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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

สาร

รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อ
เสียงมายาวนานในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั สิ โู่ ลกของอาชีพเป็นเวลากว่า
80 ปี นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ เมือ่ พ.ศ. 2470 และมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำ�ดับจนถึงปัจจุบนั นี้ ความมุง่ มัน่ ก็เพือ่ ธำ�รง
ไว้ซงึ่ เกียรติภมู ใิ นด้านคุณภาพการจัดการศึกษา และสร้างบรรยากาศสิง่ แวดล้อมทีเ่ ชือ่ มต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ภายใต้แนวคิด “Green & Clean campus”
นอกจากนี้เครื่องมือสำ�คัญในการสร้างบัณฑิตคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตก็คือ อัตลักษณ์ 4
ประการ ได้แก่ สะอาด สุภาพ สง่างาม และพอเพียง และในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคือ พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน (Asian community) มหาวิทยาลัยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมสู่สากล
มากยิง่ ขึน้ ด้วยหลักสูตรใหม่ ๆ และนอกจากนีส้ ภามหาวิทยาลัยก็ได้ก�ำ หนดระเบียบว่าด้วยเรือ่ งการจัดการศึกษาและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
หนังสือคูม่ อื นักศึกษาจึงเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญทีจ่ ะช่วยให้นกั ศึกษาบรรลุถงึ เป้าประสงค์ของการศึกษาเพราะ
เป็นแหล่งข้อมูลจำ�เป็นทีน่ กั ศึกษาจะต้องทำ�ความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจน ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทัว่ ๆ ไปของมหาวิทยาลัย
กฎข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ หรือปฏิทนิ การศึกษาประจำ�ปี โดยเฉพาะทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ ด้านหลักสูตร ซึง่ นักศึกษา
จะต้องทำ�ความเข้าใจให้กระจ่างในหลักสูตรทีต่ นศึกษาก็จะช่วยให้ประสบความ สำ�เร็จในการศึกษาหลักสูตรนัน้ ๆ เป็น
อย่างดี
จึงหวังว่า คู่มือนักศึกษาเล่มนี้จะเกิดประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่มีความสนใจในการจัดการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่

(นายธนภัทร โสวภาค)
รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตสุรินทร์

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง
ทางแห่งความสำ�เร็จมรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ
ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมาย
ประจำ � องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ข องรั ช กาลที่ 9 ซึ่ ง พระองค์ เ ป็ น ผู้ พ ระราชทานนามว่ า
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระมหากพิชัยมงกุฎครอบ และมี
เลข 9 อยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9
  ด้านล่างของตราวงกลมทำ�พับกรอบโค้งรองรับ ชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน” คัน่ ปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ พิมพ์ประจำ�ยามทัง้ สองข้าง หมาย
ถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า
มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา

ตราสัญลักษณ์ดอกไม้ราชมงคลอีสาน “แคแสด”
- ออกแบบเป็นรูปดอกแคแสดผสมผสานกับรูปตัวอักษร U (University) และเส้นสายจากแคน
- ดอกแคแสดเป็นดอกไม้ประจำ�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ดอกแคแสดมีกลีบดอก 5 กลีบ อันหมายถึง วิทยาเขตที่รวมสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
- ตัวอักษร U ซึ่งย่อมาจาก University นั้น ประกอบขึ้นจากเส้นสายทั้ง 5 เส้น ซึ่งได้มาจาก
ลักษณะของแคนที่ประกอบด้วย 5 ลำ�  เพื่อสื่อความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอีสาน และเส้น
เหล่านีม้ ที ศิ ทางพุง่ ขึน้ ไปในทิศเดียวกัน เปรียบเสมือนการก้าวไปพร้อมๆ กันทัง้ 5 วิทยาเขต
เพื่อนำ�พา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่ความสำ�เร็จร่วมกันทางการศึกษา

สีประจำ�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คือ สีแสด
ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย

คือ ต้นแคแสด เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีแสด ขึ้นง่าย    
โตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ ทุกภาค

ปณิธาน
สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์
วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นผู้นำ�จัดการศึกษาและบริการวิชาชีพ
เป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์และอุตสาหกรรมบริการ
ผลิตกำ�ลังคนที่มีคุณธรรม นำ�ความรู้สู่สังคม

วัฒนธรรมองค์กร
รักองค์กร ต้องการความสำ�เร็จ รักการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม การทำ�งานคือความสุข มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นสากล
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ทำ�งานอย่างมีศักดิ์ศรี
มุ่งเน้นความสำ�เร็จ
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีทักษะ เป็นมืออาชีพ
มีความสามัคคี
รู้ทันโลก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เป็นสากล
สร้างเครือข่ายการทำ�งาน

ความท้าทายในอนาคต
การเป็นมหาวิทยาลัยวิชาชีพชั้นนำ� ระดับประเทศ

นโยบายการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มุ่งมั่นสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคม
โดยใช้หลักคุณธรรมนำ�การศึกษา ด้วยอัตลักษณ์ 4 ประการคือ
สะอาด สุภาพ สง่างาม และพอเพียง

สารบัญ
ปฏิทนิ การศึกษา ปี การศึกษา 2554
 ตอนที 1 : แนะนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสริุ นทร์
ประวัติวทิ ยาเขตสุ รินทร์
พัฒนาการจัดการศึกษา
ทําเนียบผูบ้ ริ หารวิทยาเขตสุ รินทร์
การจัดการศึกษา
คณะผูบ้ ริ หารวิทยาเขตสุ รินทร์
บุคลากรของวิทยาเขตสุ รินทร์
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 ตอนที 2 : ระเบียบ ข้ อบังคับ และประกาศต่ างๆ

่ ารุ งการศึกษา คาลงทะเบี
่
่
อัตราคาบํ
ยน และคาธรรมเนี
ยมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3 นสู ง พ.ศ. 2554
่ ารุ งการศึกษา คาลงทะเบี
่
่
อัตราคาบํ
ยน และคาธรรมเนี
ยมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2554
การเทียบโอนผลการเรี ยน
การสอบของนักศึกษา
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3 นสู ง พ.ศ. 2551
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3 นสู ง (ฉบับที; 2)
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที; 2) พ.ศ. 2553
่
เครื; องแบบ เครื; องหมาย และเครื; องแตงกายนั
กศึกษา พ.ศ. 2549
ิ
กจกรรมนั
กศึกษา พ.ศ. 2549
การควบคุมความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. 2549
ํ
กาหนดให้
นกั ศึกษาชั3 นปี ที; 1 เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย
ํ
็ นเบี3 ยประกนอุ
ั บตั ิเหตุนกั ศึกษา
กาหนดอั
ตราเรี ยกเกบเงิ
่ นเบี3 ยประกนอุ
ั บตั ิเหตุนกั ศึกษา พ.ศ. 2550
การรับ - จายเงิ
การฝึ กอบรมของนักศึกษา พ.ศ. 2550
่ ิ
การเข้ารวมกจกรรมพั
ฒนานักศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3 นสู ง
ระดับปริ ญญาตรี พุทธศักราช 2553
ํ
่ ิ
กาหนดให้
นกั ศึกษาเข้ารวมกจกรรมพั
ฒนานักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3 นสู ง (ฉบับที; 2) พ.ศ. 2553
ิ
โครงสร้างกจกรรมพั
ฒนานักศึกษา
บริ การวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2553
ระเบียบและมาตรการการเข้าพักอาศัยในหอพัก
การบริ หารจัดการหอพักสวัสดิการนักศึกษา
การให้บริ การด้านงานวิชาทหาร
ขั3 นตอนการกูย้ มื ของผูก้ ยู้ มื ในระบบ e-Studentloan
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
็ นรายรับในการจัดการศึกษา หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
อัตราการเกบเงิ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
็ นรายรับในการจัดการศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อัตราการเกบเงิ
ภาคสมทบ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ขั3 นตอนการสมัครเข้าระบบบริ การการศึกษา (ESS)
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q ตอนที่ 3 : หลักสูตรและโครงสร้างของหลักสูตร

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง)
วิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
วิชาเกษตรศึกษา
วิชาเอกเครื่องจักรกลเกษตร
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิชาสัตวศาสตร์
วิชาประมง
วิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
วิชาพืชศาสตร์
วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ
วิชาเคมี
วิชาเอกสิ่งทอและการออกแบบ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาการจัดการ (ม.6)
สาขาวิชาการจัดการ (ปวช.)
สาขาวิชาการบัญชี (ม.6)
สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.)
หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
q ตอนที่ 4 : เพลงมหาวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม
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213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
225
231

สถานที่ตั้งวิทยาเขต

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1.
2.
3.
4.
5.

ศูนย์กลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตสกลนคร
วิทยาเขตกาฬสินธุ์

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

กิจกรรม
นักศึกษาใหม่ เข้าหอพักสวัสดิการฯ
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาใหม่ เข้าหอพักสวัสดิการฯ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
นักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
นักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ คณะเกษตรศาสตร์
และเทคโนโลยี
นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน
คณะพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจำ�ภาคเรียน
ที่ 3/2553 และประกาศผลการเรียน
นักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียน
เปิดภาคเรียนที่ 1/2554
ประชาสัมพันธ์การฝึกงาน (ปวส.)
นักศึกษาส่งคู่มือการฝึกงานที่สาขา
โครงการประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ก้าวใหม่
ห่างไกลเหล้าบุหรี่และความรุนแรง
นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลงทะเบียน
ล้าช้า/ถอนวิชาขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้ครึ่งหนึ่ง
วันไหว้ครู/รำ�ลึกบูรพาจารย์ (อาจารย์ธรรมนูญ
สิงคเสลิต)
ตรวจโรคนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่า
ที่ยังไม่ตรวจโรค
กิจกรรมตักบาตรน้องใหม่
กีฬาสีภายในราชมงคลสัมพันธ์ป้องกันโรคเอดส์
และต้านยาเสพติด
นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษา
นักศึกษาถอนรายวิชาโดยไม่บันทึกลงในใบแสดงผล
การศึกษา
นักศึกษาถอนรายวิชาโดยบันทึกผลเป็น ถ หรือ W

ภาคการศึกษาที่ 1
25 พฤษภาคม 2554

ภาคการศึกษาที่ 2
-

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
-

26 พฤษภาคม 2554

-

-

26 พฤษภาคม 2554

-

-

27 พฤษภาคม 2554

-

-

30 พฤษภาคม 2554
30 พฤษภาคม 2554

-

-

31 พฤษภาคม 2554
1 มิถุนายน 2554
1 มิถุนายน 2554
15 มิถุนายน 2554
1-30 มิถุนายน 2554

1 พฤศจิกายน 2554
-

26 มีนาคม 2555
-

1-15 มิถุนายน 2554 1-15 พฤศจิกายน 2554
16 มิถุนายน 2554

-

26 มีนาคม 2555
ถึง 2 เมษายน 2555
-

23 มิถุนายน 2554

-

-

24 มิถุนายน 2554
28 มิถุนายน 2554

-

-

1-30 มิถุนายน 2554

1-30 พฤศจิกายน 2554

26 มีนาคม 2555
ถึง 25 เมษายน 2555
1-15 มิถุนายน 2554 1-15 พฤศจิกายน 2554
26 มีนาคม 2555
ถึง 2 เมษายน 2555
16 มิถุนายน 2554
16 พฤศจิกายน2554 3-30 เมษายน 2555
ถึง 27 สิงหาคม 2554 ถึง 15 มกราคม 2555
วันอาสาฬหบูชา
15 กรกฎาคม 2554
วันเข้าพรรษา
16 กรกฎาคม 2554
วันสอบกลางภาคการศึกษา
25-29 กรกฎาคม 2554 26-30 ธันวาคม 2554 กำ�หนดการสอบโดย
อาจารย์ผู้สอน
ฟุตบอลประเพณี ราชมงคลสุรินทร์-ราชภัฏสุรินทร์
สิงหาคม 2554
ครั้งที่ 5
กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตต์
11 สิงหาคม 2554
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2554
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
15-19 สิงหาคม 2554
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการ
25 สิงหาคม 2554
จัดการเรียนการสอนกับผู้นำ�นักศึกษา มทร.อีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำ�ปี 2554
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1

คู่มือนักศึกษา 2554

ปฏิทินการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2554

คู่มือนักศึกษา 2554

กิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1
ส่งคะแนนกิจกรรมนักศึกษา
26-31 สิงหาคม 2554
สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนผูก้ ยู้ มื
สิงหาคม 2554
สิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณประจำ�ปี 2554
สิงหาคม 2554
กีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ปกป้องโรคเอดส์และ
1-10 กันยายน 2554
ต้านยาเสพติด ประจำ�ปี 2554 รอบมหกรรม
วันเยาวชนแห่งชาติ
20 กันยายน 2554
ผู้กู้ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษา
กันยายน 2554
ESS ภาคเรียนที่ 2
วันสอบปลายภาคการศึกษา
26-30 กันยายน 2554
ยืน่ คำ�ร้องขอผ่อนเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ
ประจำ�ปี 2555
วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำ�เร็จการศึกษา)
นิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน รุ่นที่ 1 (ปวส.)
นักศึกษา ปวส. ทุกคนออกฝึกงานตามที่สถาน
ประกอบการกำ�หนด
อาจารย์ส่งผลการศึกษาประจำ�ภาคการศึกษา
วันออกพรรษา
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ประจำ�ภาคเรียน
ที่1/2554
โครงการศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัยฯ
วันปิยมหาราช
นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียน ประจำ�ภาคเรียนที่
2/2554
คณะฯ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา/ประกาศผล
การศึกษา
ส่งรายชื่อผู้สำ�เร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติสำ�เร็จการ
ศึกษา ครั้งที่ 1
นักศึกษายื่นคำ�ร้อง เพื่อขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.
หรือ I
อาจารย์ส่งผลการแก้ไขระดับคะแนน ม.ส. หรือ I
ราชมงคลเมืองช้างมินิฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 11
วันสุดท้ายของการฝึกงานภายนอก
ยื่นคำ�ร้องขอผ่อนเข้ารับราชการทหาร
กองประจำ�การ ประจำ�ปี 2555
งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์
งานราตรีบัณฑิต
กิจกรรมวันลอยกระทง
การแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 29
โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งราชมงคล
โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวฒ
ั นธรรม 4 ภาค
ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบบริการการ
ศึกษา ภาคเรียนที่ 2

2

ภาคการศึกษาที่ 2
-

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
-

-

21-22 พฤษภาคม 2555

1-31 ตุลาคม 2554

27 กุมภาพันธ์ 2555
ถึง 2 มีนาคม 2555
-

2 ตุลาคม 2554
3 ตุลาคม 2554
10 ตุลาคม 2554

11 มีนาคม 2555
-

22 พฤษภาคม 2555
-

12 ตุลาคม 2554
12 ตุลาคม 2554
12 ตุลาคม 2554

13 มีนาคม 2555
-

24 พฤษภาคม 2555
-

15-17 ตุลาคม 2554

-

-

23 ตุลาคม 2554
24-28 ตุลาคม 2554

-

-

25 ตุลาคม 2554

21 มีนาคม 2555

28 พฤษภาคม 2555

4 พฤศจิกายน 2554

29 มีนาคม 2555

14 มิถุนายน 2555

7 พฤศจิกายน 2554
ถึง 18 ธันวาคม 2554
7 พฤศจิกายน 2554
ถึง 7 ธันวาคม 2554
-

-

26 มีนาคม 2555
4-15 มิถุนายน 2555
ถึง 9 เมษายน 2555
26 มีนาคม 2555
4 มิถุนายน 2555
ถึง 26 เมษายน 2555 ถึง 4 กรกฎาคม 2555
13 พฤศจิกายน 2554
13 พฤศจิกายน 2554
1-15 พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
10 พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
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-

ภาคการศึกษาที่ 1
-

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
1-26 ธันวาคม 2554

-

-

4 ธันวาคน 2554

16 ธันวาคม 2554

5 ธันวาคม 2554
10 ธันวาคม 2554
14 ธันวาคม 2554
9 พฤษภาคม 2555

12 กรกฎาคม 2555

-

30 ธันวาคม 2554
ธันวาคม 2554
ธันวาคม 2554

-

-

ธันวาคม 2554

-

-

ธันวาคม 2554
8 มกราคม 2555
10 มกราคม 2555
16 มกราคม 2555
18 มกราคม 2555
มกราคม 2555
มกราคม 2555

-

-

มกราคม 2555
มกราคม 2555

-

-

มกราคม 2555
30 มกราคม 2555
31 มกราคม 255

-

1-3 กุมภาพันธ์2555

-

-

1-20 กุมภาพันธ์ 2555
10 กุมภาพันธ์ 2555
-

มีนาคม 2555
มีนาคม 2555
มีนาคม 2555
13 มีนาคม 2555
เมษายน 2555

-

-

13 พฤษภาคม 2555

-

-

หมายเหตุ : กำ�หนดการลงทะเบียนวิทยาเขตจะดำ�เนินการแจ้งให้ทราบในภายหลัง
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คู่มือนักศึกษา 2554

กิจกรรม
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา/องค์การ
นักศึกษา/สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
จัดสัมมนาการฝึกงานภายนอก
ส่งรายชื่อผู้สำ�เร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติสำ�เร็จการ
ศึกษา ครั้งที่ 2
ทำ�บุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยัน
สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและ
จัดการเงินให้ผู้กู้ยืม
จัดตั้งคำ�เสนอของงบประมาณรายจ่าย(งบประมาณ
แผ่นดิน) ประจำ�ปีการศึกษา 2556
นิทรรศการวัฒนธรรม 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชันย์
วันเด็กแห่งชาติ
ประเมินการฝึกงาน (ปวส.)
วันครูแห่งชาติ
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันราชการ
ทหารกองเกิน ประจำ�ปีการ ปี 2555
รับสมัครนักศึกษาใหม่รอบปกติ
ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบบริการการ
ศึกษา ESS ภาคเรียนที่ 3
กีฬาราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 28
นักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 2 นำ�ส่งสถานที่ฝึกงาน ครั้งที่ 2
วันสุดท้ายยื่นคำ�ร้องฝึกงานสำ�หรับนักศึกษา ป.ตรี
ชั้นปีที่ 3
ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำ�ภาคเรียนที่
2/2554
กิจกรรม Goodbye Senier
วันสุดท้ายของการฝึกงานสำ�หรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุกระดับ
กิจกรรม Successful Nigth
สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนผูก้ ยู้ มื
อาจารย์ส่งผลการศึกษา ประจำ�ภาคเรียนที่ 2/2554
สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริการและ
จัดการเงินให้ผู้กู้ยืม
วันสุดท้ายของการฝึกงาน ป.ตรี

คู่มือนักศึกษา 2554

ประวัติ
		วิทยาเขตสุรินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์
ตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 2/400-3/200 ด้านทิศตะวันออกของ
ถนนสายสุรินทร์-ช่องจอม ในเขตพื้นที่ตำ�บลนอกเมือง อำ�เภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์
เดิมตั้งขึ้นตามนโยบายของเสนาบดีกระทรวงธรรมการในสมัยนั้น
คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี ทีไ่ ด้ก�ำ หนดให้มณฑล และจังหวัด
จัดตั้งโรงเรียนประถมกสิกรรมขึ้น เพื่อเปิดสอนวิชาชีพทางเกษตร
พระยาสุริยราชวราภัย (ธานี วิเศษโกสินทร์) ข้าหลวงประจำ�
จังหวัดสุรนิ ทร์ และขุนพิสุทธิวรวาท ธรรมการจังหวัดสุรนิ ทร์จึงได้
กำ�หนดให้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 ที่บริเวณทุ่งนาด้านทิศ
ตะวันออกของกำ�แพงเมืองชัน้ นอกของเมืองสุรนิ ทร์ทเี่ รียกว่า ทุง่ ยาว
(เวียลเวง) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียน
สิรินธร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ และโรงพยาบาล
สุรินทร์ รวมพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ชื่อ “โรงเรียนศรีสุรินทร์
กสิกรรม” เป็นโรงเรียนประเภทประถมวิสามัญกสิกรรม สังกัดกรม
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วิสามัญ เปิดสอนทั้งระดับประถมสามัญ คืออยู่ในเกณฑ์บังคับเรียน (ประถม 1-3) และประถมวิสามัญ
(4-6) รวมเรียกว่าประถมบริบูรณ์ โดยมีครูประจำ�การ และครูใหญ่คนแรก เมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2472
ชื่อ นายมั่น เพชรศรีสม และได้เปิดรับนักเรียนเมื่อ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2473
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 ได้แยกนักเรียนชั้นประถมวิสามัญกสิกรรมมาอยู่ที่บริเวณริมฝั่ง
ห้วยเสนงฝัง่ ขวา ด้านทิศตะวันตกของถนนสายสุรนิ ทร์-ช่องจอม และได้โอนมาสังกัดกรมอาชีวศึกษา เปลีย่ น
ชื่อเป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร์” มีครูใหญ่คนแรกชื่อ นายธรรมนูญ สิงคเสลิต
พ.ศ. 2483 เกิดกรณีพพิ าทกับอินโดจีน ฝรัง่ เศส กระทรวงกลาโหมต้องการทีด่ นิ บริเวณทีต่ งั้ โรงเรียน
เป็นทีต่ งั้ ค่ายทหาร จึงตกลงขอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ยา้ ยโรงเรียนมาอยูท่ ฝี่ งั่ ตะวันออกของถนน คือ
ที่ตั้งปัจจุบัน ในปีเดียวกันนั่นเองได้เริ่มบุกเบิกพื้นที่เป็นเวลา 2 ปี ได้พื้นที่ทั้งหมด 1,500 ไร่
พ.ศ. 2485 ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน เริ่มต้นด้วยการมีครู 4 คน นักเรียน 30 คน และ
คนงาน 2 คน
พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมโรงเรียน
เกษตรกรรมสุรินทร์ โรงเรียนใช้บริเวณลำ�โกดกงเป็นสถานที่รับเสด็จ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของโรงเรียน โดย
จัดสร้างศาลาที่ประทับแบบจตุรมุขทรงโปร่งทั้ง 4 ด้าน และตกแต่งบริเวณโดยรอบให้สวยงามด้วยพันธุ์ไม้
ต่างๆ ซึ่งต่อมาขนานนามสถานที่แห่งนี้ว่า “เกาะเสด็จประพาส”
พ.ศ. 2508 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2518 วิทยาลัย
เกษตรกรรมสุรินทร์รวมทั้งกลุ่มวิทยาลัยเกษตรกรรมและวิทยาลัยอื่นๆ หลายแห่งในสังกัดกรมอาชีวศึกษา
ได้รวมกันเข้าเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สังกัดกรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรสุรินทร์”
พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ได้มพี ระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม พระราชทานนามใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเกษตรสุรินทร์ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์” ตั้งแต่บัดนั้น
พ.ศ. 2548 ได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์” ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
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พัฒนาการจัดการศึกษา
พ.ศ.

ระดับการศึกษา

2473
2475
2481-2493

เปิดสอนชั้นประถมสามัญ (ป. 1-3)
เปิดสอนชั้นประถมกสิกรรม (วิสามัญ ป. 4-6)
เปิดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น
แผนกเกษตรกรรมหลักสูตร 2 ปี
เปิดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
แผนกเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี
เปิดสอนชั้นประโยคครูมูลกสิกรรมหลักสูตร 1 ปี
เปิดสอนวิชาชีพการศึกษาผู้ใหญ่ แผนกเกษตรกรรม
เปิดสอนชั้นประโยคครูประถมเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี
เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพแผนกเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี
เปิดสอนชั้นวิชาชีพชั้นสูง
แผนกเกษตรกรรมหลักสูตร 2 ปี
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ปมก.)
เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศึกษา
เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ และการจัดการธุรกิจเกษตร
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศึกษา-เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจเกษตร และเกษตรศึกษา-ประมง
เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาประมง
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า
และการบัญชี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการจัดการ
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรกลวิธาน และการจัดการ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ และภาคสมทบ
สาขาการจัดการ, การบัญชี (ปวช.) และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เปิดสอนระดับปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตร 4 ปี)
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำ�ลัง
และสาขาการบัญชี (รับผู้จบ ม.6) ภาคสมทบ

2490-2505
2496-2497
2496-2500
2497-2505
2505-2522
2508
2523-2529
2528
2530
2531
2533
2534
2535
2536
2539
2540
2543
2544
2545

2546
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2548
2550
2551
2552
2553
2553

เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกการจัดการ-การจัดการทั่วไป
เกษตรกลวิธาน การท่องเที่ยว และหลักสูตร 2 ปี เทียบโอนรายวิชา
วิชาเอกระบบสารสนเทศ
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกการบัญชี
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ,
และหลักสูตร 2 ปี (คอ.บ.) (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์,
การตลาด, การจัดการ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, และหลักสูตร 2 ปี
(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และหลักสูตร 2 ปี
(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาสิ่งทอและการออกแบบ (ทล.บ.)
เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

ทำ�เนียบผู้บริหาร
วิทยาเขตสุรินทร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายธรรมนูญ สิงคเสลิต
นายเฉลิม สุกปลั่ง
นายประยงค์ กาละทอน
นายพัฒนา ผ่องใส
นายอำ�นวย วรรธนะวาสิน
นายนิธี โชติกจำ�รูญ
นายสะอาด โพธิ์ปาน
นายสุนทร จันทร์น้อย
ดร.วิทยา บัวเจริญ
นายมนัส กิจนุกูล
รศ.ดร.ไฉน ยอดเพชร
นายเรืองฤทธิ์ ปั้นทอง
ผศ.ดร.วิเชียร อุ่นเรือน
ดร.มานิตย์ ตั้งตระกูล
นายธนภัทร โสวภาค

2481-2512
2512-2518
2518-2520
2520-2522
2522-2523
2523-2524
2524-2527
2527-2529
2529-2532
2532-2534
2534-2537
2537-2543
2543-2548
2548-2549
2549-ปัจจุบัน
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การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายที่
จะผลิตผู้สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมุง่ พัฒนาบุคคลให้มคี วาม
เชี่ยวชาญทางด้านปฏิบัติการ ความเจนจัดทางวิชาการ และคุณลักษณะที่จำ�เป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อม
ที่จะทำ�งาน และสามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อพัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความมี
ระเบียบ วินยั ความประณีต ความสำ�นึกในจรรยาอาชีพ คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีแ่ ละสังคม
วิทยาเขตสุรินทร์จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. ระดับปริญญาตรี
3. ระดับปริญญาโท

ระบบการศึกษา

วิทยาเขตสุรินทร์จัดการศึกษาระบบ “ทวิภาค” โดยแบ่งเวลาการศึกษาแต่ละปีออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่วันจันทร์แรกของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 17 สัปดาห์ รวม
ทั้งเวลาสำ�หรับการสอบด้วย
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่วันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 17 สัปดาห์ รวม
ทั้งเวลาสำ�หรับการสอบด้วย
ทัง้ นีเ้ ว้นแต่สภามหาวิทยาลัยฯ จะกำ�หนดเป็นอย่างอืน่ และวิทยาเขตสุรนิ ทร์อาจเปิดภาคการศึกษา
ฤดูร้อน (ภาคการศึกษาที่ 3) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่ได้บังคับ โดยใช้เวลาประมาณ 6-9 สัปดาห์ รวม
ทั้งเวลาสำ�หรับการสอบด้วย โดยเพิ่ม (ภาคการศึกษาที่ 3) ชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาค
เรียนปกติ
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การวัดผลการศึกษา
วิทยาเขตสุรนิ ทร์ท�ำ การวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา ทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะ
ต้องมีเวลาศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชา
นั้นๆ
การวัดผลการศึกษาของนักศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์แบ่งออกเป็นระดับ (Grade) ดังนี้ คือ ระดับ
ดีเยี่ยม (A) ระดับดีมาก (B+) ระดับดี (B) ระดับดีพอใช้ (C+) ระดับพอใช้ (C) ระดับอ่อน (D+) ระดับ
อ่อนมาก (D) และระดับตก (F) วิทยาเขตสุรินทร์จะนำ�ผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนมาพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา รวมทั้งภาคฤดูร้อน ตามเกณฑ์หน่วยกิตสะสม และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ที่กำ�หนดไว้
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พ.ศ.
2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551

การรับเข้าศึกษา
วิทยาเขตสุรินทร์รับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในแต่ละระดับการศึกษา โดยระบบโควต้าและ
การสอบคัดเลือก
จำ�หน่ายใบสมัคร ประมาณเดือน มกราคม - มีนาคม
รับสมัคร ประมาณเดือน มีนาคม
สอบคัดเลือก ประมาณปลายเดือนมีนาคม
ประกาศผลสอบ ประมาณต้นเดือนเมษายน

บริการและสวัสดิการ
วิทยาเขตสุรินทร์มิได้เน้นเฉพาะการให้ความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพแก่นักศึกษาแต่เพียงอย่าง
เดียว วิทยาเขตสุรนิ ทร์ยงั จัดให้นกั ศึกษาได้มกี จิ กรรมเสริมหลักสูตรในลักษณะต่างๆ โดยจัดให้มกี จิ กรรมเสริม
สร้างพลานามัย เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาได้สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทั้ง
ได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำ�กิจกรรมต่างๆ ทั้งระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และกับชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการทำ�งานร่วมกัน และมีการให้จัดตั้งสโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ นอกจากนี้ยังได้จัด
ให้มีสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ ทุนการศึกษา บริการด้านสุขภาพ บริการด้านหอพักที่ได้มาตรฐาน การศึกษาวิชา
ทหาร การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร บริการให้คำ�ปรึกษา และแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฯลฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

นายธนภัทร โสวภาค
รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตสุรินทร์

ผศ.กิตติ มุลาลินน์
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตสุรินทร์

ผศ.ฉลอง จะระ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวิทยาเขตสุรินทร์

ผศ.จิตใส คล่องพยาบาล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ผศ.สถิตย์ แจ่มแสง
ผศ.สุพัฒน์ ชัยตั้งจิต
หัวหน้างานวิจยั และพัฒนาไหมราชมงคลอีสาน หัวหน้างานบริหารแผนและการคลัง

ผศ.ทนนท์ รัตนรวมการ
ผศ.สาคร แสงสุวอ
ผูอ้ �ำ นวยการหอพักและสวัสดิการนักศึกษา หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.กฤติมา เสาวกูล
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
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ผศ.ดร.สำ�เนาว์ เสาวกูล
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจุรีรัตน์ สละทองอินทร์
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ผศ.ดร.ธงชัย พาบุ
หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสันติ ครองยุทธ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
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สำ�นักงานรองอธิการบดี
นายธนภัทร โสวภาค

รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตสุรินทร์

ผศ.กิตติ มุลาลินน์

นางสาวอุมาพร เต้งชู

ประจำ�สำ�นักงานรองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำ�
วิทยาเขตสุรินทร์

สำ�นักงานวิทยาเขตสุรินทร์
ผศ.ฉลอง จะระ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวิทยาเขตสุรินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์
หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่

ผศ.วิรัช อนุชานุรักษ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ
หัวหน้างานภูมิทัศน์
แผนกอาคารสถานที่

นายสันติ ครองยุทธ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่

ผศ.ทนนท์ รัตนรวมการ
หัวหน้าแผนกยานพาหนะ

นายสรายุตร์ สวัสดิ์วงษ์ชัย
หัวหน้าแผนกงาน
อนุรักษ์พลังงาน

ว่าที่ร้อยตรีคมกริช พยัคฆนันท์
หัวหน้าแผนกงาน
รักษาความปลอดภัย

นางสาวลักขณา ช้างแก้ว
หัวหน้าแผนกงานสารบรรณ
และการเจ้าหน้าที่

นางสรัญญา ห่อทรัพย์
แผนกงานนโยบาย
และแผนหน่วยงาน
แผนกงานฐานข้อมูลของหน่วยงาน
แผนกงานจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
และรับงานนอก

นางสาวสุชิรา สวยกลาง
หัวหน้าแผนกเอกสารการพิมพ์

นางสาวสุนันท์ สีวันนะ
ประจำ�แผนกเอกสารการพิมพ์

นายสัญชัย หม้อทอง
ประจำ�แผนกอนุรักษ์พลังงาน

นายราเชษฐ์ เห็นจบทั่ว
ประจำ�แผนกเอกสารการพิมพ์

นางสาวอรทัย เหมาะหมาย
ประจำ�แผนกเอกสารการพิมพ์

นางณัฐกานท์ ถือสมบัติ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีคณิตศร ศรีสุข
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

นางรัชภร เรืองแสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แผนกงานการเงิน
บัญชีและพัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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งานบริหารแผนและการคลัง
ผศ.สถิตย์ แจ่มแสง
หัวหน้างานบริหารแผนและการคลัง
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายออกแบบ
และพัสดุ
นางสรสุมาลี กุลจรัสเวช
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

นายประวิทย์ โยธาศิริ
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
เพื่อการบริหารฯ

นางปลิดา สุขผดุง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอมิตา แซ่ซิ้ม
ประจำ�แผนกการเงิน

นายโกศล ครบอยู่
ประจำ�แผนกบัญชี

นางสาวสำ�ราญ ผาสุข
หัวหน้าแผนกบัญชี

นางสาวผกานันท์ บึงมาลา
ประจำ�แผนกบัญชี

นางสาวมณฑิรา ปันสุข
ประจำ�แผนกการเงิน

นางสาวภัตร์มุนิน ปรัยนุ
ประจำ�แผนกการเงิน

นายเกียรติภูมิ ดวงศรี
หัวหน้าแผนกประเมินผล
และรายงาน

นายศิริชัย สมปาง
เจ้าหน้าที่ประจำ�ฝ่าย
นโยบายและแผนงาน

ผศ.ไกรยุทธ แน่นอุดร
หัวหน้าออกแบบ
และสิ่งก่อสร้าง

นายสมบัติ ไทยยิ่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสุภาพ ชุมไธสง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผศ.พัชราภรณ์ แสงโยจารย์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายเฉลิม คมคาย
ประจำ�ฝ่ายออกแบบและพัสดุ

น.ส.อนงค์รักษ์ ชนะภัย
หัวหน้าแผนกการเงิน

นางสาวณัฐนันท์ ดุจจานุทัศน์
ประจำ�ฝ่ายออกแบบและพัสดุ

นายสำ�เร็จ พอกพูน
ประจำ�ฝ่ายออกแบบ
และพัสดุ

นางสาวสุขี มันสลาย
ประจำ�ฝ่ายสารสนเทศฯ
ประจำ�ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผศ.จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ
ประจำ�แผนกวิเทศสัมพันธ์

งานบริหารงานบุคคล
นางจุรีรัตน์ สละทองอินทร์
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสุดาพร เหลาทอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
บุคลากรและวินัย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

นางสาวนารีรัตน์ เมืองงาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คู่มือนักศึกษา 2554

งานวิจัยและพัฒนา
ผศ.กฤติมา เสาวกูล
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

นางวิภา อุนานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ดร.นิภาวรรณ์ จิตโสภากุล
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผศ.พัชราภรณ์ แสงโยจารย์
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางณิชาภา สารธิยากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รศ.สาระ สวัสดิ์โยธิน
ประจำ�ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผศ.ลภวัน ทองนำ�
หัวหน้าฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ
และสิทธิบัตร

นางกรกมล เหลือดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ดร.นภาพร จันทะรัง
ประจำ�ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นายเทียม บุญรอดดวง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายธนภัทร นมัสไธสง
เจ้าหน้าที่ประจำ�
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ทนนท์ รัตนรวมการ
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

นางสุดาภรณ์ ผดุงเจริญ
หัวหน้าฝ่ายงานทะเบียน
และวัดผล

นางสาววิลาวัลย์ บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอรุณี ทีอุปมา
เจ้าหน้าที่ประจำ�ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

นายสืบสิทธิ์ ผาสุข
เจ้าหน้าที่ประจำ�ฝ่ายงานทะเบียน
และวัดผล

นายประทีป ตุ้มทอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ
และส่งเสริมการศึกษา

นางสาววรรณี ใจองอาจ
เจ้าหน้าที่ประจำ�ฝ่ายพัฒนา
วิชาการและส่งเสริมการศึกษา

นางสาวจีรพร ทองเบื้อง
เจ้าหน้าที่ประจำ�ฝ่าย
งานทะเบียนและวัดผล

นางสาวฐิตาพร ยืนยงค์
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวกุลวดี เรืองเกษม
หัวหน้าแผนกงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานตัวชี้วัด
เพื่อการบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.ธงชัย พาบุ
หัวหน้างานวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางผกายมาศ เจริญศิริ
หัวหน้าฝ่ายวิทยบริการ

นายอลงกรณ์ อัมพุช
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่องานวิชาการ

นางสาวรำ�เพย พยุงเกษม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวาทการ มูลไชยสุข
หัวหน้าแผนกงาน
เทคโนโลยีการศึกษา

นายศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์
หัวหน้าแผนกงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์

นางสาวชลิตา คำ�หอม
หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด

นายธนพล เริ่มปลูก
หัวหน้าแผนกงานศูนย์
เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

นายวสุพล เริ่มปลูก
เจ้าหน้าที่ประจำ�แผนกงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์

นายบดินทร์ จีนเปีย
เจ้าหน้าที่ประจำ�แผนกเครือข่าย
และอินเตอร์เน็ต

นางเรณู โปสรักขกะ
เจ้าหน้าที่ประจำ�แผนกงาน
ห้องสมุด

นางเสาวนีย์ ปานทอง
เจ้าหน้าที่แผนก
งานห้องสมุด

นายวีระ ผนึกทอง
เจ้าหน้าที่ประจำ�แผนก
งานห้องสมุด
และบำ�รุงรักษาทรัพยากร

นายสิริวุฒิ อ่อนพรม
เจ้าหน้าที่ประจำ�แผนกงาน
การศึกษาด้วยตนเอง

นายคเชนท์ ขาวงาม
ประจำ�งานวิทยบริการ

นางวิจิตรา โพธิสาร
ประจำ�งานวิทยบริการ

งานวิจัยและพัฒนาไหมราชมงคลอีสาน
ผศ.สุพัฒน์ ชัยตั้งจิต
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
ไหมราชมงคลอีสาน

นางสาวศิริกุล อัมพะวะสิริ
เจ้าหน้าที่หม่อนไหม
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งานพัฒนานักศึกษา
นายสันติ ครองยุทธ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

นายภูสิต ถาดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายกิตติธร กลางประพันธ์
หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรม
นักศึกษา
หัวหน้าแผนกงานกีฬา

นางสาวศันสนีย์ มีพร้อม
หัวหน้าฝ่ายแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

นายสรชัย สุขพันธ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทักษะวินัย
และประสบการณ์นักศึกษา
หัวหน้าแผนกงานพัฒนาวินัย

นายธนกร พริ้งเพราะ
หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา
หัวหน้าแผนกงานนโยบาย
และแผนพัฒนาหน่วงาน
หัวหน้าแผนกงานวิชาทหาร

นางจินต์ภาทิพย์ ศรีเมือง
หัวหน้าฝ่ายสุขภาพ
และอนามัย

นายพิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู
หัวหน้าแผนกงานส่งเสริม
จริยธรรม

นายศุภฤกษ์ ชงกรานต์ทอง
หัวหน้าแผนกงานประชาสัมพันธ์
หัวหน้าแผนกงานกิจกรรม

นางสาวทัศวรรณ ศาลาผาย
หัวหน้าแผนกกองทุนฯ

นางปวลี ประยุติยา
หัวหน้าแผนกงานส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม

นายเฉลิมเจษฎ์ สมานุหัตต์
หัวหน้าแผนกงานส่งเสริม
การสร้างประสบการณ์

นางสาวกมลลักษณ์ ควรดี
หัวหน้าแผนกงานพยาบาล
และการประกันสุขภาพ

นางสาวนงลักษณ์ แท่นแก้ว
หัวหน้าแผนกงานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

นางสาวดุจเดือน ดุมนิล
หัวหน้าแผนกงานการเงิน
บัญชีและพัสดุ
หัวหน้าแผนกงานฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน

นายธงชัย อ่างเฮ้า
ประจำ�ฝ่ายกีฬาและกิจกรรม
นักศึกษา

นายทวีสิทธิ์ อินทร์อ่อน
ประจำ�ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายเผด็จ วัดประโคน
หัวหน้าแผนกงาน
สวัสดิการนักศึกษา

นายรังสรรค์ นามวงศ์
หัวหน้าแผนกงานสารบรรณ
และการเจ้าหน้าที่
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คลินิกเทคโนโลยี
นายธนภัทร โสวภาค
ผู้อำ�นวยการ

ผศ.กิตติ มุลาลินน์
รองผู้อำ�นวยการ

ผศ.กฤติมา เสาวกูล
รองผู้อำ�นวยการ

นายนฤทธิ์ วาดเขียน
ผู้จัดการ

นางสาวโชติกา ฉิมงามเสริฐ
ประจำ�คลินิกเทคโนโลยี

นายปรเมนทร์ มาลีหวล
ประจำ�คลินิกเทคโนโลยี

ผศ.วิระ ศรีธัญรัตน์
ประจำ�คลินิกเทคโนโลยี

นายประทีป ตุ้มทอง
ประจำ�คลินิกเทคโนโลยี

ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์
ประจำ�คลินิกเทคโนโลยี

ผศ.สมาน จงเทพ
ประจำ�คลินิกเทคโนโลยี

นางสาวพิกุลแก้ว ตอกรัมย์
เจ้าหน้าที่ประจำ�คลินิกเทคโนโลยี

งานหอพักนักศึกษา
ผศ.สาคร แสงสุวอ
ผู้อำ�นวยการหอพักและสวัสดิการ
นักศึกษา

18

นางสาวรชา สมกล้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปิยมาศ เหลือล้น
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวอรุณี ยิ่งยงยุทธ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุริยะ ยืนยาว
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำ�รุง
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นายเดชา มิถุลาวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.สำ�เนาว์ เสาวกูล
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ชัยพร ตรีกิ่ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.วุฒิชัย สิทธิวงษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อ.อลงกรณ์ อัมพุช
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุล
ผช.คณบดีฝ่ายออกแบบ
และพัสดุ

อ.สรายุตร์ สวัสดิ์วงชัย
ผช.คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร.นิภาวรรณ์ จิตโสภากุล
ผช.คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา

ดร.จุญจะรา ทุยไธสง
ผช.คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

นายเดชชาติ นิยมตรง
ผช.คณบดีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์
และจัดหาทุน

นายทรงยศ กิตติชนม์ธวัช
หัวหน้าสำ�นักงานคณบดี

นายปรเมนทร์ มาลีหวล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าแผนกงานนโยบาย
และแผนหน่วยงาน
หัวหน้าแผนกงานอาคารสถานที่

นายทรงยศ กิตติชนม์ธวัช
หน.แผนกการเงินบัญชีและพัสดุ

นายเรืองฤทธิ์ สารางคำ�
หน.แผนกงานฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน

นายธรรมรงค์ เชี่ยวดี
ประจำ�แผนกงานนโบาย
และแผนหน่วยงาน
ประจำ�แผนกงานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ

นายวุฒิภัทร สุขช่วย
ประจำ�แผนกการเงินบัญชี
และพัสดุ

นายวิลักษณ์นาม ผลเจริญ
ประจำ�แผนกงานฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน

นางสาวสุพิน จอดนอก
ประจำ�แผนกงานฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน

นางสาวภัทรวจี ยะสะกะ
ประจำ�แผนกงานฐานข้อมูล
หน่วยงาน

นางสาวณัฏรดา จำ�ปามี
ประจำ�แผนกงานฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน

นายศุภกร ศรีสุข
ประจำ�แผนกงานฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน

ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียนสิน
หน.แผนกงานวิเทศสัมพันธ์

นางภัทรพิชชา พวงสด
หน.แผนกงานนสารบรรณ
และการเจ้าหน้าที่

รศ.สาระ สวัสดิ์โยธิน
หน.งานบัณฑิตศึกษา

ผศ.สุรณี เหล่าวัฒนกุล
หน.แผนกงานสหกิจศึกษา
และฝึกงาน

ดร.จุญจะรา ทุยไธสง
หน.แผนกงานวิจัยและบริการ
วิชาการ

ดร.นิภาวรรณ์ จิตโสภากุล
หัวหน้าแผนกงานประกัน
คุณภาพ

นางสาวสุพิน จอดนอก
หัวหน้าสำ�นักงานฝ่าย
วิชาการและวิจัย

นายประทีป ตุ้มทอง
หัวหน้าแผนกงานพัฒนา
หลักสูตรฯ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
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นายจามิกร ภูมิสูง
หน.แผนกงานทะเบียน
และประเมินผลการศึกษา

นายคเชนท์ ขาวงาม
ประจำ�ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นายวิลักษณ์นาม ผลเจริญ
ประจำ�ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ว่าที่ รต.นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม
ประจำ�ฝ่ายวิชาการและวิจยั

นางสาวธันยกานต์ คูณสิน
ประจำ�แผนกวิชาการและวิจัย

นางสาวทิพย์สุดา คำ�แฝง
ประจำ�แผนกวิชาการและวิจัย

นางสาวจุฑามาส พอกพูน
ประจำ�แผนกวิชาการและวิจัย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สพ.ญ.ดวงสุดา ทองจันทร์
หน.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หน.แผนกงานกิจการนักศึกษา

นายเกียรติภูมิ ดวงศรี
หน.งานประชาสัมพันธ์

นายปิยะวัฒน์ ศรีธรรม
หน.กองทุนกู้ยืมและสวัสดิการ
ประจำ�งานแนะแนว
ประจำ�งานส่งเสริมจริยธรรม
และวินัย

นางมนัสชนก วรธงไชย
ประจำ�ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นายวันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ
ประจำ�งานประชาสัมพันธ์

นายสุริยา ทองคุณ
หน.งานมวลชนสัมพันธ์
และจัดหาทุน ประจำ�งานแนะแนว

นางสาวทัศนียา นิลฤทธิ์
หน.งานแนะแนว
หน.งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นายสุริยา อุดด้วง
ประจำ�งานแนะแนว

นายกวีวัฒน์ ยอดเยี่ยม
ประจำ�งานแนะแนว
หน.งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

นางสาวรษิกา วัชรารัตน์
ประจำ�งานแนะแนว

นายเถลิงเกียรติ สมนึก
หน.แผนกงานกิจกรรม

นายสรายุตร์ สวัสดิ์วงษ์ชัย
หน.งานส่งเสริมจริยธรรมและวินยั

นายภูวนาท มากแสน
ประจำ�งานส่งเสริมจริยธรรม
และวินัย

นายประพันธ์พงษ์ สมศิลา
หน.งานกิจกรรมพิเศษ

นางสาวพูนศิริ หอมจันทร์
หน.งานกิจกรรมและสโมสร

นางสาวจิราพร สุดใหญ่
ประจำ�งานกิจกรรมและสโมสร

นางสาววิภาวดี พันธ์หนองหว้า
ประจำ�งานกิจกรรมพิเศษ

นายบุญยัง สิงห์เจริญ
ประจำ�งานกิจกรรมพิเศษ

นายวุฒินันท์ โนนลำ�ดวน
ประจำ�งานกิจกรรมพิเศษ

นายศิริชัย เสาะรส
ประจำ�งานแนะแนว
ประจำ�งานกีฬาและกิจกรรม
นักศึกษา

นางสาวเทียมมะณีย์ วีระศักดิ์
ประจำ�งานแนะแนว

นางสาววสา วงศ์สุขแสวง
ประจำ�งานแนะแนว
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ผศ.ดร.สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ
Ph.D. Crop Genetics
and Breeding
วท.ม. พืชไร่(ปรับปรุงพันธุ์)
วท.บ. พืชไร่

รศ.สาระ สวัสดิ์โยธิน
วท.ม. ปฐพีวิทยา
วท.บ. ปฐพีวิทยา

ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์
วท.ด. สัตวศาสตร์
วท.ม. สัตวบาล
วท.บ. สัตวศาสตร์

รศ.นิพนธ์ สุริยานิติกุล
วท.บ. สัตวศาสตร์

ผศ.ดร.สำ�เนาว์ เสาวกูล
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การประมง
วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� 
วท.บ. ประมง

สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
ผศ.วัฒนา ภารัตนวงศ์
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุล
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร)

ผศ.ทนนท์ รัตนรวมการ
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่อง
จักรกลเกษตร)

ผศ.ไกรยุทธ แน่นอุดร
คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

ผศ.วิรัช อนุชานุรักษ์
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร)

นายชัยวัฒน์ บุญน้อย
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)

นางสาววิลาวัลย์ บุญศรี
ผ.ม.(การวางผังเมือง)

นายศิริชัย เสาะรส
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)

นิวัติ บานชื่น
เจ้าหน้าที่ประจำ�แผนกงาน
เชื่อม-โลหะ

นายภูสิทธิ์ เข้ากล้า
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
ประจำ�แผนกแทรกเตอร์

นายสิงห์ทอง คุ้มจอหอ
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
ประจำ�แผนกแทรกเตอร์

นายอารีย์ ที่อุปมา
เจ้าหน้าที่ประจำ�แผนก
ก่อสร้าง

นายวีรชาติ ดีเสมอ
ช่างเทคนิค
ประจำ�แผนกแทรกเตอร์

นายมนตรี เวชชศาสตร์
พนักงานประจำ�แผนก
แทรกเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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สาขาวิชาประมง
ผศ.สมาน จงเทพ
ทษ.บ. (การประมงน้ำ�จืด)
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.สำ�เนาว์ เสาวกูล
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง)

ผศ.กิตติกร จินดาพล
วท.ม. (การประมง)

ผศ.กฤติมา เสาวกูล
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�)

ผศ.เขมจิรา ผดุงพจน์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

นางญาณัท หงส์เต็งสกุล
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)

นางอารมณ์ เพิ่มงาม
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

นายเถลิงเกียรติ สมนึก
วท.ม. (เพาะเลี้่ยงสัตว์น้ำ�)

นายสุริยา อุดด้วง
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
การประมง)

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
นางสาวสมชญา มีโชค
ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง)
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.กิตติ มุลาลินน์
M.S. (Horticulture)

นายเดชชาติ นิยมตรง
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
ผ.ม. (การวางแผนภาค
และเมือง)

นางสาวสิรินาถ สุวินทรากร
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม)

นางสาววสา วงศ์สุขแสวง
วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)

สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน
Ph.D:Doctorat, Sciencespour 1’ Ingenieur
เกียรตินิยม (Mention : Tres nonorable)

นางสาวทัศนียา นิลฤทธิ์
ศศ.ม (คหกรรมศาสตร์)
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นายวันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ
คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม)
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สาขาวิชาพืชศาสตร์
ผศ.ดร.สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ
Ph.D. (Crop Genetics
and Breeding)
หัวหน้าสาขา
ผศ.ศิริพร มุลาลินทร์
M.S. (Crop Science)

ผศ.กิติศักดิ์ กิระนันทวัฒน์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

รศ.สาระ สวัสดิ์โยธิน
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

รศ.ภราดร เพิ่มทรัพย์
วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์พืช)

รศ.พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

รศ.วัชระ ผดุงพจน์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

ผศ.วิระ ศรีธัญรัตน์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

ผศ.สุพัฒน์ ชัยตั้งจิต
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

ผศ.สุชญา วงศ์วัฒน์
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช)

ผศ.ศิรินทร์ เพชรศรีช่วง
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

ผศ.พิสิฐ เรืองผลวิวัฒน์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
การใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ผศ.สาคร แสงสุวอ
ทษ.บ. (พืชศาสตร์)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ผศ.ชูแสง แพงวังทอง
วท.ม. (เกษตรศาตร์)

นางสาวนิธิมา วัฒน์โยธิน
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

นายสุริยา ทองคุณ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

ผศ.ภูวิพัฒน์ เกียรติ์สาคเรศ
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

นางยุพา บุตรดาพงศ์
เจ้าหน้าที่ประจำ�สาขาวิชา

สาขาวิชาเกษตรศึกษา
ผศ.ชัยพร ตรีกิ่ง
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
หัวหน้าสาขาวิชา

นายธนภัทร โสวภาค
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

ดร.วรวรรณ ศรีตะลานุกค์
คด. การอุดมศึกษา

นางสาวสุภา ศรียงยศ
ศศ.ม. การบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำ�สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
นางสาวจีรภัทร จอดนอก
วท.ม. (การสอนเคมี)
หัวหน้าสาขา
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ผศ.จันทิมา คงจันทร์
วท.ม. (อินทรีย์เคมี)

นายพงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ
วท.ม. (อนูพันธุศาสตร์-พันธุวิศวกรรม)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

นางจินต์ภาทิพย์ ศรีเมือง
วท.ม. (สถิติประยุกต์)

ผศ.ณัฏฐ์สินี บุญสิทธพงษ์
ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

ดร.จุญจะรา ทุยไธสง
วท.ม. (ชีววิทยา)
ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ)

ดร.สุขใจ รัตนยุวกร
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

นางศศิธร จิตต์ปราณี
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง
วท.ม. (การสอนเคมี)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

นางสาวปวีณา สาลีทอง
วท.ม. (ชีววิทยา)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

นางสาวสุพิน จอดนอก
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวขัตติยา หนองหาร
วท.ม. (ชีววิทยา)

นางสาวสุกฤตา บูรณ์เจริญ
วท.บ. (จุลชีววิทยา)

ผศ.พัชราภรณ์ แสงโยจารย์
วท.ม. (ชีววิทยา)

นางสาวภัทรวจี ยะสะกะ
วท.บ. (ฟิสิกส์)

นายบารมี พ่วงพิศ
วท.ม. (เคมีอินทรีย์)

นางสาวพูนศิริ หอมจันทร์
ศษ.บ. (เคมี-ชีววิทยา)

ดร.นิภาวรรณ์ จิตโสภากุล
ป.รด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

นางสาวเทียมมะณีย์ วีระศักดิ์
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

