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แนวทางการ Work from Home และ Learn from Home 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ช่วง 
ปี 2563 จนถึงปี 2564 ได้มีการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่องนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับเชื้อโรค COVID-19 และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยัง
จ าเป็นต้องเฝ้าระวัง ท าให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
และระบบการเรียนการสอน รวมถึงส่งผลกระทบต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบางส่วน
ที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานจากที่บ้าน รวมถึงการเรียนการสอนบางส่วนที่จ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอน 
ที่บ้านหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกลายเป็น
ฐานวิถีชีวิตใหม่ในรูปแบบ New Normal หรือ “ความปกติใหม่” คือ การท างานที่บ้าน (Work from Home) 
รวมถึงการเรียนการสอนที่บ้าน (Learn from Home) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบหลักในการให้บริการทางด้านไอที 
จึงได้มีการจัดเตรียมแผนในการด าเนินการเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานที่บ้านให้กับบุคลากรของส านักฯ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ส าหรับใช้งานเครื่องมือบริการต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสาร การประชุมงาน การจัด
อบรม การจัดการเรียนการสอน ผ่านรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด เพ่ือลดความเสี่ยงให้กับนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเดินทางมาปฏิบัติงานหรือต้องมาเรียนได้ และเพ่ือให้ทุกคนสามารถใช้
ประโยชน์จากเครื่องมือบริการประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้แต่ละฝ่าย
งานที่ให้บริการเครื่องมือและระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ  ท าการรวบรวมและระดมความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน
เครื่องมือที่มีให้บริการอยู่ พร้อมจัดท าเป็นคู่มือการใช้งานเครื่องมือบริการในแต่ละประเภท ส าหรับเป็นแนว
ทางการใช้งานให้กับบุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งาน หรือขั้นตอนการติดตั้งเครื่องมือ
บริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเครื่องมือที่ให้บริการส าหรับเป็นแนวทางการ Work from 
Home และ Learn from Home ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1. เครื่องมือติดต่อสื่อสารหรือประชุมออนไลน์ (Communication Tools) 
2. เครื่องมือบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning Management Tools) 
3. เครื่องมือการท างานร่วมกันแบบออนไลน์และระบบส านักงาน (Online Collaboration and 

Office Tools) 
4. เครื่องมือท างานจากระยะไกลส าหรับเชื่อมต่อเครือข่าย มทร. ธัญบุรี (Remote Working Tools 

for RMUTT Network) 
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1. เครื่องมือติดต่อสื่อสารหรือประชุมออนไลน์ (Communication Tools) 

Microsoft Teams 

 
Microsoft Teams เป็น Application สื่อสารระดับองค์กร ด้วยฟีเจอร์ระดับองค์กร ที่โดดเด่นใน

เรื่องของการท างานร่วมกับ Office 365  โดย นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน 
Microsoft Teams ได้ฟรี สามารถใช้งานได้แทบทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นระบบ Windows ( 8.1+), Mac 
OS (10.10+), Linux, Android และ iOS และสามารถโหลด Application ไปติดตั้งบนเครื่องได้ รวมถึงยัง
สามารถใช้งานบน Web browser ได้โดยไม่ต้องติดตั้ง (Edge, Internet Explorer, Chrome & Firefox, 
Safari ) เหมาะส าหรับการท างานในองค์กร ซึ่งมีการการันตีมาตรฐานความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลที่เป็น
ความลับ สามารถจัดประชุม Video conference ได้สูงสุด 250 คนต่อ 1 meeting เพียงพอต่อการใช้งาน 
สามารถแชร์ไฟล์และหน้าจอการน าเสนอได้ รวมถึงโทรประชุม (Call conference) การสนทนาออนไลน์ 
(Online chat) ร่วมกันได้จากทุกที่ทุกเวลา มีระบบบันทึก VDO การประชุม ตลอดจนเครื่องมืออ่ืน ๆ ส าหรับ
การท างานร่วมกันได้แบบออนไลน์ และสามารถเชื่อมโยงบัญชีนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย @rmutt.ac.th หรือ @mail.rmutt.ac.th ที่
ถูกต้อง เนื่องจาก Microsoft Teams เป็นผลิตภัณฑ์ของ Office365 จึงสามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
ถ้าผู้ใช้งานยังไม่มีบัญชีสามารถติดต่อขอบัญชีได้ที่ http://bit.ly/33sNijQ 

 เข้าสู่ระบบได้ที่ https://teams.microsoft.com/ โดยใชบ้ัญชีเมล @rmutt.ac.th หรือ 
@mail.rmutt.ac.th 

 คู่มือการใช้งาน http://bit.ly/3d86ckb 
 ติดต่อการใช้งานได้ที่ 

 โทร. 025493074 e-mail: parichat@mail.rmutt.ac.th  
(คุณเอ้ - ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ) 

 
  

http://bit.ly/33sNijQ
https://teams.microsoft.com/
http://bit.ly/3d86ckb
mailto:parichat@mail.rmutt.ac.th
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Zoom 

 

Zoom เป็นระบบ Video conference หนึ่งที่ได้รับความนิยม นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน Zoom ได้ฟรี มี Application ทั้ง Windows, OSx, Android และ iOS แต่
อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานสามารถจัดประชุมสูงสุดได้ 100 คน และมีระยะเวลาในการประชุมต่อ 1 meeting ไม่
เกิน 40 นาที สามารถแชร์ไฟล์และหน้าจอการน าเสนอได้ มีระบบบันทึก VDO การประชุมส าหรับ Host 
ผู้ ใช้ งานสามารถสมัครบัญชีการใช้ งานได้ที่  https: / /zoom.us/signup หรือสามารถผูกกับบัญชี  
Google/Facebook เพ่ือใช้งานได้ทันที 

 ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ https://zoom.us/download โดยใช้บัญชี Google/Facebook 
เข้าสู่ระบบ 

 คู่มือการใช้งาน http://bit.ly/2WnReAH 
 ติดต่อการใช้งานได้ที่ 

 โทร. 025493074 e-mail: parichat@mail.rmutt.ac.th  
(คุณเอ้ - ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ) 

 
 

  

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/download
http://bit.ly/2WnReAH
mailto:parichat@mail.rmutt.ac.th
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Google Meet 

 

