
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

สวนที่ 1  
ขอมูลทั่วไป  



 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีพัฒนาการจากการจัดต้ังเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
ระดับปริญญาครั้งแรกเม่ือวันที่  27  กุมภาพันธ์  2518  โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2518   ใช้ชื่อสถาบันว่า  “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”  ต่อมาเม่ือ
วันที่  15 กันยายน 2531 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
นามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”  โดยมีพระราชบัญญัติเปล่ียนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลใน  พ.ศ. 2532 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 รัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  โดยปรับเปล่ียนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็น  

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” 9 แห่ง ดังน้ี 
   1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
   2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 
   3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
   6.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
   7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   8.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
   9.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ในวันอังคารท่ี  18  มกราคม  2548  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ประกาศใช้ในพระราชกฤษฎีกา 
 ดังน้ัน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” เกิดข้ึนมาจากพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี พ.ศ. 2548 ที่มุ่งกระจายอํานาจและการบริการทางการศึกษา 
ที่สนองตอบต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีความ
คล่องตัวมีอิสระทางการบริหารและวิชาการ และเป็นนิติบุคคลท่ีสามารถบริหารจัดการด้วยตัวเอง
อย่างสมบูรณ ์

  ประวัติ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เกิดจากการยุบรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลเดิมในเขตภาคใต้เข้าด้วยกัน 5 สถานศึกษา ได้แก่ 

1. คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช   
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   
3. วิทยาเขตศรีวิชัย 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   
5. วิทยาเขตภาคใต้  

โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แบ่งส่วนราชการต่าง ๆ ออกเป็นสํานักงาน

อธิการบดี/คณะ/สํานักงานวิทยาเขต/ศูนย์/สํานัก/สถาบันฯ  และสถานี  ดังนี้ 
 (1)  สํานักงานอธิการบดี ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ให้แก่  คณะ  สํานักวิทยาเขต  วิทยาลัย  สํานัก  และสถาบันฯ  ซ่ึงประกอบด้วยกองต่าง  ๆ  
คือ กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา  
กองประชาสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ และกองออกแบบและพัฒนาอาคาร
สถานท่ี 
 (2)  สํานักงานวิทยาเขต ทําหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในวิทยาเขต 
ประกอบด้วย สํานักงานวิทยาเขตตรัง สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 (3)  คณะ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาทั้งหมด 12 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
การจัดการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ
โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (4)  วิทยาลัย  มี ด้วยกัน  3 วิทยาลัย  คือ วิทยาลัยรัตภูมิ  วิทยาลัยการโรงแรมและ 
การท่องเท่ียว (วิทยาเขตตรัง) และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช  ขนอม) 
 (5)  สํานัก / สถาบัน เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังข้ึน  เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ด้านวิชาการ การศึกษา
ค้นคว้าทดลอง  การฝึกอบรมระยะสั้น  กิจกรรมเฉพาะ  และกิจกรรมสนับสนุนงานของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ให้เป็นไปตามเป้าหมายประกอบด้วยหน่วยงาน มี  4 แห่ง คือ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   



 

 

 

 
 
 
 

 
 

          สถานท่ีตั้ง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  สัญลักษณ์และสีประจํา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
ตราสญัลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประกอบด้วย 
ดวงตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลท่ี ๙ 
อยู่ภายในวงกลม มีรูปดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙ และ 

พระมหาพิชัยมงกุฎครอบ ใต้วงกลมมแีถบโค้งรองรับ ภายในบรรจุอักษร 
ชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดวงตราพระราชลญัจกร เลข ๙ และพระมหาพิชยัมงกุฎ  
ส่ือความหมายถึงพระมหากรุณาธคิุณ 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชญิพระราชลัญจกร  
ประจําพระองค์ และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการ 

รูปดอกบวั ๘ กลีบ  ส่ือความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปท่ัวสารทิศ 
ชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา 

 

สีเหลือง 
เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ 

การประสบความสําเร็จ 
เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจรญิรุง่เรือง 



 

 

นโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

วิสัยทัศน ์

ปรัชญาการศึกษา 

มหาวิทยาลยัผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสูส่ากล  ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

1. ผลิตกําลังคนด้านวิชาชพีบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ท่ีมีคุณภาพและมคีวามสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 

 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต  

การบริการท่ีสามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิม่  

 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ 

ในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นอย่างยั่งยืน  

 4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

"สร้างคนสู่งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี" 

1. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

3. นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร  

4. นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมและบริการชุมชน  

5. นโยบายด้านพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

6. นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 

1. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

ด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ  

  2. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สามารถ

ถ่ายทอดสู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม  

  3. ชุมชนและสังคมไทยได้รับการบริการวิชาการเพื่อ

เพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 

เพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ 

4. นักศึกษาและบุคลากร มีจิตสํานึกในการทํานุบํารุงศาสนา 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 1. การพัฒนาการศึกษาบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม 

สู่ระดับสากล 

2. การพัฒนางานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  

ให้มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล  

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีตามความต้องการของสังคม  

4. การปลูกจิตสํานึกในการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาและบคลากร 

ปรัชญาการศกึษา 



 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 



 

 

 
 
 

 
 

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

 
สํานักงานอธิการบดี 
โทร. 0-7431-7111 ตอ 2000-2001 
 
คณะบริหารธุรกิจ 
โทร. 0-7431-7176 ตอ 4000-4003 
http://bba.rmutsv.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานที่ตั้งหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 



 

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

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

  

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

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

 



 

 

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

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

  

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

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

 
 

 
 
    
    
    

     
 
 



 

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

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

  

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

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

        



 

 

 

การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี ้

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

  
รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) เขาศึกษาตอโดยใชระยะเวลาการศึกษา 2-3 ป 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

  
รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขาศึกษาตอในหลักสูตร
ตอเนื่อง/เทียบโอนและรับผูจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) เขาศึกษาในหลักสูตร 4 ป หลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 6 ป 

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  รับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   
   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา 
ไดจัดการศึกษา จํานวน 1 สาขาวิชา 

   -  สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม 

  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาลัยรัตภูมิ  
ไดจัดการศึกษา จํานวน 8 สาขาวิชา 

   -  สาขาวิชาการตลาด 
   -  สาขาวิชาการบัญช ี
   -  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
   -  สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร 
   -  สาขาวิชาชางกลเกษตร 
   -  สาขาวิชาชางยนต 
   -  สาขาวิชาชางไฟฟา 
   -  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

       

  
   
   
   
                

 



 
 

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

  
1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา   
การจัดการศึกษา โดยแบงออกเปน 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย จํานวน  10  หลักสูตร ดังตอไปนี ้

   1.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน  10  สาขาวิชา 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
   1.2  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  จํานวน  3  สาขาวิชา 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
   1.3  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน  4  สาขาวิชา 
    -  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
    -  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
   1.4  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน  1   สาขาวิชา 
   1.5  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   จํานวน  3   สาขาวิชา 
    -  สาขาวิชาการผังเมือง 
    -  สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
    -  สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม 
   1.6  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   จํานวน  3   สาขาวิชา 
    -  สาขาวิชาการทองเท่ียว 
    -  สาขาวิชาการโรงแรม 
    -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
   1.7  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน  2  สาขาวิชา 
    -  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
    -  สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร 

     



 

 

 

   1.8  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  จํานวน  2  สาขาวิชา 
    -  สาขาวิชาทัศนศิลป 
    -  สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 
   1.9  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน  4  สาขาวิชา 
    -  สาขาวิชาการตลาด 
    -  สาขาวิชาการจัดการ 
    -  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
    -  สาขาวิชาการเงิน 
   1.10 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา 
    

  
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
การจัดการศึกษา โดยแบงออกเปน 3 วิทยาเขต ดังตอไปนี้ 

   2.1 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ทุงใหญ  จํานวน  3  หลักสูตร 
    2.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน  6  สาขาวิชา 
     -  สาขาวิชาพืชศาสตร 
     -  สาขาวิชาสัตวศาสตร 
     -  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
     -  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
     -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     -  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 
    2.1.2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร 
   2.2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ  จํานวน  6  หลักสูตร 
    2.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน  11 สาขาวิชา 
     -  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
     -  สาขาวิชาชวีวิทยาประยุกต 
     -  สาขาวิชาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร 
     -  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 
     -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     -  สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ํามันปาลมและโอลิโอเคม ี
     -  สาขาวิชาพืชศาสตร 
     -  สาขาวิชาสัตวศาสตร 
     -  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
     -  สาขาวิชาประมง 
     -  สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร 
    2.2.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน  1  สาขาวิชา 
     -  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

     



 
 

    2.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จํานวน  1  สาขาวิชา 
     -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
    2.2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน  5  สาขาวิชา 
     -  สาขาวิชาการเงิน 
     -  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     -  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
     -  สาขาวิชาการจัดการการเปนผูประกอบการ 
     -  สาขาวิชาการจัดการการตลาด 
    2.2.5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จํานวน  1  สาขาวิชา 
    2.2.6 หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต  จํานวน  1  สาขาวิชา 
     -  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
   2.3  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม  จํานวน  4  หลักสูตร  ดังนี ้
    2.3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน  2  สาขาวิชา 
     -  สาขาวิชาการจัดการ 
     -  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
    2.3.2  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน  1  สาขาวิชา 
    2.3.3  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน  2  สาขาวิชา 
     -  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
     -  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
    2.3.4  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จํานวน  1  สาขาวิชา 
     -  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 
      

  
3. วิทยาเขตตรัง  
การจัดการศึกษา โดยแบงออกเปน 2 คณะ และ 1 วิทยาลัย จํานวน 5 หลักสูตร ดังตอไปนี้ 

   3.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  จํานวน  8  สาขาวิชา 
    -  สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
    -  สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 
    -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    -  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
    -  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 
    -  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมทองถ่ิน 
    -  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
    -  สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร 
   3.2   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน  2  สาขาวิชา 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 
   3.3   หลักสูตรบัญชีบณัฑิต จํานวน  1  สาขาวิชา    



 

 

   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

  
1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา   
ไดจัดการศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร ดังตอไปนี้ 

   1.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา 
    -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
   1.2  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา 
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
     

  
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
ไดจัดการศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ดังตอไปนี้ 

   2.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 4 สาขาวิชา 
    -  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพชื 
    -  สาขาวิชาสัตวศาสตร 
    -  สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง 
    -  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
     

  
3. วิทยาเขตตรัง  
ไดจัดการศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ดังตอไปนี้ 

   3.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา 
    -  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
    -  สาขาวิชาการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ 
    -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
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สวนที่ 2  
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบ ขอบังคับ และ 
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 



  หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 
 
 
 

 
 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปท่ี  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ  ให

ประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา  ดังตอไปนี ้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
 



  หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนสถาบันเทคโนโลยี     
ราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “สภาวิชาการ”  หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “สภาคณาจารยและขาราชการ”  หมายความวา  สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “วิทยาเขต”  หมายความวา  เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมีคณะ  สถาบัน  สํานัก  
วิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ต้ังแตสองสวนราชการขึ้นไป
ต้ังอยูในเขตการศึกษานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 “รัฐมนตร”ี  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้  จํานวน  ๙  แหง  ดังนี ้

(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการ

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวง 
ศึกษาธิการ 



  หนา   ๑๙ 
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มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และมี
อํานาจออกกฎกระทรวง  และประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 กฎกระทรวง  และประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

  
มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค

ใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครู
วิชาชีพ  ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม  ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  และอนุรักษสิ่งแวดลอม  โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพ
เฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก 

มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ  ดังนี ้
(๑) สํานักงานอธกิารบดี 
(๒) สํานักงานวิทยาเขต 
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย 
(๔) คณะ 
(๕) สถาบัน 
(๖) สํานัก 
(๗) วิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  เพ่ือดําเนินการ   
ตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๗  เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได 
 สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขต  อาจแบงสวนราชการเปนกองหรือสวนราชการ      
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง 
 บัณฑิตวิทยาลัย  อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี  กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง 
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 คณะ  อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี  ภาควิชา  กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง 
 สถาบัน  สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  อาจแบงสวนราชการ
เปนสํานักงานผูอํานวยการ กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง 
 วิทยาลัย  อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ  ภาควิชา  กองหรือสวนราชการ   
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง 
 สํานักงานคณบดี  สํานักงานผูอํานวยการ  ภาควิชา  กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง  อาจแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทางาน 

มาตรา ๙ การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  
สถาบัน  สํานัก  วิทยาลัยหรือสวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหทําเปน
กฎกระทรวง 
 การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี  สํานักงานผูอํานวยการ  ภาควิชา  กองหรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง  ใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 การแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน  ใหทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๐ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได  และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได 
 การรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๑๑ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูใดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  หรือยุติหรือชะลอ
การศึกษาของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวาผูนั้นขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือจายคาธรรมเนียมการศึกษา
ตาง  ๆ  แกมหาวิทยาลัยมิได 
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เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 หลักเกณฑการพิจารณาวานักศึกษาผูใดขาดแคลนทุนทรัพย  ใหเปนไปตามระเบียบที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๑๒ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยอาจมีรายได  ดังนี ้
(๑) เงินผลประโยชน  คาธรรมเนียม  คาปรับ  และคาบริการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๒) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล

หรือใชประโยชน 
(๓) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอทุิศใหแกมหาวิทยาลัย 
(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
(๕) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับ 
(๖) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น 

 ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใชและจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น  
รวมท้ังจัดหารายไดจากการใหบริการ  และการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของสวนราชการใน
มหาวิทยาลัย 
 รายไดและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย เบี้ยปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย  รวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา  และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ
ทรัพยสินหรือสัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ   ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวง 
การคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๑๓ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือไดมาโดยการซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวิทยาลัยต้ังแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ไมถือเปนที่ราชพัสดุ
และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๔ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใต
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗ 
 เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนด
ไวและตองเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย แตถ ามี ความจํ า เปนตอง เปลี่ ยนแปลง
เงื่อนไขดังกลาว  มหาวิทยาลัยตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท  หากไมมีทายาทหรือ
ทายาทไมปรากฏ  จะตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 



  หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 

 
มาตรา ๑๕ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  ไดแก  อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย  

และขาราชการ 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน  ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  

คณบดี   ผูอํานวยการสถาบัน   ผูอํานวยการสํานัก   ผูอํานวยการวิทยาลัย   และหัวหนาสวนราชการ  
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน  ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใชผูดํารงตําแหนงตาม  (๓) 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสี่คน  ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ทั้งนี้  ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กฎหมาย  การงบประมาณและการเงิน  การบริหารงานบุคคล  การศึกษา
เศรษฐศาสตร   และสังคมศาสตร   อยางนอยดานละหนึ่งคน   และดานอื่น  ๆ  ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควร 
 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง  ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๓)
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี 
 ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 
 คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  คุณสมบัติของผูเลือก  ตลอดจนหลักเกณฑ  และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม  (๓)  และ  (๔)  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๑๖ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔) 
และ  (๕)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งหรืออาจ
ไดรับเลือกใหมอีกได 
 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน 

ประเภทนั้น 
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพรองตอหนาที่หรือ

หยอนความสามารถ 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
การพนจากตําแหนงตาม  (๕)  ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 
ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลง  ไมวาดวยเหตุใด

และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน
ตําแหนงที่วาง  ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 
 ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  
หรือ  (๕)  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งหรือไดมีการ
เลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง  หรือไดรับเลือกอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน
จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 
 ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  
และ  (๕)  พนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหรือยังมิไดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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อื่นขึ้นใหม  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมแลว 
 ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง 
 มาตรา ๑๗ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่  ดังนี ้

(๑) วางนโยบาย  และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา  การสงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ใหบริการทาง
วิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

(๒) วางระเบียบ  ออกขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบใหสวนราชการ
ใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบ  ออกขอบังคับและประกาศสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่อง  ๆ  
ไปก็ได 

(๓) กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด 
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิก  สํานักงานวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย  

คณะ  สถาบัน  สํานัก  วิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  รวมทั้ง
การแบงสวนราชการของสวนราชการดังกลาว 

(๗) อนุมัติใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  
และประกาศนียบัตร 

(๘) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง  และสถาบันอื่นเขาสมทบ  หรือการยกเลิกการ
สมทบ 

(๙) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   อธิการบดี  ศาสตราจารย  และศาสตราจารยพิเศษ 
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(๑๐) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  
ผูอํานวยการวิทยาลัย   หรือหัวหนาสวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  
ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และกรรมการสภาวิชาการ 

(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
(๑๒) วางระเบียบและออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย  และการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย 
(๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

(๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือเพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูใน
อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

(๑๕) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่ เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ  และอาจมอบหมายใหอธิการบดีปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัยก็ได 

(๑๖) สงเสริม  สนับสนุน  และแสวงหาวิธีการ  เพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย 
(๑๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด

โดยเฉพาะ 
มาตรา ๑๘ การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๙ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาวิชาการ  ประกอบดวย 
(๑) อธิการบดี  เปนประธานสภาวิชาการ 
(๒) รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เปนรองประธานสภาวิชาการ 
(๓) กรรมการสภาวิชาการโดยตําแหนง  ไดแก  รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  คณบดี  

ผูอํานวยการสถาบันเพื่อการวิจัย  และผูอํานวยการวิทยาลัย  ถาม ี
(๔) กรรมการสภาวิชาการจํานวนหกคน  ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัย 
(๕) กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบคน  ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอก  โดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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 คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตาม  (๔)  และ  (๕)  ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาวิชาการ  และ
อาจแตงตั้งคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๒๐ วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการสภาวิชาการ
ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๑ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่  ดังนี ้
(๑) พิจารณาเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวิจัย  การวัดผล

การศึกษา  และการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาตอสภามหาวิทยาลัย 
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
(๔) พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการตอสภามหาวิทยาลัย 
(๕) สงเสริมการวิจัยและการบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย  

และความตองการของชุมชน 
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด  ๆ  อันอยูในอํานาจ

และหนาที่ของสภาวิชาการ 
มาตรา ๒๒ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ  ประกอบดวย  

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการซึ่งเลือกจากคณาจารย
ประจําและขาราชการของมหาวิทยาลัย 
 จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจาก
ตําแหนงของประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตาม
วรรคหนึ่ง  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ  ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๓ สภาคณาจารยและขาราชการมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
(๑) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก

อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย 



  หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการในการปฏิบัติหนาที่ตาม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

(๓) พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(๔) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย  และ
นําเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 การปฏิบัติหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ  และการ
ดําเนินการใด  ๆ  ในการปฏิบัติหนาที่โดยชอบยอมไดรับความคุมครองและไมเปนเหตุในการดําเนินการ
ทางวินัย 