นางสาวเพ็ญภัค ศิริมาก
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

นางลักขณา ทองพนัง
พนักงานห้องปฏิบัติการ

นายประวิทย์ โพธิ์แก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำ�สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นายศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์
วศ.ม. (ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์)
หัวหน้าสาขาวิชา

นายทองล้วน สิงห์นันท์
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

นายอธิปัตย์ ฤทธิรณ
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

นายวาทการ มูลไชยสุข
วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม)
วศ.บ. (ไฟฟ้ากำ�ลัง)

นายอลงกรณ์ อัมพุช
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ)
วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร)

นางสาววิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจิราพร สุดใหญ่
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

นายคเชนท์ ขาวงาม
วศ.ม. โทรคมนาคม
วศ.บ. โทรคมนาคม

นางวิจิตรา โพธิสาร
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายบุญเหลือ นาบำ�รุง
คอ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ พิมพ์เข้าธรรม
คอ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นายปรเมนท์ มาลีหวล
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
หัวหน้าสาขาวิชา

นายเรืองฤทธิ์ สารางคำ�
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
หัวหน้าโปรแกรมวิชาเทคโน
โลยีเครืี่องกล

นายวิลักษณ์นาม ผลเจริญ
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
หัวหน้าโปรแกรมวิชาช่างยนต์

นายเฉลิมศักดิ์ ลี้ตระกูล
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องมือกล)
หัวหน้าโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

นายปิยะวัฒน์ ศรีธรรม
วศ.ม. (แมคคาทรอนิกส์)

นายวุฒิชัย สิทธิวงศ์
คอ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

นายนัฐิพงษ์ จัดจ้าง
ค.อ.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)

นายนัฐนันท์ กีรติญาดาธนภัทร
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

นายวุฒินันท์ โนนลำ�ดวน
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

นายกวีวัฒน์ ยอดเยี่ยม
ค.อ.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)

นายประพันธ์พงษ์ สมศิลา
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

นายอาทิตย์ แสงโสภา
อส.บ. (เทคโนโลยียานยนต์)

นายสุรชัย เกลียวทอง
เจ้าหน้าที่ประจำ�แผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน

นายประทีป ตุ้มทอง
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

นายเจสัน พยุงตน
เจ้าหน้าที่ประจำ�แผนกช่างยนต์

นายณัฐชัย ดวงรัตน์
เจ้าหน้าทีึ่ประจำ�สาขาฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
นายสรายุตร์ สวัสดิ์วงษ์ชัย
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
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นายวรากร คิดสำ�ราญ
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
หัวหน้าโปรแกรมวิชาไฟฟ้า

นายบุญทัน สนั่นนํ้าหนัก
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

นายปรัชญา บำ�รุงกุล
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นายบุญยัง สิงห์เจริญ
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นายสันติ สาแก้ว
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นายพินิจ จับใจเหมาะ
เจ้าหน้าที่ประจำ�แผนกไฟฟ้า

นายภูวนาท มากแสน
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นายเดชชาติ เชิดชัย
คอ.บ. (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

นายณัฐชัย ดวงรัตน์
เจ้าหน้าทีึ่ประจำ�สาขาฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผศ.นสพ.สุทธิดล ไชยธิน
วท.ม. (สัตวแพทย์ศาสตร์)
หัวหน้าสาขาวิชา
ผศ.ทรงชัย หนุนชู
วท.บ. (สัตวศาสตร์)

รศ.นิพนธ์ สุริยานิติกุล
วท.บ. (สัตวบาล)

ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

นายสุเมธ อนุสรณ์
วท.ม. (สัตวศาสตร์)

ผศ.สุรณี เหล่าวัฒนกุล
M.S. (Animal Science)

นายสุรนาถ โสวรรณี
M.S. (Animal Science)

ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์
วท.ด. (สัตวศาสตร์)

ผศ.สถิตย์ แจ่มแสง
M.S. (Animal Science)

รศ.วรรณะ ม้าเฉี่ยว
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

นายธนานันท์ บุญสิทธ์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

ผศ.พีรกูร อนุชานุรักษ์
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

นายทรงยศ กิตติชนม์ธวัช
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
รองหัวหน้าสาขา

สพ.ญ.ดวงสุดา ทองจันทร์
วท.ม. (สัตวแพทย์ศาสตร์)
เลขานุการคณะฯ

นางสุพจน์ สุขไสว
เจ้าหน้าที่ประจำ�สาขาวิชา
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.อรลัดา เจือจันทร์
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.จันทร์เฉิดฉาย สังเกตกิจ
M.Sc. (Food Biochemistry)

นายธนนันต์ อยู่หว่าง
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ผศ.ประชิต อยู่หว่าง
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
ลาศึกษาต่อปริญญาเอก

นางสาวรษิกา วัชรารัตน์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

นางสาววิภาวดี พันธ์หนองหว้า
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

นายนฤทธิ์ วาดเขียน
วท.ม. อุตสาหกรรมเกษตร
(สุขาภิบาลอาหาร)

นางสาวกรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
ลาศึกษาต่อ ป.เอก

นางจารุวรรณ ภัทรสรรเพชญ
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร)

นางสาวณัฐรดา จำ�ปามี
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)

นางสาวศัลทนีย์ กัญญาพันธ์
เจ้าหน้าที่ประจำ�สาขาวิชา

นางสาววีรวรรณ กลีบม่วง
เจ้าหน้าที่ประจำ�สาขาวิชา

นายสมพัตร์ สมานรัตน์
เจ้าหน้าที่ประจำ�สาขาวิชา

นายวิฑูรย์ สุขใส
เจ้าหน้าที่ประจำ�สาขาวิชา
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ผศ.จิตใส คล่องพยาบาล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ผศ.สุภาพรรณ พาบุ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.เฉลิมพล คงจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นายประวิทย์ โยธาศิริ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.รุ่งทิพย์ เกษตรสิงห์
หัวหน้าสำ�นักงานคณบดี

นางสาวแก้วตา บุญร่วม
หัวหน้าแผนกงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

นางอารยา จึงไพบูลย์กิจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าแผนกงานนโยบาย
และแผน

นางสาวอัจฉรา บัวหอม
หัวหน้าแผนกงานสารบรรณ

นางรวิฐา ทวีพร้อม
หัวหน้าแผนกงานการบริหาร
งานบุคคล

นางสาวชุติกร ปรุงเกียรติ
หัวหน้าแผนกงาน
งานการเงินและบัญชี
หัวหน้าแผนกงานบริการวิชาการ

นายปิยะ แก้วบัวดี
หัวหน้าแผนกงานพัสดุ

นายพิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู
หัวหน้าแผนกงานวิเทศสัมพันธ์

นายวินิต ยืนยิ่ง
หัวหน้าแผนกงานฐานข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสหเทพ คํ่าสุริยา
หัวหน้าแผนกงานอาคาร
สถานที่/ยานพาหนะ

นางสาวสุภาวดี ชอบเสร็จ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางสาวสายฝน รสหอม
หัวหน้าแผนกงานหลักสูตร
และส่งเสริมวิชาการ
หัวหน้าแผนกงานวิจัย

นายสันติ ครองยุทธ
หัวหน้าแผนกงานโสต
ทัศนูปกรณ์และห้องสมุด

นางสาวนิรมาลย์ งามเหมาะ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นายอรุณสวัสดิ์ ชิ้นเพชร
หัวหน้าแผนกงานกิจกรรม
และสโมสร

นางสาวศิวธิดา ภูมิลา
หัวหน้าแผนกงานกิจการ
พิเศษ

นางสาวสุเนตรา ทองจันทร์
หัวหน้าแผนกงานประชาสัมพันธ์

นางสาวศันสนีย์ มีพร้อม
หัวหน้าแผนกงานแนะแนว
การศึกษา

นายเฉลิมเจษฎ์ สมานุหัตถ์
หัวหน้าแผนกงานวิจัย
และจริยธรรม

นางจิราภรณ์ แป้นแก้ว
หัวหน้าแผนกงานทะเบียน
และวัดผล

นางสาวศันสนีย์ สงวนศิริ
เจ้าหน้าที่ประจำ�ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

นายศุภฤกษ์ ชงกรานต์ทอง
หัวหน้าแผนกงานกีฬา
และนันทนาการ

นายสินทรัพย์ ยืนยาว
หัวหน้าแผนกงานศิลปวัฒนธรรม

นางสาววราลักษณ์ คำ�เนตร
หัวหน้าแผนกงานระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวทัศวรรณ ศาลาผาย
หัวหน้าแผนกงานกองทุน
กู้ยืมและสวัสดิการ

นางสำ�เรียม คุมโสระ
หัวหน้าแผนกงานสหกิจศึกษา
และการฝึกงาน
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นางสาวพรรณัฏภา สุขเต็ม
เจ้าหน้าประจำ�ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

นางสาวนิตยา พระพล
เจ้าหน้าที่ประจำ�ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

นางสาวอรุณี นามวงศ์
เจ้าหน้าที่ประจำ�ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

นายปราโมทย์ เกิดเหมาะ
เจ้าหน้าที่ประจำ�สำ�นักงาน
คณบดี

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา ชุมพลรักษ์
เจ้าหน้าที่ประจำ�ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

สาขาวิชาการตลาด
ผ ศ.สุภาพรรณ พาบุ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์
การจัดการทรัพยากร)
หัวหน้าสาขาวิชา
ผศ.รุ่งทิพย์ เกษตรสิงห์
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ผศ.ฤทัย ตันตระกูล
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

นายอุทิศ ชำ�นาญกิจ
ทษ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ทษ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

นางสาวโชติกา ฉิมงามเสริฐ
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

สาขาวิชาการบัญชี
นางดลใจ ลี้ตระกูล
บธ.บ. (การบัญชี)
หัวหน้าสาขาวิชา

นางสุชาดา คุ้มวงษ์
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

นางสำ�เรียม คุมโสระ
บธ.บ. (การบัญชี)

นายกรวิชญ์ ชมภูราษฎร์
บธ.บ. (การบัญชี)

นางสาวทัศวรรณ ศาลาผาย
บธ.บ. (การบัญชี)
บช.ม. (การบัญชี)

นางสาวศันสนีย์ มีพร้อม
บช.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

นางสาวมณทิรา กิจสัมพันธ์วงศ์
บธ.บ. (การบัญชี)
บช.ม. (การบัญชี)

นางสาวสุภาวดี ชอบเสร็จ
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)

นางสาวทิฆัมพร โคตรพิมพ์
บธ.บ. (การบัญชี)
บช.ม. (การบัญชี)

นางสาววิชชุลดา อมรสิน
บธ.บ. (การบัญชี)
บช.ม. (การบัญชี)

นางสาววนิดา พันธ์กา
บธ.บ. (การบัญชี)
บช.ม. (การบัญชี)
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สาขาวิชาการจัดการ
ดร.นภาพร จันทะรัง
ปร.ด. (การจัดการ)
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.จิตใส คล่องพยาบาล
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ผศ.ปรมาพร อ่อนจันทร์
สส.บ. (ส่งเสริมสหกรณ์)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
กำ�ลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ผศ.อัมพร พร้อมจิตร
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
บธ.บ. (วิทยาการจัดการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ผศ.ลภวัน ทองนำ�
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

นางสาวภรณี หลาวทอง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
กำ�ลังศึกษาต่อปริญญาเอก

นางสาวทาริกา รัตนโสภา
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ระบบสารสนเทศการจัดการ
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

นางอารยา อึงไพบูลย์กิจ
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
ปวค.
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

นางรวิฐา ทวีพร้อม
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

นางสาวชุติกร ปรุงเกียรติ
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

นางสาวแก้วตา บุญร่วม
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

นางสาวนิรมาลย์ งามเหมาะ
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

นายเฉลิมเจษฎร์ สมานุหัตถ์
นบ. นิติศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.อรุณสวัสดิ์ ชิ้นเพชร
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
นายปิยะ แก้วบัวดี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หัวหน้าสาขาวิชา
นายประวิทย์ โยธาศิริ
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายสรชัย สุขพันธ์
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

นายสหเทพ ค่ำ�สุริยา
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ผศ.วิโชติ ทองเสมอ
ทษ.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ทษ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

นางสาววราลักษณ์ คำ�เนตร
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นางสาวจันทร์ดารา สุขสาม
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

นายทรงพล สัตย์ซื่อ
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

นางสาวอุมาพร ไชยสูง
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นางสาวรัตนา สุมขุนทด
วท.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์)

นายวินิต ยืนยิ่ง
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

นายจักรกฤช ใจรัศมี
เจ้าหน้าที่ประจำ�สาขา
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สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายรังสรรค์ นามวงศ์
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศศ.ม. (สังคมศึกษา)
หัวหน้าสาขาวิชา
ผศ.ดร.ธงชัย พาบุ
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)

นางสาวลัดดา แต้นุกูล
กศ.บ. (พลศึกษา)

ผศ.ละม้าย เพ็งสลุง
สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)

นายภูสิต ถาดา
กศ.บ. (พลศึกษา)
ค.ม. (พลศึกษา)

นางนวพร สายสิงห์
ศศ.บ. (เกียรตินิยม)
(บรรณารักษศาสตร์)
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)

นายกิตติธร กลางประพันธ์
ศษ.ม. (พลศึกษา)

นางสาวชลิตา คำ�หอม
ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ)

นางสาวภัทริยา วาทมงคล
ศป.ม.จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ

นายศุภฤกษ์ ชงกรานต์ทอง
วท.ม. การจัดการนันทนาการ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ดร.เฉลิมพล คงจันทร์
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา)
ศษ.ม. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
หัวหน้าสาขาวิชา
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ผศ.โกเมท จันทรสมโภชน์
ศษ.บ. (ศิลปกรรม)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

ผศ.ฉลอง จะระ
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ผศ.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร
ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
Cert. in Techniccal Training

นายสันติ ครองยุทธ
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
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สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ผศ.รุ่งทิพย์ เกษตรสิงห์
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
หัวหน้าสาขาวิชา
นางสาวศิวธิดา ภูมิลา
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว)

นางสาววีรยา มีสวัสดิกุล
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว)
บธ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว)

นางสาวเยาวภา นียากร
ศศ.ม. (การจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว)

นางสาวอัมพิกา พรหมลิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำ�สาขาวิชา

นายภูวนินทร์ สิงห์ทอง
ศศ.ม. (การจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว)

สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ดร.ศิริรักษ์ ธิจิตตัง
Ph.D (Education TESOL)
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.พรรณี แพงวังทอง
กศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) ภาษาไทย
กศ.ม. (ศึกษาศาสตร์) ภาษาไทย

ผศ.นุชสรา บุญแสน
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ)

นางสาวรัตนา นามปัญญา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร)

นายสินทรัพย์ ยืนยาว
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

นายพิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Linguis Tics)

นางสาววรกัญญา แก้วคุ้ม
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวกันทนา ระยับศรี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร)

ว่าที่ร้อยตรี คมกริช พยัคฆนันท์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวอรณี ยิ่งหาญ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวพิมพร แก่นอินทร์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (การแปลเพื่อการ
ศึกษาและธุรกิจ)

Miss Agata Pollak
Master of Sciencce
MSC Horti culture

นางสาวสุทธิดา ศรีจันทร์
อม. (ภาษาศาสตร์)

Miss JinJian
อาจารย์สอนภาษาจีน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2554
โดยที่เป็นการสมควรจัดทำ�ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง เพือ่ ให้การบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเก็บเงินค่า
บำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พ.ศ. 2549 โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.
2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรือ่ ง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สำ�หรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.1 สายวิชาช่างอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
5,650 บาท
ภาคฤดูร้อนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
2,000 บาท
3.2 สายวิชาอื่นๆ
ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
4,650 บาท
ภาคฤดูร้อนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
1,500 บาท
ข้อ 4. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า
1,000 บาท
ข้อ 5. ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า
1,000 บาท
ข้อ 6. ในกรณีที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินครบภาคเรียนตามแผนการเรียนแล้ว แต่ยังมี
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนอีก ให้เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 1,000 บาท ส่วนภาคฤดูร้อนให้เหมาจ่าย ตามข้อ 3.1
หรือ 3.2
ข้อ 7. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในภาคฤดูรอ้ นให้เหมาจ่าย 1,000 บาท
ข้อ 8. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า ตามข้อ 4 ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
8.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
200 บาท
8.2 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
350 บาท
8.3 ค่าตรวจโรคและเอ็กซเรย์
200 บาท
8.4 ค่าทำ�บัตรนักศึกษาบัตรแรกจำ�นวน 1 ใบ
100 บาท
8.5 ค่าคู่มือนักศึกษา
150 บาท
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

37

คู่มือนักศึกษา 2554

ข้อ 9. ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคตามข้อ 3.1 และ 3.2 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
9.1 ค่าบำ�รุงห้องสมุด
200 บาท
9.2 ค่าใช้คอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
200 บาท
9.3 ค่าบำ�รุงกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมกีฬา
300 บาท
ข้อ 10. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เรียกเก็บเพิ่มตามรายการและอัตราดังต่อไปนี้
10.1 ค่าระเบียบและใบสมัครสอบคัดเลือก
ชุดละ
100 บาท
10.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือก
ชุดละ
200 บาท
10.3 ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำ�หนด
วันละ
50 บาท
แต่ไม่เกิน 500 บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ)
10.4 ค่าเพิ่ม-ลด รายวิชา
ครั้งละ
50 บาท
10.5 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ
300 บาท
10.6 ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
ครั้งละ
300 บาท
10.7 ค่าสอบพิเศษ
หน่วยกิตละ
30 บาท
10.8 ค่าใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ฉบับละ
20 บาท
10.9 ค่าใบรับรอง
ฉบับละ
20 บาท
10.10 ค่าใบรับรองสำ�เร็จการศึกษา
ฉบับละ
100 บาท
10.11 ค่าทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
ใบละ
100 บาท
ข้อ 11. นักศึกษาที่ชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ 3 ครบ
ถ้วนแล้ว มีสิทธิ์ได้รับการบริการตามรายการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่ม
อีก ยกเว้นค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในข้อ 10 ให้จ่ายตามอัตราที่กำ�หนด
ข้อ 12. ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ทีช่ �ำ ระแล้วตามอัตราทีก่ �ำ หนด
ไว้ในประกาศนี้ จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 13. ค่าประกันของเสียหายตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ 5 นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจำ�นวน โดยไม่รวม
ดอกเบี้ย เมื่อสำ�เร็จการศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ ทั้งนี้จะต้องไม่มีรายงานของเสียหายในระหว่างที่
เป็นนักศึกษาอยู่
หากมีรายงานของเสียหาย นักศึกษาจะต้องถูกหักค่าประกันของเสียหายในราคาประเมินตามความเป็นจริงและ
ถ้าราคาประเมินสูงเกินกว่าจำ�นวนเงินประกันของเสียหาย นักศึกษาจะต้องชำ�ระเงินเพิ่มให้ครบตามราคาประเมินนั้น
ข้อ 14. นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2554 ให้ใช้ระเบียบหรือประกาศเดิมทีเ่ กีย่ วข้องโดยอนุโลม
จนกว่าจะสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 15. ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้และมีอำ�นาจออกประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ซึ่ง
ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
โดยที่เป็นการสมควรจัดทำ�ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง เพือ่ ให้การบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเก็บเงินค่า
บำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พ.ศ. 2549 โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.
2554 จึงให้ออกประกาศ ไว้ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สำ�หรับนักศึกษาปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
3.1.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
7,150 บาท
ภาคฤดูร้อนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
2,800 บาท
3.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต
ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
8,650 บาท
ภาคฤดูร้อนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
3,000 บาท
3.1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฯฑิตและหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
10,150 บาท
ภาคฤดูร้อนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
3,500 บาท
3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ)
3.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
12,000 บาท
ภาคฤดูร้อนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
4,000 บาท
3.2.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต
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3.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต
ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
20,000 บาท
ภาคฤดูร้อนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
7,000 บาท
3.2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
23,000 บาท
ภาคฤดูร้อนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
8,000 บาท
ข้อ 4. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า
1,000 บาท
ข้อ 5. ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า
1,000 บาท
ข้อ 6. ในกรณีที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินครบภาคเรียนตามแผนการเรียนแล้ว แต่ยังมี
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนอีก ให้เรียกเก็บดังนี้
6.1 ภาคปกติ
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
2,000 บาท
6.2 ภาคสมทบ
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
3,000 บาท
ส่วนภาคฤดูร้อนให้เหมาจ่าย ตามข้อ 3.1 หรือ 3.2
ข้อ 7. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคฤดูร้อน
7.1 ภาคปกติ
เหมาจ่าย
2,000 บาท
7.2 ภาคสมทบ
เหมาจ่าย
3,000 บาท
ข้อ 8. การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือรายวิชาที่คล้ายคลึง
กันที่ลงทะเบียนเพียงรายวิชาเดียวในภาคเรียนปกติ เหมาจ่าย 7,500 บาท
ข้อ 9. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า ตามข้อ 4 ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
9.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
200 บาท
9.2 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
350 บาท
9.3 ค่าตรวจโรคและเอ็กซเรย์
200 บาท
9.4 ทำ�ค่าบัตรนักศึกษาบัตรแรกจำ�นวน 1 ใบ
100 บาท
9.5 ค่าคู่มือนักศึกษา
150 บาท
ข้อ 10. ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคตามข้อ 3.1 และ 3.2 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
10.1 ค่าบำ�รุงห้องสมุด
200 บาท
10.2 ค่าใช้คอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
200 บาท
10.3 ค่าบำ�รุงกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมกีฬา
300 บาท
ข้อ 11. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เรียกเก็บเพิ่มตามรายการและอัตราดังต่อไปนี้
11.1 ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก
ชุดละ
100 บาท
11.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือก
ชุดละ
200 บาท
11.3 ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำ�หนด
วันละ
50 บาท
แต่ไม่เกิน 500 บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ)
11.4 ค่าเพิ่ม-ลด รายวิชา
ครั้งละ
50 บาท
11.5 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ
300 บาท
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11.6 ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
ครั้งละ
300 บาท
11.7 ค่าสอบพิเศษ
หน่วยกิตละ
30 บาท
11.8 ค่าใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ฉบับละ
20 บาท
11.9 ค่าใบรับรอง
ฉบับละ
100 บาท
11.10 ค่าใบรับรองสำ�เร็จการศึกษา
ฉบับละ
100 บาท
11.11 ค่าทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
ใบละ
100 บาท
11.12 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ครั้งละ
1,000 บาท
ข้อ 12. นักศึกษาที่ชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ 3 ครบ
ถ้วนแล้ว มีสิทธิ์ได้รับการบริการตามรายการต่างๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำ�หนดโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
เพิ่มอีก ยกเว้นค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในข้อ 11 ให้จ่ายตามอัตราที่กำ�หนด
ข้อ 13. ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ทีช่ �ำ ระแล้วตามอัตราทีก่ �ำ หนด
ไว้ในประกาศนี้ จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 14. ค่าประกันของเสียหายตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ 5 นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจำ�นวน โดยไม่รวม
ดอกเบี้ย เมื่อสำ�เร็จการศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ ทั้งนี้จะต้องไม่มีรายงานของเสียหายในระหว่างที่
เป็นนักศึกษาอยู่
หากมีรายงานของเสียหาย นักศึกษาจะต้องถูกหักค่าประกันของเสียหายในราคาประเมินตามความเป็นจริง
และถ้าราคาประเมินสูงเกินกว่าจำ�นวนเงินประกันของเสียหาย นักศึกษาจะต้องชำ�ระเงินเพิม่ ให้ครบตามราคาประเมิน
นั้น
ข้อ 15. นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2554 ให้ใช้ระเบียบหรือประกาศเดิมทีเ่ กีย่ วข้องโดยอนุโลม
จนกว่าจะสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 16. ให้อธิการบดีรกั ษาการตามประกาศนีแ้ ละมีอ�ำ นาจออกประกาศเพิม่ เติมเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ซิ งึ่ ไม่
ขัดแย้งกับประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)
       (รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. 2554

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อให้การจัดการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และให้เป็นไปตามมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ซึ่งกำ�หนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2553 เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553
และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. 2550”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษ 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.
2550
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ-คำ�สั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้กำ�หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
ซึ่งแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และให้หมายความ
รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งทำ�หน้าที่จัดการเรียนการสอน
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอนของคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
“นักศึกษา” หมายความว่า ผูท้ เี่ ข้าศึกษาระดับปริญญาและตาํ่ กว่าระดับปริญญาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
“การศึกษาในระบบ” (Formal Education) เป็นการศึกษาทีม่ รี ปู แบบและระบบแบบแผนทีช่ ดั เจน มีการ
กำ�หนดวัตถุประสงค์ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” (Non-formal Education) เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูป
แบบ ไม่มีข้อจำ�กัดเรื่องอายุและสถานที่ โดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมนุษย์ มีการกำ�หนดจุดมุ่ง
หมาย หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ การวัดผลและเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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กลุม่ เป้าหมาย ซึง่ อาจแบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทความรูพ้ นื้ ฐานสายสามัญประเภทความรูแ้ ละทักษะอาชีพ
และประเภทข้อมูลความรู้ทั่วไป
“การศึกษาตามอัธยาศัย” (Informal Education) เป็นการศึกษาทีเ่ กิดขึน้ ตามวิถชี วี ติ เป็นการเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์การทำ�งาน หรือเรียนรู้จากบุคคล ครอบครัว สภาพแวดล้อม สื่อผู้เรียนเรียนรู้ได้ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ
เป็นการจัดการศึกษาที่ไม่มีหลักสูตรชัดเจน ไม่มีระบบและรูปแบบของการจัดการศึกษาแน่นอนจนถึงไม่มีเลย หาก
แต่กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการเรียนรู้ ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ มีเจตคติ เช่นเดียวกับการศึกษาอื่นๆ
ข้อ 5. ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำ�นาจวินิจฉัย ตีความ ตลอดจนออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน
(1) ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานที่กำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
1.1 กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ต้องสำ�เร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.2 กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
(2) ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7. ในการเทียบโอนผลการเรียนให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ระดับการศึกษาและรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน เพื่อดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
(2) คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าทีด่ �ำ เนินการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามหมวด 2 หรือ 3 แล้วแต่กรณี
(3) ให้คณะกรรมการดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษาแรกทีน่ กั ศึกษาผูข้ อ
เทียบโอนผลการเรียนได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทราบจำ�นวนรายวิชาและจำ�นวนหน่วยกิต
ที่ต้องศึกษาเพิ่มตามหลักสูตร
(4) กรณีมีเหตุผลความจำ�เป็นไม่สามารถดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกำ�หนดเวลา
ตาม (3) ได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน
ข้อ 8. รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำ�นวนหน่วยกิตไม่เกิน
สามในสี่ของจำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติ สำ�หรับการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ข้อ 9. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 10. การเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นอำ�นาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
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ข้อ 11. ระดับประกาศนียวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญา
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในสาขาวิชาที่นักศึกษาผู้ขอเทียบโอนศึกษาอยู่
(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
(4) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินกว่าชั้น
ปีและภาคการศึกษาที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
(5) ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอนและการประเมินผล ดังนี้
5.1 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอน จะไม่นำ�มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค
และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึก “หน่วยกิตเทียบโอน” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่
เทียบโอนให้ ในใบแสดงผลการศึกษา
5.2 รายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีเ่ ทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรทีม่ อี งค์กรวิชาชีพควบคุม และ
ต้องใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้กำ�หนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน โดยบันทึกตัวอักษร
“น.ท.” (หน่วยกิตเทียบโอน) “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทีียบโอนให้ ในใบ
แสดงผลการศึกษา
(6) นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 12. ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีม่ เี นือ้ หาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องรายวิชา หรือ
กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือค่าระดับ
คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า
(4) การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามทีส่ าขาวิชากำ�หนดโดยความเห็น
ชอบของสภาวิชาการ
(5) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำ�นวนหน่วยกิตรวม
ของหลักสูตรที่รับโอน
(6) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นำ�มาคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(7) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ และลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(8) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี
และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
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หมวด 2
หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ

คู่มือนักศึกษา 2554

หมวด 3
หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ
และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อ 13. หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต เป็นดังนี้
(1) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
(2) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การตัดสิน
ของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดตามความเห็นของสภาวิชาการ
(3) ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือค่าระดับคะแนน 2.00
หรือเทียบเท่าสำ�หรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี และไม่ตํ่า
กว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือค่าระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าสำ�หรับรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาระดับบัณฑิต
ศึกษา จึงจะให้จำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษร และไม่มีการนำ�
มาคิดคะแนนผลการเรียน หรือคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(4) การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้
4.1 หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกตัวอักษร “น.ม.” (หน่วยกิตจากการ
ทดสอบมาตรฐาน) “CS” (Credits from Standardized Test)
4.2 หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกตัวอักษร “น.ส.”
(หน่วยกิตจากการทดสอบ) “CE” (Credits from Exam)
4.3 หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ให้
บันทึกตัวอักษร “น.ฝ.” (หน่วยกิตจาการฝึกอบรม) “CT” (Credits from Training)
4.4 หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินผลงาน ให้บันทึกตัวอักษร “น.ง.” (หน่วยกิต จากการ
ประเมินผลงาน) “CP” (Credits from Portfolio)
ข้อ 14. ให้มหาวิทยาลัยจัดทำ�ประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554

         (ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)
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. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการสอบ 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�วิทยาเขตสุรนิ ทร์ วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และวิทยาเขตสกลนคร
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือตำ�แหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดีที่รับผิดชอบใน
รายวิชาที่สอบในมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการประจำ�คณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจำ�คณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่รับผิดชอบในรายวิชาที่สอบในมหาวิทยาลัย
“กรรมการคุมสอบ” หมายความว่า ผู้ที่อธิการบดีหรือคณบดีแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมห้องสอบ และให้
หมายความรวมถึงอาจารย์ประจำ�วิชาที่จัดสอบด้วย
“อาจารย์ประจำ�วิชา” หมายความว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชาที่เปิดสอน
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“การสอบ” หมายความว่า การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค และการสอบอื่นๆ รวมทั้งการสอบที่
คณะ/สาขาวิชา และอาจารย์ประจำ�วิชาจัดสอบ
ข้อ 5. นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สอบ
(2) ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาที่สอบทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือฝึกงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ยกเว้น ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา
ข้อ 6. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
(1) ห้ามเข้าสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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ทุกครั้ง

(2) ให้น�ำ บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำ�ตัวอืน่ ทีท่ างราชการออกให้มาแสดงในการสอบ

(3) ให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กำ�หนด หรืออย่างช้าไม่เกิน 30 นาทีหลังเริ่มการสอบ
(4) ให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549 ยกเว้นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้แต่งกาย
สุภาพ
(5) นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบ มาเอง และไม่อนุญาตให้
ยืมสิ่งของทุกชนิดจากผู้เข้าสอบคนอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
(6) นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่กำ�หนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้
ข้อ 7. ข้อปฏิบัติในระหว่างสอบ
(1) นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำ�สั่งของกรรมการคุมสอบ
(2) นักศึกษาผู้ใดสอบเสร็จก่อน ต้องออกไปจากห้องสอบ และไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการ
รบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ ห้ามนักศึกษาผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที หลังจากเริ่มการสอบ
(3) ในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็นต้องออกจากห้องสอบ ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
(4) กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะทุจริตในการสอบ
(5) ไม่นำ�ข้อสอบ กระดาษคำ�ตอบ และสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้
รับอนุญาตไว้ในข้อสอบ
ข้อ 8. การทุจริตการสอบ หมายถึง การกระทำ�ของนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
(1) มีเอกสารอืน่ อยูใ่ นครอบครองนอกเหนือจากเอกสารทีก่ รรมการคุมสอบแจกให้หรือข้อความ
ใดๆ อยู่ในสิ่งของหรือที่ตัวของนักศึกษา อันอาจเอื้่อประโยชน์ต่อการสอบ
(2) มีเจตนาคัดลอกคำ�ตอบของผูอ้ นื่ หรือกระทำ�การใดๆ ทีส่ อ่ เจตนาทีจ่ ะใช้ขอ้ สอบและเอกสาร
ในการสอบ เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นต่อไป
(3) มีการรับ-ส่งสัญญาทุกประเภท
(4) การเข้าสอบแทนกันถือเป็นการทุจริตทั้งผู้เข้าสอบและผู้ให้สอบแทน
(5) การกระทำ�อื่นใดที่กรรมการคุมสอบเห็นว่าเป็นการทุจริต
ข้อ 9. บทลงโทษกรณีนักศึกษาส่อทุจริตหรือทำ�การทุจริตในการสอบ มีดังนี้
(1) ทุจริต มีโทษสองระดับดังนี้
1.1 ให้ปรับตก (F หรือ U) ในรายวิชาที่สอบ
1.2 ให้ปรับตก (F หรือ U) ในรายวิชาที่สอบและสั่งพักการศึกษาไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
(2) ถ้าเป็นความผิดอย่างอืน่ ทีร่ ะบุไว้ในข้อปฏิบตั ขิ องนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตามควรแก่
ความผิดนั้น แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษตํ่าสุดของความผิดประเภททุจริตตาม ข้อ 9(1)
(3) กรณีนักศึกษาส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ และได้รับโทษตาม 9(1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี
หากได้กระทำ�ความผิดในลักษณะเดียวกันอีกเป็นครัง้ ทีส่ อง ไม่วา่ จะเป็นการส่อทุจริตหรือทุจริตก็ตาม ให้ลงโทษให้ออก
ข้อ 10. ขั้นตอนการพิจารณาลงโทษนักศึกษา
(1) ให้กรรมการคุมสอบรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอต่อคณบดีที่นักศึกษาสังกัด และให้ตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง แล้วสรุปความเห็นเสนอต่อคณบดีเพือ่ แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาโทษตามข้อ 9(1)
1.1 สำ�หรับโทษตามข้อ 9 (1) 1.2 ให้เสนอความเห็นสั่งลงโทษต่อรองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตหรืออธิการบดี
(2) เมือ่ รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตหรืออธิการบดีมคี ำ�สัง่ ลงโทษแล้ว ให้แจ้งผลการลงโทษให้
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ดำ�เนินการบันทึกโทษตามแต่กรณี
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ข้อ 11. ในการสอบครัง้ ใด ถ้ามีหลักฐานแสดงว่าข้อสอบรายวิชาใด ล่วงรูไ้ ปยังผูเ้ ข้าสอบก่อนเริม่ การสอบ
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ให้คณบดีมีอำ�นาจสั่งยกเลิกการสอบและให้มีการสอบใหม่
ข้อ 12. นักศึกษาผูใ้ ดถูกสัง่ ลงโทษตามระเบียบนี้ ให้นกั ศึกษาผูน้ นั้ มีสทิ ธิอ์ ทุ ธรณ์ โดยให้ยนื่ คำ�อุทธรณ์ตอ่
คณบดี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ลงชื่อรับทราบผลการลงโทษ
ข้อ 13. ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยจนเป็นเหตุให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบตามวัน เวลา ที่กำ�หนดไว้ได้ ให้
นักศึกษาหรือตัวแทนปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับที่ตนศึกษาอยู่
ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความตามระเบียบนี้ หรือการดำ�เนินการอื่นใดที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉันชี้ขาด
ข้อ 15. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำ�นาจออกประกาศ คำ�สั่ง หรือแนวปฏิบัติ ซึ่ง
ไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2551
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 17 (2) และมาตรา 57 (3) แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ให้ใช้ข้อบังคับนี้ สำ�หรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สัง่ หรือประกาศอืน่ ใดทีม่ กี �ำ หนดไว้แล้วในข้อบังคับ
นี้ หรือซึ่งขัด หรือซึ่งแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะ” หมายความว่า คณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และให้หมายความ
รวมถึงส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งทำ�หน้าที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ
ให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งทำ�หน้าที่จัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“นักศึกษา” หมายความว่า ผูท้ เี่ ข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะกรรมการประจำ�คณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจำ�คณะในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจำ�ส่วนราชการอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่า
คณะ ซึ่งทำ�หน้าที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
		“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาทีร่ บั ผิดชอบงานของสาขาวิชาในคณะ
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ
ศึกษาของนักศึกษา
		“อาจารย์ผสู้ อน” หมายความว่า อาจารย์ผทู้ �ำ หน้าทีส่ อนรายวิชาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียน
		“แผนการเรียน” หมายความว่า แผนการจัดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ�ำ นาจวินจิ ฉัย ตีความ ตลอดจนออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้
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หมวด 1
การรับเข้าศึกษา

ข้อ 7 ผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
(ข) มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดเป็นกรณีพิเศษ
(2) ลักษณะต้องห้าม
(ก) เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
(ข) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
ข้อ 8 การรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 9 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องดำ�เนินการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด พร้อมทั้งชำ�ระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เป็น
อันหมดสิทธิ์เข้าศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
ผูท้ ผี่ า่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษา ก็ตอ่ เมือ่ ได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

หมวด 2
ระบบการศึกษา

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาด้วยวิธีประสานด้านวิชาการระหว่างคณะหรือสาขาวิชา คณะ
ใดหรือสาขาวิชาใดมีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใด ก็ให้จัดการศึกษาในวิชาการด้านนั้น แก่นักศึกษาทุกคน
ทั้งมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester Basis) โดย 1 ปีการ
ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)
และภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester) ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15
สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่นับรวมเวลาสำ�หรับการสอบ
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มภี าคการศึกษาฤดูรอ้ น (Summer Session) ซึง่ เป็นภาคการศึกษาไม่บงั คับ
มีระยะเวลาศึกษา 5-8 สัปดาห์ โดยเพิม่ ชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ทัง้ นี้
ไม่นับรวมเวลาสำ�หรับการสอบ
ปีการศึกษา ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันจันทร์แรกของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
ข้อ 12 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นรายวิชา รายวิชาหนึ่ง ๆ กำ�หนดปริมาณการศึกษาเป็น
จำ�นวน “หน่วยกิต” การคิดหน่วยกิตเป็นดังนี้
(1) รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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ข้อ 6 หน้าที่ใดในส่วนของสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นหน้าที่
ของกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยด้วย
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(2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(4) การทำ�โครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำ�โครง
งานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(5) มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดเงื่อนไขให้นักศึกษา ศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งเพิ่มเติมก็ได้
ข้อ 13 จำ�นวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา
(1) มีจำ�นวนหน่วยกิตรวมระหว่าง 80 ถึง 100 หน่วยกิต
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา และสำ�เร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4
ภาคการศึกษาปกติ สำ�หรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และสำ�เร็จการ
ศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำ�หรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
การเทียบโอนรายวิชาหรือเทียบโอนผลการเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 2 เท่า ของแผนการเรียนที่เหลืออยู่ที่ต้องศึกษาตามหลักสูตร สำ�หรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 เท่า ของแผนการเรียนที่เหลืออยู่ที่ต้องศึกษาตาม
หลักสูตร สำ�หรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ทั้งนี้ ให้นับเวลาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

หมวด 3
การลงทะเบียนเรียน

ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียน
(1) มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา
นั้น ให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
(2) นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
เป็นกรณีพิเศษ
(3) นักศึกษาปัจจุบันต้องลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด หาก
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด จะต้องชำ�ระค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำ�หนดเป็นค่า
ปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(4) มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเมื่อพ้นกำ�หนด 2 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ หรือพ้นกำ�หนดสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียน
เรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลาพักการศึกษาโดยขออนุญาตลาพัก
การศึกษาต่อคณบดี และจะต้องชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายใน 30 วันนับ
จากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
(5) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลง
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด มิฉะนั้นการลงทะเบียนเรียนถือเป็นโมฆะ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็น
กรณีพิเศษ
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(6) การลงทะเบียนเรียนต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษาและเป็นไปตามข้อ
กำ�หนดของหลักสูตร
(7) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดสมบูรณ์แล้ว หากภายหลังพ้นสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาตามข้อ 37 (7) ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดมาเป็นโมฆะ นักศึกษา
มีสิทธิ์ขอคืนเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้เต็มตามจำ�นวนที่ได้ชำ�ระไป
แล้ว ทั้งนี้ต้องภายในภาคการศึกษาที่การลงทะเบียนเรียนนั้นเป็นโมฆะ
ข้อ 15 จำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
(1) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่
เกิน 22 หน่วยกิต สำ�หรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 หน่วยกิต สำ�หรับการลงทะเบียน
ไม่เต็มเวลา ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
(2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติเกินกว่า 22 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 25
หน่วยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งได้เพียงภาคการศึกษาเดียว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ทปี่ รึกษาและได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี เว้นแต่ภาคการศึกษาสุดท้ายทีจ่ ะสำ�เร็จการศึกษา ซึง่ เหลือ
จำ�นวนหน่วยกิตไม่เกิน 25 หน่วยกิต อาจขออนุมัติคณบดีเป็นการเฉพาะรายได้อีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(3) กรณีมีเหตุอันควรหรือในกรณีที่หลักสูตรกำ�หนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ใดต่ำ�กว่าที่กำ�หนดไว้ใน (1) ให้ลงทะเบียนเรียนต่ำ�กว่าที่กำ�หนดไว้ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
ข้อ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาต้องสอบผ่านในรายวิชาบังคับก่อน แล้วจึงมีสทิ ธิลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ต่อเนื่องได้ มิฉะนั้นการลงทะเบียนเรียนถือเป็นโมฆะ
(2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนือ่ งควบคูก่ บั รายวิชาบังคับก่อนได้ ซึง่ นักศึกษา
ต้องเคยลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับก่อนมาแล้ว แต่ผลการสอบไม่ผา่ น ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยผลการเรียนรายวิชาต่อเนื่องนั้น จะไม่เป็นโมฆะ แม้นว่ารายวิชาบังคับก่อนจะสอบ
ไม่ผ่าน เว้นแต่ในรายวิชาที่หลักสูตรกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรนั้น
(3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนือ่ งควบคูก่ บั รายวิชาบังคับก่อน ถ้าถอนรายวิชา
บังคับก่อนให้ถอนรายวิชาต่อเนือ่ งในคราวเดียวกันด้วย หากไม่ถอนให้ถอื ว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อ
เนื่องนั้นเป็นโมฆะ
(4) สำ�หรับนักศึกษาทีจ่ ะสำ�เร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อนในภาคการศึกษานั้นได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี เว้นแต่ในรายวิชาที่หลักสูตรกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้เป็นไปตามที่
กำ�หนดไว้ในหลักสูตรนั้น
ข้อ 17 การลงทะเบียนเรียนซ้ำ�หรือการลงทะเบียนเรียนแทน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) รายวิชาใดทีน่ กั ศึกษาได้รบั ระดับคะแนน ง+ (D+) หรือ ง (D) นักศึกษาจะลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซ้ำ�อีกก็ได้ การลงทะเบียนเรียนซ้ำ�นี้เรียกว่า “การเรียนเน้น” (Re-grade)
(2) รายวิชาใดที่กำ�หนดไว้ให้เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษาได้รับระดับคะแนน ต
(F) หรือ ม.จ. (U) หรือ ถ (W) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำ�อีกจนกว่าจะได้รับระดับ
คะแนน ก (A) หรือ ข+ (B+) หรือ ข (B) หรือ ค+ (C+) หรือ ค (C) หรือ ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ
พ.จ. (S)
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(3) รายวิชาใดที่กำ�หนดไว้ให้เป็นวิชาเลือกในหลักสูตร นักศึกษาได้รับระดับคะแนน        
ต (F) หรือ ม.จ. (U) หรือ ถ (W) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำ� หรือจะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอื่นแทนก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
(4) นักศึกษาทีไ่ ด้ระดับคะแนนตัง้ แต่ ค(C) หรือ พ.จ. (S) ในรายวิชาใด ไม่มสี ทิ ธิล์ งทะเบียน
เรียนในรายวิชานั้นซ้ำ�อีก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี
(5) การนับหน่วยกิตสะสม และการคิดคะแนนเฉลีย่ สะสมในรายวิชาทีเ่ รียนซ้� 
ำ หรือเรียน
แทน ให้คิดเพียงครั้งเดียว เฉพาะครั้งที่ได้คะแนนสูงสุด
(6) การนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ได้หรือผ่าน ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ง(D) ขึ้นไป หรือได้ระดับคะแนน พ.จ.(S) เท่านั้น
ข้อ 18 การขอเพิ่มรายวิชา การเปลี่ยนกลุ่มเรียน และการขอถอนรายวิชา
(1) นักศึกษาที่จะขอเพิ่มรายวิชาเรียนและเปลี่ยนกลุ่มเรียน ต้องทำ�ภายใน 2 สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
(2) การขอถอนรายวิชาเรียน มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ผลของการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้
นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนเงินที่ชำ�ระไปได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(ข) นักศึกษาขอถอนรายวิชาหลังจาก 2 สัปดาห์แรกแต่ยังไม่เกินสัปดาห์ที่ 12 ของภาค
การศึกษาปกติ หรือหลังสัปดาห์แรกแต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 3 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน (สำ�หรับการจัดการ
ศึกษา 5-6 สัปดาห์) หรือหลังสัปดาห์แรกแต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 5 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน (สำ�หรับการ
จัดการศึกษา 7-8 สัปดาห์) ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษา โดยผลของการถอนรายวิชา
จะบันทึกระดับคะแนน ถ (W) ลงในใบแสดงผลการศึกษา
(3) การขอเพิ่มรายวิชาและการขอถอนรายวิชา จำ�นวนหน่วยกิตที่เหลืออยู่จะต้องเป็น
ไปตามข้อ 15
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร ประเภทไม่นับหน่วยกิต
(Audit) ให้ปฏิบัติตามข้อ 18 (1)
หน่วยกิตของรายวิชาทีศ่ กึ ษาโดยไม่นบั หน่วยกิต จะไม่นบั รวมเข้าเป็นหน่วยกิตสะสมและหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไม่นบั หน่วยกิต นักศึกษาผูน้ นั้ จะลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชานั้นซ้ำ�อีก เพื่อเป็นการนับหน่วยกิตในภายหลังก็ได้
ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) สถานศึกษาทีน่ กั ศึกษาจะลงทะเบียนเรียนข้าม ต้องเป็นสถานศึกษาทีค่ ณะให้ความเห็นชอบ
(2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประเภทไม่นับหน่วยกิต (Audit) ต้อง
เป็นไปตามข้อ 19
(3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพือ่ นับหน่วยกิตในหลักสูตร ต้องเป็นรายวิชาทีไ่ ม่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย และเป็นรายวิชาที่เทียบโอนกันได้กับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การเทียบโอน
รายวิชาให้เป็นไปตามข้อ 31
(4) นักศึกษายื่นคำ�ร้องต่อคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้
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หมวด 4
การวัดและประเมินผลการศึกษา

ข้อ 23 มหาวิทยาลัยกำ�หนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา              
ดังต่อไปนี้
(1) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา จะใช้การประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัว
อักษรตามค่าระดับคะแนน ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามค่าระดับคะแนน
ได้ ให้ใช้การประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามที่กำ�หนดไว้ ซึ่งการประเมินผลการศึกษาเป็นดังต่อ
ไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
ผลการศึกษา
ก หรือ A
4.00
ดีเยี่ยม (Excellent)
+
+
ข หรือ B
3.50
ดีมาก (Very Good)
ข หรือ B
3.00
ดี (Good)
+
+
ค หรือ C
2.50
ดีพอใช้ (Fairly Good)
ค หรือ C
2.00
พอใช้ (Fair)
+
+
ง หรือ D
1.50
อ่อน (Poor)
ง หรือ D
1.00
อ่อนมาก (Very Poor)
ต หรือ F
0.00
ตก (Failed)
ถ หรือ W
ถอนรายวิชา (Withdrawn)
ม.ส. หรือ I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
พ.จ. หรือ S
พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ม.น. หรือ AU
ไม่นับหน่วยกิต (Audit)
น.ท. หรือ TC
หน่วยกิตเทียบโอน (Transferred Credit)
ในกรณีทโี่ อนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ใช้ระดับคะแนน
ตัวอักษรดังต่อไปนี้
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รับอนุมัติจากคณบดี ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา แล้วให้คณะแจ้งสำ�นักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ หลังจากนั้นนักศึกษาจึงไปดำ�เนินการ ณ สถานศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนข้าม
(5) นักศึกษาจากสถานศึกษาอื่นที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัย
ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 21 เวลาเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทัง้ หมดตลอดภาคการศึกษา จึงจะมีสทิ ธิสอบประจำ�ภาคการศึกษาในรายวิชานัน้ ในกรณีทมี่ เี วลาเรียน
ไม่ถึงร้อยละ 80 อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและได้รับอนุมัติ
จากคณบดี
นักศึกษาทีม่ เี วลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบตามทีก่ �ำ หนดไว้ในวรรคแรกและไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
ให้เข้าสอบประจำ�ภาคการศึกษาในรายวิชานั้น ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น
ข้อ 22 มหาวิทยาลัยอาจงดสอนหรือจำ�กัดจำ�นวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาก็ได้
การเปิดสอนรายวิชาเพิม่ หรืองดสอนในรายวิชาใดต้องทำ�ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
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ระดับคะแนนตัวอักษร
น.ม. หรือ CS
น.ส. หรือ CE
น.ฝ. หรือ CT
น.ง. หรือ CP
น.ก. หรือ CPL

ความหมาย
หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test)
หน่วยกิตจากการทดสอบ (Credits from Exam)
หน่วยกิตจากฝึกอบรม (Credits from Training)
หน่วยกิตจากการประเมินผลงาน (Credits from Portfolio)
หน่วยกิตก่อนเรียน (Credits from Prior Learning)

(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) จะทำ�ได้ในกรณีต่อไปนี้
(ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินผลการศึกษาได้เป็นระดับ
คะแนนตามที่หลักสูตรกำ�หนด
(ข) เปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I) และส่งผลการศึกษาให้สำ�นักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
(3) การให้ระดับคะแนน ต (F) นอกเหนือจาก (2) แล้ว จะทำ�ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 21
(ข) นักศึกษาทำ�ผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(ค) เปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I) หลังจาก 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
(4) การให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะทำ�ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) นักศึกษาเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ โดย
ปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 26 (2)
(ข) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย ซึ่งเหตุสุดวิสัยนั้นได้รับการวินิจฉัยจากอาจารย์ผู้
สอน และได้รับอนุมัติจากคณบดี
(ค) เมือ่ อาจารย์ผสู้ อนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษา
ต้องทำ�งานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษาในรายวิชานั้นที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์พอจะประเมินผลการศึกษาได้
(5) การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)
นักศึกษาผู้ใดได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาใด จะต้องยื่นคำ�ร้องต่ออาจารย์ผู้สอน
รายวิชานั้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้จะต้องกระทำ�ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เพื่อ
ให้อาจารย์ผู้สอนกำ�หนดระยะเวลาสำ�หรับการวัดผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั เปิดภาคการศึกษา เว้นแต่ในรายวิชาทีเ่ ป็นโครงการ ให้ขออนุมตั คิ ณบดี เพือ่ เปลีย่ นระดับคะแนน
ม.ส. (I) ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำ�หนดทั้ง 2 กรณีนี้แล้ว ระดับคะแนน ม.ส.
(I) ในรายวิชานั้น จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หมายถึง ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ให้เป็นวันสิ้น
ภาคการศึกษาใด ๆ ถัดไปจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) เป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ถ้าหากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน จะ
ต้องดำ�เนินการวัดผลการศึกษาทีไ่ ม่สมบูรณ์นนั้ ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิน้ ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น มิฉะนัน้ ระดับ
คะแนน ม.ส. (I) จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
นักศึกษาผู้ใดที่ได้รับระดับคะแนน ม.ส. (I) ได้ยื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษาในภาคการ
ศึกษา ฤดูร้อน จะต้องดำ�เนินการวัดผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดู
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ร้อน มิฉะนั้นระดับคะแนน ม.ส. (I) จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
เมื่ออาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาต้องทำ�งานซึ่งเป็น
ส่วนประกอบการศึกษาในรายวิชานัน้ โดยมิใช่ความผิดของนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้ การเปลีย่ นระดับคะแนน
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) จะทำ�ได้ในรายวิชาที่ผลการประเมินการศึกษา
เป็นที่พอใจและไม่พอใจ ดังกรณีต่อไปนี้
(ก) ในรายวิชาที่หลักสูตรกำ�หนดไว้ว่า 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) ในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกเหนือไปจากหลักสูตรและขอรับการประเมิน
ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U)
(ค) ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) ไม่มีค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต และ
หน่วยกิตทีไ่ ด้ไม่น�ำ มาคำ�นวณหาค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ประจำ�ภาคและค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม แต่ให้นบั
รวมเข้าเป็นหน่วยกิตสะสมด้วย
(7) การให้ระดับคะแนน ม.น. (AU) จะทำ�ได้ในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียน
เรียนประเภทไม่นับหน่วยกิตตามข้อ 19 โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
(8) การให้ระดับคะแนน ถ (W) จะกระทำ�ได้ในกรณีต่อไปนี้
(ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 18 (2) (ข)
(ข) นักศึกษาลาป่วยก่อนสอบและไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้โดย
ปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 26 (1) และคณบดีได้พิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นแล้ว เห็นว่าการ
ศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นขาดเนื้อหาส่วนที่สำ�คัญ สมควรให้ระดับคะแนน ถ (W) ในรายวิชานั้น
(ค) นักศึกษาลาพักการศึกษาเนื่องจากเหตุผลตามข้อ 27 (1)
(ง) นักศึกษาลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาใดตามข้อ 27 (4) (ข) หรือ (ค)
(จ) คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจาก ม.ส. (I) ที่ได้รับตามข้อ 26 (1) หรือ (2) นั้นยังไม่สิ้นสุด
(ฉ) ในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียนเรียนประเภทไม่นบั หน่วยกิตตามข้อ
19 และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ
(9) การให้ระดับคะแนน น.ม. (CS) หรือ น.ส. (CE) หรือ น.ฝ. (CT) หรือ น.ก. (CP)
จะทำ�ได้ในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาได้รบั การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย
(10) การให้ระดับคะแนน น.ท. (TC) จะทำ�ได้ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนผลการศึกษา
ข้อ 24 การประเมินผลการศึกษาและการคำ�นวณระดับคะแนนเฉลี่ย
(1) การประเมินผลการศึกษาให้ทำ�เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
(2) การคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(ก) ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ประจำ�ภาค ให้ค�ำ นวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละ
ภาค-การศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตที่นักศึกษาได้รับใน
แต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมจำ�นวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
(ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำ�นวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กำ�ลังคิดคำ�นวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
ที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม
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(ค) การคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ให้คดิ ทศนิยม 2 ตำ�แหน่ง เมือ่ ได้ทศนิยม 2 ตำ�แหน่ง
แล้ว ถ้าปรากฏว่ายังมีเศษก็ให้ปัดทิ้ง
(ง) ในกรณีที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน ให้รอการคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ก่อน