Google Meet เป็นระบบ Video conference แบบฟรีเช่นเดียวกับ Zoom มี Application ทั้ง 
Android และ iOS หรือท างานผ่านระบบเว็บ โดยนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้
งาน Google Meet ได้ฟรี แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานสามารถจัดประชุมสูงสุดได้ 100 คน อีกทั้งยังสามารถ
บันทึกการประชุมและน าขึ้น YouTube ได้ทันที ผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์และหน้าจอการน าเสนอได้ เพียงแค่มี
บัญชีการใช้งานของ Google ก็สามารถใช้งาน Google Meet ได้ และสามารถท างานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ 
Google ได ้

 เข้าสู่ระบบได้ที่ https://meet.google.com/ โดยใช้บัญชี Google เข้าสู่ระบบ 
 คู่มือการใช้งาน https://support.google.com/meet/answer/9760270 
 ติดต่อการใช้งานได้ที่ 

 โทร. 025493074 e-mail: parichat@mail.rmutt.ac.th  
(คุณเอ้ - ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ) 

 

นอกจากนี้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังสามารถใช้ระบบเครือข่ายทางสังคมที่
คุ้นเคยในชีวิตประจ าวันในการติดต่อสื่อสารได้ อาทเิช่น LINE และ Facebook เป็นต้น 

  

mailto:parichat@mail.rmutt.ac.th
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2. เคร่ืองมือบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning Management 
Tools) 

RMUTT D-Learn 

 

ห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นระบบจัดการเรียนการสอนในระบบ
ออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนการเรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า LMS (Learning Management System) 
นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจสามารถใช้งานระบบ RMUTT D-Learn เพ่ือ
จัดการเรียนการสอนได้ โดยอาจารย์สามารถจัดการรายวิชาของตนเองได้ เช่น การก าหนดบทเรียนและสื่อการ
สอน การก าหนดงานที่ได้รับมอบหมาย การท าแบบทดสอบ เป็นต้น รวมถึงนักศึกษาสามารถเข้าเรียนออนไลน์
ได้ตลอดเวลา ซึ่งเหมาะกับการเรียนแบบ Flipped Classroom รวมถึงท างานร่วมกับเครื่องมือติดต่อสื่อสาร
ส าหรับประชุมออนไลน์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้ 

นอกจากนี้ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังให้บริการจัดเตรียมห้องส าหรับบันทึก 
VDO สื่อการเรียนการสอนส าหรับผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ http://bit.ly/VDOonline 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

1) ลงทะเบียนนัดหมาย ผ่าน http://bit.ly/VDOonline 
2) บันทึก Video การสอนด้วยห้อง Smart Classroom 
3) สร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ D-Learn@RMUTT 
4) จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online 100% 

 
 เข้าสู่ระบบได้ที่ https://dlearn.rmutt.ac.th โดยใช้บัญชี username และ password 

เดียวกับการเข้าใช้ WIFI ของมหาวิทยาลัย 
 คู่มือการใช้งาน www.rmutt.ac.th/content/47544 
 คู่มือการใช้งาน http://bit.ly/2WkNCQ6 
 ติดต่อการใช้งานได้ที่ 

 025493663 mail: patchara_k@mail.rmutt.ac.th (คุณผึ้ง - พัชรา คงเหมาะ) 
ส าหรับระบบ RMUTT dLearn 

 025493633 mail: jantima_ja@rmutt.ac.th (คุณแหวว - จันทิมา เจริญผล) 
ส าหรับการบันทึกสื่อการเรียนการสอน 

  

http://bit.ly/VDOonline
http://bit.ly/VDOonline
https://dlearn.rmutt.ac.th/
http://www.rmutt.ac.th/content/47544
mailto:patchara_k@mail.rmutt.ac.th
mailto:jantima_ja@rmutt.ac.th
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แนวทางการสอบออนไลน์ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ความแจ้งแล้วนั้น เพ่ืออ านวยความสะดวกและสนับสนุนการ
สอบปลายภาคแบบออนไลน์การศึกษาที่ 2/2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดแนว
ทางการขอจัดสอบและการจัดท าข้อสอบแบบออนไลน์ ดังนี้ 

1) การขอจัดสอบออนไลน์ ให้คณะรวบรวมรายวิชาที่ต้องการขอจัดสอบออนไลน์ผ่านระบบ RMUTT 
D-Learn โดยระบุ รหัสรายวชิา ชื่อรายวิชา จ านวนกลุ่ม จ านวนนักศึกษา และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบพร้อมเบอร์โทรติดต่อ และวันเวลาที่ต้องการจัดสอบ และท าบันทึกการขอใช้ระบบจัด
สอบออนไลน์ D-Learn ถึงส านักฯ 

2) การจัดสอบออนไลน์ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบติดต่อนักศึกษาและด าเนินการจัดสอบออนไลน์ด้วย
ตนเอง 

3) การจัดเตรียมข้อสอบ อาจารย์สามารถจัดเตรียมข้อสอบแบบต่าง ๆ ด้วยตนเองผ่านระบบ 
RMUTT D-Learn แต่ในกรณีที่ต้องการให้ทางส านักฯ ช่วยน าข้อสอบเข้าระบบ เพ่ือความรวดเร็ว
ในการจัดเตรียมข้อสอบ ทางส านักฯ แนะน าให้จัดท าเป็นข้อสอบแบบปรนัย โดยใช้รูปแบบ 
Aiken format https://docs.moodle.org/38/en/Aiken_format และน าเข้าขอ้สอบ 
(import) ผ่านระบบฯ (ดูตัวอย่างข้อมูล aiken_format ได้ในหน้าถัดไป) 
 

ทั้งนี้ส านักฯ จะเตรียมการสนับสนุนด้านระบบการสอบตามแผนการที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ระบบ RMUTT 
D-Learn สามารถรองรับการจัดสอบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้อาจารย์ยังสามารถจัดสอบ
หรือวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ด้วยระบบอ่ืน ๆ ที่ไม่ผ่าน RMUTT D-Learn ได้ตามความเหมาะสม เช่น 
Google Form, Microsoft Team (Form), Kahoot, และ ZipGrade เป็นต้น 

  

https://docs.moodle.org/38/en/Aiken_format
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3. เคร่ืองมือการท างานร่วมกันแบบออนไลน์และระบบส านักงาน (Online Collaboration 
and Office Tools) 