มาตรา ๒๔ ใหมีอธิการบดี เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยแตละแหง  และอาจมีรองอธิการบดี  หรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี  
และผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด  เพ่ือทําหนาที่และรับผิดชอบ
ตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

มาตรา ๒๕ อธิการบดีนั้นจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งโดยการสรรหาตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงการมีสวน
รวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง
ใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคสอง  อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ  เพราะเหตุมีมลทินหรือ   

มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 



  หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๖) สภามหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนง  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ  มติของสภามหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนง  ตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังหมด 
 รองอธิการบดี  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง 
 ผูชวยอธิการบดี  ใหอธิการบดีแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมี
คุณสมบัติตามมาตรา  ๒๖  วรรคสอง  และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนผูชวยอธิการบดีดวย 
 เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง  ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี  พนจากตําแหนงดวย 

มาตรา ๒๖ อธิการบดีและรองอธิการบดี  ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอน
หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยไมนอยกวาสามป  
หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย  รวมท้ังมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ผูชวยอธิการบดี  ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย  
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการ
บริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอาํนาจและหนาที่  ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของทาง

ราชการและของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
(๒) บริหารบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยให

เปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
(๓)  จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมท้ัง

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๔) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี  รองคณบดี  รองผูอํานวยการสถาบัน  รองผูอํานวยการ

สํานัก  รองผูอํานวยการวิทยาลัย  รองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
หัวหนาภาควิชา  หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาและอาจารยพิเศษ 



  หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๕) รายงานเกี่ยวกับกิจการและการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(๖) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ  คณะกรรมการ

สงเสริมกิจการวิทยาเขต  และสงเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา 
(๗) สงเสริมความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน  รวมทั้งการเขาไปมีสวนรวมในการ

สรางความสัมพันธกับชุมชน 
(๘) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิการบด ี
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหรอง

อธิการบดีเปนผูรักษาราชการแทน  ถามีรองอธิการบดีหลายคน  ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดี
มอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน  ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย  ใหรองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุด
เปนผูรักษาราชการแทน 
 ในกรณีที่ไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได  หรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  
๒๖  วรรคหนึ่ง  เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบด ี

มาตรา ๒๙ ในวิทยาเขต  ใหมีรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดย
คําแนะนําของอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตใหเปนไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดี
มอบหมาย 

มาตรา ๓๐ ในวิทยาเขต  ใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขตคณะหนึ่ง 
องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และ

การพนจากตําแหนงของกรรมการประจําวิทยาเขต  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจํา
วิทยาเขตและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาเขต  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  
ตองมีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

มาตรา ๓๑ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่  ดังนี ้
(๑) สงเสริมใหวิทยาเขตดําเนินภารกิจใหสอดคลองกับนโยบาย  เปาหมาย  และแผนพัฒนา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 



  หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตาง  ๆ   ของวิทยาเขตแก
อธิการบดี 

(๓) เสนอแนะการเปดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตตอสภาวิชาการ 
(๔) ประสานงานระหวางบัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  สถาบัน  สํานัก  วิทยาลัย  และสวนราชการ

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะภายในวิทยาเขต 
(๕) พิจารณาวางระเบียบหรือออกขอบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
(๖) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา  แผนงาน  และงบประมาณประจําปและจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินกิจการของวิทยาเขตเสนอตออธิการบด ี
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด  ๆ  อันอยูใน

อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต 
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๓๒ ในวิทยาเขต  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต  ประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต 
(๒) กรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตโดยตําแหนง  ไดแก  รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  

คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  และผูอํานวยการวิทยาลัย  ถาม ี
(๓) กรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตจํานวนสี่คน  ซึ่งแตงตั้งจากผูแทนศิษยเกา  จํานวน

หนึ่งคน  ผูแทนผูปกครอง  จํานวนหนึ่งคน และผูแทนนักศึกษา  จํานวนสองคน 
(๔) กรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิจํานวนเทากับจํานวนกรรมการตาม  (๒)  

และ  (๓)  รวมกัน  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  หรือมีประสบการณใน
สาขาวิชาตาง  ๆ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร  ในจํานวนนี้  ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่
บริการการศึกษาของวิทยาเขตไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
 คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนง
ของประธานกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต  และกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตตาม  (๓)  และ  
(๔)  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต  ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 
 



  หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรา ๓๓ คณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
(๑) สงเสริม  สนับสนุน  ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกวิทยาเขตเพื่อพัฒนาแนวทางการ

ดําเนินงานของวิทยาเขต 
(๒) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย  ใหมีโอกาสศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๓) สงเสริม  และสนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับ

นักศึกษาและประชาชน 
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด  ๆ  ตาม  (๑)  (๒)  

และ  (๓) 
มาตรา ๓๔ ในบัณฑิตวิทยาลัย  ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ

บัณฑิตวิทยาลัย  และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพ่ือทําหนาที่และ
รับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได 
 คณบดีนั้น  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยจากผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา  ๒๖  วรรคสอง 
 รองคณบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  
๒๖  วรรคสอง  และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบด ี
 วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงคณบดี  ใหนํามาตรา  ๒๕  วรรคสอง  และ
วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 การรักษาราชการแทนคณบดี  ใหนํามาตรา  ๒๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง  ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย 

มาตรา ๓๕ ในบัณฑิตวิทยาลัย  ใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยคณะหนึ่ง  
ประกอบดวย  คณบดีเปนประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง 
 จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  อํานาจและหนาที่  วาระการดํารงตําแหนง  และ
การพนจากตําแหนงของกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 



  หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรา ๓๖ ในคณะ  ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ  และจะให
มีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดี
มอบหมายก็ได 
 คุณสมบัติ  การแตงตั้ง  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของคณบดีและรอง
คณบดีตามวรรคหนึ่ง  และการรักษาราชการแทน  ใหนํามาตรา  ๓๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗ ในคณะ  ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ  ประกอบดวย  คณบดีเปนประธาน
กรรมการ  และกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง 
 จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบ
บริหารงานในคณะ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๘ คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหนาที่  ดังนี ้
(๑) จัดทําแผนพัฒนาของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาวางระเบียบและออกขอบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
(๓) พิจารณากําหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัย 
(๔) จัดการวัดผล  ประเมินผล  และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
(๕) สงเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแกสังคม   งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

และงานรักษาสิ่งแวดลอม 
(๖) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตาง  ๆ  ของคณะ 
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่

ของคณะกรรมการประจําคณะ 
(๘) ดําเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ  หรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการแบงภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาภาควิชาในคณะ  ใหมีหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา 



  หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาใหอธิการบดี
แตงตั้งจากคณาจารยประจํา  โดยการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ
คณบดี  และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนหัวหนาภาควิชา  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาโดยคําแนะนําของคณบดี 
 คุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาตามวรรคสอง  และการรักษาราชการแทน
ใหนํามาตรา  ๓๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๐ ในสถาบันหรือสํานัก  ใหมีผูอํานวยการสถาบันหรือผูอํานวยการสํานักเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบันหรือสํานัก  แลวแตกรณี  และจะใหมีรองผูอํานวยการ
สถาบันหรือรองผูอํานวยการสํานักตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพ่ือทําหนาที่และ
รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการสถาบันหรือผูอํานวยการสํานักมอบหมายก็ได 
 คุณสมบัติ  การแตงตั้ง  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการ
สถาบันหรือผูอํานวยการสํานัก  และรองผูอํานวยการสถาบันหรือรองผูอํานวยการสํานักตามวรรคหนึ่ง
และการรักษาราชการแทน  ใหนํามาตรา  ๓๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑ ในสถาบันหรือสํานัก  ใหมีคณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก  แลวแตกรณ ี
 องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  อํานาจและหนาที่  วาระการ
ดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก  ตลอดจนการประชุม
ของคณะกรรมการประจําสถาบันหรือคณะกรรมการประจําสํานัก  และการจัดระบบบริหารงานใน
สถาบันหรือสํานัก  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ  ใหมีผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ  แลวแตกรณี  และจะใหมีรองผูอํานวยการวิทยาลัยหรือรองหัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพ่ือทําหนาที่และ
รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะมอบหมายก็ได 
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 คุณสมบัติ  การแตงตั้ง  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการ
วิทยาลัย  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  รวมทั้งผูดํารงตําแหนง
รองของตําแหนงดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  และการรักษาราชการแทนใหนําความในมาตรา  ๓๔  มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่มีการแบงภาควิชา  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
ในวิทยาลัย  ใหนําความในมาตรา  ๓๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓ ในวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหมี
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  แลวแต
กรณ ี
 องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  อํานาจและหนาที่  วาระการดํารง
ตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการประจําวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจํา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยหรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๔ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ  และหัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกัน
มิได 
 ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีกหนึ่งตําแหนงก็ได  แตตอง
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๕ เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการในวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  
สถาบัน  สํานัก  วิทยาลัย  และภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
หรือภาควิชา  อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  คณบดี  
ผูอํานวยการ  หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือ
ภาควิชา  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสวนราชการนั้นก็ได 
 ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง  มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด 

มาตรา ๔๖ ใหผูรักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจและหนาที่
เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 



  หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ในกรณีที่กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรี  แตงตั้งใหผูดํารง
ตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาที่อยางใด  ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาที่
กรรมการ  หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทน
ดวย 
 

หมวด  ๓ 
ความรวมมือดานวิชาการและการใชทรัพยากร 

 

 
มาตรา ๔๗ เพ่ือประโยชนในความรวมมือดานวิชาการและการใชทรัพยากรรวมกันของ

มหาวิทยาลัย  ใหมีคณะกรรมการอธิการบดี  ประกอบดวย  อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลทุกแหงเปนกรรมการ 
 ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ   และเลือก
กรรมการอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
 การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอธิการบดี
กําหนด 

มาตรา ๔๘ ใหคณะกรรมการอธิการบดีมีอํานาจและหนาที่  ดังนี ้
(๑) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การรวมมือดานวิชาการและ

การใชทรัพยากรรวมกันของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยแตละแหง 
(๒) จัดใหมีขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการและการใช

ทรัพยากรรวมกันในการปฏิบัติภารกิจ  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแตละแหง 
(๓) จัดใหมีขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยแตละแหงกับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งที่เปนของรัฐ

และเอกชน  ในการใหความรวมมือดานวิชาการและการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับ
ปริญญา  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแตละแหง 

(๔) กําหนดแนวทางในการแสวงหาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยแตละแหงกับชุมชน  
องคกรเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



  หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๕) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด  หรือเพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการอธิการบดี 
 

หมวด  ๔ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 

 
มาตรา ๔๙ คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี ้
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่งให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ศาสตราจารยนั้น  จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๐ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภามหาวิทยาลัยจากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 
 คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๑ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษ  และพนจาก
ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่
ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 
 คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ  ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๒ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษได  โดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี 



  หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 อธิการบดีอาจแตงตั้งผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
เปนอาจารยพิเศษโดยคําแนะนําของคณบดี  ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  แลวแตกรณ ี
 คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งรองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษและ
อาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๓ ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  มีสิทธิ
ใชตําแหนงศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  แลวแตกรณี  เปนคํานําหนา
นามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 
 การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่ง  ใหใชอักษรยอดังนี ้
 ศาสตราจารย  ใชอักษรยอ  ศ. 
 ศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  ศ.  (พิเศษ) 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณ  ใชอักษรยอ  ศ.  (เกียรติคุณ) 
 รองศาสตราจารย  ใชอักษรยอ  รศ. 
 รองศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  รศ.  (พิเศษ) 
 ผูชวยศาสตราจารย  ใชอักษรยอ  ผศ. 
 ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  ผศ.  (พิเศษ) 
 

หมวด  ๕ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 

 
มาตรา ๕๔ ปริญญามีสามชั้น  คือ 

 ปริญญาเอก   เรียกวา  ดุษฎีบัณฑิต  ใชอักษรยอ  ด. 
 ปริญญาโท    เรียกวา  มหาบัณฑิต  ใชอักษรยอ  ม. 
 ปริญญาตรี    เรียกวา  บัณฑิต  ใชอักษรยอ  บ. 

 
 



  หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรา ๕๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย 
 การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด  และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๕๖ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได 

มาตรา ๕๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดได  ดังนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชา
ใดภายหลังที่ไดรับปริญญาโทแลว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด
ภายหลังที่ไดรับปริญญาตรีแลว 

(๓) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใน
สาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดกอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี 

(๔) ประกาศนียบัตร  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา ๕๘ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวา

ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้น  ๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา  ผูดํารงตําแหนง
ตาง  ๆ  ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ดํารง
ตําแหนงนั้นมิได 
 ชั้น  สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์  ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
หรือคณาจารยของมหาวิทยาลยัได 
 การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  
และครุยประจําตําแหนงใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 



  หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด  โดยมีเงื่อนไข
อยางใด  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๐ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัย  หรือสวนราชการในมหาวิทยาลัยได  โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาได  
โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 

 
มาตรา ๖๑ ผูใดใชตรา  สัญลักษณ  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง

เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยไมมีสิทธิที่จะใชหรือ
แสดงดวยประการใด  ๆ  วาตนมีตําแหนง  ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตร
บัณฑิต  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย  โดยที่ตนไมมี  ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่น 
เชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือมีตําแหนง  หรือวิทยฐานะเชนนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒ ผูใด 
(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือ

สวนราชการของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด  หรือทําดวยวิธีใด  ๆ 
(๒) ใชตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการของมหาวิทยาลัย

ปลอม  หรือซึ่งทําเลียนแบบ  หรือ 
(๓) ใช  หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ

ของมหาวิทยาลัยท่ีวัตถุหรือสินคาใด  ๆ  โดยไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

 ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)  เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย  ใหลงโทษตาม  (๒)      
แตกระทงเดียว 
 ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได 
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บทเฉพาะกาล 
 

 
มาตรา ๖๓ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  หนี้สิน  สิทธิ  ภาระผูกพันทั้งปวง  ขาราชการ  

ลูกจาง  อัตรากําลัง  เงินงบประมาณ  และรายไดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการไปเปนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
แตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 ใหขาราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยในระยะเริ่มแรกใหขาราชการ
ดังกลาวยังคงดํารงตําแหนงและรับเงินเดือน  ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนเชนเดิมตอไป  จนกวาจะ
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๔ ใหสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตาม    
ขอ  ๒๓  แหงประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๑๖  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  สวนราชการ
ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตามมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งตราขึ้นตามมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ที่มี
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงมีอยูตอไป  จนกวาจะมีการออก
กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงซึ่งออกโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้     
ใชบังคับ 

มาตรา ๖๕ ภายใตบังคับมาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔  ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตามมาตรา  ๕  ประกอบดวยสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประกอบดวย  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
จังหวัดปทุมธานี  และวิทยาเขตปทุมธาน ี

(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ประกอบดวย  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ  ฯ  
วิทยาเขตบพิตรพิมุข  มหาเมฆ  และวิทยาเขตพระนครใต 
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(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ประกอบดวย  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  
วิทยาเขตอุเทนถวาย  วิทยาเขตบางพระ  จังหวัดชลบุรี  วิทยาเขตจันทบุรี  และคณะเกษตรศาสตร
บางพระ  จังหวัดชลบุร ี

(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกอบดวย  วิทยาเขตเทเวศร  วิทยาเขต
โชติเวช  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  และวิทยาเขตพระนครเหนือ 

(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ประกอบดวย  วิทยาเขตเพาะชาง  
วิทยาเขตบพิตรพิมุข  จักรวรรดิ  วิทยาเขตศาลายา  และวิทยาเขตวังไกลกังวล 

(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ประกอบดวย  วิทยาเขตภาคพายัพ  จังหวัด
เชียงใหม  วิทยาเขตนาน  วิทยาเขตลําปาง  วิทยาเขตเชียงราย  วิทยาเขตตาก  วิทยาเขตพิษณุโลก  และ
สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง 

(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประกอบดวย  วิทยาเขตภาคใต  จังหวัด
สงขลา  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาเขตศรีวิชัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะเกษตรศาสตร
นครศรีธรรมราช  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  จังหวัดตรัง 

(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประกอบดวย  วิทยาเขตนนทบุรี  วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา  วาสุกรี  วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา  หันตรา  และวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ประกอบดวย  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา  วิทยาเขตสุรินทร  วิทยาเขตขอนแกน  วิทยาเขตกาฬสินธุ  วิทยาเขตสกลนคร  และ
สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรสกลนคร 
 ใหสภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนดที่ต้ังของสํานักงานอธิการบดี  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๖ ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน  อุปนายกสภาสถาบัน  และกรรมการสภา
สถาบันของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  
๒๕๑๘  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ปฏิบัติหนาที่นายกสภา
มหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป  จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  และมีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหง  แลวแตกรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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มาตรา ๖๗ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  และ 
หัวหนาภาควิชาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  รักษาการในตําแหนงตอไป
จนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังกลาวขึ้นใหม  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  รองคณบดี  รองผูอํานวยการสถาบัน  และรองผูอํานวยการ
สํานักของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  
๒๕๑๘  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  รักษาการในตําแหนงตอไป
จนกวาผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบันและผูอํานวยการสํานักตามวรรคหนึ่ง
จะพนจากตําแหนง 

มาตรา ๖๘ การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  
ผูอํานวยการสํานัก  และหัวหนาภาควิชา  ใหนับวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้เปน
วาระแรก 

มาตรา ๖๙ ใหผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการประจําสถาบัน  และคณะกรรมการประจําสํานักของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   
ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๑๘  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีคณะกรรมการประจําคณะ  
คณะกรรมการประจําสถาบัน  และคณะกรรมการประจําสํานักตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๐ ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาเขตตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู  
และประธานกรรมการ  และกรรมการบริหารวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามประกาศ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงรอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขตและคณะกรรมการประจําวิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เวนแตกรณียังไมมีการออกกฎกระทรวง
จัดตั้งสวนราชการซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี ้
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มาตรา ๗๑ ภายใตบังคับมาตรา  ๖๗  ในระหวางที่ยังไมมีสภาวิชาการตามมาตรา  ๑๙  ใหมี
สภาวิชาการ   ประกอบดวย   อธิการบดีเปนประธานสภาวิชาการ   รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เปนรองประธานสภาวิชาการ  รองอธิการบดี  คณบดี  และคณาจารยประจําซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง
จํานวนหกคนเปนกรรมการสภาวิชาการ  และผูอํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบเปน
เลขานุการสภาวิชาการ   ทําหนาที่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหง    
ตามพระราชบัญญัตินี้    จนกวาจะมีการแตงตั้งสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
แตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ 

มาตรา ๗๒ ภายใตบังคับมาตรา  ๖๖  และมาตรา  ๖๗  ในระหวางที่ยังไมมีอธิการบดีเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงตาม
มาตรา  ๒๔  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  ทําหนาที่รักษาการ
ในตําแหนงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงเปนการชั่วคราว  จนกวาจะมี
การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังกลาวขึ้นใหม  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เวนแตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
อธิการบดีตามมาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง  เปนผูรักษาการในตําแหนงอธิการบด ี

