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ตอนที่ 2

ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ. 2548
……………….............................................

เหมาะสมยิ่งขึ้น

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบให

อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 12 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ.
2548”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ. 2506
ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกผูเขาสอบสําหรับการสอบทุกประเภทในสวนราชการและสถานศึกษา
สังกัด กระทรวงศึ กษาธิ การ และใหห มายความรวมถึ งผูเขาสอบในสถานศึกษาที่เปน อยูในกํากับ ดูแลหรือ
สถานศึ ก ษาที่ อ ยู ใ นความควบคุ ม ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ยกเว น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขอ 4 ผูเขาสอบตองปฏิบัติดังตอไปนี้
4.1 การแตงกาย ถาเป นนั กเรีย นหรือนักศึกษาตองแตงเครื่องแบบนักเรี ยนหรื อ
นักศึกษาแลวแตกรณี ถาเปนผูสมัครสอบตองแตงใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม
4.2 ผูเขาสอบจะตองถือเปนหนาที่ที่จะตองตรวจสอบใหทราบวาสถานที่สอบอยู ณ
ที่ใด หองใด
4.3 ไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผูใดไปไมทันเวลาลงมือสอบวิชา
ใด ไมมีสิทธิเขาสอบวิชานั้น แตสําหรับการสอบวิชาแรกในตอนเชาของแตละวัน ผูใดเขาหองสอบหลังจากเวลา
ลงมือสอบแลว 15 นาที จะไมไดรับอนุ ญาตใหสอบวิชานั้น เวนแตมีเหตุ ความจําเปน ใหอยู ในดุลพิ นิจของ
ประธานดําเนินการสอบพิจารณาอนุญาต
4.4 ไมเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาต
4.5 ไมนําเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องสื่อสารใด ๆ เขาไปในหองสอบ
4.6 นั่งตามที่กําหนดให จะเปลี่ยนที่นั่งกอนไดรับอนุญาตไมได
4.7 ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและคําสั่งของผูกํากับการสอบโดยไมทุจริต
ในการสอบ
4.8 มิใหผูเขาสอบคนอื่นคัดลอกคําตอบของตน รวมทั้งไมพูดคุยกับผูใดในเวลาสอบ
เมื่อมีขอสงสัยหรือมีเหตุความจําเปนใหแจงตอผูกํากับการสอบ
4.9 ประพฤติตนเปนสุภาพชน
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4.10 ผูใดสอบเสร็จกอน ผูนั้นตองออกไปหางจากหองสอบ และไมกระทําการใดๆ
อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู แตทั้งนี้ผูเขาสอบทุกคนจะออกจากหองสอบกอนเวลา 20 นาที หลังจาก
เริ่มสอบวิชานั้นไมได
4.11 ไมนํากระดาษสําหรับเขียนคําตอบที่ผูกํากับการสอบแจกใหออกไปจากหอง
สอบ
ขอ 5 ผูเขาสอบผูใดกระทําการฝาฝนระเบียบขอ 4 หรือพยานกระทําการทุจริตในการสอบ
วิชาใด ใหผูกํากับการสอบวากลาวตักเตือน
ถาการกระทําดังกลาวในวรรคแรกเขาลักษณะรายแรง เมื่อไดสอบสวนแลวประธานกรรมการ
หรือผูมีอํานาจหนาที่ในการจัดการสอบมีอํานาจสั่งไมใหผูนั้นเขาสอบวิชานั้นหรือสั่งไมตรวจคําตอบวิชานั้นของ
ผูนั้น โดยถือวาสอบไมผานเฉพาะวิชาก็ได
ขอ 6 ผู เข า สอบผูใดกระทําการทุจริตในการสอบวิช าใด เมื่อไดสอบสวนแลว ใหป ระธาน
กรรมการหรือผูมีอํานาจหนาที่ในการจัดสอบ สั่งไมตรวจคําตอบและถือวาผูนั้นสอบไมผานวิชานั้นในการสอบ
คราวนั้น
ขอ 7 ในกรณีทุจริตในการสอบดวยวิธีคัดลอกคําตอบระหวางผูเขาสอบดวยกันใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูเขาสอบนั้นไดสมคบกันกระทําการทุจริต
ขอ 8 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548

นายจาตุรนต ฉายแสง)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555
……………….............................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขา
สอบ พ.ศ. 2548 ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 12 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาดวยการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555”
2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ประกาศเปนตนไป
3. ใหยกเลิกความใน 4.10 ของขอ 4 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเ ขา
สอบ พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนี้แทน
“4.10 ตองนั่งอยูในหองสอบจนหมดเวลาทําขอสอบ”
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2555

(ศาสตราจารยสุชาติ ธาดาธํารงเวช)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2548
.............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวา
ดวยการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
2548”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2543 ขอ
4. ในระเบียบนี้
“ผู บริ หารสถานศึ กษา” หมายความว า ผู บริ หารสถานศึ กษาของโรงเรี ยนหรื อ สถานศึ กษาของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
“กระทําความผิด” หมายความวา การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝาฝนระเบียบ ขอบังคับของ
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงศึกษาวาดวยการสงเสริมความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด โดยมีความมุง
หมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ขอ 5. โทษสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กระทําความผิดมี 4 สถาน ดังนี้
(1) วากลาวตักเตือน
(2) ทําทัณฑบน
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกขอมูล
(4) ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ขอ 6. หามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกลง หรือลงโทษดวยความโกรธ
หรือดวยความพยาบาท โดยใหคํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความรายแรงของพฤติการณประกอบการ
ลงโทษดวย
การลงโทษนักเรี ยนหรื อนั กศึ กษาให เป นไปเพื่ อเจตนาที่ จะแกนิ สั ยและความประพฤติไม ดี ของ
นักเรียนหรือนักศึกษาใหรสู ํานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีตอไป
ใหผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผูที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเปนผูมี
อํานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ขอ 7. การวากลาวตักเตือน ใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทําความผิดไมรายแรง
ขอ 8. การทําทัณฑบน ใชใ นกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติต นไมเหมาะสมกับ สภาพนักเรียน
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติ
ศักดิ์ของสถานศึกษา หรือไดรับโทษวากลาวตักเตือนแลว แตยังไมเข็ดหลาบ
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การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด
และรับรองการทําทัณฑบนไวดวย
ขอ 9. การตัดคะแนนความประพฤติ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการลงคะแนนความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาแตละสถานศึกษากําหนด และใหทําบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน
ขอ 10. ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหใชในกรณีนักเรียนและนักศึกษากระทําความผิดที่
สมควรตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ขอ 11. ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
(นายอดิศัย โพธามิก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี| 60