โปรแกรม Microsoft Office 365 Education 

 
 

Microsoft  Office 365 Education คือ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การท างาน การเรียนรู้ 
การจัดระเบียบข้อมูลให้สามารถเชื่อมต่อและสร้างสรรค์การท างานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา ซ่ึงตัวเครื่องมือมาพร้อม
ชุดโปรแกรม Application บนเว็บยอดนิยม เช่น Outlook, Word, PowerPoint, Excel, SharePoint  และ 
OneNote รวมถึงบริการ OneDrive ที่จะท าให้ผู้ใช้งานสามารถแชร์งานและเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้ตลอดเวลาอย่าง
ง่ายดายด้วยพ้ืนที่เก็บข้อมูลบน Cloud สูงสุด 1TB โดยนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้
งาน ติดต่อสื่อสาร และสร้างสรรค์เนื้อหา รวมถึงสามารถใช้งาน Microsoft Teams และเครื่องมืออ่ืน ๆ ส าหรับการ
ท างานได้ร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ได้ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย @rmutt.ac.th หรือ 
@mail.rmutt.ac.th ที่ถูกต้อง ถ้าผู้ใช้งานยังไม่มีบัญชีการใช้งานสามารถติดต่อขอบัญชีได้ที่ http://bit.ly/33sNijQ 

 เข้าสู่ระบบได้ที่ www.office.com โดยใช้บัญชีเมล @rmutt.ac.th หรือ 
@mail.rmutt.ac.th 

 คู่มือการใช้งาน http://bit.ly/2wYzLEm 
 ติดต่อการใช้งานได้ที่ 

 โทร. 025493074 e-mail: parichat@mail.rmutt.ac.th  
(คุณเอ้ - ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ) 
 

ระบบ RMUTT E-Office 

 

ระบบ RMUTT E-office เป็นระบบการจัดการการรับส่งเอกสารทางราชการแบบออนไลน์ของทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานระบบเพ่ือดู
บันทึกข้อความ รับ ส่ง แจ้งเวียนหนังสือ มอบหมายงาน หรือติดตามงานที่ได้รับมอบหมายได้ 

 เข้าสู่ระบบได้ที่ https://eoffice.rmutt.ac.th/ โดยใช้บัญชี username และ password 
เดียวกับการเข้าใช้ WIFI ของมหาวิทยาลัย 

 คู่มือการใช้งาน https://www.rmutt.ac.th/content/47663 
 ติดต่อการใช้งานได้ที่ 

 โทร. 025494441-2 e-mail: piyanoot_j@rmutt.ac.th  
(คุณหวิว – ปิยนุช เจียงแจ่มจิต) 

http://bit.ly/33sNijQ
http://www.office.com/
http://bit.ly/2wYzLEm
mailto:parichat@mail.rmutt.ac.th
https://eoffice.rmutt.ac.th/
mailto:piyanoot_j@rmutt.ac.th
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ระบบบริการการศึกษา (REG) Back Office 

 

 

 

 

 

 

ระบบบริการการศึกษา (REG) เป็นระบบทะเบียนนักศึกษา Back Office ซึ่งประกอบด้วย ระบบจัด
รับนักศึกษา ระบบฐานข้อมูลหลัก ระบบตารางเรียนตารางสอน ระบบลงทะเบียน ระบบการเงิน ระบบ
ประมวลผล ระบบส าเร็จการศึกษา ระบบบริการ ระบบส่งข้อมูลสกอ. UOC และ MIS 

แนวทางการเตรียมการส าหรับระบบ Back office ระบบทะเบียนนึกศึกษาของมหาวิทยาลัยให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

กรณีท่ีไม่ได้ตั้งค่า VPN สามารถท าตั้งค่า VPN ได้ที่ www.ict.rmutt.ac.th/?p=1748 หรือ 

1. น าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Notebook) มาให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตั้งค่าระบบ VPN 
2. คู่มือการลงโปรแกรมระบบบริการการศึกษา กรณี OREG-Backoffice ติดตั้งโปรแกรมตามคู่มือ 

www.information.rmutt.ac.th/download/manual_std_system/std_system_ 
manuals_01.pdf   หรือน าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้ทางเจ้าหน้าที่ สวท. ติดตั้งระบบให้ 

 
แนวทางการเข้าใช้งานส าหรับระบบ Back office ระบบทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ด าเนินการ ดังนี้ 
1. เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย และด าเนินการต่อ VPN RMUTT 
2. เข้าใช้งานระบบตามปกติ (ในกรณีท่ีอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย) 

 คู่มือการใช้งาน VPN www.rmutt.ac.th/content/47483 
3.   เข้าสู่ระบบได้ที่ https://oreg3.rmutt.ac.th/vncaller_ii/login.aspx 

 ติดต่อการใช้งานได้ที่ 
 โทร. 025493074 e-mail: parichat@mail.rmutt.ac.th  

(คุณเอ้ - ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ) 
 
 
 
 
 
 

http://www.ict.rmutt.ac.th/?p=1748
http://www.information.rmutt.ac.th/download/manual_std_system/std_system_manuals_01.pdf
http://www.information.rmutt.ac.th/download/manual_std_system/std_system_manuals_01.pdf
http://www.rmutt.ac.th/content/47483
mailto:parichat@mail.rmutt.ac.th
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ระบบทะเบียนนักศึกษา (OREG) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา  ให้บริการผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานระบบทะเบียนได้ตามปกติ  
 เข้าสู่ระบบได้ที่ https://oreg3.rmutt.ac.th/registrar/home.asp  
 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47618 

 ติดต่อการใช้งานได้ท่ี https://www.oreg.rmutt.ac.th 
 025493690 ส านักวิชาการและส่งเสริมงานทะเบียน (สวท.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบทะเบียนนักศึกษา On Mobile  เป็นการให้บริการนักศึกษาในรูปแบบแอพพลิเคชั่น RMUTT 
Student Smart Service ส าหรับการเข้าใช้งานระบบทะเบียนต้องท าการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น
ลงบนอุปกรณ์พกพาก่อนการเข้าใช้งาน ซึ่งแอพพลิเคชั่นรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android App และ App 
Store   

 
 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=13260 
 ติดต่อการใช้งานได้ท่ี https://www.oreg.rmutt.ac.th 