มาตรา ๗๓ ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
พิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๑๘  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  มีฐานะเปนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
พิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยตอไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๑๘  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนอาจารยพิเศษของ
มหาวิทยาลัยตอไป  ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ไดรับแตงตั้ง 

มาตรา ๗๔ ใหผูไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูงตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  เปนผูไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามพระราชบัญญัตินี้ 



  หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรา ๗๕ ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ขอบังคับ  ประกาศและ
ระเบียบ  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนําพระราชกฤษฎีกา  ขอบังคับ  ประกาศและ
ระเบียบ  ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ที่ใชอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ  อํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนง  หรือหนวยงาน
ตาง  ๆ  ตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลนี้  ใหรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 วิษณุ  เครืองาม 
 รองนายกรัฐมนตรี 
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เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ :  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๖  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล  
เพื่อใหสถานศึกษาของรัฐดําเนินกิจการไดโดยอิสระ  สามารถพัฒนาระบบบริหาร  และการจัดการที่เปนของ
ตนเอง  มีความคลองตัว  มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา  ดังนั้น  สมควร
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  จํานวน  ๙  แหง  ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  เพื่อให
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค    
ใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่มุงเนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  
ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยใหผูสําเร็จ
การอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อ 
สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  กับมาตรา  ๕๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๕๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดงัต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  ของมาตรา  ๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

ปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย



หน้า   ๙๘ 
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ปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“(๑/๑) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
  (ก) เอก  เรียกว่า  “การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พท.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
  (ข) โท  เรียกว่า  “การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พท.ม.” 
  (ค) ตรี  เรียกว่า  “การแพทย์แผนไทยบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พท.บ.”” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  ของมาตรา  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

ปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“(๑/๑) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย   สีม่วง” 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ได้เปิดสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น  สมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  
รวมทั้งสีประจําสาขาวิชาสําหรับสาขาวิชาดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 





























 

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเบี�ยประกนัภัยอบัุติเหตุนักศึกษา 

พ.ศ. 2546 

------------------------ 

 โดยที�เห็นเป็นการสมควรให้นกัศึกษาทุกหลกัสูตรและทุกชั!นปีของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลไดมี้การ
ทาํประกนัภยัอุบติัเหตุเพื�อใหค้วามคุม้ครองสวสัดิภาพและบริการแก่นกัศึกษาที�อาจไดรั้บบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอนั
เนื�องจากอุบติัเหตุ  สามารถที�จะไดร้ับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนได ้
 ฉะนั!น  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  15(1) และ (9) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2518  สภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในการประชุมครั! งที�  1/2546  เมื�อวนัที�  14 มกราคม 2546  จึงวาง
ระเบียบไวด้งัต่อไปนี!  
 ขอ้ 1   ระเบียบนี! เรียกว่า "ระเบียบสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลว่าดว้ยการรับ - จ่ายเงินเบี! ยประกนัภยั
อุบติัเหตุนกัศึกษา พ.ศ. 2546" 
 ขอ้ 2   ระเบียบนี! ใหใ้ชบ้งัคบัตั!งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3   บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั�ง ประกาศ หรือมติอื�นใด ๆ ซึ� ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี! ให้ใชร้ะเบียบนี!
แทน 
 ขอ้ 4   ในระเบียบนี!  

"หน่วยงาน"  หมายความวา่   คณะ  วิทยาเขต  หรือหน่วยงาน  ที�เรียกชื�อเป็นอยา่งอื�นและมีนกัศึกษา
อยูใ่นสังกดั 

"หวัหนา้หน่วยงาน"  หมายความว่า  คณบดี ผูอ้าํนวยการวิทยาเขต หรือหัวหนา้หน่วยงานที�เรียกชื�อ
เป็นอยา่งอื�นและมีนกัศึกษาอยูใ่นสงักดั 

"นกัศึกษา"  หมายความว่า  ผูเ้ขา้รับการศึกษาในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
"อุบติัเหตุ"  หมายความว่า   ความสูญเสียหรือความเสียหาย  อนัเกิดจากการไดรั้บบาดเจบ็ 

ทางดา้นร่างกายหรือเสียชีวิต  ซึ� งเกิดจากปัจจยัภายนอกร่างกายโดยอุบติัเหตุ 
"เบี!ยประกนัภยัอุบติัเหตุ"  หมายความว่า  จาํนวนเงินรายบุคคลที�ตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูรั้บประกนัภยัตาม

สัญญา  เพื�อที�ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูร้ับประโยชน์จะไดร้ับเงินซึ� งเอาประกนัภยัหรือค่าสินไหมทดแทนเมื�อผูเ้อา
ประกนัภยัไดรั้บความเสียหายเกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตามชนิดของภยัที�ไดต้กลงประกนัภยัไวต้ามสัญญา 

"รายปี"  หมายความว่า  แต่ละปีที�ทาํประกนั นบัแต่วนัที�ประกนัจนถึงวนัที�ทาํประกนัของปีถดัไป 
 ขอ้ 5  การจดัเกบ็เบี! ยประกนัภยัอุบติัเหตุใหจ้ดัเกบ็เป็นรายปี 

ขอ้ 6  ใหห้วัหนา้หน่วยงานเป็นผูมี้อาํนาจกาํหนดอตัราเบี!ยประกนัภยัอุบติัเหตุแต่ละปีที�ตอ้งเรียกเกบ็จาก
นกัศึกษาและกาํหนดวิธีปฏิบติัอื�นใดไดเ้พื�อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี!   โดยจดัทาํเป็นประกาศของหน่วยงาน 
 ขอ้ 7  ใหห้วัหนา้หน่วยงานเบิกจ่ายเงินเบี!ยประกนัภยัอุบติัเหตุของนกัศึกษาตามวงเงินที�เรียกเกบ็ในขอ้  6 



 ข้อ 8  นักศึกษาที�มีประกนัภัยอุบัติเหตุอยู่แล้ว  หากไม่ประสงค์จะทําประกันภัยอุบัติเหตุกับสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล   สามารถนาํหลกัฐานการประกนัภยัมาแสดง   และให้หวัหนา้หน่วยงานเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั 
 ขอ้ 9 ใหอ้ธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี4  
 

          ประกาศ   ณ   วนัที�   3  กมุภาพนัธ์   พ.ศ.  2546 
 

(ลงชื�อ)       กษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา 
                              (นางกษมา  วรวรรณ  ณ อยธุยา) 

                   ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
         นายกสภาสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
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ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื�อง  แนวปฏิบัติในการชําระเงนิค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างคณะ หรือวิทยาเขต 

----------------------------- 
  เพื�อให้การชาํระเงินค่าบาํรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวชิาขา้มคณะ วทิยาเขต เป็นแนวทางเดียวกนั มหาวิทยาลยัจึงกาํหนดแนวปฏิบติั ดงันี+  
  ๑. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาขา้มคณะ วิทยาเขต ทุกวิชา โดยมิไดล้งทะเบียนรายวิชาในตน้สังกดัตนเอง ให้
นกัศึกษาชาํระเงินบาํรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต ณ คณะ วิทยาเขต ที�ขอเรียนขา้มนั+น   
  ๒. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาขา้มคณะ วิทยาเขต บางวชิา โดยมีรายวิชาที�ลงทั+งตน้สงักดั และคณะ วิทยาเขต ที�
ขอเรียนขา้ม ใหน้กัศึกษา 
         ๒.๑ ชาํระเงินค่าบาํรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ณ คณะ วทิยาเขต    ตน้สงักดั 
         ๒.๒ ชาํระเงินค่าหน่วยกิต ตามรายวิชาที�ลงทะเบียน ณ คณะวิทยาเขต ที�ขอเรียนขา้ม  

    ประกาศ  ณ  วนัที�   ๑๖    ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 

(รองศาสตราจารยป์ระชีพ  ชูพนัธ์) 
รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
 
 

 



 

 





 









 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 



































 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับปริญญาตร ี































 





 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับบณัฑติศกึษา 
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สวนที่ 3  
ข้ันตอนการใหบริการและ 
แนวทางการปฏิบัต ิ
 
 



การขอรับบริการสําหรับนักศึกษาปจจุบัน 
 

1. การขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัต ิ
 1. นักศึกษาขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหมไดตอเม่ือ บัตรสูญหาย ชํารุด เปล่ียนยศ/คํานําหนา 
    ชื่อ/ชื่อ/นามสกุล ยายสังกัดสาขาวิชา/คณะ 
 2. นักศึกษาขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหมไดตลอดระยะเวลาการเปนนักศึกษา 

 ข้ันตอนการใหบริการ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช 
1. ใบคํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา (สวท.25) 
2. รูปถายหนาตรง 1 น้ิว (ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ผูชายไมมีหนวด แตงกายชุดนักศึกษา (นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

แตงกายชุดสุภาพ) ไมสวมเส้ือยืดคอกลม ภาพพื้นหลังเปนสี สุภาพ ไมมีลวดลาย หามยิ้มเห็นฟน ไมสวม
สรอยคอ ผูหญิงไมทําสีผมและไมปลอยผมมาดานหนา ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน) 

 3. สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) 1 ชุด 
 4. กรณีทําบัตรนักศึกษาเน่ืองจากเปล่ียนยศ คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/นามสกุล ใหนักศึกษายื่นแบบ 
    ขอเปล่ียนแปลง คํานําหนานาม ชื่อ-นามสกุล พรอมกับการทําบัตรนักศึกษาใหม 

 อัตราคาธรรมเนียม คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม 
   - นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 - นักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2557     50 บาท 
 - นักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป           100 บาท 

       - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา              200 บาท  
  

 



2. การขอเปล่ียนแปลงขอมูลของนักศึกษา 
     2.1 การขอเปล่ียนแปลง คํานําหนานาม ช่ือ-นามสกุล 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
      นักศึกษาสามารถแจงความประสงคขอเปล่ียนแปลงคํานําหนานาม ชื่อ/นามสกุล จากเดิมที ่
    เคยแจงไวในเอกสารการรายงานตัว ตั้งแตแรกเขาศึกษา 

 ขั้นตอนการใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช 
      แบบขอเปล่ียนแปลง คํานําหนานาม ชื่อ-นามสกุล (สวท.04) 

 
     2.2 การขอเปล่ียนแปลงที่อยูของนักศึกษา  

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัต ิ
   นักศึกษาสามารถแจงความประสงคขอเปล่ียนแปลงแกไขที่อยูที่สามารถติดตอได หรือที่อยูตามทะเบียนบาน จาก
เดิมที่แจงไวตั้งแตแรกเขาศึกษา โดยใหนักศึกษานําสําเนาทะเบียนบานฉบับใหมไปติดตอที่งานทะเบียน 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช 
   สําเนาทะเบียนบานฉบับใหม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 

 



 

การขอรับบริการสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

1. การลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
การลงทะเบียนเปนการลงทะเบียนเพื่อศึกษารายวิชา สะสมหนวยกิตจนครบหลักสูตร โดยนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในแตละ

ภาคการศึกษาใหเสร็จกอนวันเปดภาคการศึกษาน้ัน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ 
1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจําภาคการศึกษาปกติ 

 1.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและเปนไป ตามขอกําหนดของ
หลักสูตรสาขาวิชา และขอกําหนดของคณะ  
 1.2 นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของ
หลักสูตรไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 1.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน 16 หนวยกิต 
 1.4 การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตมากกวา 22 หนวยกิต และไมเกิน 25 หนวยกิตหรือนอยกวา 9 หนวยกิต 
กระทําไดเพียงหน่ึงภาคการศึกษาเม่ือไดรับอนุมัติจากคณบด ียกเวนภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สาขาวิชา และมีหนวยกิตเหลืออยูไมเกิน 25 หนวยกิต หรือนอยกวา 9 หนวยกิต อาจยื่นคํารองขออนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษได
อีกหน่ึงภาคการศึกษา 
 1.5 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถาลงทะเบียนเรียนและชําระ
เงินหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพิ่มเปนคาปรับตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 1.6 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน และประสงคจะขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ใหยื่น 
คํารองขออนุมัติจากคณบดีภายใน 30 วันนับแตวันเปดภาคการศึกษาน้ันและตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  2. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจําภาคการศึกษาฤดูรอน 
 2.1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของหลักสูตรไดกําหนดไวเปนอยาง
อ่ืน ใหปฏิบัติตามแผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรน้ัน 
 2.2 นักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤตตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน 6 หนวยกิต 
 2.3 รายวิชาที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน จะตองอยูในเงื่อนไขหน่ึงเงื่อนไขใดดังตอไปน้ี 
  1. รายวิชาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา 
      2. รายวิชาที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนน้ันรองขอใหเปดสอน 
  3. รายวิชาอ่ืน ๆ ที่คณะเห็นสมควรใหเปดสอนเพื่อประโยชนแกกรณีนักศึกษาเทียบโอน 
     หรือกรณีนักศึกษาไมผานรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน    
 2.4 ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หาก
พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ถือวาการเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนน้ันเปนโมฆะ 
 ทั้งน้ี นักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาแลว ตอมานักศึกษาผูน้ันพนสภาพการเปนนักศึกษา เน่ืองจาก
การผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผานมา ใหถือวาผลการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันเปนโมฆะ ไมมีผลผูกพันตอ
มหาวิทยาลัย และนักศึกษามีสิทธิขอถอนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาที่เปนโมฆะน้ันได 

 และกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศเปดรายวิชาเพิ่ม หรือปดรายวิชาหน่ึงรายวิชาใด หรือจํากัดจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได โดยกรณีดังกลาวจะกระทําภายใน 2 สัปดาหแรก นับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาหแรก นับแตวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน 

3. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบงัคับกอน นักศึกษาตองสอบผานในรายวิชาบังคับกอน 
  



4. การลงทะเบียนเพิ่ม เปล่ียนและถอนรายวิชา 
 4.1 นักศึกษาอาจขอถอนรายวิชาและหรือขอเพิ่มรายวิชาได ทั้งน้ีตองกระทําภายใน 2สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอนโดยไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน และตองเปนไปตามเกณฑขอ 1.1 1.2 1.3 
1.4 และ 2.1 2.2 
 4.2 การถอนรายวิชาใหมีผลดังน้ี 
  4.2.1 ถานักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาค
การศึกษาฤดูรอน รายวิชาน้ันจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
  4.2.2 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจําภาคการศึกษาแลว แตมี เหตุ ใหตองถอนรายวิชาเรียน
หลัง 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 12 สัปดาหของภาคการศึกษาปกติหรือภายหลังสัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 5 สัปดาหของภาค
การศึกษาฤดูรอน ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน และการอนุมัติจากคณบดี โดยรายวิชาน้ันจะปรากฏ
การประเมินผลเปน W ในใบแสดงผลการศึกษา 
  4.2.3 การถอนรายวิชาใดภายหลังกําหนดระยะเวลาในขอ 4.2.2 จะกระทํามิได 
 4.3 การถอนรายวิชาจนมีหนวยกิตต่ํากวา 9 หนวยกิต หรือเพิ่มจํานวนหนวยกิตจนมีจํานวนสูงกวา 22 หนวยกิต จะ
กระทํามิได เวนแตมีเหตุอันควรที่ระบุไวตามขอ 1.4 

5. การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน  
 5.1 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนน D+ หรือ D ในรายวิชาใด มีสิทธิลงทะเบียนเรียนวิชาน้ันซํ้าไดอีก โดยนับระดับคะแนน 
ที่ดีที่สุดเพียงครั้งเดียว 
 5.2 รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน F หรือไดรับการประเมินผลเปน U หรือ W หากเปนรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หรือวิชาชีพบังคับ ตามหลักสูตรสาขาวิชาแลว นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซํ้าอีกจนกวาจะไดระดับคะแนนหรือผลการ
ประเมินตามที่หลักสูตรกําหนดไว 
 5.3 ในกรณีรายวิชาที่นักศึกษาไดรับการประเมินผลตามขอ 5.2 ซ่ึงเปนรายวิชาชีพเลือกในหรือวิชาเลือกเสรี นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนได 
 5.4 รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน F หรือไดรับการประเมินผลเปน U เม่ือมีการลงทะเบียนรายวิชาซํ้าหรือแทน
กันแลว ใหนับหนวยกิตของรายวิชาดังกลาวเพียงครั้งเดียวในการหาคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

6. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  
 6.1 หลังจากลงทะเบียนเรียนแลว นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด (ตามกําหนดการที่ประกาศไวในปฏิทินการศึกษา) 
 6.2 หากพนกําหนดแลว นักศึกษายังไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา งานทะเบียนจะดําเนินการแจงใหนักศึกษาทราบ  
  



 

 ข้ันตอนการใหบริการสําหรับการลงทะเบียนเรียน 
 

 
 
 
  



 ข้ันตอนการใหบริการสําหรับการถอนรายวิชาเรียน ไดรับสัญลักษณ W 
      การถอนรายวิชาไดรับสัญลักษณ W ใหดําเนินการภายในระยะเวลา 2 สัปดาห แตไมเกิน 12 สัปดาห นับแตวันเปดภาค
การศึกษาปกต ิหรือ 1 สัปดาห แตไมเกิน 5 สัปดาห นับแตวันเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอน 
 

 
 

 ข้ันตอนการใหบริการการลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
 

 
 
  



 

2. การขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
1. นักศึกษาสามารถขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาไดตอเม่ือ นักศึกษาอยูในสถานะพนสภาพ 

การเปนนักศึกษา และไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไปเทาน้ัน 
2. นักศึกษาทําบันทึกขอความผานหนวยงานตนสังกัด และยื่นงานทะเบียน 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช  
1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 
2. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 

 
  

 



3. การขอเปล่ียนผลการศึกษาจากระดับคะแนนไมสมบูรณ (I) เปนระดับคะแนน 

 นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการศึกษาเปนระดับคะแนนไมสมบูรณ (I) เม่ือ 
  1. มีเหตุเจ็บปวยหรือเหตุสุดวิสัยในชวงการสอบ แตมีระยะเวลาการศึกษาครบ (ไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลา
การศึกษาทั้งหมดของแตละรายวิชา) โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี  
  2. กรณีนักศึกษาทํางานที่ไดรับมอบหมายซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนรายวิชาน้ันเห็นควร
ใหรอผลการศึกษาไว โดยไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสาขา 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
      นักศึกษาตองยื่นคํารองตออาจารยผูสอนเม่ือพรอมที่จะใหมีการวัดผลที่สมบูรณ ทั้งน้ี 
      - ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลา 10 วันทําการ หลังจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป  
     - ยกเวนการเปล่ียนผลการศึกษาจาก I ของรายวิชาที่เปนโครงงาน อาจารยผูสอนจะขออนุมัติจากคณบดีเพื่อขอเปล่ียนผล
การศึกษาจาก I เปนระดับคะแนนกอนวันส้ินสุดภาคการศึกษาถัดไป  
            หากพนกําหนดระยะเวลาทั้งสองกรณีดังที่กลาวแลว ผลการศึกษาที่เปน I ในรายวิชาใดจะถูกเปนเปนระดับคะแนน F โดย
อัตโนมัติ 
            *** ภาคการศึกษาถัดไป หมายถึง ภาคการศึกษาที่ถัดจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดระดับคะแนน I ยกเวนภาค
การศึกษาฤดูรอนที่นักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
  