กฎกระทรวง
กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2548
.............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 อันเปน
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31
มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารออก
กฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ขอ 1 นักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตนดังตอไปนี้
(1) หนีเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน
(2) เลนการพนัน จัดใหมีการเลนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
(3) พกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด
(4) ซื้ อ จํ า หน า ย แลกเปลี่ ย น เสพสุ ร า หรื อเครื่ องดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล สิ่ ง มึ น เมา บุ หรี่ หรื อ
ยาเสพติด
(5) ลักทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขู หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพยบุคคลอื่น
(6) กอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอื่น เตรียมการหรือการทําการใด ๆ อันนาจะกอใหเกิด
ความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
(7) แสดงพฤติกรรมทางชูสาว ซึ่งไมเหมาะสมในที่สาธารณะ
(8) เกี่ยวของกับการคาประเวณี
(9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร หรือรวมกลุม อันเปนการสรางความเดือดรอน
ใหแกตนเองหรือผูอื่น
ขอ 2 ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษา กําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548
จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่อใหการจัดการศึกษาและการ
บริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2558 เปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ไม
ต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน พระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิ ชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน พระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน พระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
“คณะ” หมายความว า คณะหรื อ หน ว ยงานที่ มี ห ลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ ปริ ญ ญาตรี
ที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะ
“คณะกรรมการวิ ช าการ” หมายความว า คณะกรรมการวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจําหลักสูต ร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
“นายทะเบี ย น” หมายความว า ผู ซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของนักศึกษา
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาของนักศึกษาแต
ละหมูเรียน
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“อาจารย ป ระจํ า ” หมายความว า อาจารย ที่ สั ง กั ด ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษาสะสมหนวยกิต” หมายความวา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษาเปนรายวิชาเพื่อ
สะสมหน ว ยกิ ต ในหลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึ ก ษาปกติ ” หมายความว า ภาคการศึ ก ษาที่ 1 และภาคการศึ กษาที่ 2 ที่ มี การจั ด
การศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
“ภาคฤดูรอน” หมายความวา ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาปจจุบัน และ
กอนภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาถัดไป
“รายวิชา” หมายความวา วิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีโดยเปนไปตาม
หลักสูตรของคณะนั้น
“หนวยกิต” หมายความวา มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาไดรับแตละรายวิชา
“การเที ย บโอนผลเรี ย น” หมายความว า การนํ า หน ว ยกิ ต และค า ระดั บ คะแนนของรายวิ ช า
ที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว น การเรี ย นรายวิ ช า” หมายความว า การนํ า หน ว ยกิ ต ของรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึงการนําเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุมวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได
ศึกษาแลว และการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยการฝก
อาชีพหรือจากประสบการณการทํางานมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาหรือ ชุด วิชาใดวิช าหนึ่งในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
“แฟมสะสมงาน (Portfolio)” หมายความวา เอกสารหลักฐานที่แสดงวามีความรูตามรายวิชาหรือ
กลุมวิชาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชา
ขอ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือ
ซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการบริหารงานวิชาการ
ขอ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยใหมีหนวยงาน บุคคล และคณะบุคคล ดําเนินงาน
ดังตอไปนี้
6.1 สภาวิชาการ
6.2 คณะกรรมการวิชาการ
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ
6.4 คณะกรรมการประจําหลักสูตร
6.5 อาจารยที่ปรึกษา
ขอ 7 การแตงตั้งสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547
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ข อ 8 อํ า นาจหน า ที่ ข องสภาวิ ช าการ ให เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 19 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ขอ 9 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบดวย
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรบั มอบหมาย เปนประธาน
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนกรรมการ
9.3 นายทะเบียน เปนกรรมการ
9.4 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและเลขานุการ
9.5 รองผูอํานวยการสํ านักสง เสริม วิชาการและงานทะเบีย น จํา นวน 1 คน เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
ขอ 10 ใหคณะกรรมการวิชาการมีหนาที่ ดังตอไปนี้
10.1 พิ จ ารณากลั่ น กรองร า งประกาศ ระเบี ยบ หรื อข อบัง คั บ ที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ กษาก อน
นําเสนอสภาวิชาการ
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิและอาจารยผู
ประสานงานรายวิชา
10.3 กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา
10.5 พิจารณากลั่นกรองผูสําเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติจะสําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือปริญญาตรีตอสภาวิชาการ
10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร
10.7 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย
ข อ 11 ให ค ณะเป น หน ว ยงานผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง บริ ห ารงานวิ ช าการ
โดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบดวย
11.1 คณบดี เปนประธาน
11.2 ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร เปนกรรมการ
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ
11.4 หัวหนาสํานักงานคณบดี เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ 12 ใหคณะกรรมการวิชาการคณะมีหนาที่ ดังตอไปนี้
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตํารา และสื่อประกอบการเรียนการสอน
12.3 พิจ ารณาและกลั่นกรองรายละเอี ยดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอี ยดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกสาขาวิชา
12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากําลังผูส อน
12.5 พิ จ ารณากลั่ น กรองการขอแต ง ตั้ ง อาจารย พิ เ ศษ อาจารย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และอาจารย
ผูประสานงานรายวิชา
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
12.9 พิจารณากลั่นกรองการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
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12.10 ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ขอ 13 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรจากอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชานั้น ๆ
ขอ 14 คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีหนาที่ ดังตอไปนี้
14.1 พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รให ต รงตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ กษาหรื อ
ประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ
14.2 จัดทําโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตํารา สื่อ ประกอบการเรียนการสอน และจัดทําแนว
การสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ทุกรายวิชา
14.3 พิ จารณาและกลั่ นกรองรายงานผลการดํา เนิน การของรายวิ ช า (มคอ.5) รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุก
สาขาวิชา
14.4 จัดทําอัตรากําลังผูส อนเสนอตอคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.5 เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ อาจารยผทู รงคุณวุฒิและอาจารยผูประสานงานรายวิชา
14.6 เสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาตอคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.7 เสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
14.8 ดําเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
14.9 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
14.10 ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
14.11 ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข อ 15 ให ม หาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อทํ า หน า ที่ อาจารย ที่ ป รึ กษา โดยมี หน า ที่ ใ ห คํ า ปรึ กษาดู แ ล
สนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และใหมีสวนในการประเมินผลความกาวหนาในการศึกษาของ
นักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
หมวด 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข อ 16 การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี ใช ร ะบบทวิ ภ าคโดย 1 ป ก ารศึ ก ษา
แบ ง ออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ คื อ ภาคการศึ ก ษาที่ 1 และภาคการศึ กษาที่ 2 โดยแต ล ะภาคการศึ กษา
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให
มีจํานวนชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
ขอ 17 การกําหนดหนวยกิตแตละรายวิชา ใหกําหนดโดยใชเกณฑ ดังนี้
17.1 รายวิ ชาภาคทฤษฎี ที่ใ ชเวลาบรรยายหรืออภิ ป รายป ญหาไม นอยกว า 15 ชั่ ว โมงต อภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี
คาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
17.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให
มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
17.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมไมนอย
กวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
ขอ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เปนการจัดการศึกษาที่มีการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต
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18.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time Education) เปนการจัดการศึกษาที่มีการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต
18 .3 ก าร ศึ ก ษา แบ บเ ฉพ าะ บา งช วง เว ลา (Particular Time Period Education) เ ป น
การจั ด การศึ ก ษาในบางช ว งเวลาของป ก ารศึ กษา หรื อ เป น ไปตามเงื่ อนไขของหลั กสู ต ร หรื อตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอนทางไกล
ผานระบบการสื่อสารหรือเครือขายสารสนเทศตาง ๆ หรือเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เปนการจัดการศึกษาเปนชุดรายวิชาหรือกลุม
รายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เปนการจัดการศึกษาที่
กําหนดใหนักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.7 การศึ ก ษาแบบนานาชาติ (International Education) เป น การจั ด การศึ ก ษาโดยใช
ภาษาตางประเทศทั้งหมดซึ่งอาจจะเปนความรวมมือของสถานศึกษา หรือหนวยงานในประเทศ หรือตางประเทศ และ
มีการจัดการใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับหลักสูตรสากล
18.8 การศึกษาแบบสะสมหนวยกิต (Pre-degree Education) เปนการศึกษาแบบรายวิชาเพื่อสะสม
หนวยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s Degree Program)
เปนการจัดการศึกษาที่ใหผูเรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพรอมกัน 2 หลักสูตรโดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญา
จากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ป ริ ญ ญาที่ 2 (The Second Bachelor’s Degree
Program) เปนการจัดการศึกษาที่ใหผูเรียนที่สําเร็จปริญญาตรีแลวมาศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อรับปริญญาที่ 2
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Bachelor’s Honors Program) เปน
การจัดการศึกษาใหผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานสติปญญา ความรูความสามารถไดศึกษาตามศักยภาพ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 3
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา

หนวยกิต

ขอ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว 2 ระดับ ดังนี้
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 90

120 หนวยกิต

19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว 3 ประเภท ดังนี้
19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

19.2.2 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (5 ป ) ให มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต ร
ไมนอยกวา 150 หนวยกิต
19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา 72 หนวยกิต
ขอ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังนี้
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เกิน 6 ปการศึกษา

20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี้
20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษาปกติและไม

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา
ปกติและไมเกิน 8 ปการศึกษา
20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษา
ปกติและไมเกิน 10 ปการศึกษา
20.1.4 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต อเนื่ อ ง) ใช เ วลาในการศึ ก ษาไม น อ ยกว า 4 ภาค
การศึกษาปกติและไมเกิน 4 ปการศึกษา
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี้
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติ
และไมเกิน 9 ปการศึกษา
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 14 ภาคการศึกษา
ปกติและไมเกิน 12 ปการศึกษา
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 17 ภาคการศึกษา
ปกติและไมเกิน 15 ปการศึกษา
20.2.4 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต อเนื่ อ ง) ใช เ วลาในการศึ ก ษาไม น อ ยกว า 8 ภาค
การศึกษาปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 4
การรับนักศึกษาและคุณสมบัตขิ องผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
ขอ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเขาศึกษา และการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตาม
เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 22 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 5 ป ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํา
กวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง
22.4 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
22.5 มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 23 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาสะสมหนวยกิต
23.1 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ตํ่ า กว า ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น หรื อ เที ย บเท า จากสถาบั น การศึ ก ษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
23.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง
23.3 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
23.4 มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 5
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ขอ 24 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
24.1 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา
24.2 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึ กษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงินคาธรรมเนีย ม
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไมนอย
กวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต
25.2 นักศึกษาไมเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและ
ภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต
ขอ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 นั ก ศึ ก ษาต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นและชํ า ระเงิ น ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดในแต ล ะ
ภาคการศึกษาหากพนกําหนดจะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา เวนแตมีการชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
26.2 กํ า หนดการลงทะเบี ย นเรี ย น วิ ธี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น และการชํ า ระเงิ น ค า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.3 การลงทะเบี ย นเรี ย นแบบเต็ ม เวลาในแต ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ ให ล งทะเบี ย นเรี ย น
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียน
ไมเกิน 9 หนวยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติและภาค
ฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา หรือภาค
การศึกษาที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเวนการลงทะเบียนรายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียน
นอยกวา 9 หนวยกิตได
ในกรณีที่มีความจําเปนหรือกรณีจะขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
แบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไมเกิน 25 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา
ลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิตในภาคฤดูรอน ทั้งนี้ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดย
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรกอนการลงทะเบียน
การเปดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนดหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยมีเวลาการจัดการศึกษาใหจัดเวลาการเรียนการสอนไมนอยกวา 8 สัปดาห แตไมเกิน 12 สัปดาห ในกรณีมีความ
จําเปนอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห โดยตองมีจํานวนชั่วโมงเรียนตอหนวยกิตในแตละรายวิชาเทากันกับ
การเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดขอใด
ขอหนึ่งดังตอไปนี้
26.3.1 วิ ช าที่ กํ า หนดไว ใ นแผนการศึ กษาที่ หลั กสู ต รให เป ด สอนในภาคฤดู รอ น และจะต องมี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 10 คน
26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปดสอนใหแกนักศึกษาที่เคยเรียน
วิชานั้นมากอนและมีผลการประเมินไมผานเทานั้น
26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ใหเปดสอนไดตามความจําเปนโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
26.3.4 วิชาที่ตองศึกษาเปนภาคการศึกษาสุดทาย เพื่อใหครบตามโครงสรางหลักสูตร
26.3.5 วิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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26.4 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ล งทะเบี ย นเรี ย นตามวั น และเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด จะถู ก ปรั บ
คาลงทะเบียนเรียนลาชาเปนรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
26.5 เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายกอนหมด
กําหนดการลงทะเบียนเรียน
26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
อื่นไดอีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาไดทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ตองเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และไดคะแนน
เฉลี่ย สะสมอยู ในเกณฑ ที่สํ าเร็ จการศึก ษาแล ว จะลงทะเบีย นเรีย นอี กไมไ ด เว นแต ศึกษาอยู ในระยะเวลาตามที่
หลักสูตรกําหนด หรือเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ 2 ปริญญา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจํากัดจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
26.10 นักศึกษาตองตรวจสอบสถานสภาพการเปนนักศึกษากอน ถาไมมีสิทธิในการลงทะเบียน
เรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสิทธิ์ขอคาธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
26.11 ผูพนสภาพการเปนนักศึกษา ไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผูพนสภาพการเปนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนนั้นไมสมบูรณ
26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตางมหาวิทยาลัยได โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
ขอ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน (Pre-requisite)
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปนวิชาบังคับและไดผลการเรียนไมต่ํากวา D หรือ P
กอนลงทะเบียนรายวิชาตอเนื่อง มิฉะนั้นใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องเปนโมฆะ เวนแตบางหลักสูตรที่
มีลักษณะเฉพาะหรือภายใตการควบคุมขององคกรวิชาชีพใหเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียน
เปน F ได ยกเวนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทายเพื่อใหครบตามโครงสรางของหลักสูตร
ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าํ ไดตอเมื่อไดรับอนุมัติ
จากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ํานี้ตองนําไปคิดรวมใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
28.2 นักศึกษาที่ได F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ซ้ําอีก จนกวา
จะไดรับผลการเรียนไมต่ํากวา D หรือ P
28.3 นัก ศึ กษาที่ไ ด รับ F หรื อ NP ในรายวิ ช าเลื อกหมวดวิ ช าเฉพาะ สามารถลงทะเบีย นเรี ย น
รายวิชาอื่น ๆ ในกลุมเดียวกันแทนได เพื่อใหครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตร
28.4 นักศึกษาที่ไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ๆ แทน
ได ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว จะไมเลือกรายวิชาเรียนแทนก็ได
ขอ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับ
หนวยกิตรวมเขากับจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร
29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูสอนรายวิชานั้น
29.3 มหาวิ ท ยาลั ย อาจอนุ มั ติ ใ ห บุ ค คลภายนอกที่ ไ ม ใ ช นั ก ศึ ก ษาเข า เรี ย นบางรายวิ ช า
เปนพิเศษได แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตาม
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ข อ บั ง คั บ และระเบี ย บต า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ ต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเช น เดี ย วกั บ นั ก ศึ ก ษา
ที่เรียนแบบไมเต็มเวลา
ขอ 30 การขอเปดหมูเรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปดหมูเรียนพิเศษที่เปดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ใหเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
30.1 เป น ภาคการศึ ก ษาสุ ด ท า ยที่ นั ก ศึ กษาจะสํ า เร็ จ การศึ ก ษา แต ร ายวิ ช าที่ จ ะเรี ย นตาม
โครงสรางของหลักสูตรไมเปดสอนหรือเปดสอนแตนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนได
30.2 รายวิชาดังกลาวจะไมมีเปดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน
30.3 รายวิชาที่ขอเปดจะตองมีเวลาเรียนและเวลาสอบไมซ้ําซอนกับรายวิชาอื่น ๆ ในตารางเรียน
ปกติ
30.4 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเปดหมูพิเศษภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษา
ขอ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
31.1 การขอเพิ่ม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาตองไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบจาก
อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษากอน
31.2 การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาตองกระทําภายใน 3 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ
หรื อ ภายในสั ป ดาห แ รกของภาคฤดู ร อ น หากมี ค วามจํ า เป น อาจขอเพิ่ ม หรื อ ขอถอนรายวิ ช าได ภ ายใน
6 สั ป ดาห แ รกของภาคการศึ ก ษาปกติ ทั้ ง นี้ ต อ งเป น ไปตามข อ 26.3 แต จํ า นวนหน ว ยกิ ต ที่ ค งเหลื อ จะต อ ง
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
31.3 การขอยกเลิ ก รายวิ ช า ต องดํ า เนิ น การให เสร็ จ สิ้ น ก อนการสอบปลายภาคการศึ กษา
ไมนอยกวา 1 สัปดาห
ขอ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
32.1 นั ก ศึ ก ษาที่ ล าพั ก การเรี ย นหรื อ ถู ก มหาวิ ท ยาลั ย สั่ ง ให พั ก การเรี ย น จะต อ งชํ า ระเงิ น
คาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพนสภาพนักศึกษา
32.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 สัปดาหแรก นับ
จากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกจากวันเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอน มิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับ
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ใหเปนไปตามหมวด 7 การวัดและการประเมินผล
หมวด 6
การเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา
ขอ 34 การเรียน
นั ก ศึ ก ษาต อ งมี เ วลาเรี ย นไม น อ ยกว า ร อ ยละ 80 ของเวลาเรี ย นทั้ ง หมดของรายวิ ช านั้ น
จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80 แตไมต่ํากวารอยละ 60 ใหยื่นคํารองขอมี
สิทธิ์สอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจําเปนของการขาดเรียนตออาจารยผูสอน โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษาและใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ กอนการสอบปลายภาคการศึกษา 1
สัปดาห สําหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ใหไดรับผลการเรียนเปน F หรือ NP
ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา
35.1 นักศึ กษาตองฝก ประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไวในหลักสูตรถาผูใ ด
ปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ
35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตองประพฤติตนตาม
ระเบียบและปฏิบัติตามขอกําหนดทุกประการ หากฝาฝน อาจารยนิเทศหรือพี่เลี้ยงในหนวยงานฝกประสบการณ
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาสงตัวกลับและดําเนินการใหฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม
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หมวด 7
การวัดและการประเมินผล
ขอ 36 ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเปน 2 ระบบ ดังนี้
36.1 ระบบมีคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3. 0
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
2.5
C
พอใช (Fair)
2.0
D+
ออน (Poor)
1.5
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0
ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวา
ไดรับการประเมินผานตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนเรียน
ใหมจนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกถาได ระดับคะแนน F สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรีย นรายวิ ชาอื่น ได ส วนการ
ประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถาไดระดับคะแนน ต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม
36.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินผล ดังนี้
สัญลักษณ
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credits)
I (Incomplete)
Au (Audit)

ความหมาย
ผลการประเมินผานดีเยี่ยม
ผลการประเมินผาน
ผลการประเมินไมผาน
การยกเลิกการเรียนโดยไดรับอนุมัติ
การยกเวนการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไมสมบูรณ
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ
โดยไมนับหนวยกิต