 025493690 ส านักวิชาการและส่งเสริมงานทะเบียน (สวท.) 
 

https://oreg3.rmutt.ac.th/registrar/home.asp
https://www.rmutt.ac.th/content/47618
https://www.oreg.rmutt.ac.th/
https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=13260
https://www.oreg.rmutt.ac.th/
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ระบบบัญชีสามมิติ (ERP) 

 

 

 

ระบบบัญชีสามมิติ ERP เป็นโปรแกรมระบบสามมิติทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระบบ
ประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกัน (Integrated Application Software) ส าหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่ใช้งานระบบเพ่ือปฏิบัติงาน ต้องท าการติดตั้งและตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม 

แนวทางส าหรั บการ ใช้ ง านระบบกรณีที่ ไ ม่ ได้ ตั้ ง ค่ า  VPN สามารถท าตั้ ง ค่ า  VPN ได้ ที่  
www.rmutt.ac.th/content/47483 หรือ 

1. น าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Notebook) มาให้เจ้าหน้าที่ สวส. ด าเนินการตั้งค่าระบบ VPN 
และโปรแกรม Microsoft Dynamic AX 

2. เชื่อมต่อใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัยและด าเนินการต่อ VPN RMUTT 
3. เข้าใช้งานระบบ ERP ตามปกติ (ในกรณีท่ีอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย) 

 คู่มือการใช้งานระบบ ERP www.rmutt.ac.th/content/47683 

 ติดต่อการใช้งานได้ที่ 
 โทร. 025494441-2 e-mail: piyanoot_j@rmutt.ac.th  

(คุณหวิว – ปิยนุช เจียงแจ่มจิต) 
 

ระบบบุคลากร (HR) 

 
 
 
ระบบบุคลากร (HR) เป็นระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในรูปแบบออนไลน์ซึ่งให้บริการส าหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าใช้งานระบบบุคลากรเพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคลได้  
1. เข้าสู่ระบบ https://hr.rmutt.ac.th โดยใช้บัญชี username และ password เดียวกับการเข้าใช้ 

WIFI ของมหาวิทยาลัย   
2. เพื่อให้ข้อมูลการติดต่อเป็นปัจจุบัน บุคลากรทุกท่านเข้าไปอัพเดทข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่ 

และเบอร์โทรศัพท์ ที่เมนู รายงานส่วนบุคคล > ข้อมูลบุคลากร (ส่วนตัว) > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 คู่มือการใช้งาน https://www.rmutt.ac.th/content/47540 
 ติดต่อการใช้งานได้ที่ 

 โทร. 025494441-2 e-mail: piyanoot_j@rmutt.ac.th  
(คุณหวิว – ปิยนุช เจียงแจ่มจิต) 

http://www.rmutt.ac.th/content/47483
http://www.rmutt.ac.th/content/47683
mailto:piyanoot_j@rmutt.ac.th
https://hr.rmutt.ac.th/
https://www.rmutt.ac.th/content/47540
mailto:piyanoot_j@rmutt.ac.th
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ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (HRM) Back Office 

 

 

 

ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (HRM) เป็นระบบบริหารงานทางด้านบุคลากรในรูปแบบ 
Web Back Office Application ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริหารงานบุคลากร ระบบเงินเดือน ระบบ UOC 
บุคลากร ระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ และระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ (เว็บไซต์) ส าหรับแนวทางการเตรียมการ
ส าหรับ Back office สามารถด าเนินการติดตั้งระบบ ดังนี้ 

กรณีท่ีไม่ได้ตั้งค่า VPN สามารถท าตั้งค่า VPN ได้ที่ www.rmutt.ac.th/content/47483 หรือ 

1. น าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Notebook) มาให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตั้งค่าระบบ VPN 
2. ติดตั้งโปรแกรม HR-Backoffice ตามคู่มือ 

https://hr.rmutt.ac.th/vncaller/Manual/MAN_AD-RMUTT61-HR-02-VNCaller.pdf 
หรือน าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้ทางเจ้าหน้าที่ สวส. ฝ่าย Information Center ติดตั้งระบบให้ 

แนวทางการเข้าใช้ส าหรับ Backoffice ระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย และด าเนินการต่อ VPN RMUTT 
2. เข้าใช้งานระบบผ่าน Icon HRM ที่เจ้าหน้าที่สร้างไว้ให้  

หรือ เข้าใช้ผ่าน https://hr.rmutt.ac.th/vncaller/applications.aspx  
 คู่มือการใช้งาน VPN http://www.ict.rmutt.ac.th/?p=1748 
 ติดต่อการใช้งานได้ที่ 

 โทร. 025494441-2 e-mail: piyanoot_j@rmutt.ac.th  
(คุณหวิว – ปิยนุช เจียงแจ่มจิต) 

  

http://www.rmutt.ac.th/content/47483
https://hr.rmutt.ac.th/vncaller/Manual/MAN_AD-RMUTT61-HR-02-VNCaller.pdf
https://hr.rmutt.ac.th/vncaller/applications.aspx
http://www.ict.rmutt.ac.th/?p=1748
mailto:piyanoot_j@rmutt.ac.th
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4. เคร่ืองมือท างานจากระยะไกลส าหรับเชื่อมต่อเครือข่าย มทร. ธัญบุรี  
(Remote Working Tools for RMUTT Network) 

RMUTT VPN 

 

VPN-RMUTT เป็นระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัยฯ ที่อนุญาตให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ที่อยู่นอกสถานที่สามารถเชื่อมต่อเข้ามาในเครือข่ายส่วนตัวของมหาวิทยาลัยฯ เสมือนว่าอยู่
ในเครือข่ายเดียวกับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ง่ายต่อการท างานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้ Remote Desktop 
Connection , ERP , การสืบค้นงานวิจัย เป็นต้น โดยการเข้าใช้งานต้องมี ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งเป็นชุด
เดียวกับ การ Login เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WiFi ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการให้บริการอีกรูปแบบ
หนึ่งของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็น
การตอบสนองความต้องการในการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ จากภายนอกได้ (โดยใช้ Modem หรือ 
ADSL หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอ่ืน ๆ)  