 



 

4. การรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
 1. การรักษาสภาพการเปนนักศึกษา เปนการดําเนินการที่อาจเกิดขึ้นเม่ือภาคการศึกษาใด ๆ   นักศึกษาไมไดลงทะเบียน
เรียน หรือลงทะเบียนเรียนครบทุกหนวยกิต และสอบผานทุกรายวิชาแตยังคงคางงาน โครงงาน ปญหาพิเศษ หรือรายวิชาในลักษณะ
เดียวกัน  
 2. นักศึกษาที่ประสงคขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาใหยื่นคํารองขออนุมัติตอคณบดีภายใน 30 วัน นับแตวันเปด 
ภาคการศึกษาน้ันและตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราคาธรรมเนียม 
คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   500 บาท 

 
  

 



5. การลาพักการศึกษา 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
  1. สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแลว ดําเนินการลาพักภายในสัปดาหที่  12 ของภาคการศึกษาปกติหรือสัปดาห
ที่ 5 ของการศึกษาภาคฤดูรอน รายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษาน้ันจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา แตหาก
ลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาหที่ 12 ของภาคการศึกษาปกติ หรือหลังจากสัปดาหที่ 5 ของภาคการศึกษาฤดูรอน จะถูกบันทึกการ
ประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณ W 
 2. นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลดังน้ี 
  2.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
  2.2 ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรอุดหนุน 
  2.3 ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวตามคําส่ังแพทยเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20 ของ
ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย 
 3. นักศึกษาสามารถลาพักการศึกษาไดครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ และลาพักการศึกษาติดตอกันไดไมเกิน 1 ป
การศึกษา เวนแตมีเหตุอันควร ใหเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณีไป 
 4. นักศึกษาตองชําระเงินคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามอัตรา 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่นักศึกษาไดชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนไปกอนแลวจะไมไดรับการคืนเงินดังกลาว 
 5. การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใด หรือการถูกส่ังพักการศึกษาแลวแตกรณี ไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลาการศึกษา
เกินกวา 2 เทาของแผนการเรียนตามหลักสูตร ยกเวนการลาพักการศึกษาตาม ขอ 2.1 
 6. นักศึกษาใหมไมมีสิทธิขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรก เวนแตมีเหตุสุดวิสัย ใหเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
เปนรายกรณีไป 

 ข้ันตอนการใหบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

 



 

6. การย่ืนคํารองขอเปดรายวิชาเรียน 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
 1. รายวิชาที่จะเปดสอน ตองเปนรายวิชาเรียนที่มีอยูในหลักสูตรของแตละคณะ/วิทยาลัย และตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูสอน หลักสูตร สาขาวิชาและคณะ/วิทยาลัย 
 2. นักศึกษาตองสงคํารองขอเปดวิชาเรียนที่งานทะเบียน ภายใน 1 สัปดาหนับจากเปดภาคการศึกษาปกติ หรือกอนเปดภาค
การศึกษาฤดูรอน หากสงภายหลังจะถือวาการขอเปดรายวิชาน้ัน เปนโมฆะ 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช  
เอกสารแบบขอเปดรายวิชา (สวท. 05) 

 

  

 



7. การขอยายหลักสูตร/สาขาวิชา 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
1. การยายหลักสูตรสาขาวิชาในคณะเดียวกัน 

 1.1 ไดรับอนุญาตจากผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขาที่นักศึกษาสังกัดอยูเดิม  หัวหนาสาขาที่นักศึกษา
ประสงคจะยายเขาศึกษา และไดรับอนุญาตจากคณบด ี
 1.2 ศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 1.3 ยื่นคํารองขอยายตอคณะกอนกําหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใหม 
ไมนอยกวา 30 วัน 
 1.4 เม่ือไดรับอนุมัติใหยายหลักสูตรสาขาวิชา ใหเทียบโอนรายวิชาไดเฉพาะรายวิชาที่อยูในสาขาวิชาใหมที่เขาศึกษา 
 1.5 ระยะเวลาการศึกษา ใหนับแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม 
 

 ข้ันตอนการใหบริการการยายหลักสูตรสาขาวิชาในคณะเดียวกัน 
 

 
 

  



 

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

 

 ข้ันตอนการใหบริการการยายหลักสูตรสาขาวิชาตางคณะ 
 

 
 เอกสารหลักฐานที่ตองใช  

เอกสารแบบขอยายคณะ/ยายสาขา (สวท. 23) 
 

  



8. การเทียบโอนผลการศึกษา 
การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา การเทียบความรูและโอนหนวยกิตจากการศึกษาในระบบหรือการเทียบโอนความรู

และการใหหนวยกิตการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางานมาประเมินเปนสวน
หน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนที่แตงตั้งโดยคณบดี มีหนาที่ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนหรือประเมิน
ความรู ทักษะ และประสบการณ ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลที่กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน 
 2. ผูขอเทียบโอนตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ป
การศึกษา 
 3. การเทียบโอนผลการเรียนจะดําเนินการภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
  4. คณบดีเปนผูอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน 
 5. กรณีที่มีเหตุผลจําเปนไมสามารถเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษาแรกได  ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี
พิจารณาใหเทียบโอน แตตองไมเกินภาคการศึกษาที ่ 2 ในปการศึกษาน้ัน 

 8.1 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบเปนการเทียบความรูและโอนหนวยกิต 
  มีหลักเกณฑปฏิบัติดังนี ้

 8.1.1 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบความรูและโอนหนวยกิต ตองเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรองรับ 
 8.1.2 ใหเทียบความรูในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาซ่ึงมีเน้ือหาสาระและจุดประสงคครอบคลุมไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
รายวิชา หรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
 8.1.3 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะนํามาเทียบความรูและโอนหนวยกิต ตองมีระดับคะแนนไดไมต่ํากวา C หรือคา
ระดับคะแนนตอหนวยกิต ไมต่ํากวา 2.00  
 8.1.4 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่โอนหนวยกิตใหเม่ือรวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตไมเกิน3 ใน 4 ของจํานวน
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรรายวิชา 
 8.1.5 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบความรูและโอนหนวยกิตให  จะไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ีย เวนแต
หลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดขององคกรวิชาชีพน้ัน และใหบันทึก “Transfered 
Credits” ไวในใบแสดงผลการศึกษา 
 8.1.6 ในกรณีที่เปนหลักสูตรใหมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียน จะอนุญาตใหเขาศึกษา
ไดไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่มีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 
 
  8.2 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณ
การทํางาน เปนการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิต มีหลักเกณฑปฏิบัติดังนี ้
   8.2.1 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรูและใหหนวยกิต กระทําโดยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไมใช
มาตรฐาน การประเมินการศึกษาหรือการฝกอบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ และการประเมินแฟมสะสมงาน 
   8.2.2 การเทียบโอนความรูและใหหนวยกิต ใหเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตามหลักสูตรที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัย โดยรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ใหหนวยกิตน้ันเม่ือรวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตไมเกิน 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยกิตต
ลอดหลักสูตร 
   8.2.3 การใหหนวยกิตรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตองไดรับผลการประเมินเปนระดับคะแนนเทียบไดไมต่ํากวา C หรือ
คาระดับคะแนนตอหนวยกิตไมต่ํากวา 2.00 จึงจะใหเทียบหนวยกิตรายวิชาหรือกลุมรายวิชาน้ัน 
  8.2.4 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนความรูและใหหนวยกิตจะไมนํามาคิดระดับคะแนนเฉล่ีย เวนแตหลักสูตรที่
มีองคกรวิชาชีพควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดขององคกรวิชาชีพน้ัน และใหบันทึก “Prior Learning Credits” ไวใน
ใบแสดงผลการศึกษา 
  



 

 

 ข้ันตอนการใหบริการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ 
 

 
 

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช 
      ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของสถานศึกษาเดิมที่สําเร็จการศึกษาและคําอธิบายรายวิชา 

 
  



 ข้ันตอนการใหบริการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางาน  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช 
1. เอกสารรับรองจากผูบังคับบัญชาหรือวุฒิบัตร 
2. ใบ Certificate หรือเอกสารรับรองผานการฝกอบรม 
3. แฟมสะสมผลงานจากประสบการณ หรือจากการฝกอบรม 
 

 อัตราคาธรรมเนียม 
     คาเทียบโอนรายวิชา วิชาละ    100 บาท 
 
 
 

  



9. การลาออกจากการเปนนักศึกษา 
 นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารองขอลาออกตอคณะ  

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
1. ตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง 
2. ตองไมมีหน้ีสินหรือภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
3. การลาออกจะสมบูรณ เม่ือไดรับอนุมัติใหลาออกได 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

  



 

10. การประเมินการสอนของอาจารยประจําวิชา 
การประเมินการสอน เปนขั้นตอนหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากการ

ประเมินการสอนเปนการสะทอนขอมูลทั้งในสวนปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process) ใหอาจารยผูสอน
และคณะไดทราบ และเปาหมายสุดทาย คือ พัฒนากระบวนการเรียนรูใหนักศึกษา 

  หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
 1. ในแตละภาคการศึกษา นักศึกษามีหนาที่ตองประเมินการเรียน การสอนของอาจารยประจําวิชา 
 2. กรณีที่นักศึกษาไมไดประเมินการสอนของอาจารยประจําวิชาหรือประเมินไมครบทุกรายวิชา นักศึกษาจะไมสามารถ
ขอดูคาระดับคะแนน (ผลการเรียน) ในทุกรายวิชา  
 3. นักศึกษาตองประเมินการสอนของอาจารยประจําวิชา ภายใน 3 สัปดาห นับจากวันประกาศผลการเรียน 

  ข้ันตอนการใหบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. การตรวจสอบผลการเรียน 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนผานระบบสารสนเทศนักศึกษา  

 2. การพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามเกณฑคะแนนเฉล่ียสะสม (ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพักการศึกษา) มี
หลักเกณฑดังน้ี 

  - ภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 1.00  
  - ภาคการศึกษาที่ 2 ที่เขาศึกษา มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 1.25  
   - ภาคการศึกษาที่ 3 เปนตนไป  มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 1.50 
  - ภาคการศึกษาถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 1.70 
  - ภาคการศึกษาถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 1.90 
  - ภาคการศึกษาถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 2.00 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
      นักศึกษาเขาไปตรวจสอบผลการเรียนผานระบบสารสนเทศนักศึกษา  
 
  

 



12. การขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญา 
 นักศึกษาชั้นปสุดทายที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา จะตองยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญา 

 หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  
 1. นักศึกษาผูมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
  - ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาน้ัน 
  - มีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวาที่หลักสูตรกําหนดไว และไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 2.00 
  - เปนผูมีความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัย และตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 2. นักศึกษาตองยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญา ภายในภาคการศึกษาที่คาด วาจะสําเร็จ
การศึกษา และภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตเปดภาคการศึกษาน้ัน 
 3. นักศึกษาที่ไมดําเนินการตามขอ 2 จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาน้ัน และตอง
ชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติ
ปริญญา 

 ข้ันตอนการใหบริการ  
    

 
 

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

 
  



 

13. การข้ึนทะเบียนบัณฑิต 
 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ตองยื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อขอรับปริญญาพรอมชําระเงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
1. ตองเปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลวเทาน้ัน 
2. นักศึกษาดําเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผานระบบสารสนเทศนักศึกษา ภายในระยะเวลาที่ 

กําหนดไวในปฏิทินการศึกษา 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
 

 
 

 อัตราคาธรรมเนียม    
1. คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต    1,500 บาท 
2. คาใบแสดงผลการศึกษา  ฉบับละ            50 บาท 

  
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถติดตามขาวสารเก่ียวกับขั้นตอนการฝกซอมและพิธีพระราชทาน 
     ปริญญาบัตร ไดที่ เว็บไซตงานทะเบียน 

 
 
 
 
 

  



14. การขอเล่ือนการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
     บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาน้ัน ๆ สามารถขอเล่ือนการรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีเหตุผลความ
จําเปน เชน บวชพระ เกณฑทหาร ตั้งครรภ ประสบอุบัติเหตุ หรืออ่ืนใดที่เห็นสมควร 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

 



 

15. การขอเอกสารทางการศึกษา 

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

 ข้ันตอนการใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช 
 1. กรณีไมสําเร็จการศึกษา ใหเตรียมรูปถายขนาด 1 น้ิว 1 รูป ตอเอกสาร 1 ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1.1 นักศึกษาชาย แตงกายเครื่องแบบนักศึกษา หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา สวนเส้ือเชิ้ตผาขาวเกล้ียง ผูกเนคไท
มหาวิทยาลัยฯ 
  1.2 นักศึกษาหญิง แตงกายเครื่องแบบนักศึกษา หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา สวนเส้ือเชิ้ตผาขาวเกล้ียงติดกระดุมโลหะ
มหาวิทยาลัยฯ ตั้งแตปกเส้ือไปจนตลอดแนว ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ ตามขนาดและแบบที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไวที่อกเส้ือ
ดานซาย 
 2. กรณีสําเร็จการศึกษา ใหเตรียมรูปถายขนาด 1 น้ิว 1 รูป ตอเอกสาร 1 ฉบับ โดยใชรูปถายสวม 
    ครุยมหาวิทยาลัยฯ ตามลําดับชั้นของปริญญาที่ไดรับ 

 

 อัตราคาธรรมเนียม 
   ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับละ   50 บาท 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



การขอรับบริการสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1. การลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
การลงทะเบียนเปนการลงทะเบียนเพื่อศึกษารายวิชา วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใน

แตละภาคการศึกษาใหเสร็จกอนวันเปดภาคการศึกษาน้ัน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ 
1.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

(1) การลงทะเบียนเรียนรายวิชา กรณีที่นักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการคนควาอิสระหลัก ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการคนควาอิสระหลัก ในกรณีที่นักศึกษายังไมมี
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการคนควาอิสระหลัก ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 

(2) การลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาให นักศึกษาลงทะเบียนได ไม เ กิน  15 หนวยกิตสําหรับระบบ
ทวิภาค สําหรับภาคฤดูรอนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของ

หลักสูตรไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหปฏิบัติตามแผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรน้ัน 
(3) นักศึกษาทดลองศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
(4) นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไดเม่ือมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการ

คนควาอิสระหลักแลว 
(5) การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ตองลงทะเบียนเรียนใหครบหนวยกิตทั้งหมด ภายใน

ภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ทั้งน้ี นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ เพิ่มใหครบหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไดหลังพนกําหนดการเพิ่มและถอน
รายวิชา โดยไดรับอนุมัติจากคณะเพื่อใหสามารถสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไดในภาคการศึกษาน้ัน  

(6) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนดแลว แตยังไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาไดอยางครบถวนสมบูรณ นักศึกษาตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา และชําระคาธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา 

(7) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถาลงทะเบียนเรียนชากวา
กําหนด ตองชําระคาธรรมเนียมคาลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด วันละ 100 บาท แตไมเกิน 1,000 บาท (ไม
เวนวันหยุดราชการ) 

(8) นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา หากไมลงทะเบียนเรียนรายวิชา ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 
คาลงทะเบียน คาบํารุงการศึกษาในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือไมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน 
30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

(9) การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต  
1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย ซ่ึงหมายถึงการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ

โดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษา และจํานวนหนวยกิตรวมตามหลักสูตร โดย
ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเปน AU เฉพาะผูที่มีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาน้ัน 

2. รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรหรือรายวิชาที่อาจารยที่ปรึกษากําหนดใหศึกษาเพิ่มเติมสําหรับนักศึกษาที่ไมมี
พื้นฐานเพียงพอสําหรับการศึกษาในหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยนักศึกษาตองศึกษาและสอบผานไดรับผลการ
ประเมินเปน S โดยไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ีย และใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผล
การศึกษาเปน S หรือ U 



1.2 การลงทะเบียนเพิ่มและถอนรายวิชา 
(1) การเพิ่มและการถอนรายวิชา กรณีที่นักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ในกรณีที่นักศึกษายังไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 

(2) นักศึกษาอาจขอเพิ่มและขอถอนรายวิชาได ทั้งน้ีตองกระทําภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน และตองเปนไปตามเกณฑขอ 1.1 (1) และ (2) ยกเวนวิชาวิทยานิพนธให
เปนไปตามขอ 1.1 (5) 

(3) ถาขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน รายวิชา
น้ันจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

(4) ถาขอถอนรายวิชาภายหลัง 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 12 สัปดาหของภาคการศึกษาปกติ หรือภายหลัง
สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 5 สัปดาหของภาคฤดูรอน โดยรายวิชาน้ันจะปรากฏการประเมินผลเปน W 
ในใบแสดงผลการศึกษา 

(5) การถอนรายวิชาภายหลังจาก 12 สัปดาหของภาคการศึกษาปกติ หรือภายหลัง 5 สัปดาหของภาคการศึกษาฤดู
รอน จะกระทํามิได 

(6) กรณีการเรียนการสอนเปนระยะเวลา (Block Course) ใหถอนรายวิชาไดภายในสัปดาหที่ 2 ของการศึกษาแต
ละรายวิชา 

 
1.3 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา  

การลงทะเบียนเรียนซํ้า ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
(1) รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน C, D+, D, F, U หรือ W นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซํ้าอีก

จนกวาจะไดระดับคะแนน A, B+, B, C+ หรือ S   
(2) รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน C, D+, D, F เม่ือมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาซํ้า ใหนับหนวยกิตรว

มเพื่อหาคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
 



  ข้ันตอนการใหบริการสําหรับการลงทะเบียนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาตรวจสอบกําหนด วัน เวลา 

การลงทะเบียนเรียนและการชําระเงินจาก
ปฏิทินการศึกษา หรือประกาศที่เว็บไซต

งานทะเบียน 

ชําระเงินผานธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผาน

ระบบสารสนเทศนักศึกษา

การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตอง

ตรวจสอบความถูกตองของรหัสวิชา 
ชื่อวิชา และจํานวนรายวิชาที่ลงทะเบียน

นักศึกษาส่ังพิมพใบแจงการชําระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษา

ส้ินสุดวันเพ่ิม
เปล่ียน ถอนรายวิชา

ใช

ไมใช

 



 ข้ันตอนการใหบริการสําหรับการถอนรายวิชาเรียน ไดรับสัญลักษณ W 
  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 
 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 