หมวด 5
การลาของนักศึกษา

ข้อ 25 การลาเรียน การลาป่วย และลากิจในระหว่างเรียน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ข้อ 26 การลาสอบ
(1) การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นจะ
สิ้นสุดลง และยังป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งทำ�ให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้
นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์ เพื่อขออนุมัติต่อคณบดี
(2) การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว แต่
เกิดเจ็บป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทัง้ หมดได้ ให้ยนื่ ใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์ เพือ่
ขออนุมัติต่อคณบดี
(3) การยื่นใบลาให้ยื่นโดยเร็วที่สุด เว้นแต่จะมีเหตุอันควรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
ข้อ 27 การลาพักการศึกษา
(1) นักศึกษายืน่ คำ�ร้องต่อคณบดีเพือ่ ขออนุมตั ลิ าพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
ปกติติดต่อกัน ในกรณีต่อไปนี้
(ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ
(ข) ได้รบั ทุนแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอืน่ ใด ซึง่ มหาวิทยาลัยเห็น
สมควรให้การสนับสนุน
(ค) ป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามคำ�สั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของ
เวลาเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย์
(ง) มีความจำ�เป็นส่วนตัว โดยแสดงเหตุความจำ�เป็นนัน้ ทัง้ นีน้ กั ศึกษาต้องได้ศกึ ษา
ในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
(2) นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน หรือลาพักการ
ศึกษาในภาคการศึกษาแรกทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษามได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั จิ ากอธิการบดีเป็นกรณีพเิ ศษ
(3) นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษาแล้ว เมือ่ จะกลับเข้าศึกษาต้องยืน่ คาํ ร้องขอ
กลับเข้าศึกษาก่อนวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัติต่อคณบดี
(4) การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา โดยที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
สมบูรณ์แล้ว มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาในระหว่าง 2 สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาคการ
ศึกษาปกติ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา
(ข) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาเมื่อพ้นกำ�หนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน
12 สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ ให้บันทึกระดับคะแนน ถ (W) ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ลงในใบแสดงผลการศึกษา
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หมวด 6
การเทียบโอนผลการเรียน การโอนรายวิชา และการยกเว้นรายวิชา

ข้อ 29 คำ�นิยาม
(1) “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนำ�ผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้
ทักษะและประสบการณ์ของผูเ้ รียนทีเ่ กิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำ�งานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
(2) “การโอนรายวิชา” หมายความว่า การนำ�รายวิชาทีไ่ ด้ศกึ ษามาแล้วทัง้ หมดในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาคำ�นวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาคและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน และไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
(3) “การยกเว้นรายวิชา” หมายความว่า การนำ�หน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาใช้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน และไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
(4) “แฟ้มสะสมงาน” หมายความว่า เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบเพื่อแสดงว่ามี
ความรู้ตามรายวิชาหรือชุดวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนนั้น
ข้อ 30 ในการเทียบโอนผลการเรียนให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) คณบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องกับระดับ
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(ค) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาเมื่อพ้นกําหนด 12 สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติ ให้บันทึกระดับคะแนนตัวอักษร ต (F) หรือ ม.จ. (U) ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษานั้น ลงในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยมีหลักฐานที่
น่าเชื่อถือได้ และเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว ให้บันทึกระดับคะแนน ถ (W) ทุก
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนลงในภาคการศึกษานั้น ลงในใบแสดงผลการศึกษา
(5) กรณีทมี่ หาวิทยาลัยมีค�ำ สัง่ ให้นกั ศึกษาพักการศึกษา เนือ่ งจากการถูกลงโทษด้วยกรณี
ใดๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น ในภายหลังการลงทะเบียน
เรียน ในภาคการศึกษาใด ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นเป็นโมฆะ และ
มหาวิทยาลัยจะไม่คนื ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีไ่ ด้ช�ำ ระไปแล้ว แต่นกั ศึกษา
ไม่ต้องชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(6) กรณีทมี่ หาวิทยาลัยมีค�ำ สัง่ ให้นกั ศึกษาพักการศึกษา เนือ่ งจากการถูกลงโทษด้วยกรณี
ใดๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น ก่อนการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาใด นักศึกษาต้องชาํ ระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
(7) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือการกลับเข้าศึกษาใหม่ หรือการถูกให้พัก
การศึกษาแล้วแต่กรณี ไม่เป็นเหตุให้สถานภาพการเป็นนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกว่าระยะเวลาการ
ศึกษาที่กำ�หนดไว้ในข้อ 13
(8) นักศึกษาทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ลาพักการศึกษาต้องได้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครอง
ข้อ 28 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกต้องนำ�ใบลาออกพร้อม
ด้วยหนังสือรับรองจากส่วนการเงินและบัญชี ที่แสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่ได้มีหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
อีก ยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านความเห็นจากคณบดีและนำ�เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้
นักศึกษาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
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การศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอน จำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน ดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนตามที่
หลักสูตรกำ�หนด
(2) คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนตาม
เกณฑ์และวิธีการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(3) ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(4) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(5) การเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นอำ�นาจของคณบดีเป็นผู้อนุมัติ
ข้อ 31 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษา
ในระบบ มีดังนี้
(1) ให้เทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในสาขาวิชาที่นักศึกษาผู้ขอเทียบโอนศึกษาอยู่
(2) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนำ�มาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ำ�กว่า ค (C)
(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำ�นวนหน่วยกิต
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2
ภาคการศึกษาปกติ
(4) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกิน
กว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
(5) ให้คณะดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษาแรกทีผ่ ขู้ อเทียบโอนได้
ขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา ทัง้ นีเ้ พือ่ ผูข้ อเทียบโอนจะได้รบั ทราบจำ�นวนรายวิชาและจำ�นวนหน่วยกิตทีจ่ ะต้อง
ศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
(6) กรณีมเี หตุผลความจำ�เป็นไม่สามารถดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกำ�หนด
เวลาตาม (5) ได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน
(7) ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(ก) รายวิชาหรือกลุม่ วิชาทีเ่ ทียบโอนให้ จะไม่น�ำ มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ประจำ�
ภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกหน่วยกิตเทียบโอน (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของ
รายวิชาที่เทียบโอนให้ ในใบแสดงผลการศึกษา
(ข) รายวิชาหรือกลุม่ วิชาทีเ่ ทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรทีม่ อี งค์กรวิชาชีพควบคุม
และต้องใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้ก�ำ หนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุม่ วิชาทีเ่ ทียบโอน เพือ่ นำ�
มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกตัวอักษร น.ท. (หน่วยกิต
เทียบโอน) TC (Transfer Credits) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ ในใบแสดงผลการศึกษา
ข้อ 32 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและหรือจากการศึกษาตามอัธยาศัย
(1) การประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้จะกระทำ�ได้โดยวิธีการดังนี้
(ก) โดยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบทีไ่ ม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมิน
การจัดการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
(ข) โดยการพิจารณาจากผลการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบ
มาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และการประเมินผลงาน
(2) การเทียบโอนความรูเ้ ป็นรายวิชาหรือกลุม่ วิชาตามหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำ�นวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำ�นวน

58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

59

คู่มือนักศึกษา 2554

หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร และใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
(3) ให้คณะเป็นผูก้ �ำ หนดวิธกี ารและการดำ�เนินการเทียบโอนความรูแ้ ก่นกั ศึกษาผูข้ อเทียบ
โอน โดยการเทียบโอนความรู้นั้น ต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่า ค (C) จึงจะให้นับจำ�นวน
หน่วยกิต รายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นได้
(4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นำ�มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกตัวอักษร น.ก. (หน่วยกิตก่อนเรียน) CPL (Credits from Prior Learning)
ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม      
ให้เป็นไปตามหลักสูตร เกณฑ์ และข้อกำ�หนด ขององค์กรวิชาชีพนั้น
(5) ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(ก) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกตัวอักษร น.ม. (หน่วยกิต
จากการทดสอบมาตรฐาน) CS (Credits from Standardized Test)
(ข) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกตัวอักษร
น.ส. (หน่วยกิตจากการทดสอบ) CE (Credits from Exam)
(ค) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงาน
ต่างๆ ให้บันทึกตัวอักษร น.ฝ. (หน่วยกิตจากการฝึกอบรม) CT (Credits from Training)
(ง) หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการประเมินผลงาน ให้บนั ทึกตัวอักษร “น.ง.” (หน่วยกิตจาก
การประเมินผลงาน) CP (Credits from Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินใน (5) ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของ
รายวิชาหรือกลุม่ วิชาทีเ่ ทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรทีม่ อี งค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบ
การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กำ�หนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพื่อนำ�มาคิดค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกตัวอักษร น.ก. (หน่วยกิตก่อนเรียน)
CPL (Credits from Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ข้อ 33 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำ�ประกาศเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียน
จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อ 34 การโอนรายวิชา
(1) กรณีที่นักศึกษาขอโอนรายวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี
(2) รายวิชาที่ขอโอน จะต้องเป็นรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรที่กำ�ลังศึกษาอยู่ และให้นำ�
รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้โอนในภาคการศึกษานั้นๆ มาคิดคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค และค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 35 การยกเว้นรายวิชา
(1) การยกเว้นรายวิชา จะทำ�ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของหน่วยกิตทั้งหมดตามหลักสูตร และ
ต้องลงทะเบียนเรียนอีกไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
(2) รายวิชาที่ยกเว้นให้ ต้องได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ค (C) ขึ้นไป
การคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาคหรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ให้นำ�
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นมาคำ�นวณ เว้นแต่ในสาขาวิชาที่ต้องใช้ผลการเรียนประกอบการขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด ให้มสี ทิ ธิข์ อโอนรายวิชาได้และให้น�ำ รายวิชาเหล่านัน้ มาคำ�นวณหา
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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กรณีนักศึกษาผู้ใดที่พ้นจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว สอบกลับเข้ามาเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ภายใน 6 ภาคการศึกษา ให้นกั ศึกษาผูน้ นั้ มีสทิ ธิขอยกเว้นรายวิชาทีไ่ ด้เรียนในมหาวิทยาลัย
มาแล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ในรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน ค(C) ขึ้นไป เว้นแต่นักศึกษา
ทีเ่ รียนในสาขาทีต่ อ้ งใช้ผลการเรียนประกอบการขออนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตอิ นื่ กำ�หนด
ให้มีสิทธิขอโอนรายวิชา และให้นำ�รายวิชาเหล่านั้นมาคำ�นวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค และค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทัง้ นี้ ให้นกั ศึกษายืน่ คำ�ร้องขอยกเว้นรายวิชาต่อคณะภายในภาคการศึกษาแรกทีน่ กั ศึกษา
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อให้คณะระบุจำ�นวนปีที่ต้องศึกษา และฐานะชั้นปีของนักศึกษา

หมวด 7
การกำ�หนดฐานะชั้นปีและการพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ 36 การกำ�หนดฐานะชั้นปี
(1) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 40 หน่วยกิต ให้ถอื ว่ามีสถานภาพ
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
(2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 41 หน่วยกิต ขึ้นไปให้ถือว่ามี
สถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2
ข้อ 37 นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
(4) ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อตามข้อ 7
(5) ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 14 (2) หรือ (4)
กรณีที่นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษาตามข้อ 14 (3) นักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ โดยขอ
อนุมตั จิ ากอธิการบดีเป็นกรณีพเิ ศษ ซึง่ ให้ถอื เอาระยะเวลาทีถ่ กู ถอนชือ่ ออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นระยะ
เวลาพักการศึกษา ทัง้ นีจ้ ะต้องไม่พน้ กำ�หนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีถ่ กู ถอนชือ่ ออกจากทะเบียนนักศึกษา
และนักศึกษาจะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมต่างๆ เสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(6) หมดระยะเวลาศึกษาตามข้อ 13 และมีจำ�นวนหน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร
(7) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมือ่ มีคา่ ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตามจำ�นวนหน่วยกิตดังนี้
(ก) เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 30 ถึง 59 หน่วยกิต มีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่า 1.50
(ข) เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตขึ้นไป มีค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่า 1.75
(ค) เมือ่ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ครบ และหน่วยกิตสะสมครบตามทีก่ �ำ หนดไว้
ในหลักสูตร มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่า 1.90
กรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนและศึกษารายวิชาต่างๆ ครบ และจำ�นวนหน่วยกิตสะสมครบตามที่
กำ�หนดไว้ในหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 ซึ่งผลการศึกษา
ไม่เพียงพอที่จะเสนอชื่อเพื่อรับประกาศนียบัตร ให้นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ�ในรายวิชาที่ได้ระดับ
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หมวด 8
การอนุมัติให้ประกาศนียบัตร

ข้อ 38 ผู้มีสิทธิ์ขอยื่นสำ�เร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
(1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่
ได้ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.ส. (I) หรือ ถ (W) ด้วย ทั้งนี้การลงทะเบียนต้องเป็นไปตามข้อ 15 (2)
(2) เป็นนักศึกษาทีไ่ ด้ศกึ ษาครบหลักสูตรแล้ว แต่ยงั มิได้ด�ำ เนินการยืน่ ขอสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 39 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 38 ต้องดำ�เนินการยื่นขอสำ�เร็จการศึกษา ดังนี้
(1) ยื่นหนังสือตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดต่อคณะให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่
วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
(2) การยื่นหนังสือตาม (1) ให้ทำ�ทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษา จนกว่า
สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้ประกาศนียบัตร นักศึกษาที่ไม่ยื่นหนังสือดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณา
เสนอชื่อเพื่อรับประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้นักศึกษาต้องชำ�ระเงินค่ารักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยในทุกภาคการศึกษา จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้
ประกาศนียบัตร
ข้อ 40 การเสนอชื่อเพื่อรับประกาศนียบัตร
(1) เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาหนึง่ ๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอชือ่ นักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิไ์ ด้รบั ประกาศนียบัตร
ตามหลักสูตรและข้อกำ�หนดของสาขาวิชาต่างๆ เพื่อขออนุมัติให้ประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย
(2) ให้คณะกรรมการประจำ�คณะเป็นผูพ้ ิจารณาเสนอชือ่ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีพฤติกรรมดี สมควรได้รบั ประกาศนียบัตรต่อมหาวิทยาลัยเพือ่ นำ�เสนอสภามหาวิทยาลัยและขออนุมตั ิ
ให้ประกาศนียบัตร เมื่อสอบได้จำ�นวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและข้อกำ�หนดของสาขาวิชาต่างๆ
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่า 2.00
(3) นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับประกาศนียบัตร ต้องชำ�ระหนี้สินที่ติดค้าง
มหาวิทยาลัยทั้งหมด ก่อนสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้ประกาศนียบัตร
ข้อ 41 วันสำ�เร็จการศึกษาให้ถือเอาวันสิ้นภาคการศึกษาเป็นวันสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 42 การอนุมัติให้ประกาศนียบัตร สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปีการศึกษาละ 3 ครั้ง
คือ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 สิ้นภาคการศึกษาที่ 2 และสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ประกาศนียบัตรได้มากครั้งกว่าในวรรคแรกก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551  
(ศาสตราจารย์สุจินต์ จินายน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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คะแนนต่ำ�กว่า ก (A) เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ภายในกำ�หนดระยะเวลา 3 ภาค
การศึกษา รวมภาคการศึกษาฤดูร้อนด้วย ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
นักศึกษาผูใ้ ดทีพ่ น้ สภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนือ่ งจากผลการศึกษาในภาคการศึกษาใดๆ ให้ถอื ว่า
การลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปเป็นโมฆะและไม่มผี ลใดๆ ทีผ่ กู พันต่อมหาวิทยาลัย
(8) ทำ�ผิดข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้พ้นสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ให้ใช้ข้อบังคับนี้ สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีกำ�หนดไว้แล้วในข้อ
บังคับนี้ หรือซึ่งขัด หรือซึ่งแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะ” หมายความว่า คณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และให้หมายความ
รวมถึงส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งทำ�หน้าที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ
ให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งทำ�หน้าที่จัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
		“นักศึกษา” หมายความว่า ผูท้ เี่ ข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะกรรมการประจำ�คณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจำ�คณะในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจำ�ส่วนราชการอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่า
คณะ ซึ่งทำ�หน้าที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาทีร่ บั ผิดชอบงานของสาขาวิชาในคณะ
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ
ศึกษาของนักศึกษา
		“อาจารย์ผสู้ อน” หมายความว่า อาจารย์ผทู้ �ำ หน้าทีส่ อนรายวิชาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียน
		“แผนการเรียน” หมายความว่า แผนการจัดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ�ำ นาจวินจิ ฉัย ตีความ ตลอดจนออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้
ข้อ 6 หน้าที่ใดในส่วนของสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นหน้าที่
ของกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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หมวด 1
การรับเข้าศึกษา

ข้อ 7 ผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(ก) มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
(ข) มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดเป็นกรณีพิเศษ
(2) ลักษณะต้องห้าม
(ก) เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
(ข) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
ข้อ 8 การรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือ่ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 9 การขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา ผูท้ ผี่ า่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องดำ�เนินการขึน้ ทะเบียนเป็น
นักศึกษาด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด พร้อมทั้งชำ�ระค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เป็นอันหมด
สิทธิ์เข้าศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
ผูท้ ผี่ า่ นการคัดเลือกเข้าศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ตอ่ เมือ่ ได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

หมวด 2
ระบบการศึกษา

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาด้วยวิธปี ระสานด้านวิชาการระหว่างคณะหรือสาขาวิชา คณะใด
หรือสาขาวิชาใดมีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใด ก็ให้จัดการศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาทุกคนทั้ง
มหาวิทยาลัย
ข้อ 11 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester Basis) โดย 1 ปีการ
ศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 (First
Semester) และภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester) ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่นับรวมเวลาสำ�หรับการสอบ
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มภี าคการศึกษาฤดูรอ้ น (Summer Session) ซึง่ เป็นภาคการศึกษาไม่บงั คับ
มีระยะเวลาศึกษา 5-8 สัปดาห์ โดยเพิม่ ชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ทัง้ นี้
ไม่นับรวมเวลาสำ�หรับการสอบ
ปีการศึกษา ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันจันทร์แรกของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
ข้อ 12 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นรายวิชา รายวิชาหนึง่ ๆ กำ�หนดปริมาณการศึกษาเป็นจำ�นวน
“หน่วยกิต” การคิดหน่วยกิตเป็นดังนี้
(1) รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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หมวด 3
การลงทะเบียนเรียน

ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียน
(1) มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา
นั้น ให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
(2) นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
เป็นกรณีพิเศษ
(3) นักศึกษาปัจจุบันต้องลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด หาก
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหลังวันทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนดจะต้องชำ�ระค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำ�หนดเป็นค่าปรับ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(4) มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเมื่อพ้นกำ�หนด 2 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติหรือพ้นกำ�หนดสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียน
เรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลาพักการศึกษา โดยขออนุญาตลาพัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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(3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(4) การทำ�โครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำ�โครง
งานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(5) มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดเงื่อนไขให้นักศึกษา ศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งเพิ่มเติมก็ได้
ข้อ 13 จำ�นวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา
(1) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจำ�นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาและสำ�เร็จการศึกษาได้ไม่กอ่ น 4 ภาคการศึกษาปกติ สำ�หรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษาและสำ�เร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สำ�หรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
(2) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจำ�นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาและสำ�เร็จการศึกษาได้ไม่กอ่ น 6 ภาคการศึกษาปกติ สำ�หรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษาและสำ�เร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษา
ปกติ สำ�หรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
(3) หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) มีจำ�นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษาและสำ�เร็จการศึกษาได้ไม่กอ่ น 8 ภาคการศึกษาปกติ สำ�หรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 15 ปีการศึกษาและสำ�เร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา
ปกติ สำ�หรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
การเทียบโอนรายวิชาหรือเทียบโอนผลการเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สำ�หรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของแผนการเรียนที่เหลืออยู่ที่ต้องศึกษา
ตามหลักสูตร หรือสำ�หรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 เท่า ของแผนการเรียนที่
เหลืออยู่ที่ต้องศึกษาตามหลักสูตร
ทั้งนี้ ให้นับเวลาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
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การศึกษาต่อคณบดี และจะต้องชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายใน 30 วันนับ
จากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
(5) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชำ�ระค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลง
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด มิฉะนั้นการลงทะเบียนเรียนถือเป็นโมฆะ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็น
กรณีพิเศษ
(6) การลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นไปตามข้อ
กำ�หนดของหลักสูตร
(7) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดสมบูรณ์แล้ว หากภายหลังพ้นสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาตามข้อ 37 (7) ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดมาเป็นโมฆะ นักศึกษา
มีสทิ ธิข์ อคืนเงินค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้เต็มตามจำ�นวนทีช่ �ำ ระไป ทัง้ นี้
ต้องภายในภาคการศึกษาที่การลงทะเบียนเรียนนั้นเป็นโมฆะ
ข้อ 15 จำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
(1) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่
เกิน 22 หน่วยกิต สำ�หรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สำ�หรับการลงทะเบียนไม่
เต็มเวลา ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
(2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติเกินกว่า 22 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 25
หน่วยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งได้เพียงภาคการศึกษาเดียว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ทปี่ รึกษาและได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี เว้นแต่ในภาคการศึกษาสุดท้ายทีจ่ ะสำ�เร็จการศึกษา ซึง่ เหลือ
จำ�นวนหน่วยกิตไม่เกิน 25 หน่วยกิต อาจขออนุมัติคณบดีเป็นการเฉพาะราย ได้อีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(3) กรณีมีเหตุอันควรหรือในกรณีที่หลักสูตรกำ�หนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ใดต่ำ�กว่าที่กำ�หนดไว้ใน (1) ให้ลงทะเบียนเรียนต่ำ�กว่าที่กำ�หนดไว้ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
ข้อ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาต้องสอบผ่านในรายวิชาบังคับก่อน แล้วจึงมีสทิ ธิลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ต่อเนื่องได้ มิฉะนั้นการลงทะเบียนเรียนถือเป็นโมฆะ
(2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนือ่ งควบคูก่ บั รายวิชาบังคับก่อนได้ ซึง่ นักศึกษา
ต้องเคยลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับก่อนมาแล้ว แต่ผลการสอบไม่ผา่ น ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยผลการเรียนรายวิชาต่อเนื่องนั้น จะไม่เป็นโมฆะ แม้นว่ารายวิชาบังคับก่อนจะสอบ
ไม่ผ่าน เว้นแต่ในรายวิชาที่หลักสูตรกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรนั้น
(3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนือ่ งควบคูก่ บั รายวิชาบังคับก่อน ถ้าถอนรายวิชา
บังคับก่อนให้ถอนรายวิชาต่อเนือ่ งในคราวเดียวกันด้วย หากไม่ถอนให้ถอื ว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อ
เนื่องนั้นเป็นโมฆะ
(4) สำ�หรับนักศึกษาที่จะสำ�เร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อนในภาคการศึกษานั้นได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี เว้นแต่ในรายวิชาที่หลักสูตรกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้เป็นไปตามที่
กำ�หนดไว้ในหลักสูตรนั้น
ข้อ 17 การลงทะเบียนเรียนซ้ำ�หรือการลงทะเบียนเรียนแทน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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(1) รายวิชาใดทีน่ กั ศึกษาได้รบั ระดับคะแนน ง+ (D+) หรือ ง (D) นักศึกษาจะลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซ้ำ�อีกก็ได้ การลงทะเบียนเรียนซ้ำ�นี้เรียกว่า “การเรียนเน้น” (Re-grade)
(2) รายวิชาใดที่กำ�หนดไว้ให้เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษาได้รับระดับคะแนน ต
(F) หรือ ม.จ. (U) หรือ ถ (W) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำ�อีกจนกว่าจะได้รับระดับ
คะแนน 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) รายวิชาใดทีก่ �ำ หนดไว้ให้เป็นวิชาเลือกในหลักสูตร นักศึกษาได้รบั ระดับคะแนน ต (F)
หรือ ม.จ. (U) หรือ ถ (W) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำ� หรือจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่นแทนก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
(4) นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนตัง้ แต่ ค(C) หรือ พ.จ. (S) ในรายวิชาใด ไม่มสี ทิ ธิล์ งทะเบียน
เรียนในรายวิชานั้นซ้ำ�อีก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี
(5) การนับหน่วยกิตสะสม และการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่เรียนซ้ำ� หรือเรียน
แทน ให้คิดเพียงครั้งเดียว เฉพาะครั้งที่ได้คะแนนสูงสุด
(6) การนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ได้หรือผ่าน ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ง(D) ขึ้นไป หรือได้ระดับคะแนน พ.จ.(S) เท่านั้น
ข้อ 18 การขอเพิ่มรายวิชา การเปลี่ยนกลุ่มเรียน และการขอถอนรายวิชา
(1) นักศึกษาที่จะขอเพิ่มรายวิชาเรียนและเปลี่ยนกลุ่มเรียน ต้องทำ�ภายใน 2 สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
(2) การขอถอนรายวิชาเรียน มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ผลของการถอนรายวิชาจะไม่บนั ทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา ทัง้ นีน้ กั ศึกษา
มีสิทธิ์ขอคืนเงินที่ชำ�ระไปได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(ข) นักศึกษาขอถอนรายวิชาหลังจาก 2 สัปดาห์แรกแต่ยังไม่เกินสัปดาห์ที่ 12 ของภาคการศึกษา
ปกติ หรือหลังสัปดาห์แรกแต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 3 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน (สำ�หรับการจัดการศึกษา 5-6
สัปดาห์) หรือหลังสัปดาห์แรกแต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 5 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน (สำ�หรับการจัดการศึกษา
7-8 สัปดาห์) ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผลของการถอนรายวิชาจะบันทึก
ระดับคะแนน ถ (W) ลงในใบแสดงผลการศึกษา
(3) การขอเพิม่ รายวิชาและการขอถอนรายวิชา จำ�นวนหน่วยกิตทีเ่ หลืออยูจ่ ะต้องเป็นไป
ตามข้อ 15
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร ประเภทไม่นับหน่วยกิต
(Audit) ให้ปฏิบัติตามข้อ 18 (1)
หน่วยกิตของรายวิชาทีศ่ กึ ษาโดยไม่นบั หน่วยกิต จะไม่นบั รวมเข้าเป็นหน่วยกิตสะสมและหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนในรายวิชาใดโดยไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาผู้นั้นจะลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานั้นซ้ำ�อีก เพื่อเป็นการนับหน่วยกิตในภายหลังก็ได้
ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) สถานศึกษาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนข้าม ต้องเป็นสถานศึกษาที่คณะให้ความ เห็นชอบ
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(2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประเภทไม่นับหน่วยกิต (Audit) ต้องเป็นไปตามข้อ 19
(3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อนับหน่วยกิตในหลักสูตร ต้องเป็นรายวิชาที่ไม่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย และเป็นรายวิชาที่เทียบโอนกันได้กับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การเทียบโอน
รายวิชาให้เป็นไปตามข้อ 31
(4) นักศึกษายื่นคำ�ร้องต่อคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับอนุมัติ
จากคณบดี ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา แล้วให้คณะแจ้งสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ หลังจากนั้นนักศึกษาจึงไปดำ�เนินการ ณ สถานศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนข้าม
(5) นักศึกษาจากสถานศึกษาอื่นที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 21 เวลาเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมดตลอดภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์สอบประจำ�ภาคการศึกษาในรายวิชานั้น ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่
ถึงร้อยละ 80 อันเนือ่ งมาจากเหตุสดุ วิสยั ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู้ อนและได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
นักศึกษาทีม่ เี วลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบตามทีก่ �ำ หนดไว้ในวรรคแรกและไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
ให้เข้าสอบประจำ�ภาคการศึกษาในรายวิชานั้น ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น
ข้อ 22 มหาวิทยาลัยอาจงดสอนหรือจำ�กัดจำ�นวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาก็ได้
การเปิดสอนรายวิชาเพิ่มหรืองดสอนในรายวิชาใดต้องทำ�ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน

หมวด 4
การวัดและประเมินผลการศึกษา

ข้อ 23 มหาวิทยาลัยกำ�หนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา จะใช้การประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัว
อักษรตามค่าระดับคะแนน ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามค่าระดับคะแนนได้
ให้ใช้การประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามที่กำ�หนดไว้ ซึ่งการประเมินผลการศึกษาเป็นดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
ก หรือ A
4.00
ข+ หรือ B+
3.50
ข หรือ B
3.00
ค+ หรือ C+
2.50
ค หรือ C
2.00
ง+ หรือ D+
1.50
ง หรือ D
1.00
ต หรือ F
0.00
ถ หรือ W
ม.ส. หรือ I
พ.จ. หรือ S
ม.จ. หรือ U
ม.น. หรือ AU
น.ท. หรือ TC
-

ผลการศึกษา
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Failed)
ถอนรายวิชา (Withdrawn)
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
พอใจ (Satisfactory)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ไม่นับหน่วยกิต (Audit)
หน่วยกิตเทียบโอน (Transferred Credit)

ในกรณีทโี่ อนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ใช้ระดับคะแนน
ตัวอักษรดังต่อไปนี้
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ความหมาย
หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test)
หน่วยกิตจากการทดสอบ (Credits from Exam)
หน่วยกิตจากฝึกอบรม (Credits from Training)
หน่วยกิตจากการประเมินผลงาน (Credits from Portfolio)
หน่วยกิตก่อนเรียน (Credits from Prior Learning)

(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) จะทำ�ได้ในกรณีต่อไปนี้
(ก) ในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานทีป่ ระเมินผลการศึกษาได้เป็นระดับ
คะแนนตามที่หลักสูตรกำ�หนด
(ข) เปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I) และส่งผลการศึกษาให้สำ�นักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
(3) การให้ระดับคะแนน ต (F) นอกเหนือจาก (2) แล้ว จะทำ�ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 21
(ข) นักศึกษาทำ�ผิดระเบียบการสอบและได้รบั การตัดสินโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(ค) เปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I) หลังจาก 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
(4) การให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะทำ�ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) นักศึกษาเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทัง้ หมดได้ โดย
ปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 26 (2)
(ข) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสดุ วิสยั ซึง่ เหตุสดุ วิสยั นัน้ ได้รบั การวินจิ ฉัยจากอาจารย์
ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากคณบดี
(ค) เมือ่ อาจารย์ผสู้ อนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษา
ต้องทำ�งานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษาในรายวิชานั้นที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์พอจะประเมินผลการศึกษาได้
(5) การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)
นักศึกษาผู้ใดได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาใด จะต้องยื่นคำ�ร้องต่ออาจารย์ผู้สอน
รายวิชานั้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้จะต้องกระทำ�ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เพื่อ
ให้อาจารย์ผู้สอนกำ�หนดระยะเวลาสำ�หรับการวัดผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั เปิดภาคการศึกษา เว้นแต่ในรายวิชาทีเ่ ป็นโครงการ ให้ขออนุมตั คิ ณบดี เพือ่ เปลีย่ นระดับคะแนน
ม.ส. (I) ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำ�หนดทั้ง 2 กรณีนี้แล้ว ระดับคะแนน ม.ส.
(I) ในรายวิชานั้น จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หมายถึง ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ให้เป็นวันสิ้น
ภาคการศึกษาใดๆ ถัดไปจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) เป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษายกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ถ้าหากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน จะ
ต้องดำ�เนินการวัดผลการศึกษาทีไ่ ม่สมบูรณ์นนั้ ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิน้ ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น มิฉะนัน้ ระดับ
คะแนน ม.ส. (I) จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
นักศึกษาผู้ใดที่ได้รับระดับคะแนน ม.ส. (I) ได้ยื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษาในภาคการ
ศึกษา ฤดูร้อน จะต้องดำ�เนินการวัดผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดู
ร้อน มิฉะนั้นระดับคะแนน ม.ส. (I) จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
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คู่มือนักศึกษา 2554

ระดับคะแนนตัวอักษร
น.ม. หรือ CS
น.ส. หรือ CE
น.ฝ. หรือ CT
น.ง. หรือ CP
น.ก. หรือ CPL

คู่มือนักศึกษา 2554

เมือ่ อาจารย์ผสู้ อนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาต้อง
ทำ�งานซึง่ เป็นส่วนประกอบการศึกษาในรายวิชานัน้ โดยมิใช่ความผิดของนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้ การเปลีย่ น
ระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้สูงกว่าระดับคะแนน ค (C) ขึ้นไปได้ แต่ถ้าเป็นกรณีความผิดของนักศึกษาแล้ว
การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้ได้ไม่สูงกว่าระดับคะแนน ค (C)
(6) การให้ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ.(U) จะทำ�ได้ในรายวิชาที่ผลการประเมิน
การศึกษา เป็นที่พอใจและไม่พอใจ ดังกรณีต่อไปนี้
(ก) ในรายวิชาทีห่ ลักสูตรกำ�หนดไว้วา่ 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) ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกเหนือไปจากหลักสูตรและขอรับการ
ประเมินผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U)
(ค) ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) ไม่มีค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต และ
หน่วยกิตทีไ่ ด้ไม่น�ำ มาคำ�นวณหาค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ประจำ�ภาคและค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม แต่ให้นบั
รวมเข้าเป็นหน่วยกิตสะสมด้วย
(7) การให้ระดับคะแนน ม.น. (AU) จะทำ�ได้ในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียน
เรียนประเภทไม่นับหน่วยกิตตามข้อ 19 โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
(8) การให้ระดับคะแนน ถ (W) จะกระทำ�ได้ในกรณีต่อไปนี้
(ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 18 (2) (ข)
(ข) นักศึกษาลาป่วยก่อนสอบและไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
โดยปฏิบตั ถิ กู ต้องตามข้อ 26 (1) และคณบดีได้พจิ ารณาร่วมกับอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชานัน้ แล้ว เห็นว่าการ
ศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นขาดเนื้อหาส่วนที่สำ�คัญ สมควรให้ระดับคะแนน ถ (W) ในรายวิชานั้น
(ค) นักศึกษาลาพักการศึกษาเนื่องจากเหตุผลตามข้อ 27 (1)
(ง) นักศึกษาลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาใดตามข้อ 27 (4) (ข) หรือ (ค)
(จ) คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจาก ม.ส. (I) ที่ได้รับตามข้อ 26 (1) หรือ (2) นั้นยังไม่สิ้นสุด
(ฉ) ในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียนเรียนประเภทไม่นบั หน่วยกิตตามข้อ
19 และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ
(9) การให้ระดับคะแนน น.ม. (CS) หรือ น.ส. (CE) หรือ น.ฝ. (CT) หรือ น.ก. (CP) จะ
ทำ�ได้ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(10) การให้ระดับคะแนน น.ท. (TC) จะทำ�ได้ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนผลการศึกษา
ข้อ 24 การประเมินผลการศึกษาและการคำ�นวณระดับคะแนนเฉลี่ย
(1) การประเมินผลการศึกษาให้ทำ�เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
(2) การคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค ให้คำ�นวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตที่นักศึกษาได้
รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมจำ�นวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
(ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำ�นวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่ม
เข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาทีก่ �ำ ลังคิดคำ�นวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนน
ต่อหน่วย-กิตที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม
(ค) การคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดทศนิยม 2 ตำ�แหน่ง เมื่อได้ทศนิยม 2
ตำ�แหน่งแล้ว ถ้าปรากฏว่ายังมีเศษก็ให้ปัดทิ้ง
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หมวด 5
การลาของนักศึกษา

ข้อ 25 การลาเรียน การลาป่วย และลากิจในระหว่างเรียน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ข้อ 26 การลาสอบ
(1) การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นจะ
สิ้นสุดลง และยังป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งทำ�ให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้
นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์ เพื่อขออนุมัติต่อคณบดี
(2) การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว แต่
เกิดเจ็บป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทัง้ หมดได้ ให้ยนื่ ใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์ เพือ่
ขออนุมัติต่อคณบดี
(3) การยื่นใบลาให้ยื่นโดยเร็วที่สุด เว้นแต่จะมีเหตุอันควรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
ข้อ 27 การลาพักการศึกษา
(1) นักศึกษายืน่ คำ�ร้องต่อคณบดีเพือ่ ขออนุมตั ลิ าพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
ปกติติดต่อกัน ในกรณีต่อไปนี้
(ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ
(ข) ได้รบั ทุนแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอืน่ ใด ซึง่ มหาวิทยาลัยเห็น
สมควรให้การสนับสนุน
(ค) ป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามคำ�สั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของ
เวลาเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย์
(ง) มีความจำ�เป็นส่วนตัว โดยแสดงเหตุความจำ�เป็นนั้น ทั้งนี้นักศึกษาต้องได้ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
(2) นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติตดิ ต่อกัน หรือลาพักการศึกษา
ในภาคการศึกษาแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
(3) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นคําร้องขอ
กลับเข้าศึกษาก่อนวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัติต่อคณบดี
(4) การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา โดยทีน่ กั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์
แล้ว มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาในระหว่าง 2 สัปดาห์แรกนับแต่วนั เปิดภาคการศึกษา
ปกติ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา
(ข) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาเมื่อพ้นกำ�หนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 12
สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ ให้บันทึกระดับคะแนน ถ (W) ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ลงในใบแสดงผลการศึกษา
(ค) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาเมื่อพ้นกําหนด 12 สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติ ให้บันทึกระดับคะแนนตัวอักษร ต (F) หรือ ม.จ. (U) ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษานั้น ลงในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยมีหลักฐานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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(ง) ในกรณีที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็น
ระดับคะแนน ให้รอการคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ก่อน
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น่าเชื่อถือได้ และเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว ให้บันทึกระดับคะแนน ถ (W) ทุก
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนลงในภาคการศึกษานั้น ลงในใบแสดงผลการศึกษา
(5) กรณีทมี่ หาวิทยาลัยมีค�ำ สัง่ ให้นกั ศึกษาพักการศึกษา เนือ่ งจากการถูกลงโทษด้วยกรณี
ใดๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น ในภายหลังการลงทะเบียน
เรียน ในภาคการศึกษาใด ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นเป็นโมฆะ และ
มหาวิทยาลัยจะไม่คนื ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีไ่ ด้ช�ำ ระไปแล้ว แต่นกั ศึกษา
ไม่ต้องชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(6) กรณีทมี่ หาวิทยาลัยมีค�ำ สัง่ ให้นกั ศึกษาพักการศึกษา เนือ่ งจากการถูกลงโทษด้วยกรณี
ใดๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น ก่อนการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาใด นักศึกษาต้องชาํ ระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
(7) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือการกลับเข้าศึกษาใหม่ หรือการถูกให้พัก
การศึกษาแล้วแต่กรณี ไม่เป็นเหตุให้สถานภาพการเป็นนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกว่าระยะเวลาการ
ศึกษาที่กำ�หนดไว้ในข้อ 13
(8) นักศึกษาทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ลาพักการศึกษาต้องได้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครอง
ข้อ 28 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกต้องนำ�ใบลาออกพร้อม
ด้วยหนังสือรับรองจากส่วนการเงินและบัญชี ทีแ่ สดงว่านักศึกษาผูน้ นั้ ไม่ได้มหี นีส้ นิ ใดๆ กับมหาวิทยาลัยอีก
ยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านความเห็นจากคณบดีและนำ�เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้นักศึกษา
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

หมวด 6
การเทียบโอนผลการเรียน การโอนรายวิชา และการยกเว้นรายวิชา

ข้อ 29 คำ�นิยาม
(1) “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนำ�ผลการเรียนรู้ ซึง่ เป็นความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ของผูเ้ รียนทีเ่ กิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำ�งานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
(2) “การโอนรายวิชา” หมายความว่า การนำ�รายวิชาทีไ่ ด้ศกึ ษามาแล้วทัง้ หมดในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาคำ�นวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาคและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน และไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
(3) “การยกเว้นรายวิชา” หมายความว่า การนำ�หน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาใช้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน และไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
(4) “แฟ้มสะสมงาน” หมายความว่า เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบเพื่อแสดงว่ามี
ความรู้ตามรายวิชาหรือชุดวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนนั้น
ข้อ 30 ในการเทียบโอนผลการเรียนให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) คณบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องกับระดับ
การศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอน จำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน ดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนตามที่
หลักสูตรกำ�หนด
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(2) คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนตาม
เกณฑ์และวิธีการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(3) ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(4) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(5) การเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นอำ�นาจของคณบดีเป็นผู้อนุมัติ
ข้อ 31 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษา
ในระบบ มีดังนี้
(1) ให้เทียบโอนรายวิชาหรือกลุม่ วิชาซึง่ มีเนือ้ หาสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์ครอบคลุม
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในสาขาวิชาที่นักศึกษาผู้ขอเทียบโอนศึกษาอยู่
(2) รายวิชาหรือกลุม่ วิชาทีจ่ ะนำ�มาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ำ�กว่า ค (C)
(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำ�นวนหน่วยกิต
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2
ภาคการศึกษาปกติ
(4) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกิน
กว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
(5) ให้คณะดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษาแรกที่ผู้ขอเทียบโอนได้
ขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา ทัง้ นีเ้ พือ่ ผูข้ อเทียบโอนจะได้รบั ทราบจำ�นวนรายวิชาและจำ�นวนหน่วยกิตทีจ่ ะต้อง
ศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
(6) กรณีมีเหตุผลความจำ�เป็นไม่สามารถดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกำ�หนด
เวลาตาม (5) ได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน
(7) ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(ก) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นำ�มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�
ภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกหน่วยกิตเทียบโอน (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของ
รายวิชาที่เทียบโอนให้ ในใบแสดงผลการศึกษา
(ข) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม
และต้องใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้กำ�หนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพื่อนำ�มา
คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกตัวอักษร น.ท. (หน่วยกิต เทียบ
โอน) TC (Transferred Credits) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ ในใบแสดงผลการศึกษา
ข้อ 32 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและหรือจากการศึกษาตามอัธยาศัย
(1) การประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้จะกระทำ�ได้โดยวิธีการดังนี้
(ก) โดยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบทีไ่ ม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมิน
การจัดการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
(ข) โดยการพิจารณาจากผลการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบ
มาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และการประเมินผลงาน
(2) การเทียบโอนความรูเ้ ป็นรายวิชาหรือกลุม่ วิชาตามหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำ�นวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำ�นวน
หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร และใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
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(3) ให้คณะเป็นผูก้ �ำ หนดวิธกี ารและการดำ�เนินการเทียบโอนความรูแ้ ก่นกั ศึกษาผูข้ อเทียบ
โอน โดยการเทียบโอนความรู้นั้น ต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่า ค (C) จึงจะให้นับจำ�นวน
หน่วยกิต รายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นได้
(4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นำ�มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกตัวอักษร น.ก. (หน่วยกิตก่อนเรียน) CPL (Credits from Prior Learning)
ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้
เป็นไปตามหลักสูตร เกณฑ์ และข้อกำ�หนด ขององค์กรวิชาชีพนั้น
(5) ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(ก) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกตัวอักษร น.ม. (หน่วยกิตจาก
การทดสอบมาตรฐาน) CS (Credits from Standardized Test)
(ข) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกตัวอักษร
น.ส. (หน่วยกิตจากการทดสอบ) CE (Credits from Exam)
(ค) หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมทีจ่ ดั โดยหน่วยงานต่างๆ
ให้บันทึกตัวอักษร น.ฝ. (หน่วยกิตจากการฝึกอบรม) CT (Credits from Training)
(ง) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินผลงาน ให้บันทึกตัวอักษร น.ง. (หน่วยกิตจากการ
ประเมินผลงาน) CP (Credits from Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธกี ารประเมินใน (5) ให้บนั ทึกไว้สว่ นท้ายของรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการ
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ก�ำ หนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุม่ วิชาเพือ่ นำ�มาคิดค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยประจำ�ภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกตัวอักษร น.ก. (หน่วยกิตก่อนเรียน) CPL
(Credits from Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ข้อ 33 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำ�ประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียน
จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อ 34 การโอนรายวิชา
(1) กรณีที่นักศึกษาขอโอนรายวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี
(2) รายวิชาที่ขอโอน จะต้องเป็นรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรที่กำ�ลังศึกษาอยู่ และให้นำ�
รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้โอนในภาคการศึกษานั้นๆ มาคิดคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค และค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 35 การยกเว้นรายวิชา
(1) การยกเว้นรายวิชา จะทำ�ได้ไม่เกินกึง่ หนึง่ ของหน่วยกิตทัง้ หมดตามหลักสูตร และต้อง
ลงทะเบียนเรียนอีกไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
(2) รายวิชาที่ยกเว้นให้ ต้องได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ค (C) ขึ้นไป
การคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาคหรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ให้นำ�
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นมาคำ�นวณ เว้นแต่ในสาขาวิชาที่ต้องใช้ผลการเรียนประกอบการขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด ให้มสี ทิ ธิข์ อโอนรายวิชาได้และให้น�ำ รายวิชาเหล่านัน้ มาคำ�นวณหา
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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หมวด 7
การกำ�หนดฐานะชั้นปีและการพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ 36 การกำ�หนดฐานะชั้นปี
(1) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
(ก) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 36 หน่วยกิต ให้ถือว่ามี
สถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
(ข) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 37 หน่วยกิต ขึ้นไป ให้ถือว่ามี
สถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
(ก) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 30 หน่วยกิต ให้ถือว่ามี
สถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
(ข) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 31 ถึง 60 หน่วยกิต ให้ถือว่า
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2
(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 61 ถึง 90 หน่วยกิต ให้ถือว่า
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
(ง) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 91 หน่วยกิต ขึ้นไป ให้ถือว่ามี
สถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
(3) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี)
(ก) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 30 หน่วยกิต ให้ถือว่ามี
สถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
(ข) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 31 ถึง 60 หน่วยกิต ให้ถือว่า
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2
(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 61 ถึง 90 หน่วยกิต ให้ถือว่า
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
(ง) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 91 ถึง 120 หน่วยกิต ให้ถือว่า
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
(จ) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 121 หน่วยกิต ขึ้นไป ให้ถือว่า
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5
ข้อ 37 นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
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กรณีนักศึกษาผู้ใดที่พ้นจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว สอบกลับเข้ามาเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ภายใน 6 ภาคการศึกษา ให้นกั ศึกษาผูน้ นั้ มีสทิ ธิขอยกเว้นรายวิชาทีไ่ ด้เรียนในมหาวิทยาลัย
มาแล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ในรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน ค(C) ขึ้นไป เว้นแต่นักศึกษา
ทีเ่ รียนในสาขาทีต่ อ้ งใช้ผลการเรียนประกอบการขออนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตอิ นื่ กำ�หนด
ให้มีสิทธิขอโอนรายวิชา และให้นำ�รายวิชาเหล่านั้นมาคำ�นวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค และค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทัง้ นี้ ให้นกั ศึกษายืน่ คำ�ร้องขอยกเว้นรายวิชาต่อคณะภายในภาคการศึกษาแรกทีน่ กั ศึกษา
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อให้คณะระบุจำ�นวนปีที่ต้องศึกษา และฐานะชั้นปีของนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา 2554

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ตาย
ลาออก
ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติปริญญา
ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อตามข้อ 7
ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 14 (2) หรือ (4)
กรณีทนี่ กั ศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเนือ่ งจากถูกถอนชือ่ ออกจากทะเบียน
นักศึกษาตามข้อ 14 (3) นักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ โดยขอ
อนุมตั จิ ากอธิการบดีเป็นกรณีพเิ ศษ ซึง่ ให้ถอื เอาระยะเวลาทีถ่ กู ถอนชือ่ ออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นระยะ
เวลาพักการศึกษา ทัง้ นีจ้ ะต้องไม่พน้ กำ�หนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีถ่ กู ถอนชือ่ ออกจากทะเบียนนักศึกษา
และนักศึกษาจะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมต่างๆ เสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(6) หมดระยะเวลาศึกษาตามข้อ 13 และมีจำ�นวนหน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร
(7) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมือ่ มีคา่ ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตามจำ�นวนหน่วยกิตดังนี้
(ก) เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 30 ถึง 59 หน่วยกิต มีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่า 1.50
(ข) เมือ่ ลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมตัง้ แต่ 60 หน่วยกิตขึน้ ไป มีคา่ ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่า 1.75
(ค) เมือ่ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ครบ และหน่วยกิตสะสมครบตามทีก่ �ำ หนด
ไว้ในหลักสูตร มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่า 1.90
กรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนและศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบ และจำ�นวนหน่วยกิต
สะสมครบตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00
ซึง่ ผลการศึกษาไม่เพียงพอทีจ่ ะเสนอชือ่ เพือ่ รับปริญญาบัตร ให้นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้�ำ ในรายวิชาที่
ได้ระดับคะแนนต่ำ�กว่า ก (A) เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ภายในกำ�หนดระยะเวลา
3 ภาคการศึกษา รวมภาคการศึกษาฤดูร้อนด้วย ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
นักศึกษาผู้ใดที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากผลการศึกษาใน
ภาคการศึกษาใดๆ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปเป็นโมฆะและไม่มี
ผลใดๆ ที่ผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
(8) ทำ�ผิดข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้พ้นสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา

หมวด 8
การอนุมัติให้ปริญญา

ข้อ 38 ผู้มีสิทธิ์ขอยื่นสำ�เร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
(1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่
ได้ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.ส. (I) หรือ ถ (W) ด้วย ทั้งนี้การลงทะเบียนต้องเป็นไปตามข้อ 15 (2)
(2) เป็นนักศึกษาทีไ่ ด้ศกึ ษาครบหลักสูตรแล้ว แต่ยงั มิได้ด�ำ เนินการยืน่ ขอสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 39 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 38 ต้องดำ�เนินการยื่นขอสำ�เร็จการศึกษาดังนี้
(1) ยื่นหนังสือตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดต่อคณะให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่
วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
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(ศาสตราจารย์สุจินต์ จินายน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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(2) การยื่นหนังสือตาม (1) ให้ทำ�ทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษา จนกว่า
สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้ปริญญา นักศึกษาที่ไม่ยื่นหนังสือดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ
เพื่อรับปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้นักศึกษาต้องชำ�ระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยในทุกภาคการศึกษา จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้ปริญญา
ข้อ 40 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
(1) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอชือ่ นักศึกษาที่มีสทิ ธิได้รบั ปริญญา
ตามหลักสูตรและข้อกำ�หนดของสาขาวิชาต่างๆ เพื่อขออนุมัติให้ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
(2) ให้คณะกรรมการประจำ�คณะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีพฤติกรรมดี สมควรได้รับปริญญาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อนำ�เสนอสภามหาวิทยาลัยและขออนุมัติให้
ปริญญา เมื่อสอบได้จำ�นวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและข้อกำ�หนดของสาขาวิชาต่าง ๆ และได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่า 2.00
(3) นักศึกษาทีจ่ ะได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ รับปริญญา ต้องชำ�ระหนีส้ นิ ทีต่ ดิ ค้างมหาวิทยาลัยทัง้ หมด
และชำ�ระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามประกาศของมหาวิทยาลัย ก่อนสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา
ข้อ 41 วันสำ�เร็จการศึกษาให้ถือเอาวันสิ้นภาคการศึกษาเป็นวันสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 42 การอนุมัติให้ปริญญา สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปีการศึกษาละ 3 ครั้ง คือ เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาที่ 1 สิ้นภาคการศึกษาที่ 2 และสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ปริญญาได้มากครั้งกว่าในวรรคแรก
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เห็นสมควรปรับปรุงอำ�นาจหน้าที่ของสำ�นักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลชยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2553 เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
จึงออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 6, ข้อ 31(4) และข้อ 40(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6 หน้าที่ใดในส่วนของสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นหน้าที่
ของงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยด้วย”
“ข้อ 31(4) ผู้ขอเทียบโอนที่สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา
หรือปริญญาตรี สามารถเทียบโอนเข้าสูก่ ารศึกษาในระบบได้โดยการทดสอบหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปและหมวดวิชาชีพ
เฉพาะกลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
การเทียบโอนความรูเ้ ป็นรายวิชาหรือกลุม่ วิชาทีอ่ ยูใ่ี นสังคมภาควิชาหรือสาขาวิชาใดให้คณะเป็นผู้
กำ�หนดหลักการและวิธกี าร แล้วให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาเป็นผูด้ �ำ เนินการเทียบโอน โดยการประเมินผลความรู้ และ
ต้องได้รับการประเมินไม่ตํ่ากว่า ค หรือ C จึงจะให้นับจำ�นวนหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น
กรณีมีเหตุจำ�เป็น สถานศึกษาอาจมอบให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาทำ�การประเมินผลความรู้ของผู้ที่
จะขอเทียบโอนความรู้ก็ได้”
“ข้อ 40(2) ให้คณะกรรมการประจำ�คณะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีพฤติกรรมดี สมควรได้รับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย เพื่อนำ�เสนอสภามหาวิทยาลัยและขออนุมัติให้ปริญาเมื่อ
สอบได้จ�ำ นวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักหลักสูตรและข้อกำ�หนดของสาขาวิชาต่างๆ และได้คา่ ระดับคะแนนเฉลีย่
สะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด”
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จำ�นายน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจ
ตามความในมาตรา 17(2) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยเครื่องแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี”
หมายถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“นักศึกษา”
หมายถึง
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“ส่วนราชการ”
หมายถึง
คณะ สถาบัน วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ ทีม่ หี น้าทีจ่ ดั การเรียนการสอน และให้หมายรวมถึงวิทยาเขตทีม่ อี ยูใ่ นวันทีพ่ ระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 4 เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา ตามข้อบังคับนี้ให้ใช้แต่งได้เฉพาะผู้มี
สถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบัน สำ�หรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคสมทบ หรือภาคพิเศษ และนักศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี ให้ใช้เครื่องแบบ หรือเครื่องแต่งกายแบบปกติ ตามข้อบังคับนี้ หรือแต่งกายสุภาพได้
ข้อ 5 เครื่องแต่งกายแบบปกติ
ก. นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผ่าปลายแขน หรือแขนยาว
ถึงข้อมือไม่พับปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติด
กระดุม 5 เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำ�หรับให้กางเกงทับได้ เวลา
สวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
(2) กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัด เย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง
ไม่พับปลายขา ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่า สีดำ� หรือสีเทาเข้ม
(3) เข็มขัดหนังสีด� 
ำ หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมีปลอกสีเดียว
กับเข็มขัด สำ�หรับสอดปลายเข็มขัด
(4) ถุงเท้าสีดำ� หรือสีกลมกลืนกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย
(5) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข. นักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังนี้
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดย
ตลอด แขนสัน้ เพียงข้อศอก ปลายปล่อยตรงไม่ผา่ ปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูน ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำ�หรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
(2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดนอกเสื้อเบื้องซ้าย
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(3) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า ผ้าเนื้อเรียบ
ไม่มีลวดลาย สีกรมท่า สีดำ� หรือสีเทาเข้ม
(4) เข็มขัดหนังสีดำ� หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ
เข็มขัดสำ�หรับสอดปลายเข็มขัด
(5) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข้อ 6 เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการหรือชุดกีฬา ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกำ�หนด
ข้อ 7 เครื่องแต่งกายในงานพิธี
ก. นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงข้อมือ ไม่พับแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย
ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ
สำ�หรับให้กางเกงทับได้ โดยเวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
(2) เน็คไทสีน้ำ�เงิน หรือสีตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
(3) กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ สีกรมท่า หรือสีตามทีส่ ว่ นราชการกำ�หนด เช่นเดียว
กับเครื่องแต่งกายแบบปกติ
(4) เข็มขัดหนังสีดำ�  หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอก สี
เดียวกับเข็มขัดสำ�หรับสอดปลายเข็มขัด
(5) ถุงเท้าสีดำ� ไม่มีลวดลาย
(6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข. นักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังนี้
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรง
โดยตลอด แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำ�หรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อ
ไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
(2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดนอกเสื้อเบื้องซ้าย
(3) กระโปรงทรงตรง เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบปกติ สีกรมท่า สีดำ�หรือสีเทาเข้ม
(4) เข็มขัดหนังสีดำ�  หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสี
เดียวกับเข็มขัดสำ�หรับสอดปลายเข็มขัด
(5) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
(6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข้อ 8 เครื่องแต่งกายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(1) บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(1.1) แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
(1.2) บัณฑิตที่รับราชการทหาร ตำ�รวจ ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดกำ�หนด
(1.3) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
(2) บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(2.1) เสื้อราชปะแตนสีขาว
(2.2) กางเกงขาวยาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
(2.3) มีแผงคอ ตามแบบที่กำ�หนด ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง 3.5
เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง
(2.4) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูน ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
(2.5) ถุงเท้าสีดำ� ไม่มีลวดลาย
(2.6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
(2.7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

80

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2549

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

81

คู่มือนักศึกษา 2554

(3) บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ
(3.1) ให้แต่งกายเช่นเดียวกับการแต่งกายในงานพิธี
(3.2) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
(4) บัณฑิตหญิงมีครรภ์
(4.1) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง แขนปล่อย
ธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง
(4.2) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำ�กว่าเข่า 3 นิ้ว ชาย
เสมอกัน
(4.3) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
(4.4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
(4.5) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ข้อ 9 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามทีก่ �ำ หนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยตราสัญลักษณ์
ข้อ 10 ให้ใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ประกอบเครื่องแต่งกายนักศึกษาทั้งชาย และหญิง ดังต่อไปนี้
(1) เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใช้กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย ให้มีขนาดและสีดังนี้
- ความสูงของตราสัญลักษณ์ 3.5 เซนติเมตร
- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ทำ�ด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง ส่วนพืน้ ของพระราชลัญจกร
และดอกบัวลงยาสีน้ำ�เงิน ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว
(2) เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำ�ด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.9 เซนติเมตร
(3) หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ทำ�ด้วยโลหะชุบสีเงินเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ขนาดกว้าง
4.5 เซนติเมตร ยาว 4.8 เซนติเมตร ภายในสี่เหลี่ยมเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุนนูน
(4) กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิงทำ�ด้วยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร มี
ลักษณะกลมมน ขอบเกลี้ยง ภายในเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุนนูน
(5) แผงคอบัณฑิตชาย มีลกั ษณะเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ปลายแหลม พืน้ แผงทำ�ด้วยผ้าสักหลาด
สีตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด กว้าง 4 เซนติเมตร ตรงกลางผ้าสักหลาดมีแถบทองกว้าง 1 เซนติเมตร ที่ริมแถบทอง
ทั้งสองข้าง มีเส้นไหมกลม สีตามคณะ กว้าง 0.3 เซนติเมตร ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยชุบสีเงิน สูง
3.5 เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง
ข้อ 11 การแต่งกายที่มิได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยทำ�เป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549

โดยทีเ่ ป็นการสมควรกำ�หนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุม ครัง้ ที่ 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 คำ�สั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ให้อธิการบดีรกั ษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ
นี้ หรือการใดๆ ที่มิได้กำ�หนดไว้ตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอำ�นาจวินิจฉัย
ข้อ 5. ตามระเบียบนี้
มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“ศูนย์กลาง”
หมายความว่า
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
“วิทยาเขต”
หมายความว่า
เขตการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
“คณะ”        หมายความว่า
คณะต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี”
หมายความว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“รองอธิการบดี” หมายความว่า
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“รองอธิการบดีวิทยาเขต”
หมายความว่า รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขต
“ผู้ช่วยอธิการบดี” หมายความว่า
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
“คณบดี”
หมายความว่า
คณบดีคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
“รองคณบดี”
หมายความว่า
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า
อาจารย์ทปี่ รึกษากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย แต่ง
ตั้งขึ้นจากอาจารย์ หรือข้าราชการของมหาวิทยาลัย
หรือบุคคลภายนอกที่ทางมหาวิทยาลัย แต่งตั้ง
“นักศึกษา”
หมายความว่า
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
		“สภานักศึกษามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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“สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต” หมายความว่า สภานักศึกษาศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน สุรนิ ทร์ และสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตต่างๆ ในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“องค์การบริหาร” หมายความว่า
องค์ ก ารบริ ห ารองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“องค์การ”
หมายความว่า
องค์การนักศึกษาศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน สุรินทร์ และองค์การนักศึกษา
วิทยาเขตต่างๆ ในสังกัด
“สโมสร”
หมายความว่า
สโมสรนักศึกษาของคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
“ชมรม”
หมายความว่า
ชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ที่สังกัดองค์การฯ
“กิจกรรมนักศึกษา” หมายความว่า
กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาที่ จั ด ขึ้ นโดยสภานั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม
ข้อ 6. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 7. กำ�หนดสถานที่ตั้งขององค์กรนักศึกษา
7.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง องค์การบริหาร และองค์การศูนย์กลางฯ
ให้ตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งของสำ�นักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7.2 สภานักศึกษาวิทยาเขต และองค์การวิทยาเขตและองค์การให้ตงั้ อยู่ ณ ทีต่ งั้ ของสำ�นักงานวิทยาเขต
7.3 สโมสร ให้ตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งของสำ�นักงานคณะ
ข้อ 8. ให้มีองค์กรเพื่อดำ�เนินกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
8.1 “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” มีชื่อย่อว่า “สภน.มทร.อ.” มีชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า”Rajamangala University of Technoloy Isan Student Council มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า
“RMUTI.S.C”
8.2 “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต...(ใส่ชื่อวิทยาเขต)...”
มีชื่อย่อว่า “สภน.มทร.อ. (ใส่ชื่อย่อวิทยาเขต)” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology
Isan Student Council (......Campus)” มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “RMUTI.S.C (Campus Abbreviation)”
และ “สภานักศึกษาศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา” มีชอื่ ย่อว่า “สภน.ศ.มทร.อ.นม.”
มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology Isan Student Council (Main Campus)”
มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “RMUTI.S.C. (M.C.N.M.)”
8.3 “องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ใช้ชอื่ ย่อว่า “อบ.มทร.อ.”
ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology Isan Student Administration” มีชื่อย่อภาษา
อังกฤษว่า “RMUTI.S.A.”
8.4 “องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต” ..(ใส่ชอื่ วิทยาเขต..”
ใช้ชื่อย่อว่า “อน.มทร.อ. (ชื่อย่อวิทยาเขต)” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology
Isan Student Organization (Campus)” มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “RMUITI.S.O. (Campus Abbreviation)”
8.5 “สโมสรนักศึกษาคณะ (ใส่ชื่อคณะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต....
(ใส่ชอื่ วิทยาเขต)....” ใช้ชอื่ ย่อว่า “สน.(ชือ่ ย่อคณะ) มทร.อ. (ชือ่ ย่อวิทยาเขต)” ชือ่ ภาษาอังกฤษว่า”Rajamangala
University of Technology Isan (Campus) Student Union Faculty of (Faculty)” มีชื่อย่อว่า”RMUTI

คู่มือนักศึกษา 2554

(Campus Abbreviation). S.U.F. (Faculty Abbreviation)”
ข้อ 9. เครือ่ งหมาย หรือตราสัญลักษณ์ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม ให้ใช้เครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัยโดยเพิ่มอักษรแสดงชื่อ
ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม
ทั้งนี้ให้มีรูปแบบการใช้และตัวอักษรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

หมวดที่ 2
ว่าด้วยวัตถุประสงค์

ข้อ 10. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม
10.1 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
10.2 เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีความเลือ่ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริย์เป็นประมุข
10.3 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี และ
ระเบียบวินัยอันดีงาม
10.4 เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย และความมั่นคงของชาติ
10.5 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
10.6 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งด้านประสบการณ์ ความคิดและวิชาชีพ
10.7 เพื่อส่งเสริมพลานามัย และพัฒนาบุคลิกภาพ
10.8 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในภาระหน้าที่ ที่ตนจะต้องปฏิบัติในการบำ�เพ็ญประโยชน์
10.9 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11. การดำ�เนินงานของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย หรือสภานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การ สโมสร
และ/หรือชมรม ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบใดๆ ของทางราชการ

หมวดที่ 3
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา

ข้อ 12. ให้นักศึกษาทั้งหมดเป็นสมาชิก และต้องเสียค่าบำ�รุงกิจกรรมนักศึกษาของสภานักศึกษา สภา
นักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม
ข้อ 13. สมาชิกมีสิทธิ์เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม จัดให้มีขึ้น และใช้ประโยชน์ของอาคารสถานที่และ
บริการต่างๆ ซึ่งสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร
และ/หรือชมรมอำ�นวยให้ ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับของระเบียบนี้
ข้อ 14. สมาชิกมีสิทธิ์จะเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานและความเจริญก้าวหน้าของ
สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม
ข้อ 15. สมาชิกภาพของสมาชิก จะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 16. ให้สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร
และ/หรือชมรม ดำ�เนินโดยมีคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขต หรือองค์การบริหาร หรือองค์การ หรือสโมสร
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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 วิทยาเขตมีนักศึกษามากกว่า 5,000 คน ให้มีสมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขตจากทุกคณะ ในอัตราส่วน 1 ต่อนักศึกษา 200 คน
17.2.1.2 วิทยาเขตทีม่ นี กั ศึกษาน้อยกว่า 5,000 คน ให้มสี มาชิกนักศึกษาศูนย์กลางวิทยาเขต
จากทุกคณะ ในอัตราส่วน 1 ต่อนักศึกษา 150 คน
ข้อ 18. ให้สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตมีคณะกรรมการบริหารดังนี้
18.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
18.1.1 ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
18.1.2 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายพิจารณาโครงการและงบประมาณ
18.1.3 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา
18.1.4 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
18.1.5 รองประธานนักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายตรวจสอบการเงิน
18.1.6 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายบริหาร
18.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารไม่เกิน 15 ตำ�แหน่ง ดังนี้
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 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงการและงบประมาณ
18.2.7 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา
18.2.8 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
18.2.9 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายตรวจสอบการเงิน
18.2.10 กรรมาธิการฝ่ายอื่นๆ ตามผู้มีอำ�นาจข้อ 28 เห็นสมควร
ข้อ 19. สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
19.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
19.1.1 ดำ�เนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้
19.1.2 เป็นตัวแทนรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา
19.1.3 ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงานและการดำ�เนินงานขององค์การบริหาร
19.1.4 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
19.1.5 เป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็นและเรือ่ งราวร้องทุกข์จากนักศึกษาเกีย่ วกับกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอแนะ และหาทางแก้ไข
19.1.6 ร่วมกับองค์การบริหารในการเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา
19.1.7 กำ�หนดระเบียบเกี่ยวกับการดำ�เนินงานภายในองค์การบริหารตามที่เห็นสมควร
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การกระทำ�ดังกล่าวต้องตราเป็นลายลักษณ์อักษรและมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ขององค์ประชุม
19.1.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณขององค์การบริหาร
19.1.9 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
19.1.10 มีสิทธิยับยั้งการดำ�เนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งขององค์การบริหารซึ่งเห็นว่าขัดต่อ
กฎหมายหรือระเบียบนี้ หรือศีลธรรมจรรยา หรือนโยบายทีแ่ ถลงไว้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อองค์การบริหาร
ทราบภายใน 3 วันทำ�การและหากองค์การบริหารยืนยันการดำ�เนินการให้ยนื่ อุทธรณ์ตอ่ สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
ภายใน 3 วันทำ�การ
19.1.11 มีสิทธิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกองค์การบริหารและคณะกรรมการบริหารได้
19.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
19.2.1 ดำ�เนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้
19.2.2 เป็นตัวแทนรักษาสิทธิผลประโยชน์ของนักศึกษา
19.2.3 ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงานและการดำ�เนินงานขององค์การ สโมสร ชมรม
19.2.4 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ สโมสร ชมรม
19.2.5 เป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็นและเรือ่ งราวร้องทุกข์จากนักศึกษาเกีย่ วกับกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอแนะ และหาทางแก้ไข
19.2.6 ร่วมกับองค์การ สโมสร ชมรม ในการเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
19.2.7 กำ�หนดระเบียบเกี่ยวกับการดำ�เนินงานภายในองค์การ สโมสร ชมรม ตามที่เห็น
สมควร การกระทำ�ดังกล่าวต้องตราเป็นลายลักษณ์อักษร และมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ขององค์ประชุม
19.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณขององค์การ สโมสร ชมรม
19.2.9 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สโมสร ชมรม
19.2.10 มีสิทธิยับยั้งการดำ�เนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งขององค์การ สโมสร ชมรม ซึ่งเห็นว่า
ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบนี้ หรือศีลธรรมจรรยา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์กร สโมสร ชมรม ทราบ
ภายใน 3 วันทำ�การ และหากองค์การ สโมสร ชมรม ยืนยันการดำ�เนินการให้ยนื่ อุทธรณ์ตอ่ สภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขตภายใน 3 วันทำ�การ
19.2.11 มีสทิ ธิอ์ ภิปรายไม่ไว้วางใจนายกองค์การ คณะกรรมการบริหารองค์การ นายกสโมสร
คณะกรรมการสโมสร ประธานชมรม และคณะกรรมการชมรม
ข้อ 20. สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัย หรือสมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต มีหน้าที่ดังนี้
20.1 ปฏิบัติตามระเบียบของสภานักศึกษาที่ระบุในระเบียบนี้
20.2 รับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของนักศึกษา อันจักเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเสนอ
ต่อสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ข้อ 21. คณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการสภานักศึกษา ศูนย์กลาง/วิทยาเขต
มีหน้าที่ดังนี้
21.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
21.1.1 ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
21.1.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
21.1.1.2 ควบคุมการดำ�เนินกิจกรรมสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
21.1.1.3 รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมาและดำ�เนินงาน
21.1.1.4 เป็นผู้ลงนามในนามของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
21.1.1.5 มอบหมายให้สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยปฏิบัติงานเฉพาะกิจ โดยความ
เห็นชอบของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
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21.1.2 ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
21.1.2.1 พิจารณาโครงการและงบประมาณในโครงการต่างๆ ขององค์การบริหาร
แล้วเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อลงมติ
21.1.2.2 ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีป่ ระธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดย
ความเห็นชอบของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
21.1.3 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา
21.1.3.1 ติดตามผลและประเมินผลการดำ�เนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การ
บริหาร แล้วเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
21.1.3.2 ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีป่ ระธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดย
ความเห็นชอบของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
21.1.4 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
21.1.4.1 รับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาเพือ่ เสนอต่อสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
หรือองค์การบริหาร
21.1.4.2 ทำ�หน้าที่ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
21.1.4.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย
โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
21.1.5 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายตรวจสอบการเงิน
21.1.5.1 ตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณในโครงการต่างๆ ขององค์การบริหาร
แล้วเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
21.1.5.2 ทำ�หน้าที่เหรัญญิกของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
21.1.5.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานนักศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดย
ความเห็นชอบของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
21.1.6 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาฝ่ายบริหาร
21.1.6.1 ดูแลการบริหารงานภายในของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
21.1.6.2 ทำ�หน้าที่เลขานุการในที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
21.1.6.3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย
โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
21.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.1 ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.1.2 ควบคุมการดำ�เนินกิจกรรมของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.1.3 รายงานให้วิทยาเขตทราบในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมาและดำ�เนินงาน
21.2.1.4 เป็นผู้ลงนามในนามของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.1.5 มอบหมายให้สมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตปฏิบัติงาน
เฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.2 รองประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.2.1 ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ในกรณี
ที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตมอบ
หมาย โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.3 เลขาธิการสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
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21.2.3.1 ทำ�หน้าที่เลขานุการในที่ประชุมสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.3.2 ดูแลการบริหารงานภายในสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.3.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตมอบ
หมาย โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.4 เหรัญญิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.4.1 ควบคุม ดูแล การเบิกจ่ายงบประมาณของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.4.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตมอบ
หมาย โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.5 ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.5.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.5.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามประธานนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตมอบหมาย
โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.6 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงการและงบประมาณ
21.2.6.1 พิจารณาโครงการและงบประมาณขององค์การ หรือสโมสร หรือชมรม
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.6.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตมอบ
หมาย โดยความเห็นชอบของสภาศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.7 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา
21.2.7.1 ติดตามผลการดำ�เนินงานขององค์กร สโมสร และ/หรือชมรม เสนอ
ต่อที่ประชุมสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.7.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต มอบ
หมาย โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.8 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
21.2.8.1 รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.8.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต มอบ
หมายโดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.9 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายตรวจสอบการเงิน
21.2.9.1 ตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณของโครงการต่างๆ เสนอต่อทีป่ ระชุม
สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
21.2.9.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต มอบ
หมาย โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ข้อ 22. กำ�หนดเวลาในการเลือกตัง้ สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยและสมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขต
22.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย ให้มีกำ�หนดเวลาดังนี้
22.1.1 ให้สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมีวาระดำ�รงตำ�แหน่งระหว่างวันที่ 1
กุมภาพันธ์ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป
22.1.2 ให้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเรียกประชุมประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขต เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษามหาวิทยาลัยก่อนหมดวาระไม่น้อยกว่า 15 วัน
22.1.3 กรณีที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์/วิทยาเขต พ้นจากสภาพการเป็นประธาน
นักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ให้ถือพ้นจากการเป็นคณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยด้วย
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สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ให้มีกำ�หนดเวลาดังนี้
22.2.1 ให้สมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งระหว่างวันที่
1 กุมภาพันธ์ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
22.2.2 ให้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเรียกประชุมประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขต เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษามหาวิทยาลัยก่อนหมดวาระไม่น้อยกว่า 15 วัน
22.2.3 กรณีทปี่ ระธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต พ้นจากสภาพการเป็นประธาน
นักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ให้ถือพ้นจากการเป็นคณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยด้วย
22.3 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ให้มีกำ�หนดเวลาดังนี้
22.3.1 ให้สมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งระหว่างวันที่
1 กุมภาพันธ์ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
22.3.2 ให้คณะกรรมการสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ดำ�เนินการจัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตชุดใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันก่อนหมดวาระ และเสนอแต่งตั้ง
ต่อผู้มีอำ�นาจตามข้อ 28 ภายใน 30 วันก่อนหมดวาระ
22.3.3 กรณีที่สมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต พ้นจากตำ�แหน่ง ก่อนหมด
วาระเกินกว่า 90 วัน ให้สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตจัดการเลือกตั้งซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังจาก
วันสิ้นสุดสมาชิกภาพนั้น ในกรณ่ี่ที่พ้นจากตำ�แหน่งก่อนหมดวาระน้อยกว่า 90 วัน ให้ประธานสภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/วิทยาเขตเสนอรายชื่อผู้รักษาต่อผู้มีอำ�นาจตามข้อ 28 และให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งขึ้นใหม่ ม่ีวาระเท่ากับ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเดิม
ข้อ 23. คุณสมบัติของผู้สมัครคณะกรรมการสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
23.1 กำ�ลังศึกษาอยูใ่ นศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวิทยาเขตในสังกัด
23.2 มีผลการศึกษาอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่า 2.00
23.3 ไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน หรือถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรือวิทยาเขต
23.4 ไม่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งองค์การ หรือสโมสร ในสมัยเลือกตั้งเดียวกัน
23.5 มีประสบการณ์ในการดำ�เนินงานกิจกรรมในองค์กรนักศึกษาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
ข้อ 24. ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ สมาชิกสภานักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน และวิทยาเขตในสังกัด และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จัดให้มีการลงคะแนน
ข้อ 25. การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัย และสภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขต
25.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 23 แห่งระเบียบนี้
25.2 ตาย
25.3 ลาออกจากตำ�แหน่ง
25.4 พ้นสภาพนักศึกษา
25.5 ลาพักการศึกษา
25.6 ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ศูนย์กลางหรือวิทยาเขต
25.7 มีผู้อำ�นาจตามข้อ 28 สั่งให้พ้นจากตำ�แหน่งตามข้อเสนอของประธานสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต เนื่องจากขาดประชุม 2 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่แจ้งเหตุผลอันควร
25.8 คณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยา สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่เสนอให้ยุบสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
25.9 นักศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของนักศึกษาทัง้ หมดเข้ารายชือ่ เสนอถอดถอนต่อประธาน
สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต และสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/วิทยาเขตมีมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ให้ถอดถอน
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ข้อ 26. การประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
26.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
26.1.1 ให้มีการประชุมสมัยสามัญอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
26.1.2 ให้มีการประชุมสมัยวิสามัญได้ โดยประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
เรียกประชุม หรือสมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งยื่นหนังสือต่อประธานสภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/วิทยาเขตขอให้เรียกประชุม โดยประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ต้องเรียกประชุมภายใน 7
วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือ
26.1.3 ให้ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตทำ�หน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม หาก
ประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ผทู้ ปี่ ระธานมอบหมายทำ�หน้าทีแ่ ทน ในกรณีทปี่ ระธานไม่ได้มอบหมายให้ที่
ประชุมลงมติเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ข้อ 27. การประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
27.1 องค์ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ต้องมีสมาชิก
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือเป็นองค์ประชุม
27.2 การลงมติทปี่ ระชุมให้ถอื เอาเสียงข้างมากเป็นมติทปี่ ระชุม ในกรณีทเี่ สียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมชี้ขาด
27.3 การลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการองค์การบริหาร หรือองค์การ หรือสโมสร ให้ใช้คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ข้อ 28. การควบคุม ดูแลสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
28.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย และสภานักศึกษาศูนย์กลาง ให้ผู้มีอำ�นาจตามลำ�ดับดังนี้
28.1.1 อธิการบดี
28.1.2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
28.1.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
28.1.4 ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา
28.1.5 หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
28.1.6 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
28.1.7 อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
28.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ให้ผู้มีอำ�นาจตามลำ�ดับ ดังนี้
28.2.1 รองอธิการบดีศูนย์กลาง/วิทยาเขต
28.2.2 ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
28.2.3 หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
28.2.4 หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
28.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต

หมวดที่ 5
ว่าด้วยองค์การบริหาร

ข้อ 29. องค์การบริหาร ประกอบด้วยนายกองค์การของทุกวิทยาเขต
ข้อ 30. ให้องค์การบริหารมีคณะกรรมการบริหารดังนี้
30.1 นายกองค์การบริหาร
30.2 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายเลขานุการ
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30.3 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายบริหาร
30.4 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายวิชาการ
30.5 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายวางแผน
30.6 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกิจกรรม
30.7 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกีฬา
30.8 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายนันทนาการ
30.9 อุปนายกองค์การบริหารกิจการพิเศษ
30.10 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ข้อ 31. องค์การบริหาร มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
31.1 ดำ�เนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้
31.2 เป็นตัวแทนของนักศึกษา
31.3 ประสานงานและให้ความสะดวกในดำ�เนินงานขององค์กรในสังกัด
31.4 ดำ�เนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหาร
31.5 แถลงนโยบาย จัดทำ�โครงการและงบประมาณประจำ�ปีของคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอ
ต่อสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
ข้อ 32. อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การบริหาร
32.1 ปฏิบัติตามระเบียบขององค์การบริหารที่ระบุในระเบียบนี้
32.2 ดำ�เนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้และตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหาร
ข้อ 33. องค์ประกอบและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การบริหาร มีหน้าที่ดังนี้
33.1 นายกองค์การบริหาร
33.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมองค์การบริหาร
33.1.2 ควบคุมการดำ�เนินกิจกรรมขององค์การบริหาร
33.1.3 รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมาและดำ�เนินงาน
33.1.4 เป็นผู้ลงนามในนามขององค์การบริหาร
33.1.5 มอบหมายให้คณะกรรมการองค์การบริหารปฏิบตั เิ ฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบของ
องค์การบริหาร
33.2 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายเลขานุการ
33.2.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานในองค์การบริหารเลขานุการ
33.2.2 มอบหมายให้คณะกรรมการองค์การบริหารปฏิบตั งิ านเฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบ
ขององค์การบริหาร
33.3 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายบริหาร
33.3.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านงานบริหาร
33.3.2 ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีน่ ายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบขององค์บริหาร
33.4 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายวิชาการ
33.4.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านวางแผนและนโยบาย
33.4.2 ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีน่ ายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบองค์การบริหาร
33.5 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายวางแผน
33.5.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านวางแผนและนโยบาย
33.5.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบองค์การบริหาร
33.6 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกิจกรรม
33.6.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านกิจกรรม
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33.6.2 ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีน่ ายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบองค์การบริหาร
33.7 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกีฬา
33.7.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านกีฬา
33.7.2 ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีน่ ายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบองค์การบริหาร
33.8 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายนันทนาการ
33.8.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านนันทนาการ
33.8.2 ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีน่ ายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบองค์การบริหาร
33.9 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
33.9.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านกิจการพิเศษ
33.9.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบองค์การบริหาร
33.10 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายวัฒนธรรม
33.10.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านวัฒนธรรม
33.10.2 ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีน่ ายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบองค์การบริหาร
ข้อ 34. กำ�หนดเวลาในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์บริหาร
34.1 ให้คณะกรรมการองค์การบริหารมีวาระดำ�รงตำ�แหน่งระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่
31 มกราคมของปีถัดไป
34.2 ให้องค์การบริหารเรียกประชุมนายกองค์การเพือ่ เลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ภายใน 15 วันก่อนหมดวาระ
34.3 กรณีที่นายกองค์การพ้นจากสภาพการเป็นนายกองค์การให้ถือว่าพ้นจากการเป็นคณะ
กรรมการองค์การบริหารด้วย
ข้อ 35. การประชุมองค์การบริหาร
35.1 ให้มีการประชุมสมัยสามัญอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
35.2 ให้มีการประชุมสมัยวิสามัญได้ โดยนายกองค์การบริหารเรียกประชุม หรือคณะกรรมการ
องค์การบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ยื่นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารขอให้เรียกประชุม โดยนายกองค์การบริหาร
ต้องเรียกประชุมภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
35.3 ให้นายกองค์การบริหารทำ�หน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม หากนายกองค์การบริหารไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ให้ผทู้ นี่ ายกองค์การบริหารมอบหมายทำ�หน้าทีแ่ ทน ในกรณีทนี่ ายกองค์การบริหารไม่ได้มอบหมาย
ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ข้อ 36. การลงมติขององค์การบริหาร
36.1 องค์ประชุมองค์การบริหารต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่กว่ากึง่ หนึง่ จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
36.2 การลงมติทปี่ ระชุมให้ถอื เอาเสียงข้างมากเป็นมติทปี่ ระชุม ในกรณีทเี่ สียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมชี้ขาด
ข้อ 37. การควบคุม ดูแลองค์การบริหาร ให้ผู้มีอำ�นาจตามลำ�ดับดังนี้
37.1 อธิการบดี
37.2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
37.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
37.4 ผู้อำ�นวยการฝ่ายกองพัฒนานักศึกษา
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/วิทยาเขตสังกัด
38.1.3 ตัวแทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ
38.2 สโมสร ประกอบด้วย
38.2.1 นายกสโมสร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในคณะ
38.2.2 ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ
ข้อ 39. ให้องค์การ หรือสโมสร มีคณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 15 ตำ�แหน่ง 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 ประธานกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการองค์การ
39.1.9 ประธานกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมองค์การ
39.1.10 ประธานกรรมการฝ่ายอาสาพัฒนาและบำ�เพ็ญประโยชน์องค์การ
39.1.11 ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและนักศึกษาสัมพันธ์องค์การ
39.1.12 กรรมการฝ่ายอื่นๆ 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 ประธานกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการสโมสร
39.2.9 ประธานกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมสโมสร
39.2.10 ประธานกรรมการฝ่ายอาสาพัฒนาและบำ�เพ็ญประโยชน์สโมสร
39.2.11 ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและนักศึกษาสัมพันธ์สโมสร
39.2.12 กรรมการฝ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 40. องค์การ หรือสโมสร มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
40.1 ดำ�เนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้
40.2 เป็นตัวแทนของนักศึกษา
40.3 ประสานงานและให้ความสะดวกในการดำ�เนินงานขององค์กรในสังกัด
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40.4 แถลงนโยบาย จัดทำ�โครงการและงบประมาณประจำ�ปีของคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอ
ต่อสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
40.5 ดำ�เนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้และตามวัตถุประสงค์ขององค์การหรือสโมสร
ข้อ 41. อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การ หรือสโมสร
41.1 ปฏิบัติตามระเบียบขององค์การ  หรือสโมสรที่ระบุในระเบียบนี้
41.2 ดำ�เนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ หรือสโมสร
ข้อ 42. องค์ประกอบและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การ หรือสโมสร มีหน้าที่ดังนี้
42.1 นายกองค์การ หรือนายกสโมสร
42.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมองค์การ หรือสโมสร
42.1.2 ควบคุมการดำ�เนินกิจกรรมขององค์การ หรือสโมสร
42.1.3 รายงานให้ศูนย์กลาง/วิทยาเขต หรือคณะทราบในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมาและดำ�เนินงาน
42.1.4 เป็นผู้ลงนามในนามขององค์การ หรือสโมสร
42.1.5 มอบหมายให้คณะกรรมการองค์การ หรือสโมสร ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ โดยความ
เห็นชอบขององค์การ หรือสโมสร
42.2 อุปนายกองค์การ หรือสโมสร
42.2.1 ดูแลการบริหารงานภายในองค์การ หรือสโมสร
42.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 43. เลขานุการ มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุมของคณะกรรมการองค์การ หรือสโมสร
ข้อ 44. เหรัญญิก มีหน้าที่ดังนี้
44.1 เสนองบประมาณประจำ�ปีต่อคณะกรรมการองค์การ หรือสโมสรเพื่อพิจารณา
44.2 ควบคุมและรับผิดชอบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน
44.3 ควบคุมการเบิกและใช้จ่ายเงินองค์การ หรือสโมสรให้เป็นไปตามงบประมาณ
44.4 เสนองบรายรับรายจ่ายประจำ�เดือนงบรายรับรายจ่ายประจำ�ปีและงบดุลต่อคณะกรรมการ
องค์การสโมสร
ข้อ 45. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าดังนี้
45.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การ หรือสโมสร
45.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามนายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 46. สวัสดิการ มีหน้าที่ดังนี้
46.1 ส่งเสริมสวัสดิการทั่วไปของนักศึกษา
46.2 ประสานงานด้านสวัสดิการทั่วไปของนักศึกษา
46.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามนายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 47. พัสดุ มีหน้าที่ดังนี้
47.1 รับผิดชอบทรัพย์สินอันเป็นสมบัติขององค์การ หรือสโมสร
47.2 จัดทำ�นุบำ�รุงรักษาทรัพย์สินขององค์การ หรือสโมสร
47.3 จัดทำ�บัญชีและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุขององค์การ หรือสโมสร
47.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามนายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 48. ประธานกิจกรรมฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
48.1 ควบคุม ดูแล การดำ�เนินกิจกรรมกีฬาขององค์การ หรือสโมสร
48.2 ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด
48.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 49. ประธานกิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
49.1 ควบคุม ดูแล การดำ�เนินศิลปวัฒนธรรมขององค์การ หรือสโมสร
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49.2 ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด
49.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 50. ประธานกิจกรรมฝ่ายอาสาพัฒนาและบำ�เพ็ญประโยชน์
50.1 ควบคุม ดูแล การดำ�เนินอาสาพัฒนาและบำ�เพ็ญประโยชน์ขององค์การ หรือสโมสร
50.2 ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด
50.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 51. ประธานกิจกรรมฝ่ายวิชาการและนักศึกษาสัมพันธ์
49.1 ควบคุม ดูแล การดำ�เนินกิจกรรมวิชาการและนักศึกษาสัมพันธ์ขององค์การ หรือสโมสร
49.2 ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด
49.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 52. กำ�หนดเวลาในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การ หรือสโมสร
52.1 ให้คณะกรรมการองค์การ หรือสโมสรมีวาระดำ�รงตำ�แหน่งระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง
วันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
52.2 ให้องค์การ หรือสโมสร จัดการเลือกตั้งนายกองค์การ หรือนายกสโมสร ภายใน 60 วัน
ก่อนหมดวาระ
52.3 กรณีทนี่ ายกองค์การสโมสรพ้นจากสภาพการเป็นนายกสโมสร ให้ถอื ว่าพ้นจากการเป็นคณะ
กรรมการองค์การด้วย
52.4 กรณีที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรพ้นจากตำ�แหน่ง ก่อนหมดวาระเกินกว่า 90 วัน ให้
องค์การหรือสโมสรจัดการเลือกตั้งซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นสุดสมาชิกภาพนั้น ในกรณีที่พ้นจาก
ตำ�แหน่งก่อนหมดวาระน้อยกว่า 90 วัน ให้อุปนายกองค์การ หรืออุปนายกสโมสรรักษาการไปจนกว่าจะหมดวาระ
ข้อ 53. การประชุมองค์การ หรือสโมสร
53.1 ให้มีการประชุมสมัยวิสามัญอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
53.2 ให้มีการประชุมสมัยวิสามัญได้ โดยนายกองค์การหรือนายกสโมสร เรียกประชุมหรือคณะ
กรรมการองค์การ หรือสโมสรไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ยื่นหนังสือต่อนายกองค์การ หรือสโมสรขอให้เรียกประชุม โดย
นายกองค์การ หรือสโมสรต้องเรียกประชุมภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับหนังสือ
53.3 ให้นายกองค์การ หรือนายกสโมสรทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุม หากนายกองค์การ หรือ
นายกสโมสรไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ผู้ที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมายทำ�หน้าที่แทนในกรณีที่
นายกองค์การหรือนายกสโมสรไม่ได้มอบหมายให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ข้อ 54. การลงมติขององค์การ หรือสโมสร
54.1 องค์ประชุมองค์การ หรือสโมสร ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือ
เป็นองค์ประชุม
54.2 การลงมติทปี่ ระชุมให้ถอื เอาเสียงข้างมากเป็นมติทปี่ ระชุม ในกรณีทเี่ สียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมชี้ขาด
ข้อ 55. การควบคุม ดูแลองค์การ หรือสโมสร ให้ผู้มีอำ�นาจตามลำ�ดับดังนี้
55.1 องค์การ
55.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขต
55.1.2 ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา/ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
55.1.3 หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
55.1.4 หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
55.1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การศูนย์กลาง/วิทยาเขต
55.2 สโมสร

คู่มือนักศึกษา 2554

55.2.1
55.2.2
55.2.3
55.2.4

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษาคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร

หมวดที่ 7
ว่าด้วยชมรม

ข้อ 56. ชมรม ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
56.1 คณะกรรมการบริหารชมรม
56.2 สมาชิกชมรมจากคณะต่างๆ
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 กรรมการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ข้อ 58. ชมรม มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
58.1 ดำ�เนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
58.2 เป็นตัวแทนของนักศึกษา
58.3 ดำ�เนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม
58.4 จัดทำ�โครงการและงบประมาณประจำ�ปีของชมรม เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ข้อ 59. อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม
59.1 ปฏิบัติตามระเบียบของชมรม ที่ระบุในระเบียบนี้
59.2 ดำ�เนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม
ข้อ 60. องค์ประกอบและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม มีหน้าที่ดังนี้
60.1 ประธานชมรม
60.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมชมรม
60.1.2 ควบคุมการดำ�เนินกิจกรรมของชมรม
60.1.3 รายงานให้องค์การ หรือสโมสรทราบในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมาและดำ�เนินงาน
60.1.4 เป็นผู้ลงนามในนามของชมรม
60.1.5 มอบหมายให้คณะกรรมการชมรมปฏิบตั งิ านเฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบของชมรม
60.2 รองประธานชมรม
60.2.1 ดูแลการบริหารงานภายในชมรม
60.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
ข้อ 61. เลขานุการ มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุมของคณะกรรมการบริหารชมรม
ข้่อ 62. เหรัญญิก มีหน้าที่ดังนี้
62.1 เสนองบประมาณประจำ�ปีต่อคณะกรรมการบริหารชมรมเพื่อพิจารณา
62.2 ควบคุมและรับผิดชอบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน
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บริหารชมรม
ข้่อ 63. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้
63.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรม
63.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
ข้่อ 64. สวัสดิการ มีหน้าที่ดังนี้
64.1 ส่งเสริมสวัสดิการทั่วไปของสมาชิกชมรม
64.2 ประสานงานด้านสวัสดิการทั่วไปของสมาชิกชมรม
64.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
ข้่อ 65. พัสดุ มีหน้าที่ดังนี้
65.1 รับผิดชอบทรัพย์สินอันเป็นสมบัติของชมรม
65.2 จัดทำ�นุบำ�รุงรักษาทรัพย์สินของชมรม
65.3 จัดทำ�บัญชีและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของชมรม
65.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
ข้่อ 66. กำ�หนดเวลาในการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม
66.1 ให้คณะกรรมการชมรม มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-ถึงวันที่ 31 มกราคม
ของปีถัดไป
66.2 ให้ชมรมจัดการเลือกตั้งประธานชมรม ภายใน 60 วันก่อนหมดวาระ
ข้่อ 67. การควบคุม ดูแลชมรม ให้ผู้มีอำ�นาจตามลำ�ดับดังนี้
67.1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขต
67.2 ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา/ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
67.3 หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมศูนย์กลาง/วิทยาเขต
67.4 หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
67.5 อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การ หรือสโมสร
67.6 นายกองค์การนักศึกษา หรือนายกสโมสรนักศึกษา
67.8 ประธานกิจกรรมฝ่าย

หมวดที่ 8
ว่าด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้่อ 68. ให้ผู้มีอำ�นาจตามข้อ 28.1.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษามหาวิทยาลัยจากอาจารย์ที่
ปรึกษาแต่ละสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ข้อ 69. ให้ผู้มีอำ�นาจตามข้อ 37.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหารจากอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การ
ของศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ข้อ 70. ให้ผู้มีอำ�นาจตามข้อ 28.2.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษาศูนย์กลางวิทยาเขต จำ�นวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน
ข้อ 71. ให้ผู้มีอำ�นาจตามข้อ 55.1.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ข้อ 72. ให้ผู้มีอำ�นาจตามข้อ 55.2.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร จำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ข้อ 73. ให้ผู้มีอำ�นาจตามข้อ 67.1 หรือ 67.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม จำ�นวนไม่น้อยกว่า 1 คน
ข้อ 74. อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้
74.1 ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร
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62.3 ควบคุมการเบิกและใช้จ่ายเงินของชมรมให้เป็นไปตามงบประมาณ
62.4 เสนองบรายรับรายจ่ายประจำ�เดือน งบรายรับรายจ่ายประจำ�ปี และงบดุล ต่อคณะกรรมการ

คู่มือนักศึกษา 2554

74.2 ยับยั้งการดำ�เนินการใดๆ ที่ขัดต่อระเบียบ หรือคำ�สั่งของทางราชการตลอดจนการกระทำ�
ใดๆ อันเป็นการเสื่อมต่อมหาวิทยาลัย
74.3 เสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมขององค์กร เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำ�นาจ
74.4 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารองค์กร
74.5 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้มีอำ�นาจมอบหมาย
ข้อ 75. อาจารย์ที่ปรึกษา มีกำ�หนดวาระ 1 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้

หมวดที่ 9
ว่าด้วยบทเฉพาะกาล

ข้อ 76. เมื่อเลิกกิจการสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทเขต หรือองค์การบริหาร
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 จัดการเลือกตัง้ สมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตและนายกองค์การ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศใช้ระเบียบนี้
ข้อ 83. ให้บรรดาทรัพย์สินของสโมสรนักศึกษานักศึกษาวิทยาเขตต่างๆ ตกเป็นขององค์การประจำ�วิทยา
เขตนั้นๆ
ข้อ 84. ให้บังคับใช้ระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ 85. การแก้ไขระเบียบนีส้ ามารถดำ�เนินการได้โดยการประชุมร่วมระหว่างสภานักศึกษามหาวิทยาลัยกับ
องค์การบริหาร เพื่อเสนอต่อผู้มีอำ�นาจตามข้อ 28 และข้อ 37 อนุมัติบังคับใช้ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550

(ดร.จรวยพร  ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2549

เพือ่ เป็นการฝึกนิสยั นักศึกษาให้เป็นผูม้ คี วามเป็นระเบียบ มีวนิ ยั และมีความประพฤติดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จึงเห็นสมควรวางระเบียบว่าด้วยวินัยและความประพฤติของนักศึกษาให้ไว้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป

1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน พ.ศ. 2549
2. ระเบียบนี้
“อาจารย์”
หมายถึง อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการปกครองนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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 โดยมิได้รับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ
1.5 ออกจากห้องเรียนหรือโรงงาน โดยมิได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
1.6 เข้าห้องเรียนหรือโรงฝึกงานช้า โดยไม่ได้มีเหตุผลอันสมควร
1.7 เข้าไปในห้องเรียนหรือโรงฝึกงาน หรือสถานทีอ่ นื่ ใด ซึง่ ตนไม่มสี ทิ ธิท์ จี่ ะเข้าไปได้ในเวลานัน้ โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบก่อน
1.8 ไม่ตั้งใจเรียนหรือก่อความรำ�คาญให้เกิดแก่ผู้อื่นจนกระทั่งขาดสมาธิในการเรียน
1.9 ติดประกาศแจ้งความโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1.10 กระทำ�ความผิดอื่นที่มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นความผิดสถานเบา
2. ข้อห้ามที่ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษสถานกลาง
2.1 กล่าววาจาหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อครู อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ
หรือผู้ที่ผ่านไปมา
2.2 นำ�เอาวัสดุเครือ่ งใช้หรืออุปกรณ์ตา่ งๆ มาใช้หรือนำ�ออกนอกห้องปฏิบตั งิ านโรงงาน หรือห้องเรียน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ควบคุม
2.3 สูบบุหรี่ในห้องเรียน โรงฝึกงาน หรือห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯ
2.4 ก่อการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยฯ
2.5 ชักชวนหรือพยายามก่อกวนให้เพื่อนนักศึกษาแตกความสามัคคี
2.6 ขัดคำ�สั่งอันชอบธรรม หรือกระด้างกระเดื่องต่อครู อาจารย์
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ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักศึกษา
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ชู้สาว ฯลฯ

2.7 เสพของมึนเมา ในหรือนอกมหาวิทยาลัยฯ
2.8 ประพฤติตนไม่เหมาะสม อันจะเป็นการกระทบกระเทือนถึงชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัยฯ เช่น เรือ่ ง

2.9 เจตนาทำ�ให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ เสียหาย
2.10 ขีดเขียน หรือทำ�ความสกปรกตามอาคาร บริเวณของมหาวิทยาลัยฯ
2.11 กระทำ�ความผิด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นความ
ผิดสถานกลาง หรือกระทำ�ความผิดตามข้อ 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
4.3 เจตนาทำ�ร้ายผู้อื่น หรือหมู่คณะ
4.4 เมื่อพิสูจน์เป็นที่แน่ชัดได้ว่าติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง หรือเป็นนักเลงการพนัน
4.5 พกหรือนำ�อาวุธที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง เช่น ปืน วัตถุระเบิด ฯลฯ เข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ
4.6 วางแผนใช้อาวุธและวัตถุระเบิดเพือ่ การประทุษร้ายชีวติ ผูอ้ นื่ หรือเพือ่ ทำ�ลายทรัพย์สนิ ของ มหาวิทยาลัยฯ
4.7 ลักลอบนำ� หรือทำ�ลายเอกสารสำ�คัญของมหาวิทยาลัยฯ หรือหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสาร
สำ�คัญนั้น โดยมีเจตนาเพื่อบ่อนทำ�ลาย
4.8 ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยฯ
4.9 ต้องโทษจำ�คุกตามคำ�พิพากษาของศาล เว้นแต่โทษโดยประมาท
4.10 ความผิดทีร่ า้ ยแรง ซึง่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เห็นควรให้ออกจากสถานศึกษา หรือกระทำ�ความ
ผิดตามข้อ 3 ซ้ำ� เป็นครั้งที่ 2

หมวดที่ 3 การลงโทษผู้ประพฤติผิดฝ่าฝืนข้อห้าม

1. โทษสถานเบา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.1 ให้ว่ากล่าวตักเตือน
1.2 ภาคทัณฑ์ โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
1.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน พร้อมกับแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
1.4 ตัดคะแนนความประพฤติโดยเพิ่มเป็น 2 เท่า ของข้อ 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
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หมวดที่ 4 การบันทึกผลการลงโทษ

1. ให้เลขานุการคณะกรรมการปกครองนักศึกษา จัดทำ�แบบบันทึกคำ�ตักเตือนและภาคทัณฑ์แบบเสนอ
บทลงโทษ ส่งยังแผนกวิชา/สาขาวิชา/คณะวิชาต่างๆ จัดทำ�บันทึกผลลงโทษของนักศึกษาเป็นประจำ�ปี
2. บันทึกผลลงโทษทุกครัง้ ให้เป็นหน้าทีข่ องเลขานุการคณะกรรมการปกครองนักศึกษาทีจ่ ะต้องทำ�บันทึก
ภายในกำ�หนดเวลา 3 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งผลพิจารณาจากผู้มีอำ�นาจลงโทษ แล้วส่งสำ�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
(รองศาสตราจารย์วินิจ โชติสว่าง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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มาพบ เพื่อเซ็นรับทราบความผิดนั้น
3. โทษสถานหนัก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน พร้อมกับเชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อเซ็นรับทราบความผิดนั้น
3.2 ตัดสิทธิ์ในการสอบในภาคการศึกษานั้น หรือ
3.3 ให้ถือว่าผลการสอบของภาคการศึกษานั้นเป็น “โมฆะ”
4. โทษสถานร้ายแรง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
4.1 ให้ออก หรือ
4.2 คัดชื่อออก หรือ
4.3 แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

คู่มือนักศึกษา 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง กำ�หนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาธิการโดยสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยของรัฐจัดสร้าง
หอพักที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสำ�หรับให้บริการแก่นักศึกษา เรียกว่าหอพักเพื่อการเรียนรู้และเพื่อความ
ปลอดภัย ภายใต้หลักการการจัดการหอพักในลักษณะของศูนย์การอยู่อาศัยการศึกษา และการเอื้ออาทร (Living,
Learning and Caring Center) ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงสนับสนุนให้วิทยาเขตในสังกัด
ดำ�เนินการสร้างหอพักดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ต่างจังหวัด หรือต่างอำ�เภอที่ห่างไกลสถานศึกษา
2. เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาทางด้านสังคมซึ่งอาจเกิดผลเสียหรือเป็นภัยต่อนักศึกษา
3. เพื่อให้บริการที่พักที่สะดวก สะอาด สบาย และปลอดภัยแก่นักศึกษา รวมทั้งก่อให้เกิดผลดีด้านจิตใจ
ของผู้ปกครอง
4. เพือ่ ฝึกนักศึกษาให้รจู้ กั การอยูร่ ว่ มกัน เคารพในสิทธิซ์ งึ่ กันและกัน มีน�้ำ ใจและความสมัครสมานสามัคคี
รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม ฝึกตนเองให้สามารถดำ�เนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของนักศึกษาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม ตามนโยบายและเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ
ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติชัดเจน โดยกำ�หนดให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ทั้งสำ�นักงานอธิการบดีและทุกวิทยาเขต) เข้าพักในหอพักที่
มหาวิทยาลัยจัดสร้างขึ้น สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะเข้าพักในหอพัก ถ้ามีห้องเหลือก็สามารถ
เข้าพักได้
จึงประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549
(รองศาสตราจารย์วินิจ โชติสว่าง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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เรื่อง กำ�หนดอัตราเรียกเก็บเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
เพือ่ ให้การดำ�เนินการเรียกเก็บเงินเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุนกั ศึกษา เป็นไปตาม ข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุนกั ศึกษา พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานจึงกำ�หนดอัตราเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุนกั ศึกษา ทีส่ มควรเรียกเก็บจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ดัง
ต่อไปนี้
1. อัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษาที่เรียกเก็บตามข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ว่าด้วยการรับ - จ่าย เงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ. 2550 สำ�หรับนักศึกษาทุกคน คนละ 200
บาท ต่อปีการศึกษา
2. ให้เรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษาตามระบุในข้อ 1 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย/
วิทยาเขต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551
      (ลงชื่อ)          
(รองศาสตราจารย์วินิจ โชติสว่าง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
พ.ศ. 2550
โดยทีเ่ ห็นเป็นการสมควรให้นกั ศึกษาทุกหลักสูตร และทุกชัน้ ปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ได้มีการทำ�ประกันอุบัติเหตุเพื่อให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพและบริการแก่นักศึกษาที่อาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
อันเนื่องจากอุบัติเหตุ สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนได้
ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจความในมาตรา 12 (1) และมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 11/2550
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 จึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเบี้ย
ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ. 2550
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน”
หมายความว่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต คณะ หรือ
หน่วยงาน ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นและมีนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า อธิการบดีและรองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขต
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อุบัติเหตุ” หมายความว่า ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการได้รบั บาดเจ็บทางด้านร่างกาย
หรือเสียชีวิต ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกายโดยไม่ได้เจตนา
“เบี้ยประกันอุบัติเหตุ” หมายความว่า จำ�นวนเงินรายบุคคลที่ต้องชำ�ระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา
เพือ่ ทีผ่ เู้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์จะได้รบั เงิน ซึง่ เอาประกันภัยหรือค่าสินไหมทดแทน เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยได้
รับความเสียหายเกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตามชนิดของภัยที่ได้ตกลงประกันภัยไว้ตามสัญญา
“รายปี” หมายความว่า
แต่ละปีที่ทำ�ประกันภัย นับแต่วันที่ประกันของปีหนึ่งจนถึงวันที่ทำ�ประกัน
ของปีถัดไป
ข้อ 5 การจัดเก็บเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้จัดเก็บเป็นรายปี
ข้อ 6 ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้มีอำ�นาจกำ�หนดอัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุแต่ละปีที่ต้องเรียกจาก
นักศึกษาและกำ�หนดกวิธีปฏิบัติอื่นใดได้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ โดยจัดทำ�เป็นประกาศของหน่วยงาน
ข้อ 7 ให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาตามวงเงินที่เรียกเก็บใน ข้อ 6
ข้อ 8 นักศึกษาที่มีประกันอุบัติอยู่แล้ว หากไม่ประสงค์จะทำ�ประกันอุบัติเหตุกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน สามารถนำ�หลักฐานการประกันภัยมาแสดง และให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 9 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