 คู่มือการใช้งาน www.rmutt.ac.th/content/47483 
 ติดต่อการใช้งานได้ที่ 

 โทร. 025493074  e-mail: parichat@mail.rmutt.ac.th  
(คุณเอ้ - ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ) 

 
 
  

https://www.rmutt.ac.th/content/47483
mailto:parichat@mail.rmutt.ac.th


แนวทางและรายละเอียดการ Work from Home และ Learn from Home  
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

| RMUTT | ARIT Incident Response Team 

  
18 

แหล่งรวมข้อมูลส าหรับตดิตามสถานการณ์ COVID-19  
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รวบรวมข้อมูล ส าหรับติดตามสถานการณ์ COVID-
19 ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ
ผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ท่ี :  

https://covid19.rmutt.ac.th/ และ https://www.rmutt.ac.th/tag/covid-19 

  

https://covid19.rmutt.ac.th/
https://www.rmutt.ac.th/tag/covid-19
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สรุปแนวทางการ Work from Home และ Learn from Home 

ประเภท 
ล าดับ

ที ่
ชื่อระบบ 

แนวทางการใช้งาน/การ
ติดต้ังโปรแกรม 

การเข้าสู่ระบบ คู่มือการใช้งาน ติดต่อปัญหาการใช้งาน 

เครื่องมือติดต่อสื่อสาร
หรือประชุมออนไลน์ 
(Communication 

Tools) 

1 Microsoft 
Teams 

ใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ หรือติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อใช้งานบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

ใช้ mail account @rmut.ac.th หรือ 
@mail.rmutt.ac.th ใช้งานผ่าน 
https://teams.microsoft.com 

http://bit.ly/3d86ckb 025493074 mail: 
parichat@mail.rmutt.ac.th  
(คุณเอ้ - ปาริชาต ิศริยานนท์พินจิ) 

เครื่องมือติดต่อสื่อสาร
หรือประชุมออนไลน์ 
(Communication 

Tools) 

2 Zoom ติดต้ังโปรแกรมบนมือถือหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
https://zoom.us/download 

ใช้บัญชี Google/Facebook เข้าสู่ระบบ http://bit.ly/2WnReAH 025493074 mail: 
parichat@mail.rmutt.ac.th  
(คุณเอ้ - ปาริชาต ิศริยานนท์พินจิ) 

เครื่องมือติดต่อสื่อสาร
หรือประชุมออนไลน์ 
(Communication 

Tools) 

3 Google 
Meet 

ใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ (ไม่ต้อง
ติดต้ังโปรแกรม) 

ใช้บัญชี Google เข้าสู่ระบบ 
https://meet.google.com 

https://support.google.com/me
et/answer/9760270 
 

025493074 mail: 
parichat@mail.rmutt.ac.th  
(คุณเอ้ - ปาริชาต ิศริยานนท์พินจิ) 

เครื่องมือบริหารการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Online 

Learning 
Management Tools) 

4 RMUTT D-
Learn 

ผ่านเว็บเบราเซอร์ (ไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรม) 

ใช้บัญชี username และ password 
เดียวกับการเข้าใช้ WIFI ของมหาวิทยาลัย 
https://dlearn.rmutt.ac.th 

http://bit.ly/2WkNCQ6 025493663 mail: 
patchara_k@mail.rmutt.ac.th  
(คุณผ้ึง - พัชรา คงเหมาะ)  
ส าหรับระบบ RMUTT dLearn 
 
025493633 mail: 
jantima_ja@rmutt.ac.th  
(คุณแหวว - จันทิมา เจริญผล)  
ส าหรับการบันทกึสื่อการเรียนการสอน 
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ประเภท 
ล าดับ

ที ่
ชื่อระบบ 

แนวทางการใช้งาน/การ
ติดต้ังโปรแกรม 

การเข้าสู่ระบบ คู่มือการใช้งาน ติดต่อปัญหาการใช้งาน 

เครื่องมือการท างาน
ร่วมกันแบบออนไลน์
และระบบส านกังาน 

(Online 
Collaboration and 

Office Tools) 

5 Microsoft  
Office 365 

ผ่านเว็บเบราเซอร์ (ไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรม) 

ใช้ mail account @rmut.ac.th หรือ 
@mail.rmutt.ac.th ใช้งานผ่าน 
https://www.office.com 

http://bit.ly/2wYzLEm 025493074 mail: 
parichat@mail.rmutt.ac.th  
(คุณเอ้ - ปาริชาต ิศริยานนท์พินจิ) 

เครื่องมือการท างาน
ร่วมกันแบบออนไลน์
และระบบส านกังาน 

(Online 
Collaboration and 

Office Tools) 

6 ระบบRMUTT 
E-Office 

ผ่านเว็บเบราเซอร์ (ไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรม) 

ใช้บัญชี username และ password 
เดียวกับการเข้าใช้ WIFI ของมหาวิทยาลัย
https://dlearn.rmutt.ac.th 

https://www.rmutt.ac.th/conten
t/47663  

025494441-2 mail: 
piyanoot_j@rmutt.ac.th  
(คุณหวิว – ปิยนุช เจียงแจ่มจิต) 

เครื่องมือการท างาน
ร่วมกันแบบออนไลน์
และระบบส านกังาน 

(Online 
Collaboration and 

Office Tools) 

7 ระบบบริการ
การศึกษา 

(REG) Back 
Office 

1.น าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
(Notebook) มาให้เจ้าหนา้ที่ สวส. 
ด าเนินการตั้งค่าระบบ VPN 
2. กรณี HR-Backoffice ติดต้ัง
โปรแกรมตามคู่มือ 
https://hr.rmutt.ac.th/vncaller
/Manual/MAN_AD-RMUTT61-
HR-02-VNCaller.pdf 
กรณี OREG-Backoffice ติดต้ัง
โปรแกรมตามคู่มือ 
http://www.information.rmutt.
ac.th/download/manual_std_
system/std_system_manuals_
01.pdf 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ
ตามช่องทางเดิม แต่ให้ทดสอบการท างาน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 

คู่มืออยู่ในระบบ (โปรแกรมเฉพาะ
ส าหรับเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง) 

025494441-2 mail: 
piyanoot_j@rmutt.ac.th  
(คุณหวิว – ปิยนุช เจียงแจ่มจิต) 
 
025493074 mail: 
parichat@mail.rmutt.ac.th  
(คุณเอ้ - ปาริชาต ิศริยานนท์พินจิ) 
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ประเภท 
ล าดับ

