบ และหลักฐานการ
ประเมินผลการศึกษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
ข้อ 16 ให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด�ำเนินการดังนี้
		 (1) บันทึกผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไว้ในระเบียนแสดงผลการศึกษา ดังนี้
			 ภาษาไทย
“ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”
			 ภาษาอังกฤษ “Passed the evaluation of professional standards”
		 (2) จัดท�ำวุฒิบัตร การสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามแบบที่ก�ำหนดท้ายประกาศนี้
		 (3) มอบวุฒิบัตร พร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษา ให้นักศึกษาผู้ส�ำเร็จการศึกษา
		 (4) จัดท�ำรายละเอียดการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
		 (5) จัดเก็บต้นฉบับเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพไว้เป็นส่วนกลาง
		 (6) จัดท�ำ ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการด�ำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อ 17 การท�ำส�ำเนาวุฒิบัตร จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ ตามเอกสารต้นฉบับแล้วให้เขียน หรือประทับตรา “ส�ำเนา
ถูกต้อง” ด้านหลังวุฒิบัตร
ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำการแทนลงลายมือ
ชื่อรับรองส�ำเนา พร้อมวัน เดือนปีที่ออกส�ำเนา
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ข้อ 18 การด�ำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ก�ำหนด หากมีปัญหาในทางปฏิบัติให้ใช้หลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับและ
ประเภทวิชาที่ใกล้เคียงกันเป็นหลัก
ข้อ 19 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560
				
						
(ลงชื่อ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
				
(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
					
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น
ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นในการจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้การบริหาร
จัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการรับ
-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
เงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปบรรดาประกาศ มติหรือค�ำสั่ง
อื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
		 3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลง
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2549
		 3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าสนับสนุนการ
ศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2553
		 3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2554 ประกาศ
ณ วันที่ 22 มกราคม 2554
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ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต”
หมายความว่า วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและให้
						
หมายความรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
						
นครราชสีมาด้วย
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะ”		
หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส�ำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
						
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงส่วนงาน
						
ภายในที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน
						ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
						
อีสาน ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
						
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วย
“คณบดี”		
หมายความว่า คณบดี ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย ผู้อ�ำนวยการสถาบัน ผู้อ�ำนวย
						การส�ำนัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
						
เทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่
						
จั ด ตั้ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารส่ ว นงานภายในของ
						
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
						
อีสาน ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
						
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วย
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า เงิ น ค่ า บ� ำ รุ ง การศึ ก ษา ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
						เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรียกเก็บจากนักศึกษาตามประกาศนี้
						
เป็นรายภาคการศึกษา
“ค่าธรรมเนียมอื่น” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม		
						
ประกาศนี้ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามประกาศนี้ และตาม
						
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่เกี่ยวข้อง
“ประกาศนียบัตร” หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศ
						
นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
						
ราชมงคลอีสาน
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“หลักสูตรปกติ” หมายความว่า หลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
						
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนีย
						
บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
						
ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี และ
						
หรื อ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาที่ ส ภา
						
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพิจารณาอนุมัติหรือ
						
เห็นชอบให้เปิดหลักสูตร โดยส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอน
						
รายวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยกเว้น
						
รายวิชาทวิภาคี รายวิชาฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หรือ
						
รายวิชาในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ หรือที่
						
เรียกชื่ออย่างอื่น แล้วแต่กรณี
“หลักสูตรพิเศษ” หมายความว่า หลักสูตรปกติ ที่มีข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตนักศึกษา
						
ร่วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
						
โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชาทั้งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
						
ราชมงคลอีสานและในสถานประกอบการในสัดส่วนที่เท่ากัน
						
ยกเว้นรายวิชาฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หรือรายวิชาใน
						กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
						
แล้วแต่กรณี
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่เข้าศึกษา
						
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตร
						ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และให้หมายความรวมถึง
						นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนหรือนักศึกษาที่มาลงทะเบียน
						เรียนเพื่อศึกษารายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
						
ราชมงคลอีสาน
“การศึกษา
หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ หรือเป็นไปตามที่
ภาคปกติ”				
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานก�ำหนด มีระยะเวลา
						
ศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์
“การศึกษา
หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการศึกษาภาคปกติ
ภาคสมทบ”			
โดยก�ำหนดระยะเวลาศึกษาและจ�ำนวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วน
						
เที ย บเคี ย งได้ กั บ การศึ ก ษาภาคปกติ หรื อ เป็ น ไปตามที่
						
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานก�ำหนด
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“การศึกษา
หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนตามความประสงค์ของนักศึกษาตาม
ภาคฤดูร้อน”			
ประกาศนี้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
						
โดยก�ำหนดระยะเวลาศึกษาและจ�ำนวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วน
						
เที ย บเคี ย งได้ กั บ การศึ ก ษาภาคปกติ หรื อ เป็ น ไปตามที่
						
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานก�ำหนด
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
		 5.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ
			
5.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การศึกษาภาคปกติ ให้ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
			
ทั้งนี้ คณะอาจก�ำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะพิเศษให้กับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้ โดยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาให้จัดท�ำ
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย
			
5.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การศึกษาภาคสมทบ
				
1) สาขาวิชากลุ่มช่างอุตสาหกรรม
				
การศึกษาภาคสมทบ		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 8,500 บาท
				
การศึกษาภาคฤดูร้อน
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
				
2) สาขาวิชากลุ่มเกษตรศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ และกลุ่มอื่น ๆ
				
การศึกษาภาคสมทบ		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 7,500 บาท
				
การศึกษาภาคฤดูร้อน
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
			
5.1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การศึกษาภาคปกติ
				
1) สาขาวิชากลุ่มช่างอุตสาหกรรม
				
การศึกษาภาคปกติ		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
				
การศึกษาภาคฤดูร้อน
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
		
		
2) สาขาวิชากลุ่มเกษตรศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ และกลุ่มอื่น ๆ
				
การศึกษาภาคปกติ		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
				
การศึกษาภาคฤดูร้อน		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
			
5.1.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การศึกษาภาคสมทบ
				
1) สาขาวิชากลุ่มช่างอุตสาหกรรม
				
การศึกษาภาคสมทบ		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 10,500 บาท
				
การศึกษาภาคฤดูร้อน
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 4,400 บาท
				
2) สาขาวิชากลุ่มเกษตรศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ และกลุ่มอื่น ๆ
				
การศึกษาภาคสมทบ		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 8,750 บาท
				
การศึกษาภาคฤดูร้อน		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
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		 5.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพิเศษ
			
5.2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การศึกษาภาคปกติ ทุกกลุ่มสาขาวิชา
มีค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้				
				
การศึกษาภาคปกติ 		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
				
การศึกษาภาคฤดูร้อน		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
			
5.2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การศึกษาภาคสมทบ ทุกกลุ่มสาขาวิชา
มีค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้				
				
การศึกษาภาคสมทบ 		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
				
การศึกษาภาคฤดูร้อน		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
			
5.2.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การศึกษาภาคปกติ
				
1) สาขาวิชากลุ่มช่างอุตสาหกรรม
				
การศึกษาภาคปกติ
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 10,500 บาท
				
การศึกษาภาคฤดูร้อน		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 3,500 บาท
				
2) สาขาวิชากลุ่มเกษตรศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจและกลุ่มอื่น ๆ
				
การศึกษาภาคปกติ 		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 9,000 บาท
				
การศึกษาภาคฤดูร้อน		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
			
5.2.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การศึกษาภาคสมทบ 		
			
1) สาขาวิชากลุ่มช่างอุตสาหกรรม
				
การศึกษาภาคสมทบ
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 21,000 บาท
				
การศึกษาภาคฤดูร้อน		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 7,000 บาท
			
2) สาขาวิชากลุ่มเกษตรศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจและกลุ่มอื่น ๆ
				
การศึกษาภาคสมทบ 		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
				
การศึกษาภาคฤดูร้อน		
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
		 5.3 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้เก็บครั้งเดียวแรกเข้า 1,100 บาท ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
			
5.3.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่		
		
200 บาท
			
5.3.2 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 		
		
350 บาท
			
5.3.3 ค่าตรวจโรคและเอ็กซเรย์			
200 บาท
			
5.3.4 ค่าท�ำบัตรนักศึกษาแรกเข้าจ�ำนวน 1 ใบ
200 บาท
			
5.3.5 ค่าคู่มือนักศึกษา				
150 บาท
		 5.4 ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า 1,000 บาท
		 5.5 ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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ข้อ 6 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบจ�ำนวนหน่วยกิตตามที่
หลักสูตรก�ำหนดแล้ว แต่ยังมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนอีกให้เรียกเก็บ ดังนี้
การศึกษาภาคปกติ หรือการศึกษาภาคสมทบ เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
การศึกษาภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายตามข้อ 5.1 หรือ 5.2 แล้วแต่กรณี
ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
7.1 ค่าบ�ำรุงห้องสมุด		
200 บาท
7.2 ค่าใช้คอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ		
200 บาท
7.3 ค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมกีฬา		
300 บาท
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมอื่น ให้เรียกเก็บเพิ่มตามรายการและอัตรา ดังต่อไปนี้
8.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก		
300 บาท
8.2 ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่าก�ำหนด วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
(ไม่นับวันหยุดราชการ)
8.3 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ 300 บาท
8.4 ค่าคืนสถานภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
ครั้งละ
300 บาท
8.5 ค่าสอบพิเศษ
หน่วยกิตละ
30 บาท
8.6 ค่าใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ฉบับละ
50 บาท
8.7 ค่าใบรับรอง หรือค่าใบแทนบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
ฉบับละ
50 บาท
8.8 ค่าใบรับรองส�ำเร็จการศึกษา
ฉบับละ
100 บาท
8.9 ค่าท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
ใบละ
200 บาท
(กรณีบัตรช�ำรุดหรือสูญหาย)
8.10 ค่าใบรับรองค�ำอธิบายรายวิชา
ชุดละ
50 บาท
8.11 ค่าใบรับรองรายวิชาในหลักสูตร
ฉบับละ
50 บาท
8.12 ค่าจัดส่งเอกสารทางการศึกษา ผ่านทางไปรษณีย์ภายในประเทศ
- แบบลงทะเบียน
ครั้งละ
100 บาท
- แบบด่วนพิเศษ
ครั้งละ
200 บาท
ทั้งนี้ การจัดส่งเอกสารทางการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด
8.13 ค่าขึ้นทะเบียนผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ครั้งละ
200 บาท
ข้อ 9 กรณีคณะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ ให้ด�ำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหรือสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ หรือให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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ข้อ 10 นักศึกษาที่ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ครบถ้วนแล้ว มีสิทธิ์ได้รับ
การบริการตามรายการต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มอีก ยกเว้นค่า
ธรรมเนียมอื่นตามข้อ 8 ให้จ่ายตามอัตราที่ก�ำหนด
ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ช�ำระแล้วตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้จะเรียกคืนไม่ได้ ทั้งนี้
กรณีที่คณะเป็นเหตุให้นักศึกษาช�ำระเงินเกิน ซ�้ำซ้อน ผิดพลาด หรือไม่สามารถเปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ ได้ให้
มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนเต็มจ�ำนวนที่จ่ายไป
ข้อ 12 ค่าประกันของเสียหายตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 5.4 นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจ�ำนวนโดยไม่
รวมดอกเบี้ย เมื่อพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่มีรายงานของ
เสียหายในระหว่างที่เป็นนักศึกษาอยู่
หากมีรายงานของเสียหาย นักศึกษาจะต้องถูกหักค่าประกันของเสียในราคาประเมินตามความเป็นจริง
และถ้าราคาประเมินสูงกว่าจ�ำนวนเงินประกันของเสียหาย นักศึกษาจะต้องช�ำระเงินเพิ่มให้ครบตามราคาประเมินนั้น
ทั้งนี้ กรณีที่นักศึกษาไม่มายืนค�ำร้องขอรับเงินค่าประกันของเสียหายภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่
พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยน�ำเงินค่าประกันของเสียหายเข้าเป็นเงินสมทบในกองทุนการ
ศึกษา หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น แล้วแต่กรณี ส�ำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรคณะนั้น ๆ
ข้อ 13 นักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2563 ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ประกาศตามข้อ 3 ที่มี
อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ด�ำเนินการตามประกาศเดิมจนเสร็จสิ้นตามกระบวนงานในภาคการ
ศึกษานั้น ยกเว้นข้อ 8 ค่าธรรมเนียมอื่นให้ใช้ตามประกาศนี้
ทั้งนี้ นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ประกาศตามข้อ 3 ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ด�ำเนินการตามประกาศเดิมจนกว่าจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด ยกเว้นข้อ 8 ค่าธรรมเนียมอื่นให้ใช้ตามประกาศนี้
ข้อ 14 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง หรือแนวปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามประกาศนี้
กรณีที่มีปัญหาในการตีความ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค�ำวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
					
				
				

(ลงชื่อ) วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2549 ประกอบกับ มติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลง
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
ข้อ 4 ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เรียกเก็บตามหลักสูตรดังนี้
		 4.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
			 4.1.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
			 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 7,150 บาท
			 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 2,800 บาท			
			 4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
			 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 8,650 บาท
			 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
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			 4.1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
			 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 10,150 บาท
			 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 3,500 บาท
		 4.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ
			 4.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
			 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
			 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
			 4.2.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
			 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
			 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
			 4.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
			 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
			 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 7,000 บาท
			 4.2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
			 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท
			 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท
		 4.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคตามข้อ 4.1 และ 4.2 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
			 4.3.1 ค่าบำ�รุงห้องสมุด		
200 บาท
			 4.3.2 ค่าใช้คอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 200 บาท
			 4.3.3 ค่าบำ�รุงกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมกีฬา
300 บาท
ข้อ 5 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า 1,000 บาท ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
		 5.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่		
200 บาท
		 5.2 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 		
350 บาท
		 5.3 ค่าตรวจโรคและเอ็กซเรย์		
200 บาท
		 5.4 ค่าทำ�บัตรนักศึกษาแรกจำ�นวน 1 ใบ
100 บาท
		 5.5 ค่าคู่มือนักศึกษา		
150 บาท
ข้อ 6 ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า
1,000 บาท

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

233

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ข้อ 7 ในกรณีท่ีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินครบหน่วยกิตตามที่หลักสูตรกำ�หนดแล้ว แต่
ยังมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนอีก ให้เรียกเก็บดังนี้
		 7.1 ภาคปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
		 7.2 ภาคสมทบเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
ส่วนภาคฤดูร้อนให้เหมาจ่าย ตามข้อ 4.1 หรือ 4.2
ข้อ 8 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคฤดูร้อน
		 8.1 ภาคปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
		 8.2 ภาคสมทบเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
ข้อ 9 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือรายวิชาที่
คล้ายคลึงกันที่ลงทะเบียนเพียงรายวิชาเดียวในภาคเรียนปกติเหมาจ่าย 7,500 บาท
ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เรียกเก็บเพิ่มตามรายการและอัตราดังต่อไปนี้
		 10.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก		
300 บาท
		 10.2 ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำ�หนด วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท (ไม่นับวันหยุด
ราชการ)
		 10.3 ค่าเพิ่ม-ลด รายวิชา
ครั้งละ
50 บาท
		 10.4 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ 300 บาท
		 10.5 ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ครั้งละ
300 บาท
		 10.6 ค่าสอบพิเศษ
หน่วยกิตละ
30 บาท
		 10.7 ค่าใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับละ
50 บาท
		 10.8 ค่าใบรับรอง
ฉบับละ
50 บาท
		 10.9 ค่ารับรองคำ�อธิบายรายวิชา
ครั้งละ
50 บาท
		 10.10 ค่าใบรับรองรายวิชาในหลักสูตร ฉบับละ
50 บาท
			 10.11 ค่าใบรับรองสำ�เร็จการศึกษา ฉบับละ
100 บาท
			 10.12 ค่าทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา 			
				 ก) ค่าทำ�บัตรนักศึกษาแบบธรรมดา ใบละ
100 บาท
				 ข) ค่าทำ�บัตรนักศึกษาแบบสมาร์ทการ์ด ใบละ
200 บาท
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการทำ�บัตรนักศึกษาได้ตามความสมัครใจของแต่ละบุคคล
			 10.13 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ครั้งละ
1,000 บาท
ข้อ 11 นักศึกษาที่ชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 4 ครบ
ถ้วนแล้ว มีสิทธิ์ได้รับการบริการตามรายการต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ
เพิ่มอีก ยกเว้นค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในข้อ 10 ให้จ่ายตามอัตราที่กำ�หนด
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ข้อ 12 ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ที่ชำ�ระแล้วตามอัตราที่
กำ�หนดไว้ในประกาศนี้ จะเรียกคืนไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์แรก
นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าบำ�รุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนเต็มจำ�นวน
ข้อ 13 ค่าประกันของเสียหายตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ 6 นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจำ�นวนโดยไม่รวม
ดอกเบี้ย เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ ทั้งนี้จะต้องไม่มีรายงานของ
เสียหายในระหว่างที่เป็นนักศึกษาอยู่
หากมีรายงานของเสียหาย นักศึกษาจะต้องถูกหักค่าประกันของเสียในราคาประเมินตามความเป็นจริง
และถ้าราคาประเมินสูงกว่าจำ�นวนเงินประกันของเสียหาย นักศึกษาจะต้องชำ�ระเงินเพิ่มให้ครบตามราคาประเมินนั้น
ข้อ 14 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ระเบียบหรือประกาศเดิมที่เกี่ยวข้องโดย
อนุโลมจนกว่าจะสำ�เร็จการศึกษา ยกเว้นข้อ 10 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้ใช้ตามประกาศนี้
ข้อ 15 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้และมีอำ�นาจออกประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
		