      (ลงชื่อ)    
(ศาสตราจารย์สุจินต์ จินายน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ว่าด้วย การฝึกอบรมของนักศึกษา พ.ศ. 2550

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ คู่คุณธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นกำ�ลังสำ�คัญของสังคม
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ว่าด้วยการ
ฝึกอบรมของนักศึกษา พ.ศ. 2550”
ข้อ 2. “การฝึกอบรม” หมายถึง การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กำ�หนดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบต่างๆ ที่มีความ
จำ�เป็นต่อนักศึกษา เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษา การอบรมจริยธรรม การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เป็นต้น
ข้อ 3. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 4. นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ กำ�หนดขึ้น
ข้อ 5. หากนักศึกษาคนใดไม่ผ่านการฝึกอบรม ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ กำ�หนดขึ้น ถือว่าการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ไม่สมบูรณ์
ข้อ 6. หากนักศึกษาคนใดมีเหตุจำ�เป็นไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขต
สุรินทร์ อาจจะพิจารณาอนุโลมได้ ตามความเหมาะสม
ข้อ 7. ให้รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตสุรินทร์ รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550
						
(นายธนภัทร โสวภาค)
รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตสุรินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 105

คู่มือนักศึกษา 2554

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2553
และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
เรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1. กำ�หนดให้นกั ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ทีเ่ ข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำ�นวนไม่น้อย
กว่า 13 กิจกรรม และมีจำ�นวนหน่วยในการเข้า ร่วมไม่น้อยกว่า 50 หน่วย
2. กำ�หนดให้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 21 กิจกรรม
และมีจำ�นวนหน่วยในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วย
3. กำ�หนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 2-3-3.5 ปี เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวนไม่น้อย
กว่า 13 กิจกรรม และมีจำ�นวนหน่วยในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 หน่วย
เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษามีแนวทางที่ชัดเจน มหาวิทยาลัย จึงกำ�หนด
แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. ประเภทของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นักศึกษาเข้าร่วมประกอบด้วย
1.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาซึ่งกำ�หนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วม เป็นกิจกรรมบังคับ ซึ่งกำ�หนดให้
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม และมีจำ�นวนหน่วย ไม่น้อยกว่า 22 หน่วย
1.2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาซึ่งบังคับให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม เป็นกิจกรรมซึ่งบังคับให้นักศึกษา
เลือกเข้าร่วม ดังต่อไปนี้
1.2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2-3-3.5 ปี
ต้องเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม และมีจำ�นวนหน่วยไม่น้อยกว่า 8 หน่วย
1.2.2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี ต้องเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และมีจำ�นวน
หน่วยไม่น้อยกว่า 20 หน่วย
1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาซึ่งกำ�หนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมได้อย่างอิสระ เป็นกิจกรรมที่
นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วม 5 ด้าน ดังนี้
1.3.1 กิจกรรมด้านการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
1.3.2 กิจกรรมด้านการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
1.3.3 กิจกรรมด้านการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3.4 กิจกรรมด้านการสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
1.3.5 กิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้นักศึกษาต้องเลือกเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 5 ด้าน โดยนักศึกษา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2-3-3.5 ปี ต้อง
เลือกเข้าร่วม ด้านละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม และมีจำ�นวนหน่วยรวมของทุกด้านไม่น้อยกว่า 20 หน่วย
- ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี ต้องเลือกเข้าร่วม ด้านละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมและมี
จำ�นวนหน่วยรวมของทุกด้านไม่น้อยกว่า 58 หน่วย
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จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553
(รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ โชติสว่าง)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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2. การกำ�หนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขต
ที่นักศึกษาสังกัดได้กำ�หนดไว้
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามข้อ 1.3 ให้นกั ศึกษาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ทงั้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขต จึงจะถือ
ได้ว่าเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
4. นักศึกษาที่จะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ครบตามที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด
5. ให้กองพัฒนานักศึกษาหรืองานพัฒนานักศึกษาหรือหน่วยงานที่ได้รับหมอบหมายจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีทรี่ บั ผิดชอบ เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับการจัดทำ�คูม่ อื กิจกรรมนักศึกษา ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
(Student Activity Transcript) และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
6. ให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำ�เอกสาร
ยืนยันการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม วุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร เป็นต้น
7. ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย อาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ทปี่ รึกษากิจกรรมนักศึกษา บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา/กองพัฒนานักศึกษา หรือบุคลากร
หรือผู้นำ�นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมแก่นักศึกษาทุก
ครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
กรณีการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครัง้ ให้ประเมินจากพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม
ภายใต้กรอบแนวปฏิบัติที่กำ�หนดไว้ในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งการพิจารณาถึงจำ�นวนเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ การทำ�งานเป็นทีม การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และความเสียสละต่อส่วนรวม ฯลฯ
8. ให้คณบดีหรือรองคณบดีทไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณบดีหรือผูอ้ �ำ นวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือหัวหน้า
งานพัฒนานักศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีที่รับผิดชอบเป็นผู้ลงนามรับรองในเอกสารยืนยันการ
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
9. นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Student Activity Transcript) พร้อมหลัก
ฐานยืนยันการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ต่อกองพัฒนานักศึกษา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ โดยอธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำ�ไปประกอบในการยื่นใบคำ�ร้องขอ
จบการศึกษา
10. ให้ระบุสถานะการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาลงในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ของ
นักศึกษา
11. กรณีอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ตลอดจนการแก้ไขหรือปรับปรุงหรือยกเลิกประกาศฉบับนี้
ให้เป็นอำ�นาจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศฉบับนีม้ ผี ลบังคับใช้กบั นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงและระดับปริญญาตรีทเี่ ข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป กรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2553 ให้สามารถขอรับคู่มือกิจกรรม
นักศึกษาและใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยให้เป็นอำ�นาจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง กำ�หนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ออก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2553 ซึ่งในข้อ 40 (2) กำ�หนดไว้ว่า “ให้
คณะกรรมการประจำ�คณะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีพฤติกรรมดีสมควรได้รับ
ประกาศนียบัตรต่อมหาวิทยาลัย เพือ่ นำ�เสนอสภามหาวิทยาลัยและขออนุมตั ใิ ห้ประกาศนียบัตร เมือ่ สอบได้จ�ำ นวน
หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและข้อกำ�หนดของโปรแกรมวิชาต่างๆ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่า 2.00
และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด”
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงกำ�หนดให้นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ทีเ่ ข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอด
ระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจำ�นวนไม่น้อยกว่า 13 กิจกรรม และมีจำ�นวนหน่วย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 หน่วย
ทั้งนี้ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตที่
นักศึกษาสังกัดได้กำ�หนดไว้								
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ โชติสว่าง)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมหรือเครือ่ งมือทีส่ �ำ คัญในการเพิม่ พูนประสบการณ์ใหม่ๆ ทัง้ ในด้านกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐและเอกชน และจะช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนาในด้านการดำ�รงตนในสังคม
ให้สามารถปฏิบัติงานกับผู้อื่น มีความคิดริเริ่ม รู้จักการแก้ไขปัญหาในทุกรูปแบบได้อีกทั้งจะก่อให้เกิดการพัฒนา
บุคลิกภาพและค่านิยมที่ดีแก่นักศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ การบริหาร
งานการรับผิดชอบตนเองและการทำ�งานร่วมกันแบบประชาธิปไตย ส่งเสริมนักศึกษาให้มกี ารเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ทุกคนอย่างหลากหลาย เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยถ้วนหน้ากัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์ จึงกำ�หนดให้นกั ศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลา
ที่ศึกษาใน วิทยาเขตสุรินทร์ ทุกหลักสูตร ตามโครงสร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เป็นกิจกรรมบังคับ ซึ่งกำ�หนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วม (Student Developing Activities - Requirement) หมายถึง กิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยกำ�หนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมจำ�นวน
ไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม มีจำ�นวนหน่วยที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 22 หน่วย
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัสกิจกรรม
2130-01-1-2
2130-02-1-5
2130-05-1-2
2130-02-2-3
2130-02-3-3
2130-04-1-3
2130-02-4-2
2130-03-1-2

โครงการ/กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
สานสัมพันธ์น้องพี่
พิธีไหว้ครู รำ�ลึกบูรพาจารย์
การแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ฯ
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ราชมงคลสุรนิ ทร์-ราชภัฏสุรนิ ทร์
อบรมจริยธรรม
ราชมงคลอีสานเมืองช้างมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย

จำ�นวนหน่วย
2
5
2
3
3
3
2
2

2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เป็นกิจกรรมบังคับเลือก (Student Developing
Activities-Elective) หมายถึง กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีน่ กั ศึกษาต้องเข้าร่วม แต่นกั ศึกษาสามารถมีโอกาสเลือก
กิจกรรมที่จะเข้าร่วมได้ กิจกรรมในส่วนนี้มหาวิทยาลัยจะจัดให้แก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าร่วม ดังต่อไปนี้
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2 - 3 - 3.5 ปี ต้อง
เลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม และมีจำ�นวนหน่วยไม่น้อยกว่า 8 หน่วย
2.2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี ต้องเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และมีจำ�นวนหน่วย
ไม่น้อยกว่า 20 หน่วย
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ที่ 21 /2554
เรื่อง โครงสร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รหัสกิจกรรม
2313-05-2-3
2313-05-3-4
2313-05-4-4
2313-03-2-3
2313-02-5-3
2313-04-2-4
2213-05-5-4
2213-05-6-3
2213-02-6-3
2213-01-2-4
2130-00-X-3

โครงการ/กิจกรรม
ตักบาตรพระสงฆ์ สืบอายุพระพุทธศาสนา
สัปดาห์วันแม่เทิดไท้องค์ราชินี
นิทรรศการเทิดพระเกียรติและแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค
ราตรีแห่งความสำ�เร็จ Successful night
Big cleaning day
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
รวมใจน้องพี่บายศรีสู่ขวัญ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
Agritech Cup
การพัฒนาบุคลิกภาพและนักศึกษา
อื่นๆ ตามการร้องขอของมหาวิทยาลัย

จำ�นวนหน่วย
3
4
4
3
3
4
4
3
3
4
3

3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งกำ�หนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมได้อย่างอิสระ (Student Developing
Activities - Free Elective) หมายถึง กิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัย กำ�หนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ตามความชอบหรือความสนใจของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
ได้กำ�หนดประเภทกิจกรรมไว้ 5 ด้าน คือ
3.1 กิจกรรมด้านการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ ได้แก่ กิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนามนุษยสัมพันธ์
พฤติกรรมกล้าแสดงออก การจัดการด้านภาวะทางอารมณ์ การสื่อสารข้อความ การรู้จักกาลเทศะ ทักษะสังคม
มารยาทสังคม การพัฒนาภาวะผู้นำ� เป็นต้น
3.2 กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ได้แก่ กิจกรรมการออกกำ�ลัง
กาย กิจกรรมลีลาศ กิจกรรมแอโรบิค โยคะ การพัฒนาสมาธิ การพัฒนาจิตใจ เป็นต้น
3.3 กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ ได้แก่ กิจกรรมเสริมทักษะ
ทางวิชาการ กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาชีพ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา การติดต่อ
สื่อสารกิจกรรมเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์อาชีพเป็นต้น
3.4 กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมคุณภาพ ได้แก่
การมีวินัยในตนเอง จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตสำ�นึกเพื่อส่วนรวม จิตอาสา จิตสำ�นึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ไทย จิตสำ�นึกด้านคุณภาพ เป็นต้น
3.5 กิจกรรมด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมสืบสานศิลป
วัฒนธรรมและประเพณีไทย กิจกรรมด้านศาสนา กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ทั้งนี้นักศึกษาต้องเลือกเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 5 ด้าน โดยนักศึกษา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงและระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2-3 - 3.5 ปี ต้อง
เลือกเข้าร่วม ด้านละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม และมีจำ�นวนหน่วยรวมของทุกด้านไม่น้อยกว่า 20 หน่วย
- ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี ต้องเลือกเข้าร่วม ด้านละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมและ มี
จำ�นวนหน่วยรวมของทุกด้านไม่น้อยกว่า 58 หน่วย
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ลำ�ดับ
1
2
3
4
5

รหัสกิจกรรม
2130-01-3-3
2313-01-4-3
2313-01-5-3
2213-01-6-3
2130-01-X-3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
อบรมผู้นำ�นักศึกษาใหม่
สานสัมพันธ์เพื่อปรองดองน้องพี่
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ชมรม ฅ. คนเติมยิ้ม
อื่นๆ ตามการร้องขอของมหาวิทยาลัย

จำ�นวนหน่วย
3
3
3
3
3

2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต(Health Development - HD)
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รหัสกิจกรรม
2130-02-7-3
2130-02-8-3
2130-02-9-3
2130-02-10-3
2313-02-11-3
1313-02-12-3
2313-02-13-3
2313-02-14-3
2313-02-15-3
2130-02-16-3
2130-02-17-3
2130-002-X-3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กีฬาราชมงคลอีสานเกมส์
กีฬาราชมงคลเกมส์
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
“ช้างชมพู คัพ”
สวดมนต์ ทำ�วัตร ฝึกสมาธิ
เต้นแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ
ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ RMUTI
ชมรมพุทธศาสตร์
ชมรม กีฬาเพื่อสุขภาพ
ชมรม ดนตรีสากล
อื่นๆ ตามการร้องขอของมหาวิทยาลัย

จำ�นวนหน่วย
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ (Academic and Career
Development - AD)
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รหัสกิจกรรม
2130-03-3-3
2313-03-4-3
2313-03-5-3
2213-03-6-3
2130-03-7-3
2130-03-8-3
2130-03-9-3
2130-03-10-3
2130-03-11-3
2130-03-12-3
2130-03-13-3
2130-03-X-3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพ
เรียนรู้อักษรโบราณ
เพิ่มพูนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะทางอาชีพ
ชมรมพี่สอนน้อง
ชมรม IT freedom
ชมรม คนรักสัตว์
ชมรม No debug
ชมรม วารสารและคอมฯ
ชมรม เครื่องกลอาสา
ชมรม IT MEDIA
อื่นๆ ตามการร้องขอของมหาวิทยาลัย

จำ�นวนหน่วย
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ (Personal Development - PD)

คู่มือนักศึกษา 2554

4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมหรือค่านิยม (Moral Development - MD)
ลำ�ดับ
1

รหัสกิจกรรม
2130-04-3-3

2
3

2130-04-4-3
2313-04-5-3

4
5
6

2213-04-6-3
2130-04-7-3
2130-04-X-3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมตาม/แนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียง
เสริมบุญ สร้างบารมี ทอดผ้าป่าสามัคคี ทำ�นุบำ�รุง
ศาสนา
อบรมเสริมสร้างวินัยจราจรนักศึกษา
ชมรมจูงมือน้องเดิน
อื่นๆ ตามการร้องขอของมหาวิทยาลัย

จำ�นวนหน่วย
3
3
3
3
3

5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (Art / Culture /Environment/ Nature Preservation - CD)
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รหัสกิจกรรม
2130-05-7-3
2130-05-8-3
2130-05-9-3
2130-05-10-3
2313-05-11-3
2313-05-12-3
2313-05-13-3
2313-05-14-3
2130-05-15-3
2130-05-16-3
2130-05-17-3
2130-05-18-3
2130-05-X-3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
แห่เทียนเข้าพรรษา
สืบสานประเพณีสงกรานต์
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติวันแม่
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติวันพ่อ
กิจกรรมเวียนเทียน
ม่วนซื่นสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
รวมพลัง รวมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 คน 1 ร่มเงา ปลูกต้นไม้ คืนสู่ธรรมชาติ
ชมรมอุตสาหกรรมเกษตรใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ชมรมรักษ์น้ำ�รักปลา
ชมรมอาสาพัฒนาชนบท
ชมรมเที่ยวทั่วไทยหัวใจสีเขียว
อื่นๆ ตามการร้องขอของมหาวิทยาลัย

หน่วย
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป กรณีนักศึกษาที่
เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2553 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์ ที่ 94/2552
เรื่อง การให้คะแนนนักศึกษาที่เป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้สามารถขอรับคู่มือกิจกรรม
นักศึกษาและใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยให้เป็นอำ�นาจของรองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขต
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554
(นายธนภัทร โสวภาค)
รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตสุรินทร์
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ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2553

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดระเบียบว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยบริการวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2553
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำ�สั่งอื่นใดในส่วนที่กำ�หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สำ�นัก”
หมายความว่า สำ � นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ศู น ย์ ก ลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในวิทยาเขต สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
“วิทยาเขต”
หมายความว่า วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร
วิทยาเขตสุรินทร์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
“ห้องสมุด”
หมายความว่า ห้ อ งสมุ ดในสำ � นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ  
ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และห้อง
สมุดของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในวิทยาเขต
“ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง” หมายความว่า ศูนย์การเรียนด้วยตนเองในสำ�นักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน และศูนย์การเรียนด้วยตนเองของหน่วยงานทีร่ บั
ผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในวิทยาเขต
“ผู้อำ�นวยการ” หมายความว่า ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และให้
หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในวิ ท ยาเขตสั ง กั ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“บรรณารักษ์”
หมายความว่า บรรณารักษ์หอ้ งสมุด ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน และบรรณารักษ์ห้องสมุดของหน่วยงานที่รับผิด
ชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิทยาเขต
“เจ้าหน้าที่”
หมายความว่า บุคลากรอื่นๆ ที่มิใช่บรรณารักษ์ห้องสมุด ของสำ�นักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานและของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงาน
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิทยาเขต
“ทรัพยากรสารสนเทศ” หมายความว่า วัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ในห้องสมุดและศูนย์การเรียน
ด้วยตนเอง ทีม่ ไี ว้เพือ่ การศึกษาค้นคว้า ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์
ทางการศึกษา
ข้อ 5. ให้ผู้อำ�นวยการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง หรือประกาศเพื่อให้
การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หมวด 1
ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการสำ�นัก

ข้อ 6. บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์ใช้บริการสำ�นัก
6.1 นักศึกษา
6.1.1 นักศึกษาศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
6.1.2 นักศึกษาจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
6.1.3 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
6.2 บุคลากรมหาวิทยาลัย ได้แก่
6.2.1 อาจารย์
6.2.1.1 อาจารย์ประจำ�ของมหาวิทยาลัย
6.2.1.2 อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
6.2.2 ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ�ของ
มหาวิทยาลัย
6.2.3 ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินรายได้ หรือเงินงบประมาณแผ่นดิน
6.2.4 ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศสังกัดมหาวิทยาลัย
6.2.5 ชาวต่างประเทศ ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
6.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ากบุคคล
ภายนอกที่เป็นคณะกรรมการอื่นใดในมหาวิทยาลัย
6.4 บุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่นที่มิใช่สมาชิกตามข้อ 6.1 หรือข้อ 6.2

หมวด 2
ผู้มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ข้อ 7. บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ
7.1 สมาชิกภายในได้แก่
7.1.1 นักศึกษา
7.1.1.1 นักศึกษาศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
7.1.1.2 นักศึกษาจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
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หมวด 3
การเป็นสมาชิก

ข้อ 8. การเป็นสมาชิก ให้ปฏิบัติดังนี้
8.1 การสมัครเป็นสมาชิกภายใน
8.1.1 สมาชิกตามข้อ 7.1.1.1 แสดงใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ ๆ
8.1.2 สมาชิกตามข้อ 7.1.1.2, 7.1.1.3 แสดงหนังสือรับรองจากบรรณารักษ์หน่วยงาน
8.1.3 สมาชิกตามข้อ 7.1.2.1 แสดงบัตรประจำ�ตัวข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา
8.1.4 สมาชิกตามข้อ 7.1.2.2 จะต้องนำ�แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากสำ�นัก ให้คณบดี/
หัวหน้าสาขาทีต่ นสังกัดลงนามรับรอง ทางสำ�นักจะออกบัตรให้โดยมีอายุการใช้งาน
1 ภาคการศึกษา ถ้าหากภาคการศึกษาต่อไปมีการสอนอีกให้นำ�บัตรสมาชิกพร้อม
เอกสารรับรองการสอนมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ
8.1.5 สมาชิกตามข้อ 7.1.3.1 แสดงบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ�
8.1.6 สมาชิกตามข้อ 7.1.3.2, 7.1.3.3 และ 7.1.3.4 แสดงหนังสือรับรองจากหัวหน้า
หน่วยงาน
8.1.7 สมาชิกตามข้อ 7.1.4 แสดงบัตรที่ออกให้โดยสำ�นัก
8.2 การสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
8.2.1 แสดงบัตรประจำ�ตัวทีท่ างราชการออกให้ พร้อมรูปถ่าย 1 นิว้ 1 รูป และค่าธรรมเนียม
สมาชิก 500 บาท/ปี
ข้อ 9. อายุการเป็นสมาชิก
9.1 สมาชิกภายในข้อ 7.1.1 ให้มอี ายุการเป็นสมาชิกจนถึงสิน้ ภาคการศึกษา แต่ตอ้ งไม่เกิน กว่า
วันที่ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นไม่ชำ�ระเงินค่าบำ�รุงห้องสมุด
9.2 สมาชิกภายในนอกจากข้อ 7.1.1 จะหมดอายุการเป็นสมาชิกเมื่อผู้นั้นพ้นสภาพจากการ  
เป็นข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ� หรือลูกจ้าง
ชั่วคราวของมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือ
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7.1.1.3 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
7.1.2 อาจารย์
7.1.2.1 อาจารย์ประจำ�ของมหาวิทยาลัย
7.1.2.2 อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
7.1.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัย
7.1.3.1 ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ประจำ�ของมหาวิทยาลัย
7.1.3.2 ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือเงินงบประมาณ
แผ่นดิน
7.1.3.3 ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดมหาวิทยาลัย
7.1.3.4 ชาวต่างประเทศ ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
7.1.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกที่เป็นคณะกรรมการอื่นใดในมหาวิทยาลัย
7.2 สมาชิกสมทบ
7.2.1 สมาชิกอื่นที่มิใช่สมาชิกตามข้อ 7.1 ที่สำ�นักเห็นสมควร
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่เป็นคณะกรรมการอื่นใดในมหาวิทยาลัย
9.3 สมาชิกสมทบ มีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี
ข้อ 10. สมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
10.1 สมาชิกตามข้อ 7.1.1. และ 7.1.1.2 จะสำ�เร็จการศึกษา พ้นสภาพนักศึกษา หรือลาออก
จากการเป็นนักศึกษา จะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองการส่งคืนทรัพยากร สารสนเทศ
จากบรรณารักษ์ก่อน
10.2 สมาชิกตามข้อ 7.1.2 และ 7.1.3 ที่เปลี่ยน ย้าย หรือโอน หน่วยงานต้นสังกัด หรือลา
ออกจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้แจ้งผู้อำ�นวยการทันที
ข้อ 11. บัตรสมาชิกทุกประเภทหากชำ�รุดหรือสูญหาย และประสงค์ทำ�บัตรสมาชิกใหม่ ต้องชำ�ระค่า
ธรรมเนียมตามประกาศของสำ�นัก

หมวด 4
วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

ข้อ 12. ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ สมาชิกจะต้องยืมโดยใช้บตั รสมาชิกของตนเอง ตามเวลาทีก่ �ำ หนด
และจะต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศภายในวันและเวลาที่กำ�หนด กรณีหมดอายุการเป็นสมาชิกต้องคืนทรัพยากร
สารสนเทศที่ยืมไปทั้งหมดทันทีในวันที่อายุการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง
ข้อ 13. สมาชิกตามข้อ 7.2 ที่ประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศให้วางเงินค่าประกันตามประกาศของ
สำ�นัก โดยเงินค่าประกันจะคืนให้ผใู้ ช้บริการเมือ่ นำ�ทรัพยากรสารสนเทศมาคืน หากพ้นกำ�หนดภายในสีส่ บิ ห้าวันนับ
จากวันครบกำ�หนดส่ง สำ�นักจะนำ�ส่งเงินค่าประกันเป็นเงินรายได้ของสำ�นัก เพื่อใช้ในกิจการของสำ�นักต่อไป

หมวด 5
ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ

ข้อ 14. ทรัพยากรสารสนเทศ ที่ให้ยืมและไม่ให้ยืมออกนอกสำ�นัก จำ�แนกได้ดังนี้
14.1 วัสดุตีพิมพ์
14.1.1 วัสดุตีพิมพ์ที่ให้ยืมออกนอกสำ�นัก ได้แก่
14.1.1.1 หนังสือทั่วไป
14.1.1.2 สิ่งพิมพ์รัฐบาล
14.1.1.3 นวนิยาย
14.1.1.4 หนังสือสำ�รอง
14.1.1.5 วิทยานิพนธ์
14.1.1.6 เอกสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ระบุให้ยืมออกได้
14.1.2 วัสดุตีพิมพ์ที่ห้ามยืมออกนอกสำ�นัก ได้แก่
14.1.2.1 หนังสืออ้างอิง
14.1.2.2 หนังสือหายาก
14.1.2.3 วารสารและนิตยสาร
14.1.2.4 กฤตภาคและจุลสาร
14.1.2.5 เอกสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ระบุห้ามยืม
14.2 วัสดุไม่ตีพิมพ์
14.2.1 วัสดุไม่ตีพิมพ์ที่ให้ยืมออกนอกสำ�นัก ได้แก่
14.2.1.1 เทปตลับ
14.2.1.2 วีดิทัศน์
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หมวด 6
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

ข้อ 15. ข้อปฏิบัติสำ�หรับผู้เข้าใช้บริการ มีดังนี้
15.1 ต้องแต่งกายให้สภุ าพ สำ�รวมกิรยิ า ไม่พดู คุยเสียงดังและไม่ปฏิบตั ติ นเป็นทีร่ บกวนผูอ้ นื่
15.2 ต้องแสดงบัตรประจำ�ตัว บัตรสมาชิก ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจ
15.3 เก็บกระเป๋า แฟ้มเอกสาร ถุงหรือหีบห่อไว้ในที่ ๆ จัดให้ และขอสงวนสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบกรณีที่จำ�เป็น
15.4 ห้ามนำ�อาหาร เครื่องดื่ม เข้าบริเวณห้องสมุด/ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
15.5 ห้ามทำ�ความสกปรก ในบริเวณห้องสมุด/ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
15.6 ห้ามเล่นการพนันในพื้นที่บริการของสำ�นัก
15.7 ห้ามฉีก กรีด ตัด หนังสือเอกสาร และหรือทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด
15.8 ห้ามนำ�ทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุด/ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง โดยไม่ได้ยืม
อย่างถูกต้องตามระเบียบ
15.9 ห้ามติดประกาศหรือโฆษณาใดๆ ในสำ�นัก เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากผูอ้ �ำ นวยการหรือ
บุคคลที่ผู้อำ�นวยการมอบหมาย
15.10 ผูท้ ยี่ มื ทรัพยากรสารสนเทศจะต้องส่งคืนตามเวลาทีห่ อ้ งสมุด/ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
กำ�หนด
ข้อ 16. ผู้ใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามข้อ 15 หากฝ่าฝืน จะถูกดำ�เนินการดังนี้
16.1 ตักเตือน
16.2 เชิญให้ออกนอกห้องสมุด/ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
16.3 ประกาศ/ประสานหน่วยงานต้นสังกัดให้ทราบพฤติกรรมของการฝ่าฝืน
16.4 ตัดสิทธิการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
16.5 ดำ�เนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญา หรือให้มี
การรับผิดตามกฎหมายต่อไป
ข้อ 17. ผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ต้องตรวจดูความชำ�รุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนทำ�การ
ยืม หากพบให้แจ้งบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ทราบทันที มิฉะนั้นผู้ยืมต้องรับผิดชอบในการชำ�รุดเสียหายของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไป
ข้อ 18. ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
18.1 ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศตามกำ�หนดเวลาให้ยืม หากส่งคืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 117

คู่มือนักศึกษา 2554

14.2.1.3 สื่อประสม (ซีดี-รอม)
14.2.1.4 แผ่นวีดิทัศน์ดิจิตอล (วีซีดี หรือ ดีวีดี)
14.2.1.5 แผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี)
14.2.1.6 วัสดุไม่ตีพิมพ์อื่นที่ระบุให้ยืมออกได้
14.2.2 วัสดุไม่ตีพิมพ์ที่ห้ามยืมออกนอกสำ�นัก ได้แก่
14.2.2.1 ไมโครฟอร์ม
14.2.2.2 แผนภูมิ
14.2.2.3 แผนที่
14.2.2.4 ภาพ หรือ ภาพเขียนที่ใส่กรอบ
14.2.2.5 วัสดุไม่ตพี มิ พ์อนื่ ๆ ทีร่ ะบุหา้ มยืม เช่นของทีร่ ะลึก โล่ ถ้วยรางวัล เป็นต้น
14.3 ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
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เกินกว่ากำ�หนดเวลาต้องชำ�ระเงินค่าปรับ ดังนี้
18.1.1 อัตราค่าปรับการคืนวัสดุสารสนเทศทั่วไปที่เกินกำ�หนดในอัตราวันละ 5 บาท
18.1.2 อัตราค่าปรับการคืนวัสดุสารสนเทศฯ ที่มีลักษณะการให้ยืมในกรณีพิเศษที่เกิน
กำ�หนด ในอัตรา วันละ 10 บาท ทั้งนี้ให้นับรวมวันหยุดราชการด้วย
18.2 หากทรัพยากรสารสนเทศทีย่ มื ชำ�รุด ผูย้ มื ต้องชดใช้คา่ เสียหาย เพือ่ ซ่อมแซมตามมูลค่า
ที่ซ่อมแซม หากไม่สามารถซ่อมแซมได้จะต้องชดใช้โดยการซื้อในรายการที่เหมือนเดิม
หรือใหม่กว่าของเดิม
18.3 หากทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมสูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้โดยการซื้อในรายการที่เหมือน
เดิม หรือใหม่กว่าของเดิม และในกรณีทแี่ จ้งหายหลังวันกำ�หนดส่งต้องชำ�ระค่าปรับตาม
ประกาศของสำ�นัก
18.4 หากทรัพยากรสารสนเทศที่ชำ�รุดเสียหายตามข้อ 18.2 และสูญหายตามข้อ 18.3 ใน
กรณีที่ไม่สามารถหาซื้อมาใช้ได้ ต้องชดใช้เป็นเงินจำ�นวนสองเท่าของราคาทรัพยากร
สารสนเทศนั้น แต่หากมีเหตุอันสมควรอื่น อาจกำ�หนดให้ชดใช้เป็นเงินค่าทรัพยากร
สารสนเทศ ค่าปรับ และหรือค่าเสียหาย ถ้ามี ตามทีบ่ รรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณา
และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำ�นวยการ
18.5 กรณีผู้ยืมทำ�ทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย หรือชำ�รุดจนไม่สามารถใช้การได้ หากยังไม่
ได้ชดใช้ตามข้อ 18.1 ข้อ 18.2 และ ข้อ 18.3 จะถูกตัดสิทธิการยืม
18.6 บุคคลตามข้อ 7.1.1 ที่ค้างค่าปรับและ/หรือไม่ส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศตามกำ�หนด
จะต้องดำ�เนินการให้เรียบร้อยก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป หากยังไม่
ดำ�เนินการให้เรียบร้อย จะถูกตัดสิทธิการยืม
18.7 บุคคลตามข้อ 7.1.2 7.1.3 7.1.4 และ 7.2 ที่ไม่ส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ ตามที่ห้อง
สมุด/ศูนย์การเรียนด้วยตนเองได้ทวงถาม สำ�นักจะเสนอชื่อเพื่อให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาดำ�เนินการทางวินัย ทางกฎหมาย หรือตามที่เห็นสมควรต่อไป
18.8 สมาชิกตามข้อ 7.1 ที่จะหมดสภาพการเป็นบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย จะต้อง
ดำ�เนินการคืนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปให้เรียบร้อยก่อน ทั้งนี้สำ�นักจะประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 19. ผูใ้ ช้บริการจะต้องรับผิดชอบระวังทรัพย์สนิ ส่วนตัว รวมทัง้ ต้องป้องกันและใช้ทรัพย์สนิ ของสำ�นัก
อย่างระมัดระวัง
ข้อ 20. การใช้บริการบางชนิด ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าบริการตามประกาศของสำ�นัก

หมวด 7
เวลาเปิดให้บริการ

ข้อ 21. เวลาเปิดบริการให้ถอื ตามเวลาราชการของมหาวิทยาลัย และการเปิดบริการนอกเหนือจากเวลา
ราชการ ให้เป็นไปตามประกาศของสำ�นัก
ข้อ 22. เมือ่ มีเหตุจ�ำ เป็น ผูอ้ �ำ นวยการอาจเปลีย่ นแปลงวันและเวลาให้บริการได้ โดยให้ประกาศล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อรักษาประโยชน์ของสำ�นัก หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ผู้อำ�นวยการหรือ
ตัวแทนมีอำ�นาจปิดบริการ หรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้บริการเป็นการชั่วคราวโดยไม่จำ�เป็นต้องประกาศล่วง
หน้า
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ข้อ 23. เงินรายได้ตามระเบียบนี้หรือที่ได้รับจากการให้บริการอื่นใดของสำ�นัก ให้มหาวิทยาลัยจัดสรร
คืนให้ไว้เป็นเงินสำ�หรับใช้จ่ายในกิจการของสำ�นักโดยเฉพาะ ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้
		
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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หมวด 8
เงินรายได้จากบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ที่ 95 /2550
เรื่อง ระเบียบและมาตรการการเข้าพักอาศัยในหอพัก

เพือ่ ให้การดำ�เนินงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรนิ ทร์ ดำ�เนินไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการสร้างเสริมความเป็นระเบียบของการใช้ชีวิตร่วมกัน ภายใต้
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 31(5) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

หมวด 1
บททั่วไป

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์” เรื่อง
ระเบียบและมาตรการเข้าพักอาศัยในหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พ.ศ. 2550
ข้อ 2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป และให้ผู้บริหารสูงสุดในวิทยา
เขตฯ รักษาการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ และมีอำ�นาจในการออกข้อบังคับหรือคำ�สั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการ
หอพักอันมีข้อความไม่ขัดแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่งอื่น ก่อนหน้าที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4. ในประกาศนี้
4.1 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
4.2 “วิทยาเขตฯ” หมายความว่า วิทยาเขตสุรินทร์
4.3 “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตสุรินทร์
4.4 “ผู้อำ�นวยการ” หมายความว่า ผู้อำ�นวยการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์
4.5 “สำ�นักงานหอพัก” หมายความว่า สำ�นักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
4.6 “หอพัก” หมายความว่า หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
4.7 “นักศึกษาหอพัก” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
4.8 “ผู้พักอาศัย” หมายความว่า บุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
4.9 “อาจารย์ปกครองประจำ�หอพักนักศึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับคำ�สั่งแต่งตั้งจาก
วิทยาเขต ให้มาปฏิบตั หิ น้าทีค่ วบคุม และดูแลนักศึกษาในหอพัก ให้เป็นไปตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ
4.10 “คณะกรรมการดำ�เนินงานหอพัก” หมายความว่า อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาทีท่ างวิทยาเขตฯ แต่งตัง้ ให้เป็นคณะกรรมการดำ�เนินงานหอพัก ทำ�หน้าทีค่ วบคุม
ดูแลหอพักให้ดำ�เนินไปตามนโยบาย ของวิทยาเขตฯ ตามประกาศนี้กำ�หนดไว้
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หมวด 2
วัตถุประสงค์

ข้อ 5. มหาวิทยาลัยจัดสร้างหอพักขึ้น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
5.1 เพื่อให้นักศึกษามีที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ และปลอดภัย เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนอย่างมี
ความสุข
5.2 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีพลานามัยที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมนำ�หน้า
วิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
5.3 เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นผู้มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาประสบการณ์ที่ดี
พัฒนาตน เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

หมวด 3
การบริหารงานและอำ�นาจหน้าที่

ข้อ 6. ให้วิทยาเขตฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานหอพักขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย
6.1 รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตสุรินทร์
ประธานกรรมการ
6.2 ผู้ช่วยผู้อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
6.3 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
รองประธานกรรมการ
6.4 คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
รองประธานกรรมการ
6.5 หัวหน้างานบริหารแผนและการคลัง
กรรมการ
6.6 หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
6.7 หัวหน้างานกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
6.8 หัวหน้างานกองบริหารงานบุคคล
กรรมการ
6.9 หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่
กรรมการ
6.10 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการและเลขานุการ
6.11. ผู้อำ�นวยการหอพักนักศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 7. คณะกรรมการดำ�เนินงานหอพัก มีอำ�นาจและหน้าที่ดังนี้
7.1 กำ�หนดนโยบายเกีย่ วกับการบริหารงานหอพัก และควบคุมดูแลการดำ�เนินงานให้เป็นไป ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างหอพัก
7.2 พิจารณาเสนอวิทยาเขตฯ ในการวางระเบียบ ออกข้อบังคับ และประกาศเกีย่ วกับการบริหาร
งานหอพัก
7.3 พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงิน รายงานการเงินและบัญชีประจำ�ปี
ของหอพัก และจัดทำ�ร่างงบประมาณการบริหารงานของหอพักประจำ�ปี เพือ่ เสนอวิทยาเขตฯ
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4.11 “ผู้อำ�นวยการหอพัก” หมายความว่า บุคคลที่วิทยาเขตฯ แต่งตั้งเป็นผู้อำ�นวยการหอพัก
ทำ�หน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานหอพัก ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกีย่ วข้องตาม
ประกาศนี้กำ�หนดไว้
4.12 “เจ้าหน้าที่ประจำ�หอพัก” หมายความว่า บุคคลที่ทางวิทยาเขตฯ แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
หอพักทำ�หน้าทีค่ วบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายใน
หอพักตามประกาศนี้กำ�หนด
4.13 คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก” หมายความว่านักศึกษาหอพัก ที่สำ�นักงานหอพักได้
พิจารณา หรือได้รับเลือกจากนักศึกษาหอพัก ให้ทำ�หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้า
หน้าที่สำ�นักงานหอพัก
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7.4 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานการบริหารงานของหอพัก เพื่อเสนอ วิทยาเขตฯ
7.5 พิจารณาเสนอวิทยาเขตฯ แต่งตั้งอาจารย์ปกครองประจำ�หอพัก
7.6 พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อ
มอบหมายให้ปฏิบตั กิ าร อย่างหนึง่ อย่างใด อันอยูใ่ นอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
หอพัก
7.7 สอบสวนนักศึกษาหอพักที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก เพื่อให้วิทยาเขตฯพิจารณา
ลงโทษ
7.8 ให้ค�ำ ปรึกษาและเสนอแนะทีเ่ กีย่ วข้องกับหอพักแก่วทิ ยาเขตฯ ประสานงานกับหน่วยงานอืน่
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานหอพัก
8. สำ�นักงานหอพักมีอำ�นาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของหอพักดังต่อไปนี้
8.1 ดำ�เนินการและควบคุมดูแลหอพักทั้งหมดให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาเขตฯ
8.2 ดูแลผู้พักอาศัยในหอพัก
8.3 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสำ�นักงานหอพัก
8.4 ให้คำ�ปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับหอพักแก่วิทยาเขตฯ
8.5 อบรมและดูแลนักศึกษาหอพักให้เป็นคนดี และมีคุณธรรม และมีจิตสำ�นักรับผิดชอบต่อ
สังคม
9. สำ�นักงานหอพักมีบุคลากรซึ่งแต่งตั้งโดยรองอธิการบดี วิทยาเขตฯ ประกอบด้วย
9.1 ผู้อำ�นวยการหอพักนักศึกษา
9.2 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา
9.3 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารการเงินและการบัญชี
9.4 เจ้าหน้าที่ธุรการและสารบรรณ
9.5 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำ�รุง
9.6 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ซ่อมบำ�รุง
9.7 เจ้าหน้าที่ทำ�ความสะอาด
9.8 ตัวแทนกรรมการนักศึกษาประจำ�หอพักชาย (ตามความเหมาะสมกับจำ�นวนนักศึกษา)
9.9 ตัวแทนกรรมการนักศึกษาประจำ�หอพักหญิง (ตามความเหมาะสมกับจำ�นวนนักศึกษา)
10. ผู้อำ�นวยการหอพัก มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับหอพัก ดังนี้
10.1 ดำ�เนินการ และควบคุมดูแลบริหารงานหอพัก ให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย และ
กรรมการดำ�เนินงานหอพัก
10.2 เรียกประชุมผู้พักอาศัยในหอพักเมื่อมีเหตุจำ�เป็น
10.3 มีอำ�นาจตรวจค้นห้องพักของผู้พักอาศัย เมื่อมีเหตุผลอันควร
10.4 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ�หอพัก พนักงานรักษาความสะอาด และ
พนักงาน รักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
10.5 ให้คำ�ปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหอพักแก่คณะกรรมการดำ�เนินงานหอพัก
10.6 ปกครอง อบรม ดูแลผู้พักอาศัยในหอพัก ให้อยู่ในกฎระเบียบและข้อบังคับของหอพัก
10.7 รายงานการดำ�เนินงานหอพักให้ผู้บังคับบัญชาวิทยาเขตฯ ทราบตลอดปีการศึกษา
10.8 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของหอพัก
10.9 รายงานให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบ และคณะกรรมการดำ�เนินงานหอพักทราบโดยด่วนเมื่อ
พบว่า นักศึกษากระทำ�ผิดร้ายแรงตามความในข้อ 30 ของประกาศนี้
10.10 พิจารณาคณะกรรมการนักศึกษาประจำ�หอพัก เสนอคณะกรรมการดำ�เนินงานหอพัก
11. ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
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11.1 ช่วยเหลือผู้อำ�นวยการหอพัก ในการบริหารงานหอพักให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
มีประสิทธิภาพ
11.2 ให้ค�ำ ปรึกษา และข้อเสนอแนะทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาหอพัก และนักศึกษาหอพัก
แก่เจ้าหน้าที่ประจำ�หอพัก
ข้อ 12. ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารการเงินและการบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
12.1 ช่วยเหลือผู้อำ�นวยการหอพัก ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
12.2 ให้คำ�ปรึกษา และข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงินและการบัญชีของ
หอพัก
ข้อ 13. เจ้าหน้าที่ธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
13.1 ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดเก็บเอกสารให้เป็น
ปัจจุบัน
13.2 ดูแลการเบิกจ่ายยาประจำ�หอพักแก่นักศึกษา และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
13.3 ดูแลการยืมอุปกรณ์กีฬาประจำ�หอพักนักศึกษา
13.4 ช่วยเหลือผู้อำ�นวยการหอพัก ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
ข้อ 14. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำ�รุง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
14.1 ผลิตน้ำ�ประปา ดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ภายในห้องพักนักศึกษา ระบบน้ำ�ดื่ม
ระบบโทรศัพท์ และระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ภายในหอพัก
14.2 ดูแลงานซ่อมบำ�รุงรถยนต์ประจำ�หอพัก
14.3 ประสานงานกับอาจารย์ฝ่ายเทคนิคของวิทยาเขตฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ เมื่อระบบต่างๆ
ภายในหอพักขัดข้องหรือมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้
ข้อ 15. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ซ่อมบำ�รุง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
15.1 ช่วยเจ้าหน้าที่ซ่อมบำ�รุงผลิตน้ำ�ประปา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ภายในห้องพัก
นักศึกษาระบบน้ำ�ดื่ม ระบบโทรศัพท์ ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ภายในหอพัก
15.2 ตรวจสอบการใช้งาน และซ่อมบำ�รุงรถยนต์ประจำ�หอพัก
15.3 ช่วยงานเจ้าหน้าทีซ่ อ่ มบำ�รุง ตามทีไ่ ด้มอบหมาย หากมีเหตุกอ่ ให้เกิดความเสียหาย ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำ�รุง หรือผู้อำ�นวยการหอพักทราบในทันที
ข้อ 16. เจ้าหน้าที่ทำ�ความสะอาด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
16.1 ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณหอพัก ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำ�นวยการ ให้
สะอาดเรียบร้อย และการจัดเก็บขยะประจำ�ตึกที่รับผิดชอบ
16.2 บริการนักศึกษาด้วยความสุภาพ และเต็มใจช่วยเหลือทุกครัง้ ทีน่ กั ศึกษามีปญ
ั หา และรายงาน
ผู้อำ�นวยการทราบทุกครั้งหากมีเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 17. กรรมการนักศึกษาหอพักมีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
17.1 ประสานงานการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี และประเพณีที่ดีงามในหอพักโดยมี
เจ้าหน้าที่หอพักคอยช่วยเหลือ รวมถึงช่วยงานดูแลกิจกรรมนันทนาการ การใช้สนามกีฬา
ห้องฟิตเนต ภายในหอพัก
17.2 ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประจำ�หอพัก และผู้อำ�นวยการหอพัก พร้อมทั้งรายงานเรื่องต่างๆ ที่
อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในหอพัก แก่ผู้อำ�นวยการหอพัก
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หมวด 4
สิทธิการเข้าพักในหอพัก

ข้อ 18. สำ�นักงานหอพักมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อให้เข้าพักอาศัยในหอพักตามหลักเกณฑ์
ที่กรรมการดำ�เนินงานหอพักกำ�หนด โดยให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ต้องอยู่หอพัก 1 ปีการศึกษา
(ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ที่เคยอยู่หอพักแล้ว 1 ปีการศึกษา)
ข้อ 19. สิทธิในการเข้าพักอาศัยในหอพัก เป็นสิทธิเฉพาะบุคคลจะโอนสิทธิดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นไม่ได้
ข้อ 20. ผูม้ สี ทิ ธิเข้าพักอาศัยในหอพักต้องปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ และปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบคำ�สัง่ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวกับหอพัก ซึ่งวิทยาเขตฯได้กำ�หนดไว้อย่างเคร่งครัด
ข้อ 21. ให้นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในหอพัก ตามวัน เวลา ที่คณะกรรมการ
ดำ�เนินงานหอพักกำ�หนด

หมวด 5
การย้ายห้องพัก

ข้อ 22. การเปลีย่ นแปลงหรือย้ายห้องพักจะกระทำ�มิได้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากผูอ้ �ำ นวยการหอพักหรือ
ผู้ที่มอบอำ�นาจก่อนเท่านั้น และต้องเสียค่าธรรมเนียมในการย้ายห้องพักตามอัตราที่สำ�นักงานหอพักกำ�หนด หาก
ย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกปรับ 2 เท่าของอัตราที่กำ�หนด
ข้อ 23. ผูม้ สี ทิ ธิเข้าพักอาศัยในหอพัก ต้องชำ�ระเงินค่าบำ�รุงหอพัก ค่าธรรมเนียม และค่าประกันทรัพย์สนิ
เสียหายตามวันและเวลาทีว่ ทิ ยาเขตฯกำ�หนด หากชำ�ระล่าช้าต้องเสียค่าปรับตามทีว่ ทิ ยาเขตฯ กำ�หนด และนักศึกษา
จะต้องชำ�ระค่าบำ�รุงหอพักก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้
ข้อ 24. นักศึกษาที่มีความประสงค์ จะสละสิทธิการพักอาศัยในหอพัก เพื่อไปพักอาศัยภายนอกวิทยา
เขตฯ จะกระทำ�ได้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบและประกาศของวิทยาเขตฯ โดยให้ปฏิบัติดังนี้
24.1 ให้ยื่นความจำ�นงต่อผู้อำ�นวยการหอพัก หรือเจ้าหน้าที่เพื่อดำ�เนินเรื่องลาออกจากหอพัก
24.2 เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะย้ายออกไปพักอาศัยภายนอกวิทยาเขตฯ ได้ทั้งนี้ให้สำ�นักงาน
หอพักแจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาทราบต่อไป
24.3 หากไม่มีการยื่นความจำ�นงออกจากหอพัก วิทยาเขตฯ ยังถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังพักอาศัย
ในหอพักอยู่ ซึ่งสำ�นักงานหอพักจะจัดนักศึกษาอื่นเข้าพักอาศัยแทนที่ไม่ได้ ในการนี้
นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าบำ�รุงหอพัก

หมวด 6
กฎระเบียบข้อบังคับทั่วไป

ข้อ 25. ผู้เข้าพักอาศัยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติและห้ามกระทำ� ดังนี้
25.1 ต้องไม่นำ�บุคคลอื่นที่มิได้รับอนุญาตจากวิทยาเขตฯ เข้าพักอาศัยในหอพัก
25.2 ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินในหอพัก หากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ�ของตน
ต้องชดใช้ตามราคาที่วิทยาเขตฯ กำ�หนด
25.3 ต้องรักษาความสะอาด และดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนอุปกรณ์ของหอพัก มิให้เกิดการชำ�รุด
เสียหาย
25.4 ต้องไม่นำ�ทรัพย์สินที่มีค่าเก็บไว้ในหอพัก หากเกิดการสูญหายหอพักจะไม่รับผิดชอบ
25.5 ต้องปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชนทั้งด้านการแต่งกายและความประพฤติ
25.6 ต้องไม่จัดงานรื่นเริงสังสรรค์ใด ๆในหอพักเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก   
ผู้อำ�นวยการหอพัก
25.7 ต้องไม่ส่งเสียงดังหรือทำ�เสียงรบกวนผู้อื่น
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ดังนี้

26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7

อุปกรณ์ที่ใช้เล่นการพนันทุกชนิด
ยาเสพติด และอุปกรณ์ที่ใช้สำ�หรับเสพติด
สื่อลามก อนาจารที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคมไทย
สุรา ของมึนเมา ขวดสุรา และภาชนะที่บรรจุของมึนเมามาดื่มในบริเวณหอพัก
อาวุธปืน กระสุนปืน และวัตถุระเบิด
เชื้อเพลิงไวไฟ
อาวุธแหลมคมหรืออาวุธชนิดอืน่ ทีไ่ ม่มคี วามจำ�เป็นสำ�หรับใช้ในการประกอบการศึกษาเล่า
เรียนของนักศึกษาในวิทยาเขตฯ
26.8 เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
ข้อ 27. การกระทำ�ดังต่อไปนี้ ถือได้ว่าเป็นการกระทำ�ผิดกฎระเบียบของหอพัก
27.1 เล่นหรือร่วมวงเล่นการพนัน
27.2 เสพสิ่งเสพติด
27.3 เปิดเครื่องเสียงหรือเล่นดนตรีดังเกินไปเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดความรำ�คาญ
27.4 ดื่มหรือเมาสุราอาละวาดส่งเสียงดัง
27.5 จงใจทำ�ลายสาธารณะสมบัติและทรัพย์สินของหอพัก
27.6 กล่าววาจาหรือแสดงกิริยาที่หยาบคาย หรือไม่เคารพคณะกรรมการการดำ�เนินงานหอพัก
27.7 ลักทรัพย์ อันเป็นลักษณะความผิดทางอาญา
27.8 นำ�สัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบริเวณหอพัก
27.9 แขวนเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนอนอื่น ๆ ตามหน้าต่าง หรือที่อันไม่สมควร
27.10 เข้าไปในห้องพักผู้อื่นในขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่
27.11 ประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ ขัดกับศีลธรรมและอันดีงามของไทยในบริเวณหอพักฯ
27.12 นำ�เพศตรงข้าม หรือผู้อื่นเข้าไปในห้องพัก หรือที่อื่นๆ อันไม่สมควร โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าหน้าที่หรือผู้อำ�นวยการหอพัก
27.13 แต่งกายไม่สุภาพหรือส่อไปในทางอนาจารในบริเวณหอพัก
27.14 ปิดรูป โปสเตอร์ เขียนรูป หรือข้อความอันทำ�ให้เปรอะเปื้อนตามฝาผนัง พื้นห้อง ประตู
ตู้เสื้อผ้า หรือที่อื่น ๆ ในบริเวณหอพักฯ และขัดศีลธรรมอันดี
27.15 ทะเลาะวิวาทหรือทำ�ร้ายร่างกาย
27.16 ห้ามสับเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนกุญแจห้อง ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้อำ�นวยการหอพัก