ที ่
ชื่อระบบ 

แนวทางการใช้งาน/การ
ติดต้ังโปรแกรม 

การเข้าสู่ระบบ คู่มือการใช้งาน ติดต่อปัญหาการใช้งาน 

หรือน าคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลให้
ทางเจ้าหน้าที่ สวท. ติดตั้งระบบให้ 
3. ทดสอบใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
จากภายนอกมหาวิทยาลยั และ
ด าเนินการต่อ VPN RMUTT 
4. ทดลองเข้าใช้งานระบบตามปกติ 
(ในกรณีที่อยู่ภายนอก
มหาวิทยาลัย) 

เครื่องมือการท างาน
ร่วมกันแบบออนไลน์
และระบบส านกังาน 

(Online 
Collaboration and 

Office Tools) 

8 ระบบ
ทะเบียน
นักศึกษา 
(OREG) 

ผ่านเว็บเบราเซอร์ (ไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรม) 

ใช้บัญชี username และ password 
เดียวกับการเข้าใช้ WIFI ของมหาวิทยาลัย 
https://oreg3.rmutt.ac.th/registrar/h
ome.asp 

คู่มืออยู่ในระบบ สวท. มทรธัญบุรี 025493690  
หรือ Facebook page ของ สวท.  

เครื่องมือการท างาน
ร่วมกันแบบออนไลน์
และระบบส านกังาน 

(Online 
Collaboration and 

Office Tools) 

9 ระบบบัญชี
สามมิติ (ERP) 

1. น าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
(Notebook) มาให้เจ้าหนา้ที่ สวส.
ด าเนินการตั้งค่าระบบ VPN หรือ
ตั้งค่า VPN เองผ่านคู่มือ และติดต้ัง
โปรแกรม Microsoft Dynamic 
AX 
2. ทดสอบใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
จากภายนอกมหาวิทยาลยัและ
ด าเนินการต่อ VPN RMUTT 
3. ทดลองเข้าใช้งานระบบ ERP 
ตามปกติ (ในกรณีที่อยู่ภายนอก
มหาวิทยาลัย) 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ
ตามช่องทางเดิม แต่ให้ทดสอบการท างาน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 
 

คู่มืออยู่ในระบบ (โปรแกรมเฉพาะ
ส าหรับเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง) 
การติดตั้ง VPN 
http://www.ict.rmutt.ac.th/?p=1
748 
คู่มือการใช้งานระบบ ERP 
www.rmutt.ac.th/content/47683 

025494441-2 mail: 
piyanoot_j@rmutt.ac.th  
(คุณหวิว – ปิยนุช เจียงแจ่มจิต) 
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ประเภท 
ล าดับ

ที ่
ชื่อระบบ 

แนวทางการใช้งาน/การ
ติดต้ังโปรแกรม 

การเข้าสู่ระบบ คู่มือการใช้งาน ติดต่อปัญหาการใช้งาน 

เครื่องมือการท างาน
ร่วมกันแบบออนไลน์
และระบบส านกังาน 

(Online 
Collaboration and 

Office Tools) 

10 ระบบ
บุคลากร (HR) 

ผ่านเว็บเบราเซอร์ (ไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรม) 

ใช้บัญชี username และ password 
เดียวกับการเข้าใช้ WIFI ของมหาวิทยาลัย 
https://hr.rmutt.ac.th 
 

คู่มืออยู่ในระบบ 
**ขอความกรุณาให้ทกุท่านท าการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะเบอร์ติดต่อ 
1. เข้าสู่ระบบ 
https://hr.rmutt.ac.th โดยใช้บัญชี 
username และ password เดียวกับ
การเข้าใช้ WIFI ของมหาวิทยาลยั 
2. เพื่อให้ข้อมูลการติดต่อเป็นปัจจุบัน 
บุคลากรทุกท่านเข้าไปอัพเดทข้อมูลที่
อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่ และเบอร์
โทรศัพท์ ที่เมนู รายงานสว่นบุคคล > 
ข้อมูลบุคลากร (สว่นตัว) > แก้ไข
ข้อมูลส่วนตัว 
 
คู่มือการใช้งาน 
https://www.rmutt.ac.th/conten
t/47540 

025494441-2 mail: 
piyanoot_j@rmutt.ac.th 
(คุณหวิว – ปิยนุช เจียงแจ่มจิต) 

เครื่องมือการท างาน
ร่วมกันแบบออนไลน์
และระบบส านกังาน 

(Online 
Collaboration and 

Office Tools) 

11 ระบบ
บริหารงาน

บุคลากรและ
เงินเดือน 

(HRM) Back 
Office 

1. น าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
(Notebook) มาให้เจ้าหนา้ที่
ด าเนินการตั้งค่าระบบ VPN 
2.  ติดต้ังโปรแกรม HR-
Backoffice ตามคู่มือ 
https://hr.rmutt.ac.th/vncaller
/Manual/MAN_AD-RMUTT61-
HR-02-VNCaller.pdf 
หรือน าคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลให้
ทางเจ้าหน้าที่ สวส. ฝ่าย 
Information Center ติดต้ังระบบ
ให้ 

ใช้งานระบบผ่าน Icon HRM ที่เจ้าหน้าที่
สร้างไว้ให้ หรือ เข้าใช้ผ่าน 
https://hr.rmutt.ac.th/vncaller/appli
cations.aspx 

คู่มือติดตั้งโปรแกรม 
https://hr.rmutt.ac.th/vncaller/
Manual/MAN_AD-RMUTT61-HR-
02-VNCaller.pdf 
 
คู่มือการใช้งาน VPN 
http://www.ict.rmutt.ac.th/?p=1
748 

025494441-2 mail: 
piyanoot_j@rmutt.ac.th 
(คุณหวิว – ปิยนุช เจียงแจ่มจิต) 
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ประเภท 
ล าดับ

ที ่
ชื่อระบบ 

แนวทางการใช้งาน/การ
ติดต้ังโปรแกรม 

การเข้าสู่ระบบ คู่มือการใช้งาน ติดต่อปัญหาการใช้งาน 

เครื่องมือท างานจาก
ระยะไกลส าหรับ

เช่ือมต่อเครือข่าย มทร. 
ธัญบุรี (Remote 

Working Tools for 
RMUTT Network) 