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

					
			
(ลงชื่อ) วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
			
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
			
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

235

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซ่อนบำ�รุงอากาศยาน เพื่อให้
การบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ 2548 ประกอบกับข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ 2549 มติคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน
2562 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 จึงให้ออกประกาศ ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความในข้อ 4.1 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบำ�รุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังความ
ต่อไปนี้
4.1.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซ่อนบำ�รุงอากาศยาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ให้เรียกเก็บดังนี้
			 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 30,150 บาท
			 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้และมีอำ�นาจออกประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ซึ่งไม่
ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
		 ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ 2562
			
			

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

236

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการรับ
-จ่ายเงินเพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 และมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 จึงออก
ประกาศ ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่า
ธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
บรรดาประกาศ มติ หรือคำ�สั่งอื่นใด ซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
		 4.1 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่างการศึกษาในระบบ
			 4.1.1 ค่าเทียบโอนผลการเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาเข้าสู่หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรายวิชาละ 100 บาท
			 4.1.2 ค่าเทียบโอนผลการเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาเข้าสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรี
รายวิชาละ 150 บาท กรณีที่เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากผู้สำ�เร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ยกเว้นการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการ
เทียบโอนผลการเรียน
			 4.1.3 ค่าเทียบโอนผลการเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาเข้าสู่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาละ 200 บาท ทั้งนี้ การชำ�ระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและโอนหน่วยกิต ให้ชำ�ระใน
วันที่นักศึกษาได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตร
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		 4.2 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต จากการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย และประสบการณ์ของบุคคล เข้าสู่การศึกษาในระบบ
			 4.2.1 ค่าเทียบโอนความรู้ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาเข้าสู่หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรายวิชาละ 200 บาท
			 4.2.2 ค่าเทียบโอนความรู้ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาเข้าสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรี รายวิชาละ
300 บาท
			 4.2.3 ค่าเทียบโอนความรู้ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาเข้าสู่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษารายวิชาละ
400 บาท
ทั้งนี้ การชำ�ระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต ให้ชำ�ระทุกครั้งที่ยื่น คำ�ร้องขอ
เทียบโอนความรู้ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตร
		 4.3 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาจากหลักสูตร
ระยะสั้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้
ข้อ 5 จำ�นวนรายวิชานับจากรายวิชาหรือกลุ่มวิชา ตามหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนผล
การเรียนหรือการเทียบโอนความรู้
ข้อ 6 ผลการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนหรือการเทียบโอนความรู้ จะถูกบันทึกในใบแสดงผล
การศึกษา เมื่อนักศึกษาได้ชำ�ระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนครบถ้วนแล้ว
ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง หรือแนวปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำ�นาจวินิจฉัยชี้ขาดคำ�วินิจฉัย
ของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
			
			
			

(ลงชื่อ) วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ของคณะบริหารธุรกิจ
ตามโครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดให้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบำ�รุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การตลาด วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินของคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ 2548 ประกอบกับข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ 2549 มติคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9
เดือน มิถุนายน พ.ศ 2563 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2563
เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2563 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด วิชาเอกการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ของคณะบริหารธุรกิจ ตามโครงการความร่วมมือกับบริษัทซีพี ออลล์ จำ�กัด(มหาชน)”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำ�หรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
บรรดาประกาศ มติ หรือคำ�สั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
		 ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะ”
หมายความว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
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“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่เข้าศึกษา
					
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด วิชาเอก
					
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ตาม โครงการความร่วมมือ
					
กับบริษัทซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) และให้หมายความรวม
					
ถึงนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนหรือนักศึกษาของสถาบัน
					
การศึกษาอื่นที่มา ลงทะเบียนเพื่อศึกษารายวิชาตามหลักสูตร
					
ดังกล่าวด้วย
“ค่าธรรมเนียม
หมายความว่า เงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย
การศึกษา”		
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรียกเก็บจากนักศึกษาตามประกาศนี้
					
เป็นรายภาคการศึกษา
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ มีระยะเวลาศึกษา
					
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หรือเป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัย
					
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานกำ�หนด
“ภาคการศึกษา หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนตามความประสงค์ของนักศึกษาตาม
ฤดูร้อน”			
ประกาศนี้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
					
โดยกำ�หนดระยะเวลาและจำ�นวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนเทียบ
					
เคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติหรือเป็นไป ตามที่มหาวิทยาลัย
					
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานกำ�หนด
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เรียกเก็บดังนี้
		 ภาคการศึกษาปกติ
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
16,000.- บาท
		 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
2,800.- บาท
ข้อ 5 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้เก็บครั้งเดียวแรกเข้า 1,000 บาท ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
		 5.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 		
200 บาท
		 5.2 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 		
350 บาท
		 5.3 ค่าตรวจโรคและเอ็กซเรย์ 		
200 บาท
		 5.4 ค่าทำ�บัตรนักศึกษาแรกเข้าจำ�นวน 1 ใบ
100 บาท
		 5.5 ค่าคู่มือนักศึกษา 		
150 บาท
ข้อ 6 ค่าประกันของเสียหาย เก็บครั้งเดียวแรกเข้า
1,000 บาท
ข้อ 7 ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกติตามข้อ 4 ให้หมายความรวมถึงรายการดังต่อไปนี้
		 8.1 ค่าบำ�รุงห้องสมุด 		
200 บาท
		 8.2 ค่าใช้คอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
200 บาท
		 8.3 ค่าบำ�รุงกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมกีฬา
300 บาท
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ข้อ 9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินครบหน่วยกิตตามที่หลักสูตรกำ�หนดแล้ว แต่ยังมี
รายวิชาต้องลงทะเบียนเรียนอีก ให้เรียกเก็บดังนี้
ภาคการศึกษาปกติ
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
4,800.- บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
2,800.- บาท
ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมอื่น ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 11 กรณีคณะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ ให้ดำ�เนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ หรือให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 12 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำ�ระแล้วตามอัตราที่กำ�หนดไว้ในประกาศนี้ จะเรียกคืนไม่ได้ยกเว้น
มีเหตุพ้นนิสัย เหตุสุดวิสัย คณะไม่สามารถเปิดสอนได้ หรือในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์
แรก นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้มีประสิทธิได้รับเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนเต็มจำ�นวน
ข้อ 13 ค่าประกันของเสียหายตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ 6 นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจำ�นวนโดยไม่รวม
ดอกเบี้ยเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ ทั้งนี้ จะต้องไม่มีรายงานของ
เสียหายในระหว่างที่เป็นนักศึกษา
หากมีรายงานของเสียหาย นักศึกษาจะต้องถูกหักค่าประกันของเสียหายในราคาประเมินตามความเป็น
จริง และถ้าราคาประเมินสูงกว่าจำ�นวนเงินประกันของเสียหาย นักศึกษาจะต้องชำ�ระเงินเพิ่มให้ครบตามราคา
ประเมินนั้น
ข้อ 14 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง หรือแนวปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำ�วินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ 2563
										
			
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ของคณะ
บริหารธุรกิจ ตามโครงการความร่วมมือกับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำ�กัด
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดให้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบำ�รุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การจัดการธุรกิจการบิน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ 2548 ประกอบกับข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ 2549 มติคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน
พ.ศ 2563 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 เดือน
มิถุนายน พ.ศ 2563 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบินของ
คณะบริหารธุรกิจ ตามโครงการความร่วมมือกับ ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จำ�กัด”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำ�หรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
บรรดาประกาศ มติ หรือคำ�สั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะ”
หมายความว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่เข้าศึกษา
			
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ
			
การบินตลาด โครงการความร่วมมือกับ บริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
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จำ�กัด และให้หมายความรวมถึงนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน
			
หรือนักศึกษา ของสถาบันการศึกษาอื่นที่มาลงทะเบียนเพื่อศึกษา
			
รายวิชาตามหลักสูตรดังกล่าวด้วย
“ค่าธรรมเนียม
หมายความว่า เงิ น ค่ า บำ�รุ ง การศึ ก ษา ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
การศึกษา”		
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรียกเก็บจากนักศึกษาตามประกาศนี้
			
เป็นรายภาคการศึกษา
“ภาคการศึกษา หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ มีระยะเวลศึกษา
ปกติ”		 ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
			
ราชมงคลอีสานกำ�หนด
“ภาคการศึกษา หมายความว่า การจั ด การเรี ย นการสอนตามความประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษา
ฤดูร้อน”		
ตามประกาศนี้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
			
โดยกำ�หนดระยะเวลาและจำ�นวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนเทียบเคียง
			
กันได้กับการศึกษาภาคปกติหรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
			
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานกำ�หนด
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เรียกเก็บดังนี้
		 ภาคการศึกษาปกติ
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ		 32,000.- บาท
		 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 		 32,000.- บาท
ข้อ 5 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้เก็บครั้งเดียวแรกเข้า 1,000 บาท ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
		 5.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 				
200 บาท
		 5.2 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 				
350 บาท
		 5.3 ค่าตรวจโรคและเอ็กซเรย์ 				
200 บาท
		 5.4 ค่าทำ�บัตรนักศึกษาแรกเข้าจำ�นวน 1 ใบ 			
100 บาท
		 5.5 ค่าคู่มือนักศึกษา 				
150 บาท
ข้อ 6 ค่าประกันของเสียหาย เก็บครั้งเดียวแรกเข้า 			
3,000 บาท
ข้อ 7 ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกติตามข้อ 4 ให้หมายความรวมถึงรายการดังต่อไปนี้
		 8.1 ค่าบำ�รุงห้องสมุด 				
200 บาท
		 8.2 ค่าใช้คอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 			
200 บาท
		 8.3 ค่าบำ�รุงกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมกีฬา 			
300 บาท
		 8.4 ค่าตอบแทนการสอน สำ�หรับผู้รับผิดชอบรายวิชาที่นำ�ไปจัดสอนและฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการหรือจัดสอนนอกมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามรายละเอียดบันทึกข้อตกลง (MOA) เรื่อง ค่าใช้จ่าย
ในการเรียนการสอน ที่ได้ลงนามร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำ�กัด
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ข้อ 9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินครบหน่วยกิตตามที่หลักสูตรกำ�หนดแล้ว แต่ยังมี
รายวิชาต้องลงทะเบียนเรียนอีก ให้เรียกเก็บดังนี้
		 ภาคการศึกษาปกติ
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 		 10,000.- บาท
		 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 		 5,000.- บาท
ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมอื่น ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 11 กรณีคณะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ ให้ดำ�เนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ หรือให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 12 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำ�ระแล้วตามอัตราที่กำ�หนดไว้ในประกาศนี้ จะเรียกคืนไม่ได้ยกเว้น
มีเหตุพ้นนิสัย เหตุสุดวิสัย คณะไม่สามารถเปิดสอนได้ หรือในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์
แรกนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้มีประสิทธิได้รับเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนเต็มจำ�นวน
ข้อ 13 ค่าประกันของเสียหายตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ 6 นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจำ�นวนโดยไม่รวม
ดอกเบี้ยเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ ทั้งนี้ จะต้องไม่มีรายงานของ
เสียหายในระหว่างที่เป็นนักศึกษา
หากมีรายงานของเสียหาย นักศึกษาจะต้องถูกหักค่าประกันของเสียหายในราคาประเมินตามความเป็น
จริง และถ้าราคาประเมินสูงกว่าจำ�นวนเงินประกันของเสียหาย นักศึกษาจะต้องชำ�ระเงินเพิ่มให้ครบตามราคา
ประเมินนั้น
ข้อ 14 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง หรือแนวปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำ�วินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ 2563
										
			
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การกำ�หนดชั่วโมงกิจกรรมในตารางเรียน
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการจัดโครงสร้างการบริหารกิจกรรมนักศึกษาในรูปของสภา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมผ่านชมรมต่างๆ จำ�นวนมาก แต่การจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาไม่สามารถดำ�เนินการได้ เนื่องจากไม่มีชั่วโมงกิจกรรมในตารางเรียน โดยเฉพาะตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยฯ กำ�หนดให้นักศึกษาที่จะสำ�เร็จการศึกษา จะต้องผ่านกิจกรรมครบจำ�นวนหน่วยกิจกรรม ตามที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด กองพัฒนานักศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจัดชั่วโมงกิจกรรมให้นักศึกษาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
เพื่อให้นักศึกษามีเวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษามีเวลาตรงกัน สามารถจัดกิจกรรม
หรือประชุมร่วมกันได้อย่างพร้อมเพรียง
อาศัยอำ�นาจ ตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำ�หนดชั่วโมงกิจกรรมในตารางเรียน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กำ�หนดให้ ทุกคณะ / สาขาวิชา ทั้งที่ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวิทยาเขต
จัดชั่วโมงกิจกรรมในตารางเรียน ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.00 - 17.00 น.
2. ห้ามมิให้มีการจัดการเรียนการสอนใดๆ ในชั่วโมงกิจกรรมที่กำ�หนด เพื่อให้นักศึกษาสามารถร่วมกิจกรรม
ได้โดยไม่กระทบต่อการเรียน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
			
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2556
					(ลงชื่อ) วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
			
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
			
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง กำ�หนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย
กระทรวงคึกษาธิการ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการอุดมคึกษา มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดสร้าง
หอพักที่มีคุณภาพและความปลอดภัย สำ�หรับให้บริการแก่นักศึกษาเรียกว่าหอพักเพื่อการเรียนรู้ และเพื่อความ
ปลอดภัยภายใต้หลักการการจัดการหอพักในลักษณะของศูนย์การอยู่อาศัยการศึกษา และการเอื้ออาทร (living,
Living and Caring Center) ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงสนับสนุนให้วิทยาเขตในสังกัด
ดำ�เนินการสร้างหอพักดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่มีภูมีลำ�เนาอยู่ต่างจังหวัด หรือต่างอำ�เภอที่ห่างไกลสถานศึกษา
2. เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาทางด้านสังคม ซึ่งอาจเกิดผลเสีย หรือเป็นภัยต่อนักศึกษา
3. เพื่อให้บริการที่พักที่สะดวก สะอาด สบาย และปลอดภัยแก่นักศึกษา รวมทั้งก่อให้เกิดผลดีด้านจิตใจ
ของผู้ปกครอง
4. เพื่อฝึกนักศึกษาให้รู้จักการอยู่ร่วมกัน เคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกัน มีนำ�้ ใจและความสมัครสมานสามัคคี
รู้จักรับผิดชอบต่่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม ฝึกตนเองให้สามารถดำ�เนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของนักศึกษาในด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสังคม
ตามนโยบาย และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงมี
นโยบายและแนวปฏิบัติชัดเจน โดยกำ�หนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ทั้งสำ�นักงาน
อธิการบดีและทุกวิทยาเขต) เข้าพักในหอพักที่ มหาวิทยาลัยจัดสร้างขึ้น สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่มีความประสงค์
จะเข้าพักในหอพักถ้ามีห้องเหลือก็สามารถเข้าพักได้
จึงประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549
						
(ลงชื่อ) วินิจ โชติสว่าง
					
(รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง)
					