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม หรือใชสําหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต
กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให
เรียนเพิ่มถาไดผลการประเมินไมผาน (NP) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะผาน
ขอ 37 ขอกําหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณตาง ๆ มีดังนี้
37.1 Au (Audit) ใชสําหรับการประเมินผานในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน เปนพิเศษโดยไม
นับหนวยกิต
37.2 W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชานั้น โดยตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา 1 สัปดาหหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใชในกรณี
ที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว
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37.3 T (Transfer of Credits) ใชสําหรับบันทึกการยกเวนการเรียนรายวิชา
37.4 I (Incomplete) ใชสําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการเรียนไมสมบูรณ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได “I” จะตองดําเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้น
ในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ใหดําเนินการดังนี้
37.4.1 กรณีนักศึกษายังทํางานไมสมบูรณ ไมติดตอผูสอนหรือไมสามารถสงงานไดตามเวลา
ที่กําหนด ใหผูสอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยูใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารยผูสอน
ไมสงผลการศึกษาตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F” เวนแตกรณีที่ไมใชความบกพรองของ
นักศึกษา อธิการบดีอาจใหขยายเวลาตอไปได
37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และไดรับอนุญาตใหสอบ แตไมมาสอบภายใน
เวลาที่กําหนด หรือสําหรับนักศึกษาที่ไมไดรับอนุญาตใหสอบ ใหอาจารยผูสอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มี
อยูใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารยไมสงผลการศึกษาตามกําหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผล
การศึกษาเปน “F”
ข อ 38 รายวิ ช าที่ ไ ด รับ การยกเว น การเรี ย น ให ไ ด รั บ ผลการประเมิ น เป น “T” และมหาวิ ท ยาลั ย จะ
ไมนํามาคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ 39 นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่
ศึกษามาแล วในระดั บอนุ ปริ ญญาไม ได หากลงทะเบี ยนซ้ํ าให เว นการนั บหน วยกิ ตเพื่ อพิ จารณาวิ ชาเรี ยนครบตาม
โครงสรางของหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู
ขอ 40 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสรางของหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิต ของ
รายวิชาที่ไดรับการประเมินผลการเรียนวาผานเทานั้น
ข อ 41 ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย เฉพาะรายภาคการศึ ก ษาให คํ า นวณจากผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง
และหารดวยจํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานัน้ การคํานวณดังกลาวใหตั้งหารถึงทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ
ขอ 42 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาค
การศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด
เปนตัวตั้งและหารดวยจํานวนหนวยกิตทั้งหมด การคํานวณดังกลาวใหตั้งหารถึงทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ
ขอ 43 รายวิชาที่ไดผลการศึกษาเปน F ใหนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยหรือคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ 44 ผลการศึกษาระบบไมมีคาระดับคะแนน ไมตองนับรวมหนวยกิตเปนตัวหารแตใหนับหนวยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ขอ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได I ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้นโดยนับ
เฉพาะรายวิชาที่ไมได I เทานั้น
ขอ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลว และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80
ขึ้นไป แตไมถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ไดรับผลการศึกษาเปน D+ หรือ D หรือเลือก
เรียนรายวิชาใหมเพิ่มเติม เพื่อทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหถึง 2.00 กรณีเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมใหฝาย
ทะเบียนนําคาระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และตองอยูในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
ขอ 47 ในกรณีที่มีความจําเปนอันไมอาจกาวลวงเสียได ที่อาจารยผูสอนไมสามารถประเมินผลการศึกษา
ได ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น
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หมวด 8
การยายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา
ขอ 48 การยายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร
48.1 นักศึกษาที่จะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิมไมนอย
กวา 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพัก
การเรียนและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน
48.2 ในการยื่นคํารองขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาตองแสดงเหตุผลประกอบ และผาน
การพิจารณา หรือดําเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกําหนด
48.3 การย ายคณะหรื อเปลี่ ยนหลั กสู ตรต องดํ าเนิ นการให เสร็ จ สิ้ นก อนการลงทะเบี ยนเรี ย น
ในภาคการศึกษานั้น ๆ
48.4 รายวิ ช าต า ง ๆ ที่ นั ก ศึ ก ษาย า ยคณะ เรี ย นมา ให เ ป น ไปตามหมวดที่ 9 การเที ย บโอน
ผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
48.5 ระยะเวลาเรียน ใหนับตั้งแตเริ่มเขาเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอยายใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
48.7 นักศึกษาที่ยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตรที่ยายไปไมนอย
กวา 1 ปการศึกษาจึงจะขอสําเร็จการศึกษาได ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียน
48.8 นักศึกษาที่ยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเทา
มหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงไดกบั หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเปน
นักศึกษาไดโดยไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณบดี และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 22
49.2.2 ไมเปนผูที่พนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมดวยมีกรณีความผิดทางวินัย
49.2.3 ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมนับ
ภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียน และตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป
49.2.4 นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะโอนมาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย จะต อ งส ง ใบสมั ค รถึ ง
มหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 สัปดาห กอนเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษานั้นพรอมกับแนบเอกสารตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาตองมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ปการศึกษา โดยการ
เทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามหมวด 9 การเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเวนการเรียนรายวิชา
หมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
ขอ 50 ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ตองมีคุณสมบัตขิ อใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
50.1 กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแลวโอนยายคณะหรือเปลี่ยน
หลักสูตร
50.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเขาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 2
50.3 ผานการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
50.4 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
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51.1 ตองเปนรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่โอนยายคณะหรือ
เปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเปนผูเลือก
51.2 ตองเปนรายวิชาที่มีคําอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธและเทียบเคียงกันได
51.3 ต อ งไม ใ ช ร ายวิ ช าดั ง ต อ ไปนี้ สั ม มนา ป ญ หาพิ เ ศษ เตรี ย มฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ
ฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
ขอ 52 ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
52.1 สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
52.2 ผานการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
52.3 ขอยายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือประสบการณทํางาน
และตองมีความรูพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
52.5 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและเข า ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
ใบที่ 2 สามารถยกเวนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต และตองเรียนเพิ่มรายวิชาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 53 การพิจารณายกเวนการเรียนรายวิชา
53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
53.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
53.1.2 เป นรายวิ ชาหรื อกลุ มรายวิ ชาที่ มีเนื้ อหาสาระครอบคลุ มไม น อยกว าสามในสี่ ของ
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชา
53.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือไดคาระดับคะแนน
2.00 หรื อ เที ย บเท า ในรายวิ ช าที่ มี ก ารประเมิ น ผลเป น ค า ระดั บ และได ผ ลการประเมิ น ผ า นในรายวิ ช า
ที่ไมประเมินผลเปนคาระดับไมต่ํากวา P ทั้งนี้ตองเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นกําหนด
53.1.4 จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชารวมแลวตองไมเกินสามในสี่ของ
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่กําลังศึกษา
53.1.5 รายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหบันทึกในใบรายงานผล
การเรียนของนักศึกษา โดยใชอักษร T
53.1.6 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปนี้ สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ฝก
ประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม เทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินชั้นป
และภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยู ตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว
53.1.8 กรณีที่ไมเปนไปตามขอ 53.1.1 – 53.1.7 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทํางานเขาสูการศึกษาใน
ระบบ
53.2.1 การเทียบความรูจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ประสบการณทํางาน
จะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
53.2.2 การประเมิ น การเที ย บความรู แ ละการให หน ว ยกิ ต สํ า หรั บ การศึ ก ษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทํางาน เขาสูการศึกษาในระบบใหคณะกรรมการประเมินการยกเวนการ
เรียนรายวิชาใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ เปนหลักเกณฑในการประเมิน
(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
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(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from Examination)
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ (Credits from Training)
(4) การเสนอแฟมสะสมงาน (Credits from Portfolio)
ผลการประเมินจะตองเทียบได ไมต่ํากวาคะแนน C หรือ คาระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท า
สําหรับรายวิชาหรือกลุมวิชา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนน และไมมี
การนํามาคิดคาระดับคะแนน หรือคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
53.2.3 ใหมีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้
(1) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน “CS” (Credits from
Standardized Tests)
(2) หน ว ยกิ ตที่ ไ ดจ ากการทดสอบที่ค ณะหรื อหลั กสู ต รจั ดสอบเองให บั นทึ กเป น
“CE”(Credits from Examination)
(3) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ ใหบันทึกเปน
“CT” (Credits from Training)
(4) หนวยกิตที่ไดจากการเสนอแฟมสะสมงาน ใหบันทึกเปน “CP” (Credits from
Portfolio)
53.2.4 นั ก ศึ ก ษาที่ ข อยกเว น การเรี ย นรายวิ ช าจะต อ งมี เ วลาเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย
อยางนอย 1 ปการศึกษา จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา
53.2.5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
รายวิชา ประกอบดวย
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่จะขอ
ยกเวนการเรียนรายวิชาเปนประธาน
(2) อาจารยหรือผูเชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเวนการเรียนรายวิชาจํานวนอยาง
นอยหนึ่งคนแตไมเกินสามคนโดยคําแนะนําของคณบดีตาม (1) เปนกรรมการ
(3) ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเวนการเรียน
รายวิชาเปนกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ให
รายงานผลการประเมิ น การยกเว น การเรี ย นรายวิ ช าไปยั ง สํ า นั กส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นเพื่ อเสนอให
มหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป
ขอ 54 กําหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
นักศึกษาที่ประสงคจะเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาหรือกลุมวิชา จะตองยื่น
คําร องตอมหาวิ ทยาลัย ภายใน 6 สั ปดาห นั บจากวั นเปด ภาคการศึ กษาแรกที่เขาศึ กษา เว นแตได รับ อนุ มัติ จาก
อธิการบดี แตทั้งนี้ตองไมเกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาได
เพียงครั้งเดียว
ขอ 55 การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
รายวิชาใหถือเกณฑดังนี้
55.1 นั ก ศึ ก ษาเรี ย นแบบเต็ ม เวลาให นั บ จํ า นวนหน ว ยกิ ต ได ไ ม เ กิ น 22 หน ว ยกิ ต เป น
1 ภาคการศึกษา
55.2 นั ก ศึ ก ษาเรี ย นแบบไม เ ต็ ม เวลาให นั บ จํ า นวนหน ว ยกิ ต ได ไ ม เ กิ น 9 หน ว ยกิ ต เป น
1 ภาคการศึกษา
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ข อ 56 การเที ย บโอนผลการเรี ย นและการยกเว น การเรี ย นรายวิ ช า ต องชํ า ระค า ธรรมเนี ย มตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด 10
การลาพักการเรียน การลาออก และการพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ 57 การลาพักการเรียน
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนไดในกรณีตอไปนี้
57.1.1 ถูกเกณฑหรือเรียกระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
57.1.2 ได รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
57.1.3 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัวอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนไดถาลงทะเบียน
เรียนมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
57.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ต อ งลาพั ก การเรี ย นให ยื่ น คํ า ร อ งภายในสั ป ดาห ที่ 3 ของภาคการศึ ก ษา
ที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติใหลาพักการเรียนใหเปนอํานาจของคณบดี
นักศึ กษามี สิ ทธิ์ ขอลาพั กการเรี ยนโดยขออนุ มั ติต อคณบดี ไม เกิ น 1 ภาคการศึ กษา ถ า
นักศึกษามีความจําเปนที่จะตองลาพักการเรียนมากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบกําหนดพักการเรียนแลวยังมี
ความจําเปนที่จะตองพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอพักการเรียนใหมและตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
57.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนเขารวม
ในระยะเวลาการศึกษาดวย
57.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารองขอกลับเขา
เรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา 2 สัปดาห และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณบดีแลวจึงจะกลับเขาเรียน
ได
ขอ 58 นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นหนังสือลาออก และ
ตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอน การลาออกจึงจะสมบูรณ
ขอ 59 การพนสภาพการเปนนักศึกษา
59.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
59.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก
59.3 ไมรกั ษาสภาพนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา
59.4 ไดระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ํากวา C เปนครั้งที่ 2 ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่
ประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
59.5 ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 เมื่อสิ้นปการศึกษาปกติที่ 1 หรือมี
ผลการประเมินไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 เมื่อสิ้นปการศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน และ
ในทุก ๆ ปการศึกษาปกติถัดไป ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
สําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนาํ ภาคฤดูรอนมารวมเปนภาคการศึกษาดวย
ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไมตองนํามาคิด ใหคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมเฉพาะรายวิชาที่มีคาระดับคะแนน
59.6 ใชเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนด
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59.7 ขาดคุณสมบัติตามขอ 22 อยางใดอยางหนึ่ง
59.8 ตาย
ข อ 60 นั ก ศึ ก ษาพ น สภาพการเป น นั ก ศึ ก ษาอั น เนื่ อ งมาจากการไม รั ก ษาสภาพนั ก ศึ ก ษาสามารถ
ยื่นคํารอง พรอมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย และเมื่อไดรับอนุมัติแลวตอง
ชําระเงิน ค าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเปนนักศึกษา และค าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 11
การสําเร็จการศึกษา
ขอ 61 นักศึกษาที่ถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังนี้
61.1 มีความประพฤติดี
61.2 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรตามเกณฑการประเมินผล
61.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
61.4 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
61.5 ผานการเขารวมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ขอ 62 การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
62.1 ในภาคการศึ ก ษาใดที่ นั ก ศึ ก ษาคาดว า จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาให ย่ื น คํ า ร อ งขอสํ า เร็ จ
การศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจํานงขอสําเร็จ
การศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ 61 และตองไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ไมติดคางวัสดุสารสนเทศ หรืออยูระหวาง
ถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาวาครบถวนตามขอบังคับการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และใหถือวันที่คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติวาครบถวนเปน
วันสําเร็จการศึกษา
ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา
สามารถยื่นขอสําเร็จ การศึก ษาในระดับอนุ ปริญญาของแตละหลั กสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษา
รายวิชามาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต วิชาเฉพาะไมนอยกวา 45
หนวยกิต วิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต และคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 หรือ
กรณี ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล ว ไม น อ ยกว า 4 ป สอบได ร ายวิ ช าต า ง ๆ
ครบตามโครงสร า งของหลั ก สู ต รและมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมไม น อ ยกว า 1.75 สามารถยื่ น ขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ในระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 63 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติดังนี้
63.1 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ป หรื อ ปริ ญ ญาตรี 5 ป เมื่ อ เรี ย นครบหลั ก สู ต รแล ว
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
นอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต อ เนื่ อ ง) สอบได ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมจากระดั บ
อนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต อ เนื่ อ ง) ไม น อ ยกว า 3.60 จะได รั บ เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง และได รั บ ระดั บ ค า คะแนน
เฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบหลักสูตร ไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ
สอง
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63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได “NP” ตามระบบ
ไมมีคาระดับคะแนน
63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้
63.3.1 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ป สํ า หรั บ นั กศึกษาเรี ย นแบบเต็ม เวลาใช เวลาใน
การศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 12 ภาค
การศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
63.3.2 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 5 ป สํ า หรั บ นั กศึกษาเรี ย นแบบเต็ม เวลาใช เวลาใน
การศึกษาไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 15 ภาค
การศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใชเวลาใน
การศึกษาไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
63.4 ต อ งไม เ คยขอยกเว น การเรี ย นรายวิ ช า ยกเว น กรณี ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย นของ
มหาวิทยาลัย
63.5 นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนผูมีความประพฤติดี และไมเคยถูกลงโทษ
ทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอ 64 การใหรางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปรางลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
64.1 ไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.75
64.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปเดียวกันในแตละคณะ
หมวด 12
การควบคุมคุณภาพ
ขอ 65 ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และใหนํา
ผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ขอ 66 ใหคณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่องภายใน
5 ป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายจรูญ ถาวรจักร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
.............................................
โดยเปน การแก ไ ขเพิ่ม เติ มข อบั ง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถั ม ภ จั ง หวั ด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่อใหการจัดการศึกษา และการ
บริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยโดยการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคั บนี้เรีย กวา “ขอบัง คับมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถัมภ จังหวั ด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2561 เปนตนไป
ขอ 3 ใหเพิ่มเติมขอความใน ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําที่มคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร
หลายหลักสู ตรได ในเวลาเดียวกัน แต ตองเป นหลักสู ตรที่อาจารย ผูนั้ นมีคุ ณวุ ฒิต รงหรือสัม พันธ กับ สาขาวิ ชาของ
หลักสูตร
“ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตั้งแตการวางแผน การควบคุมภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการและสหวิทยาการใหเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน 2 คน”
ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 7 และขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ขอ 5 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 16 เปนวรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควรสภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหภาคการศึกษาของหลักสูตรนั้น
แตกตางจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ก็ได ทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ”
ขอ 6 ให ย กเลิ ก ข อความใน ข อ 18.12 แห ง ขอบั ง คั บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
“18.12 การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Currculum) เปนการจัดการศึกษา
สําหรับกลุมบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณการเรียนรูตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
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ขอ 7 ใหเพิ่มขอ 18.13 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ 18.13 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ขอ 8 ใหเพิ่มขอ 23/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ขอ 23/1 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรอบระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(1) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง
(2) ไมเปนคนวิกลจริต ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
(3) มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ขอ 9 ใหยกเลิกขอความในขอ 24 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ 24 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
24.1 ผู ที่ ไ ด คั ด เลื อ กเป น นั ก ศึ ก ษาต อ งมารายงานตั ว ส ง หลั ก ฐาน และชํ า ระเงิ น
คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา
24.2 ผูที่ไดคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ขอ 10 ใหเพิ่มขอ 24/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ขอ 24/1 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ขอ 11 ใหยกเลิกขอความในขอ 25 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต
25.2 นักศึกษาไมเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต
25.3 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ขอ 12 ใหยกเลิกขอความในขอ 26.3.1 26.3.2 26.3.4 และ 26.3.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 โดยใชขอวามดังตอไปนี้แทน
“26.3.1 วิชาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาที่หลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอน อาจเปนรายวิชาที่
เคยเรี ยนมาก อนและผลการประเมิ น ไม ผ า น หรื อรายวิ ช าที่ จํา เป น ตองเรี ยนเพื่ อให ค รบโครงสร างในการสํ า เร็ จ
การศึกษา
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26.3.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปดสอนในภาคฤดูรอน นอกเหนือไปจากรายวิชาที่กําหนดไวใน
แผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ ได
ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยกวา 10 คน ใหเสนอตอคณะกรรมการวิชาการพิจาณา”
ขอ 13 ใหเพิ่มขอ 26/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ขอ 26/1 การลงทะเบียนเรียน สําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ขอ 14 ใหยกเลิกขอความในขอ 35 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการ
ใหม
35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน
ผูประกอบการใหม ตามที่ระบุไวในหลักสูตรถาผูใดปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ
35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการ
เปนผูประกอบการใหม นักศึกษาจะตองประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามขอกําหนดทุกประการหากฝาฝน
อาจารย นิ เทศหรื อพี่ เ ลี้ ย งในหน ว ยงานฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ สหกิ จ ศึ ก ษา หรื อการพั ฒ นาศั ก ยภาพการเป น
ผูประกอบการใหม อาจพิจารณาสงตัวกลับดําเนินการใหฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพ
การเปนผูประกอบการใหม อีกครั้ง
35.3 นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา
หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอื่นกอน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหมได”
ขอ 15 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนวรรคสี่ ของขอ 36.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ กรณีการประเมินผลสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ขอ 16 ให ยกเลิก ขอความในข อ 37.4.2 แห งข อบัง คับ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
“37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบปลายภาคตอคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 2 สัปดาหหลังจากเปดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อไดรับอนุญาตจากคณบดีใหสอบปลายภาค
ใหคณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ หากไมมาสอบภายในเวลาที่กําหนด หรือไม
ไดรับอนุญาตใหสอบ อาจารยผูสอนสงผลการเรียนตามคะแนนที่มีอยูหากอาจารยไมสงผลการเรียนตามกําหนด
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนเปน “F”
ขอ 17 ใหเพิ่มขอ 46/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ขอ 46/1 ใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ขอ 18 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 61 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)”