12 RMUTT VPN น าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
(Notebook) มาให้เจ้าหนา้ที่ สวส. 
ด าเนินการตั้งค่าระบบ VPN หรือ
ท าการตั้งค่าเองตามคู่มือ 
 
การเข้าใช้ VPN มีประโยชน์ ถา้
นักศึกษา อาจารย ์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลยัต้องการออก
ระบบอินเทอร์เน็ต โดย
เปรียบเสมือนการใช้อินเทอร์เน็ตใน
มหาวิทยาลัย เช่น การดาวนโ์หลด 
Paper ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ท า
การ subscribe ไว้ เป็นต้น 

- คู่มือการใช้งาน 
www.rmutt.ac.th/content/47483 

025493074 mail: 
parichat@mail.rmutt.ac.th 
(คุณเอ้ - ปาริชาต ิศริยานนท์พินจิ 
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ภาคผนวก  
ภาพ Infographic และคู่มือการใช้งาน (ฉบับย่อ) 

แนวทางการ Learn from Home และ Work from Home 
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แนวทางและรายละเอียดการ Work from Home และ Learn from Home  
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

| RMUTT | ARIT Incident Response Team 

  
26 
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ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/covid-19 

https://www.rmutt.ac.th/covid-19
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4 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47544 

https://www.rmutt.ac.th/content/47544
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แนวทางการด าเนินข้ันตอนการตรวจคัดกรอง Covid – 19 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47529 

https://www.rmutt.ac.th/content/47529
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ความรู้เกี่ยวกับไวรัส Covid-19 ตื่นตัว แต่ไม่ตื่นตระหนก โดย มทร.ธัญบุร ี

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47385 

https://www.rmutt.ac.th/content/47385
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คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา (OREG) 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47618 

 

https://www.rmutt.ac.th/content/47618


แนวทางและรายละเอียดการ Work from Home และ Learn from Home  
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

| RMUTT | ARIT Incident Response Team 

  
32 

คู่มือการใช้งาน Microsoft Office 365 และคู่มือการใช้งาน Microsoft Teams  

 
 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47611 
 
 

https://www.rmutt.ac.th/content/47611
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คู่มือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ในระบบบุคลากรออนไลน์ (Hr-online) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47540 

https://www.rmutt.ac.th/content/47540
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คู่มือการใช้งานระบบ E-office 

 
 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47663  

https://www.rmutt.ac.th/content/47663
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คู่มือการตั้งค่าการเชื่อมต่อ เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ (VPN)  
เพ่ือ Remote Desktop Connection, ERP หรือ การสืบค้นงานวิจัย 

วิธีการตั้งค่า VPN-RMUTT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rmutt.ac.th/content/47483
https://www.rmutt.ac.th/content/47483
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ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47483 

 
 

https://www.rmutt.ac.th/content/47483
https://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/VPN-08.jpg
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คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลห้องสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ RMUTT Digital Library  

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47674 

https://www.rmutt.ac.th/content/47674
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คู่มือการใช้งานระบบบัญชีสามมิติ ERP 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47683 

https://www.rmutt.ac.th/content/47683
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คู่มือการใช้งานระบบ Zoom 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47693 

https://www.rmutt.ac.th/content/47693
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (HRM) Back Office 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47713  

https://www.rmutt.ac.th/content/47713
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ภาคผนวก 
รวบรวมประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ล าดับที่  เร่ือง วันที่ประกาศ ประกาศโดย 
1. ประกาศมาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
26 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลยั 

2. ประกาศให้งด เลื่อนการจดักิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก เช่น 
การสัมมนา การจดัเลี้ยง เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส COVID-19 

16 มีนาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

3. ประกาศการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคตดิเช้ือไวรสั 
COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

16 มีนาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

4. ประกาศแนวทางการจดัประชุม สมัมนา และกจิกรรมของนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 

16  มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยั 

5. ประกาศให้หัวหน้าส่วนราชการ มอี านาจอนุญาตให้บุคลากร
ปฏิบัติงานจากบ้านพักอาศัย โดยผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อลดความเสีย่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 

16 มีนาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

6. ประกาศแนวปฏบิัติการสอบสมัภาษณ์เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
(COVID-19) 

18 มีนาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

7. ประกาศการจัดการเรยีนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2562 ในช่วงการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

18 มีนาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

8. ประกาศการให้บริการจัดการเรยีนการสอนและจัดสอบ ณ พ้ืนท่ี
อาคารเรยีนรวมและปฏิบัติการ 13 ช้ัน 

18 มีนาคม พ.ศ. 
2563 

ส านักวิทยบริการ
ฯ 

9. ประกาศ หลักเกณฑ์การจา่ยเงินคา่ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

18 มีนาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

10 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 
ภายใน มทร.ธัญบรุี (ฉบับท่ี 1) เรื่อง มาตรการและแนวปฏบิัติใน
การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  

20 มีนาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

11 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 
ภายใน มทร.ธัญบรุี (ฉบับท่ี 2) เรื่อง การปิดการเรียนการสอน 
และให้ใช้มาตรการและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อเช้ือไวรัส COVID-19 

23 มีนาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

12 ประกาศ มาตรการการเข้าใช้บริการ อาคารวิทยบริการ ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคตดิต่อเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

23 มีนาคม พ.ศ. 
2563 

ส านักวิทยบริการ
ฯ 

13 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID-19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี3) เรื่อง 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนและฝึกงาน อันเนื่องมาจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

24 มีนาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 
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ล าดับที่  เร่ือง วันที่ประกาศ ประกาศโดย 
14 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID-19 

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี4) เรื่อง 
การสอบปลายภาคการศึกษาท่ี 2/2562 อันเนื่องมาจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

25 มีนาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

15 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID-19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 5) 
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบตัิตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ทุกเขตพื้นท่ีทั่วราชอาณาจักร 

26 มีนาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

16 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID-19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 6) 
เรื่อง แถลงการณม์าตรการการใหค้วามช่วยเหลือบุคลากร 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ในสถานการณ์ COVID-19 

1 เมษายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลยั 

17 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID - 19
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 7) 
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบตัิตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ทุกเขตพื้นท่ีทั่วราชอาณาจักร ฉบบั 2 