หมวด 7
วินัยและการลงโทษ

ข้อ 28. โทษที่นักศึกษาหอพักจะได้รับในกรณีที่กระทำ�ผิดตามระเบียบหรือประกาศนี้ มี 4 สถาน คือ
28.1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
28.2 หักคะแนนความประพฤติ
28.3 ภาคทัณฑ์
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25.8  ห้ามประกอบอาหารในหอพัก
25.9  ห้ามดัดแปลงเครื่องเรือน สายไฟ หรือทำ�ให้อุปกรณ์หอพักชำ�รุดเสียหาย
25.10 ต้องจัดหาหมอนปลอกหมอนและผ้าปูที่นอน
25.11 ห้ามมิให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในห้องพักออกจากสถานที่ซึ่งติดตั้งไว้หรือหอพักจัดให้
ข้อ 26. เมื่อผู้พักอาศัยมีสิ่งต่อไปนี้ไว้ในครอบครอง หอพักจะยึดสิ่งเหล่านั้นไว้ชั่วคราว อยู่ในดุลย-พินิจ
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28.4 พักการเรียนตัดสิทธิ์การอยู่หอพักและจะต้องออกจากหอพักตามวัน เวลา ที่สำ�นักงาน
หอพักกำ�หนด โดยไม่คืนเงินค่าหอพักในภาคการศึกษานั้น ในกรณีข้อ 28.2 – 28.4 ให้
อำ�นาจวิทยาเขตฯ เป็นผู้พิจารณาลงโทษ
ข้อ 29. ผู้กระทำ�ผิดภายในบริเวณหอพัก นอกจากได้รับโทษตามข้อ 28 แล้ว อาจได้รับโทษจาก
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับวิทยาเขตฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาอีกกรณีหนึ่งด้วย
ข้อ 30. กรณีดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงให้เจ้าหน้าที่หอพัก ผู้อำ�นวยการหอพักหรือผู้ที่พบเห็น
รีบรายงานให้คณะกรรมการดำ�เนินงานหอพัก ทราบโดยด่วน
30.1 การดื่มสุรา ของมึนเมา เสพสิ่งเสพติดในบริเวณหอพัก
30.2 การเล่นการพนัน
30.3 การประพฤติเสียหายทางเพศในบริเวณหอพัก
30.4 การทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธ การรุมทำ�ร้ายกัน
30.5 การมีวัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง อาวุธปืน และอุปกรณ์ที่ใช้เสพสิ่งเสพติด
30.6 การลักทรัพย์
30.7 การจงใจทำ�ลายทรัพย์สินของหอพัก และของผู้อื่นในบริเวณหอพัก
30.8 นำ�บุคคลอื่นเข้าในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต
30.9 กระทำ�การที่อาจจะนำ�มาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ส่วนรวม
ข้อ 31. ผู้กระทำ�ผิดร้ายแรงจะได้รับโทษดังต่อไปนี้
31.1 โทษมี 2 สถาน ตามข้อ 28.3 และ 28.4
31.2 เรียกผูป้ กครองมาพบและพักการเรียนหรือให้พน้ สภาพจากการเป็นนักศึกษาโดยมีคณะกรรม
ซึ่งมีคำ�สั่งแต่งตั้งจากวิทยาเขตฯ ร่วมกับคณะกรรมดำ�เนินงานหอพักร่วมกันพิจารณา
31.3 เมื่อพิจาณาเป็นประการใดแล้ว ให้รายงานรองอธิการบดี วิทยาเขตฯ ทราบ

หมวด 8
การกำ�หนดเวลาเข้าออกหอพัก

ข้อ 32. การกำ�หนดเวลาเปิดและปิดหอพักให้เป็นไปตามประกาศผู้อำ�นวยการหอพัก
ข้อ 33. นักศึกษาที่จะเข้า-ออกหอพักนอกเวลาที่กำ�หนด ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
เจ้าหน้าที่ประจำ�หอพัก หรืออาจารย์ปกครองประจำ�หอพัก โดยสำ�นักงานหอพักจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบ แล้วแต่กรณี
ข้อ 34. ช่วงตัง้ แต่เวลาปิดหอพักจนถึงเวลาเปิดหอพักของวันถัดไป ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพักโดยเด็ดขาด

หมวด 9
การชดใช้ค่าเสียหาย

ข้อ 35. นักศึกษาหอพักต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายตามที่วิทยาเขตฯ กำ�หนด เมื่อได้กระทำ�สิ่ง
ต่อไปนี้ชำ�รุด หรือสูญหาย
35.1 ฟูก หมอน
35.2 โต๊ะอ่านหนังสือ ตู้ เก้าอี้ เตียงนอน โทรศัพท์
35.3 ประตู หน้าต่าง บานเกล็ด มุ้งลวด บานพับ กลอน ลูกบิดประตู ลูกกุญแจ บอร์ด
35.4 สวิตซ์ไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ พัดลม หลอดไฟ
35.5 อ่างล้างจาน อ่างล้างหน้า ฝักบัว สายฉีดน้ำ� และอุปกรณ์ในห้องน้ำ�
35.6 สิง่ ของอืน่ ๆ ทีช่ �ำ รุดเสียหายอันเกิดจากการกระทำ�ของนักศึกษาหอพัก หากไม่มใี ครยอมรับ
ผิดและหาผู้กระทำ�ไม่ได้นักศึกษาทุกคนในห้องพักหรือชั้นที่เกิดความเสียหายหรือทั้งอาคา
รนั้นๆ รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายด้วยกันทุกคนตามประกาศของวิทยาเขตฯ โดยหักจาก
เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
35.7 ยกเว้นกรณีที่เป็นการชำ�รุดที่เกิดขึ้นเองตามสภาพการใช้งานที่ถูกต้อง
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ข้อ 36. การชำ�ระค่าธรรมเนียมและค่าสาธารณูปโภคต่างๆของสำ�นักงานหอพัก หากไม่มาชำ�ระภายใน
7 วัน หลังจากวันทีส่ �ำ นักงานหอพักกำ�หนด จะถูกลงโทษทางวินยั และระงับการพิจารณาผลสอบและไม่มสี ทิ ธิใ์ นการ
ลงทะเบียนเรียน
ข้อ 37. หากสำ�นักงานหอพัก ตรวจพบว่า ผูพ้ กั อาศัยไม่ใช้ปลอกหมอน ไม่ปทู นี่ อน ขีดเขียน ปิดโปสเตอร์
หรือตอกตะปูตามฝาผนังในห้องพัก นอกจากจะถูกลงโทษทางวินัยแล้ว จะต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระ
ทำ�นั้น
ข้อ 38. ค่าปรับต่างๆ ค่าชดใช้เสียหายต่างๆ หากนักศึกษาไม่ชำ�ระ หอพักจะหักจากเงินประกันของเสีย
หาย หากค่าประกันของเสียหายนั้น ไม่เพียงพอในการชำ�ระ นักศึกษาจะต้องนำ�เงินมาชำ�ระเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

หมวด 11
หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดคะแนนนักศึกษาที่กระทำ�ความผิดในหอพัก

ข้อ 39. ในกรณีนักศึกษากระทำ�ผิดและมีคะแนนสะสมครบ 50 คะแนน จะดำ�เนินการพิจารณาโทษโดย
วิทยาเขตต่อไป
39.1 ไม่แสดงบัตรเข้าหอพักต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
10 คะแนน
39.2 ซักล้าง/ตากเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัวในที่ที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้
10 คะแนน
39.3 ไม่เก็บรองเท้าให้เรียบร้อย
10 คะแนน
39.4 ใส่รองเท้าเดินภายในอาคาร
10 คะแนน
39.5 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของหอพัก
10 คะแนน
39.6 ส่งเสียงดังรับกวนห้องข้างเคียง
10 คะแนน
39.7 ไม่จอดรถในที่ซึ่งหอพักจัดไว้ หรือจอดรถบนสนามหญ้า
10 คะแนน
หรือสถานที่ห้ามจอด
39.8 ยืมอุปกรณ์กีฬา กุญแจห้อง และอื่นๆ แล้วไม่คืนตามกำ�หนด
10 คะแนน
39.9 เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในห้องพัก เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง โทรศัพท์
10 คะแนน
39.10 ไม่ทิ้งขยะและทำ�ความสะอาดห้องพัก
10 คะแนน
39.11 ไม่รายงานตัวเข้าหอพักตามวันและเวลาที่หอพักกำ�หนด
20 คะแนน
39.12 เข้า-ออก หอพักหลังเวลาหอพักปิด (22.00 น.) โดยไม่ได้รับอนุญาต 20 คะแนน
39.13 ไม่ชำ�ระค่าบำ�รุงหอพัก ค่าน้ำ� ค่าไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม ตามกำ�หนด
20 คะแนน
39.14 นำ�อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนรวมไปใช้ส่วนตัว
20 คะแนน
39.15 เปิดน้ำ�/ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ทิ้งไว้ขณะไม่อยู่ห้องพัก
20 คะแนน
39.16 ผูกราวตากผ้ากับท่อระบายน้ำ�หรือบานเกล็ด
20 คะแนน
39.17 การจัดกิจกรรมใดๆในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต
20 คะแนน
39.18 การกระทำ�ใดๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยในหอพัก
20 คะแนน
39.19 แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพเรียบร้อยและประพฤติไม่เหมาะสม
20 คะแนน
39.20 พาบุคคลภายนอกขึ้นหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต
30 คะแนน
39.21 ดัดแปลงหรือต่อเติมอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องพัก
30 คะแนน
39.22 ขีดเขียน ปิดโปสเตอร์หรือตอกตะปูตามฝาผนังในห้องพัก
30 คะแนน
39.23 เลี้ยง/ให้อาหารสัตว์ทุกชนิดในหอพัก
30 คะแนน
39.24 ประพฤติผิดและเสื่อมเสียในทางชู้สาวในบริเวณหอพัก
30 คะแนน
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39.25 ไม่ให้ความร่วมมือและไม่เชื่อฟังคำ�ตักเตือนของอาจารย์
และเจ้าหน้าที่หอพัก
39.26 ประกอบอาหารในห้องพัก
39.27 ไม่พักอยู่ในหอพักเวลากลางคืน(ยกเว้นได้รับอนุญาต)
39.28 นำ�เครื่องใช้ไฟฟ้านอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดมาใช้ในหอพัก
39.29 ก่อการทะเลาะวิวาท
39.30 ไม่ย้ายออกตามวันเวลาที่หอพักกำ�หนด
และไม่คืนเงินประกัน
39.31 เล่นการพนัน เสพสุรา ยาเสพติดทุกประเภทในหอพัก
39.31 ลักทรัพย์หรือจงใจทำ�ลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่น
และชดใช้ค่าเสียหายตามจริง
39.32 นำ�อาวุธร้ายแรงหรืออาวุธเชื้อเพลิงเข้ามาเก็บไว้ในหอพัก
ข้อ 40. ให้รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตสุรินทร์ รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550
					
(นายธนภัทร โสวภาค)
รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตสุรินทร์
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30 คะแนน
30
30
30
30
30

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

หลักการและเหตุผล
หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นศูนย์การศึกษา
และที่อยู่อาศัย ที่ให้โอกาสนักศึกษาได้ใช้ความพยายามศึกษาเล่าเรียน ได้อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ ขจัดปัญหา
ด้านการเรียน โดยการจัดสิ่งอำ�นวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อมที่พักให้เป็นที่อาศัยได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีแผนการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา ได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นมีลักษณะโอบ
อ้อมอารี มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีความซื่อสัตย์ทั้งกายและใจ ให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่เสียสละเพื่อส่วนรวม
และเคารพในสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน สร้างเสริมนักศึกษาเป็นบุคคลที่มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้รู้จักพัฒนาตนเองและดำ�เนินงานให้เป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมฝึกฝนให้
นักศึกษาเป็นผู้มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อจะได้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้มีที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุข
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
3. เพือ่ เสริมสร้างให้นกั ศึกษามีพลานามัยทีส่ มบูรณ์ทงั้ ร่างกายและจิตใจ อยูร่ ว่ มกัน เกิดความคิดสร้างสรรค์
และบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
4. เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ประสบการณ์ เพื่อจะได้
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

วิสัยทัศน์ (vision)
หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นแหล่งพักอาศัย
และเป็นเครื่องมือสำ�คัญทางการศึกษาที่มีบรรยากาศ เอื้อต่อการศึกษาการเรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้าง บุคลิกภาพและ
จริยธรรมของนักศึกษาทันสมัยและเป็นมาตรฐาน

พันธกิจ (Mission)
1. ช่วยให้นักศึกษาหอพัก ที่
เข้าพักอาศัย มั่นใจในการให้บริการที่
รวดเร็วประทับใจในทุกด้าน
2. ปรับปรุงและพัฒนาหอพัก
ให้เป็นแหล่งทีพ่ กั อาศัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และปลอดภั ย ด้ ว ยระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
3. สร้างจิตสำ�นึกให้นักศึกษา
หอพัก เกิดความรักและสามัคคีกันใน
การอยู่หอพัก
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จำ�นวนอาคารหอพักนักศึกษา
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์ มีอาคารหอพักจำ�นวน 3 อาคาร
และอาคารบริการกลาง 1 อาคารแบ่งเป็น
1. หอพักนักศึกษาชาย จำ�นวน 1 อาคาร จำ�นวน 4 ชั้น มีห้องพักจำ�นวน 137 ห้อง พักห้องละ 4 คน
รับนักศึกษาพักได้ 548 คน ชื่อหอพัก พอเพียง หรือ ตึก A
2. หอพักนักศึกษาหญิง จำ�นวน 2 อาคาร อาคารละ 4 ชั้น มีห้องพักอาคารละ 137 ห้อง พักห้องละ
4 คน รับนักศึกษาได้ 1,096 คน หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 ชื่อหอพัก สะอาด หรือ ตึก B หอพักนักศึกษา
หญิง อาคาร 2 ชื่อหอพัก สุภาพ หรือ ตึก C
3. อาคารบริการกลาง จำ�นวน 1 อาคาร ชื่ออาคาร สง่างาม

อัตราค่าบริการ
ค่าบำ�รุงหอพัก
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1
• ค่าบำ�รุงหอพัก ภาคการศึกษาละ
4,500.00 บาท
• ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ปีการศึกษาละ
500.00 บาท
(เมื่ออยู่ครบ 1 ปีการศึกษาและย้ายออกจากหอพักได้คืน)
• ค่าผ้าปูที่นอน/ปลอกหมอน ปีการศึกษาละ
240.00 บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
• นักศึกษาที่อยู่หอพักเป็นปีที่ 2
ค่าบำ�รุงหอพัก ภาคการศึกษาละ
4,000 บาท
• นักศึกษาที่อยู่หอพักเป็นปีที่ 3
ค่าบำ�รุงหอพัก ภาคการศึกษาละ
3,500 บาท
(นักศึกษาที่อยู่หอพักตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป อัตราค่าบำ�รุงหอพัก 3,500 บาท คงที่)

การพักอาศัยแบบชั่วคราว
• สำ�หรับศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ญาตินักศึกษา (พักชั่วคราว)
ห้องละ 200 บาท/วัน/คืน (พักอาศัยไม่เกิน 2 คน)
ห้องละ 300 บาท/วัน/คืน (พักอาศัยไม่เกิน 4 คน)
• สำ�หรับบุคคลภายนอก
ห้องละ 250 บาท/วัน/คืน (พักอาศัยไม่เกิน 2 คน)
ห้องละ 400 บาท/วัน/คืน (พักอาศัยไม่เกิน 4 คน)

ค่าไฟฟ้า/น้ำ�ประปา
• ค่าไฟฟ้า  
• ค่าน้ำ�ประปา
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• เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
• บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
• บุคคลภายนอก ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพัก

ระยะเวลาการเข้าอยู่หอพัก
• นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ต้องพักอาศัยใน
หอพักสวัสดิการนักศึกษา 1 ปีการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
• นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ถ้าประสงค์จะพักอาศัยในปีการศึกษาถัดไปจะต้องแจ้งความ จำ�นงจองห้อง
พักตามกำ�หนดเวลาที่หอพักประกาศให้จองห้องพัก มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการอยู่หอพักและจะต้องพักอาศัย
ตลอดภาคการศึกษาจึงสามารถย้ายออก

กำ�หนดเวลาเปิด-ปิดหอพัก
เปิดเวลา 05.00 น. ปิดเวลา 22.00 น.

การบริการและสวัสดิการในหอพัก
บริการที่จัดให้ในห้องพักนักศึกษา
1.  โต๊ะเขียนหนังสือ แบบมีชั้นวางหนังสือ และมีโคมไฟในตัว มีฉากบังแสง ป้องกันแสงไฟ รบกวนผู้อื่น
พร้อมเก้าอี้
2.  เตียงนอนพร้อมที่นอน
3.  ตู้เสื้อผ้า มีที่เก็บของมีค่า และกระจก
4.  พัดลมเพดาน 2 ชุด
5.  ห้องน้ำ�ในตัว
6.  ราวตากผ้า
7.  อ่างล้างจาน
8.  มีมุ้งลวดทุกห้อง

บริการที่จัดให้ในหอพักทุกอาคาร
• เครื่องรับโทรทัศน์   
• เครือ่ งทำ�น้ำ�เย็น
• หม้อต้มน้ำ�ร้อน  

จำ�นวน  4  เครื่อง / อาคาร
จำ�นวน  4  เครื่อง / อาคาร
จำ�นวน  1  เครื่อง / อาคาร

บริการที่จัดให้ในอาคารศูนย์บริการกลาง
•  ร้านค้าขายอาหาร
•  ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด ร้านซักรีด ร้ายเสริมสวย ร้านถ่ายเอกสาร
•  ห้องพักผ่อน ห้องประชุมเล็ก
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• ห้องออกกำ�ลังกาย กีฬาในร่ม กิจกรรมนันทนาการ
• ห้องผลิตน้ำ�ดื่ม
• ห้องทบทวนบทเรียน ห้องอ่านหนังสือ

บริการที่จัดให้ทั่วไป
• สถานที่จัดภูมิทัศน์ บริเวณพักผ่อนที่อ่านหนังสือ อย่างสวยงาม
• ที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์
• บริการยาสามัญประจำ�บ้าน
• บริการรับ-ส่ง โรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยเฉียบพลันตลอด 24 ชั่วโมง
• บริการข่าวสาร ความรู้
• บริการเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย อำ�นวยความสะดวกประจำ�หอพักตลอด 24 ชั่วโมง
• บริการเจ้าหน้าทีด่ แู ลทำ�ความสะอาด โดยรับผิดชอบทำ�ความสะอาดพืน้ ทีน่ อกห้องพัก และบริเวณรอบ
  หอพัก
• บริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬา
• บริการห้องฟิตเนต และสนามกีฬา

บริการที่จัดเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
•
•
•
•
•
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บริการให้คำ�ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ�หอพัก
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
จัดพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ภายในหอพัก
จัดพัฒนาด้านทักษะทางการศึกษาเช่น ทักษะการพิมพ์
จัดทำ�บุญหอพักและกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา
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เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของห้องพักแอบอ้าง เพื่อเข้าห้องพักของ
นักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์ยืมกุญแจสำ�รองห้องพักดำ�เนินการ ดังนี้
1. แสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน ต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ตรวจสอบรายชือ่ นักศึกษาทีน่ กั ศึกษา
อาศัย
2. นักศึกษากรอกรายละเอียดลงในสมุดยืม-คืนกุญแจสำ�รองที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ครบถ้วน
3. เจ้าหน้าที่นำ�กุญแจสำ�รองให้นักศึกษาขึ้นไปเปิดห้อง โดยนักศึกษาจะต้องนำ�มาคืนภายใน 15 นาที

การให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา
เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของห้องพักแอบอ้าง เพื่อเข้าห้องพักของ
นักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์ยืมกุญแจสำ�รองห้องพักดำ�เนินการ ดังนี้
1. แสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน ต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ตรวจสอบรายชือ่ นักศึกษาทีน่ กั ศึกษา
อาศัย
2. นักศึกษากรอกรายละเอียดลงในสมุดยืม–คืนกุญแจสำ�รองที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ครบถ้วน
3. เจ้าหน้าที่นำ�กุญแจสำ�รองให้นักศึกษาขึ้นไปเปิดห้อง โดยนักศึกษาจะต้องนำ�มาคืนภายใน 15 นาที

การให้บริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในหอพัก
หากวัสดุครุภณ
ั ฑ์ประจำ�ห้องพักของนักศึกษาชำ�รุด / เสียหาย นักศึกษาสามารถลงใบแจ้งซ่อมได้ทสี่ �ำ นักงาน
หอพักสวัสดิการนักศึกษา โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่จะดำ�เนินการดังนี้
1. รวบรวมรายการซ่อมแจ้งให้ชา่ งซ่อมบำ�รุงดำ�เนินการเข้าซ่อมวัสดุครุภณ
ั ฑ์ในห้องพักนักศึกษาตามรายการ
แจ้งซ่อมโดยเรียงลำ�ดับก่อน–หลัง
2. ช่างซ่อมบำ�รุงเข้าตรวจสอบวัสดุครุภณ
ั ฑ์แล้วพบว่าเกิดจากการ เสือ่ มสภาพ สำ�นักงานฯ จะดำ�เนินการ
ซ่อมให้โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าปรับจากนักศึกษา
ยกเว้น วัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว ที่ชำ�รุด / เสียหาย เกิดจากการกระทำ�ของนักศึกษา สำ�นักงานฯ จะดำ�เนิน
การเรียกเก็บเงินค่าเสียหายจากนักศึกษา

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าหอพัก
การรายงานตัวเข้าหอพัก
สำ�นักงานหอพักฯ จะประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก และกำ�หนดการรายงานตัวเข้าหอพักในแต่ละภาค
การศึกษา ทางเว็บไซต์ http://www.surin.rmuti.ac.th/myhouse/ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่หอพักนักศึกษา
การรายงานตัวเข้าหอพัก
1. นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักตามวัน เวลา ที่สำ�นักงานหอพักฯ กำ�หนด
2. นักศึกษานำ�หลักฐานการชำ�ระค่าบำ�รุงหอพัก แสดงต่อเจ้าหน้าที่หอพัก เพื่อรับกุญแจห้องพักและรับ
ผ้าปู ปลอกหมอน
3. นักศึกษาต้องลงชื่อรับกุญแจห้องพักและรับผ้าปู ปลอกหมอน พร้อมรับทราบชุดครุภัณฑ์ที่ได้รับ โดย
นักศึกษาตรวจเช็คสภาพ/จำ�นวนวัสดุครุภัณฑ์ในห้องพักของตนเอง ถ้านักศึกษาพบวัสดุครุภัณฑ์ไม่ครบ หรือ ชำ�รุด
เสียหาย หรืออยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้ ให้นักศึกษารีบแจ้ง สำ�นักงานหอพัก ภายใน 15 วันหลังจากเข้าหอพัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 133

คู่มือนักศึกษา 2554

การให้บริการยืม-คืนกุญแจห้องพัก

คู่มือนักศึกษา 2554

ขั้นตอนการแจ้งย้ายออกและรับเงินประกันคืน
1. จัดห้องให้อยูใ่ นสภาพเดิม ทำ�ความสะอาดห้อง + ห้องน้�ำ ให้เรียบร้อย และดำ�เนินการขนย้ายของออก
จากหอพักให้เรียบร้อย
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำ�อาคาร หรือเจ้าหน้าที่ซ่อมบำ�รุง ตรวจห้องพักให้เรียบร้อย
3. นำ�แบบฟอร์มตรวจสอบห้องพักจากเจ้าหน้าที่ หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ห้องพักแล้วมายื่นที่
สำ�นักงานหอพัก
4. กรอกคำ�ร้องขอคืนเงินค่าประกันทรัพย์สนิ เสียหาย / ย้ายออกจากหอพักนักศึกษา ณ สำ�นักงานหอพัก
5. เก็บหลักฐาน และเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวกับหอพักหลังจากดำ�เนินการทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
			

เอกสารที่ต้องนำ�มายื่นขอรับเงินคืนค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
1. สำ�เนา ใบเสร็¬จรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ค่าบำ�รุงหอพัก (ทุกใบ) จำ�นวน 2 ชุด
2. สำ�เนา บัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 2 ชุด (รับรองสำ�เนาถูกต้อง)

ข้อควรปฏิบัติของนักศึกษาหอพัก
1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่งและประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และ
สำ�นักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษาอย่างเคร่งครัด เชือ่ ฟังคำ�สัง่ คำ�ตักเตือนของผูอ้ �ำ นวยการหอพักนักศึกษา อาจารย์
ที่ปรึกษาประจำ�หอพัก เจ้าหน้าที่หอพักที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
2. นักศึกษาต้องเข้า-ออกหอพักตามเวลา เปิด-ปิด ดังนี้
หอพักนักศึกษา เปิดให้บริการเวลา 05.00 น. และปิดเวลา 22.00 น. โดยสำ�นักงานหอพักสวัสดิการ
นักศึกษาได้กำ�หนดขั้นตอน และระเบียบการเข้าหอพักหลังเวลาที่กำ�หนดดังนี้
2.1 นักศึกษาที่มีความจำ�เป็นว่ากรณีใดๆ ที่เข้าหอพักเกินเวลาที่กำ�หนด จะต้องมีหนังสือขออนุญาต
ต่อผูอ้ �ำ นวยการหอพักนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อกั ษรและต้องได้รบั การรับรองจากคณะของนักศึกษา กรณีนกั ศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าที่สโมสรนักศึกษา หรือจัดกิจกรรมที่มีความจำ�เป็นต้องเข้าหอพักเกินกำ�หนดเวลาที่กำ�หนดให้ องค์การ
นักศึกษาทำ�หนังสือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูอ้ �ำ นวยการฯ ทัง้ นีใ้ ห้แนบรายชือ่ นักศึกษา คณะ ชัน้ ปี และ
อาคารที่พักด้วย โดยนักศึกษาต้องดำ�เนินการให้เรียบร้อยก่อนล่วงหน้า 3 วัน
2.2 ในกรณีที่นักศึกษาเข้าหอพักหลังเวลา 22.00 น. โดยไม่มีหนังสือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
สำ�นักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษาจะพิจารณาดำ�เนินการดังนี้
2.2.1 เข้าหอพักสายครั้งที่ 1-2 ครั้ง เตือนด้วยวาจา
2.2.2 เข้าหอพักครั้งที่ 3 เตือนด้วยหนังสือให้นักศึกษาเซ็นชื่อรับทราบ แล้วทำ�หนังสือแจ้งเตือน
ไปยังผู้ปกครองนักศึกษา และแจ้งคณะเพื่อพิจารณาดำ�เนินการ
2.2.3 เข้าหอสายครั้งที่ 4 ทำ�หนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองนักศึกษา และผู้ปกครองนักศึกษา
เซ็นรับทราบส่งกลับสำ�นักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา
2.3 การพิจารณาการเข้าหอพักสายของนักศึกษาทุกคณะ ทุกชัน้ ปีให้ใช้ระบบเดียวกันโดย ให้พจิ ารณา
ภายใน 1 รอบปีการศึกษา
2.4 นักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาหลังเวลา 22.00 น. ให้นกั ศึกษาแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน
และลงชื่อที่ป้อม รปภ.
2.5 กรณีนักศึกษาประสงค์ออกจากหอพักนักศึกษาหลังเวลาที่กำ�หนด 22.00 น. ให้นักศึกษาแจ้งเจ้า
หน้าที่หอพักนักศึกษาล่วงหน้า โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้
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การป้องกันทรัพย์สินของนักศึกษาสูญหายในหอพัก
หากทรัพย์สินของนักศึกษาสูญหายทางสำ�นักงานหอพัก จะไม่รับผิดชอบทรัพย์สินใดๆและเพื่อเป็นการ
ป้องกันทรัพย์สินมีค่าของนักศึกษาสูญหาย สำ�นักงานหอพักฯ ขอความร่วมมือนักศึกษาระมัดระวังและปฏิบัติ ดังนี้
1. นักศึกษาไม่ควรเก็บเงินสดจำ�นวนมากไว้กับตัวเองและในห้องพัก ควรฝากธนาคาร ควรเก็บเงินไว้เท่า
ที่จำ�เป็น
2. เก็บทรัพย์สนิ ของมีคา่ ไว้ในตูพ้ ร้อมล็อคกุญแจทุกครัง้ ทีน่ กั ศึกษาออกจากห้องพัก ให้ลอ็ คตูเ้ สือ้ ผ้า ประตู
หลังห้อง หน้าห้องให้เรียบร้อย
3. หากนักศึกษามีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องเก็บทรัพย์สนิ มีคา่ ไว้ในห้องพัก ไม่ควรให้ผอู้ นื่ ทราบว่าเก็บทรัพย์สนิ
มีค่าไว้ที่ใด
4. หากพบบุคคลแปลกหน้าหรือผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยให้นักศึกษาแจ้งเจ้าหน้าที่หอพักทันที

กรณีทรัพย์สินของนักศึกษาสูญหายในหอพัก
ให้นักศึกษาตรวจสอบภายในห้องพักของตนเอง หรือสอบถามเพื่อนร่วมห้องว่าเห็นทรัพย์สินที่สูญหาย
หรือไม่ หากตรวจสอบและสอบถามเพื่อนร่วมห้องแล้วไม่มีใครพบเห็น ให้นักศึกษาดำ�เนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษารีบแจ้งทรัพย์สินสูญหาย พร้อมรายละเอียดและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สำ�นักงานหอพักฯ
2. หากนักศึกษาประสงค์จะดำ�เนินการแจ้งความที่สถานีตำ�รวจ ให้นักศึกษาแจ้งกำ�หนดวัน – เวลา ที่
สำ�นักงานหอพักฯ เพื่อจะอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักศึกษา
3. กรณีนักศึกษาประสงค์จะตรวจสอบภาพจากโทรทัศน์วงจรปิด ให้นักศึกษาเขียนใบคำ�ร้องทั่วไป พร้อม
ยื่นที่สำ�นักงานหอพักฯ เพื่อดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4. หากนักศึกษาประสงค์ตรวจสอบทรัพย์สินที่สูญหายในห้องพักผู้อื่น ให้นักศึกษาแจ้งที่สำ�นักงานหอพัก
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2.5.1 นักศึกษาแสดงบัตรหอพักหรือบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา พร้อมกรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์ม
ออกจากหอพักก่อนเวลา และสาเหตุที่ออกจากหอพักก่อนเวลาที่กำ�หนด
2.5.2 ผู้ปกครองนักศึกษา แสดงบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และต่อ
เจ้าหน้าที่ประจำ�หอพัก เพื่อบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน ก่อนจะรับนักศึกษาออกจากหอพัก
3. นักศึกษาต้องระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินของตนเอง เก็บของมีค่าไว้ในตู้และล็อคกุญแจตู้ ประตู
ห้องทุกครั้งที่ออกจากห้องพัก
4. นักศึกษาต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเรียบร้อยของหอพัก ทั้งในห้องพัก และบริเวณส่วนกลาง
5. นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยทุกครั้งที่ออกจากหอพัก หรือลงมาบริเวณชั้นล่างของหอพัก
6. นักศึกษาต้องใช้ไฟฟ้าและน้ำ�ประปาอย่างประหยัด
7. นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย และกิจกรรมต่างๆ ทีห่ อพัก
จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา
8. นักศึกษาสามารถแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ หรือเหตุการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชม. ที่เจ้าหน้าที่
หอพัก หรือ เจ้าหน้าที่ รปภ. โทร.ภายใน กด 1000
9. นักศึกษาต้องจอดรถให้เป็นระเบียบในทีใ่ ห้จอดเท่านัน้ ห้ามจอดในทีห่ า้ มจอด เช่น บริเวณหน้าอาคาร,
ทางเข้าออกหอพัก
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ประกาศหอพักสวัสดิการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เพื่อให้การพักอาศัยในหอพักเป็นไปโดยเรียบร้อยและป้องกันเหตุการณ์อันเป็นการรบกวนและทำ�ลาย
บรรยากาศของการพักอาศัยเพื่อการศึกษา
จึงขอประกาศให้นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก เพื่อทราบความผิด 6 ข้อ ต่อไปนี้ ถือเป็นความผิดร้าย
แรง จะต้องลงโทษสถานหนัก คือ
1. ลักขโมยทรัพย์สิน
2. ดื่มสุราและเสพยาเสพติด
3. ก่อการทะเลาะวิวาท, พกพาอาวุธ
4. ทำ�ลายทรัพย์สินของหอพักโดยเจตนา
5. เล่นการพนัน
6. มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว

กิจกรรมของหอพัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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โครงการปีใหม่และพัฒนาหอพักนักศึกษา
โครงการจัดประกวดห้องพักสะอาด
โครงการกีฬาสีหอพักสัมพันธ์
โครงการ หอพักคุณธรรม  นำ�สุข
โครงการท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์
งานลอยกระทง
วันเปิดหอพัก
วันลาเหย้า เรือนนอน
ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ
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1. เว็บไซต์ http://www.surin.rmuti.ac.th/myhouse
2. ระบบโทรศัพท์สำ�นักงานหอพัก
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก เบอร์โทรศัพท์ 0-4415-3045
โทรสาร
เบอร์โทรศัพท์ 0-4415-3045
		
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน			
สำ�นักงานหอพัก กด 1527 หรือ กด 0
ติดต่อ รปภ.
กด 1000
ห้องพักนักศึกษา
กด หมายเลขห้อง
3. การรับ-ส่ง ไปรษณียภัณฑ์
ส่ง

ชื่อ-สกุล (ผู้รับ)
ชื่อหอพัก.........................................ห้อง........................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ต.นอกเมือง
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
32000

ติดแสตมป์

4. ที่ตั้ง หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 145 ม.15
ถ.สุรินทร์-ปราสาท อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
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ติดต่อสำ�นักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา
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การให้บริการด้านงานวิชาทหาร
1. การให้บริการด้านการเรียนวิชาทหาร
1.1. นักศึกษาชาย/หญิงที่สนใจเรียนวิชาทหารรับใบสมัคร/ใบรายงานตัวที่แผนกวิชาทหาร
1.2. นักศึกษาเข้ารับการเรียนและฝึก ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสุรินทร์
2. การให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ
2.1. ยื่นคำ�ร้องขอผ่อนผันฯ พร้อมหลักฐานที่แผนกวิชาทหาร
2.1.1 ครั้งที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม
ก่อนปีที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ
2.1.2 ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมกราคม ในปีที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ
2.1.3 หลักฐานประกอบการผ่อนผันมีดังนี้
1. สำ�เนาใบสำ�คัญ แบบ สด.9
จำ�นวน 2 ฉบับ
2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน
จำ�นวน 2 ฉบับ
3. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
จำ�นวน 2 ฉบับ
4. สำ�เนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด. 35 จำ�นวน 2 ฉบับ
5. สำ�เนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำ�นวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่ยื่นคำ�ร้องขอผ่อนผันฯตามกำ�หนด มหาวิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาดำ�เนินการ
ผ่อนผันให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2.2. ส่งหนังสือการขอผ่อนผันฯ พร้อมหลักฐานถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

ปฏิทินกิจกรรมแผนกงานวิชาทหาร
งานพัฒนานักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2554
วัน/เดือน/ปี
01 ก.ค. 2554
14 ต.ค. 2554
31 ต.ค. 2554
01 พ.ย. 2554
31 ม.ค. 2555
28 ก.พ. 2555
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กิจกรรม
นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอผ่อนผันทหาร (รอบที่1)
วันสุดท้ายของการยื่นคำ�ร้องขอผ่อนผันทหาร (รอบที่1)
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบที่ 1)
นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอผ่อนผันทหาร (รอบที่2)
วันสุดท้ายของการยื่นคำ�ร้องขอผ่อนผันทหาร (รอบที่2)
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร (รอบที่ 2)
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สถานที่
งานพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา

ขัน้ ตอนการทำ�งานของนักเรียน นักศึกษาสำ�หรับผูก้ รู้ ายใหม่ และผูก้ รู้ ายเก่าทีย่ งั ไม่เคยเข้ามาทำ�การ
ขอรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan ของภาคเรียนที่ 1 ในแต่ละปีการศึกษา

เริ่มต้น
ผู้กู้ยืมทำ�การ Register เพื่อรับรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan
ผู้กู้ยืมทำ�การยื่นแบบคำ�ขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan
ผู้กู้ยืมรอสถานศึกษานัดสัมภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืม
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.
ผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ
จะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
ผู้กู้ยืมทำ�การบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan
และทำ�การพิมพ์สัญญากู้ยืม และให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามพร้อมกับจัดเตรียมเอกสารประกอบ
สัญญากู้ยืมส่งให้กับทางสถานศึกษา
ผู้กู้ยืมตรวจสอบยอดเงิน และลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/
แบบยืนยันจำ�นวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และค่าครองชีพ ที่สถานศึกษาเป็นผู้จัดทำ�
END
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ขั้นตอนการกู้ยืมของผู้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan

คู่มือนักศึกษา 2554

ขั้นตอนการทำ�งานของนักเรียน นักศึกษาสำ�หรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที่มีรหัสผ่านแล้ว และ
มีการย้ายสถานศึกษา หรือมีการเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษาในระแบบ e-Studentloan ของภาคเรียนที่ 1
ในแต่ละปีการศึกษา

เริ่มต้น
ผู้กู้ยืมทำ�การยื่นแบบคำ�ขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan
ผู้กู้ยืมรอสถานศึกษานัดสัมภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืม
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.
ผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ
จะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
ผู้กู้ยืมทำ�การบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan
และทำ�การพิมพ์สัญญากู้ยืม และให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามพร้อมกับจัดเตรียมเอกสารประกอบ
สัญญากู้ยืมส่งให้กับทางสถานศึกษา
ผู้กู้ยืมตรวจสอบยอดเงิน และลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/
แบบยืนยันจำ�นวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และค่าครองชีพ ที่สถานศึกษาเป็นผู้จัดทำ�
END

140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เริ่มต้น

ผู้กู้ยืมทำ�การยื่นแบบคำ�ขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan
ผู้กู้ยืมรอสถานศึกษานัดสัมภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืม
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.
ผู้กู้ยืมตรวจสอบยอดเงิน และลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/
แบบยืนยันจำ�นวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และค่าครองชีพ ที่สถานศึกษาเป็นผู้จัดทำ�
END

ขัน้ ตอนการทำ�งานของนักเรียน นักศึกษาสำ�หรับผูก้ รู้ ายใหม่ และผูก้ รู้ ายเก่าในระบบ e-Studentloan
ของภาคเรียนที่ 2 และ 3 ในแต่ละปีการศึกษา
เริ่มต้น

ผู้กู้ยืมทำ�การยื่นแบบคำ�ขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan
ผู้กู้ยืมตรวจสอบยอดเงิน และลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/
แบบยืนยันจำ�นวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และค่าครองชีพ ที่สถานศึกษาเป็นผู้จัดทำ�
END
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ขัน้ ตอนการทำ�งานของนักเรียน นักศึกษาสำ�หรับผูก้ รู้ ายเก่าทีม่ รี หัสผ่านแล้ว และไม่มกี ารย้ายสถาน
ศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา ของภาคเรียนที่ 1 ในแต่ละปีการศึกษา
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การกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan (ภาพรวม)
เริ่มต้น
ผู้กู้ยืมทำ�การ Register เพื่อรับรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan

*

ผู้กู้ยืมทำ�การยื่น แบบคำ�ขอกู้ยืม/แบบยืนยันการกู้ยืน
สถานศึกษาดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืม
สถานศึกษาทำ�การบันทึกกรอบวงเงินกู้ทั้งปี (โดยระบุแยกแต่ละภาคการศึกษา) ผ่านการระบบ e-Studentloan
สถานศึกษาทำ�การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนฯ ผ่านระบบ e-Studentloan
ผู้กู้ยืมทำ�การบันทึกและพิมพ์เอกสารสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan
และนำ�ส่งเอกสารที่ได้ลงนามแล้วให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
สถานศึกษาทำ�การยืนยันการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบ
ผ่านระบบ e-Studentloan

*

สถานศึกษาทำ�การบันทึกข้อมูลและพิมพ์แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำ�นวนเงินค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพของภาคเรียนที่ผู้กู้กำ�ลังจะศึกษาให้ ผู้กู้ยืม กับ
ผู้มีอำ�นาจกระทำ�แทนสถานศึกษา ตรวจสอบยอดเงินกู้และลงนาม

*

สถานศึกษาตรวจสอบและทำ�การยืนยันข้อมูล แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำ�นวนเงินค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ

*

ผู้กู้ยืมได้รับเงินค่าครองชีพเป็นรายเดือนโดยเงิน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้

*

ธนาคารตรวจสอบเอกสารการกู้เงินที่สถานศึกษาส่งมา ถูกต้องแล้วจึงโอนเงินค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเข้าบัญชีธนาคารของสถานศึกษา
END
หมายเหตุ : สำ�หรับภาคการศึกษาต่อไป ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาจะดำ�เนินการเฉพาะขั้นตอนที่มีเครื่องหมาย * เท่านั้น
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ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549

เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตร 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในการประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2549”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะ” หมายความว่า คณะวิทยาลัย หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะทีจ่ ดั การ
ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่่าคณะที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานให้ความเห็นชอบ
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ หรือผู้อื่นที่มีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับสูงสุดของคณะ
ที่เปิดทำ�การสอน
“อาจารย์บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 4. ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มอี �ำ นาจในการออกระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การดำ�เนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิได้กำ�หนดไว้ หร่ือไม่เป็น
ไปตามข้อบังคับนี้ ให้นำ�เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
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คู่มือนักศึกษา 2554
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คู่มือนักศึกษา 2554

หมวดที่ 1
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ข้อ 5. ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆ ของคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 2
ระดับการจัดการศึกษา

ข้อ 6. ระบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้จัดการศึกษาเป็น 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การศึกษาภาคปกติ ให้จัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน
ได้ ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่
มีการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปีึการศึกษาเดียวกัน
6.2 การศึกษาภาคสมทบ เป็นการจัดการศึกษาในช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือนอกเวลา
ราชการในภาคการศึกษาปกติ
6.3 การศึกษาภาคพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติหรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือแบบผสมผสาน ดังนี้
6.3.1 การศึกษาเฉพาะช่วงเวลาของปี จัดเฉพาะช่วงภาคการศึกษาหรือจัดเฉพาะในภาคฤดูรอ้ น
6.3.2 การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา
ในต่างประเทศ หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ โดย
อาจจัดในระยะเวลาที่สอดคล้องกับช่วงเวลาในต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตรน
ทั้งนี้ต้องจัดให้ได้เนื้อหาโดยรวมที่มีนํ้าหนักสมดุลกับจำ�นวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร โดยการคิดเทียบนํ้าหนัก
หน่วยกิตตามข้อ 7
ข้อ 7. การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต การกำ�หนดหน่วยกิตแต่ละ
รายวิชา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการ
ศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ั
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.4 วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการ
ศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

หมวดที่ 3
หลักสูตรการศึกษา

ข้อ 8. หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเป็นหลักสูตรทีม่ ลี กั ษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โท หรือเทียบเท่ามาแล้ว
8.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และการ
วิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าปริญญาโท
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9.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดังนี้
9.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำ�วิทยานิพนธ์ ดังนี้
(1) แบบ ก 1 ทำ�เฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต หลักสูตร
อาจกำ�หนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำ�กิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผล
สัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำ�หนด
9.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำ�วิทยานิพนธ์ แต่
ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต หลักสูตรใดที่เปิดสอนหลักสูตรแผน ก ไม่
จำ�เป็นต้องเปิดสอนหลักสูตรแผน ข แต่ถ้าเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องเปิดหลักสูตรแผน ก ด้วย
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ประกอบด้วยรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
9.4 หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ
9.4.1 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำ�วิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ หลักสูตรอาจกำ�หนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำ�กิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำ�หนด ดังนี้
(1) แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำ�เร็จปริญญาตรี จะต้องทำ�วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
(2) แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำ�เร็จปริญญาโท จะต้องทำ�วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
9.4.2 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อ
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ �ำ เร็จปริญญาตรี จะต้องทำ�วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ �ำ เร็จปริญญาโท จะต้องทำ�วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
ข้อ 10. ระยะเวลาการศึกษา
10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ระยะเวลาการ
ศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
10.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
10.3 หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
ส่วนผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
10.4 การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตร โดยที่มีสภาพการเป็นศึกษาตามข้อ 14.3.1 และ 14.3.2
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หน่วยกิต

ข้อ 9. โครงสร้างหลักสูตร
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจำ�นวนหน่วยกิตรวมตจลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24
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หมวดที่ 4
การรับเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา

ข้อ 11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาต้องสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
11.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้เข้าศึกษาต้องสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติอื่นตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
11.3 หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาต้องสำ�เร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
11.3.1 สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก หรือสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11.3.2 มีคุณสมบัติอื่นตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
11.3.3 ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านตาม
ข้อ 34 ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรเดิมที่จะเข้าศึกษา
ข้อ 12. การรับเข้าศึกษา
12.1 วิธีการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้วิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
12.2 ในกรณีที่ผู้สมัครกำ�ลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งอยู่การรับเข้าศึกษาจะมี
ผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้แสดงหลักฐานว่าสำ�เร็จการศึกษาแล้วก่อนวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด
12.3 คณะอาจพิจารณอนุมัติให้รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อุดมศึกษาอืน่ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และปฏิบตั ติ ามระเบียบ
หรือประกาสมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
12.4 คณะอาจพิจารณาอนุมัติให้รับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าเป็น
นักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แต่บุคคลนั้นต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบั่ติ ตาม
ข้อ 11
ข้อ 13. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
13.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว
13.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเอง โดยนำ�หลัก
ฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดมารายงานตัว พร้อมทั้งชำ�ระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
13.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจมาขึ้นทะเบียน ตามวันเวลา และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนดจะหมดสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัคยทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรภายในวันที่กำ�หนดให้มารายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องมารายงานตัวภายใน 7 วัน นับ
จากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้มารายงานตัว
13.4 ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยจะขึน้ ทะเบียน
เป็นนักศึกษาเกินกว่า 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้
ข้อ 14. ประเภทนักศึกษา สภาพการเป็นนักศึกษษ และการเปลี่ยนประเภทและสภาพการเป็นนักศึกษา
14.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี 3 ประเภท ดังนี้
14.1.1 นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา ตามข้อ 6.1
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หมวด 5
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อ 15. อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
15.1 อาจารย์ประจำ�  หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการหรือผู้ที่
มหาวิทยาลัยจ้างเพื่อทำ�หน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิด
ชอบในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน
15.2 อาจารย์ประจำ�หลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำ�ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลักใน
กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยทำ�หน้าทีอ่ าจารย์ผสู้ อน และ/หรืออาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระตลอดระยะเวลาทีจ่ ดั การศึกษาหลักสูตรนัน้ โดยอาจารย์ประจำ�แต่ละจะเป็นอาจารย์ ประจำ�หลักสูตรน
ในขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินสองหลักสูตร โดยที่หลักสูตรทั้งสองต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน
15.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำ�หลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้มีภาระ
หน้าทีใ่ นการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรนและหน้าที่
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรต้องทำ�หน้าทีอ่ าจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผสู้ อบ
วิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
15.4 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจำ�หรืออาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
หรือแต่งตั้งให้ทำ�หน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
15.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจำ�ที่คณะแต่งตั้งเพื่อทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษา
ด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา
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14.1.2 นักศึกษาภาคสมทบ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา ตามข้อ 6.2
14.1.3 นักศึกษาภาคพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา ตามข้อ 6.3
14.2 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
14.2.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำ�เป็นอย่างยิ่ง คณะอาจอนุมัติให้นักศึกษาภาคปกติ
เปลีย่ นประเภทเป็นนักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษได้ ทัง้ นี้ นักศึกษาต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและระเบียบ
ต่างๆ รวมทัง้ ชำ�ระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำ�หรับนักศึกษาภาคพิเศษหรือภาคสมทบตามจำ�นวนทีก่ �ำ หนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตรนับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้เปลี่ยนประเภท
14.2.2 นักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาค
ปกติไม่ได้
14.2.3 นักศึกษาภาคสมทบจะเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ได้
14.3 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้
14.3.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผู้ที่คณะรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ เพื่อเข้าศึกษา
ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
14.3.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผู้ที่คณะรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองเรียนในภาค
การศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กำ�หนด ยกเว้นหลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 มิให้มี
นักศึกษาทดลองเรียน
นักศึกษาทดลองเรียนที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกและลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับบัณฑิต
ศึกษาตามเกณฑ์ที่ก�ำ หนด และสอบได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 ให้เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิน้ สุด
ภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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15.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระหลัก หมายถึง อาจารย์ประจำ�ที่
คณะแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการให้คำ�แนะนำ�  ควบคุมดูแลการทำ�วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
เฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้คำ�แนะนำ�และควบคุมดูแล การประเมินความก้าวหน้าและการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
15.7 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วม หมายถึง อาจารย์ประจำ�หรือ
อาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษที่คณะแต่งตั้ง เพื่อให้ทำ�หน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้า
อิสระหลัก
15.8 อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูท้ คี่ ณะแต่งตัง้ ให้ท�ำ หน้าทีเ่ กีย่ วกับการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
15.8.1 ผูท้ รงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญและ
ประสบการณ์สูง จนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
15.8.2 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิด
สอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจารย์เป็นบุคลากรนในมหาวิทยาลัยที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและตำ�แหน่งวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระหลักต้องเป็นบุคลากรประจำ�ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่
จะเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ มหรือการค้นคว้าอิสระร่วม อาจเป็นบุคลากรประจำ�ในมหาวิทยาลัยหรือผูท้ รง
คุณวุฒิภายนอกวิทยาลัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับ
หน่วยงหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ ไม่ตํ่ากว่าตำ�แหน่งระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหนด
ข้อ 16. จำ�นวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นอาจารย์ประจำ� 
มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางวิชาการไม่ตาํ่ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทีเ่ ปิด
สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จำ�นวนอย่างน้อย 3 คน
ข้อ 17. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
17.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจำ�ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผูด้ ำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการไม่ตาํ่ กว่าผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอนหรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำ�วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
17.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจำ�หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมี
คุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการไม่ตาํ่ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่เปิด
สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำ�วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
ข้อ 18. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระหลัก ต้องเป็นอาจารย์
ประจำ�มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา
วิชาทีเ่ ปิดสอนหรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทำ�วิจยั ทีม่ ใิ ชส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับ
ปริญญา
ข้อ 19. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคตว้าอิสระร่วม ต้องเป็นอาจารย์
ประจำ�หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชา
การไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่เปิดสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำ�
วิจัยมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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หมวดที่ 6
การจัดการศึกษา

ข้อ 22. แผนการเรียน หมายถึง รายวิชา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาจะ
ต้องเรียนหรือดำ�เนินการให้แล้วเสร็จและครบตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
ข้อ 23. การลงทะเบียนเรียน
23.1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
23.2 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่เกิน
15 หน่วยกิต
23.3 ในภาคการศึกษาฤดูร้อนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
23.4 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ
ตํ่ากว่า 6 หน่วยกิตไม่ได้ มิฉะนั้น จะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
23.5 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย
23.5.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเข้ารว่มฟังการบรรยาย หมายถึงการลงทะเบียน
รายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมเข้าในจำ�นวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจำ�นวนหน่วยกิตตามหลักสูตร
23.5.2 ให้บันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในระเบียนเป็น AU เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
23.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิต โดย “รายวิชาไม่นับหน่วยกิต” หมายถึง
รายวิชาที่กำ�หนดในหลักสูตร หรือรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำ�หนด ให้ศึกษาเพิ่มเติมโดยนักศึกษา
ต้องศึกษาและสอบผ่านได้ระดับคะแนนเป็น S โดยไม่นำ�มาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
23.6.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
เอก แบบ 1 หลักสูตรอาจกำ�หนดให้เรียนวิชาไม่นับหน่วยกิต
23.6.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ทีไ่ ม่มพี นื้ ฐานพอเพียงสำ�หรับการศึกษาในหลักสูตร
ที่เข้าศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำ�หนดให้เรียนรายวิชานอกเหนือจากหลักสูตร เพื่อเป็นพื้นฐานและ
จะต้องสอบผ่านโดยได้รับผลการประเมินระดับคะแนนเป็น S
23.6.3 ให้บันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเป็น S หรือ U
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ข้อ 20. อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำ�และผูท้ ารงคุณวุฒิ และเป็นผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่เปิดสอน
หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำ�วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อ 21. ภารระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
21.1 อาจารย์ประจำ�  1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจำ�ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน
21.2 อาจารย์ประจำ� 1 คน ให้เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้
ไม่เกิน 15 คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจำ�นวนนักศึกษาที่
ทำ�วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้รับจำ�นวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สำ�เร็จการ
ศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
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เป็นนักศึกษา

23.7 นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนภายใน 15 วันหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาจะพ้นสภาพการ

