
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ว่าด้วยการยกเลิก ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ที่หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรยกเลิก ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลตะวันออกที่หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน   

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย       
การยกเลิก ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่หมดความจำเป็น 
หรือไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ตามท่ีระบุในบัญชีท้ายข้อบังคับฉบับนี้   

 ประกาศ ณ วันที่   ๑๐   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 (ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ) 
 ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บัญชีท้าย  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

ว่าด้วยการยกเลิก ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ที่หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้  

 (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน    
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ฉบับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน    
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ฉบับลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 (๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ  
และการรับจ้างทำของให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๗  ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 (๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ - จ่ายเงิน จากการ   
จัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗  ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗                                                      

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จำนวน ๙ ฉบับ ดังนี้  

 (๑) ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ     
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๘  ฉบับลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ 
 (๒) ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   
ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
 (๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๒  
ฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
 (๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๓  
ฉบับลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
 (๕) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เงินรายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ฉบับลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 (๖) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เงินรายได้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ฉบับลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 (๗) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ - จ่ายเงิน เพ่ือการ    
จัดการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๕   ฉบับลงวันที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๕  

/ (๘) ระเบียบ ... 
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 (๘) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย และการดำเนินงานของกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕  ฉบับลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 (๙) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ฉบับลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จำนวน ๒๘ ฉบับ ดังนี้ 

(๑) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การจ้างจัดฝึกอบรมและหรือดูงานด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ฉบับลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙   

(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย     
ในการประชาสัมพันธ์ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

(๓) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ฉบับลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

(๔) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
และการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

(๕) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เรื่อง การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  ฉบับลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

(๖) ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เรื่อง กำหนดอัตราเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

(๗) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เรื่อง การ    
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายที่ทำงานก่อสร้างล่าช้าและซ่อมแซมล่าช้า   ฉบับลงวันที่  
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

(๘) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ฉบับลงวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ 

(๙)  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ฉบับลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

(๑๐) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เรื่อง ระเบียบ
วินัยด้านความประพฤติและข้อห้าม  ฉบับลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

(๑๑) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เรื่อง ระงับ
ความเสียหายจากขบวนการยุยงปลุกปั่น  ฉบับลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

/ (๑๒) ประกาศ ... 
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(๑๒) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนด
คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน  ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

(๑๓) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

(๑๔) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

(๑๕) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

(๑๖) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน  ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

(๑๗) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

(๑๘) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ  ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

(๑๙) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

(๒๐) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ  ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

(๒๑) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

(๒๒) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

(๒๓) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

(๒๔) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน  ฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

(๒๕) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

(๒๖) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ  ฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

(๒๗) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

(๒๘) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ  ฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 