 1. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนดแลว แตยังไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาไดอยางครบถวนสมบูรณ นักศึกษาตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 2. นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ไดรับอนุมัติ
ใหลาพักการศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดลงทะเบียน
เรียนไปกอนแลว 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราคาธรรมเนียม 
      คารักษาสภาพเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ  2,000 บาท 

 

 



3. การลาพักการศึกษา 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
 1. นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
  1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
  1.2 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลาติดตอกันเกินกวา 2 สัปดาห โดยมีใบรับรองแพทย 
  1.3 สาเหตุอ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะ 
 2. นักศึกษาที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตองแสดงเหตุผลและความจําเปนผานอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารยที ่

ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี และใหยื่นคํารองตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัติและแจงคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ 

 3. กรณีที่ไดลงทะเบียนเรียนไปแลว ตอมาไดลาพักการศึกษาทั้งภาคการศึกษาใหถือเปนการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาน้ัน โดยวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษาน้ันจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

 4. การลาพักการศึกษากระทําไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน เวนแตมีเหตุอันควร ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา
ไดอีกไดเกิน 1 ภาคการศึกษา ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณบด ี

 5. นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลา
พักการศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนไป
กอนแลว 

 ข้ันตอนการใหบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 



4. การเปล่ียนแผนหรือแบบการศึกษา 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
1. นักศึกษาอาจขอเปล่ียนแผนหรือแบบการศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา

คณะ ทั้งน้ีจะตองมีระยะเวลาการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ และตองแจงใหงานทะเบียน
ทราบกอนกําหนดการลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัต ิ

2. ในกรณีที่นักศึกษามหาบัณฑิต แผน ก ไดลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธไวแลวในภาคการศึกษาที่ผานมา ใหยื่นคํารอง
ขอเปล่ียนแผนการเรียนและบอกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธเปนกรณีพิเศษ และใหบันทึกผลการเรียน
เปนอักษร "W" โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการลงทะเบียนเรียนวิชาที่ตองเรียนเพิ่มเติมของแผนการเรียน
ใหมในภาคการศึกษาถัดไป 

 ข้ันตอนการใหบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช 
หนังสือบันทึกขอความขอเปล่ียนแผนหรือแบบการศึกษาจากคณะ ไปยังงานทะเบียนฯ ซ่ึงลงนามโดยคณบดี 

 



5. การขอยายสาขาวิชา 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
 1. นักศึกษาอาจขอยายสาขาวิชาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจําคณะและไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา 
 2. การขอยายสาขาวิชากระทําไดตอเม่ือนักศึกษาเขาศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช 
  แบบขอยายคณะ/ยายสาขา (สวท.23) 

 อัตราคาธรรมเนียม 
  คาธรรมเนียมยายสาขาวิชา ครั้งละ  2,000 บาท 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6. การเทียบโอนรายวิชา 

  หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
1. เปนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
2. เปนรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอเทียบ และไดคาระดับคะแนนไมนอยกวา 

3.00  หรือเทียบเทา หรือสัญลักษณ S 
3. การเทียบโอนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ จะกระทํามิได 
4. การเทียบโอนหนวยกิตที่ ไดจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะที่เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซ่ึงไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากปการศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาน้ัน จะ
กระทําไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเทียบโอนที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา
คณะ และเทียบโอนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไม
นับรวมหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

5. รายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิตและระดับคะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม
นํามาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ีย 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช 
   ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของสถานศึกษาเดิม และคําอธิบายรายวิชา 

 

 



7. การลาออกจากการเปนนักศึกษา 
 นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นใบลาออกดวยหนังสือรับรองที่แสดงวาไมมี
พันธะหน้ีสินใดๆ กับมหาวิทยาลัยยื่นตออาจารยที่ปรึกษา  และนําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
1. ตองไมมีหน้ีสินหรือภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
2. การลาออกจะสมบูรณ เม่ือไดรับอนุมัติใหลาออกได 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช 
  1. แบบลาออกจากการเปนนักศกึษา (สวท.21) 
  2. แบบแจงผลการตรวจสอบหน้ีสินกับมหาวิทยาลัย (ดาวนโหลดจากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา) 

 
 
 
 

 



8. การตรวจสอบผลการเรียน 

  หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
  1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนผานระบบสารสนเทศนักศึกษา  
  2. การพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามเกณฑคะแนนเฉล่ียสะสม มีหลักเกณฑดังน้ี 

2.1 ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 2.50 ในการประเมินผลทุกส้ินภาคการศึกษา 
2.2 ลงทะเบียนเรียนไดจํานวนหนวยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตวิทยานิพนธ 
 และไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 2.75 ยกเวนนักศึกษาหลักสูตรปริญญา 
 มหาบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียน แผน ก แบบ ก 1  
2.3 ใชเวลาในการศึกษาเกินกําหนดและไดหนวยกิตไมครบตามหลักสูตรหรือไดคาระดับ 
 คะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 3.00 ยกเวนนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตที่ลงทะเบียน 
 เรียนแผน ก แบบ ก 1 

  ข้ันตอนการใหบริการ 
          นักศึกษาเขาไปตรวจสอบผลการเรียนผานระบบสารสนเทศนักศึกษา  

 
9. การขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญา 

 นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัย 
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  
1. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

1.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และผลงานวิทยานิพนธ
หรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

1.2 แผน ก แบบ ก 2 สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 เสนอ
วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
แตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได  

               ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ โดย
บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกลาว 

    1.3 แผน ข สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 สอบผานการสอบ
ประมวลความรู ดวยขอเขียนและหรือปากเปลาในสาขาวิชาน้ัน เสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการ
สอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดให
ผูสนใจเขารับฟงได และผลงานการคนควาอิสระน้ัน ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือเสนอในที่ประชุม
วิชาการ ซ่ึงมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมพิจารณา 

2. ผลงานวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไดรับการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา
คณะและไดรับความเห็นชอบจากคณบด ี

3. สงรูปเลมวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระฉบับสมบูรณที่จัดพิมพตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย พรอมไฟล
อิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4. สอบผานการวัดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
5. มีระยะเวลาการศึกษาไมเกินตามที่กําหนด 



6. ไมมีหน้ีสินกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานใดๆ ในมหาวิทยาลัย และไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา
หรือถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  

7. ไดยื่นคํารองแสดงความจํานงขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย 
กําหนด 

นักศึกษาที่ไมดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาจะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาใน
ภาคการศึกษาน้ัน และตองชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จ
การศึกษาและขออนุมัติปริญญา 

 ข้ันตอนการใหบริการ  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

นักศึกษาตรวจสอบชวงเวลาขอสําเร็จการศึกษา 

ตามปฏิทินการศึกษา 
หรือประกาศที่เว็บไซตงานทะเบียน

งานทะเบียนตรวจสอบความถูกตองของนักศึกษา

นักศึกษาย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา โดยขอรับ
แบบฟอรมจากงานทะเบียนหรือที่เว็บไซตของ

งานทะเบียน

นักศึกษาย่ืนใบคํารองให อ.ที่ปรึกษา 
หลักสูตร และคณะตรวจสอบ

ฝายวิชาการคณะรวบรวมใบคํารองสงงานทะเบียน

 



10. การข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต 
 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ตองยื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต เพื่อขอรับปริญญาพรอมชําระเงินคาขึ้นทะเบียน
มหาบัณฑิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
1. ตองเปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลวเทาน้ัน 
2. นักศึกษาดําเนินการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตผานระบบสารสนเทศนักศึกษา ภายในระยะเวลาที่ 
   กําหนดไวในปฏิทินการศึกษา 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราคาธรรมเนียม    
     คาขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต   จํานวน  1,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาตรวจสอบชวงเวลาข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต

จากปฏิทินการศึกษาหรือประกาศงานทะเบียน

งานทะเบียนรับหลักฐานและดําเนินการในขั้นตอไป

นักศึกษาขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตผาน

ระบบสารสนเทศนักศึกษา 

พิมพใบขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตเพื่อชําระเงิน ณ 

การเงิน และนําสงงานทะเบียน พรอมรูปถายสวมครุย 

ขนาด 1 น้ิว จํานวน 5 รูป

 



11. การขอเล่ือนการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
     มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาน้ันๆ สามารถขอเล่ือนการรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีเหตุผล
ความจําเปน เชน บวชพระ เกณฑทหาร ตั้งครรภ ประสบอุบัติเหตุ หรืออ่ืนใดที่เห็นสมควร 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12. การขอเอกสารทางการศึกษา 

 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
   นักศึกษาและมหาบัณฑิตสามารถขอใบแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองตางๆ ดังน้ี 
     1. กรณีไมสําเร็จการศึกษา 
         - ใบรับรองการเปนนักศึกษา (ไทย อังกฤษ) 
         - ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับไมสมบูรณ (ไทย อังกฤษ) 
     2. กรณีสําเร็จการศึกษา 
         - ใบรับรองสําเร็จการศึกษา   
         - ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ (ไทย อังกฤษ) 

 ข้ันตอนการใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารหลักฐานที่ตองใช 
1. กรณีไมสําเร็จการศึกษา ใหเตรียมรูปถายขนาด 1 น้ิว 1 รูป ตอเอกสาร 1 ฉบับ โดยมี 
   รายละเอียดดังน้ี 

  1.1 นักศึกษาชาย หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา สวมเส้ือเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไท 
       มหาวิทยาลัยฯ สวมทับดวยสูตรสีเขม 
 

1.2 นักศึกษาหญิง หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา สวมเส้ือเชิ้ตแขนส้ันสีขาว ผูกเนคไท 
     มหาวิทยาลัยฯ สวมทับดวยสูตรสีเขม 
1.3 นักศึกษาหญิงมุสลิม สามารถแตงกายชุดฮิญาบ โดยสวมเส้ือเชิ้ตแขนยาวสีขาว มีสาย 
     รัดขอมือ ผาคลุมศรีษะสีขาว สวมทับดวยสูทสีเขม  

 



2. กรณีสําเร็จการศึกษา ใหเตรียมรูปถายขนาด 1 น้ิว 1 รูป ตอเอกสาร 1 ฉบับ โดยมี 
   รายละเอียดดังน้ี 
 2.1 มหาบัณฑิตที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ  

        - แตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ  
        - มหาบัณฑิตที่รับราชการทหารหรือตํารวจ ใหแตงกายตามที่ตนสังกัดกําหนด 
        - สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 
2.2 มหาบัณฑิตชายที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
        - เส้ือเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย สวมทับดวยสูทสีเขม  
        - สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 
2.3 มหาบัณฑิตหญิงที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
        - เส้ือเชิ้ตแขนส้ันสีขาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย สวมทับดวยสูทสีเขม  
        - สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 
2.4 มหาบัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแตงกายชุดฮิญาบ โดย 
        - เส้ือเชิ้ตแขนยาวสีขาว มีสายรัดขอมือ สวมทับดวยสูทสีเขม  
        - ผาคลุมศรีษะสีขาว  
        - สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 

 อัตราคาธรรมเนียม 
    ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับละ   100 บาท 

 



13. การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 
การสอบประมวลความรู เปนการสอบเพื่อทดสอบความรูความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและความสามารถใน

การนําความรูมาแกปญหา ซ่ึงกําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ตองสอบผาน ใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรน้ัน 

 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 
 1. การสอบประมวลความรูอาจเปนแบบขอเขียนหรือสอบปากเปลา หรือทั้งสองแบบก็ได 
 2. ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบประมวลความรูตอคณะ (บว. 8 หรือ บค. 6 แบบขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวล

ความรู) เม่ือศึกษารายวิชาครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนด และไดผลการศึกษาคิดเปนระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํา
กวา 3.00  

 3. นักศึกษามีสิทธิสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง โดยนักศึกษาตองยื่นคํารองขอสอบการประมวลความรูครั้งที่  2 หลังจากสอบ
ครั้งแรกไปแลวภายใน 30 วัน หากนักศึกษาสอบไมผานครั้งที ่ 2 จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 ข้ันตอนการใหบริการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เอกสารหลักฐานที่ตองใช 
  ไมมี 

  อัตราคาธรรมเนียม 
 ชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบประมวลความรู (ตอครั้ง) จํานวน   3,000 บาท  

นักศึกษาเขียนคํารอง บค. 6 และยื่นตอเจาหนาที่
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะ ตรวจสอบ
ความถูกตองของคํารอง 

 

นักศึกษาชําระเงินที่ฝายการเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงิน 

ยื่นเอกสาร บว. 8 หรือ บค. 6 พรอมแนบ
ใบเสร็จรับเงิน ตอเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ เพื่อเสนอประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและคณบดีลงนาม 

 เสนอประธานคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติลงนาม 

นําตนฉบับสงเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําคณะและ
รวบรวมไวในฐานขอมูลนักศึกษา 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

แกไข 



 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการทําและการสอบวิทยานิพนธ 
 

เพื่อใหการจัดทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีคุณภาพ และมาตรฐาน
สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได
จัดทําเอกสารแนะนําเก่ียวกับขั้นตอนการทําและการสอบวิทยานิพนธขึ้น โดยมีลําดับขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนทําวิทยานิพนธ จนขอ
อนุมัติสําเร็จการศึกษา ดังน้ี 
 ขั้นตอนการทําและการสอบวิทยานิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขออนุมัติชื่อเร่ืองและแตงต้ัง 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

(บว. 1) 

เร่ิมตน 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเร่ือง 
วิทยานิพนธ (บว. 1/1) 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

(บว. 1/2) 
สอบวัดคุณสมบัติ 

(เงื่อนไขการจบระดับ ป.เอก) 

ขออนุมัติแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบโครงราง

วิทยานิพนธ (บว. 2) 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสอบโครงราง 

วิทยานิพนธ (บว. 2/1) 

แกไขและสงโครงราง
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

สอบโครงรางและแจงผลการ
สอบโครงรางวิทยานิพนธ 

(บว. 2/2) 

ดําเนินการทําวิทยานิพนธ 
ภายใตการแนะนําดูแลของ

อาจารยท่ีปรึกษา 

ตอ 

ประเมินผลความกาวหนาการ
ทําวิทยานิพนธทุกภาค
การศึกษา (บว. 2/3)  

ขอเผยแพร
ผลงาน

วิทยานิพนธ 
(บว. 5/1) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ไมผาน 

ผาน 

ตอ 

ขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ  

(บว. 3) 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสอบ 

วิทยานิพนธ (บว. 3/1) 

ขอสอบวิทยานิพนธ  (บว. 4) ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ
วิทยานิพนธ (บว. 4/1) 

สอบและแจงผลการสอบ
วิทยานิพนธ 

(บว. 5) 

ผาน ปรับรูปแบบและ
จัดทําวิทยานิพนธฉบับ

สมบูรณ  

ผลการสอบ สอบแกตัวใหมภายใน
ระยะเวลา 30 วัน 

ผานโดยตองแกไข กรณีท่ีมีการแกไขวิทยานิพนธท่ีไมเกี่ยวกับเนื้อหาหลัก 
แตตองใชเวลามาก ใหแกไขและจัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหแลว
เสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสอบกําหนด แตไมเกิน 6 เดือน 

ตอ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

นักศึกษาตองแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นักศึกษามีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดของหลักสูตร 

ลงทะเบียน  
(จํานวนหนวยกิตท่ีจะลงทะเบียนใหเปนไป 

ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
หรือตามขอกําหนดเฉพาะของหลักสูตร) 

ติดตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือวางแผนการเรียน และสง
แผนการเรียนใหแกประธานหลักสูตร ภายใน 1 

สัปดาหหลังจากเปดภาคการศึกษา 

แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (บว. 1) 

สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ (บว. 7) สงแบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา 
 (บว. 7/1) 

พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา (บว. 7/2) 

จบกระบวนการ 

ตรวจสอบวิทยานิพนธ (บว. 6) 

ตอ 



 

2. ข้ันตอนการขออนุมัติช่ือเร่ืองและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
นักศึกษาควรจะมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนการเปดภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนวิทยานิพนธ และตอง

ดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา (บว. 1) ใหเสร็จส้ินกอนดําเนินการยื่นคํารองแบบขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* ดาวนโหลดแบบ บว. 1 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 

* ใหความยินยอม 

* ย่ืนแบบ บว. 1 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประจําคณะพิจารณา 
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี  
   ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  พิจารณาอนุมัติ 

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

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บว. 1 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ  
   

การขออนุมัติชื่อเร่ือง
และแตงต้ังอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ 

นักศึกษา 

อาจารยท่ีจะรับเปนอาจารย 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 



 

3. ข้ันตอนการขออนุมัติเปล่ียนแปลงช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ 
การเปล่ียนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ จะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บว.1/1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

* ใหความเห็นชอบ  

* ย่ืนแบบ บว.1/1 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประจําคณะพิจารณา 
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี  
   ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  พิจารณาอนุมัติ 

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

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บว. 1/1 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ 

การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงชื่อ
เร่ืองวิทยานิพนธ 

นักศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 



 

4. ข้ันตอนการขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 การเปล่ียนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ  บว.1/2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต 
  ศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  ลงนาม  
* สําเนาแบบ บว. 1/2 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตน 
  ฉบับกลับไปยังคณะ 
 

* ใหความเห็นชอบ  

* ย่ืนแบบ บว.1/2 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประจําคณะพิจารณา 
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี 
   ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา 
  อนุมัติ 
 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บว. 1/2 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ 

การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

นักศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
เดิมและใหม 

 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 



 

5. การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
นักศึกษาจะเสนอโครงรางวิทยานิพนธไดเม่ือมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักแลว และหากเปนนักศึกษาในหลักสูตร

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติกอน (Qualifying examination) จึงจะดําเนินการเสนอขออนุมัติโครง
รางวิทยานิพนธได  

คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มีจํานวนกรรมการไม
นอยกวา 3 คน และไมเกิน 5 คน ประกอบดวย  

1. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
2. อาจารยประจํา ซ่ึงไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ประธานกรรมการ) 
3. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
4. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 

โครงรางวิทยานิพนธตองไดรับการอนุมัติภายในภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ   ก 1 และภายในภาค
การศึกษาที่ 2 สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต 
  ศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  ลงนาม  
* สําเนาแบบ บว. 2 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตน 
  ฉบับกลับไปยังคณะ 

* ดาวนโหลดแบบ บว. 2 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ 

* ใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติสอบ  
  โครงรางวิทยานิพนธ 

* ย่ืนแบบ บว. 2 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
 
* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประจําคณะพิจารณา 
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี 
   ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  พิจารณาอนุมัติ 
 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ 
* สําเนาแบบ บว. 2 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ  

การขออนุมัติแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ 

นักศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 



 

6. การขออนุมัติเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ จะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ  บว. 2/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* ดาวนโหลดแบบ บว. 2/1 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ 
 