23.8 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
23.8.1 นักศึกษาทีล่ งทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์การสำ�เร็จการศึกษาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ชำ�ระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพค่าธรรมเนียม และค่า
บำ�รุงตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำ�เร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
23.8.2 การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้ด�ำ เนินการให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
23.9 ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจำ�กัดจำ�นวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ใด
ข้อ 24. การขอเพิ่ม และถอนรายวิชา
24.1 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทำ�ได้ภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคศึกษา สำ�หรับภาค
การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำ�หรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
24.2 การขอถอนรายวิชา
24.2.1 ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาในภาคปกติ
และสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ขอถอนจะไม่ปรากฏในระเบียนและให้ได้รับเงินค่า
ทะเบียนคืน
24.2.2 ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาหลังจาก 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาในภาค
ปกติ และหลังจากสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน
และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืน
24.2.3 ในกรณีทขี่ อถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์กอ่ นสอบปลายภาค ให้ได้ระดับคะแนน
F ในรายวิชาที่ถอน และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืน
24.3 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชาในข้อ 24.1 และข้อ 24.2 ต้องไม่ขัดต่อการลงทะเบียนเรียน
ในข้อ 23.2 ข้อ 23.3 และข้อ 23.4
ข้อ 25. การลาพักการศึกษา หมายถึง การทีน่ กั ศึกษายังเรียนไม่ครบตามแผนการเรียน แต่มคี วามประสงค์
ขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้เป็นคราวๆ ไป
25.1 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้
25.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ
25.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาหรือการวิจัยในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
25.1.3 เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด โดย
มีใบรับรองแพทย์แสดง
25.1.4 มีความจำ�เป็นส่วนตัว ทั้งนี้ต้องศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
25.2 การลาพักการศึกษาตามข้อ 25.1.1 ให้เป็นไปตามความต้องการของราชการทหารและการ
ลาพักการศึกษาตามข้อ 25.1.2 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ การลาพักการศึกษาตามข้อ 25.1.3 และข้อ
25.1.4 จะกระทำ�ได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้ามีความจำ�เป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ยื่น
คำ�ร้องขอลาพักการศึกษาได้อีกไม่เกิน 1 ภาคการศกึษา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี
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25.3 ในกรณีทนี่ กั ศึกษาได้รบั อนุญาตให้ลาพักการศึกษาให้นบั ระยะเวลาทีล่ าพักอยูใ่ นระยะเวลา
ของการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักตามข้อ 25.1.1
25.4 นักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนัศึกษาระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา โดย
ชำ�ระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด และให้นกั กึ ษา มาดำ�เนินการรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนัุบแต่วันได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ 25.1.1
25.5 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ลาพักการศึกษา เมือ่ จะกลับเข้าศึกษาต้องยืน่ คำ�ร้องขอกลับเข้า
ศึกษาต่อที่คณะก่อนกำ�หนดการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
25.6 การลาพักการศึกษาทีไ่ ม่เป็นไปตามข้อ 25.1.1 ถึงข้อ 25.1.4 ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของอธิการบดี
25.7 การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา จะมีผลดังกรณีต่อไปนี้
25.7.1 ถ้าวันที่ขอลาพักการศึกษาอยู่ในระหว่าง 2 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการ
ศึกษาการในภาคปกติ และสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด
จะไม่ปรากฏในระเบียน
25.7.2 ถ้าวันทีข่ อลาพักการศึกษา พ้นกำ�หนด 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ในภาคปกติ และหลังจากสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ในระเบียนทุก
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
ข้อ 26. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
26.1 ตาย
26.2 ลาออก
26.3 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยข้อหนึ่งข้อใด ตามข้อ 11
26.4 ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้สำ�เร็จการศึกษา
26.5 คณบดีสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
26.5.1 ไม่สามารถสำ�เร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 10
26.5.2 ไม่ลงทะเบียนเรียน และ/หรือไม่ชำ�ระค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลงทะเบียนเรียน
หรือค่าบำ�รุงการศึกษาในเวลาที่กำ�หนด
26.5.3 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา
26.5.4 ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในหมวดที่ 7
26.6 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากความผิดทางวินัย
26.7 พ้นสภาพตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ 27. การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
27.1 นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน สามารถขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้
หากมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ต้องไม่เกินกำ�หนด 1 ปี นับแต่วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
27.2 การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีและได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี
27.3 นักศึกษาต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ค่าบำ�รุงและค่าลงทะเบียน
เรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
27.4 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้คนื สภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเช่นเดียว
กับสภาพเดินก่อนพ้นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ 10
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ข้อ 28. ลาออก
นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยนื่ี คำ�ร้องต่อคณบดีผา่ น
อาจารย์ทปี่ รึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมือ่ นักศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาออก
ข้อ 29. การเปลี่ยนสาขาวิชาและแผนการศกึษา
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชา หรือเปลี่ยนแผนการศึกษาในคณะเดียวกันได้เมื่อได้ศึกษามา
แล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา ทัง้ นี้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนและได้รบั อนุมตั ิ
จากคณบดี
ข้อ 30. การลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
30.1 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ โดยได้
รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีโดยถือเกณฑ์
ดังนี้
30.1.1 รายวิชาที่หลักสูตรกำ�หนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้น
30.1.2 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบ
เคียงกันได้ หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
30.2 ให้นำ�หน่วยกิต และผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นไปประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากำ�ลังศึกษาอยู่
30.3 นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นักศึกษาไปเรียนนั้นกำ�หนด
หมวดที่ 7
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 31. การสอบรายวิชา เป็นการสอบเพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้ในวิชานั้นๆ ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อ
เขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ต้องประกาศถึงวิธีการสอบ และเกณฑ์การพิจารณาผลการสอบ
ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา การวัดผลและประเมินผลรายวิชาให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
ข้อ 32. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
32.1 การสอบประมวลความรู้ ใช้สำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ข
32.2 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและหรือการสอบปากเปล่า การ
สอบข้อเขียน ให้ด�ำ เนินการจัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน เพือ่ วัดความสามารถและศักยภาพในการนำ�วิชาการ
และประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ใช้
32.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบในการจัดสอบประมวลความรูอ้ ย่างน้อยภาคการ
ศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นคำ�ร้องขอสอบ
32.4 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ เมื่อสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กำ�หนด
ไว้ในหลักสูตร ไปยังคณะ และชำ�ระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวทิยาลัยกำ�หนด
32.5 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบ ต้องยื่นคำ�ร้องขอสอบผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชำ�ระค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
32.6 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ จำ�นวน
3-5 คนต่อคณบดีเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ โดยกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานนกรรมการสอบคณะกรรมการสอบเป็นผูร้ บั
ผิดชอบในการดำ�เนินการสอบและให้รายงานผลการสอบต่อคณบดี โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายาใน
4 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
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32.7 ผู้ที่สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (U) มีสิทธิ์ขอสอบแก้วตัวได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับจาก
การสอบครั้งแรก มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 33. การสอบภาษาต่างประเทศ
33.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทุกคน ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
การสอบภาษาใดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณบดี
33.2 วิธกี ารและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศคณะหรือมหาวิทยาลัย
ข้อ 34. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
34.1 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 เพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐาน
และมีความพร้อมในการทำ�วิทยานิพนธ์ และเพื่อมีสิทธิ์เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
34.2 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสอบวัดคุณสมบัตอิ ย่างน้อยภาคการศึกษาและ 1 ครัง้
เมื่อมีนักศึกษายื่นคำ�ร้องขอสอบ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
34.3 การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสอง
แบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
34.4 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ จำ�นวน
3-5 คน ต่อคณบดีเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ โดยกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบเป็นผูร้ บั
ผิดชอบในการดำ�เนินการสอบ และให้รายงานผลการสอบต่อคณบดี โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน
2 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
34.5 นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ เมิื่อได้รับความเห็่นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่ามีึความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะสอบได้
34.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบ ต้องยื่นคำ�ร้องขอสอบผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชำ�ระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
34.7 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้สอบในภาคการศึกษาใดๆ แล้ว ถ้าขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการสอบ
34.8 ผู้ที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่น้อย
กว่า 30 วันนับจากวันสอบครั้งแรก ผู้ที่สอบครั้งที่สองไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
34.9 นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านโดยได้ผลการประเมินระดับคะแนนเป็น S ภายใน
ระยะเวลาตามหลักสูตรต่างๆ ต่อไปนี้ โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
34.9.1 หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 ภายใน 3 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.2 หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.3 หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.4 หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 2.1 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.5 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ก 2.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 35. การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระทำ�เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผลการ
ประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน และผลการศึกษาเป็นดังนี้
ระดับคะแนน
ค่าระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
4.0
ดีเลิศ (Excellent)
B+
3.5
ดีมาก (Very Good)
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B
3.0
ดี (Good)
C+
2.5
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C
2.0
พอใช้ (Fair)
D+
1.5
ค่อนข้างพอใช้ (Poor)
D
1.0
อ่อน (Very Poor)
F
0
ตก (Fail)
S
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกำ�หนด (Withdrawal)
AU
เข้าร่วมฟังการบรรยาย
ข้อ 36. การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาต่างประเทศ การ
สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
36.1 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาต่างประเทศ
ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน		
ผลการศึกษา
EX
ดีเยี่ยม (Excellent)
G
ดี (GOOD)
S
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
36.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน		
ผลการศึกษา
P
ผ่าน (Pass)
F
ตก (Fail)
ข้อ 37. การคำ�นวณหน่วยกิตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
37.1 การคำ�นวณหน่วยกิตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ให้กระทำ�เมือ่ สิน้ แต่ละภาคการศึกษา
37.2 หน่วยกิตสะสม คือจำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมดที่ได้รับค่าระดับคะแนนตามข้อ 35
37.3 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภทคือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาคและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม การคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ทำ�ดังนี้
37.3.1 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค คำ�นวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาค
การศึกษานั้น โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่
นักศึกษาได้รับรวมกันเป็นตัวตั้ง หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ
37.3.2 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำ�นวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่ม
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครัง้ สุดท้าย โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าคะแนนของผลการศึกษา
แต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้รับรวมกันเป็นตัวตั้งหารด้วยหน่วยกิตสะสม
ข้อ 38. สภาพการเป็นนักศึกษา และการเรียนซํ้า
38.1 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ ประจำ�ภาคตํา่ กว่า 2.50 เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาแรก
ที่ลงทะเบียนเรียน หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.50 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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38.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาใดๆ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
แต่ตํ่ากว่า 3.00 จะต้องทำ�ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ได้ 3.00 ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา ดังนี้
38.2.1 หนึง่ ภาคการศึกษาถัดไป สำ�หรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง
38.2.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สำ�หรับนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอก
38.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า 3.00 ให้
มีสถานภาพ “รอพินิจ” การรอพินิจนั้นให้นับทุกภาคการศึกษา
38.4 นักศึกษาที่ได้รับคะแนนรายวิชาตํ่ากว่า C หรือได้รับผลการประเมินการศึกษาเป็นระดับ
คะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้า
38.5 นักศึกษาที่ได้รับคะแนนรายวิชาตํ่ากว่า C หรือได้รับผลการประเมินการศึกษาเป็นระดับ
คะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทนได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
38.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนไปแล้วมิได้ ยกเว้นการเรียน
ซาํ้ ตามความในข้อ 38.4 หรือข้อ 38.5 และมิให้นบั หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนในรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนซาํ้ ครัง้
ก่อนมารวมเป็นคำ�นวณเป็นหน่วยกิตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 39. การเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนในระดับบัณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัย
39.1 เทียบโอนหน่วยกิตทีไ่ ด้จากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะทีเ่ ป็นนักศึกษาสามัญของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากปีการศึกษาที่ลงทะเบียน
รายวิชานัน้ กระทำ�ได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดี โดยแต่ละรายวิชาทีข่ อเทียบ
โอน ต้องได้แต้มระดับคะแนนไม่ตํ่ากว่า 3.00 รายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือต่างมหาวิทยาลัยเทียบโอนได้ไม่
เกินหนึง่ ในสามของจำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชาทัง้ หมดในหลักสูตรนของมหาวิทยาลัย ทัง้ นีไ้ ม่นบั รวมวิชาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
39.2 รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จำ�นวนหน่วยกิตและระดับคะแนนในใบ
แสดงผลการศึกษาที่หลักสูตรรับโอน โดยไม่นำ�มาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
39.3 หน่วยกิตที่ได้จากการเข้าร่วมศึกษาขณะเป็นนักศึกษาพิเศษ ไม่สามารถเทียบโอนได้
ข้อ 40. การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอนรายวิชาหรือการคัดลอกวิทยานิพนธ์/ผลงานการค้นคว้า
อิสระของผู้อื่น
40.1 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยการสอบของนักศึกษา
40.2 การลงโทษนักศึกษาทีค่ ดั ลอกวิทยานิพนธ์/ผลงานนการค้นคว้าอิสระของผูอ้ นื่ หรือผูอ้ นื่ จัด
ทำ� ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบในการเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
และพิจารณาตามสมควรแก่กรณีดังต่อไปนี้
40.2.1 กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไม่สำ�เร็จการศึกษา ให้ถือว่าเป็นการกระทำ�ผิด
วินัยนักศึกษา และมีโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
40.2.2 กรณที่ตรวจสอบพบเมื่อได้มีการอนุมัติปริญญาไปแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและคณบดี เพื่อนำ�เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญา
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หมวดที่ 8
การทำ�และการสอบวิทยานิพนธ์

ข้อ 41. วิทยานิพนธ์ หมายถึง เรือ่ งทีเ่ ขียนเรียบเรียงขึน้ จากผลทีไ่ ด้จากการศึกษาค้นคว้า วิจยั หรือสำ�รวจ
อันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกต้องทำ�เพื่อสิทธิ
ในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดไว้
ข้อ 42. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
42.1 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ให้มอี าจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ในกรณีทมี่ คี วาม
จำ�เป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีก 1 คน
42.2 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ในกรณีที่มี
ความจำ�เป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกิน 2 คน
42.3 กรณีทอี่ าจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาพิเศษ ให้มอี าจารย์บณ
ั ฑิต
ศึกษาประจำ�เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอย่างน้อย 1 คน
ข้อ 43. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำ �การสอบ
วิทยานิพนธ์   โดยมีกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจำ�นวนและองค์
ประกอบดังนี้
43.1 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทให้มีคณะกรรมการสอบ จำ�นวนไม่เกิน 4 คน แต่ไม่ตํ่ากว่า 3
คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจำ� อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันอย่างน้อย 1 คน เพื่อทำ�หน้าที่เป็นกรรมการสอบ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องไม่เป็นประธาน
กรรมการสอบ
43.2 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้มคี ณะกรรมการสอบ จำ�นวน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์
ประจำ� อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันอย่างน้อย 1 คน เพื่อ
ทำ�หน้าทีเ่ ป็ฯกรรมการสอบในนามผูแ้ ทนคณะ และอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบ
ข้อ 44. การเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะเสนอหัวข้อ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้
ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น และดำ�เนินการ ดังนี้
44.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ก 1 ทำ�เฉพาะวิทยานิพนธ์ ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่าน/
เป็นที่พอใจแล้ว
44.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ก 2 ต้องศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิตและต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00
44.3 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่าน/เป็นที่พอใจแล้ว และต้องสอบ
ผ่านภาษาต่างประเทศตามประกาศคณะ
44.4 การพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามขัน้ ตอนทีค่ ณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกำ�หนด
44.5 หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่จะเสนอขออนุมัติ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพือ่ พิจารณา และให้น�ำ ผลการพิจารณาเสนอ
ต่อคณะ
44.6 การเปลีย่ นแปลงใดๆ เกีย่ วกับหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ทไี่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว หากเป็นการ
เปลีย่ นแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือสาระสำ�คัญของวิทยานิพนธ์ ให้การประเมินผลวิทยานิพนธ์ทลี่ งทะเบียนผ่านมา
ทั้งหมดเป็นระดับคะแนน U นักนักศึกษาต้องลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่ โดย
ให้นับเวลาจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้าย
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ข้อ 45. การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
45.1 นักศึกษาปริญญาโท สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำ�หรับนักศึกษาปริญญาเอก สอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
45.2 นักศึกษาต้องยื่นคำ�ร้องพร้อมหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยย่อตามรูปแบบที่คณะ
กำ�หนดจำ�นวน 5 ชุดต่อคณะก่อนวันสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันทำ�การ และเมื่อได้รับอนุมัติให้มีการสอบคณะจะ
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบโดยทั่วกัน
45.3 การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับ
ตัง้ แต่วนั ทีย่ นื่ คำ�ร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ และได้รบั อนุมตั หิ วั ข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ทเี่ สนอมิฉะนัน้ จะต้องเสนอ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่
45.4 หลังจากเสร็จสิน้ การสอบ ให้ประธานนการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบหัวข้อและ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะเพื่อประกาศผล ถ้าผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีการปรับปรุงแก้ไข ให้
นักศึกษาดำ�เนินการแก้ไขแล้วเสนอ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เพื่อรายงานคณะภายใน 30 วัน นับ
ตั้งแต่วันประกาศผลสอบ หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
45.5 การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ มีวัตถุสงค์เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการทำ�
วิทยานิพนธ์ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา อันจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำ�เร็จในการทำ�วิทยานิพนธ์
มากขึ้น นักศึกษาต้องสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะขอสอบความ
ก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ได้ตอ้ งลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวน หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนัน้
45.6 ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ไป
ยังคณะทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
45.7 อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องแจ้งผลการประเมินความก้าวหน้าในการทำ�วิทยานิพนธ์
ไปยังคณะ ก่อนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
ข้อ 46. การสอบวิทยานิพนธ์
46.1 นักศึกษามีิสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อนักศึกษาทำ�วิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อนุญาตให้สอบและเป็นไปตามข้อกำ�หนดดังนี้
46.1.1 ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ไม่น้อยกว่า 120 วัน
46.1.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตรงตามข้อกำ�หนดในหลักสูตร
46.1.3 ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้ขอสอบวิทยานิพนธ์ได้
46.2 การยื่นคำ�ร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
46.2.1 หลักสูตรปริญญาโท ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องก่อนวันสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15
วันทำ�การ
46.2.2 หลักสูตรนปริญญาเอก ให้นกั ศึกษายืน่ คำ�ร้องก่อนวันสอบเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30
วันทำ�การ
46.2.3 การยื่นคำ�ร้องขอสอบ ให้ยื่นพร้อมสำ�เนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่คณะกำ�หนด
จำ�นวน 5 ชุด พร้อมทัง้ วิทยานิพนธ์ฉบับสอบ จำ�นวนเท่ากับกรรมการสอบเพือ่ คณะจะได้ด�ำ เนินการจัดส่งให้กรรมการ
สอบ และอีก 1 เล่ม เพือ่ ให้คณะตรวจรูปแบบ นักศึกษาต้องแก้ไขรูปแบบให้ถกู ต้องตามทีค่ ณะได้ตรวจสอบและเสนอแนะ
46.2.4 เมื่อได้รับอนุมัติให้สอบวิทยานิพนธ์ คณะจะประกาศกำ�หนดวัน เวลา และสถาน
ที่สอบให้ทราบโดยทั่วกันก่อนสอบ 7 วัน
46.3 การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผย นักศึกษาและผูส้ นใจอืน่ ๆ
สามารถเข้ารับฟังได้ตามกำ�หนด วัน เวลา และสถานที่ ตามที่คณะกำ�หนดในคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังไม่มีสิทธิ์ในการสอบถาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ
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		46.4 ในการสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบ ดังนี้
46.4.1 ระดับปริญญาโท ให้ถือตามเกณฑ์ในข้อ 43.1
46.4.2 ระดับปริญญาเอก ให้ถือตามเกณฑ์ในข้อ 43.2
ข้อ 47. การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์
47.1 เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อภิปรายแสดงควาาม
คิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ ดังนี้
47.1.1 “ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และตอบข้อซักถามได้
เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสำ�คัญ นักศึกษาสามารถจัด
พิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งคณะได้ทันที
47.1.2 “ผ่านโดยมีเงือ่ นไข” หมายถึง การทีน่ กั ศึกษายังไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์
ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาเห็น
สมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสำ�คัญ และ/หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เสนอ
แนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์กำ�หนดระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องดำ�เนินการ
แก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทต้องไม่เกิน 60 วันและในระดับปริญญาเอกต้องไม่เกิน 90 วัน นับจาก
วันสอบวิทยานิพนธ์
47.1.3 “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นที่
พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ/หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ได้ ซึง่ แสดง่วา่ นักศึกษาผูน้ นั้ ไม่มคี วามเข้าใจอย่างถ่องแท้ถงึ สาระของวิทยานิพนธ์ทตี่ นได้ท�ำ กรณีทนี่ กั ศึกษาสอบครัง้
แรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
47.2 กรณีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีสอบ “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือสอบ “ไม่ผ่าน” ผล
การสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน F นักศึกษาต้องดำ�เนินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และจัดทำ�วิทยานิพนธ์ ภาย
ใต้หัวข้อใหม่ พร้อมทั้งเริ่มขึ้นตอนการทำ�วิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
47.3 ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบต่อคณะภายใน 1 สัปดาห์นับ
จากวันสอบ
ข้อ 48. การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
48.1 ภาษาทีใ่ ช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามทีก่ �ำ หนดในหลักสูตรนในกรณีทไี่ ม่ได้ก�ำ หนด
ไว้ในหลักสูตรให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์เป็นกรณีพิเศษต่อคณะ
48.2 รูปแบบการจัดทำ�รูปเล่มให้เป็นไปตามคู่มือการจัดทำ�วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 49. นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วน
ทุกคนจำ�นวน 5 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อตามแบบทีก่ �ำ หนดให้คณะภายในวันอนุมตั ิ
ผลประจำ�ภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีข้อผูกพันต้องมอบวิทยานิพนธ์ให้แก่หน่วยงานใด ให้นักศึกษาจัดส่งไป
ยังหน่วยงานนั้นด้วย
ข้อ 50. การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่คณะไม่ได้รับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ครบถ้วนภายในกำ�หนดเวลา 60 วัน สำ�หรับปริญญาโท และ 90 วัน สำ�หรับปริญญา
เอก หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน คณะจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ที่ลงทะเบียนผ่านมา
ทัง้ หมดเป็นระดับคะแนน F หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานัน้ อีก นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเริม่ ขึน้ ตอนการ
ทำ�วิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
ข้อ 51. ในกรณีที่สอบวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ไม่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะภายในวันอนุมัติผล
ประจำ�ภาคการศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่สำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับระยะเวลาในข้อ 50
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หมวดที่ 9
การทำ�และการสอบค้นคว้าอิสระ

ข้อ 53. การค้นคว้าอิสระเป็นการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ภายใต้การกำ�กับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระอาจจะทำ�ให้รปู ของวิจยั การประยุกต์ทฤษฎี วิจยั ปฏิบตั กิ ารวิจยั ในชัน้ เรียนชุดการสอน ชุดฝึกอบรม
กรณีศกึ ษา สิง่ ประดิษฐ์ การรวบรวมและวิเคราะห์งานวิชาการ หรือการสร้างผลงานวิชาการในลักษณะอืน่ ๆ ทีอ่ าจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักเห็นสมควร
ข้อ 54. อาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้า ประกอบด้วยอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาจำ�นวน 1 หรือ 2 คน ทีค่ ณะแต่ง
ตั้งขึ้นเพื่อทำ�หน้าที่แนะนำ�และควบคุมการทำ�การค้นคว้าอิสระ
ข้อ 55. คณะกรรการสอบการค้นคว้า หมายถึง คณะกรรมการทีค่ ณะแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ ทำ�การสอบการค้นคว้า
อิสระ จำ�นวนไม่เกิน 4 คน แต่ไม่ตํ่ากว่า 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจำ�  อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้ทรง
คุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันอย่างน้อย 1 คน เพื่อทำ�หน้าที่เป็นกรรมการสอบและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบ
ข้อ 56. การเสนอหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระได้ ต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ ในภาคการศึกษานั้นและดำ�เนินการ ดังนี้
56.1 ต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ตํ่ากว่า 3.00
56.2 การพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกำ�หนด
56.3 หัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระทีจ่ ะเสนอขออนุมตั ติ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา แล้วจึงเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และให้นำ�ผลการพิจารณาเสนอต่อคณะ
56.4 การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติแล้ว หาก
เป็นการเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือสาระสำ�คัญของหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
ให้การประเมินผลการค้นคว้าอิสระที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน U นักศึกษาต้องลงทะเบียนและ
ยืน่ อนุมตั หิ วั ข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระใหม่ โดยให้นบั เวลาจากวันทีไ่ ด้รบั อนุมตั หิ วั ข้อและเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระครั้งสุดท้าย
ข้อ 57. การสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
57.1 การสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ยื่นคำ�ร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
ที่เสนอ มิฉะนั้นต้องดำ�เนินการเสนอหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระใหม่
57.2 ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลังจากเสร็จสิน้ การสอบ ถ้าผลการสอบผ่าน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะดำ�เนิน
การอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ แต่ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไข ให้นักศึกษาดำ�เนินการแก้ไขแล้วเสนอต่อ
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ข้อ 52. วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะ จึงจะถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และให้นับเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์เป็นของวิทยาลัย นักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเรื่องนั้นๆ สามารถนำ�ไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การนำ�เนื้อหาหรือผลการศึกษาไปใช้
เพื่อประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด กรณีที่การทำ�วิทยานิพนธ์ได้รับทุนวิจัย
ทีม่ ขี อ้ ผูกพันเกีย่ วกับลิขสิทธิห์ รือสิทธิบตั ร โดยได้รบั ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ด�ำ เนินการตามข้อผูกพันนัน้ ๆ
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสอบ เมื่อดำ�เนินการ
เสร็จสิ้นแล้วให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งคณะ
ข้อ 58. การเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามคู่มือจัดทำ�รายการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัย
ข้อ 59. การสอบการค้นคว้าอิสระ
59.1 นักศึกษามีสทิ ธิข์ อสอบการค้นคว้าอิสระได้ เมือ่ นักศึกษาทำ�การค้นคว้าอิสระเรียบร้อยแล้ว
และเป็นไปตามข้อกำ�หนดดังนี้
59.1.1 ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน
59.1.2 มีคุณสมบัติครบตรงตามข้อกำ�หนดในหลักสูตร
59.1.3 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้ขอสอบการค้นคว้า
อิสระได้
59.2 การยื่นคำ�ร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องยื่นคำ�ร้องขอสอบก่อนวันสอบเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำ�การ พร้อมสำ�เนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด จำ�นวน 5 ชุด เมื่อได้รับ
อนุมัติให้มีการสอบ คณะจะประกาศกำ�หนดวัน เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกันก่อนสอบ 7 วัน
59.3 การสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผย ซึ่งนักศึกษาและผู้
สนใจอืน่ ๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกำ�หนดวัน เวลา และสถานทีต่ ามทีค่ ณะกำ�หนดในคำ�สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังไม่มีสิทธิ์ในการสอบถาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ
ข้อ 60. การตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ
60.1 เมื่อการสอบค้นคว้าอิสระเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินการสอบการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ ดังนี้
60.1.1 “ผ่าน” หมายถึง การทีน่ กั ศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระและตอบข้อซักถาม
ได้เป็นทีน่ า่ พอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ไม่ตอ้ งมีการแก้ไขหรือเพิม่ เติมสาระสำ�คัญ นักศึกษาสามารถ
จัดพิมพ์รูปเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ส่งคณะได้
60.1.2 “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานการค้นคว้า
อิสระให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระได้อย่างสมบูรนณ์ คณกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
พิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพิม่ เติมสาระสำ�คัญ และ/หรือเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระตามทีค่ ณะกรรมการสอบ
การค้นคตว้าอิสระเสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ให้ัคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระกำ�หนดระยะเวลา
ที่นักศึกษาจะต้องดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุงการค้นคว้าอิสระ ซึ่งต้องไม่เกิน 45 วันนับจากวันสอบการค้นคว้าอิสระ
60.1.3 “ไม่ผา่ น” หมายถึง การทีน่ กั ศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระให้เป็น
ทีพ่ อใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระและ/หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการค้นคว้าอิสระ
ได้ ซึง่ แสดงว่านักศึกษาผูน้ นั้ ไม่มคี วามเข้าใจอย่างถ่องเท้ถงึ สาระของการค้นคว้าอิสระทีต่ นได้ท� 
ำ กรณทีน่ กั ศึกษาสอบ
ครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขออสบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
60.2 กรณีที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระของคณะกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระภายในระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือสอบ “ไม่ผ่าน”
ผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน F นักศึกษาต้องดำ�เนินการลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระและจัดทำ�การค้นคว้า
อิสระภายใต้หัวข้อใหม่ พร้อมทั้งเริ่มต้นขั้นตอนการทำ�การค้นคว้าอิสระใหม่ทั้งหมด
60.3 ให้ประธานการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบต่อคณะภายใน 1 สัปดาห์ นับจาก
วันสอบ
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หมวดที่ 10
การสำ�เร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ข้อ 65. การสำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสำ�เร็จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
65.1 ศึกษารายวิชาครบตามทีก่ �ำ หนดในหลักสูตร และสอบผ่านตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดในหมวดการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา
65.2 สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในข้อ 33
65.3 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่กำ�หนดตามหลักสูตรระดับบัณฑิต ดังนี้
65.3.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงต้องเรียนครบตามจำ�นวน
หน่วยกิตที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า
65.3.2 ปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำ�เนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึง่ ของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือิ สิง่ พิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
- แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำ�หนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่าน การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดำ�เนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedding)
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ข้อ 61. นักศึกษาต้องส่งผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ทีม่ ลี ายมือชือ่ คณะกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระครบถ้วนทุกคน จำ�นวน 5 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระ และบทคัดย่อตามรูปแบบทีก่ �ำ หนด
ให้คณะภายในวันอนุมัติผลประจำ�ภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีข้อผูพัน ต้องมอบรายงานการค้นคว้าอิสระให้
แก่หน่วยงานใด ให้นักศึกษาจัดส่งไปยังหน่วยงานนั้นด้วย
ข้อ 62. การยกเลิกผลการสอบการค้นคว้าอิสระ ในกรณีทคี่ ณะไม่ได้รบั ผลการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระครบถ้วนภายในกำ�หนดเวลา 60 วัน หลังจากวันสอบการค้นคว้าอิสระผ่าน
คณะจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลการค้นคว้าอิสระที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน F หาก
นักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทำ�การค้นคว้าอิสระใหม่ทั้งหมด
ข้อ 63. นักศึกษาทีส่ อบการค้นคว้าอิสระแล้ว แต่ยงั ไม่สง่ ผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระครบถ้วนต่อคณะภายในวันอนุมตั ผิ ลประจำ�ภาคการศึกษาให้ถอื ว่านักศึกษาผูน้ นั้ ยังไม่
สำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ทัง้ นีต้ อ้ งไม่ขดั แย้งกับระยะเวลาในข้อ 62
ข้อ 64. ผลงานการค้นคว้าอิสระทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะแล้ว จึงจะถือว่าเป็นการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
และให้นบั เป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ ขอรับปริญญาลิขสิทธิห์ รือสิทธิบตั รในผลงานการค้นคว้าอิสระเป็นของคณะ
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักเรื่องนั้นๆ สามารถนำ�ไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การนำ�
เนือ้ หาหรือผลการศึกษาไปใช้เพือ่ ประโยชน์อนื่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด กรณีทกี่ าร
ทำ�การค้นคว้าอิสระได้รบั ทุนวิจยั ทีม่ ขี อ้ ผูกพันเกีย่ วกับลิขสิทธิห์ รือสิทธิบตั ร โดยได้รบั ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
ให้ดำ�เนินการตามข้อผูกพันนั้น
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65.3.3 ปริญญาเอก
- แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพือ่ เป็นผูม้ สี ทิ ธิขอทำ�วิทยานิพนธ์
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รัรบการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยดำ�เนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำ�เนินการให้มีผล
การให้มผี ลงานหรือส่วนหนึง่ ของผลงานได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีม่ กี รรมการภายนอกมา
ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
- แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำ�หนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลีย่ ไม่ตาํ่ กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อ
เป็นผู้มีสิทธิขอทำ�วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการและ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำ�เนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่งพิมพ์ทางวิชาการที่กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตี
พิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
65.4 ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ทจี่ ดั พิมพ์ตามข้อกำ�หนด
ของมหาวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
65.5 กรณีที่เรียนรายวิชา หรือทำ�กิจกรรมวิชาอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามที่หลักสูตรกำ�หนด
65.6 ศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามกำ�หนดในข้อ 10
65.7 ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ข้อ 66. การขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญา
66.1 นักศึกษาผูค้ าดว่าจะสำ�เร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยนื่ คำ�ร้องแสดงความจำ�นง
ขอสำ�เร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิน้ ภาคการศึกษาทีค่ าดว่าจะสำ�เร็จการสภามหาวิทยาลัย
ต้องมีคุณบัติ ดังนี้
66.2.1 เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาตามข้อ 65
66.2.2 ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดต่างๆ ของคณะมหาวิทยาลัยครบถ้วน
66.2.3 ไม่ค้างชำ�ระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
66.2.4 เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการทางวินัยนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550

(ดร.จรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
23 มกราคม 2550
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรือ่ ง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการรับ-จ่าย
เงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงกำ�หนด
อัตราการเก็บเงินรายรับ ในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร ดังต่อไปนี้
1. ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก
200 บาท
2. ค่าสมัครสอบคัดเลือก
400 บาท
3. ค่าบำ�รุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนละ
15,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
1,500  บาท
4.2 ค่าทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
100 บาท
4.3 ค่าใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละ
100 บาท
4.4 ค่าหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ
100 บาท
4.5 ค่าหนังสือรับรองฉบับภาษาไทย ฉบับละ
100 บาท
4.6 ค่าใบแทนหนังสือรับรอง ฉบับละ
100 บาท
4.7 ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ
500 บาท
4.8 ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะแผน ข)
1,000 บาท
4.9 ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3,000 บาท
4.10 ค่าเปลี่ยน เพิ่ม ลด รายวิชา ครั้งละ
100 บาท
4.11 ค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำ�หนด วันละ
100 บาท
(แต่ไม่เกิน 1,000 บาท โดยไม่นับวันหยุดราชการ)
4.12 ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
1,000 บาท
4.13 ค่าขอแก้ไขหลักฐานการศึกษา รายการละ
100 บาท
4.14 ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
1,500 บาท
4.15 ค่าประกันชีวิต
200 บาท
4.16 ค่าจัดปฐมนิเทศ
300 บาท
4.17 ค่าบำ�รุงห้องสมุด ภาคเรียนละ
500 บาท
4.18 ค่าบริการคอมพิวเตอร์และบริการอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนละ
500 บาท
4.19 ค่าสโมสรนักศึกษา
300 บาท
4.20 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ
3,000 บาท
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ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2553 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย์วินิจ โชติสว่าง)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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คู่มือนักศึกษา 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรือ่ ง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการรับ-จ่าย
เงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงกำ�หนด
อัตราการเก็บเงินรายรับ ในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร ดังต่อไปนี้
1. ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก
200 บาท
2. ค่าสมัครสอบคัดเลือก
400 บาท
3. ค่าบำ�รุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนละ
15,000 บาท
4. ค่าสนับสนุนการจัดการภาคสมทบ ภาคเรียนละ
5,000 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
5.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
1,500 บาท
5.2 ค่าทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
100 บาท
5.3 ค่าใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละ
100 บาท
5.4 ค่าหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ
100 บาท
5.5 ค่าหนังสือรับรองฉบับภาษาไทย ฉบับละ
100 บาท
5.6 ค่าใบแทนหนังสือรับรอง ฉบับละ
100 บาท
5.7 ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ
500 บาท
5.8 ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะแผน ข)
4,000 บาท
5.9 ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
4,000 บาท
5.10 ค่าเปลี่ยน เพิ่ม ลด รายวิชา ครั้งละ
100 บาท
5.11 ค่าลงทะเบียนล่าช้ากำ�หนด วันละ
100 บาท
(แต่ไม่เกิน 1,000 บาท โดยไม่นับวันหยุดราชการ)
5.12 ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
1,000 บาท
5.13 ค่าขอแก้ไขหลักฐานการศึกษา รายการละ
100 บาท
5.14 ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
1,500 บาท
5.15 ค่าประกันชีวิต
200 บาท
5.16 ค่าจัดปฐมนิเทศ
300 บาท
5.17 ค่าบำ�รุงห้องสมุด ภาคเรียนละ
500 บาท
5.18 ค่าบริการคอมพิวเตอร์และบริการอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนละ
500 บาท
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5.19 ค่าสโมสรนักศึกษา
5.20 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ

300 บาท
3,000 บาท

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2553 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย์วินิจ โชติสว่าง)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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1. นักศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2553 จะต้องสมัครเข้าระบบบริการการศึกษา ที่ http://www.surin.
rmuti.ac.th/surin/index.php เมือ่ เข้าสูเ่ วปไซค์ให้เลือกเมนูดา้ นซ้ายมือ ESS สานสนเทศเพือ่ การบริการการศึกษา
เมื่อเข้าสู่ระบบลำ�ดับที่ 1 กดเมนู ระบบบริการนักศึกษาทางด้านซ้ายมือ
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ขั้นตอนการสมัครเข้าระบบบริการการศึกษา (ESS)

คู่มือนักศึกษา 2554

2. ให้เลือกเมนู Register สีแดงทางด้านมุมขวาบน

3.  ให้นักศึกษานำ�รหัสประจำ�ตัวนักศึกษากรอกลงในช่อง รูปแบบรหัสนักศึกษา 53XXXXXXXXXXX (ไม่ตอ้ งกดปุม่ Search) ต่อจากนัน้ ให้นกั ศึกษากรอกชือ่ -นามสกุล  รหัสประจำ�ตัวประชาชน รหัสผ่านของตนเอง
(กำ�หนดเอง) และยืนยันรหัสผ่าน เมื่อกรอกข้อมูลจนครบถ้วน  
4. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Register ทางด้านขวามือ

3
4
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6. เข้าไปทดสอบว่าสามารถ Login ในระบบบริการนักศึกษาได้หรือไม่โดยทำ�ตามขั้นตอนที่ 1 จากนั้นให้
ใส่รหัสประจำ�ตัวนักศึกษาในช่องของ Username ใส่รหัสผ่านที่นักศึกษาได้กำ�หนดไว้ในช่อง Password กดปุ่มเข้า
สู่ระบบ นักศึกษาก็จะสามารถเข้าไปสู่ระบบบริการนักศึกษาตรวจสอบประวัติตนเอง ลงทะเบียน เพิ่ม/ถอนรายวิชาฯ
ในระบบได้ ดังภาพ
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5. เมือ่ ทำ�การสมัครเสร็จเรียนร้อยแล้วให้นกั ศึกษา จะมีกล่องข้อความขึน้ ยืนยันว่าสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คู่มือนักศึกษา 2554

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

การใส่รหัสผ่านเพื่อลงทะเบียนวิชาเรียน
- Username รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา
- Password เลขประจำ�ตัวประชาน หรือตามที่นักศึกษาได้ทำ�การเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ถ้านักศึกษา
ลืมรหัสผ่านให้ไปที่ “ลืมรหัสผ่าน นศ.” (มุมบนด้านขวามือ)

คลิกเมื่อลืมรหัส

กรอกรหัสนักศึกษา
กรอกรหัสผ่าน
คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ
การดูรายวิชาลงทะเบียนเรียน (ตารางเรียนตามแผนการเรียน)
เลือกเมนู ลงทะเบียนเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย

คลิกที่นี่

เลือกเมนู ตารางเรียนตามแผนการเรียน ดังรูป

คลิกที่นี่
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รายวิชาที่แสดงแถบสี (สีชมพู) เป็นรายวิชาที่รวมกลุ่มเรียนมากกว่า 1 กลุ่มเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน 1 คน

กดปุ่ม                แสดงหน้าต่างตารางเรียน ดังรูป
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ระบบแสดงหน้าจอตารางเรียนตามแผนการเรียน ที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามแผนการเรียนซึ่งมี
ลักษณะรายวิชาอยู่ 2 รูปแบบ คือ
รายวิชาที่ไม่แสดงแถบสี เป็นรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนที่มีเฉพาะกลุ่มเรียนของสาขาวิชาที่นักศึกษา
เข้าศึกษาอยู่เท่านั้น

คู่มือนักศึกษา 2554

การลงทะเบียนเรียน

หน้าจอแสดงเมนูหลักทางด้านซ้ายมือ ให้นักศึกษาคลิกเลือกที่เมนู  ลงทะเบียนเรียน

คลิกที่นี่

จากนั้นจะปรากฏเมนูย่อย ดังภาพ ให้นักศึกษาคลิกเลือก ลงทะเบียนเรียน

คลิกที่นี่

จากนั้นจะปรากฎหน้าจอดังภาพ ซึ่งแสดงข้อมูลของนักศึกษาเอง และให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม ค้นหารายวิชา

คลิกที่นี่
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เลือกค้นหาแบบรายวิชา
เลือกค้นหาโดยชื่อวิชาภาษาไทย

พิมพ์ชื่อวิชาที่จะค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา เมื่อพบรายวิชาให้นักศึกษาตรวจสอบอาจารย์ผู้สอน,วันเวลา
ให้ตรงกับตารางเรียนของนักศึกษาเมื่อพบรายวิชาแล้วให้คลิกช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายวิชาแล้วกดปุ่ม ตกลง

กดปุ่มค้นหา

เลือกรายวิชาให้ตรงกับตารางเรียน
กดปุ่มตกลง
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จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาโดยเลือกค้นหา แบบรายวิชา แล้วทำ�การเลือกค้นหา
จากชื่อวิชา

คู่มือนักศึกษา 2554

และเริ่มทำ�กระบวนการนี้จนครบทุกรายวิชาตามตารางเรียน

หากยังไม่ต้องการยืนยันสามารถกดปุ่มบันทึกก่อนได้ แต่หากตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้นักศึกษากดปุ่ม
ยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะทำ�การบันทึกข้อมูลให้นักศึกษาโดยไม่ต้องกดปุ่มบันทึก
รายละเอียดวิชาทีศ่ กึ ษาได้เลือก
ลงทะเบียน, หน่วยิต, กลุม่ เรียน
และอาจารย์ผู้สอน

กดป่มุ บันทึกหาก ยังไม่ตอ้ งการ
ยืนยันการลงทะเบียนทันที
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หรือกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน
ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว
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กดปุ่มยืนยัน

จะปรากฎหน้าจอยืนยันอีกครั้ง ให้นักศึกษากดปุ่ม OK จากนั้นระบบจะถามว่าต้องการสร้างใบแจ้งชำ�ระ
เงินทันทีหรือไม่ ให้นักศึกษากดปุ่ม OK

กดปุ่ม OK
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ระบบจะปรากฎหน้าจอแสดงข้อมูลอีกครั้ง ซึ่งหากนักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้
กดปุ่มยืนยัน ดังรูป
** ข้อควรระวัง นักศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนก่อนกดยืนยันการลงทะเบียน เพราะ
หากกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก

คู่มือนักศึกษา 2554

ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในหมวดต่าง ๆ ให้นักศึกษากดปุ่ม บันทึก/ใบแจ้งการชำ�ระเงิน

กดปุ่มบันทึกใบแจ้งชำ�ระเงิน
ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้นักศึกษากดปุ่ม OK

กดปุ่ม OK
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กดปุ่มพิมพ์

หมายเหตุ ใบรายงานการลงทะเบียน/ใบแจ้งชำ�ระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ที่มีตราประทับของธนาคาร และ
มีชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นผู้รับเงิน ถือเป็นใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ (เป็นเอกสารที่ใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้) ทั้งนี้
นักศึกษาต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ เพื่อการตรวจสอบ และยืนยันการลงทะเบียน สำ�หรับนักศึกษาที่ผู้
ปกครองสามารถ ทำ�รายการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ จะต้องถ่ายสำ�เนาไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
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ให้นักศึกษาพิมพ์ ใบรายงานการลงทะเบียน/ใบแจ้งชำ�ระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน โดยกดที่ปุ่มเครื่องพิมพ์ (ใบ
รายงานการลงทะเบียน/ใบแจ้งชำ�ระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน จะแสดงในรูปแบบ ไฟล์ PDF ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาจะต้องมี โปรแกรม Acrobat Reader เพื่อแสดงรายงาน) จากนั้นนำ�เอกสารที่พิมพ์ไปชำ�ระเงินที่ธนาคาร
กรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตามที่ระบุไว้ในใบรายงานการลงทะเบียน/ใบแจ้งชำ�ระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ในใบแจ้งการชำ�ระเงินค่าลงทะเบียน

ตัวอย่าง

คู่มือนักศึกษา 2554

178

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คู่มือนักศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 179

คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาช่างยนต์
หลักสูตร

ชื่อประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์
Diploma Program in Mechanical Power Technology
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์
ปวส. ช่างยนต์
Diploma in Mechanical Power Technology
Dip. in Mechanical Power Technology

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
1. ปฏิบตั กิ ารเชิงวิชาการด้านช่างยนต์และงานด้านเครือ่ งจักรกล ดำ�เนินงานเกีย่ วกับการวางแผน การงาน
ซ่อมบำ�รุงรักษา ติดตั้ง การตรวจสอบคุณภาพของงาน การให้คำ�แนะนำ� ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร การวิเคราะห์และการประเมินผลงาน
2. ปฏิบตั งิ านในด้านหน้าทีผ่ ชู้ ว่ ยวิศวกรเครือ่ งกล ช่างเทคนิค วิศวกรรมเฉพาะสาขา ผูป้ ระกอบการ หัวหน้า
ช่างควบคุมการทำ�งานของเครื่องจักร เครื่องกล งานด้านอุตสาหกรรมเครื่องต้นกำ�ลัง เครื่องทำ�ความ
เย็น เครื่องปรับอากาศ และระบบต่างๆ ของยานยนต์
3. ฝึกอบรมให้มีความคิดริเริ่มรู้จักค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ รู้จักแก้ปัญหา
ด้วยหลักการเหตุและผล ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักวิชาการที่มีการเตรียมการวางแผนไว้
อย่างรัดกุมและรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างสมบูรณ์ มุ่งเน้นถึงความ
ประหยัด รวดเร็ว
4. ปลูกฝังด้านคุณธรรม มีเจตคติและกิจนิสัย ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา นึกถึง
ในจรรยาอาชีพของตนเสมอ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนประเทศชาติ

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.1.1 วิชาชีพปรับขั้นพื้นฐาน
2.1.2 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

86 หน่วยกิต
26
3
3
3
6
9
2
54
30
15
9
30
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาไฟฟ้า
หลักสูตร
ชื่อประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า
Diploma Program in Electrical Technology
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า
ปวส. ไฟฟ้า
Diploma in Electrical Technology
Dip. in Electrical Technology

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
1. ปฏิบตั งิ านทางด้านวิชาการ ดิจติ อลและไมโครโปรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรม และโปรแกรมสำ�เร็จรูป
การจัดการระบบและภาษา การติดต่อสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ และการซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์
2. ปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างเทคนิคหรือผู้ช่วยวิศวกร ในการควบคุมระบบไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายกำ�ลังไฟฟ้า
และการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการควบคุมงาน ประสานงานวิเคราะห์และติดตามผลงาน
เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหาร
3. ปฏิบตั งิ านในหน้าทีผ่ ปู้ ระกอบการอุตสาหกรรม การตรวจซ่อม บำ�รุงรักษาเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ อุปกรณ์
ไฟฟ้า เครื่องทำ�ความเย็นและปรับอากาศ ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและประกอบกิจการส่วนบุคคล
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ แสดงออก
ในเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติวิชาชีพ
5. มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
86 หน่วยกิต
		
โครงสร้างหลักสูตร
		
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
26 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
		 2. หมวดวิชาชีพ
54 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
9 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
30 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
			ผู้กำ�ลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องเรียนหมวดวิชาชีพปรับวิชาพื้นฐาน จำ�นวน 15 หน่วยกิต
		 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
Diploma Program in Agro-Industry Technology
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ปวส. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
Diploma in Agro-Industry Technology
Dip. in Agro-Industry Technology

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่ีอให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ
1. ปฏิบัติงานเชิงวิชาการด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง การวางแผนซ่อมบำ�รุง การติดตั้ง การตรวจสอบงาน การให้คำ�แนะนำ� การรวบรวมข้อมูล
ตลอดจนการวิเคราะห์ และการประเมินผลงาน
2. ปฏิบัติการในหน้าที่ผู้ช่วยวิศวกร ช่างเทคนิค หัวหน้าช่างควบคุมการทำ�งานในอุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ สามารถนำ�ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพการใช้งาน
3. ฝึกอบรมให้มคี วามคิดริเริม่ รูจ้ กั ค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้มคี วามเจริญก้าวหน้าอยูเ่ สมอ รูจ้ กั แก้ปญ
ั หา
ด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและรอบคอบ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย อย่างประหยัด รวดเร็ว
4. ปลูกฝังด้านคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา สำ�นึก
ในจรรยาของงานอาชีพ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
		1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
		
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.1.1 วิชาชีพปรับพื้นฐาน
2.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
		
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

86 หน่วยกิต
29
3
3
3
6
12
2
51
23
14
9
32
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
Diploma Program in Agricultural Machinery Technology
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ปวส. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
Diploma in Agricultural Machinery Technology
Dip. in Agri. Mach. Tech.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
1. ปฎิบัติการเชิงวิชาการในงานเครื่องจักรกลเกษตร เกี่ยวกับการสาธิต การให้การแนะนำ�  การควบคุม
การทดสอบ การรวบรวมข้อมูล และการนำ�เสนอ
2. ด้านปฏิบตั กิ ารในหน้าทีช่ า่ งเทคนิค หรือผูช้ ว่ ยผูช้ �ำ นาญการด้านเครือ่ งจักรกลเกษตร ในด้านการเลือก
ใช้ การใช้ การบริการ และการบำ�รุงรักษา การวิเคราะห์ข้อขัดข้อง การซ่อมแซม และปรับปรุงเครื่อง
มือ อุปกรณ์เครื่องจักรกลเกษตร และสามารถนำ�ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้งานในการ
พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
3. ปฏิบตั งิ านตามหลักวิชาการ ด้วยการวางแผนและดำ�เนินงานอย่างรอบคอบ เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ าม
เป้าหมายอย่างประหยัด รวดเร็ว เสร็จทันเวลาและมีคุณภาพ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและ
เหตุผล
4. มีคุณธรรม ระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มีความ
ขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความสำ�นึกในจรรยาบรรณของงานอาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
		 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
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84 หน่วยกิต
26
3
3
3
6
9
2
52
9
28
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์
Diploma Program in Animal Science
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ปวส. สัตวศาสตร์
Diploma in Animal Science
Dip. in Animal Sci.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
1. ด้านสัตวศาสตร์ ให้ทันสมัย ให้เข้าใจและทันเหตุการณ์กับเทคโนโลยี ที่ก้าวหน้าตลอดเวลา
2. ทักษะ ประสบการณ์ และมีความสามารถทางการปฏิบัติในวิชาชีพทางสัตวศาสตร์ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจในการประกอบอาชีพ
3. เจตคติในวิชาชีพเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้นำ�เอาความรู้และทักษะไปใช้ในการดำ�เนินชีวิต
และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม และสามารถดำ�รงชีวิตในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
84 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร		
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
26 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
52 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
9 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
28 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาประมง
ชื่อหลักสูตร
ชื่อประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง
Diploma Program in Fisheries
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง
ปวส. ประมง
Diploma in Fisheries
Dip. in Fisheries

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
1. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ�และอนุบาลสัตว์น้ำ�วัยอ่อน การเลี้ยงสัตว์
น้�ำ เศรษฐกิจ มีความรูพ้ นื้ ฐานในการวินจิ ฉัยโรคและพยาธิสตั ว์น� 
้ำ การป้องกันควบคุมโรคพยาธิสตั ว์น� 
้ำ
การใช้ยาและเคมีภณ
ั ฑ์ การสร้างสูตรอาหารและผลิตอาหารสัตว์น� 
้ำ การจัดการฟาร์ม ธุรกิจการประมง
การตลาดสัตว์น้ำ� ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าพนักงานประมง ผู้ช่วยนักวิชาการประจำ�ฟาร์ม ผู้ประกอบธุรกิจการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ� พนักงานส่งเสริมการขาย และอาชีพอิสระ
3. พัฒนาเจตคติให้สามารถ นำ�เอาความรูแ้ ละทักษะทางการประมงไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำ�เนิน
ชีวิตเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
84 หน่วยกิต
		 โครงสร้างหลักสูตร				
		 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
26 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
		
2. หมวดวิชาชีพ
52 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
9 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
28 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
		 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาพืชศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์
Diploma Program in Plant Science
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปวส. พืชศาสตร์
Diploma in Plant Science
Dip. in Plant Sci.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
1. ปฏิบตั กิ ารด้านวิชาการเกีย่ วกับการผลิตพืช ให้ทนั สมัยและทันเหตุการณ์กบั เทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้าตลอด
เวลา
2. ปฏิบัติงานในหน้าที่นักเทคนิคเกษตร และวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการเกษตร
3. พัฒนาเจตคติในวิชาชีพเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้นำ�เอาความรู้และทักษะไปใช้ในการดำ�เนิน
ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม และสามารถดำ�รงชีวิตในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
		
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
		
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

84 หน่วยกิต
26
3
3
3
6
9
2
52
9
28
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
Diploma Program in Landscape Technology
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ปวส. เทคโนโลยีภูมิทัศน์
Diploma in Landscape Technology
Dip. in Lands. Tech.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
1. พัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ให้ทันสมัย เข้าใจและทันเหตุการณ์กับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
ตลอดเวลา
2. พัฒนาทักษะให้มปี ระสบการณ์และมีความสามารถทางด้านปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจในการประกอบ
อาชีพ
3. พัฒนาเจตคติในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีภมู ทิ ศั น์ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้น�ำ เอาความรูแ้ ละทักษะไปใช้ในการ
ดำ�เนินชีวิต และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความคิดริเริ่ม เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม และสามารถดำ�รงชีวิตในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างถูก
ต้องและเป็นสุข

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
		
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

188

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

84 หน่วยกิต
26
3
3
3
6
9
2
52
9
28
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
Diploma Program in Food Technology
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร
Diploma in Food Technology
Dip. in Food Tech.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
1. ปฏิบตั งิ านเชิงวิชาการด้านการแปรรูปเนือ้ สัตว์ ผักและผลไม้ ธัญพืช น้�ำ นม การวิเคราะห์ และควบคุม
คุณภาพอาหาร รวมถึงการสุขาภิบาลโรงงานและกฎหมายอาหาร เพื่อพัฒนาความรู้ของนักศึกษาให้
ทันสมัย เข้าใจและทันต่อเหตุการณ์
2. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหาร สามารถวิ เ คราะห์ แ ละควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. วางแผน วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการผลิตด้านอุตสาหกรรมอาหาร อย่างสุขุม
รอบคอบ ด้วยหลักการและเหตุผล มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้า
4. มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สำ�นึกในจรรยาบรรณและมีความรับ
ผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

86 หน่วยกิต
26
3
3
3
6
9
2
54
10
29
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

ชื่อหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

ชื่อปริญญา

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
Bachelor of Industrial Technology
Program in Mechanical Technology (Continuing Program)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)
อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล)
Bachelor of Industrial Technology (Mechanical Technology)
B. Ind. Tech. (Mechanical Technology)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านทางด้านเทคโนโลยีเครือ่ งกลประเภทต่างๆ
ให้กับภาครัฐบาลและเอกชน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการทำ�งาน ตลอดจนการประสานงานและการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อฝึกฝนให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า วางแผนเตรียมการรวมทั้งปรับปรุง
และพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
4. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต สำ�นึกในจรรยา
วิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โครงสร้างหลักสูตร
		
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ได้รับการยกเว้นรายวิชา
จำ�นวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ได้รับการยกเว้นรายวิชา
จำ�นวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
ได้รับการยกเว้นรายวิชา
จำ�นวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ได้รับการยกเว้นรายวิชา
จำ�นวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
		
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
		
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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85 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
30
3
3
9
6
3
12
6
6
6
3
3
67
15
34
18
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
Bachelor of Industrial Technology (Continuing Program)
Program in Electrical Technology
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
Bachelor of Industrial Technology (Electrical Technology)
B. Ind. Tech. (Electrical Technology)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านทางด้านเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ให้กบั ภาค
รัฐบาลและเอกชน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการทำ�งาน ตลอดจนการประสานงานและการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อฝึกฝนให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า วางแผนเตรียมการรวมทั้งปรับปรุง
และพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
4. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต สำ�นึกในจรรยา
วิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
		
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จำ�นวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
				 ได้รับการยกเว้นรายวิชา
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
       
จำ�นวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
		 ได้รับการยกเว้นรายวิชา
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
        
จำ�นวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
				 ได้รับการยกเว้นรายวิชา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
        
จำ�นวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
				 ได้รับการยกเว้นรายวิชา
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
		
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

85 หน่วยกิต
12
3
3
9
3
6
12
6
6
6
3
3
67
15
34
18
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

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

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตครูช่างอุตสาหกรรม อาจารย์ นักวิชาการ นักปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระดับ    
ปริญญาตรี ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูช่างอุตสาหกรรม ทั้งด้านการสอน
การฝึกอบรม และการบริหารสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาสายช่างอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถจัดการ
งานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
3. เพือ่ ผลิตบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพมีความรูค้ วามสามรถ เข้าใจและมีจติ สำ�นึกในการทำ�นุบ�ำ รุง ศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย
4. เพื่อปลูกฝังบัณฑิตให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยขยันหมั่นเพียร มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความสำ�นึกในจรรยาบรรณวิชาชีพของตน

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพทางการศึกษา
2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์
2.1.3 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.1.4 กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรม
2.2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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173 หน่วยกิต
30
3
6
12
9
101
24
14
5
3
2
77
9
46
22
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศึกษา
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศึกษา)
Bachelor of Science Program in Agricultural
Education.