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การจัดเก็บค่าใช้จ่ายหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
เพื่อให้การจัดเก็บค่าใช้จ่ายหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการด�ำเนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2550
จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการจัดเก็บค่าใช้จ่ายของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ดังนี้
ข้อ 1 อัตราค่าใช้จ่ายภาคเรียนปกติ (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2)
1.1 อัตราค่าธรรมเนียมห้องพัก
		 1.1.1 ค่าห้องพัดลม
ภาคการศึกษาละ 5,500 บาทต่อคน
		 1.1.2 ค่าห้องปรับอากาศ
ภาคการศึกษาละ 6,500 บาทต่อคน
1.2 อัตราค่าสาธารณูปโภค			
		 1.2.1 ค่าน�้ำประปาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 400 บาทต่อคน
		 1.2.2 ค่าไฟฟ้าล่วงหน้า 			
			
1.2.2.1 ห้องพัดลม
ภาคการศึกษาละ 500 บาทต่อคน
			
1.2.2.2 ห้องปรับอากาศ ภาคการศึกษาละ 1,000 บาทต่อคน
		
โดยการคิดจากมาตรวัดที่ใช้จริง ในอัตราหน่วยละ 8 บาท
1.3 อัตราค่าประกันของเสียหาย
ปีการศึกษาละ
500 บาทต่อคน
ข้อ 2 อัตราค่าใช้จ่ายภาคเรียนฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3)
		 2.1 อัตราค่าธรรมเนียมห้องพัก ภาคการศึกษาละ 2,200 บาทต่อคน
		 2.2 อัตราค่าสาธารณูปโภค			
2.2.1 อัตราค่าน�้ำประปาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 150 บาทต่อคน
2.2.2 อัตราค่าไฟฟ้าเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 300 บาทต่อคน
2.3 อัตราค่าท�ำความสะอาด
ภาคการศึกษาละ
50 บาทต่อคน
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อัตราค่าไฟฟ้าล่วงหน้าตามข้อ 1.2.2 และอัตราค่าประกันของเสียหายตามข้อ 1.3 นักศึกษาจะได้รับคืนต่อ
เมื่อนักศึกษาใช้ไฟฟ้าไม่เกินกว่าที่จัดเก็บล่วงหน้า และไม่ท�ำวัสดุอุปกรณ์เสียหาย รวมทั้งไม่มีภาระหนี้สินใดๆ กับ
หอพักนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับคืนเมื่อนักศึกษาคืนห้องพักตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		
ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
				
				
			

(ลงชื่อ) วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง กำ�หนดอัตราเรียกเก็บเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
เพี่อให้การดำ�เนินการเรียกเก็บเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา เป็นไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานจึงกำ�หนดอัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษาที่สมควรเรียกเก็บจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
ดังต่อไปนี้
1. อัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษาที่เรียกเก็บตามข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษาพ.ศ. 2550 สำ�หรับนักศึกษาทุกคน คนละ 200 บาท ต่อ
ปีการศึกษา
2. ให้เรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษาตามระบุในข้อ 1 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551
					
(ลงชื่อ) วินิจ โชติสว่าง
				
(รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง)
			
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การย้ายคณะหรือสาขาวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การย้ายสาขาวิชา
ไปต่างคณะ ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 24 มาตรา 27 มาตรา 28 วรรคสองและมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการ
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การย้ายคณะหรือสาขา
วิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญาตรี”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะระดับ
ปริญญาตรี ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 บรรดาประกาศ มติ และคำ�สั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้
ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะและการย้ายสาขาวิชาภายในคณะ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
		 4.1 นักศึกษาจะต้องศึกษาในสาขาวิชาเดิมและศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้
ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา
		 4.2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และคณบดีของคณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องดำ�เนินการให้เสร็จสิ้นไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ก่อนเปิดภาค
การศึกษา
ข้อ 5 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อเกณฑ์คุณสมบัติการเข้าศึกษาที่หลักสูตรกำ�หนด เป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดีและไม่เคยกระทำ�ความผิดทางวินัยจนได้รับโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติของนักศึกษา ส่วนคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ
ข้อ 6 นักศึกษาภาคสมทบจะขอย้ายสาขาวิชาหรือรอบเวลาเรียนเป็นภาคปกติไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
จากอธิการบดี
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ข้อ 7 การย้ายสาขาวิชาไม่เป็นเหตุให้ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินกว่าสองเท่าของแผนการเรียนตาม
หลักสูตร นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นต้นไป ยกเว้นภาค
การศึกษาฤดูร้อน
ข้อ 8 นักศึกษาที่อนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้ว ให้โอนผลการเรียนที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมด จากคณะหรือ
สาขาวิชาเดิมมายังคณะหรือสาขาวิชาใหม่ เพื่อนำ�มาคำ�นวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 9 การย้ายคณะหรือสาขาวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำ�ตัวนักศึกษาใหม่
เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 10 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำ�นาจวินิจฉัยตีความปัญหาเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้
คำ�วินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
					 (ลงชื่อ) วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
			
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
				
รักษาราชการแทน
			
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ออนุมัติให้เป็นตามข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยบริการวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562 อาศัยอำ�นาจตามมาตรา 24 และ มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับ ข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องบริการวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
		 3.1 ประกาศสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การชดใช้ในกรณีทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555
		 3.2 ประกาศสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การให้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557
		 3.3 ประกาศสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557
บรรดา ประกาศ มติ หรือคำ�สั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต”
หมายความว่า วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สำ�นัก”		
หมายความว่า สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
					
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และให้หมายความรวมถึง
					
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
					
ของวิทยาเขต ตามประกาศนี้ด้วย
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“ผู้อำ�นวยการ” หมายความว่า
					
					
					
“ห้องสมุด” 		
หมายความว่า
					
					
					
					
“นักศึกษา”		
หมายความว่า
					
					
“อาจารย์”		
หมายความว่า
					
					
					
“เจ้าหน้าที่”		
หมายความว่า
					
“สมาชิกสามัญ” หมายความว่า
					
“สมาชิกกิตติมศักดิ์” หมายความว่า
					
					
					
					
“สมาชิกสมทบ” หมายความว่า
					
					
“ทรัพยากร		
หมายความว่า
สารสนเทศ”			

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง อื่นที่
รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศของวิทยาเขต
ตามประกาศนี้ด้วย
ห้องสมุด และศูนย์การเรียนด้วยตนเองใน สำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา และให้หมายความรวมถึง ห้องสมุดและศูนย์การ
เรียนด้วยตนเอง ของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของวิทยาเขต ตามประกาศด้วย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน และให้หมาย
ความรวมถึงนักศึกษา ตามโครงการความร่วมมือต่างๆ ซึ่งมา
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วย
อาจารย์ประจำ� และอาจารย์พิเศษของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ให้หมายรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�การสอน
หรือเป็นผู้ช่วยสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วย
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุกประเภท
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เป็น สมาชิกของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ปรึกษา
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก บุคคลภายนอกที่เป็นกรรมการ
อื่นใดของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือบุคลากร
ในหน่วยงานอื่นที่มีข้อตกลงร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
ข้าราชการบำ�นาญ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน และให้หมายความรวมถึง บุคคลภายนอกที่สมัครสมาชิก
ห้องสมุดโดยชำ�ระ ค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วย
วัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ทุกรูปแบบที่จัดไว้ให้บริการตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน
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“วัสดุตีพิมพ์”
หมายความว่า วัสดุที่ใช้ตัวอักษรในการสื่อความหมายและพิมพ์ด้วยระบบการ
					
พิมพ์ต่างๆจำ�แนกตามแหล่งที่มาของข้อมูล ความรู้ ความคิดและ
					
ประสบการณ์ที่เป็นเนื้อหาต่างๆ
“วัสดุไม่ตีพิมพ์” หมายความว่า วัสดุที่ไม่อยู่ในรูปของตัวพิมพ์ แต่สามารถสื่อความหมายได้จาก
					
ระบบสารสนเทศโดยอาศัยภาพ และเสียง
ข้อ 5 การเป็นสมาชิก ให้ปฏิบัติดังนี้
		 5.1 สมาชิกสามัญ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
			
5.1.1 อาจารย์ ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย หรือแสดงหนังสือรับรองจาก
คณบดี หรือหัวหน้าสาขาวิชาที่สังกัด โดยจะมีอายุการเป็นสมาชิกจนกว่าจะพ้นสภาพจากการเป็นอาจารย์
			
5.1.2 เจ้าหน้าที่ ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย หรือแสดงหนังสือรับรอง
จากหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด โดยจะมีอายุการเป็นสมาชิกจนกว่าจะพ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าที่
			
5.1.3 นักศึกษา ให้แสดงใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ พร้อม
บัตรนักศึกษา โดยจะมีอายุสมาชิกจนถึงสิ้นภาคการศึกษา แต่ต้องไม่เกินกว่าวันที่ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
		 5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย โดยจะมีอายุการเป็นสมาชิก
จนกว่าจะพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
		 5.3 สมาชิกสมทบ ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย และชำ�ระค่าธรรมเนียมการเป็น
สมาชิกจำ�นวน 500 บาทต่อปี
ข้อ 6 ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ แบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้
		 6.1 วัสดุตีพิมพ์
			 6.1.1 วัสดุตีพิมพ์ที่ให้ยืมออกนอกสำ�นัก ได้แก่
				 6.1.1.1 หนังสือทั่วไป
				 6.1.1.2 สิ่งพิมพ์รัฐบาล
				 6.1.1.3 นวนิยาย
				 6.1.1.4 วิทยานิพนธ์
				 6.1.1.5 เอกสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆที่ระบุให้ยืมออกได้
			 6.1.2 วัสดุตีพิมพ์ที่ห้ามยืมออกนอกสำ�นัก ได้แก่
				 6.1.2.1 หนังสืออ้างอิง
				 6.1.2.2 หนังสือหายาก
				 6.1.2.3 วรสารและนิตยสาร
				 6.1.2.4 กฤตภาคและจุลสาร
				 6.1.2.5 เอกสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆที่ระบุห้ามยืน
		 6.2 วัสดุไม่ตีพิมพ์
			 6.2.1 วัสดุไม่ตีพิมพ์ที่ให้ยืมออกนอกสำ�นัก ได้แก่
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				 6.2.1.1 สื่อประสม (ซีดี-รอบ)
				 6.2.1.2 แผ่นวีดีทัศน์ดิจิตอล (วีซีดี หรือ ดีวีดี หรือ บลูเลย์ดิส)
				 6.2.1.3 แผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี)
				 6.2.1.4วัสดุไม่ตีพิมพ์อื่นที่ระบุให้ยืมออกได้
			 6.2.2 วัสดุไม่ตีพิมพ์ที่ห้ามยืมออกนอกสำ�นัก ได้แก่
				 6.2.2.1 ภาพ หรือ ภาพเขียนที่ใส่กรอบ
				 6.2.2.2 วัสดุไม่ตีพิมพ์อื่น ๆ ที่ระบุห้ามยืม เช่นของที่ระลึก โล่ ถ้วยรางวัลเป็นต้น 		
				 6.2.2.3 คอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์
แบบพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
		 6.2.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
			 6.2.3.1 ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ On-line searching
			 6.2.3.2 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 7 ข้อปฏิบัติสำ�หรับผู้เข้าใช้บริการ
		 7.1 ต้องแต่งกายให้สุภาพ สำ�รวมกิริยา ไม่พูดคุยเสียงดัง และไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่น
		 7.2 ต้องแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อำ�นวยการขอตรวจ
		 7.3 เก็บกระเป๋า แฟ้มเอกสาร ถุงหรือหีบห่อไว้ในที่ ๆ จัดให้ และขอสงวนสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
สอบกรณีที่จำ�เป็น
		 7.4 ห้ามนำ�อาหาร เครื่องดื่ม เข้าบริเวณห้องสมุด ยกเว้นพื้นที่ที่สำ�นักจัดไว้ให้
		 7.5 ห้ามทำ�ความสกปรก ในบริเวณห้องสมุด
		 7.6 ห้ามเล่นการพนันในพื้นที่บริการของสำ�นัก
		 7.7 ห้ามนำ�ทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือชำ�รุดจนไม่สามารถใช้การได้
		 7.8 ห้ามนำ�ทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุด โดยไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบ
		 7.9 ห้ามติดประกาศหรือโฆษณาใดๆ ในสำ�นัก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำ�นวยการหรือบุคคลที่
ผู้อำ�นวยการมอบหมาย
		 7.10 สมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ หรือสมาชิกสมทบที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต้องตรวจดู
ความชำ�รุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนทำ�การยืน หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันทีมิฉะนั้นผู้ยืมต้อง
รับผิดชอบในการชำ�รุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไป
		 7.11 สมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ หรือสมาชิกสมทบที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศต้องคืนทรัพยากร
สารสนเทศตามกำ�หนดเวลาให้ยืน หากส่งคืนเกินกว่ากำ�หนดเวลาต้องชำ�ระเงินค่าปรับ
		 7.12 หากทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมชำ�รุด ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อซ่อมแซมตามมูลค่าที่
ซ่อมแซมหากไม่สามารถซ่อมแซมได้จะต้องชดใช้โดยการซื้อในรายการที่เหมือนเดิมหรือใหม่กว่าของเดิม
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		 7.13 หากทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมสูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้โดยการซื้อในรายการที่เหมือนเดิมหรือ
ใหม่กว่าของเดิม และในกรณีที่แจ้งหายหลังวันกำ�หนดส่งต้องชำ�ระค่าปรับตามประกาศนี้ด้วย
		 7.14 กรณีทรัพยากรสารสนเทศที่ชำ�รุดเสียหายตามข้อ 7.12 และหรือสูญหายตามข้อ 7.13 และไม่
สามารถซื้อมาใช้ได้ ต้องชดใช้เป็นเงินจำ�นวนสองเท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศนั้น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรอื่น
อาจกำ�หนดให้ชดใช้เป็นเงินค่าทรัพยากรสารสนเทศ ค่าปรับ และหรือค่าเสียหายถ้ามี ตามที่เจ้าหน้าที่พิจารณา
และได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี
		 7.15 กรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย หรือชำ�รุดจนไม่สามารถใช้การได้ หากยังไม่ได้ชดใช้ตามข้อ
7.11 ข้อ 7.12 ข้อ 7.13 และข้อ 7.14 จะถูกตัดสิทธิ์การยืม
		 7.16 ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบสถานะค่าปรับเกินกำ�หนดส่งตามช่องทางที่สำ�นักให้บริการ
		 7.17 ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบระวังทรัพย์สินส่วนตัว รวมทั้งต้องป้องกันและใช้ทรัพย์สินของ
สำ�นักอย่างระมัดระวัง
		 7.18 ผู้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
			
7.18.1 ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยจะไม่เปลี่ยน โอนการยืมให้กับผู้อื่นหรือให้
ผู้อื่นยืมใช้งานตลอดเวลาการยืม และผู้ยืมจะต้องดูแล รักษาคอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพปกติ
			
7.18.2. เมื่อเกิดปัญหาผิดปกติกับคอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ผู้ยืมต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
			
7.18.3 หลังการส่งคืน เจ้าหน้าที่จะทำ�การตรวจสอบคอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ
และเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หากเกิดความชำ�รุดหรือสูญหาย
ผู้ยืมต้องรับผิดชอบตามข้อ 11
			
7.18.4 ถ้าคอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
พกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่ผู้ยืมได้ยืมไป เกิดการสูญหายหรือชำ�รุดจนไม่สามารถใช้การได้ และหรือ
ค้างค่าปรับซึ่งเกิดจากการไม่ส่งคืนตามกำ�หนด หากยังไม่ชดใช้ หรือ ฝ่าฝืนไม่รับผิดชอบตามข้อ 11
			
7.18.5 ผู้ยืมจะต้องไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ไว้ในคอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และ
เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ไม่เปลี่ยนแปลงระบบ หรือกระทำ�
การใดที่มีผลต่ออุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
พกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
		 7.19 ห้ามผู้ยืมกระทำ�การละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ 8 หากผู้เข้าใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อ 7 จะถูกดำ�เนินการตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคล
อีสาน ว่าด้วยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562
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ข้อ 9 สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทสมาชิก
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
			