* ใหความเห็นชอบ  

* ย่ืนแบบ บว. 2/1 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประจําคณะพิจารณา 
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี 
   ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา 
  อนุมัติ 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต 
  ศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  ลงนาม  
* สําเนาแบบ บว. 2/1 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตน 
  ฉบับกลับไปยังคณะ 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บว. 2/1 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ  

การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการสอบ 
โครงรางวิทยานิพนธ 

นักศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
เดิมและใหม 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 



 

7. ข้ันตอนการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
นักศึกษาจะสอบโครงรางวิทยานิพนธไดเม่ือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธไดรับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บว. 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หมายเหตุ การเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกับวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติแลว หากเปนการเปล่ียนแปลงชื่อเรื่องหรือสาระสําคัญ

ของวิทยานิพนธ ใหการประเมินผลที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน N นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติ
วิทยานิพนธใหม โดยใหนับเวลาจากวันที่ไดรับอนุมัติชื่อเรื่องและโครงรางวิทยานิพนธครั้งลาสุด 

 
  

นักศึกษา : สงโครงรางท่ีไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี) ตอประธานและคณะกรรมการ

สอบ กอนวันสอบอยางนอย 1 สัปดาห 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก : ตรวจแกไขโครงรางวิทยานิพนธ 

คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ : ดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

ประธานกรรมการสอบ : แจงผลการสอบวิทยานิพนธมายังคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา (บว. 2/2) 

ไมผาน 

นักศึกษา : เสนอสอบ
โครงรางวิทยานิพนธใหม 

ผาน ผานโดยมีเงื่อนไข 

นักศึกษา : ดําเนินการแกไขและจัดทําโครงราง
วิ ท ย า นิ พน ธ ฉ บั บ ส ม บู รณ ต า ม ม ติ ขอ ง
คณะกรรมการสอบ ใหแลว เส ร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด แตไมเกิน 30 วันนับจาก
วันสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

นักศึกษา : สงโครงรางวิทยานิพนธท่ี
ผ านการแก ไ ขและ เ ห็น ชอบจา ก
อาจารย ท่ีป รึกษาวิทยานิพนธแลว
จํานวน 2 ชุด 

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ : จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบ พรอมสําเนา
คําสั่งใหคณะกรรมการทราบ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

 



 

8. ข้ันตอนการแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ วันที่อนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ ใหนับตั้งแตวันที่ประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

  ลงนาม 
  

* ดาวนโหลดแบบ บว. 2/2 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ  

* ใหความเห็นชอบ ลงนาม 

* ย่ืนแบบ บว. 2/2 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประจําคณะพิจารณา 
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี 
   ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาเพ่ือ 
  ทราบ 
 
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  บัณฑิตศึกษา 
* แจงผลการรับทราบกลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  ลงนาม  
* สําเนาแบบ บว. 2/2 เก็บไวในฐานขอมูลและสง 
  ตนฉบับกลับไปยังคณะ 

* แจงผลการรับทราบใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บว. 2/2 เก็บไวในฐานขอมูล 
  วิทยานิพนธ  

การแจงผลการสอบ 
โครงรางวิทยานิพนธ 

นักศึกษา 

คณะกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

ประธานกรรมการสอบ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 



 

9. การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา   ทุกภาคการศึกษาที่มีการ

ลงทะเบียน และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะ ตามแบบ บว. 2/3 
รายละเอียดการประเมินความกาวหนา  
1. การประเมินผลในระหวางการดําเนินการทําวิทยานิพนธใหใชสัญลักษณ  
   P (In progress) หมายถึง การทําวิทยานิพนธของนักศึกษามีความตอเน่ืองและมีความกาวหนาเปนที่พอใจ ใหอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธที่ไดรับการ
ประเมินใหไดสัญลักษณ P ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษาน้ัน แตทั้งน้ี ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน หาก
ผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวยกิตที่ไดในภาคการศึกษาน้ัน ๆ ใหมีคาเปน N เทากับ ไมเปนที่พอใจ (No 
progress)  

   เกณฑการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ บริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ ไดรับการประเมินผลความกาวหนาเปน N เทากับ ไมเปนที่พอใจ (No progress) 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองพิจารณาหาสาเหตุ ซ่ึงอาจใหนักศึกษาผูน้ันไดรับการพิจารณาใหเปล่ียนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธ 
หรือเปล่ียนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออ่ืน ๆ แลวแตกรณี และประธานหลักสูตร ตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอ
คณบดีเพื่อหาขอยุติ  

3. การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ ใหนักศึกษาไดสัญลักษณ P ครบตามจํานวนหนวยกิตในหลักสูตร นักศึกษาตองสง
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  

คณะกรรมการสอบประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ ประกอบดวย  
1. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  
2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  
3. ผูแทนกรรมการบริหารหลักสูตร 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก : ตรวจแกไขรายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ 

คณะกรรมการสอบ : ดําเนินการสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ ตามวัน เวลา 
                         และสถานท่ีท่ีกําหนด 

ประธานคณะกรรมการสอบ : แจงผลการสอบความกาวหนาในการทํา 
          วิทยานิพนธมายังกรรมการบริหารหลักสูตร  

ไมผาน 

ประเมินระดับคะแนน
ความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธเปน N 

ผาน ผานโดยมีเงื่อนไข 

นักศึกษา : ดําเนินการแกไขตามความเห็นของ 
  คณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ : จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบ พรอมสําเนาคําสั่งให
คณะกรรมการสอบทราบ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

นักศึกษา :  
        - ดาวนโหลดแบบฟอรม บว. 2/3 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 
        - กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ 
        - สงรายงานความกาวหนาท่ีไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี) ตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และผูแทน
กรรมการบริหารหลักสูตร กอนวันสอบความกาวหนาอยางนอย 1 สัปดาห 
 

นักศึกษา : ดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ 

ประเมินระดับคะแนน
ความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธเปน P 



 

10. การสอบวิทยานิพนธ 
การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ความสามารถ

ในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูด การเขียน และการตอบคําถาม 
คุณสมบัติของนักศกึษาที่มีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธ 

1. โครงรางวิทยานิพนธไดรับการอนุมัติแลว  
2. ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหสอบได 
3. ไดรับการอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแลว 
4. ลงทะเบียนเรียนครบหรือมีผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ โดยไดสัญลักษณ P ครบตาม

จํานวนหนวยกิตกอนการสอบวิทยานิพนธ (ซ่ึงยังเหลือ P อีก 1 หนวยกิต)  
การดําเนินการกอนการสอบวิทยานิพนธ 
 1. นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหครบหนวยกิตทั้งหมดภายในภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ ทั้งน้ีนักศึกษา

อาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธเพิ่มเติมใหครบหนวยกิตวิทยานิพนธไดหลังพนกําหนดการเพิ่มและการถอนรายวิชา โดยไดรับ
อนุมัติจากคณะเพื่อใหสามารถสอบวิทยานิพนธไดในภาคการศึกษาน้ัน 

 2. นักศึกษาตองยื่นคํารองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ (บว. 3) กอนสอบอยางนอย 2 
สัปดาห และตองแนบที่อยูกรรมการสอบจากภายนอกมหาวิทยาลัยพรอม บว. 3 ดวย 

 3. ตรวจสอบรูปแบบความถูกตองของการจัดพิมพวิทยานิพนธฉบับราง หนาปกนอก ปกใน หนาอนุมัติ
วิทยานิพนธ หนาบทคัดยอ ตามคูมือการเขียนวิทยานิพนธ แลวเสนออาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบกอนวันสอบ 

4. ยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ (บว. 4) พรอมสงวิทยานิพนธฉบับราง (ยังไมเย็บเลม) ที่ไดรับความเห็นชอบขั้น
สุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ตามจํานวนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ กอนวันสอบอยางนอย 15 วัน 

5. ชําระเงินคาสอบวิทยานิพนธ  
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มีจํานวนไมนอย
กวา 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการซ่ึงแตงตั้งจากอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒ ิ 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
 1. กรณีอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง
นอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  
 2. กรณีผูทรงคุณวุฒิ มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง 
  กรณีผูทรงคุณวุฒิที่ไมมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน จะตองเปนผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

 
  



 

10.1 ข้ันตอนการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* ดาวนโหลดแบบ บว. 3 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณดวยการพิมพ 

* ใหความเห็นชอบ 

* ย่ืนแบบ บว. 3 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประจําคณะพิจารณา 
* เสนอประธานหลักสูตร กําหนดวัน เวลา 
  และสถานท่ีสอบ รวมท้ังเสนอรายชื่อ 
  คณะกรรมการสอบ และใหคณบดีลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา 
  อนุมัติ 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บว. 3 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ  

การขออนุมัติแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ 

นักศึกษา 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 

 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต 
  ศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาลงนาม  
* สําเนาแบบ บว. 3 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตนฉบับ 
  กลับไปยังคณะ 



 

10.2 ข้ันตอนการขออนุมัติเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ  บว.3/1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* ดาวนโหลดแบบ บว. 3/1 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ   

* ใหความเห็นชอบ ลงนาม  

* ย่ืนแบบ บว. 3/1 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประจําคณะพิจารณา 
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี 
   ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา 
  อนุมัติ 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต 
  ศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาลงนาม  
* สําเนาแบบ บว. 3/1 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตนฉบับ 
  กลับไปยังคณะ 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บว. 3/1 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ 

การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ 

นักศึกษา 

คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธเดิมและใหม 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 



 

 10.3 ข้ันตอนการขอสอบวิทยานิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* ตรวจสอบความถูกตองของวิทยานิพนธฉบับราง 
  ตามแบบตรวจสอบวิทยานิพนธ (บว. 6)  

* ดาวนโหลดแบบ บว. 4 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ 
* ชําระเงินคาสอบวิทยานิพนธ 
* สงวิทยานิพนธฉบับราง (ไมเย็บเลม) ท่ีไดรับความ 
  เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตาม 
  จํานวนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ กอนวันสอบ 
  อยางนอย 15 วัน 
* ย่ืนแบบ บว. 4 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประจําคณะพิจารณา 
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี 
   ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา 
  อนุมัติ 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  บัณฑิตศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  ลงนาม  
* สําเนาแบบ บว. 4 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตน 
  ฉบับกลับไปยังคณะ 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บว. 4 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ  

การขอสอบ
วิทยานิพนธ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 



 

10.4 ข้ันตอนการขอเปล่ียนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ 
การขอเปล่ียนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ จะกระทําไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ  บว.4/1 โดยใหยื่นคํารองขอเปล่ียนแปลงวันสอบ

วิทยานิพนธกอนวันสอบที่กําหนดใน บว. 4 อยางนอย        2 สัปดาห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

* ดาวนโหลดแบบ บว. 4/1 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ 
* สงวิทยานิพนธฉบับราง (ไมเย็บเลม) ท่ีไดรับ 
  ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
  ตามจํานวนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
  กอนวันสอบอยางนอย 15 วัน 
 

* ใหความเห็นชอบ  

* ย่ืนแบบ บว. 4/1 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี 
   ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา 
  อนุมัติ 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  บัณฑิตศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  ลงนาม  
* สําเนาแบบ บว. 4/1 เก็บไวในฐานขอมูลและสง 
  ตนฉบับกลับไปยังคณะ 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บว. 4/1 เก็บไวในฐานขอมูล 
  วิทยานิพนธ  

ขอเปลี่ยนแปลงวัน
สอบวิทยานิพนธ 

นักศึกษา 

 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ : ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ ตามวัน เวลา 
และสถานท่ีท่ีกําหนด 

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ : แจงผลการสอบวิทยานิพนธ (บว. 5 และ
รายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบวิทยานิพนธ) มายังคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา ภายใน 15 วันนับจากวันสอบ 

 

ไมผาน 

นักศึกษา :  
     กรณีสอบคร้ังแรกไมผาน ใหนักศึกษาย่ืนคํา
รองขอสอบใหมไดอีก 1 คร้ัง ภายใน 30 วัน 
(โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ จากการสอบคร้ังท่ีผานมา) 
     กรณีสอบคร้ังท่ีสองไมผาน จะตองพนสภาพ
การเปนนักศึกษา 

ผาน ผานโดยมีเงื่อนไข 

นักศึกษา :  
     ดําเนินการแกไขและจัดทําวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณตามมติของคณะกรรมการ
สอบใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
     ในกรณีท่ีมีการแกไขเกินกําหนดของ
คณะกรรมการสอบ ใหจัดทําวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือนนับ
จากวันสอบวิทยานิพนธผาน เวนแตไดรับ
อนุมัติใหขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับ
ส ม บู รณ จ า ก ค ณะก ร ร ม ก า ร บ ริห า ร
บัณฑิตศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะ 
ท้ังนี้ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามท่ี
กํ าหนดไว ในหลักสูตรแต ไม เกิ น  5  ป
การศึกษา 

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ : จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบ พรอมสําเนา
คําสั่งใหคณะกรรมการทราบ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

นักศึกษา :  
     ปรับรูปแบบและจัดทําวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 



 

11. ข้ันตอนการแจงผลการสอบวิทยานิพนธ  
 ใหนักศึกษายื่น บว. 5 ทันทีหลังจากสอบวิทยานิพนธ หรือภายใน 15 วัน โดยใหกรรมการสอบทุกทานลงนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* ดาวนโหลดแบบ บว. 5 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ  

* ลงนาม 

* บันทึกการแกไขหรือเพ่ิมเติมในแตละประเด็น ตามหัว 
  ขอในแบบฟอรมรายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบ 
  วิทยานิพนธ พรอมเปนผูลงนาม  
 

* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี 
   ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาเพ่ือรับทราบ 

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

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บว. 5 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ  

การแจงผลสอบ
วิทยานิพนธ 

นักศึกษา 

คณะกรรมการสอบ 
วิทยานิพนธ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

ประธานกรรมการสอบ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 
* ย่ืนแบบ บว. 5 และแบบฟอรมรายละเอียดแนบ 
  แบบแจงผลการสอบ ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
  วิทยานิพนธ 



 

12. ข้ันตอนการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา หากไมสามารถดําเนินการในการรับวิทยานิพนธไปแกไขและสงคืนการ

แกไขภายในเวลาตามกําหนด หรือไมสามารถสงวิทยานิพนธฉบับสมบรูณไดภายใน     6 เดือนนับจากวันสอบวิทยานิพนธผาน เวน
แตไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะ ทั้งน้ีระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กําหนดของหลักสูตรหรือไมเกิน 5 ปการศึกษา 
 
  

* แกไขปรับปรุงเลมวิทยานิพนธตามมติของ 
  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
* ดาวนโหลดแบบ บว. 6 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ  

* ตรวจสอบการแกไขวิทยานิพนธตามขอเสนอแนะ  
  และใหความเห็นชอบ ลงนาม 

* เขารูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 5 เลม 
* ดาวนโหลดแบบ บว. 7 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ  
* ย่ืนแบบ บว. 6 และ บว.7 (แบบขอสงวิทยานิพนธ 
  ฉบับสมบูรณ) ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ พรอมสง 

- วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 5 เลม  
- แผนซีดีท่ีมีขอมูลวิทยานิพนธฉบับ 
  สมบูรณ Save เปน PDF จํานวน 1 ชุด 

การสงวิทยานิพนธ 
ฉบับสมบูรณ 

นักศึกษา 

คณะกรรมการสอบ 
วิทยานิพนธ 

นักศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 
และกรรมการ 
ตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ 

* ตรวจสอบการแกไขวิทยานิพนธตามขอเสนอแนะ 
  ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
* ตรวจสอบความถูกตองของวิทยานิพนธตามแบบ บว. 6 
  และใหความเห็นชอบ ลงนาม 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* สําเนาแบบ บว.6 และ บว. 7 เก็บไวในฐานขอมูลและ 
  สงตนฉบับกลับไปยังคณะ 

* ตรวจสอบการสงวิทยานิพนธ 
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี 
   ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติ 

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ 
* สําเนาแบบ บว.6 และ บว.7 เก็บไวในฐานขอมูลวิทยานิพนธ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 



 

13. การตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
 นักศึกษาที่เรียนแผนการศึกษาที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธหรือที่เรียนแผนการศึกษาที่เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ ตองยื่น
คํารองขอมูลการเผยแพรวิทยานิพนธ บว. 5/1 เพื่อรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา กรณีใดกรณีหน่ึงดังน้ี 
  1. การตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ส่ิงพิมพทางวิชาการ  
      หรือ  
  2. เสนอตอที่ประชุมวิชาการ และบทความวิจัยเรื่องเต็มไดรับการตีพิมพใน  
      Proceeding ของการประชุม 
 
14. ข้ันตอนการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
 
 

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

* ใหความเห็นชอบ ลงนาม 

* ย่ืนแบบ บว. 7/1 และ บว. 7/2 ท่ีบัณฑิตศึกษา 
  ประจําคณะ  

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประจําคณะพิจารณา 
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติ 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ วิทยาเขต และสํานักสงเสริม-  
  วิชาการและงานทะเบียน เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ 
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาลงนาม  
* สําเนาแบบ บว. 7/1 และ บว. 7/2 เก็บไวในฐานขอมูลและ 
  สงตนฉบับกลับไปยังคณะ 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บว.7/1 และ บว. 7/2 เก็บไวในฐานขอมูล 
  วิทยานิพนธ  

การขออนุมัติ
สําเร็จการศึกษา 

นักศึกษา 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

* ข้ึนทะเบียนบัณฑิตและขอเอกสารทางการศึกษา 
  ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

นักศึกษา 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

แนวปฏิบัติในการทําการคนควาอิสระ 
 

เพื่อใหการจัดทําการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีคุณภาพ และ
มาตรฐานสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจึงไดจัดทําเอกสารแนะนําเก่ียวกับขั้นตอนการทําการคนควาอิสระขึ้น โดยมีลําดับขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนทําการคนควาอิสระ
จนขออนุมัติสําเร็จการศึกษา ดังน้ี 
 
 ขั้นตอนการทําการคนควาอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุมัติชื่อเร่ืองและแตงต้ัง 
อาจารยท่ีปรึกษา 

การคนควาอิสระ (บค. 1) 

เร่ิมตน 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเร่ือง 
การคนควาอิสระ (บค. 1/1) 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
อาจารยท่ีปรึกษาการ 

คนควาอิสระ (บค. 1/2) 

 

ขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางการคนควาอิสระ (บค. 2) 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสอบโครงราง 
การคนควาอิสระ (บค. 2/1) 

แกไขและสงโครงราง 
การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 

 

สอบโครงรางการคนควาอิสระ และ
แจงผลการสอบ (บค. 2/2) 

ดําเนินการทําการคนควาอิสระ
ภายใตการแนะนําของอาจารย 

ท่ีปรึกษา 

ตอ 

หมายเหต ุ
 
 

ตองมี 

มีหรือไมมี 



 

 
ตอ 

ขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ (บค. 3) 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสอบ 

การคนควาอิสระ (บค. 3/1) 