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ข อ 19 ให เ พิ่ ม ข อ 61/1 แห ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ขอ 61/1 นักศึกษาที่ถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ขอ 20 ใหยกเลิกขอความในขอ 63.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “D” ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได “NP” ตาม
ระบบไมมีคาระดับคะแนน”
ข อ 21 ให เพิ่ ม เติ ม ข อความในข อ 63.3 แห ง ข อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ขอ 63.3.4 การสําเร็จการศึกษาสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562
.............................................
โดยที่เปนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่อใหการจัดการศึกษาและ
การบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้ประกาศใช
บังคับเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกความในข อ 28 แหงขอบังคับมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
“ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา
28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเปน F หากมีการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ําครั้งเดียวหรือหลายครั้งใหใชผลการศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผลการศึกษาแต
รายวิชาที่มีผลการศึกษาเปน F จะยังคงปรากฏอยูในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น
28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และผลการศึกษาเปน D หรือ D+ หาก
มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ําครั้งเดียวหรือหลายครั้งใหใชผลการศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผลการศึกษา
แตรายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนกอนหนานั้น จะยังคงปรากฏอยูในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น
ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 43 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“ 43 รายวิชาที่ไดผลการศึกษาเปน “F” ใหเปนไปตามขอ 28”
ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 48.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
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“48.1 นักศึกษาที่จะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิมไมนอยกวา
1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 ทั้งนี้ ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพักการ
เรียนและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน หรือแลวแตเงื่อนไขของหลักสูตรที่ไดรับโอนยาย”
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549 เพื่อใหการออกหลักฐานการศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอยและถูกตอง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2557”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี
“สํ านั กส งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน” หมายถึ ง สํ านั กส งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ การบดี” หมายถึ ง อธิ การบดีม หาวิท ยาลัย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัม ภ
จังหวัดปทุมธานี
“นายทะเบี ย น” หมายความว า ผู ซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง จากมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของนักศึกษา
ขอ 4 หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอบังคับนี้มีดังตอไปนี้
4.1 ประกาศนี ย บั ต ร หรื อประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง หรื อ
อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร
4.2 วุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร
4.3 ใบรับรองการเปนนักศึกษา
4.4 ใบรายงานผลการศึกษา
4.5 ใบรับรองคุณวุฒิ
4.6 ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ขอ 5 แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 4 ใหใชแบบพิมพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 6 ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา โดยจัดใหมีบัญชีรับจายเปนหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
ขอ 7 ใหนายทะเบียนเปนผูรับผิดชอบและดําเนินการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาใหเปนไปตาม
ขอบังคับนี้
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ขอ 8 เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว ใหถือวาวันที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาวา
ครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และขอบังคับวาดวยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสร็จสิ้นเปนวันที่สําเร็จการศึกษา
ขอ 9 การออกประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร
9.1 มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง หรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรให เมื่อไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว
9.2 ประกาศนี ย บั ต ร หรื อประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง หรื อ
อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรใหประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ขอ 10 การออกวุฒิบัตรและเกียรติบัตร
10.1 มหาวิทยาลัยมีอํานาจออกวุฒิบัตรแกผูที่เขารับอบรมหลักสูตรการอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
และมีเวลาการอบรมอยางนอย 6 ชั่วโมง
10.2 มหาวิทยาลัยมีอํานาจออกเกียรติบัตรใหแกผูที่ทําคุณประโยชน ใหแกมหาวิทยาลัย สังคม
และประเทศชาติ
10.3 ให อ ธิ ก ารบดี แ ละผู อํา นวยการฝ ก อบรม ลงนามในวุ ฒิ บั ต ร และให อธิ ก ารบดี ล งนาม
ในเกียรติบัตรพรอมทั้งประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ขอ 11 การออกใบรับรองการเปนนักศึกษา
11.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองการเปนนักศึกษาใหแกนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูหรือศึกษา
ครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
11.2 ใบรับรองการเปนนักศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนลงนามพรอมประทับตรามหาวิทยาลัย
ขอ 12 การออกใบรายงานผลการศึกษา
12.1 มหาวิ ทยาลั ยจะออกใบรายงานผลการศึ กษาให แ ก ผูกํา ลัง ศึ กษาอยู โดยให รายงานผล
การศึกษาถึงภาคการศึกษาที่ทราบผลการศึกษาแลว
12.2 มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูสําเร็จการศึกษา เมื่อไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยแลว
12.3 ใบรายงานผลการศึ ก ษาทุ ก ฉบั บ ให น ายทะเบี ย นและอธิ ก ารบดี หรื อ รองอธิ ก ารบดี
ที่ไดรับมอบหมาย ลงนามและประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ขอ 13 การออกใบรับรองคุณวุฒิ
13.1 โดยอนุ มั ติ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย จะออกใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ใ ห แ ก ผู ที่
สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแลว
13.2 ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายผูขอใบรับรอง และอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ขอ 14 การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
14.1 ในกรณีที ่ป ระกาศนีย บัต ร ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรสูญหายหรือชํารุด จนใชการไมไดใหมหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบทดแทนใหตามที่
เห็นสมควร
14.2 ในกรณีที่ใบรายงานผลการศึกษาตนฉบับของมหาวิทยาลัยสูญหายหรือชํารุดจนไมสามารถ
จะออกใบรายงานผลการศึกษาได ถาผูขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่น แสดงผลการศึกษาซึ่งอธิการบดีพิจารณา
เห็น วา เป นหลัก ฐานที่เชื่อถือได ให มหาวิ ทยาลั ยออกใบแทนโดยไม ตองลงรายละเอีย ดผลการศึกษาแตใหผู ออก
ใบสําคัญดังกลาว หมายเหตุไวดวยวาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย
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14.3 กรณี ที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ถ า มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ป ริ ญ ญาบั ต รให
มหาวิทยาลัยออกใบแทนปริญญาบัตร
14.4 ใบแทนทุกฉบับใหนายทะเบียน และอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายลงนามและ
ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ขอ 15 การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 4.1 ขอ 4.3 ขอ 4.4 ขอ 4.5 และขอ 4.6 ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม ดังนี้
15.1 ระดับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และใบรับรอง
การเปนนักศึกษา ชุดละ 100 บาท
15.2 ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ชุดละ 100 บาท
15.3 ระดับปริญญาโท ชุดละ 300 บาท
15.4 ระดับปริญญาเอก ชุดละ 500 บาท
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 4.3 และขอ 4.4 ครั้งแรกไมเก็บคาธรรมเนียม
ขอ 16 ผูสํ าเร็ จการศึ กษาต องขอรั บหลั กฐานประกาศนี ยบั ตร ประกาศนี ยบัตรบั ณฑิต ประกาศนี ยบั ตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร ภายในกําหนด 3 เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพน
กําหนดดังกลาวตองเสียคาเก็บรักษา จํานวน 100 บาท
ขอ 17 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายจรูญ ถาวรจักร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
.............................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 อธิการบดีจึงออกประกาศ
ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัม ภ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแต ปการศึกษา 2558 และนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตป
การศึกษา 2557 ตามหลักสูตรหรือสาขาวิชาตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
ขอ 3 คาธรรมเนียมแรกเขาที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา จํานวน 1,500 บาท
ขอ 4 คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเหมาจายที่เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา มีดังนี้
4.1 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาไทย
2,000 บาท
4.2 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ไมไดถือสัญชาติไทย 10,000 บาท
4.3 คาลงทะเบียนเหมาจายทุกหลักสูตร
5,000 บาท
4.4 คาธรรมเนียมสําหรับบุคคลภายนอกอื่นที่ประสงคมาเรียนรวมกับมหาวิทยาลัยเปนรายวิชาให
ชําระคาธรรมเนียม ดังนี้
4.4.1 คาธรรมเนียมการศึกษา
(1) บุคคลภายนอกที่มีสัญชาติไทย
1,000 บาท
(2) บุคคลภายนอกที่ไมไดถือสัญชาติไทย
3,000 บาท
4.4.2 คาลงทะเบียนรายวิชา
(1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาในมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรที่ไมใช
หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ใหคิดคาธรรมเนียมหนวยกิตละ 300 บาท
(2) รายวิ ชาในหลักสูต รที่เปน หลักสูต รภาษาอัง กฤษ หรือหลักสูต รนานาชาติ ใหคิ ด
คาธรรมเนียมหนวยกิตละ 600 บาท
4.5 คาธรรมเนียมสาขาวิชา
4.5.1 สาขาวิชาในคณะครุศาสตร กําหนดคาธรรมเนียมดังตอไปนี้
(1) สาขาวิชาในคณะครุศาสตรทุกสาขาวิชาที่เปน หลักสูตรปกติ 3,000 บาท
(2) สาขาวิชาในคณะครุศาสตรทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร
นานาชาติ 15,000 บาท
(3) สาขาการสอนภาษาจีน 15,000 บาท
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4.5.2 สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดคาธรรมเนียมดังตอไปนี้
(1) สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ
3,000 บาท ยกเวนสาขาวิชานิติศาสตร 7,000 บาท สาขาวิชาศิลปกรรม 4,000 บาท สาขาวิชาดนตรีสากล 4,000 บาท
(2) สาขาวิ ช าในคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ทุ ก สาขาวิ ช าที่ เ ป น หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ หรือนานาชาติ 15,000 บาท ยกเวนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 13,000 บาท
4.5.3 สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียมดังนี้
(1) สาขาวิ ชาในคณะวิท ยาการจัด การ ทุกสาขาวิ ชาที่เปน หลั กสู ตรปกติ 3,000 บาท
ยกเวน สาขาวิชานิเทศศาสตร 8,000 บาท และการจัดการทองเที่ยว 8,000 บาท
(2) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปน หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท
(3) สาขาวิ ชาที่มีการจัด การศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เช น โครงการ
สําหรับผูบริหาร 13,000 บาท
4.5.4 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดคาธรรมเนียมดังนี้
(1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ 5,000
บาท ยกเวนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล และสาขาวิชาโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร 8,000 บาท
(2) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ทุ กสาขาวิชาที่เปน หลั กสู ตรนานาชาติ
15,000 บาท
4.5.5 สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร กําหนดคาธรรมเนียมดังนี้
(1) สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ 5,000 บาท
(2) สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชาที่เปน หลักสูตรนานาชาติ 15,000
บาท
4.5.6 สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กําหนดคาธรรมเนียมดังนี้
(1) สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ 5,000 บาท
(2) สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชาที่เปน หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท
4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตรนานาชาติ 23,000 บาท
ขอ 5 คาธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี
5.1 คาปรับการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และคาลงทะเบียนเหมาจายชากวากําหนดวันละ
20 บาท แตไมเกิน 1,500 บาท
5.2 คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
5.3 คาขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาจากการพนสภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
1,500 บาท
5.4 คากิจกรรมการสงเสริ มและเรี ยนรู ศิลปวัฒนธรรมไทย สําหรับนั กศึ กษาที่ไม ไดถื อสัญชาติ ไทย
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
ขอ 6 นักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนด และการลงทะเบียนภาคฤดู
รอนใหชําระคาธรรมเนียม ดังนี้
6.1 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาไทย 1,000 บาท
6.2 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ไมไดถือสัญชาติไทย 5,000 บาท
6.3 คาลงทะเบียนเหมาจาย 2,500 บาท
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6.4 คาธรรมเนียมสาขา ใหชําระครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมสาขาแตละหลักสูตร
6.5 คาธรรมเนียมสาขาวิชาทุกสาขาวิชาสําหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ

5,000 บาท
ขอ 7 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใหขอเสนอแนะแกอธิการบดี และอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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บัญชีรายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ตามขอ 2 แนบทายประกาศประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ลําดับที่
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
1
หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
4
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
5
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
6
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
7
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
พ.ศ. 2558
.....................................................
เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาเหมาะสมอาศัย
อํ า นาจตามความในมาตรา 18 (2) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกั บ
ข อ 4 และข อ 8 ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2558
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 การเทีย บโอนผลการเรีย นและการยกเวนการเรีย นรายวิ ชา ตามขอบัง คับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2551 และตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ใหเก็บคาธรรมเนียม หนวยกิตละ 100 บาท
ข อ 4 ให อ ธิ ก ารบดี รัก ษาการให เป น ไปตามประกาศนี้ แ ละกรณี ที่ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การใช ป ระกาศนี้
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
เรื่อง การเก็บเงินคาบํารุงหอพักนักศึกษา และคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม)
พ.ศ. 2555
.............................................
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงหอพัก คาบริการหอพักและคาธรรมเนียม
หอพั ก อาศัย อํา นาจตามความในข อ 4 และขอ 8 แหง ระเบี ยบมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ วาดวย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัย จึงประกาศหลักเกณฑการเก็บ
เงินคาบํารุงหอพักนักศึกษา คาบริการหอพักและคาธรรมเนียมหอพักในหองพักนักศึกษาไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภวาดวยการ
เก็บเงินคาบํารุงหอพัก คาบริการหอพักและคาธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. 2555”
ขอ 2 ในประกาศนี้
“หอพัก” หมายความวา หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
“ค า บํ า รุ ง หอพั ก ” หมายความว า เงิ น ซึ่ ง ได รั บ ชํ า ระเพื่ อ ให ไ ด สิ ท ธิ ใ นการเข า อยู ภ ายในหอพั ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยกําหนดจายเปนภาคการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ชําระ
เงินคาบํารุงหอพักไดที่ฝายการเงิน
“ค า ธรรมเนี ย มหอพั ก ” หมายความว า เงิ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เรี ย กเก็ บ จากบุ ค คลภายนอกเมื่ อ
บุคคลภายนอกเขาพักในหอพัก ชําระเงินคาธรรมเนียมหอพักไดที่ฝายการเงิน
“นักศึ กษา” หมายความว า นั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ
ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตใหเขาอยูในหอพัก
“บุคคลภายนอก” หมายความวา นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่ไมใชนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตใหเขาพักในหอพัก
ขอ 3 นักศึกษาที่เขาอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย จะตองชําระเงินคาบํารุงหอพักตามที่มหาวิทยาลัยเรียก
เก็บในอัตราหองละ 12,000 บาท ตอภาคเรียน
ขอ 4 นักศึกษาที่เขาอยูในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ จะตองชําระคาประกันของเสียหายคนละ 1,000 บาท และ
คาประกันกุญแจคนละ 100 บาท
ขอ 5 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและบุ คคลภายนอกที่ เขา พั กในหอพั กของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะต องชํ า ระเงิ น
คาธรรมเนียมหอพักในอัตรา คนละ 200 บาท/วัน (รวมคาซักผาปูที่นอน,ปลอกหมอนและผาหม)
ขอ 6 นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เขาพักจะตองปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 7 ใหใชประกาศนี้ตั้งแตวันเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
ขอ 8 ในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชประกาศนี้ ใหประธานคณะกรรมการดําเนินงานสํานักสิทธิประโยชนเปน
ผูรับวินิจฉัยชี้ขาด
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ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
เรื่อง การคืนเงินคาประกันหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม)
พ.ศ. 2555
.............................................
เพื่อใหการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ดานการคืนเงินคาประกันหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชู ปถั มภ มี ประสิ ทธิ ภาพ และเป นไปตามนโยบายการเข าพั กของมหาวิ ทยาลั ย สํ านั กสิ ทธิ ประโยชน
จึงกําหนดแนวปฏิบัติและเงื่อนไขในการคืนเงิน คาบํารุงหอพักนักศึกษาและคาประกันหอพัก ดังนี้
1. คาบํารุงหอพัก หมายความวา เงินซึ่งไดรับชําระเพื่อใหไดสิทธิในการเขาอยูภายในหอพักมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยกําหนดจายเปนภาคการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ นักศึกษาหอพัก
ชําระคาบํารุงหอพักไดที่ฝายการเงิน
2. คาประกันหอพัก หมายความวา เงินซึ่งไดรับชําระเพื่อเปนการประกันความเสียหายในทรัพยสินของ
หอพักซึ่งนักศึกษาไดเขาพักและใชประโยชนจากทรัพยสินนั้น ๆ รวมทั้งคาประกันกุญแจ นักศึกษาหอพักชําระคา
ประกันหอพักไดที่ฝายการเงิน
3. มหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาประกันหอพัก เฉพาะกรณีที่นักศึกษาไมกระทําความเสียหายในทรัพยสินของ
หอพัก ซึ่งนักศึกษาไดเขาพักและใชประโยชนจากทรัพยสินนั้น ๆ นักศึกษาหอพักรับเงินคาประกันหอพักคืนไดที่ฝาย
การเงิน
4. มหาวิท ยาลัย จะไมค ืน เงิน คา ประกัน หอพัก นัก ศึก ษา ในกรณีที ่น ัก ศึก ษาไดร ับ สิท ธิใ หเ ขา พัก
ในหอพัก ของมหาวิท ยาลัย แลว และภายหลัง นัก ศึก ษาไดทํ า ใหเ กิด ความเสีย หายในทรัพ ยส ิน ของหอพัก
ซึ่งนักศึกษาไดเขาพักและใชประโยชนจากทรัพยสินนั้น ๆ ตามมูลคาของทรัพยสินนั้น
5. การไดรับ สิท ธิใ หเขา พัก ในหอพักของมหาวิท ยาลัย ใหนับ จากวัน ที่ชํา ระเงิน คา บํา รุง หอพักเปน ที่
เรียบรอยแลว
6. ในกรณีที่นัก ศึก ษาจะยา ยออกจากหอพักของมหาวิท ยาลัย ระหวา งภาคเรีย น นัก ศึกษาตองแจง
เจาหนาที่ประจําหอพักลวงหนา 15 วัน เพื่อสํารวจความเสียหายในทรัพยสินของหอพัก มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไมคืน
เงินประกันของเสียหายใหกับนักศึกษา
7. ใหใชประกาศนี้ตั้งแตวันเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8. ในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชประกาศนี้ ใหประธานคณะกรรมการดําเนินงานสํานักสิทธิประโยชนเปนผูรับ
วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
เรื่อง หลักเกณฑวิธีการชําระคาไฟฟา และอัตราคาไฟฟาในหองพักนักศึกษา (เพิ่มเติม)
พ.ศ. 2555
.............................................
เพื่อใหการใชไฟฟาภายในหอพักนักศึกษาและการชําระเงินคาไฟฟาเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตาม
วัตถุประสงค และเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมและตระหนักในการใชพลังงานไฟฟาในหองพักนักศึกษาอยาง
ประหยัด
อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 และขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยจึงประกาศ
หลักเกณฑวิธีการชําระเงินคาไฟฟาและอัตราคาไฟฟาในหองพักนักศึกษาไว ดังนี้
ขอ 1 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
“ฝายการเงิน” หมายถึง ฝายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
“หอพักนักศึกษา” หมายถึง หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
“หองพักนักศึกษา” หมายถึง หองพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
“คาไฟฟา” หมายถึง คาไฟฟาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา โดยคํานวณจากหนวยไฟฟาที่ใช
ขอ 2 ใหเรียกเก็บเงินคาไฟฟาจากนักศึกษาที่อยูหอพักนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไดติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจํา
หองนักศึกษา โดยใหนักศึกษาชําระเงินคาไฟฟาเปนรายเดือน
ข อ 3 วิ ธี ก ารชํ า ระเงิ น ค า ไฟฟ า ให นั ก ศึ ก ษาหอพั ก ชํ า ระเงิ น ค า ไฟฟ า เป น เงิ น สดที่ ฝ า ยการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 4 อัตราคาไฟฟาในหองพักนักศึกษา อัตราคาไฟฟาหนวยละ 5 บาท
ข อ 5 นั ก ศึ ก ษาต อ งชํ า ระเงิ น ค า ไฟฟ า ให เ รี ย บร อ ยก อ นป ด ภาคเรี ย น หากไม ชํ า ระเงิ น ตามกํ า หนด
มหาวิทยาลัยคิดคาปรับชําระเงินคาไฟฟาลาชา ในอัตราวันละ 10 บาท และหากถึงกําหนดวันลงทะเบียนของภาค
เรียนถัดไป นักศึกษายังมียอดคางชําระคาไฟฟา มหาวิทยาลัยจะระงับการลงทะเบียนเรียน
ขอ 6 ใหใชประกาศนี้ตั้งแตวันเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
ขอ 7 ในกรณีมีปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได ใหประธานคณะกรรมการดําเนินงานสํานัก
สิทธิประโยชนเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายของนักศึกษา
พ.ศ. 2559