1. สมาชิกสามัญ
1.1 อาจารย์
- หนังสือทั่วไป,สิ่งพิมพ์รัฐบาล,รายงานวิจัย,นวนิยาย,
		
เรื่องสั้น,พ็อกเก็ตบุคส์
		
- ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
		
- ดีวีดี วีซีดี ซีดีรอม และบลูเรย์ดิส
		
- คอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องอ่าน
		
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
		
อื่นๆ (ใช้เฉพาะภายในพื้นที่บริการเท่านั้น)
1.2 เจ้าหน้าที่
- หนังสือทั่วไป,สิ่งพิมพ์รัฐบาล,รายงานวิจัย,นวนิยาย,
		
เรื่องสั้น,พ็อกเก็ตบุคส์
		
- ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
ดีวีดี วีซีดี ซีดีรอม และบลูเรย์ดิส
		
- คอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องอ่าน
		
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
		
อื่นๆ (ใช้เฉพาะภายในพื้นที่บริการเท่านั้น)
1.3 นักศึกษา
- หนังสือทั่วไป,สิ่งพิมพ์รัฐบาล,รายงานวิจัย,นวนิยาย,
ปวส.ป.ตรี
เรื่องสั้น,พ็อกเก็ตบุคส์
		
- ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
		
- ดีวีดี วีซีดี ซีดีรอม และบลูเรย์ดิส
		
- คอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องอ่านหนังสือ
		
อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
		
(ใช้เฉพาะภายในพื้นที่บริการเท่านั้น)
1.4 นักศึกษา
- หนังสือทั่วไป,สิ่งพิมพ์รัฐบาล,รายงานวิจัย,นวนิยาย,
ป.โท และ ป.เอก
เรื่องสั้น,พ็อกเก็ตบุคส์
		
- ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
		
- ดีวีดี วีซีดี ซีดีรอม และบลูเรย์ดิส
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จำ�นวน ระยะเวลา
(รายการ)
(วัน)
10

60

2
3
1

3		
3
3 ชั่วโมง

7

15

2
3
3

3
3
3 ชั่วโมง

5

7

2
3
1

3
3
3 ชั่วโมง

10

34

2
3

3
3

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ประเภทสมาชิก
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
			
		
		
		
2. สมาชิก
กิตติมศักดิ์
		
		
		
		
		
3.สมาชิกสมทบ
		
		
		
		
		
		
		
		
		

จำ�นวน ระยะเวลา
(รายการ)
(วัน)

- คอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องอ่านหนังสือ
3
3 ชั่วโมง
อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
(ใช้เฉพาะภายในพื้นที่บริการเท่านั้น)
- หนังสือทั่วไป,สิ่งพิมพ์รัฐบาล,รายงานวิจัย,นวนิยาย,
10
60
เรื่องสั้น,พ็อกเก็ตบุคส์
- ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
2
3
- ดีวีดี วีซีดี ซีดีรอม และบลูเรย์ดิส
3
3
- คอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องอ่านหนังสือ
1
3 ชั่วโมง
อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
(ใช้เฉพาะภายในพื้นที่บริการเท่านั้น)
วางเงินประกัน 80 % ของราคาหนังสือทั่วไป,สิ่งพิมพ์
3
7
รัฐบาล, รายงานวิจัย ,นวนิยาย,เรื่องสั้น,พ็อกเก็ตบุคส์
ที่ยืมทั้งหมด
- ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
(ใช้เฉพาะภายในพื้นที่บริการเท่านั้น)				
- ดีวีดี วีซีดี ซีดีรอม และบลูเรย์ดิส
(ใช้เฉพาะภายในพื้นที่บริการเท่านั้น)				
- คอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
(ใช้เฉพาะภายในพื้นที่บริการเท่านั้น)

ข้อ 10 อัตราค่าปรับเกินกําหนดส่ง
		 10.1 วัสดุตีพิมพ์ วันละ 5 บาทต่อรายการ แต่ไม่เกินราคาของทรัพยากรสารสนเทศ
		 10.2 วัสดุไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ ดีวีดี วีซีดี ซีดีรอม และบลูเรย์ดิสก์ วันละ 5 บาทต่อรายการ แต่ไม่เกินราคา
ของหลักทรัพยากรสารสนเทศ
		 10.3 วัสดุไม่ตีพิมพ์ คอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ชั่วโมงละ 50 บาทต่อรายการ แต่ไม่เกินราคาของทรัพยากรสารสนเทศ
		 10.4 การผ่อนผัน ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าปรับให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
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ข้อ 11 ค่าเสียหายต่อทรัพยากรสารสนเทศ
11.1 ทรัพยากรสารสนเทศชำ�รุด เสียหาย ด้วยประการใดก็ตามให้ชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซม
เป็นเงินตามจำ�นวนของทรัพยากรสารสนเทศนั้น
		 11.2 ทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย หรือชำ�รุด ไม่สามารถใช้การได้
		
11.2.1 ผู้ยืมต้องซื้อทดแทนในรายการที่เป็นฉบับพิมพ์เดียวกัน หรือฉบับพิมพ์ที่ใหม่กว่าเดิม
ยกเว้นทรัพยากรสารสนเทศชื่อเรื่องนั้นไม่มีจำ�หน่าย ให้ซื้อชื่อเรื่องอื่นในสาขาเดียวกันที่มีคุณค่าทางวิชาการ และ
ราคาที่ไม่น้อยกว่าราคาที่สูญหาย และชำ�ระค่าดำ�เนินการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ จำ�นวน 100 บาท พร้อมทั้ง
ชำ�ระค่าปรับเกินกำ�หนดส่ง (ถ้ามี)
		
11.2.2 กรณีที่ไม่สามารถซื้อทดแทนได้ ผู้ยืมต้องดำ�เนินการดังนี้
				
(1) ชำ�ระเงินชดใช้เป็นจำ�นวน 2 เท่า ของราคาทรัพยากรสารสนเทศ
				
(2) ชำ�ระค่าดำ�เนินการเตรียมทรัพยากร จำ�นวน 100 บาท
				
(3) ชำ�ระค่าปรับเกินกำ�หนดส่ง (ถ้ามี)
		
11.3 ทรัพยากรสารสนเทศใดที่เคยแจ้งหายไว้ หากสมาชิกผู้ยืมได้ชดใช้ค่าเสียหายต่อทรัพยากรแล้ว
จะไม่สามารถขอรับค่าเสียหายที่ชดใช้แล้วคืนได้
ข้อ 12 นักศึกษาที่จะสำ�เร็จการศึกษา พ้นสภาพนักศึกษา หรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา จะต้องผ่าน
การตรวจสอบพันธะ และได้รับการรับรองการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อำ�นวยการ
ข้อ 13 สมาชิกสามัญที่เปลี่ยน ย้าย หรือโอน หน่วยงานต้นสังกัด หรือลาออกจากการเป็นบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยจะต้องผ่านการตรวจสอบพันธะ และได้รับการรับรองการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศจากเจ้าหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้อำ�นวยการก่อน
บทเฉพาะกาล
ข้อ 14 อัตราค่าปรับเกินกำ�หนดส่งของทรัพยากรสารสนเทศของสมาชิกทุกประเภท ที่ค้างค่าปรับอยู่ในวัน
ก่อนวันที่ประกาศใช้บังคับ ให้ชำ�ระค่าปรับตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๓
				

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และการจัด “เขตสูบบุหรี่”
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 ลง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เรื่อง
กำ�หนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำ�หนดส่วนหนึ่ง
ส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 กำ�หนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพ
ผู้ไม่สูบบุหรี่
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
และการจัด “เขตสูบบุหรี่” ดังนี้
1. สถานที่ส่วนที่เป็น “อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำ�หนดให้ทุกอาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
2. สถานที่นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 1. สามารถจัด“เขตสูบบุหรี่”
เป็นการเฉพาะได้
3. สภาพและลักษณะเขตปลอดบุหรี่ต้องเป็นดังนี้
		 3.1 ติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่รูปแบบตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่กฎหมายกำ�หนด โดยติด
ไว้ตำ�แหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณ
		 3.2 ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่อการสูบบุหรี่
		 3.3 ไม่มีการสูบบุหรี่
4. การจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ต้องเป็นดังนี้
		 4.1 ต้องไม่อยู่บริเวณทางเข้า - ออก
		 4.2 ต้องไม่ประเจิดประเจ้อ
		 4.3 ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำ�คาญแก่ผู้อื่น
		 4.4 มีการประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ให้เกิดแรงจูงใจในการลด ละ เลิก สูบบุหรี่
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไม่รับการสนับสนุนใดๆ จากผู้ประกอบการหรือบริษัทบุหรี่
รวมทั้งรูปแบบการดำ�เนินกิจกรรมของผู้ประกอบธุรกิจยาสูบ
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6. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าตรวจตราเฝ้าระวังบุคลากร และนักศึกษาที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาดำ�เนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
7. ผู้เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ต้องปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
8. อาจารย์ประจำ�วิชาทุกรายวิชาสอดแทรกความรู้ หรือจัดการเรียนการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษ
ภัยบุหรี่และแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็นเขต
ปลอดบุหรี่
9. หน่วยงานทุกหน่วยงาน หากพบผู้มีปัญหาสุขภาพในด้านร่างกาย จิตใจจากการบริโภคยาสูบและ
ต้องการความช่วยเหลือ ให้ประสานงานที่แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ งานบริการ สวัสดิการ
นักศึกษาและสุขภาพอนามัย กองพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเข้ารับการบำ�บัดรักษาฟื้นฟูที่สถานบริการสาธารณสุข
ต่อไป
จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2558
						
(ลงชื่อ) วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
					
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)				
		
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
เพื่อให้การดำ�เนินงานตามนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และการจัดเขตสูบบุหรี่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
เรื่อง กำ�หนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำ�หนดส่วน
หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งกำ�หนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพ
ผู้ไม่สูบบุหรี่
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่
ในเขตปลอดบุหรี่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นกำ�หนดหกสิบวันนับถัดจากวันประกาศเป็นต้น
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“บุคลากร”		
หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบัน
						 อุดมศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
						
ราชมงคลอีสาน
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“บุคลภายนอก” หมายความว่า บุคคลใดซึ่งมิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
						
ในสถาบันอุดมศึกษาพนักงานราชการ ลูกจ้าง และนักศึกษาของ
						
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อาคารหรือ
หมายความว่า สถานที่ส่วนที่เป็นอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณ
สิ่งปลูกสร้าง”			 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
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“บุหรี่”		
หมายความว่า บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตามกฎหมายว่าด้วย
						
ยาสูบ
“สูบบุหรี่”		
หมายความรวมถึง การกระทำ�ใดๆ ซึ่งมีผลทำ�ให้เกิดควันจากการเผาไหม้ของบุหรี่
“เขตปลอดบุหรี่ หมายความว่า บริเวณที่ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่
“เขตสูบบุหรี่”
หมายความว่า บริเวณที่ให้มีการสูบบุหรี่ได้
ข้อ 4 อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นสถานที่เขตปลอดบุหรี่
ข้อ 5 สถานที่นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นพื้นที่ที่สามารถสูบบุหรี่ได้ ต้อง
เป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้เป็นเขตสูบบุหรี่เท่านั้น
ข้อ 6 บุคลากรที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือมหาวิทยาลัย มีหนังสือ
ตักเตือนบุคลากรผู้ฝ่าฝืน หากบุคลากรรายดังกล่าวยังมีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ให้หน่วยงานต้น
สังกัด หรือมหาวิทยาลัยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำ�รวจให้เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
ข้อ 7 นักศึกษาที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ให้พิจารณาโทษตามลำ�ดับดังต่อไปนี้
		 7.1 ในกรณีที่มีการกระทำ�ความผิดครั้งแรก ให้ลงโทษภาคทัณฑ์โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
		 7.2 ในกรณีที่มีการกระทำ�ความผิดครั้งที่สอง ใด้ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
		 7.3 ในกรณีที่มีการกระทำ�ความผิดครั้งที่สาม ให้ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
		 7.4 ในกรณีที่มีการกระทำ�ความผิดเกินกว่าที่กำ�หนดไว้ในข้อ 7.1 ถึงข้อ 7.3 ให้มหาวิทยาลัยแจ้ง
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจให้เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
ข้อ 8 บุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย และสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ให้บุคลากร หรือ
นักศึกษาที่พบเห็นแล้วแต่กรณี แจ้งให้บุคคลภายนอกนั้นหยุดสูบบุหรี่ หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แจ้งให้บุคคลภายนอกนั้นหยุดสูบบุหรี่ ถ้าบุคคลภายนอกยังฝ่าฝืนสูบบุหรี่หลังจากได้รับแจ้งดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัย
แจ้งเจ้าหน้าที่ตำ�รวจให้เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
					
						
(ลงชื่อ) วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
					
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
				
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การเปิดให้บริการ
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดระยะเวลา เกี่ยวกับการเปิด ให้บริการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยบริการวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การเปิดให้บริการ
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
บรรดา ประกาศ มติ หรือคำ�สั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต”
หมายความว่า วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สำ�นัก”		
หมายความว่า สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
						
เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และให้หมายความ
						
รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิทยบริการและ เทคโนโลยี
						
สารสนเทศของวิทยาเขตตามประกาศนี้ด้วย
“ผู้อำ�นวยการ” หมายความว่า ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
						
ให้หมายความ รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง อื่นที่
						
รับผิดชอบงานวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศของ
						
วิทยาเขต ตามประกาศนี้ด้วย
ข้อ 4 เวลาเปิดบริการให้ถือตามเวลาราชการของมหาวิทยาลัย และการเปิดบริการนอกเหนือจากเวลา
ราชการ ให้เป็นไปตามข้อ 5
ข้อ 5 กำ�หนดเวลาเปิดและปิดทำ�การ
		 5.1 เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.
		 5.2 ปิดบริการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ข้อ 6 ในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็น ผู้อำ�นวยการอาจเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาให้บริการได้ โดยประกาศให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อรักษาประโยชน์ของสำ�นัก หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บริการผู้อำ�นวยการหรือ
ตัวแทนมีอำ�นาจปิดการให้บริการ หรือเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาให้บริการเป็นการชั่วคราวโดยไม่จำ�เป็นต้อง
ประกาศให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ 7 ให้ผู้อำ�นวยการรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้
ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้ผู้อำ�นวยการ มีอำ�นาจวินิจฉัย สั่งการ ให้ปฏิบัติ
ตามที่เห็นสมควร และคำ�วินิจฉัยของผู้อำ�นวยการให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
					
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน)
				
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สถาบันสหสรรพศาสตร์

ที่ตั้ง :
			
ติดต่อ :
Web
Tel		
Fax

ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง 77 หมู่ 7 ต�ำบลหนองระเวียง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
: www.iis.rmuti.ac.th และ www.cis.rmuti.ac.th
: 0-4423-3000 ต่อ 5011 – 5013, 5015 - 5019
: -

ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส�ำนักงานสถาบันสหสรรพศาสตร์
ส�ำนักงานสถาบันสหสรรพศาสตร์ มีภารกิจในด้านการจัดการเรียนการสอน งานด้านธุรการ งานด้านการจัด
ท�ำแผน งบประมาณ ระบบบริหารคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา และงานด้านกิจการ
นักศึกษา เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษา ด้วยความรับผิดชอบและการบริการที่มีคุณภาพ
บุคลากรมีจิตส�ำนึกที่ดีในการให้บริการ ทุกคนมีส่วนร่วมในการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน มีการ
ประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
พัฒนาระบบการบริการทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนอ�ำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน
แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ สนับสนุนการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การบริการวิชาการและวิชาชีพ
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสู่การประกันคุณภาพ โดยการน�ำและติดตามผลอย่างใกล้ชิดของ
ผู้บริหารทุกระดับ
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1. งานบริการการศึกษา
		 1.1 แผนกงานวิชาการและวิจัย
			 - งานด้านทะเบียนและประเมินผลการศึกษา		
			 - งานด้านพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษา
			 - งานด้านประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
		 1.2 แผนกงานพัฒนานักศึกษา
			 - งานด้านกิจกรรมนักศึกษา					
			 - งานด้านแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์			
2. งานบริหารงานทั่วไป
		 2.1 แผนกงานธุรการคณะ
			 - งานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ 			
			 - งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร				
			 - งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ			
			 - งานวิเทศสัมพันธ์				
		 2.2 ฝ่ายงานแผนและการประกันคุณภาพ
			 - งานด้านนโยบายและแผนหน่วยงาน			
			 - งานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล

- งานด้านสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
- งานด้านวิจัยและบริการวิชาการ
- งานด้านโสตทัศนศึกษา
- งานด้านกิจการนักศึกษา
- งานด้านคณะกรรมการนักศึกษา
สถาบันสหสรรพศาสตร์
- งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
- งานประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์
- งานอนุรักษ์พลังงาน
- งานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอนใน สถาบันสหสรรพศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 (กลุ่มพาณิชยกรรม)
1. สาขาการบัญชี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ศรัณย์พร
รักษาพงษ์
		 อาจารย์มนฑกาล
พงษ์เกษม
		 อาจารย์ดวงกมล
ยังให้ผล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบัญชี สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา พนักงานบัญชี รับท�ำบัญชี บริษัทผู้ตรวจ
สอบบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี นักบัญชี เจ้าของกิจการ ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี นอกจากนี้ ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษา
ทางการบัญชีสามารถโยกย้ายไปรับต�ำแหน่งในฝ่ายอื่นๆ ได้เกือบทุกสายงานธุรกิจ เช่น การเงิน การตลาด การ
บริหารบุคคล การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ และอื่น ๆ
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2. สาขาการตลาด

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ภูมิพัฒน์ 		 นวจินดากาญจน์
		 อาจารย์ปิยมาภรณ์		 เทียมจิตร 			
		 อาจารย์สุพรรณี		 พรภักดี		
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาด มีทางเลือกหลากหลายส�ำหรับการท�ำงาน โดยครอบคลุม หน้าที่งานทางธุรกิจทุกด้าน
อาทิ ทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงิน ภายในองค์กร หรือแม้แต่เป็นผู้ประกอบการเอง

3. สาขาการเงิน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ค�ำพู 			 โรจนวงศ์
		 อาจารย์จิราพร 		 จิระชีวี
		 อาจารย์มาเลิศ 		 ด่านกุล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาการเงิน สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ การประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือ
ท�ำงานในสถาบันการเงินต่างๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์
บริษัทประกันภัย สถาบันการเงินเฉพาะด้านต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
แห่งประเทศไทย ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน ตลอดจนธุรกิจการผลิตการค้าและบริการทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ส�ำหรับงานที่สามารถท�ำได้ในธุรกิจต่างๆ เหล่านั้นคือ เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์และวางแผนทาง
การเงิน นักวิเคราะห์การลงทุนและโครงการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ได้ทั้งในธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ราชการ ตลอดจนองค์กรการกุศลและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ

4. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ศุภสิทธิ์		 สมศรีใส
		 อาจารย์ปิยะดา			 เลาะสันเทียะ			
		 อาจารย์นงลักษ์		 อันทะเดช
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ พนักงานภาครัฐ, นักวิเคราะห์
ระบบ, โปรแกรมเมอร์, พนักงานบริษัท, เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงคอมพิวเตอร์, เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์, นักพัฒนา
เว็บไซต์, นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ ต่าง ๆ
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5. สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์รฐกฤษ			 ธนพิทชัย
		 อาจารย์กุสุมาล			 ประหา
		 อาจารย์พนมรุ้ง			 ชุมค�ำใฮ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สามารถเป็นพนักงานฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและพัฒนาธุรกิจค้าปลีก
ขนาดใหญ่และขนาดย่อมพนักงานฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์พนักงานออกแบบและตกแต่งร้านค้า
ปลีก พนักงานฝ่ายบริหารธุรกิจบริการทุกรูปแบบพนักงานฝ่ายบริหารงารธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้านหรือ
ธุรกิจค้าปลีกทางออนเตอร์เน็ตพนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจค้าปลีกในระบบแฟรนไซส์พนักงานฝ่ายบริหารศูนย์
กระจายสินค้าผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตรที่เปิดสอนใน สถาบันสหสรรพศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 (กลุ่มช่างอุตสาหกรรม)
1. สาขาช่างโยธา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ณัฐพล 		 ฐาตุจิรางค์กุล
		 อาจารย์กฤษฏา 		 ครอสูงเนิน
		 อาจารย์รัชชานนท์ 		 ศักดิณากร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างโยธา สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ รับราชการตามหน่วยงานของรัฐ
วิศวกรโยธา วิศวกรออกแบบโครงสร้าง ประมาณราคาก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา นักวิจัย
และพัฒนาด้านวิศวกรรมโยธา นักวิชาการ

2. สาขาช่างไฟฟ้า

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์เกรียงกมล 		 มงคลเมือง
		 อาจารย์ศิริชัย 		 ลาภาสระน้อย
		 อาจารย์ปรเมษฐ์ 		 นวมโคกสูง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้า สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ รับราชการ และ รัฐวิสาหกิจ
บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว ประกอบอาชีพอิสระ (ของตนเอง) เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม สามารถหารายได้
ระหว่างเรียน มีรายได้สูง และสามารถเรียนต่อจนถึงระดับปริญญา ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน
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3. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์อนันท์ 		 เกสูงเนิน
		 อาจารย์อัตถ์ 			 ศรีเนตร
		 อาจารย์ภากร 			 นาคศรี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ รับราชการ และรัฐวิสาหกิจ
เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม ช่างควบคุมเครื่องจักร ในงานอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคยานยนต์ระบบสื่อสารสารสนเทศ
ช่างคอมพิวเตอร์ ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น จําหน่ายและบริการตรวจซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และสามารถเรียนต่อจนถึงระดับปริญญา ในสถาบันการศึกษา
ทั้งของรัฐบาลและเอกชน

4. สาขาช่างจักรกลหนัก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ไพรัชต์ 		 ดิฐคณารักษ์กุล
		 อาจารย์ราชพล 		 ไชยพันธ์
		 อาจารย์ไพลิน 		 หาญขุนทด
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก ประกอบอาชีพรับราชการ (ครู ทหาร ต�ำรวจ ช่างควบคุม) โรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต์ ประกอบจักรยานยนต์ โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ โรงงานปิโตรเคมี ประกอบอาชีพอิสระ ช่างซ่อม
เครื่องยนต์ ช่างซ่อมเครื่องจักรกลหนัก ช่างซ่อมเครื่องล่าง ช่างเทคนิค ตามศูนย์บริการรถยนต์พนักงานขาย
พนักงานขับรถ และ สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

5. สาขาช่างยนต์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์อ�ำพล			 ทันไชย
		 อาจารย์ธนโชติ			 ศิริรักษ์
		 อาจารย์พงศ์สวัสดิ์ 		 สายสุพรรณ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างยนต์ ประกอบอาชีพรับราชการ (ครู ทหาร ต�ำรวจ ช่างควบคุม) โรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต์ ประกอบจักรยานยนต์ โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ โรงงานปิโตรเคมีประกอบอาชีพอิสระ ช่างซ่อม
เครื่องยนต์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมแอร์รถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องล่าง ช่างเทคนิค ตามศูนย์บริการรถยนต์
พนักงานขาย พนักงานขับรถ และ สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
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6. สาขาช่างโลหะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ชานนท์ 		 บุนนท์
		 อาจารย์สมบัติ 		 น้อยมิ่ง
		 อาจารย์สมหมาย 		 ธรรมประโคน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
		โปรแกรมวิชาช่างโลหะ สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ รับราชการตามหน่วยงานของรัฐ
เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม เป็นพนักงาน ช่างซ่อมบํารุงโรงงานอุตสาหกรรม โรงผลิตและประกอบรถยนต์ ช่างเชื่อม
ท่ออุตสาหกรรม ท่อส่งน�้ำมัน ท่อส่ง ก๊าซ การออกแบบ ประกอบอาชีพอิสระ ช่างเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์งาน
ผลิตภัณฑ์โลหะ ของชําร่วย การตกแต่งอาคารบ้านเรือน งานโครงสร้างโลหะ และศึกษาต่อในระดับที่สูงได้ จนถึง
ระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน

7. สาขาช่างกลโรงงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ธนสาร 		 จอมพุทรา
		 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ 		 รุนกระโทก
		 อาจารย์พสิษฐ์ 		 ชูตระกูล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
และสามารถประกอบอาชีพรับราชการตามหน่วยงานของรัฐ เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่อง
จักรกล รถยนต์ และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ช่างควบคุมการผลิตชิ้นส่วน ช่างซ่อมบ�ำรุง ช่างขึ้นรูปชิ้นส่วน ช่างประจ�ำ
เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจาะ ช่างซ่อมบ�ำรุง ช่างแม่พิมพ์โลหะ เป็นต้น

8. สาขาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์กัมปนาท 		 ถ่ายสูงเนิน
		 อาจารย์พิตินันท์ 		 วสันตเสนานนท์
		 อาจารย์รัชพัฒย์ 		 ศาสตร์สูงเนิน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ ด้านการ
ออกแบบผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ ในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับงานเครื่องมือและแม่พิมพ์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รถยนต์ และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ช่างควบคุม
การผลิตชิ้นส่วน ช่างซ่อมบ�ำรุง ช่างขึ้นรูปชิ้นส่วน ช่างประจ�ำเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจาะ ช่างซ่อมบ�ำรุง ช่าง
แม่พิมพ์โลหะ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
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9. สาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ชานนท์ 		 บุนนท์
		 อาจารย์ธนสาร 		 จอมพุทรา
		 อาจารย์พิตินันท์ 		 วสันตเสนานนท์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ ด้านการ
ออกแบบชิ้นส่วนระบบขนส่างทางราง การตรวจสอบทางรถไฟ การสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมบ�ำรุง
รางรถไฟ ในสถานประกอบการเดินรถไฟ สถานประกอบการในการตรวจสอบความเสียหายทางราง สถานประกอบ
การผลิตชุดประแจทางหลีก สถานประกอบการผลิตหมอนคอนกรีตอัดแรงส�ำหรับทางรถไฟ ช่างตรวจสอบทาง
รถไฟประจ�ำหน่วยซ่อมบ�ำรุงทางรถไฟ และช่างเทคนิคส�ำหรับหน่วยวิจัยทดสอบผลิตภัณฑ์ทางระบบขนส่งทางราง

10. สาขาช่างบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์อนันท์ 		 เกสูงเนิน
		 อาจารย์ธันยวรา		 อันอาตม์งาม
		 อาจารย์กฤษฎา		 ทาสันเทียะ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา
ได้แก่ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว ประกอบอาชีพอิสระ (ของตนเอง) เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม
งานที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายก�ำลังไฟฟ้า ระบบแปลง
พลังงานไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟฟ้าส�ำหรับระบบขนส่งทางรางและสามารถเรียนต่อจนถึงระดับ
ปริญญา ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน

11. สาขาสัตวศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ปฏิเวธ 		 นวมโคกสูง
		 อาจารย์จิระวัลย์ 		 โคตรศักดี
		 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ 		 กองพิธี			
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
เพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ด้านสัตวศาสตร์ ให้ทันสมัย เข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ และ
มีความสามรถทางการปฏิบัติในวิชาชีพทางสัตวศาสตร์ เพื่อน�ำไปประกอบอาชีพ ด้านงานฟาร์ม ท�ำธุรกิจส่วนตัว
สามารถประกอบอาชีพรับราชการตามหน่วยงานของรัฐและสามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาในสถาบันการ
ศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
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12. สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์อัตถ์ 			 ศรีเนตร
		 อาจารย์ปรเมษฐ์		 นวมโคกสูง
		 อาจารย์พสิษฐ์			 ชูตระกูล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ เป็นสหวิทยาการเชิงประยุกต์ ที่น�ำวิชาพื้นฐานหลัก
ว่าด้วย วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อการออกแบบและสร้างผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สามารถ
ประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ออกแบบระบบอัตโนมัติ
สร้างระบบอัตโนมัติ และซ่อมระบบอัตโนมัติให้กับขบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสอนใน สถาบันสหสรรพศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์จัตุพล 		 ป้องกัน
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ศรีเมือง
		 อาจารย์สุรเดช 		 สินจะโป๊ะ
		 อาจารย์สุรศักดิ์ 		 จ่าบาล
		 อาจารย์ปริญญา		 กิตติสุทธิ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา
ได้ดังนี้
		 1) วิศวกรระบบรางของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
		 2) อาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
		 3) เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้และการบ�ำรุงรักษา ระบบราง
		 4) ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับระบบราง
		 5) นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาทางด้านระบบราง
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.ไพลิน 		 ทองสนิทกาญจน์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติณกร ภูวดิน
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล 		 สุริพล
		 อาจารย์วิษณุพงศ์ 		 ตะเคียน
		 อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์		 อินทร์กง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในสายการบิน และศูนย์ซ่อมอากาศยานของหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พนักงานวางแผนการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
3. เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คและซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
4. อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนา ด้านการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.เสกสรรค์		 สุทธิสงค์
		 อาจารย์ ดร.วิทยา		 พิมพ์ดา
		 อาจารย์ ดร.วารี		 ศรีสอน
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก 		 เจริญภักดี 			
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกร/นักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานด้านพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2. ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ตรวจสอบการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการจัดการด้านพลังงานในอาคาร และ
โรงงาน
3. พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับงานด้านพลังงานทดแทน
4. เจ้าของสถานประกอบการ/บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงาน/พลังงานทดแทน
5. ผู้ออกแบบและควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ระบบระบายน�้ำ ตรวจวัดคุณภาพน�้ำ อากาศ และดิน
6. หน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ
7. หน่วยงานเอกชน เช่น ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ งานประเมินด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม งานบริหาร
จัดการระบบมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมและออกแบบระบบการผลิต และจ่ายน�้ำประปา
8. นักวิจัยและพัฒนา/นักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสิ่งแวดล้อม
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4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.สรายุทธ			 ทดนาที
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย			 ลาภาสระน้อย
		 อาจารย์ ดร.สุกัญญา			 ลาภกระโทก
		 อาจารย์ ดร.สุภาพร			 ชื่นชม
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรร			 พลศรี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านฟาร์มอัจฉริยะของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
2. เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้านการเกษตร (Young Smart Farmer)
3. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ
4. อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและสาขาอื่นๆ ที่มีพื้นฐาน วิชาการ
ที่ใกล้เคียงกัน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1. สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 1.1.1 วิชาเอกนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
			 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส
			 2. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอใจ บุรีนอก
			 3. อาจารย์ ดร.นิตยา 			 ปิติวิทยากุล
		 1.1.2 วิชาเอกนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตพืช
			 1. อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ 			 วงค์สอน
			 2. อาจารย์เอกรัตน์ 			 วสุเพ็ญ
			 3. อาจารย์ ดร.วีรวัตร 			 มานานุศาสตร์
		 1.1.3 วิชาเอกนวัตกรรมและเทคโนโลยีการอาหาร
			 1. อาจารย์ ดร.เยาวพา 			 ความหมั่น
			 2. อาจารย์ ดร.ฐิติกร 			 มหิสนันท์
			 3. อาจารย์ ดร.น�้ำฝน 			 ไทยวงษ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. รับราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานราชการ
2. ท�ำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

277

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

3. เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. ศึกษาต่อในสาขาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอใจ บุรีนอก
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา แสนมหายักษ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. รับราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานราชการ
2. ท�ำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร
3. เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. ศึกษาต่อในสาขาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศ
1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอใจ บุรีนอก
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา แสนมหายักษ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. รับราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานราชการ
2. ท�ำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร
3. เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. ศึกษาต่อในสาขาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศ

2. สาขาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ 		 เวชกามา
		 อาจารย์ ดร. นาถอนงค์ 		 ยอดสิงห์
		 อาจารย์ ดร. สุกัญญา		 มิ่งใหญ่
		 อาจารย์ ดร. สิริภัค 		 ฤทธิ์น�้ำค�ำ
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		 อาจารย์ ดร. วรรณณี 		 ตรองพาณิชย์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. ท�ำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรและธุรกิจการเกษตร
2. เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
3. เจ้าของสมาร์ทฟาร์ม ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อย
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. รับราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานราชการ
6. ศึกษาต่อในสาขาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ

3. สาขาวิชานวัตกรรมข้าว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้าว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร. สุทธิพงษ์		 หงษ์ทอง
		 อาจารย์ ดร. สิทธิพันธ์		 สินอ�ำพร
		 อาจารย์ ดร. ณัฏฐกิตติยา		 ไพบูลย์
		 อาจารย์ ดร. ชุติรัตน์		 อัศวเทพ
		 อาจารย์ ดร. นราศักดิ์		 ศรียศ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. ผู้ประกอบการทางการเกษตร หรือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการปลูกข้าว
อย่างมีประสิทธิภาพหรือ ผู้น�ำกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสหกิจที่เกี่ยวข้อง
2. งานเอกชน เป็นนักวิชาการ นักวิจัย สารเคมี การส่งออกพืชผลเกษตร บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การผลิต
และจ�ำหน่ายปุ๋ย เป็นต้น การด�ำเนินธุรกิจการส่งออกทางด้านเกษตร วางระบบการให้น�้ำ หรือพนักงานประจ�ำบริษัท
หรืองานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร งานฝ่ายระบบตรวจสอบคุณภาพข้าว เป็นต้น
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว จัดจ�ำหน่ายพันธุ์พืช เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางการเกษตร การด�ำเนิน
การเพื่อการผลิตทางเกษตร การจัดจ�ำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การด�ำเนินธุรกิจบริษัทจ�ำหน่ายสารเคมีเพื่อ
การเกษตร นักวิจัยและนักพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ผู้ผลิตและผู้จัดจ�ำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือจัดตั้งบริษัทเพื่อให้ค�ำ
ปรึกษาละให้ค�ำแนะน�ำ รวมทั้งให้บริการในการก�ำจัดแมลงศัตรูพืชและการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
4. เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural
Practice, GAP) และเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
5. ศึกษาต่อในสาขาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศ
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คณะบริหารธุรกิจ

ที่ตั้ง :
ติดต่อ :
Web
Tel		
Fax

อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ
: http://www.ba.rmuti.ac.th
: 0-44233-000 ต่อ 3607,3690,3693
: 0-44233-076

ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ
สำ�นักงานคณบดี
เป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะฯ ให้บริการและอำ�นวยความสะดวก จัดหา ประสานงานให้กับบุคลากร
นักศึกษาของคณะฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมทั้งหน่วยงานองค์กร
ภายนอกต่าง ๆ ที่มาติดต่อ เพื่อตอบสนองนโยบายของคณะ ฯ ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย โดยเน้นคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของงานเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการและอำ�นวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน การสร้าง
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การบริการวิชาการและวิชาชีพ การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

1. งานบริการการศึกษา

		
		
		
		

1.1 แผนกงานวิชาการและวิจัย
1. งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา		 2. งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ
3. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 4. งานวิจัยและบริการวิชาการ
5. งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน			
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		 6. บริหารจัดการสาขาวิชาทั้งหมด 5 สาขาวิชา
			 6.1 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำ�นวน 7 หลักสูตร ดังนี้
				 6.1.1 สาขาวิชาการบัญชี				
				 6.1.2 สาขาวิชาการเงิน
				 6.1.3 สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล		
				 6.1.4 สาขาวิชาการจัดการ มี 2 เอกวิชา คือ
					 1. วิชาเอกการจัดการทั่วไป
					 2. วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
				 6.1.6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
				 6.1.6 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
				 6.1.7 สาขาวิชาการตลาด มี 3 เอกวิชา คือ
					 1. วิชาเอกการบริหารการตลาด
					 2. วิชาเอกการตลาดดิจิทัล
					 3. วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
			 6.2 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท จำ�นวน 2 สาขาวิชา
				 6.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA.)
				 6.2.2 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.)
		 1.2 แผนกงานพัฒนานักศึกษา
			 1. งานกิจการนักศึกษา					 2. งานกิจกรรมนักศึกษา
			 3. งานสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ		 4. งานด้านแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. งานบริหารงานทั่วไป
		 2.1 แผนกงานธุรการคณะ
			 1. งานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่		 2. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
			 3. งานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่		 4. งานฐานข้อมูลของหน่วยงาน
			 5. งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
		 2.2 แผนกงานแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
			 1. งานนโยบายและแผนหน่วยงาน
			 2. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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1. สาขาการบัญชี

หลักสูตรที่เปิดสอนใน คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
			 อาจารย์พรพิมล		 อิฐรัตน์
			 ดร.จันทร์เพ็ญ		 ธงไชย
			 ดร.สมศักดิ์			 จินตวัฒนกุล
			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา		 ธงจันทร์
			 อาจารย์บุษบงกช		 บุญกุศล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
เมื่อสำ�เร็จการศึกษาไปแล้ว ผู้สำ�เร็จการศึกษาสามารถทำ�งานได้หลายสายงาน เช่น การทำ�บัญชี การสอบ
บัญชี การบัญชีบริหาร การบัญชีภาษีอากร การวางระบบบัญชี การศึกษาและเทคโนโลยีบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การให้คำ�ปรึกษาทางการเงินและบัญชี และสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. สาขาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลภา		 เปรื่องเวทย์
			 อาจารย์พรสวัสดิ์		 สิงห์ยาม
			 อาจารย์ดวงพร		 ขุนอาจสูงเนิน
			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์
			 อาจารย์พิไลพร		 ศิริมาเทพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทั้งส่วนราชการและเอกชน
2. นักวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุนในประเทศไทย (CISA) และระดับสากล (CFA)
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์			 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
5. พนักงานธนาคาร			 6. พนักงานบริษัทหลักทรัพย์
7. พนักงานธนกิจ (Teller)			 8. พนักงานบริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต
9. ผู้จัดการทางการเงิน			 10. พนักงานการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
11. ผู้ประกอบการอิสระ			 12. ที่ปรึกษาทางการเงิน
13. นักลงทุนทางการเงิน			 14. ที่ปรึกษาการลงทุน

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

283

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

3. สาขาระบบสารสนเทศ

3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ดร.ประชาสันต์
แว่นไธสง
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย
		 อาจารย์นงลักษ์
อันทะเดช
		 ดร.ภาคภูมิ 		
หมีเงิน
		 อาจารย์ศศิวิมล
กอบัว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
เมื่อนักศึกษาสำ�เร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ สามารถนำ�ความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ได้แก่
		 1. นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Data Analytics)
		 2. นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
		 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
		 4. นักติดตั้งระบบ (System Implementer)
		 5. นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
		 6. พนักงานในธุรกิจซอฟต์แวร์ (Employee in Software Industries)
		 7. นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Developer)
		 8. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร (Digital Monitor)
		 9. ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Project Manager)
		 10. เจ้าของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
		 11. เจ้าของธุรกิจไอทีและดิจิทัล(Entrepreneur)
		 12. นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketer)
		 13. เจ้าหน้าที่สารสนเทศในองค์กร (Information Technology Officer)
		 14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer) เป็นต้
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3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า
			 ดร.ปิยรัตน์ 		 งามสนิท
			 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย 		 กิ่งสีดา
			 ดร.วิรัตร 			 บุตรวาปี
			ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
เมื่อนักศึกษาสำ�เร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ สามารถนำ�ความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่
		 1. นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
		 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
		 3. เจ้าหน้าที่ด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์และระบบ (Computer and System Support)
		 4. เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและระบบ (Data Processing and System Officer)
		 5. เจ้าหน้าที่สารสนเทศในองค์กร (Information Technology Officer)
		 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
		 7. ธุรกิจส่วนตัวทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Entrepreneur) เป็นต้น

4. สาขาการจัดการ

4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
		 1. วิชาเอกการจัดการทั่วไป 2. วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		1. วิชาเอกการจัดการทั่วไป
			 อาจารย์อัจฉราวรรณ		 ท้าวด่อน
			 อาจารย์แพนศรี		 พินปรุ
			 อาจารย์ปราณี 		 สกุลลิขเรศสีมา
		2. วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
			 อาจารย์ ดร.ชาตยา		 นิลพลับ
			 อาจารย์ ดร.อนิรุธ		 พิพัฒน์ประภา
			 อาจารย์ ดร.สุกานดา 		 กลิ่นขจร
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
วิชาเอก การจัดการทั่วไป
		 1) เจ้าหน้าที่บริหารงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
		 2) ผู้บริหารระดับต้น
		 3) นักพัฒนาองค์การ
		 4) ผู้ประกอบการ
		 5) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
		 6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
		 7) นักแรงงานสัมพันธ์
วิชาเอก การจัดการอุตสาหกรรม
		 1) ผู้บริหารระดับต้น และ/หรือ ระดับกลาง ในธุรกิจอุตสาหกรรม
		 2) เจ้าหน้าที่ควบคุม และ/หรือ ตรวจสอบคุณภาพ
		 3) เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย ระดับหัวหน้างาน
		 4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงงานด้านอุตสาหกรรม
		 5) เจ้าหน้าที่วางแผน พัฒนาบุคคล และแรงงานสัมพันธ์
		 6) หัวหน้าฝ่ายวางแผน และควบคุมการผลิต
		 7) เจ้าหน้าที่บริหารงานในองค์การอุตสาหกรรม
		 8) นักวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
		 9) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และบริหารคลังสินค้า
4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
		 4.2.1 วิชาเอกการจัดการโซ่อุปทาน
			 อาจารย์ ดร.วรอนงค์			 โถทองคำ�
			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น
			 อาจารย์ ดร.นรรัฐ			 รื่นกวี
		4.2.2 วิชาเอกการจัดการธุรกิจระบบราง
			 อาจารย์ณัฐณิชา 			 นิสัยสุข
			 อาจารย์ ดร.นิลุบล 			 วิโรจน์ฐิติยวงศ์
			 อาจารย์กุสุมาลย์			 ประหา
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำ�เร็จการศึกษา
1. ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight forwarder)
3. พนักงานกรมศุลกากร 					
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต			
7. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ					
9. เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า					
11. เจ้าหน้าที่กรมการราง					
13. ตัวแทนผู้ขนส่งทางบก ราง อากาศ

2. ตัวแทนออกของ (Shipping)
4. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
8. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
10. ตัวแทนนำ�เข้าส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ
12. นักวางแผนการเดินรถระบบรถไฟ

4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.ณัชชา 		 ลิมปศิริสุวรรณ
		 อาจารย์ ดร.อัมพาพร		 ลีลามโนธรรม
		 อาจารย์นวินดา			 ซื่อตรง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้น		 2. เจ้าหน้าที่สำ�รองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร
3. เจ้าหน้าที่ดูแลมาตรฐานการบิน 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายครัวการบิน 		 6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในท่าอากาศยาน
7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าในเขตปลอดอากร
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน
9. เจ้าหน้าฝ่ายมาตฐานการบริการท่าอากาศยานและการบิน
10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศประจำ�สถาบันการบินพลเรือน
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินประจำ�สถาบันการบินพลเรือน
12. เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการประจำ�สถาบันการบินพลเรือน
13. เจ้าหน้าที่กองอัตราค่าบริการประจำ�สถาบันการบินพลเรือนประจำ�สถาบันการบินพลเรือน
14. เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและเทคโนโลยีสารสนเทศประจำ�สถาบันการบิน
		 พลเรือน
15. เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบความปลอดภัยห้องโดยสารประจำ�สถาบันการบินพลเรือน
16. เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตรายประจำ�สถาบันการบินพลเรือน
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4.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิมา 		 ถนิมกาญจน์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล			 พ้นภัย
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1) ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
2) ผู้บริหารสถานประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรม
3) ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ นำ�เข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
4) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เจ้าของกิจการธุรกิจขนาดกลาง และเจ้าของกิจการธุรกิจขนาดใหญ่
5) ผูบ้ ริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ที่ปรึกษาธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

5. สาขาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
		 1. วิชาเอกการบริหารการตลาด (Marketing Management)
		 2. วิชาเอกการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
		 3. วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
1. วิชาเอกการบริหารการตลาด (Marketing Management)
		 อาจารย์ปิยมาภรณ์ 		 เทียมจิตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี 		 นิลสมัคร
		 อาจารย์สุพรรณี 		 พรภักดี
2. วิชาเอกการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
		 อาจารย์ ดร.ณพรรณ 		 สินธุศิริ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฏี 		 เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
		 อาจารย์นันทพันธ์ 		 จิระเดชประไพ
3. วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์นิภา 		 รัตนจันทร์
		 อาจารย์ปุริม 			 หนุนนัด
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิชาเอกการบริหารการตลาด (Marketing Management)
		 1.1 นักบริหารงานลูกค้า (Account Executive/Client Service)
		 1.2 ผู้ประสานงานขาย (Sales Coordinator)
		 1.3 ผู้ดูแลฝ่ายตลาดต่างประเทศ (International Marketing Manager)
		 1.4 ผู้ดูแลประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience)
		 1.5 ฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Executive)
		 1.6 นักจัดการผลิตภัณฑ์/ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง (Product Manager/Product Specialist)
		 1.7 นักวิจัยการตลาด (Marketing Researcher)
		 1.8 ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Personal Business)
		 1.9 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการตลาด
2. วิชาเอกการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
		 2.1 นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)
		 2.2 นักพัฒนาเนื้อหา (Content Developer)
		 2.3 ผู้ดูแลโซเชียลมีเดีย (Social Media Admin)
		 2.4 ผู้ดูแลเว็บไซต์ (SEO/SEM)
		 2.5 นักวางแผนโฆษณา (Media Planner)
		 2.6 ผู้ดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (Online Category Manager)
		 2.7 ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Personal Business)
		 2.8 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัล
3. วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)
		 3.1 ผู้จัดการร้าน (Manager)
		 3.2 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (Assistant Manager)
		 3.3 ผู้จัดการเขต (Area Manager)
		 3.4 ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Area Manager)
		 3.5 ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
		 3.6 เจ้าของธุรกิจ (Store Business Partner)
		 3.7 ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Personal Business)
		 3.8 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ที่ตั้ง : อาคาร 34 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ติดต่อ :
Web : www.sci.rmuti.ac.th
Tel		 : 044-233000 ต่อ 4000, 4006, 4007, 4009
ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของส�ำนักงานคณบดี ดังต่อไปนี้
1. งานบริการการศึกษา
		 - งานด้านทะเบียนและประเมินผลการศึกษา - งานด้านพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ
		 - งานด้านวิจัยและบริการวิชาการ			
- งานด้านสหกิจและการฝึกงาน
		 - งานด้านโสตทัศนศึกษาและห้องสมุดคณะ - งานด้านบัณฑิตศึกษา
		 - งานด้านบ่มเพาะวิสาหกิจและสิทธิบัตร - งานด้านกิจการนักศึกษา
		 - งานด้านกิจกรรมนักศึกษา				
- งานด้านแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. งานบริหารงานทั่วไป
		 - งานด้านสารบรรณและการเจ้าหน้าที่
- งานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
		 - งานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ - งานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ
		 - งานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่		
- งานด้านนโยบายและแผนหน่วยงาน
		 - งานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา - งานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล
		 - งานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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หลักสูตรที่เปิดสอนใน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

1. สาขามนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ผัลย์ศุภา 		 โคตุทา
		 อาจารย์อัญชลี			 วีระชัยสันติกุล
		 อาจารย์เมทินี 			 ดวงประเสริฐชัย
		 อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์		 อาจปรุ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรดา อ�ำนวย
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. งานภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การ
ท่าอากาศยาน ส�ำนักงานต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง
2. งานภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างประเทศ
3. งานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น งานโรงแรม มัคคุเทศก์ สายการบิน
4. งานธุรกิจส่วนตัว เช่น งานแปลเอกสาร ล่าม ธุรกิจน�ำเข้า-ส่งออก วิทยากรให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
สถาบันสอนภาษา
5. งานด้านสื่อสารมวลชน เช่นผู้สื่อข่าว เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

2. สาขาสังคมศาสตร์

2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์วัลย์ลิกา 		 เจริญศิลป์
		 อาจารย์ธนาวัฒน์ 		 ปัทมฤทธิกุล
		 อาจารย์อชิรญา 		 พรมลัง
		 อาจารย์ปรเมษฐ์ 		 สักพันธ์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตนภา		 สมบูรณ์ศิลป์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. ประกอบอาชีพในธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในสถานประกอบการธุรกิจน�ำเที่ยว เช่น ผู้จัดการธุรกิจ
น�ำเที่ยวภายในประเทศ ผู้จัดการธุรกิจน�ำเที่ยวต่างประเทศ หัวหน้างานวางแผนด้านการตลาดธุรกิจน�ำเที่ยว
ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจน�ำเที่ยว เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานในธุรกิจน�ำเที่ยว ผู้น�ำเที่ยวต่างประเทศ
มัคคุเทศก์ เป็นต้น