2 เมษายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลยั 

18 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID-19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 8) เรื่อง 
ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอน 

9 เมษายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลยั 

19 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดเชื้อ COVID-19 ภายใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 9) เรื่อง การปรับ
ลดค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบยีน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2562 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อ 
เชื้อไวรัส COVID-19 

10 เมษายน พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

20 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID-19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 10) เรื่อง 
ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอน ฉบับ 2 

30 เมษายน พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

21 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี เรื่องการจดัการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

22 พฤษภาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

22 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID - 19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 11) เรื่อง 
มาตรการและแนวปฏิบตัิตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
พื้นที่ท่ัวราชอาณาจักร ฉบับ 3 

29 พฤษภาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

23 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี เรื่อง การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 2563 

18 มิถุนายน พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

24 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี เรื่อง การงดจัด
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 

19 มิถุนายน พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 
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ล าดับที่  เร่ือง วันที่ประกาศ ประกาศโดย 
25 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID - 19 

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 12) เรื่อง 
มาตรการการปฏิบัตตินของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

20 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

26 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID - 19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 13) เรื่อง 
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

22 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

27 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID - 19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 14) เรื่อง 
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

27 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลยั 

28 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID - 19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 15) เรื่อง 
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

1 มกราคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลยั 

29 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID - 19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 16) เรื่อง 
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

5 มกราคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลยั 

30 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID - 19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 17) เรื่อง 
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

7 มกราคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลยั 

31 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID - 19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 18) เรื่อง 
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

28 มกราคม พ.ศ. 
2564 

มหาวิทยาลยั 

32 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID - 19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 19) เรื่อง 
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

1 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 
2564 

มหาวิทยาลยั 

33 
 

ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID - 19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 20) เรื่อง 
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

17 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 
2564 

มหาวิทยาลยั 

34 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID - 19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 21) เรื่อง 
การปิดที่ท าการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

18 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 
2564 

มหาวิทยาลยั 
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ล าดับที่  เร่ือง วันที่ประกาศ ประกาศโดย 
35 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID - 19 

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 22) เรื่อง 
พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

19 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 
2564 

มหาวิทยาลยั 

36 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID - 19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 23) เรื่อง 
มาตรการผ่อนคลายและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

23 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 
2564 

มหาวิทยาลยั 

37 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID-19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 24) 
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

9 เมษายน 
 พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลยั 

38 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID-19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 25) 
เรื่อง แจ้งปิดสถานท่ีท าการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

15 เมษายน 
 พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลยั 

39 ประกาศศูนยป์้องกันและควบคมุโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID-19 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับท่ี 26) 
เรื่อง แจ้งปิดสถานท่ีท าการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

30 เมษายน 
 พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลยั 
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ประกาศ มาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 
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ประกาศ ให้งด เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก เช่น การสัมมนา การจัดเลี้ยง 
เพ่ือลดความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 
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ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
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ประกาศ แนวทางการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
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ประกาศ ให้หัวหน้าส่วนราชการ มีอ านาจอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานจากบ้านพักอาศัย โดย
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
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ประกาศ แนวปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์เพ่ือรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) 
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แนวทางและรายละเอียดการ Work from Home และ Learn from Home  
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

| RMUTT | ARIT Incident Response Team 

  
56 

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในช่วงการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 



แนวทางและรายละเอียดการ Work from Home และ Learn from Home  
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

| RMUTT | ARIT Incident Response Team 

  
57 

 
  



แนวทางและรายละเอียดการ Work from Home และ Learn from Home  
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

| RMUTT | ARIT Incident Response Team 

  
58 

ประกาศ การให้บริการจัดการเรียนการสอนและจัดสอบ ณ พ้ืนที่อาคารเรียนรวมและ
ปฏิบัติการ 13 ชั้น 
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ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตรวจเช้ือไวรัส COVID-19 พ.ศ. 2563 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ภายใน มทร.ธัญบุรี (ฉบบัที่ 1) 
เร่ือง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
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แนวทางและรายละเอียดการ Work from Home และ Learn from Home  
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

| RMUTT | ARIT Incident Response Team 

  
63 

ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ภายใน มทร.ธัญบุรี (ฉบบัที่ 2)  
เร่ือง การปิดการเรียนการสอน และให้ใช้มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 
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ประกาศ มาตรการการเข้าใช้บริการ อาคารวิทยบริการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่3) เร่ือง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนและฝึกงาน อัน
เนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่4) เร่ือง การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 อัน
เนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 5) เร่ือง มาตรการและแนวปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 
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แนวทางและรายละเอียดการ Work from Home และ Learn from Home  
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

| RMUTT | ARIT Incident Response Team 

  
69 

ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 6) เร่ือง แถลงการณ์มาตรการการให้ความช่วยเหลือ
บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในสถานการณ์ COVID-19 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 7) เร่ือง มาตรการและแนวปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับ 2 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 8) เร่ือง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอน 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ COVID-19 ภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร ี(ฉบับที ่9) เรื่อง การปรับลดค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดู
ร้อน ปีการศึกษา 2562 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 10) เร่ือง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอน ฉบับ 2 

  



แนวทางและรายละเอียดการ Work from Home และ Learn from Home  
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

| RMUTT | ARIT Incident Response Team 

  
76 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019      
(COVID -19) 

 
 



แนวทางและรายละเอียดการ Work from Home และ Learn from Home  
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

| RMUTT | ARIT Incident Response Team 

  
78 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 11) เร่ือง มาตรการและแนวปฏิบัติตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับ 3 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 12) เร่ือง มาตรการการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 13) เร่ือง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 14) เร่ือง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 15) เร่ือง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 16) เร่ือง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 17) เร่ือง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 18) เร่ือง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 19) เร่ือง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 20) เร่ือง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 21) เร่ือง การปิดที่ท าการเป็นการช่ัวคราวเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 22) เร่ือง พบผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 23) เร่ือง มาตรการผ่อนคลายและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 24) เร่ือง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 25) เร่ือง แจ้งปิดสถานที่ท าการเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (ฉบับที่ 26) เร่ือง แจ้งปิดสถานที่ท าการเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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