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา
วท.บ. (เกษตรศึกษา)
Bachelor of Science Program in Agricultural
Education.
B.Sc. (Agricultural Education )

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพครูเกษตร หรือนักวิชาการเกษตร สามารถคิด
วิเคราะห์หรือแก้ปญ
ั หา สร้างนวัตกรรมหรือผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสูร่ ะดับสากล มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม
2. ผลิตบัณฑิตทีส่ ามารถปฏิบตั งิ าน ถ่ายทอดความรูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ� ส่งเสริม สนับสนุนและประยุกต์
ใช้ความรู้ความสามารถวิชาเอกที่ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพตลอดจนมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่น
เพียรอดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นผู้นำ�ทางการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
		
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
		
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.2.1 วิชาการศึกษาบังคับ
2.2.2 วิชาการศึกษาเลือก
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก
		
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

165 หน่วยกิต
30
6
6
12
6
129
39
46
34
12
14
30
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
Bachelor of Science Program in Agricultural Machinery
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
วท.บ. (เครื่องจักรกลเกษตร)
Bachelor of Science Program (Agricultural Machinery)
B.Sc. (Agricultural Machinery)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อการนำ�เทคโนโลยีทางเครื่องจักรกลเกษตร และด้านดินและน้ำ�ไปเพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้าน
เกษตร ทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อให้ทำ�การเกษตรในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
2. เพือ่ ปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องนักวิชาการเครือ่ งจักรกลเกษตร ชลประทาน ผูจ้ ดั การฟาร์ม อาจารย์
เครือ่ งจักรกลเกษตร เจ้าหน้าทีแ่ ละผูจ้ ดั การผลิต การจำ�หน่ายเครือ่ งจักรกลเกษตรทุกประเภทตามสาขา และ
ลักษณะรายวิชาที่ได้ศึกษามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามหลักวิชาการที่มีการวางแผนด้วยความรอบคอบ ประหยัด
รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
4. เพือ่ มีคณ
ุ ธรรม ระเบียบวินยั มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเองให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ มีความ
ขยั่นหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต สำ�นึกในจรรยาบรรณของนักวิชาการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนา
สังคมและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของไทย

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตณ์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)
B.Sc. (Computer Science)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มคี วามรูค้ วามสามารถสอดคล้อง
กับความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่ อ ผลิ ต นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละนั ก ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มี ค วามสามารถปฏิ บั ติ ง านด้ า น
คอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ฝึกฝนให้มคี วามคิดริเริม่ มีกจิ นิสยั ในการค้นคว้าและปรับปรุงตนเองให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอสามารถแก้
ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผลปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ
ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งาน
4. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำ�นึกใน
จรรยาบรรณแห่งอาชีพและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
		
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 15
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา หรือนันทนาการ หรือกิจกรรม
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
		
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

136 หน่วยกิต
44
3
3
15
21
2
86
26
42
18
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
Bachelor of of Science Program in Animal Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
Bachelor of Science (Animal Science)
B.S. (Animal Science)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. สามารถนำ�เทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์ ไปปฏิบัติทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิต และการ ดำ�เนินงานใน
เชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องนักวิชาการเกษตร ครูเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรตามสาขาและลักษณะวิชา
ที่ได้เลือกศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักวิชาที่ได้มีการวางแผน และมีระบบด้วยความรอบคอบประหยัด
รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4. มีคุณธรรม ระเบียบวินัย และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเองให้กา้ วหน้าอยู่ เสมอขยัน หมั่น
เพียร ซื่อสัตย์สุจริต สำ�นึกในจรรยาของนักวิชาการเกษตรที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนา
สังคม และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของไทย

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประมง
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
Bachelor of Science Program in Fisheries
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
วท.บ.(ประมง)
Bachelor of Science (Fisheries)
B.Sc. (Fisheries)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ
1) ในการนำ�เทคโนโลยีทางการประมง ไปปฏิบัติทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิต และการดำ�เนินงานในเชิง
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ปฏิบัติงานในหน้าที่ของนักวิชาการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ปฏิบตั งิ านอย่างมีคณ
ุ ภาพ ด้วยหลักวิชาทีไ่ ด้มกี ารวางแผน และมีระบบ ด้วยความรอบคอบ ประหยัด
รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4) มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคม

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำ�นวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
		
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก 1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ก 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ก 3. กลุ่มวิชาภาษา
ก 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
		
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะด้าน
ข 1. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
ข 2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ข 3. กลุ่มวิชาชีพเลือก
		
ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า

134 หน่วยกิต
30
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6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ชื่อปริญญา

Bachelor of Science Program in Landscape Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)
วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)
Bachelor of Science (Landscape Technology)
B.S. (Landscape Technology)

ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภูมิทัศน์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ตระหนักในการ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต

สาขาวิชาพืชศาสตร์
หลักสูตร

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พืชศาสตร์
Bachelor of Science Program in Plant Science

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
วท.บ.(พืชศาสตร์)
Bachelor of Science (Plant Science)
B.Sc. (Plant Science)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ
1) ในการนำ�เทคโนโลยีทางพืชศาสตร์ ไปปฏิบัติทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิต และการดำ�เนินงานในเชิง
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ปฏิบัติงานในหน้าที่ของนักวิชาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ปฏิบตั งิ านอย่างมีคณ
ุ ภาพ ด้วยหลักวิชาทีไ่ ด้มกี ารวางแผน และมีระบบ ด้วยความรอบคอบ ประหยัด
รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4) มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
		
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
		
2) หมวดวิชาชีพเฉพาะ
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ
- กลุ่มวิชาชีพเลือก
		
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

135 หน่วยกิต
30
6
6
12
6
99
57
21
21
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อปริญญา

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
B.S. (Food Science and Technology)

ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่มีคุณลักษณะ ดังนี้คือ
(1) มีความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จนสามารถนำ�ไปใช้แปรรูปผลิตผลเกษตร
ภายในครัวเรือน หรือดำ�เนินธุรกิจขนาดย่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีทกั ษะปฏิบตั ทิ างด้านอุตสาหกรรมอาหาร จนสามารถพัฒนางานในรูปแบบอุตสาหกรรมอาหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการอย่างถ่องแท้ สามารถวางแผนงานวิเคราะห์ปัญหา และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตได้อย่างสุขุมรอบคอบ
(4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดขบวนการผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร
3. เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารผลิตทางอุตสาหกรรมอาหารให้มคี ณ
ุ ภาพสูง เพือ่ การส่งออกจำ�หน่ายยังต่างประเทศ
ได้ เพิ่มพูนรายได้แก่ประเทศ

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพลศึกษา หรือนันทนาการหรือกิจกรรม
		
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ
- กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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147 หน่วยกิต
41
6
6
9
9
9
2
100
48
37
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ
Bachelor of Science in Biotechnology

ชื่อปริญญา

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
B.S. (Biotechnology)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ
1. ในการนำ�ความรู้ และเทคนิคทางเทคโนโลยีชวี ภาพ ไปปฏิบตั งิ านทัง้ ทางด้านวิชาการเกีย่ วกับเทคโนโลยี
การผลิตทั้งทางด้านจุลินทรีย์ พืช สัตว์ ประมง หรืองานด้านการเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต
2. ปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำ�ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานทางด้านปฏิบัติการ
ทั้งในด้านชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือกลุ่มงานที่สอดคล้อง
กับลักษณะวิชาที่ได้ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบตั งิ านอย่างมีคณ
ุ ภาพด้วยหลักวิชาทีไ่ ด้มกี ารวางแผนและพัฒนาให้เกิดเป็นระบบด้วยความรอบคอบ
ประหยัด ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และรู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาเป็นอย่างดี
4. มีคุณธรรม ระเบียบวินัย และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ   
มีความขยันหมัน่ เพียร ซือ่ สัตย์สจุ ริต สำ�นึกในจรรยาบรรณของบัณฑิตสายเกษตรและเทคโนโลยีมคี วาม
รับผิดชอบต่องานพัฒนาสังคม และเสริมสร้างเอกลักษณ์ที่ดีของไทย

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม
		
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาชีพเลือก
		
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

145 หน่วยกิต
41
6
6
9
9
9
2
98
45
29
24
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี
หลักสูตร
ชื่อปริญญา

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
วท.บ.(เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
B.Sc. (Chemistry)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ที่มีความรูค้ วามสามารถในการใช้หลักวิชาทางเคมี
ซึ่งมีความจำ�เป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอื่นๆ
2) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงาน
วิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพือ่ ฝึกฝนให้มคี วามคิดริเริม่ มีกจิ นิสยั ในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ สามารถแก้
ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบตั งิ านด้วยหลักวิชาการทีม่ กี ารวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ
ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัด รวดเร็ว และมีคุณภาพ
4) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร
ความสำ�นึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
		
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
		
2) หมวดวิชาชีพเฉพาะ
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ
- กลุ่มวิชาชีพเลือก
		
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
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139 หน่วยกิต
30
6
6
12
6
103
29
59
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา สิ่งทอและการออกแบบ
Banchelor of Technology Program in Textile and Design
เทคโนโลยีบัณฑิต (สิ่งทอและการออกแบบ)
ทล.บ. (สิ่งทอและการออกแบบ)
Bachelor of Technology (Textile and Design)
B.Tech. (Textile and Design)

ปรัชญา ความสำ�คัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เป็นผู้นำ�จัดการศึกษาวิชาชีพด้านสิ่งทอและการออกแบบ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ
และคุณธรรมบนพื้นฐานการบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ในวิชาชีพทางด้านสิ่งทอและการออกแบบ สามารถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประกอบอาชีพได้
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็นผู้นำ� 
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
หลักสูตร
จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
134 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
		 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
		
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
98 หน่วยกิต
			2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
30 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
53 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
		
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
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หลักสูตรระดับปริญญาโท
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 ชื่อภาษาไทย
2.

3.
4.
5.

6.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Master of Science Program in Agricultural Technology

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
2.2 ชื่อย่อภาษาไทย
วท.ม. (เทคโนโลยีการเกษตร)
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Agricultural Technology)
2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
M.Sc. (Agricultural Technology)
วิชาเอก
ไม่มี
จำ�นวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การเข้ารับการศึกษา
รับนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำ�เร็จการศึกษา
1. นักวิจยั ด้านการเกษตรในสถาบันการวิจยั สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ต่างๆ
2. นักวิชาการเกษตรในหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
3. อาจารย์และนักวิชาการด้านการเกษตรในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
4. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร
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ผศ.

รศ.
อาจารย์

3310400049173

3320100021257
3800900414011

ชื่อ - สกุล

นายนิพนธ์ สุริยานิติกุล
นายสุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์*

นายสำ�เนาว์ เสาวกูล*

นายสาระ สวัสดิ์โยธิน

น.ส.สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ*

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.

ตำ�แหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผศ.

3320100021842

3349800138490

เลขที่บัตรประจำ�ตัว
ประชาชน
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คุณวุฒิ
Crop Genetics and
Breeding พืชไร่
(ปรับปรุงพันธุ์) พืชไร่
ปฐพีวิทยา
ปฐพีวิทยา
วิทยาศาสตร์การประมง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� 
ประมง
สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์
สัตวบาล
สัตวศาสตร์

สาขาวิชาเอก

7. ชื่อ เลขประจำ�ตัวบัตรประชาชน ตำ�แหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร จำ�นวน 5 คน

South China Agri. Uni.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบัน
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2542
2528
2525
2530
2523
2552
2541
2536
2524
2546
2535
2531

ปีที่จบ
การศึกษา

คู่มือนักศึกษา 2554

หมวดที่ 2

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสำ�คัญและวัตถุประสงค์หลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำ�คัญ
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีการเกษตรที่ทรงความรู้คู่คุณธรรม มีศักยภาพในการบู
รณาการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการเกษตร
2) เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถในการวิจยั และประยุกต์ใช้องค์ความรูใ้ นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตการเกษตรอย่างยั่งยืน
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

หมวดที่ 3

ระบบการจัดการศึกษา การดำ�เนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค ข้อกำ�หนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หมวด 2 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคเรียนที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 5-8 สัปดาห์
โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่รวมเวลาสำ�หรับการสอบ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำ�เนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำ�เนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester) และ ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester) ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่นับรวมเวลาสำ�หรับการสอบ
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันจันทร์แรกของเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าระดับปริญญาตรีทางเกษตรศาสตร์ เช่น พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์
ประมง หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง
2. มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.3 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 หมวด 7 (ภาคผนวก ก)
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ชื่อรายวิชา
ก. กลุ่มวิชาบังคับ (Core Courses)
จำ�นวน 11 หน่วยกิต
03-171-701
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
3 (3-0-6)
Research Methodology in Agricultural Technology
03-171-702
การจัดระบบคุณภาพการเกษตร
3 (3-0-6)
Agricultural System Management and Quality System
03-171-703
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร
3 (2-3-5)
Information and Communication Technology in Agricultural Systems
03-171-704
สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
1(0-3-1)
Seminar in Agricultural Technology 1
03-171-705
สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
1(0-3-1)
Seminar in Agricultural Technology 2
ข. กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาต่างๆ ในกลุ่มวิชาเลือกให้ได้หน่วยกิตรวมสำ�หรับหลักสูตร แผน ก แบบ
ก2 ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต และสำ�หรับหลักสูตรแผน ข ต้องเลือกเรียนในกลุม่ วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
		 1) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (Crop Production Technology)
   ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรประกอบด้วย 2 แผน
ได้แก่ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
3.1.1 จำ�นวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 จำ�นวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
แผน ข จำ�นวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 จำ�นวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาบังคับ
11
หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
      รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
38
หน่วยกิต
ง. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
วิชาภาษาอังกฤษ เงื่อนไขตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด (ภาคผนวก ก)
แผน ข จำ�นวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาบังคับ
11
หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาเลือก
21
หน่วยกิต
ค. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
38
หน่วยกิต
ง. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
วิชาภาษาอังกฤษ เงื่อนไขตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด (ภาคผนวก ก)
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03-172-701

ระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์
3(3-0-6)
Ecosystem in Organic Farming
03-172-702
กระบวนการการผลิตเกษตรอินทรีย์
3(3-0-6)
Production Process of Organic Products
03-172-703
การคัดเลือกพันธุ์พืชขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Plant Selection
03-172-704
สภาพภูมิอากาศกับการผลิตพืช
3(3-0-6)
Climatic Changes for Crop Production
03-172-705
การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3(3-0-6)
Integrated Pest Management
03-172-706
เทคโนโลยีการเกษตรทางเลือก
3(3-0-6)
Alternative Agricultural Technology
03-172-707
การผลิตและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
3(3-0-6)
Seed Production and Quality Control
03-172-708
เคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืช
3(3-0-6)
Agrochemistry for Crop Production
03-172-709
การจัดการอินทรียวัตถุในดิน
3(3-0-6)
Soil Organic Matter Management
03-172-710
การพัฒนาพันธุ์และผลิตพืชเพื่ออุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Crop Improvement and Production for Industrial uses
03-172-711
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตพืช
3(3-0-6)
Advanced Technology for Plant Production
03-172-712
การจัดการเทคโนโลยีสำ�หรับเกษตรอินทรีย์เขตร้อน
3(3-0-6)
Technology Management for Tropical Organic Agriculture
03-172-713
สารควบคุมชีวภาพของพืช
3(2-3-5)
Plant Bioregulators
03-172-714
ระบบการผลิตและเทคโนโลยีการเกษตรที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Production Systems and Sustainable Agricultural Technology
03-172-715
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Biotechnology
03-172-716
เรื่องเฉพาะทางวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
3(0-9-3)
Selected Topics in Crop Production Technology
2) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal Production Technology)
   ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้
03-173-701
ระบบการผลิตพืชและสัตว์แบบผสมผสาน
3(3-0-6)
Integrated Crop and Livestock Production Systems
03-173-702
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ในเขตร้อน
3(3-0-6)
Livestock Production Technology in the Tropics
03-173-703
โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Animal Nutrition
03-173-704
การจัดการของเสียฟาร์มปศุสัตว์
3(2-3-5)
Waste Management in Livestock Farms
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การผลิตอาหารสัตว์ในระบบอุตสาหกรรม
Animal Feed Manufacturing in Industrial System
03-173-706
การปรับปรุงการผลิตสัตว์ในเขตร้อน
Improvement of Livestock in the Warm Tropics
03-173-707
การผลิตสัตว์ปีกขั้นสูง
Advanced in Poultry Production
03-173-708
การผลิตสัตว์อินทรีย์
Organic Animal Production
03-173-709
การอนุรักษ์และการจัดการช้างไทย
Management and Conversation of Thai Elephant
03-173-710
สวัสดิภาพสัตว์
Animal Welfare
03-173-711
หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Selected Topics in Animal Production Technology
3) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� (Aquaculture
   ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้
03-174-701
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ขั้นสูง
Advanced Aquaculture
03-174-702
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�บนพื้นฐานระบบนิเวศ
Ecosystem-based Aquaculture
03-174-703
การวางแผนโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
Project Planning in Aquaculture
03-174-704
เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำ�ขั้นสูง
Advanced Aquatic Animal Feed Processing Technology
03-174-705
กำ�ลังผลิตทางชีวภาพในบ่อปลา
Biological Productivity of Fish Ponds
03-174-706
การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ�
Quality Control of Aquatic Animal Production
03-174-707
โรคสัตว์น้ำ�ขั้นสูง
Advanced Aquatic Animal Diseases
03-174-708
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ� 
Genetic Improvement of Aquatic Animals
03-174-709
การใช้สารเคมีและยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� 
Application of Chemicals and Drugs in Aquaculture
03-174-710
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
Selected Topics in Aquaculture Technology
ค. กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
03-175-701
วิทยานิพนธ์
Thesis
03-175-702
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

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

12(0-36-12)
6(0-18-6)
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03-173-705

คู่มือนักศึกษา 2554

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาสำ�หรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี 2 แผนการ
ศึกษา คือ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

		
03-171-701
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
03-171-702
การจัดระบบคุณภาพการเกษตร
xx-xxx-xxx
วิชาเลือก 1
xx-xxx-xxx
วิชาเลือก 2
รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

		
03-171-703
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร
03-171-704
สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
xx-xxx-xxx
วิชาเลือก 3
xx-xxx-xxx
วิชาเลือก 4
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

		
03-171-705
สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
xx-xxx-xxx
วิชาเลือก 5
xx-xxx-xxx
วิชาเลือก 6
03-175-701
วิทยานิพนธ์
03-175-702
การค้นคว้าอิสระ
รวม
		
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
		
03-175-701
วิทยานิพนธ์
xx-xxx-xxx
วิชาเลือก 7
03-175-702
การค้นคว้าอิสระ
รวม

แผน ก แบบ ก2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12

แผน ข
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12

แผน ก แบบ ก2
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
10

แผน ข
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
10

แผน ก แบบ ก2
1(0-3-1)
3(x-x-x)
3
7

แผน ข
1(0-3-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3
10

แผน ก แบบ ก2
9
9

แผน ข
3(x-x-x)
3
6

หมายเหตุ เป็นแผนการเรียนเสนอแนะ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการจัดการ (ม.6)
ชื่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ
Diploma in Management
ชื่อประกาศนียบัตร ปวส. การจัดการ
Dip. in Management

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาวิชาทฤษฎี และแนวความคิดา้ นการจัดการได้อย่างถูกต้อง เพือ่ ให้สามารถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือนำ�ไปใช้ประกอบอาชีพส่วนตัว
2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรกิจ งานด้านฝ่ายบุคคล
งานด้านการขาย งานด้านการควบคุมงานและประสานงาน งานด้านเลขานุการ งานด้านคอมพิวเตอร์
และสามารถนำ�ความร๔ู้ด้านการจัดการไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
3. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า สามารถแก้ปัญหา
ด้วยหลักการและเหตุผล อันจะก่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
4. ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ด้วยความสำ�นึก
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ/หรือ วิทยาศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.1.1 วิชาชีพปรับขั้นพื้นฐาน
2.1.2 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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101 หน่วยกิต
20
3
3
3
6
3
2
78
39
15
24
24
15
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการจัดการ (ปวช.)
ชื่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ
Diploma in Management
ชื่อประกาศนียบัตร ปวส. การจัดการ
Dip. in Management

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาวิชาทฤษฎี และแนวความคิดา้ นการจัดการได้อย่างถูกต้อง เพือ่ ให้สามารถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือนำ�ไปใช้ประกอบอาชีพส่วนตัว
2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรกิจ งานด้านฝ่ายบุคคล
งานด้านการขาย งานด้านการควบคุมงานและประสานงาน งานด้านเลขานุการ งานด้านคอมพิวเตอร์
และสามารถนำ�ความร๔ู้ด้านการจัดการไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
3. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า สามารถแก้ปัญหา
ด้วยหลักการและเหตุผล อันจะก่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
4. ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ด้วยความสำ�นึก
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ/หรือ วิทยาศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

86 หน่วยกิต
20
3
3
3
6
3
2
63
24
24
15
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการบัญชี (ม.6)
ชื่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
Diploma in Accounting
ชื่อประกาศนียบัตร ปวส. การบัญชี
Dip. in Accounting

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ ให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานด้าน
การบัญชี
2. เพื่อนำ�ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพการบัญชีไปประกอบกิจการของตนเอง ปฏิบัติงานในภาครัฐและ
เอกชน
3. ปฏิบัติงานในด้านบริหารธุรกิจและนำ�ไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า สามารถแก้ปัญหา
ด้วยหลักการและเหตุผล อันจะก่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
5. ได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ด้วยความสำ�นึก
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ/หรือ วิทยาศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.1.1 วิชาชีพปรับขั้นพื้นฐาน
2.1.2 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.)
ชื่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
Diploma in Accounting
ชื่อประกาศนียบัตร ปวส. การบัญชี
Dip. in Accounting

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ ให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานด้าน
การบัญชี
2. เพื่อนำ�ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพการบัญชีไปประกอบกิจการของตนเอง ปฏิบัติงานในภาครัฐและ
เอกชน
3. ปฏิบัติงานในด้านบริหารธุรกิจและนำ�ไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า สามารถแก้ปัญหา
ด้วยหลักการและเหตุผล อันจะก่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
5. ได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ด้วยความสำ�นึก
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ/หรือ วิทยาศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

86 หน่วยกิต
20
3
3
3
6
3
2
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24
24
15
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)
ชื่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Diploma in Business Computer
ชื่อประกาศนียบัตร ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Dip. in Business Computer

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
1. เพือ่ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ให้มคี วามรู้ ความสามารถในการนำ�คอมพิวเตอร์เข้ามา
ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้
ช่วยโปรแกรมเมอร์
3. ปฏิบัติงานในด้านบริหารธุรกิจและนำ�ไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า สามารถแก้ปัญหา
ด้วยหลักการและเหตุผล อันจะก่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
5. ได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ด้วยความสำ�นึก
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ/หรือ วิทยาศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.1.1 วิชาชีพปรับขั้นพื้นฐาน
2.1.2 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.)
ชื่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Diploma in Business Computer
ชื่อประกาศนียบัตร ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Dip. in Business Computer

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
1. เพือ่ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ให้มคี วามรู้ ความสามารถในการนำ�คอมพิวเตอร์เข้ามา
ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้
ช่วยโปรแกรมเมอร์
3. ปฏิบัติงานในด้านบริหารธุรกิจและนำ�ไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า สามารถแก้ปัญหา
ด้วยหลักการและเหตุผล อันจะก่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
5. ได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ด้วยความสำ�นึก
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ/หรือ วิทยาศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

86 หน่วยกิต
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตร

                     

ชื่อปริญญา
     

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration  Program  in Management   
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บธ.บ.(การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
B.B.A. (Management)

วัตถุประสงค์

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีความรอบรูท้ างวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการจัดการ  มีความสามารถในการปฏิบตั ิ
งานและบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม  เมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
4. มีความสามารถในการทำ�งานกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้
ทักษะวิชาชีพและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
5. มีประสิทธิภาพในการใช้ความรู้ทางการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
6. มีความรูแ้ ละความสามารถในการใช้เทคนิคพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                           
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             
1.3 กลุ่มวิชาภาษา                                           
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน   
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ         
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก             
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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133 หน่วยกิต
30
3
6
12
9
97
45
36
16
6

หน่วยกิต
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
   

   
  
   
   
   

บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B.Acc.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ ตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  การทำ�บัญชี  การ
สอบบัญชี การบัญชีบริหาร  การวางระบบบัญชี  การภาษีอากร  การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
การตรวจสอบภายใน และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความ
สำ�นึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าทีแ่ ละสังคม การปฏิบตั ติ ามแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียง  ตลอดจนธำ�รงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
3. เพือ่ ให้ผสู้ �ำ เร็จการศึกษามีความรอบรูใ้ นศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
สามารถคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยการใช้ความรู้ในสาขาวิชาและสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ
สื่อสารและทำ�งานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม
5. เพื่อให้มีความเป็นผู้นำ�  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดในทางสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการความ
รู้ และประสบการณ์ทางธุรกิจมาประยุกต์กับการดำ�รงชีพเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3   กลุ่มวิชาภาษา
1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1  กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

136 หน่วยกิต
30
3
6
15
6
100
48
33
19
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต    
หน่วยกิต
หน่วยกิต  
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด
ชื่อหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing  

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
B.B.A. (Marketing)

วัตถุประสงค์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
1. เพือ่ ให้ผสู้ �ำ เร็จการศึกษา มีความรูค้ วามสามารถเชิงวิชาการในงานบริหารธุรกิจทัว่ ไปเกีย่ วกับการติดต่อ
ประสานงาน การตัดสินใจ การวางแผน การควบคุมและการให้คำ�แนะนำ�แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การติดตามและประเมินผลงาน เพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป
2. เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหาร
ด้านการตลาด การจัดซื้อ และการบริหารสินค้าคงเหลือ การบริหารพัสดุ การพยากรณ์ธุรกิจ การ
บุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสามารถปฏิบัติงานตามสาขาที่ได้ศึกษาโดยตรง
3. เพื่อปลูกฝังให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่
เสมอ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผล อำ�นวยการและปฏิบัติการด้วยหลัก
วิชาการที่มีการวางแผนการปฏิบัติงาน การแนะงานและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัด รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และมีคุณภาพ ซึ่งสามารถ
วัดผลงานนั้นได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความ
สำ�นึกในจรรยาอาชีพความรับผิดชอบต่อหน้าทีแ่ ละสังคมตลอดจนธำ�รงไว้ซงึ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

หลักสูตร

3.1.1 จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
		
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก
		
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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133 หน่วยกิต
30
3
6
15
6
97
45
36
16
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

คู่มือนักศึกษา 2554

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
Bachelor of Arts (Tourism)

ชื่อปริญญา

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

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
3. มีความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐาน สมรรถนะทางวิชาชีพ
ในภูมิภาคอื่นของโลก
4. มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ
5. มีความสามารถในการทำ�งานกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้
ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
6. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา รวมทั้ง
สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
7. มีความรูแ้ ละความสามารถในการใช้เทคนิคพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
		 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
		
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก        
		
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

135 หน่วยกิต
30
3
9
12
6
99
24
45
  30
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
Bachelor of Arts
Program in English for International Communication
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
Bachelor of Arts (English for International Communication)
B.A. (English for International Communication)

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารสากล เพือ่ ปฏิบตั งิ านในหน่วย
งานทั้งภาครัฐ เอกชน และธุรกิจส่วนตัว
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ เหมาะสม
กับกาลเทศะ และสอดคล้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
3. เพื่อฝึกฝนให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร		
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
		
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
96 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
30 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
51 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
		
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร		

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
			

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
Bachelor of Business Administration Program in Computer
Information System
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Business Administration (Computer Information Systems)
B.B.A. (Computer Information Systems)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้พัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศใน
หน่วยงาน ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในตำ�แหน่งต่างๆ ผู้บริหารหน่วยงาน นักวิชาการ วิทยากร และพนักงานเจ้า
หน้าที่ในสาขาที่ได้ศึกษามา
2. ผลิตบุคลากรให้เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านบริหาร และงานวิชาการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ในงานบริหารทั่วไป และการบริหารงานที่เกี่ยวกับการวิจัยข้อมูล การวางแผน การออกแบบ การควบคุม การ
ตัดสินใจในทางเทคนิค เข้าใจวิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานบริหาร การ
พัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการสารสนเทศในหน่วยงาน และวิธกี ารดำ�เนินงานเกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การจัดทำ�รายงานและ
การติดตามประมวลผลเพื่อนำ�เสนอ
3. เพือ่ ฝึกอบรมให้มคี วามคิดริเริม่ มีกจิ วิสยั ในการค้นคว้า การวิจยั ปรับปรุงตนเองให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ แก้ไขปัญหา
และตัดสินใจโดยการใช้หลักการและเหตุผล อำ�นวยการและปฏิบัติการด้วยหลักวิชาการ ที่มีการวางแผนการ
ปฏิบตั ิ การแนะงาน และการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายอย่างประหยัด
รวดเร็วตรงต่อเวลาและมีคุณภาพ สามารถวัดผลงานนั้นได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
4. เพือ่ ปลูกฝังจิตสำ�นึกทางด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคณ
ุ ธรรม มีจริยธรรม มีระเบียบวินยั และความซือ่ สัตย์
สุจริต ความขยันหมัน่ เพียรตรงต่อเวลา มีความสำ�นึกในจรรยาวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ
ชาติ ให้เป็นบุคคลที่ทั้งมีความเก่ง มีความดี และมีวินัย

หลักสูตร

จำ�นวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
		 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
		
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
		
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

136 หน่วยกิต
30
3
6
15
6
100
45
36
19
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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มาร์ชวิทยาเขต
(ชาย) วิทยาเขตสุรินทร์ แหล่งรวมพร้อมสิ้น แผ่นดินนี้สร้าง เส้นทางของคน นำ�ชีวิต มีค่า
นำ�ชีวาเข้มข้น นำ�ผจญ ฝึกฝน กล้าแกร่ง
(หญิง) ทุกข์ยากเต็มที่ เมื่อพี่นำ�ทาง ก้าวเดินทุกย่าง เส้นทางทุกเส้นนั้นเป็นน้ำ�แรง คำ�
จารึกยังอยู่ คำ�ครูสอนให้แกร่ง ก้าวด้วยแรงมุ่งหน้าฝ่าฟัน
(พร้อมกัน) เมื่อได้มองจ้องดูมาตราก็ได้คำ�ว่าคน ต้องอดทนเราต้องอดทน เข้าผจญร่วมกัน
(หญิง) ให้ฝันท่านสมได้ชมชื่นฝัน
(ชาย) เราจึงรุกบุกบั่นสู้งานต่อไป
(พร้อมกัน) วิทยาเขตสุรินทร์ เขตแดนทั้งสิ้น ก้อนดินทุกก้อนนั้นคอยสอนใจ สร้างสุรินทร์
ลือลั่น สร้างความฝันยิ่งใหญ่ ภาคภูมิใจวิทยาเขตเกษตรสุรินทร์

รำ�วงลงงาน
(สร้อย) ย่ำ�รุ่งอรุโณทัย พวกเรารุดไปลงไร่ลงนา ที่อยู่คอกวัวก็รีดนมวัว ที่ปลูกผักสวนครัวก็เตรียม
ตัวกันมา ยามค่ำ�ลมพัดรวยริน ก็ยังฟันดินกันอยู่เฮฮา ที่ยังนั่งเรียนก็เปลี่ยนลงงาน หนุ่ม
สาวสำ�ราญ ร่วมลงงานเฮฮา
ชาย
มาสิมาน้องยาของพี่ แบกจอบมาซี่ไปกับพี่กานดา เทคโนฯ สุรินทร์เรา หากินกันคล่อง
พืชผัก ฟักทองดูสิน้องงามตา
หญิง
ไปก็ไปคุณผูช้ ายชอบโอ่ เป็นเด็กเทคโนฯ ทำ�คุยโอ่วางท่า น้องมาร่�ำ เรียนอย่ามาเพียรวาย
วุ่น ดูฟักทองของคุณพันธุ์ญี่ปุ่นมะละกา (สร้อย...)
ชาย
ดูสฟิ าร์มของพีม่ ไี ก่ ล้วนตัวโตใหญ่เบ่งไข่ออกมา ไข่สรุ นิ ทร์เขากินอร่อย กินไข่บอ่ ยๆ น้อง
น้อยงามตา
หญิง
ดูก็เป็นเห็นแต่คนเลี้ยงไก่ ตัวกลมเหมือนไข่จิตใจผวา ไข่สุรินทร์เขากินอร่อย คงกินบ่อย
ใช่ไหมหน้าเหมือนไข่นกกระทา (สร้อย...)
ชาย
ดูพวกเราสาวๆ เดินผ่าน เกษตรกลวิธานซาบซ่านอุรา เราเครือ่ งกลผลงานชัน้ ยอด เครือ่ ง
เราดีตลอดเชียวนะแม่ยอดกัลยา
หญิง
เออพี่ชายนี้เป็นช่างเครื่อง ทำ�คุยฟุ้งเฟื่องสอดตามองมา เราชาวเกษตรอย่าได้เอ็ดอึงไป
ช่วยหัวเราะพี่ชายน้ำ�มันเครื่องเข้าตา (สร้อย...)
ชาย
ดูซิตัวนั่นวัวฝูงใหญ่ รีดนมก็ได้ชอบไหมนวลตา ยอดนิยมละวัวนมพันธ์ใหญ่ บำ�รุงพันธ์ุ
เอาไว้รีดนมให้กานดา
หญิง
ดูซวิ วั นัน่ ตัวสูงใหญ่ รีดนมมาให้ขอบใจหนักหนา ระวังรีดนมมันแห้งหมดตัว คนบำ�รุงพันธุ์
วัวจะปวดหัวกันขึ้นมา (สร้อย...)
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ชา ชา ช่า
*พี่เป็นเด็กเทคโนฯ ไม่อยากคุยโตอยู่เทคโนสุรินทร์ ไม่รวยด้วยทรัพย์และสินแต่เรื่องหากิน
ละโอ้ยแสนสบาย
พี่เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว ปลูกผักสวนครัว มีอยู่มากมาย ถึงจนไม่กลัวอดตายกินอยู่สบายในถิ่น
เทคโนฯ
น้องจ๋าเจ้าอย่าลังเล อยากมีแฟนเท่ห์หุ่นเก๋แสนโก้ เชิญมาเป็นแฟนเด็กเทคโนฯ นอกจาก
จะโก้ยังมีนมโคให้กิน
มา มะ มาอยู่เทคโนฯ มาช่วยเดินโชว์ในเทคโนฯ สุรินทร์ วัว ควาย ได้เห็นยุพิน เพิ่มนม
ให้กิน จะรักถิ่นเทคโนฯ...
(*ซ้ำ�)

เทคโนสุรินทร์ถิ่นฝัน

บีกิน
*เกษตรเราช่างงามล้ำ�  งามสมนามวิทยาเขต เชิดชูหมู่เรา ขวัญชาวเกษตรล้ำ�ค่าดุจเพชร
แพรวพราย
เทคโนฯ สุรนิ ทร์ถนิ่ แดนฝัน งามล้�ำ ครันพืชพันธุ์ นาไร่ อ่างน้�ำ ตานัน้ สำ�คัญยิง่ ใหญ่ คือ แหล่ง
รวมใจของเรา
ลำ�โกดกงโอบเราไว้ รวมน้ำ�ใจรักเข้า ร่มไทรให้ความร่มเย็นเป็นเงา ปกป้องเราร่มเย็น
สง่างามเมื่อยามยล เชิญผองชนให้มาเที่ยวเล่น จากไป ยังซึ้งถึงความดีเด่นเป็นมิ่งขวัญ
สุรินทร์...
*(ซ้ำ�)

ถิ่นชัยพฤกษ์แดง

โฟล์คสากล
*ถิ่นขจีนี้ชัยพฤกษ์แดง ร้อนแรงเหมือนใครเขาว่า หากใครอาจเอ่ยวาจา จะทำ�ให้ข้าฯ ร้าว
ฤทัย ถิ่นนี้แม้มีผู้ใดย่างกรายมิวายหวนมา ติดตรึงฝังแนบอุราจิตใจใฝ่หานราวลีสกล
จากไปอาลัยหา นิทราอาวรณ์ สวดมนต์ก่อนนอน จะได้กลับมา หากกลับมาแล้ว ขอให้
พบเจอรุ่นน้อง โกดกงเชื่อมโยงน้ำ�ใจ สาบานไว้รักกันฉันท์น้องพี่ หากใครอาจมาย่ำ�ยี จะเอาชีวีเข้า
แลกกัน
(*ซ้ำ�)
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นักศึกษาเกษตรกรรม

โชล

(ชาย) *พวกเราทำ�กสิกรรมเพื่อเรียน พวกเราเพียรตั้งหน้าเรียนเร่งจำ� เมื่อลงงานมีผลงาน
เลิศล้ำ� เพราะว่าเราไม่ถาม เพราะว่าความรักถิ่น
(หญิง) ปลูกพืชพันธ์ุก็ประกันว่าโต รีดนมโคก็โอ้โฮน่ากิน ปลูกหม่อนไหมทำ�ซิ่นไทยเพิ่มสิน
เรารัก แดนแผ่นดิน รักสุรินทร์ถิ่นเรา
(ชาย) ลุยเอ้าลุย ไม่ใช่คุยเข้มแข็ง เติมเรี่ยวแรงลงแหล่งงานเร็วเข้า ดวงตะวันมันโผล่มา
เร่งเร้า มาแต่เช้าเร่งให้เราเริ่มทำ�
(พร้อมกัน) พวกเราทำ�กสิกรรมแน่นอน พวกเราเป็นกสิกรผู้นำ� พวกเรามีน้ำ�ใจเลิศล้ำ� เรา
รักงานกสิกรรม เรารักนามสุรินทร์
(*ซ้ำ�)

เสียงเพลงจากอ่างนํ้าตา

รุมบ้า

*ลมพริ้วมา อ่างน้ำ�ตาซัดซ่าครื้นเครง ลมคลื่นครั่นครื้นบรรเลง ขับเป็นเพลงแห่งฝันยิ่งใหญ่
มองไม้ทิว ไสวปลิวลิบลิ่วล้ำ�ไกล แนวอ่างทอดขวางกว้างใหญ่ ขังน้ำ�ใจของชาวเกษตรกร
จากฝัน ท่านสร้างอ่างไว้ให้เรา จากความขมขื่นปวดร้าว ร้อนหนาวมิเคยอาทร น้ำ�ตา หลั่ง
มาลงอ่างอาวรณ์ แรงงานของท่านครั้งก่อน สั่งสอนมิให้ลืมเลือน
เพลงแว่วมา อ่างน้�ำ ตาเหมือนว่าเสียงเตือน ยามห่างอ่างคล้ายไร้เพือ่ นสายลมเตือนให้เยือน
อ่างงาม
*(ซ้ำ�)

อุดมการณ์ชีวิต

แทงโก
สัญญาแห่งใจในข้า ด้วยปฏิณญาแห่งชีวิตตน ต่อร่มไทรใหญ่เคยให้สุขล้ำ�ต่อลำ�โกดกงสาย
ชล ต่อครูทุกคนที่ให้วิชา
ตั้งใจเรียนเร่งผ่าน ได้ประสบการณ์อนันต์ล้ำ�ค่า ความรู้เต็มเปี่ยมดังได้มุ่งหวังเพิ่มพูล พลัง
แข็งกล้ากับคำ�สัญญามุ่งหน้าฝ่าไป
*ไปสู่เส้นทางเพื่อสร้างธัญญา คุณค่าอุดมสร้างสรรค์สังคมสว่างไสวไปเพื่อเกื้อกูลทำ�คุณ
ความดี มีความจริงใจไปเป็นหลักชัยเกษตรกร
สัญญาข้ายืนยงมั่น มุ่งหน้าฝ่าฟันไม่เคยร้าวรอน หากแม้ชีวีถึงที่สลาย ชีพชนม์วอดวายเสีย
ก่อน เป็นปุ๋ยยังนอนด้วยความสุขใจ
*(ซ้ำ�)
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อ่างน้ำ�ตาของชายเพื่อพลีกายเพื่อพื้นดิน เกษตรสุรินทร์แดนฝันบรรเจิดไกล
สุดระทมไม่สมปองถ้าได้ลองดูน้ำ�ใจ ด้วยชีวิตและจิตใจให้กับงาน
(หญิง)
*แล้วเอาไงเล่าเมื่อพวกเขาต้องร้าวราน
(ชาย)
ด้วยชีวิตและวิญญาณ ต้องมีม่านความรักบัง
(พร้อมกัน) เขือ่ นแสนยาวสวยงามเกิดขึน้ ตามคำ�สอนสัง่ เมือ่ มีทกุ ข์มาประดัง ต้องมานัง่ ริมอ่างเอย...
*(ซ้ำ�พร้อมกัน)

คิดถึงพ่อ

วอลทซ์/โบเรโล
ฝันของฉัน แสนไกลโน้น โพ้นขอบฟ้า วัน เวลา จะมีให้ฉันไหมนี่ ถึงเร่งรุดเดินทางอย่าง
อัสนี จนป่านนี้ยังไม่ถึงแม้กึ่งทาง
พ่อสร้างความฝันนั้นไว้ สร้างด้วยดวงใจมิจาง พ่อบากบั่นมาสร้าง อาณาจักรเพราะรักไพร
กว้าง พ่อทำ�ทุกอย่าง สร้างค่าของคน
พ่อตรมขื่นขมฤทัย พ่อเก็บมันไว้ทุกข์ทน พ่อสู่งานถึงวันพ่อสิ้น ไม่ยินพ่อบ่น พ่อสู้อดทน
ฝันได้ไปถึง
*วันเวลาเป็นมาตราวัดชีวิต เรามีสิทธิ์เท่ากัน วันวันหนึ่ง แต่ใครจะทำ�อะไรให้ตราตรึง นั้น
แหละซึ่งทำ�ชีวิตให้ผิดกัน
พ่อวางมาตราไว้เตือน ติดตรึงเสมือนสัมพันธ์ พ่อให้ลูกหลานรักงานรักถิ่น รักดินแดนท่าน
พ่อจากไปนานให้ลูกคิดถึง
*(ซ้ำ�)

ร่มไทร

ควิกสเต็บ

ถิ่นสถาน วิมานร่มไทร แหล่งรวมน้ำ�ใจวิทยาเขตสุรินทร์
แผ่ร่มเงา ขึ้นเย็นอาจินต์ เย็นทั้งธานินทร์ ถิ่นของชาวเรา
มีศาลเจ้าพ่อโกดกง อยู่คงคู่ไทรนานเนาว์ ท่านให้เมตตาผองเรา เฝ้าคุ้มครองมิ่งขวัญ
ลำ�น้ำ�คดรอบเป็นวง โกดกงชื่อมีปางบรรพ์ ล้อมเกาะเสด็จประพาสสำ�คัญเป็นอุทยานโสภา
เกาะในฝัน วิมานแห่งพรหม หากใครได้ชม แล้วคงอยากกลับมา
เกาะแห่งนี้ชุบชีวา เย็นสายธารา ชวนให้มาเที่ยวชม... *(ซ้ำ�)
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(ชาย)

อ่างนํ้าตา
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วันอำ�ลา

วันล่วงเลยเร็วผ่าน ดังสายธารไหลล่อง เลยไปได้แต่มอง ใจหมองต้องลามหาวิทยาลัย
เคยร่วมเรียนและเล่น มีเพื่อนเป็นคู่ใจ จำ�ลาจากแรมไกล คงไร้วันคืนแสนชื่นดังเคย
อ่างเอย อ่างน้ำ�ตา ยามลาจากไกล มิใช่ลาเลย ลำ�โกดกงเจ้าเอย อย่าลืมเลยที่เคยร่วมฝันกันมา
ลาแล้วอาณาจักร เคยร่วมกันฟันฝ่า คุณครูศิษย์บูชา ลาแล้วจะคืนหวลมาเยี่ยมเยือน... *(ซ้ำ�)

รักสีนํ้าเงิน

(ชาย) ราชมงคล เหมือนดลให้เราได้เจอ เป็นสุขจริงเออ เมือ่ มีเธออยูเ่ คียงฉัน ภายใต้รม่ ธงสถาบัน
ที่มีคุณอนันต์นามมั่นราชมงคล
(หญิง) แรกสบตากัน รู้พลันว่าใจต้องใจจะอยู่แห่งไหน ดั่งเธอไปด้วยทุกหน พันผูกอยู่ในราชมงคล
เปรียบสุขล้นกมล เจอคนที่เรารู้ใจ
(ชาย) *เรืองรองแสง ทองแห่งความหวัง ยินระฆัง ก้องฤทัย ความหวังสองเราคงสมใจ แนบใจ
กาย สุขสดใส อุ่นในวิญญาณ์
(พร้อม) คราต้องจากไป สองใจเราคงไม่ลืมความสุขความปลื้ม ที่เกิดในแหล่งศึกษา เราได้ร่ำ�เรียน
วิชาอีกความรักมา ติดตราตรึงใจชั่วกาล *(ซ้ำ�)

มาร์ชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มิ่งพระภูวดลพระราชทานสมญานามให้
เกียรติคุณสมนามยิ่งใหญ่ล้ำ�เลอค่า

สีน้ำ�เงินเด่นงามอร่ามกลางใจ
จะเทอดทูนบูชาไว้นิรันดร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

230

ก้าวล้ำ�นำ�รู้ตนวิทยาการทั้งมวลรวมกัน
เพื่อมหาพิชัยมงกุฏรักเทิดมั่น

สามัคคีร่วมใจร่วมสร้างสรร
เทิดแด่องค์ราชันดุจถวายชีวี

ดอกบัวบานไม่รู้โรยรา
จะจรรโลงยืนยงศักดิ์ศรี

เหมือนปัญญาแจ่มจ้าธาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2554

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
พุธ
1
2
3
4

พฤหัสบดี ศุกร์
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

นักศึกษาใหม่
ลงทะเบียน

นักศึกษาใหม่
นักศึกษาใหม่เข้าหอพัก
นักศึกษาใหม่
เข้าหอพัก
และปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์ฯ

เสาร์

อาทิตย์

จันทร์

มิถุนายน 2554

อังคาร

โครงการประชุมเชียร์
อย่างสร้างสรรค์
ก้าวใหม่ ห่างไกลเหล้า
บุหรี่และความรุนแรง

5

6

7

12

13

14

19

20

21

27

28

26

กีฬาสีภายในราชมงคล
สัมพันธ์ป้องกันโรคเอดส์
และต้านยา

พุธ

พฤหัสบดี ศุกร์
      เปิ
1 ดภาคการศึกษาต้น 2
3
ประชาสัมพันธ์การฝึกงาน

4

8

9

10

11

15

16วันไหว้ครู

17

18

23

24

25

(ปวส.) นักศึกษา
เริ่มยื่นคำ�ร้องขอเพิ่ม/
เปลี่ยนกลุ่ม/ถอนวิชาเรียน

นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอ
เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/
ถอนวิชาเรียน
วันสุดท้าย

22
29

ตรวจโรคนักศึกษาใหม่

30

กิจกรรมตักบาตร
น้องใหม่

เสาร์

อาทิตย์

จันทร์

กรกฎาคม 2554

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

1

ศุกร์

2

เสาร์

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15
16วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชา

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

เริ่มสอบกลางภาค
การศึกษา

สิ้นสุดการสอบ
กลางภาคการศึกษา

9

อาทิตย์
โครงการฟุตบอล
ประเพณีราชมงคล
สุรินทร์ราชภัฏสุรินทร์
ครั้งที่ 5

1

7

8

14

จันทร์

สิงหาคม 2554

อังคาร
พุธ
2
3
9

10

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

31

งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์

พฤหัสบดี ศุกร์
4
5

6

เสาร์

11

12กิจกรรมวันแม่ 13

18

19

20

25

26

27

กิจกรรมบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ
พระนางเจ้าสิริกิติ์

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน
กับผู้นำ�นักศึกษา มทร.

แห่งชาติ

อาทิตย์

จันทร์

กันยายน 2554

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี ศุกร์
1
2
กีฬาภายในราชมงคล

3

8

9

10

สัมพันธ์ปกป้องโรคเอดส์
และต้านยาเสพติด
ปี 2554 รอบมหกรรม

เสาร์

4

5

6

7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

วันเยาวชนแห่งชาติ

21

22

23

24

25

26

27

28

29

เริ่มสอบปลายภาค
การศึกษา

30

วันสุดท้ายของการสอบ
ปลายภาคการศึกษา

อาทิตย์
2

จันทร์

ตุลาคม 2554

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

1

เสาร์

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

9

วันปิยมหาราช

ยื่นคำ�ร้องขอผ่อนการ
ตรวจเลือกเข้ารับ
วันสุดท้ายของการเรียน
ภาคการศึกษาต้น

นักศึกษาทุกชั้นปี
ลงทะเบียน

วันออกพรรษา

โครงการศึกษาดูงาน
ต่างมหาวิทยาลัยฯ

อาทิตย์

อังคาร
พุธ
1
2
วันเปิดภาคเรียนที่ 2

พฤหัสบดี ศุกร์
3
4

5

8

9

กิจกรรมวันลอยกระทง

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6
13

ราชมงคลเมืองช้าง
มินิฮาล์ฟมาราธอน
ครั้งที่.......

จันทร์

พฤศจิกายน 2554

7
งานช้างและงานกาชาด
จังหวัดสุรินทร์

ยื่นคำ�ร้องขอผ่อนผัน
เข้ารับราชการทหาร
ประจำ�ปี 2555

เสาร์

อาทิตย์

จันทร์

ธันวาคม 2554

อังคาร

4

5

6

11

12

13

18

19

25

26

กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ

เริ่มสอบกลาง
ภาคเรียนที่ 2

พุธ

พฤหัสบดี ศุกร์
เสาร์
1
2
3
กิจกรรมบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

7

8

9

10

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

จัดสัมนาการฝึกงาน
ภายนอก

ทำ�บุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่

วันรัฐธรรมนูญ

มกราคม 2555

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
พุธ
1
2
3
4

พฤหัสบดี ศุกร์
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

วันครูแห่งชาติ

วันสถาปนา
มหาวิทยาลัย

เสาร์

วันเด็กแห่งชาติ

อาทิตย์

จันทร์

กุมภาพันธ์ 2555

อังคาร
พุธ
1
2

พฤหัสบดี ศุกร์
3
4

5

เสาร์

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

เริ่มสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 2

อาทิตย์

จันทร์

มีนาคม 2555

อังคาร
พุธ
1
2

พฤหัสบดี ศุกร์
3
4

5

เสาร์

6

7

8

9

10

11

วันสิ้นภาคเรียนที่ 2

12

13

14

15

18

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

วันเปิดภาคเรียน
ฤดูร้อน

อาทิตย์

จันทร์

เมษายน 2555

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

1

ศุกร์

2

เสาร์

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25นักศึกษาใหม่ 26

27

28

29

30

ลงทะเบียน

เบอร์โทรศัพท์

ส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สำ�นักงานรองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตสุรินทร์
สำ�นักงานวิทยาเขตสุรินทร์
งานบริหารแผนและการคลัง
-ฝ่ายการเงิน   
-ฝ่ายออกแบบและพัสดุ
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
งานพัฒนานักศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำ�นักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์
โทรสาร

0-4452-0764
0-4452-0764
0-4415-3062, 0-4415-3090
0-4415-3064

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

0-4415-3065
0-4415-3066
0-4415-3093
0-4415-3097
080-4647333, 084-1026390
087-4582337
0-4415-3045