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

292

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

2. ประกอบอาชีพในหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เช่น นักวิชาการด้านการ
ท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ส่งเสริม การท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่
สื่อสารการตลาด ต�ำรวจท่องเที่ยว ผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว พนักงานต้อนรับ พนักงานให้ข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษา ผู้ด�ำเนินงานในการจัดประชุมและนิทรรศการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ภาคพื้นในท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ ท่าเรือ สถานีขนส่ง เป็นต้น
3. ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่
พักแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ธุรกิจบันเทิง และแหล่งท่องเที่ยวที่
ด�ำเนินการโดยเอกชน เป็นต้น
		2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ชารี 			 จันสุพรม
		 อาจารย์สิริไพศาล 		 ยิ้มประเสริฐ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ 		 ฉัตรชูเกียรติกุล
		 อาจารย์ณรงค์ 			 จอมโคกกรวด
		 อาจารย์ ดร.สาวิตรี 		 ปักการะโต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
2. พนักงานหรืออาจารย์ผู้สอน ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3. ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนา และบริการด้านกีฬา
4. ผู้จัดการแข่งขันกีฬา และการให้บริการด้านสุขภาพ
5. ผู้ให้ค�ำแนะน�ำการออกก�ำลังกายในสถานประกอบการด้านสุขภาพ
6. พนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชนทางการกีฬา
7. นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

3. สาขาเคมีประยุกต์

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา 		 สวัสดี
		 อาจารย์ ดร.พิมพา 		 สร้อยสูงเนิน
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ธยาน์ บุตรวงศ์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรีรัตน์ ลิศนันท์
		 อาจารย์ ดร.พิมภนิจภา 		 กันทาดง
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ / นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัยและพัฒนา
2. นักวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพ / ประกันคุณภาพ (QA/QC)
3. พนักงานขายเครื่องมือหรือสารเคมี
4. ครู / อาจารย์
5. ผู้ประกอบการทางเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษาต่อ
3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ 		 อัศวสุขี
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา 		 สุไชยชิต
		 อาจารย์ ดร. รักชาติ 		 กลิ่นกล้า
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1) นักวิจัย/นักเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
2) ครู/อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
3) ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

		4.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.ธนสาร 		 เสริมสุข
		 อาจารย์ ดร.อัญชลี 		 บุบผามาลา
		 อาจารย์ปรารถนา 		 เดชประเสริฐศรี
		 อาจารย์อชิรญา 		 สุภาเดช
		 อาจารย์สุภวุฒิ 		 ภูมิรัตน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือนักสื่อสารดิจิทัล
2. นักโฆษณา หรือผู้ประกอบการด้านการโฆษณา
3. นักประชาสัมพันธ์ หรือผู้ประกอบการด้านการประชาสัมพันธ์
4. นักสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ หรือผู้ประกอบการด้านวิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อดิจิทัลอื่น ๆ
5. นักสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง หรือผู้ประกอบการด้านวิทยุกระจายเสียง การกระจายเสียง หรือ
สื่อดิจิทัลอื่น ๆ
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6. นักออกแบบและสร้างสรรค์สื่อเฉพาะกิจต่าง ๆ เช่น กราฟิก แอนิเมชัน ภาพยนตร์สั้น สื่อสมัยใหม่ หรือสื่อ
ออนไลน์ เป็นต้น
7. นักสื่อสารกิจกรรมพิเศษ หรือผู้ประกอบการด้านสื่อสารกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing)
8. ผู้ประกาศข่าว ผู้รายงานข่าว ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ ผู้ด�ำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ
9. นักวิชาการ หรือนักวิจัย ในภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนเมื่อส�ำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือที่เกี่ยวข้องได้
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์เอกชัย 		 แซ่จึง
		 อาจารย์เอกลักษณ์ 		 ฉิมจารย์
		 อาจารย์สรวิศ			 ต.ศิริวัฒนา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา 		 ฉิมจารย์
		 อาจารย์ ดร. สมชาติ		 ดีอุดม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
3. นักพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมเมอร์ 4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย		
5. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล		 6. ผู้จัดการหรือประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
7. ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์		 8. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
9. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์วรพล 			 อารีย์
		 อาจารย์ณัฐิญา 		 วงละคร
		 อาจารย์เฉลิมชัย 		 หล่อวงศ์ตระกูล
		 อาจารย์ศุภรัชญา 		 จงอุตส่าห์
		 อาจารย์วศิน 			 ตรีสินธุรส
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวางแผนระบบการขนส่ง			 2. ผู้รับจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
3. นักจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 4. เจ้าหน้าที่จัดการคลังสินค้า		
5. นักวิเคราะห์สินค้าคงคลัง			 6. นักวางแผนเครือข่ายการขนส่งและโลจิสติกส์
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ			 8. เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต
9. นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์
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4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น
การค้า
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล
จันทร์เรือง
		 อาจารย์เยาวเรศ
จันทะคัต
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล
สุริพล
		 อาจารย์ฉัตร
พยุงวิวัฒนกูล
		 อาจารย์สิริลักษณ์
บริรักษ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 			 2. ผู้สอนวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล			 4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
5. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์			 6. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
7. นักพัฒนาเว็บไซต์			 8. ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์
9. นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10. นักบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. สาขาชีววิทยาประยุกต์

5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.ศศิธร		 อินทร์นอก
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา		 กุประดิษฐ์
		 อาจารย์ ดร.ปนัดดา		 เพชรล้วน
		 อาจารย์ ดร.รสาภิรส		 สมวัชรจิต
		 อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ		 ประก�ำแหง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. รับราชการ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยด้านงาน
เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือหน่วยงานบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวผลิตภัณฑ์ใน
ห้องปฏิบัติการ
2. ท�ำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ด้านจุลินทรีย์ อุตสาหกรรมอาหาร
การเกษตร พลังงาน สุขภาพ และอื่น ๆ
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4. ท�ำงานในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานฝ่ายขายสารเคมี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
5. ศึกษาต่อในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์
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5.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.จิรายุส		 วรรัตน์โภคา
		 อาจารย์ ดร.ชมภูนุช		 ฆ้องลา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา		 กล้าเวช			
		 อาจารย์ ดร.นิดา 		 อาบสุววรรณ์
		 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ		 มีศิลป์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. ท�ำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2. นักวิชาการในหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
นม เครื่องดื่ม และอาหาร
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4. ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

6. สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธการ			 รัตนชัย
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา			 นิลม่วง
		 อาจารย์ชาคริต 			 นวลฉิมพลี
		 อาจารย์วันเฉลิม			 พูนสวัสดิ์
		 อาจารย์ธนิษฐ์				 สายโสภา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ/นักวิจัย/นักฟิสิกส์/นักวิทยาศาสตร์ (กลุ่มวิชาฟิสิกส์ระดับรากฐาน กลุ่มวิชาอุตุนิยมวิทยา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และกลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสดุและอิเล็กทรอนิกส์)
2. นักวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
3. ที่ปรึกษาโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์ส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
4. อาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
5. ข้าราชการต�ำรวจ กลุ่มงานวิทยาการ สังกัดส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
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6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล			 พิสิฐพิพัฒน์สิน
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมืองใจ 			 อุ่นเรือน
		 อาจารย์ภาวินทร์			 เอี่ยมประเสริฐกุล
		 อาจารย์พนาวรรณ			 หวังดี
		 อาจารย์ปริศฑนุช 			 มาศกุล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวัสดุศาสตร์หรือนักวิทยาการวัสดุ		
2.พนักงานควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
3. พนักงานประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 4. ผู้ช่วยนักวิจัย
5. ผู้ช่วยวิศวกรฝ่ายผลิต				
6. พนักงานฝ่ายผลิต
7. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ				
8. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

7. สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์อนุชา				 กล�่ำน้อย
		 อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์
กลีบเมฆ
		 อาจารย์มงคล				 ลีลาไพบูลย์
		 อาจารย์ปิยนุช				 ป้องกัน
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์		 โยธา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวางแผนการส�ำรวจ 		
2. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
3. นักสถิติ
			
4. นักจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
5. นักตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า 6. นักจัดการอุตสาหกรรม
7. นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
8. นักวิจัยและพัฒนาระบบประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
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คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

ที่ตั้ง : อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (อาคาร 3) , อาคารศิลปกรรม (อาคาร 5)
อาคารออกแบบอุตสาหกรรม (อาคาร 14) , อาคารสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (อาคาร 22)
อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (อาคาร 37)
ติดต่อ :
Web : www.aid.rmuti.ac.th
Tel		 : 044-233000 ต่อ 3712 / มือถือ 065-2388154
สาขาและหลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
1. สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์
		 - หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
		 - หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
		 - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2. สาขาการออกแบบอุตสาหากรรม
		 - หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
3. สาขาสถาปัตยกรรม
		 - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
		 - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
		 - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง
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ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส�ำนักงานคณบดี
ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวก จัดหา ประสานงาน ให้กับบุคลากร นักศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จ�ำนวน สาขาวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน รวมทั้งหน่วยงานองค์กรเอกชนต่าง ๆ ที่มาติดต่อรวมทั้งปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเน้นที่คุณภาพและประสิทธิภาพของงาน บุคลากรมีจิตส�ำนึกที่ดีในการบริการ ทุกคน
มีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน
ให้ดียิ่งขึ้น
พัฒนาระบบการบริการทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนอ�ำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน
การสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การบริการวิชาการและวิชาชีพ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสู่การ
ประกันคุณภาพ โดยการน�ำและติดตามผลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารทุกระดับ
1. งานบริหารงานทั่วไป ให้บริการงานส�ำนักงานคณบดี และดูแลงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
		 1.1 แผนกงานธุรการ
			 - งานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่		
- งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
			 - งานฐานข้อมูลของหน่วยงาน 		
- งานประชาสัมพันธ์และเว็ปไซด์
			 - งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ - งานอนุรักษ์พลังงาน
		 1.2 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
			 - งานนโยบายและแผน				
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. งานบริการการศึกษา ให้บริการงานส�ำนักงานคณบดี และดูแลงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
		 2.1 แผนกงานวิชาการและวิจัย
			 - งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา/ระบบ ESS		
			 - งานรับนักศึกษา 				
- งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ
			 - งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน		
- งานวิจัยและบริการวิชาการ		
			 - งานโสตทัศนศึกษาและห้องสมุด
- งานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
			 - งานวิเทศสัมพันธ์
		 2.2 แผนกงานพัฒนานักศึกษา
			 - งานกิจกรรมและกิจการนักศึกษา
- งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
			 - งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม - งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
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หลักสูตรที่เปิดสอนใน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
1. สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์

1.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์สุวพัชร			 โสวภาค
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดศักดิ์		 ประชาราษฎร์
		 อาจารย์ภัทรศักดิ์
		 สิมโฮง
		 อาจารย์วรดา
		 นาคเกษม
		 อาจารย์วันวิสาข์		 ภักดีศรี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักออกแบบกราฟฟิก			 2. นักออกแบบโฆษณา
3. นักออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์			 4. นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
5. นักออกแบบภาพประกอบ			 6. นักออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว
7. ผู้ประกอบการรายย่อย			 8. ผู้ก�ำกับศิลป์
9. นักออกแบบอิสระ
10. พนักงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน
1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร. โสภณ 		 ผลประพฤติ
		 อาจารย์วัลลภ 		 ศรีส�ำราญ
		 อาจารย์ ดร.สิริกานต์ 		 ไชยสิทธิ์
		 อาจารย์ปุญญรัตน์ 		 รังสูงเนิน
		 อาจารย์ภาณุวัฒน์		 ศิริกัน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักเขียนบทเพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. นักผลิตสื่อแอนิเมชัน 2D, 3D
3. นักออกแบบและผลิตสื่อเว็บไซต์			
4. นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
5. นักออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6. นักออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
7. นักออกแบบและสร้างภาพเทคนิคพิเศษ
8. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานมัลติมีเดีย
1.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.3.1 วิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกมล			 ตั้งธนะพงศ์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์			 นาคจรัส
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยารัฐ 		 จุลสุคนธ์
1.3.2 วิชาเอกจิตรกรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์
อาจารย์มงคล				 กลิ่นทับ
		 อาจารย์มาริษา				 เอี่ยมวงค์
		 อาจารย์ไชโย				 พันธ์ดี
1.3.3 วิชาเอกประติมากรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์
		 อาจารย์ฉัตรชัย
			 สายจันทร์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเกิด
ศรีสุขา
		 อาจารย์ธีรพงษ์				 ศรีฮาด
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. จิตรกร
2. ประติมากร
3. นักออกแบบกราฟิก
4. อาจารย์สอนศิลปะ
5. นายช่างศิลปะ,นักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
6. ช่างฝ่ายศิลป์ ห้างสรรพสินค้า
7. ช่างปั้น,ช่างหล่อ
8. ผู้ก�ำกับฝ่ายศิลป์

2. สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธ์วดี 		 พยัฆประโคน
		 อาจารย์ ดร. สิทธิศักดิ์			 รัตนประภาวรรณ
		 อาจารย์ ดร. กัลยกร			 จันทรสาขา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ 			 จันทร์สว่าง
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น
			 รักซ้อน
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ 			 แซ่เตีย
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา		 ดูพันดุง
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		 อาจารย์กิตติศักดิ์			 ธรรมศักดิ์ชัย
		 อาจารย์ปอยหลวง			 บุญเจริญ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. นักออกแบบเซรามิก
3. นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
4. นักวิชาการหรือนักวิจัย ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. พนักงานด้านออกแบบในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักออกแบบ
เซรามิก นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบกราฟิก นักวิชาการ
6. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรม
7. ผู้ดูแลระบบกระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต

3. สาขาสถาปัตยกรรม

3.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์ 			 ถนิมกาญจน์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงนภา 			 ศิลปสาย
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจเรข
แสงอาทิตย์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย 		 ชัยจันทร์
		 อาจารย์ปัทมาภรณ์
		 รัตนประดับ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. สถาปนิก
2. สถาปนิกพัฒนาแบบก่อสร้าง
3. ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
4. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
5. นักวิชาการ อาจารย์
6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ท�ำหุ่นจ�ำลอง ทัศนียภาพ 3 มิติ งานกราฟิก เป็นต้น
3.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศณี 			 ไชยรักษ์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ			 พานทอง
		 อาจารย์ ดร. จิตรมณี
			 ดีอุดมจันทร์
		 อาจารย์ปานพจน์			 บุญลี
		 อาจารย์พิเชฐ
			 ชาญชัย
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. สถาปนิกภายใน				 2. รับราชการ
3. นักออกแบบตกแต่งภายใน			 4. เจ้าของกิจการ
5. นักเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน		 6. นักออกแบบอิสระ
7. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน
3.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุฬ 		 ลีวงษ์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม
บุญญานุสิทธิ์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา พัดเกาะ
		
		 อาจารย์อดุลย์
		 วิสุทพิพัฒน์สกุล
		 อาจารย์จิรศักดิ์			 มากกลาง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักผังเมืองภาคเอกชนและนักผังเมืองภาคราชการในสังกัดของ กรมโยธาธิการและผังเมืององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�ำบล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
2. นักบริหารงานทั่วไป และ/หรือนักบริหารงานช่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนเช่น
บริษัทพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการพัฒนาเมือง ในองค์กรภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เจ้าหน้าที่จัดท�ำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ที่ตั้ง :
ติดต่อ :
Web
Tel		
Fax

อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36)
: www.ea.rmuti.ac.th
: 0 4423 3073 ต่อ 3109
: 0 4423 3074

ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส�ำนักงานคณบดี
ส�ำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะ มีภารกิจในด้านการจัดการเรียนการสอน งานด้านธุรการ
งานด้านการจัดท�ำแผน งบประมาณ ระบบบริหารคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา และ
งานด้านกิจการนักศึกษา เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษา ด้วยความรับผิดชอบและการบริการที่
มีคุณภาพ

1. งานบริการการศึกษา

1.1 แผนกงานวิชาการและวิจัย
		 - พัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ โดยการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
		 - ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา เช่น การลงทะเบียนของนักศึกษา การจัดสอบ
กลางภาคและปลายภาค การประเมินอาจารย์ผู้สอน การส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
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		 - มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการวิชาการ งานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็น
หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
		 - บริหารจัดการสาขาวิชา ทั้งหมด 13 สาขา ดังนี้
			 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 18 สาขาวิชา
			 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท จ�ำนวน 4 สาขาวิชา
			 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 3 สาขาวิชา
1.2 แผนกงานพัฒนานักศึกษา
มุ่งเน้นสนับสนุนส่งเสริม ให้นักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรม ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา ได้มีส่วนร่วม
เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรม
ดูแลความประพฤติและวินัย