ขอสอบการคนควาอิสระ 
 (บค. 4) 

ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ 
การคนควาอิสระ (บค. 4/1) 

สอบและแจงผลการสอบ 
การคนควาอิสระ (บค. 5) 

ผาน ปรับรูปแบบและ
จัดทํารายงานการคนควา

อิสระฉบับสมบูรณ  

ผลการสอบ 
สอบแกตัวใหมภายใน

ระยะเวลา 30 วัน 

ไมผาน 

ผาน 

ผานโดยตองแกไข กรณีท่ีมีการแกไขการคนควาอิสระท่ีไมเกี่ยวกับเนื้อหา
หลัก แตตองใชเวลามาก ใหแกไขและจัดทําการคนควาอิสระฉบับสมบูรณให
แลวเสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสอบกําหนด แตไมเกิน 3 เดือน 

สงรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 

พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา (บค. 5/1) 

จบกระบวนการ 

หมายเหต ุ
 
 

ตองมี 
มีหรือไมมี 



 

1. การลงทะเบียนการคนควาอิสระ 
นักศึกษาตองแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระกอนลงทะเบียนการคนควาอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

2. ข้ันตอนการขออนุมัติช่ือเร่ืองและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
นักศึกษาควรจะมีอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระกอนการเปดภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนการคนควาอิสระ และ

ตองดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา (บค. 1) ใหเสร็จส้ินกอนดําเนินการยื่นคํารองแบบขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครง
รางการคนควาอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษามีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดของหลักสูตร 

ลงทะเบียน  
(จํานวนหนวยกิตท่ีจะลงทะเบียนใหเปนไปตามคําแนะนํา
ของอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระหรือตามขอกําหนด

เฉพาะของหลักสูตร) 

แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ (บค. 1) 

* ดาวนโหลดแบบ บค. 1 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลดวยการพิมพ 

* ใหความยินยอม 

* ย่ืนแบบ บค. 1 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  หลักสูตรประจําคณะพิจารณา 
* ประธานหลักสูตรและคณบดี  ลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิต 
  ศึกษาพิจารณาอนุมัติ 
  ลงนาม 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ 
  บริหารบัณฑิตศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  ลงนาม  
* สําเนาแบบ บค. 1 เก็บไวในฐานขอมูลและสงตน 
  ฉบับกลับไปยังคณะ 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บค. 1 เก็บไวในฐานขอมูล 
  การคนควาอิสระ  

การขออนุมัติชื่อเร่ือง
และแตงต้ังอาจารยท่ี

ปรึกษาการคนควาอิสระ 

นักศึกษา 

อาจารยท่ีจะรับเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาการคนควาอิสระ 

 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 



 

3. ข้ันตอนการขออนุมัติเปล่ียนแปลงช่ือเร่ืองการคนควาอิสระ 
การเปล่ียนแปลงชื่อเรื่องการคนควาอิสระ จะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควา

อิสระและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บค.1/1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

* ใหความเห็นชอบ  

* ย่ืนแบบ บค. 1/1 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประจําคณะพิจารณา 
* ประธานหลักสูตรและคณบดี ใหความเห็นชอบ 
  ลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา 
  อนุมัติ 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  บัณฑิตศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  ลงนาม  
* สําเนาแบบ บค. 1/1 เก็บไวในฐานขอมูลและสง 
  ตนฉบับกลับไปยังคณะ 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บค. 1/1 เก็บไวในฐานขอมูลการ 
  คนควาอิสระ  

การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงชื่อเร่ือง

การคนควาอิสระ 

นักศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษา 
การคนควาอิสระ 

 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 



 

4. ข้ันตอนการขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
 การเปล่ียนแปลงอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ จะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บค.1/2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

* ใหความเห็นชอบ  

* ย่ืนแบบ บค. 1/2 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  หลักสูตรประจําคณะพิจารณา 
* ประธานหลักสูตรและคณบดี  
   ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา 
  อนุมัติ 
   
* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  บัณฑิตศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  ลงนาม 
* สําเนาแบบ บค. 1/2 เก็บไวในฐานขอมูลและสง 
  ตนฉบับกลับไปยังคณะ 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บค. 1/2 เก็บไวในฐานขอมูลการ 
  คนควาอิสระ 

การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารยท่ี

ปรึกษาการคนควา
อิสระ 

นักศึกษา 

 

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควา
อิสระเดิมและใหม 

 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 



 

5. การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ 
      นักศึกษาจะสอบโครงรางการคนควาอิสระไดเม่ือมีอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลักแลว  

คณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา จํานวนไมนอยกวา 
3 คน และไมเกิน 5 คน ประกอบดวย  

     1. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
     2. อาจารยประจํา ซ่ึงไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ (ประธานกรรมการ) 
     3. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก 
     4. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวม (ถามี) 
โครงรางการคนควาอิสระตองไดรับการอนุมัติภายในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  บัณฑิตศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิต 
  ศึกษาลงนาม  
* สําเนาแบบ บค. 2 เก็บไวในฐานขอมูลและสง 
  ตนฉบับกลับไปยังคณะ 

* ดาวนโหลดแบบ บค. 2 จากเว็บไซตบัณฑิต 
  ศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณดวยการพิมพ 

* ใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอสอบโครงราง 
  การคนควาอิสระ 
 

* ย่ืนแบบ บค. 2 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  หลักสูตรประจําคณะพิจารณา 
* ประธานหลักสูตรและคณบดี 
  ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  พิจารณาอนุมัติ 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บค. 2 เก็บไวในฐานขอมูล 
  การคนควาอิสระ  

การขออนุมัติแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบโครง

รางการคนควาอิสระ 

นักศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษา 
การคนควาอิสระ 

 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 



 

6. การขออนุมัติเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ 
การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ จะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่

ปรึกษาการคนควาอิสระ และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บค. 2/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ดาวนโหลดแบบ บค. 2/1 จากเว็บไซต 
  บัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ  

* ใหความเห็นชอบ  

* ย่ืนแบบ บค. 2/1 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  หลักสูตรประจําคณะพิจารณา 
* ประธานหลักสูตรและคณบดี  
   ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  พิจารณาอนุมัติ 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  บัณฑิตศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  ลงนาม  
* สําเนาแบบ บค. 2/1 เก็บไวในฐานขอมูลและสง 
  ตนฉบับกลับไปยังคณะ 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บค. 2/1 เก็บไวในฐานขอมูล 
  การคนควาอิสระ  

การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการสอบโครง
รางการคนควาอิสระ 

นักศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควา
อิสระเดิมและใหม 

 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ 



 

7. ข้ันตอนการสอบโครงรางการคนควาอิสระ 
นักศึกษาจะสอบโครงรางการคนควาอิสระไดเม่ือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระไดรับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บค. 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ หากมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับแผนงานตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงราง 

 การคนควาอิสระ 
 

นักศึกษา : สงโครงรางท่ีไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาการคนควา
อิสระ และอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระรวม (ถามี) ตอประธานและ

คณะกรรมการสอบ กอนวันสอบอยางนอย 1 สัปดาห 

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระหลัก : ตรวจแกไขโครงรางการคนควาอิสระ 

คณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ : ดําเนินการสอบโครงรางการ
คนควาอิสระ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

ประธานกรรมการสอบ : แจงผลการสอบการคนควาอิสระมายังคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา (บค. 2/2) 

ไมผาน 

นักศึกษา : เสนอสอบ
โครงรางการคนควา

อิสระใหม 

ผาน ผานโดยมีเงื่อนไข 

นักศึกษา : ดําเนินการแกไขและจัดทําโครงรางการ
คนควาอิสระฉบับสมบูรณตามมติของคณะกรรมการ
สอบ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แตไม
เกิน 30 วัน นับจากวันสอบโครงรางการคนควา
อิสระ 

นักศึกษา : สงโครงรางการคนคว า
อิสระท่ีผานการแกไขและเห็นชอบจาก
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระแลว
จํานวน 2 ชุด 

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ : จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบ พรอมสําเนา
คําสั่งใหคณะกรรมการสอบทราบ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

 



 

8. ข้ันตอนการแจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ วันที่อนุมัติโครงรางการคนควาอิสระ ใหนับตั้งแตวันที่ประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
              ลงนาม 

* ดาวนโหลดแบบ บค. 2/2 จากเว็บไซต 
  บัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ  

* ใหความเห็นชอบลงนาม 

* ย่ืนแบบ บค. 2/2 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  หลักสูตรประจําคณะพิจารณา 
* ประธานหลักสูตรและคณบดี  
   ให ความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาเพ่ือ 
  ทราบ 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต 
  ศึกษา 
* แจงผลการรับทราบกลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  ลงนาม 
* สําเนาแบบ บค. 2/2 เก็บไวในฐานขอมูลและสง 
  ตนฉบับกลับไปยังคณะ 

* แจงผลการรับทราบใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บค. 2/2 เก็บไวในฐานขอมูล 
  การคนควาอิสระ  

การแจงผลการ
สอบโครงรางการ

คนควาอิสระ 

นักศึกษา 

คณะกรรมการสอบโครงราง
การคนควาอิสระ 

 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

ประธานกรรมการสอบ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 



 

9. การสอบการคนควาอิสระ 
การสอบการคนควาอิสระ เปนการสอบเพื่อวัดความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาอิสระ ความสามารถในการนําเสนอผลงาน

ทั้งดานการพูด การเขียน และการตอบคําถาม 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธ์ิขอสอบการคนควาอิสระ 

1. โครงรางการคนควาอิสระไดรับการอนุมัติแลว  
2. ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหสอบได 
3. ไดรับการอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระแลว 
4. ลงทะเบียนเรียนครบหรือยื่นขอสอบภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากไดสัญลักษณ P  
   ครบตามจํานวนหนวยกิตกอนการสอบการคนควาอิสระ (ซ่ึงยังเหลือ P อีก 1 หนวยกิต)  

การดําเนินการกอนการสอบการคนควาอิสระ 
 1. นักศึกษาตองยื่นคํารองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ (บค. 3) 
     กอนสอบอยางนอย 2 สัปดาห และตองแนบที่อยูกรรมการสอบจากภายนอก 

    มหาวิทยาลัยพรอม บค. 3 ดวย 
 2. ยื่นคํารองขอสอบการคนควาอิสระ (บค. 4)  

3. จัดพิมพและจัดทํารูปเลมรายงานการคนควาอิสระ ตามแบบวิทยานิพนธหรือตามขอกําหนดของคณะ และสง
รายงานการคนควาอิสระฉบับราง (ไมเย็บเลม) ที่ไดรับความเห็นชอบขั้นสุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ตามจํานวนคณะกรรมการ
สอบการคนควาอิสระ กอนวันสอบอยางนอย 15 วัน 

4. ชําระเงินคาสอบการคนควาอิสระ  
คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ 

คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มีจํานวนไมนอย
กวา 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการซ่ึงแตงตั้งจากอาจารยประจําหลักสูตร ที่ไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและผูทรงคุณวุฒิ  

กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
 1. กรณีอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง
นอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  
 2. กรณีผูทรงคุณวุฒิ มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง 

     กรณีผูทรงคุณวุฒิที่ไมมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน จะตองเปนผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 
 



 

9.1 ข้ันตอนการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ดาวนโหลดแบบ บค. 3 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณดวยการพิมพ 

* ใหความเห็นชอบ 

* ย่ืนแบบ บค. 3 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  หลักสูตรประจําคณะพิจารณา 
* เสนอประธานหลักสูตร กําหนดวัน เวลาและ 
  สถานท่ีสอบ รวมท้ังเสนอรายชื่อคณะกรรมการ 
  สอบ และใหคณบดีลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา 
  อนุมัติ 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บค. 3 เก็บไวในฐานขอมูล 
  การคนควาอิสระ  

การขออนุมัติแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ 

นักศึกษา 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
การคนควาอิสระ 

 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  บัณฑิตศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  ลงนาม  
* สําเนาแบบ บค. 3 เก็บไวในฐานขอมูลและสง 
  ตนฉบับกลับไปยังคณะ 



 

 9.2 ข้ันตอนการขอสอบการคนควาอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ตรวจสอบความถูกตองของรายงานการคนควา 
  อิสระฉบับรางตามคูมือการเขียนและการพิมพ 
  การคนควาอิสระ หรือตามขอกําหนดของคณะ  

* ดาวนโหลดแบบ บค. 4 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ 
* ชําระเงินคาสอบการคนควาอิสระ 
* สงรายงานการคนควาอิสระฉบับราง (ไมเย็บเลม)  
  ท่ีไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาการ 
  คนควาอิสระ ตามจํานวนคณะกรรมการสอบการ 
  คนควาอิสระ กอนวันสอบอยางนอย  15 วัน 
* ย่ืนแบบ บค. 4 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประจําคณะพิจารณา 
* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี 
  ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา 
  อนุมัติ 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  บัณฑิตศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  ลงนาม  
* สําเนาแบบ บค. 4 เก็บไวในฐานขอมูลและสง 
  ตนฉบับกลับไปยังคณะ 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บค. 4 เก็บไวในฐานขอมูล 
  การคนควาอิสระ  

การขอสอบการ
คนควาอิสระ 

นักศึกษา 

 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

อาจารยท่ีปรึกษา
การคนควาอิสระ 



 

9.3 ข้ันตอนการขอเปล่ียนแปลงวันสอบการคนควาอิสระ 
การขอเปล่ียนแปลงวันสอบการคนควาอิสระ จะกระทําไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่

ปรึกษาการคนควาอิสระและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามแบบ บค. 4/1 โดยใหยื่นคํารองขอ
เปล่ียนแปลงวันสอบการคนควาอิสระกอนวันสอบที่กําหนดใน บค. 4 อยางนอย 2 สัปดาห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

* ใหความเห็นชอบ  

* ย่ืนแบบ บค. 4/1 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี 
  ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณา 
  อนุมัติ 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต 
  ศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ  
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  ลงนาม  
* สําเนาแบบ บค. 4/1 เก็บไวในฐานขอมูลและสง 
  ตนฉบับกลับไปยังคณะ 

* แจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บค. 4/1 เก็บไวในฐานขอมูลการ 
  คนควาอิสระ 

ขอเปลี่ยนแปลงวัน
สอบการคนควา

อิสระ 

นักศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษา 
การคนควาอิสระ 

 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 



 

9.4 ข้ันตอนการสอบการคนควาอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ : ดําเนินการสอบการคนควาอิสระ ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ : แจงผลการสอบการคนควาอิสระ 
(บค. 5 และรายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบการคนควาอิสระ) มายัง

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาภายใน 15 วันนับจากวันสอบ 
 

ไมผาน 

นักศึกษา :  
     กรณีสอบคร้ังแรกไมผาน ให
นักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบใหมได
อีก 1 คร้ัง ภายใน 30 วัน  
     กรณีสอบคร้ัง ท่ีสอง ไมผ าน 
จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ผาน ผานโดยมีเงื่อนไข 

นักศึกษา :  
     ดําเนินการแกไขและจัดทํารายงานการคนควา
อิสระฉบับสมบูรณตามมติของคณะกรรมการสอบ 
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
     ใ น ก ร ณี ท่ี มี ก า ร แก ไ ข เ กิ น กํ า ห น ด ขอ ง
คณะกรรมการสอบ ใหจัดทํารายงานการคนควา
อิสระฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับ
จากวันสอบการคนควาอิสระผาน เวนแตไดรับ
อนุมั ติใหขยายเวลาการสงรายงานการคนควา
อิสระฉบับสมบูรณจากคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษาโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะ ท้ังนี้
ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตร แตไมเกิน 5 ปการศึกษา 

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ : จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบ พรอมสําเนา
คําสั่งใหคณะกรรมการทราบ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

นักศึกษา :  
     ปรับรูปแบบและจัดทํารายงาน
การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ  
 



 

10. ข้ันตอนการแจงผลการสอบการคนควาอิสระ  
 ใหนักศึกษายื่น บค. 5 ทันทีหลังจากสอบการคนควาอิสระ หรือภายใน 15 วัน โดยใหกรรมการสอบทุกทานลงนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ดาวนโหลดแบบ บค. 5 จากเว็บไซตบัณฑิตศึกษา 
* กรอกขอมูลใหครบถวนดวยการพิมพ  

* ลงนาม 

* บันทึกการแกไขหรือเพ่ิมเติมในแตละประเด็น  
  พรอมเปนผูลงนาม  
 

* เสนอประธานหลักสูตรและคณบดี 
  ใหความเห็นชอบลงนาม 
* เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาเพ่ือ 
  ทราบ 

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

* แจงผลการรับทราบใหนักศึกษาทราบ  
* สําเนาแบบ บค. 5 เก็บไวในฐานขอมูล 
  การคนควาอิสระ 

การแจงผลสอบ 
การคนควาอิสระ 

นักศึกษา 

คณะกรรมการสอบ 
การคนควาอิสระ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

ประธานกรรมการสอบ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
ประจําคณะ 

นักศึกษา * ย่ืนแบบ บค. 5 ท่ีบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 



 

11. ข้ันตอนการสงรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  

1. รายงานการคนควาอิสระตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดี ประธานหลักสูตร  
จึงจะถือวาเปนรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ และใหนับเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาได 

2. นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา หากไมสามารถดําเนินการแกไขรายงานการคนควาอิสระและสงภายในเวลาตาม
กําหนด หรือไมสามารถสงรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณไดภายใน 3 เดือนนับจากวันสอบการคนควาอิสระผาน เวนแตไดรับ
อนุมัติใหขยายเวลาการสงรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะ ทั้งน้ีระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร แตไมเกิน 5 ปการศึกษา 
 

 

* แกไขปรับปรุงรายงานการคนควาอิสระตามมติ 
  ของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ 
 

* ตรวจสอบความถูกตองของรายงานการคนควา 
  อิสระตามท่ีเคยเสนอแนะ และใหความเห็นชอบ  
  ลงนาม 

การสงรายงาน
การคนควาอิสระ

ฉบับสมบูรณ 

นักศึกษา 

คณะกรรมการสอบ 
การคนควาอิสระ 

* ตรวจสอบการสงรายงานการคนควาอิสระ 
* ย่ืนแบบ บค. 5/1 ตอคณะกรรมการบริหาร 
  บัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาการสําเร็จการศึกษา 

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

* ติดตอขอรับเลมรายงานการคนควาอิสระเพ่ือแก 
  ไขปรับปรุงตามผลการพิจารณาของคณะกรรม 
  การสอบการคนควาอิสระ 

นักศึกษา 

* สง 
   - รายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 2 เลม  
   - บทคัดยอฉบับภาษาไทย จํานวน 2 ชุด 
   - แผนซีดีท่ีมีขอมูลรายงานการคนควาอิสระฉบับ 
     สมบูรณ Save เปน PDF จํานวน 1 ชุด ท่ี 
     ประธานหลักสูตร 
 

* นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  บัณฑิตศึกษา 
* แจงผลการพิจารณากลับไปยังคณะ เพ่ือเขา 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะอนุมัติ 
  สําเร็จการศึกษา 
* เสนอประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
  ลงนาม 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 

* ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะเพ่ือ 
  อนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
* แจงสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ไปยังสํานัก 
  สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

คณะ 



 

ระบบบริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดดําเนินการใหบริการระบบสารสนเทศ แกนักศึกษา อาจารยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
     1. การเขาใชงานอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยฯ 
      ระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย เปนระบบเครือขายที่คอยสนับสนุนการใหบริการระบบสารสนเทศตาง ๆ ซ่ึงถูกติดตั้งทุก
พื้นที่ ไมวาจะเปนหองเรียน หองสํานักงาน หอสมุด หรือจุดบริการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยไดใหบริการ โดยนักศึกษาสามารถใสรหัส  
e-Passport เพื่อเขาใชงานอินเตอรเน็ต 
     2. การเขาใชงานเพื่อลงทะเบียนและดูผลการเรียน 
 เปนระบบลงทะเบียนและดูผลการเรียน ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขาไปลงทะเบียน ดูโครงสรางหลักสูตร ผลการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ผลการเรียน หรือขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ ที่ฝายวิชาการและงานทะเบียนไดใหบริการ โดยนักศึกษาสามารถเขาไปใชงานไดที่
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
     3. ระบบเครือขายไรสาย Srivijaya WiFi (e-Passport) 
 เปนการใหบริการอินเตอรเน็ตไรสาย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดเปดใหบริการแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให
สามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ดวยเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาและอุปกรณไรสาย ดวยมาตรฐาน IEEE 
802.11b และ IEEE 802.11g หรือ ที่รูจักกันในชื่อ Wi-Fi      
     4. ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)  
 เปนระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ซ่ึงอาจารยและนักศึกษาสามารถใชบริการ เพียงแตLogin เขาระบบ เพื่อทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนหรืออ่ืน ๆ ตามที่ระบบมีใหบริการ เชน ทําขอสอบ เปนตนโดยสามารถเขาไปใชงานไดที ่  
http://e-service.rmutsv.ac.th เมนูนักศึกษา หัวขอระบบการจัดการการเรียนการสอน (LMS)  
     5. ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity System)  
 เปนระบบบันทึกการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ ของนักศึกษา ตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยไดจัดขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดมี
สวนรวม เชน การปฐมนิเทศ ไหวครู การอบรมคุณธรรมจริยธรรม เปนตน โดยนักศึกษาสามารถ Login เขารวมกิจกรรมได
ที่ http://e-service.rmutsv.ac.th เมนูนักศึกษา หัวขอระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ข้ันตอนการขอสิทธิเพื่อใชงานระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงการขอสิทธิเพื่อใชงานระบบสารสนเทศ 
 

 1. ปอนขอมูลนักศึกษา 
      ระบบฐานขอมูลนักศึกษา เปนระบบที่ใชเก็บขอมูลประวัตินักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาตองกรอกขอมูลประวัติใหถูกตองและ
ครบถวนสมบูรณ โดยตองแนบไฟลรูปถายขนาดไมนอยกวา 300 x 400 pixel (สวมเส้ือเชิ้ตสีขาวไมมีตราสัญลักษณสถาบันเดิม) 
จํานวน 1 รูป ผานเว็บไซต http://adms.rmutsv.ac.th  
     หมายเหตุ หากนักศึกษากรอกขอมูลไมสมบูรณ ก็จะไมสามารถสมัคร e-Passport ได 
 2. ลงทะเบียนเพื่อขอรหัส e-Passport  
     e-Passport เปนระบบบัญชีผูใชงานอินเตอรเน็ต เปนบัญชีรายชื่อหลักที่นักศึกษาทุกคนตองมี เพื่อใชในการเขาสูระบบ
สารสนเทศตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปดใหบริการ  
     นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครขอรหัสไดที่ http://e-service.rmutsv.ac.th เมนูนักศึกษา หัวขอระบบบัญชีผูใช
อินเตอรเน็ต (e-Passport) หรือเขาไปยังเว็บไซต http://epassport.rmutsv.ac.th/ 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงหนาตางการลงทะเบียน RMUTSV e-Passport 
 

ใหนักศึกษาไปยังเมนูลงทะเบียน RMUTSV e-Passport แลวกรอกขอมูล รหัสนักศึกษา รหัสบัตรประชาชน ตั้งรหัสผานใหม
และยืนยันรหัสผานใหม คลิกปุมลงทะเบียน (เสร็จส้ินการลงทะเบียน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดงการลงทะเบียน RMUTSV e-Passport 
 

เม่ือสมัครเรียบรอยแลว นักศึกษาตองจํา e-Passport โดยใส S แลวตามดวยรหัสนักศึกษา เชนS6555208540016 และ
รหัสผานที่นักศึกษาตั้งไว เพื่อใชสําหรับการเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษา 
 

  

 

 

 



การบริการระบบสารสนเทศนักศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 นักศึกษาสามารถเขาสูระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาโดยใชรหัส e-Passport  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แสดงหนาตางการ login เขาระบบสารสนเทศนักศึกษา 
 

 เม่ือนักศึกษาคลิกเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษา จะปรากฏเมนูตาง ๆ ดังน้ี 
  ขอมูลนักศึกษา  

- ขอมูลทั่วไป 
   - ผลการลงทะเบียนเรียน 
   - ผลการเรียน 
   - รายวิชาบังคับกอน-หลัง 
   - หนวยกิตตลอดหลักสูตร 
   - แผนการศึกษา 
  การลงทะเบียนเรียน 

- รักษาสภาพนักศึกษา 
- ลงทะเบียนเรียน 
- ตารางเรียน/ตารางสอบ 

  การสําเร็จการศึกษา 
   - ขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
  การเทียบโอนรายวิชา 
   - ขอเทียบโอนรายวิชา 
  การประเมินอาจารย 
   - ประเมินอาจารย 
  

 



 

1. ขอมูลทั่วไป 
ขอมูลทั่วไป เปนสวนแสดงขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และสังกัด

คณะ เปนตน ซ่ึงนักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูล หากพบขอผิดพลาดใหติดตองานทะเบียน เพื่อดําเนินการแกไข 
 ข้ันตอนการใชบริการ 
 1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport 
 2. คลิกเลือกเมนูขอมูลทั่วไป 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 แสดงขอมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



2. การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน 
เมนูผลการลงทะเบียนเรียน เปนสวนแสดงขอมูลเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา ซ่ึง

รายละเอียดประกอบดวยรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียน คาใชจาย และเลขที่ใบเสร็จรับ เงิน เพื่อใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบผล
การลงทะเบียนเรียน 
 ข้ันตอนการใชบริการ 
 1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport 
 2. คลิกเลือกเมนูผลการลงทะเบียนเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 แสดงผลการลงทะเบียน เม่ือเลือกเมนูผลการลงทะเบียนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 

3. การตรวจสอบผลการเรียน 
เมนูผลการเรียน เปนสวนแสดงขอมูลเก่ียวกับผลการเรียนของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา ซ่ึงรายละเอียดประกอบดวย

รายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียน ผลการเรียนแตละรายวิชา หนวยกิตลงทะเบียนตอภาคการศึกษา หนวยกิตลงทะเบียนสะสม หนวยกิ
ตสอบไดสะสม คะแนนเฉล่ียตอภาคการศึกษา (GPS) คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) และสถานภาพการเปนนักศึกษา  
 ข้ันตอนการใชบริการ 
 1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport 
 2. คลิกเลือกเมนูผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 แสดงผลการเรียนของนักศึกษา เม่ือเลือกเมนูผลการเรียน 
  

 

 

 



4. การตรวจสอบรายวิชาบังคับกอน-หลัง 
 รายวิชาบังคับกอน หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะตองเคยลงทะเบียนเรียน และตองผานการวัด
และประเมินผลการศึกษามาแลว กอนหนาที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน เวนแตนักศึกษาปสุดทายของหลักสูตรที่จะสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษาน้ัน และไดรับอนุมัติจากคณบดีกอนการลงทะเบียน 
 ข้ันตอนการใชบริการ 
 1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport 
 2. คลิกเลือกเมนูรายวิชาบังคับกอน-หลัง 
 นักศึกษาสามารถใชขอมูลรายวิชาบังคับกอน-หลัง เพื่อวางแผนการศึกษา สําหรับกรณีที่ไมไดลงทะเบียนเรียนตามแผนการ
ศึกษาที่คณะ/หลักสูตรตนสังกัดแนะนํา หรือขอถอนรายวิชากอนมีการวัดและประเมินผลตามกําหนดปฏิทินการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 แสดงรายวิชาบังคับกอนหลัง 
 
 
 
  

 

 



 

5. การตรวจสอบหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
หนวยกิตตลอดหลักสูตร หมายถึง หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหครบตลอดระยะเวลาที่

ศึกษาอยูในหลักสูตรน้ัน ๆ  
ข้ันตอนการใชบริการ 

 1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport 
 2. คลิกเลือกเมนูหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
 นักศึกษาสามารถใชขอมูลหนวยกิตตลอดหลักสูตร เพื่อดูหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร หมวดวิชา กลุม
วิชา จํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา รายวิชาในหมวดตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษาไดศึกษา
หรือเลือกศึกษา พรอมทั้งรวมหนวยกิตที่นักศึกษาสอบผาน เพื่อประโยชนในการวางแผนการศึกษาของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 แสดงหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



6. การตรวจสอบแผนการศึกษา 
แผนการศึกษา หมายถึง โครงสรางรายวิชาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาคการศึกษา ทั้งภาคการศึกษาปกติและภาค

การศึกษาฤดูรอน(ถามี) ซ่ึงหลักสูตร/สาขา/คณะ ไดจัดทําขึ้นดวยการวางรายวิชาใหศึกษา โดยคํานึงถึงทักษะ ความรูที่จําเปน และเปน
ประโยชนตอการศึกษาในแตละชั้นป ดังน้ันนักศึกษาควรไดศึกษาตามแผนการศึกษาที่ไดจัดไว 

ข้ันตอนการใชบริการ 
 1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport 
 2. คลิกเลือกเมนูแผนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 แสดงแผนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

7. การรักษาสภาพนักศึกษา 
การรักษาสภาพนักศึกษา เปนสวนบริการเม่ือนักศึกษาตองการขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาหรือขอลาพักการศึกษา 
ข้ันตอนการใชบริการ 

 1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport 
 2. คลิกเลือกเมนูรักษาสภาพนักศึกษา 
 3. เลือกขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาหรือขอลาพักการศึกษา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 แสดงเมนูรักษาสภาพนักศึกษา 
 
  กรณีที่นักศึกษาตองการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 
       - เลือกภาคการศึกษาที่ตองการขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา  

     - คลิกพิมพใบคํารองขอรักษาสภาพ 
  กรณีที่นักศึกษาตองการลาพักการศึกษา 
       - เลือกภาคการศึกษาที่ตองการลาพักการศึกษา  

     - คลิกพิมพใบคํารองขอลาพักการศึกษา 
 4. กด Ctrl+P หรือคลิกพิมพหนาน้ี เพื่อพิมพแบบคํารองขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา/ขอลา 
พักการศึกษา และชําระเงิน 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 แสดงแบบคํารองขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 
 
  

 

 



8. การลงทะเบียนเรียน 
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จกอนวันเปดภาคการศึกษาน้ัน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
ข้ันตอนการใชบริการ 

 1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport 
 2. คลิกเลือกเมนูลงทะเบียนเรียน 
 3. นักศึกษาตรวจสอบแผนการเรียนกอนเลือกรายการลงทะเบียน โดยไปที่เมนู “แผนการศึกษา” ซ่ึงเปนรายวิชาที่
นักศึกษาตองลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาน้ัน โดยแผนการศึกษาของนักศึกษาจะประกอบดวยรายวิชาชีพประจําหลักสูตร และ
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในภาคการศึกษาน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13 แสดงแผนการศึกษา 
 

 4. หลังจากตรวจสอบแผนการเรียนแลว ใหเลือกเมนู “ลงทะเบียนเรียน” เพื่อดําเนินการลงทะเบียน ดังรูป (ลําดับการ
ลงทะเบียนนักศึกษาตองเลือกรายวิชาชีพตามแผนการเรียนกอน) หลังจากน้ันจึงจะเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 แสดงเมนูการลงทะเบียนเรียน 
  

 
 

 



 

 

 
รูปที่ 15 แสดงรายการการลงทะเบียน 

 
 5. นักศึกษาที่เลือกรายการลงทะเบียนไวแลวตองเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหความเห็นชอบและยืนยันขอมูลการ
ลงทะเบียน จึงจะถือวานักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16 แสดงการยืนยันการลงทะเบียนของอาจารยที่ปรึกษา 
 
 6. หากนักศึกษาเลือกรายการลงทะเบียนไวแลว แตยังไมเขาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาใหความ
เห็นชอบและยืนยันขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา จะถือวานักศึกษายังไมลงทะเบียนเรียนในการการศึกษาน้ัน 
 7. หากนักศึกษามีการเปล่ียนแปลงขอมูลการลงทะเบียนเรียน หลังจากอาจารยที่ปรึกษาไดใหความเห็นชอบและยืนยัน
ขอมูลแลว จะตองไดรับความเห็นชอบและยืนยันขอมูลจากอาจารยที่ปรึกษาทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลง  
  



 8. ระบบจะตรวจสอบความถูกตองของรายการลงทะเบียนของนักศึกษา ในกรณีตาง ๆ ดังน้ี 
  8.1 นักศึกษาจะไมสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่อยูในแผนการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 แสดงการคนหารายวิชาที่ตองการลงทะเบียน 
 

  8.2 ในกรณีที่รายวิชาชื่อเหมือนกันและรหัสตางกัน นักศึกษาตองลงทะเบียนตามรหัสวิชาตามที่หลักสูตรที่
นักศึกษาเขาศึกษาเทาน้ัน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 18 แสดงความผิดพลาดจากการลงทะเบียนกรณีรายวิชาที่มีชื่อเหมือนกันแตรหัสตางกัน 
 

  8.3 ในกรณีที่นักศึกษาเลือกรายการลงทะเบียนในรายวิชาที่ยังไมผานรายวิชาบังคับกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 19 แสดงความผิดพลาดจากการลงทะเบียนกรณีรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน 

 

 

 
ตรวจสอบท่ีเมนู “หนวยกิตตลอดหลักสูตร” หากเกิดปญหานี ้

 

3. นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนวิชา  ได้เนืองจากยังไม่ผ่านรายวิชาบังคับก ่อน  

ตรวจสอบที่เมนู “รายวิชาบังคับกอน-หลัง” หากเกิดปญหาน้ี 



 

 
 8.4 นักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเกิน 25 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน แตหาก
ลงทะเบียนเกิน 22 หนวยกิตแตไมเกิน 25 หนวยกิต จะตองขออนุญาตลงทะเบียนเกินเกณฑและกระทําไดเพียงหน่ึงภาคการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 
 
9. เมนูเทียบโอนรายวิชา 

 
 การเทียบโอนรายวิชา เปนการเทียบความรูและโอนหนวยกิตจากการศึกษาในระบบ หรือการเทียบโอนความรูและการให
หนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางานมาประเมินเปนสวนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

ข้ันตอนการใชบริการ 
 1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport 
 2. คลิกเลือกเมนูเทียบโอนรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 20 แสดงเมนูเทียบโอนรายวิชา 
 

 3. เลือกหมวดวิชาที่จะเทียบโอน เม่ือคลิกเมาสเลือกหมวดวิชา จะปรากฏหมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตรใหนักศึกษา
เลือก ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 21 แสดงการเลือกหมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

  

 



 4. เลือกรายวิชาที่ตองการเทียบโอนตามหมวดวิชา 
  เม่ือเลือกหมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ใหนักศึกษาเลือกรายวิชาที่ขอเทียบโอน ตามหมวดวิชาน้ัน ๆ ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 22 แสดงการเลือกรายวิชาที่ตองการเทียบโอน 
  
 5. ปอนขอมูลรายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาเดิม 
  เม่ือนักศึกษาเลือกรายวิชาที่ตองการเทียบโอนตามหมวดวิชาเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาปอนขอมูลรายวิชาที่
นักศึกษาเคยเรียนมาแลวในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาเดิม และคลิกปุมบันทึก ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 23 แสดงการปอนขอมูลรายวิชาที่เรียนมาแลว 
 

 
 6. แสดงขอมูลรายวิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอน 
  เม่ือนักศึกษาปอนขอมูลรายวิชาที่ตองการเทียบโอนและบันทึกการปอนขอมูล ระบบจะแสดงรายการที่นักศึกษา
บันทึกขอมูล ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 24 แสดงรายการที่นักศึกษาบันทึกขอมูลการเทียบโอน 

 



 

 
 7. การพิมพตารางการเทียบโอนรายวิชาเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ 
  เม่ือนักศึกษาปอนขอมูลรายวิชาที่ตองการเทียบโอนและบันทึกการปอนขอมูลเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาพิมพ
ตารางการเทียบโอนรายวิชาเพื่อขออนุมัตจิากคณะกรรมการประจําคณะ ดังรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

รูปที่ 25 แสดงการพิมพตารางเทียบโอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 26 แสดงตารางเทียบโอนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ 

 
  

 

 

 



 8. การพิมพแบบชําระคาเทียบโอนรายวิชา 
  เม่ือผลการเทียบโอนรายวิชาไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาพิมพแบบ
ชําระเงินคาเทียบโอนรายวิชา เพื่อชําระเงิน ณ งานการเงิน ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 27 แสดงการพิมพแบบการชําระคาเทียบโอนรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 28 แสดงแบบชําระคาเทียบโอนรายวิชา 
 
  

 

 



 

10. การประเมินอาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 29 แสดงการใชเมนูประเมินอาจารย 
 

ข้ันตอนการใชบริการ 
 1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport 
 2. คลิกเลือกเมนูประเมินอาจารย 
 3. เม่ือนักศึกษาคลิกเมนู ผลการเรียน จะปรากฏผลการประเมินอาจารย  
 
 
  

 

 



11. การข้ึนทะเบียนบัณฑิต 
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติสําเร็จการศึกษาจากคณะ และไดรับอนุมัติใหปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว หากประสงคจะรับ

ปริญญาจะตองขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ข้ันตอนการใชบริการ 

 1. นักศึกษาเขาสูระบบสารสนเทศนักศึกษาดวยรหัส e-Passport 
 2. คลิกเลือกเมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 30 แสดงเมนูการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
 
3. เม่ือนักศึกษาคลิกเมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต จะปรากฏแบบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อใหนักศึกษากรอกขอมูล 

 4. เม่ือนักศึกษากรอกขอมูลและยืนยันการขึ้นทะเบียนบัณฑิตแลว ใหพิมพใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อนําไปชําระเงิน และ
นําสงงานทะเบียนฯ 
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