2. งานบริหารงานทั่วไป ให้บริการและดูแลงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

2.1 แผนกงานธุรการคณะ
		 - งานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่
		 - งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
		 - งานฐานข้อมูลของหน่วยงาน
		 - งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
		 - งานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
2.2 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
		 - งานด้านนโยบายและแผนหน่วยงาน มีภารกิจหลักคือ วางแผน จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน จัดท�ำค�ำเสนอของบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ติดตามและรายงานผลการด�ำเนิน
งานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
		 - งานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีภารกิจหลักคือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ด�ำเนินการจัดกิจกรรม 7 ส. ระบบบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการวางแผน การ
ควบคุม การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพต่อเนื่อง
		 - งานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล
		 - งานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ
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หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. สาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการท�ำความเย็นและการปรับอากาศ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์นิวัฒน์				 เกตุชาติ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย 		 จารุวงศ์วิทยา
		 อาจารย์อารยันต์			 วงษ์นิยม
		 อาจารย์นพรัตน์ 			 อมัติรัตน์ 			
		 อาจารย์อภิเดช 			 บุญเจือ 			
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1) วิศวกรการท�ำความเย็นและการปรับอากาศของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2) อาจารย์สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาเอกชน
3) เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้และการบ�ำรุงรักษา ระบบท�ำความเย็นและระบบปรับอากาศ
4) ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการท�ำความเย็นและการปรับอากาศ
5) วิศวกรด้านเครื่องกลของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมกร 			 ครองไตรภพ
		 อาจารย์ ดร.เกตุกาญจน์ 			 ไชยขันธุ์
		 อาจารย์ ดร.กีระชาติ			 สุขสุทธิ์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต 		 ติรประเสริฐสิน
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา			 ศรีกุล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
3. นักวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
5. วิศวกรออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6. นักพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. วิศวกรออกแบบระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตส�ำหรับทุกสรรพสิ่ง
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8. วิศวกรข้อมูล
9. ผูป้ ระกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยี

3. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์
		 เล็กประดิษฐ์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล		 วรพันธ์
		 อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ 			 ทองใบ
		 อาจารย์โสภณ 			 สินสร้าง
		 อาจารย์ ดร.รตินันท์ 			 เหลือมพล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเครื่องกลของหน่วยงานรัฐและเอกชน
2. วิศวกรออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา/สุขาภิบาล/ดับเพลิง ระบบทางกล ในอาคาร
และโรงงานอุตสาหกรรม
3. วิศวกรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
4. ครูระดับอาชีวศึกษา
5. วิศวกรการขนส่งทางอากาศและระบบราง
6. วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทางกล ออกแบบผลิตภัณฑ์
7. วิศวกรวางโครงการ บริหารโครงการ
8. วิศวกรควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
9. วิศวกร ซ่อมบ�ำรุง รักษาเครื่องจักร ในโรงงาน
10. วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก
11. นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาระบบทางกล เครื่องยนต์ ระบบพลังงาน
3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ 			 อภิสิทธิ์ภิญโญ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ 			 แก้วชาติ
		 อาจารย์ธีระ				 ฮวบขุนทด
		 อาจารย์อภิวัฒน์ 			 เพชรวงศ์
		 อาจารย์ไพลิน 			 หาญขุนทด
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเครื่องจักรกลหนักของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
2. อาจารย์สถานศึกษาเอกชน
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้และการบ�ำรุงรักษา เครื่องจักรกลหนัก
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนัก
3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต 			 กฤตาคม
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา 			 ขันติโกมล
		 อาจารย์ ดร.ปฏิวัติ 			 วรามิตร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเครื่องกลของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
2. นักวิชาการหรือนักวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
5. ที่ปรึกษาในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
6. อาจารย์สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือต�่ำกว่าในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
3.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต 			 กฤตาคม
		 รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ 			 อมตฉายา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา 			 ขันติโกมล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเครื่องกลของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
2. นักวิชาการหรือนักวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
4. วิศวกรทางด้านพลังงาน
5. ที่ปรึกษาในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
6. อาจารย์สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือต�่ำกว่าในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

311

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

4. สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.สาวิตรี 			 ประภาการ
		 อาจารย์ยงยุทธ์ 			 เสียงดัง
		 อาจารย์ทยาวีร์ 			 หนูบุญ
		 อาจารย์ ดร.จาริณี 			 จงปลื้มปิติ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ 			 หวังเขื่อนกลาง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรโรงงาน		 2. นักวิจัยงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3. รับราชการ 					 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.พลเทพ 			 เวงสูงเนิน
		 อาจารย์ ดร.การัณย์ 			 หอมชาติ
		 รองศาสตราจารย์สมสิน 			 วางขุนทด
		 อาจารย์ไมตรี 				 ธรรมมา
		 อาจารย์มงคลชัย 			 ค�ำปากดี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
2. เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ (Young Smart Farmer)
3. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร
4. อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะและสาขาอื่นๆ ที่มีพื้นฐานวิชาการ
ที่ใกล้เคียงกัน
5. ศึกษาต่อในระดับการศึกษาในสาขาต่างๆ ที่สูงขึ้น
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5. สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.ธัชชัย 			 พุ่มพวง
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพล 			 นาคทอง
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล 			 คูพิมาย
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา 		 ดีค่ายค�ำ
		 อาจารย์ ดร.คมเดช			 ภาพัฒนบุรี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรดูแลระบบสื่อสารโทรคมนาคม ดิจิตอล และอิเล็กทรอนิกส์
2. วิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับ ระบบสื่อสาร ดิจิตอล และอิเล็กทรอนิกส์
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว ด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม ดิจิตอล และอิเล็กทรอนิกส์
4. อาจารย์ผู้สอนในระดับต�่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาด้านโทรคมนาคม
5. นวัตกรด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
6. นักวิจัยและนักวิชาการด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม

6. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.ประจวบ 			 อินระวงค์
		 อาจารย์ ดร.มงคล 			 ด่านบ�ำรุงตระกูล
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ 			 เผื่อนหมื่นไวย
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย			 สง่างาม
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย			 คล้ายคลึง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรที่ปรึกษา			 2. วิศวกรโครงการ
3. วิศวกรออกแบบ			 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. อาจารย์สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาเอกชน
6. ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
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6.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ 			 ศรีธร
		 รองศาสตราจารย์ ดร.กาณฑ์ 			 เกิดชื่น
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรีย์ 		 วงศ์ไตรรัตน์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรไฟฟ้าในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานเอกชน
2. รับราชการในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
3. ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
4. นักวิจัยหรือนักวิชาการในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
6.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 รองศาสตราจารย์ ดร.กาณฑ์ 			 เกิดชื่น
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติเดช		 บัวใหญ่
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ 			 ศรีธร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยและนักวิชาการ
2. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
3. วิศวกรไฟฟ้าภาครัฐหรือเอกชน
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

7. สาขาวิศวกรรมโยธา

7.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล 		 สมนา
		 อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ 			 พันทวี
		 อาจารย์ ดร.ชยกฤต 			 เพชรช่วย
อาจารย์จีรศักดิ์ 			 สุพรมวัน
		 อาจารย์ ดร.สมใจ 			 ยุบลชิต
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรออกแบบโครงสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธา
2. นักวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมโยธา
3. นักวิชาการ
7.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักษดา 		 ธ�ำรงวุฒิ
		 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร 			 ภูเงินข�ำ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา สมนา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ 		 เดชพันธ์
		 อาจารย์ ดร.ค�ำภี 			 จิตชัยภูมิ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยและนักวิชาการ
2. วิศวกรโยธาผู้ออกแบบและควบคุมโครงการก่อสร้าง
3. ผู้บริหารโครงการและผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมโยธา
4. วิศวกรและนายช่างโยธาประจ�ำส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร 			 ภูเงินข�ำ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ 		 เดชพันธ์
		 อาจารย์ ดร.สมใจ 			 ยุบลชิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยและนักวิชาการ
2. อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา
3. วิศวกรโยธาและผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
4. ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
5. วิศวกรโยธาประจ�ำส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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8. สาขาวิศวกรรมวัสดุ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิชาเอกโลหการ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณา 			 หอมจะบก
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส 		 คงสง
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ 			 พีรทัตสุวรรณ
วิชาเอกพอลิเมอร์
		 อาจารย์ ดร.วิษณุ 			 เจริญถนอม
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวรรต 		 หาสุข
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา 		 อุ่นเรือน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรการผลิตโลหการ			 2. วิศวกรการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
3. นักวิจัยพอลิเมอร์			 4. วิศวกรการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
5. วิศวกรการผลิตวัสดุผสม			 6. นักวิจัยโลหการ
7. วิศวกรตรวจสอบโลหะ			 8. วิศวกรตรวจสอบพอลิเมอร์		
9. นักวิชาการวัสดุ

9. สาขาวิศวกรรมส�ำรวจ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส�ำรวจและสารสนเทศ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.สฤษดิ์			 ติยะวงศ์สุวรรณ
		 อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์			 ประสมทรัพย์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพินิจ 		 เหมืองทอง
		 อาจารย์ ชาญชัย 			 เงาะปก
		 อาจารย์ ดร.ติณณ์			 ถิรกุลโตมร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรส�ำรวจหรือนักส�ำรวจ		 2. นักวิจัยงานวิศวกรรมส�ำรวจ
3. รับราชการ				 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. นักภูมิสารสนเทศ		 6. นักวิเคราะห์ข้อมูลเมือง
7. ช่างรังวัดเอกชน			 8. นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่
9. วิศวกรออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมส�ำรวจ
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10. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิชาเอกระบบสื่อสาร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติทัศน์		 ชวานนท์พิทักษ์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์			 อ่อนน้อม
		 อาจารย์ ดร.วิญญู			 ศิลาบุตร
วิชาเอกระบบควบคุมอัตโนมัติ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุพงษ์ 			 วิบูลเจริญ
		 อาจารย์ไมตรี				 ธรรมมา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ โสภณ
วิชาเอกระบบฝังตัว
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาฒน์			 สุกนวล
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธ ดร.ธนพร			 พยอมใหม่
		 อาจารย์ ดร.ศรันย์			 คัมภีร์ภัทร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรซ่อมบ�ำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
2. วิศวกรระบบสื่อสารและโครงข่าย
3. วิศวกรออกแบบอิเล็กทรอนิกส์
4. วิศวกรภาคสนามและซ่อมบ�ำรุงระบบ
5. โปรแกรมเมอร์ระบบอัตโนมัติและการควบคุมหุ่นยนต์
6. ผู้ประกอบการด้านงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
7. ผู้ประกอบการกิจการติดตั้งระบบสื่อสาร
8. เจ้าของกิจการระบบเครื่องขยายเสียงและงานบริการ
9. ครูอาชีวะ ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติและผู้ช่วยวิจัยหน่วยงานวิจัย
10. นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
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11. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
11.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ 		 วรรณศรี
		 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ 			 นาใจคง
		 อาจารย์นรารักษ์ 			 บุตรชา
		 อาจารย์ ดร.รุ่งวสันต์ 			 ไกรกลาง
		 อาจารย์สุรเชษฐ์ 			 ซ้อนกลิ่น
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรอุตสาหการในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานเอกชน
2. รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ
3. ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ
4. นักวิจัยหรือนักวิชาการในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
11.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ชัยวัฒน์ 			 วัฒนะกุล
		 อาจารย์สุรินทร์ 			 มณีศรี
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ 			 ยอดเพ็ชร
		 อาจารย์ ดร.วิทยา 			 ดาวดอน
		 อาจารย์สุรศักดิ์ 			 มะธิโตปะน�ำ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรด้านการออกแบบ ผลิตเครื่องมือ แม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์พลาสติกในสถานประกอบการ หรือ
โรงงานอุตสาหกรรม
2. อาจารย์สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาเอกชน
3. นักวิจัยและนักวิชาการในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. ศึกษาต่อในระดับการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ที่สูงขึ้น
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11.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์อมรศักดิ์ 			 มาใหญ่
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช 		 สุวิทยารักษ์โรภากุล
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ 			 วัชโรภากุล
		 อาจารย์เสน่ห์ 				 บุญร�ำไพ
		 อาจารย์เมธี 				 สุขี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรด้านการผลิตในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
2. รับราชการนักวิจัยและนักวิชาการในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการผลิต
3. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. ศึกษาต่อในระดับการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ที่สูงขึ้น
11.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.จารุพงษ์ 			 บรรเทา
		 อาจารย์ภูมิบุญ 			 พลต้าง
		 อาจารย์ ดร.วิจัย			 บุญญานุสิทธิ์
		 อาจารย์ ดร.นวลพรรณ			 บุราณศรี
		 อาจารย์ ดร.หฤทัย			 มาศโค้ง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
2. วิศวกรด้านการขนส่งและและจราจร
3. วิศวกรด้านการวางแผนและปฎิบัติการโลจิสติกส์
4. อาจารย์ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. นักวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโลจิสติกส์
11.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
		 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ 		 ธรรมโชติ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช 			 ริทินโย
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรอุตสาหการในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานเอกชน
2. รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ
3. ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ
4. นักวิจัยหรือนักวิชาการในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

12. สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น 			 คอกพิมาย
		 อาจารย์เกษม 				 พรมรินทร์
		 อาจารย์เอกบดี 			 เมืองกลาง
		 อาจารย์ปรีชา 				 สมหวัง
		 อาจารย์ ดร.กันญา			 โกสุมภ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐและเอกชน
2. วิศวกรควบคุมและบริหารจัดการระบบ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
3. นักวิเคราะห์ บริหารจัดการ หรือออกแบบระบบงานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
4. นักวิชาการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
5. อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา

13. สาขาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.นัยวัฒน์ 			 สุขทั่ง
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรกุล 			 มีกลางแสน
		 อาจารย์ ดร.จันทนา 			 สันทัดพร้อม
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลงพิณ 		 เพียรภูมิพงศ์
		 อาจารย์ ดร.ปิยะมาศ 			 จานนอก
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม
2. วิศวกรของบริษัทเอกชน
3. ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
4. ประกอบอาชีพส่วนตัว
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
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แผนที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
1. อาคารคณะบริหารธุรกิจ

21. สนามกีฬากลาง มทร.อีสาน		

2. อาคารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม

22. อาคารสาขาวิชาสถาปัตยกรรม		

3. อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

23. อาคารกองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา

4. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

24. อาคารยานพาหนะ

5. อาคารสำ�นักงานคณบดีศิลปกรรม

25. อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง

6. อาคารสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

26. อาคารโรงอาหาร

7. อาคารสำ�นักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย

27. แผนกอาคารสถานที่ใหม่ (กำ�ลังก่อสร้าง)

8. อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา

28. อาคารคุรุสัมมนาคาร

9. อาคารงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

29. อาคารหอพักคุรุคามวาสี		

11. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

30. อาคารหอพักภาติกาวัฒน์

12. อาคารสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

31. อาคารหอพักพัฒนาศรม

13. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

32. อาคารแฟลตครอบครัว 40 หน่วยเก่า

14. อาคารสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

33. อาคารหอพักนักศึกษา

15. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและศิลปศาสตร์

34. อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์

16. อาคารสำ�นักงานวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

35. อาคารสำ�นักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

17. อาคารศูนย์การเรียนรวมเครื่องทำ�ความเย็น

36. อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

18. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

37. อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม

19. อาคารสำ�นักงานอธิการบดี

38. อาคารแฟลต 40 หน่วยใหม่

20. อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม)		 สถานที่ออกกำ�ลังกาย
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แผนผัง

ศูนย์หนองระเวียง นครราชสีมา
1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (อาคารพิธีเปิด และจุดลงทะเบียน ห้องประชุมวิชาการ
และนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และห้องประชุมวิชาการชมรม
คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.)
2. อาคารอำ�นวยการ
3. นิทรรศการ “ใต้ร่มราชมงคล”
4. นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และนิทรรศการงานปราชญ์ชาวบ้าน
5. นิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำ�ริ
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง และพื้นที่ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก
7. เวทีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
8. อาคารเรือนนอน
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