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

โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ
มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2559 ”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว า นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี
และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษาในเวลาราชการ” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา และ
ระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนในเวลาราชการ
“นักศึกษานอกเวลาราชการ” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา และ
ระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนนอกเวลาราชการ
“นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ที่ศึกษาในระดับสูงกวาระดับปริญญาตรี
ขอ 4 เครื่องแบบ และเครื่องแตงกายตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ ใหใชบังคับกับนักศึกษาในเวลาราชการ
นักศึกษาที่เรียนวิชาทหาร ใหแตงกายตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษานอกเวลาราชการ ให แ ต ง การด ว ยชุ ด สุ ภ าพ
ไมสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และไมสวมรองเทาแตะทุกชนิด หรืออาจใชเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแตงกายตาม
วรรคหนึ่งก็ได
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและเขารวมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย อาจใช
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายตามวรรคหนึ่งก็ได
ขอ 5 เครื่องแบบและเครื่องแตงกายของนักศึกษา มีดังนี้
(ก) นักศึกษาหญิง
(1) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต แขนเสื้อเพียงศอก ไมรัดรูป ไมหลวมเกินไป ไมมีกระเปาเสื้อไมมีลวดลาย
และแนวสาบหลัง เนื้อผาไมบางเกินสมควร ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมโลหะสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ
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ของมหาวิทยาลัย ติดเครื่องหมายนักศึกษาที่อกดานซาย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรงทับได เวลา
สวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย
(2) กระโปรงทรงตรง เอวสู ง ด า นหลั ง ผ า ป า ยแบบสุ ภ าพ ไม รั ด รู ป ยาวเสมอเข า
ผาเนื้อเรียบ ไมมีลวดลาย สีดําหรือสีน้ําเงินเขม
(3) เข็มขัดแบบสุภาพ สีดํา หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทําดวยโลหะรมดํามีดุนนูนตรา
สัญลักษณของมหาวิทยาลัย
(4) รองเท า หนั ง หุ ม ส น สี ดํ า ไม มี ล วดลาย ป ด ปลายเท า ทรงสุ ภ าพ ส น สู ง ไม เ กิ น
5 เซนติเมตร
(5) กรณีนักศึกษามุสลิม หากประสงคแตงกายตามประเพณี ใหใชเสื้อตามขอ 5 (ก) (1) แขน
ยาว และใชผาคลุมศีรษะสีขาวหรือสีเดียวกับกระโปรง ไมมีลวดลาย ไมเปนผาลูกไม
(ข) นักศึกษาชาย
(1) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต แขนสัน้ เพียงศอก หรือแขนยาว ปลายแขนปลอยตรง ไมผาปลายแขน
หรือยาวถึงขอมือ ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมสีขาว
มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซาย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกางเกงทับได เวลาสวมใหสอด
ชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอยและไมพับปลายแขน
(2) กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ สีดําหรือสีน้ําเงินเขม ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย
ไมใชผายืดหรือผายีน ไมรัดรูป มีหูเข็มขัดเย็บดวยผาสีเดียวกับกางเกง เจาะกระเปาดานขางทั้งสองดาน
(3) เข็มขัดแบบสุภาพ สีดํา หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ทําดวยโลหะรมดํามีดุนนูนตรา
สัญลักษณของมหาวิทยาลัย
(4) ถุงเทาสีดาํ หรือสีน้ําเงินเขม ไมมีลวดลาย
(5) รองเทาหนังหุมสน สีดํา ไมมีลวดลาย ปดปลายเทา ทรงสุภาพ
ขอ 6 เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษาตามขอ 5 ใหใชในกรณีดังตอไปนี้
(ก) การมาเรียนและการเขาสอบ
(ข) การติดตอกับหนวยงานของมหาวิทยาลัย
(ค) กรณีอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือนัดหมาย
ในกรณี ที่ นั กศึ กษาไม แต งกายให ถูกต องตามข อ 5 มหาวิ ทยาลั ย อาจารย ตลอดจนพนั กงาน
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย อาจปฏิเสธการใหบริการ ตาม (ข) และ (ค) ก็ได
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาจะแตงกายแตกตางไปจาก ขอ 5 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 7 เครื่องแบบและเครื่องแตงกายของบัณฑิตที่ใชในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มีดังนี้
(ก) บัณฑิตหญิง แตงกายโดยใชเครื่องแบบ ตามขอ 5 หรือเครื่องแบบปกติขาว
(ข) บัณฑิตชาย แตงกายโดยใชชุดขอเฝา ติดเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย หรือเครื่องแบบปกติ
ขาว
ขอ 8 เครื่องหมายนักศึกษา มีดังนี้
(ก) เครื่ อ งหมายนั ก ศึ ก ษาหญิ ง เป น เข็ ม กลั ด ตราสั ญ ลั ก ษณ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ขนาดกว า ง
2 เซนติเมตร สูง 2.5 เซนติเมตร ทําดวยโลหะ
(ข) เครื่องหมายนักศึกษาชาย เปนเข็มตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย ขนาดกวาง 1 เซนติเมตร
สูง 1.5 เซนติเมตร ทําดวยโลหะ
ขอ 9 เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษาสําหรับการศึกษาในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ขอ 10 นักศึกษาผูใดฝาฝนขอบังคับนี้ ตองรับโทษตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ของมหาวิทยาลัย วาดวย
วินัยศึกษา
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ขอบังคับนี้

ขอ 11 เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายตามที่ถูกตองตามขอบังคับใหเปนไปตามบัญชีแนบทาย

ขอ 12 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายจรูญ ถาวรจักร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวย วินัยนักศึกษาและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559
--------------------------------------โดยที่เป นการสมควรให มี ขอบั งคั บ ว า ดว ยวินั ย นักศึ กษาและการดํา เนิน การทางวิ นัย เพื่ อสง เสริ ม ให
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีวินัยในตนเอง ดํารงไวซึ่งความ
ถูกตองดีงาม ความสงบสุขของสวนรวมและรักษาไวซึ่งชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวย วินัยนักศึกษาและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในข อบั งคั บนี้ “มหาวิท ยาลั ย” หมายความวา มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
“อธิ การบดี ” หมายความวา อธิการบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ
จังหวัดปทุมธานี
“รองอธิ การบดี ” หมายความว า รองอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่เปนสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“คณะ” หมายความว า คณะหรื อ วิ ท ยาลั ย ที่ เ ป น ส ว นงานภายในที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ
ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี
“ผูปกครอง” หมายความวา บิดา มารดา หรือบุคคลซึ่งมีหลักฐานแสดงตนวา เปนผูปกครองหรือ
ผูใหการดูแลนักศึกษา
“อาวุธ” หมายความรวมถึง สิ่งซึ่งไมเปนอาวุธโดยสภาพ แตซึ่งไดใชหรือเจตนาจะใชประทุษราย
รางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ
ขอ 4 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ข อ 5 ให อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ นี้ และมี อํ า นาจออกระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ ง
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ชี้ขาด
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หมวด 1
วินัยนักศึกษาและโทษทางวินยั
..............................................................
ขอ 6 นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งของมหาวิทยาลัย และตองรักษาวินัยที่
กําหนดไวในหมวดนี้โดยเครงครัด
ขอ 7 นักศึกษาตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ขอ 8 นักศึกษาตองประพฤติตนใหสมกับการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) รักษาความสามัคคีระหวางกัน ประพฤติตนเปนพลเมืองดี รักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอย และ
เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
(2) เปนผูมีศีลธรรมและจรรยามรรยาทอันดี
(3) ไมกระทําการใด ๆ อันจะสรางความเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัย
(4) ไมแสดงตนหรือกระทําการใด ๆ ที่กอความรําคาญหรือเดือดรอนเสียหายแกผูอื่น
(5) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําตักเตือนของคณาจารย หรือผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่
ปฏิบัติหนาที่โดยชอบ
ขอ 9 ในกรณีดังตอไปนี้ นักศึกษาตองแตงกายตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมายและ
เครื่องแตงกายนักศึกษา
(1) การเขาชั้นเรียน
(2) การเขาสอบ
(3) การติดตอรับบริการจากสวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัย
(4) การเขารวมในงานพิธี
(5) อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 10 นักศึกษาผูใดไมถือปฏิบัติตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 และ ขอ 9 หรือกระทําการดังตอไปนี้ ใหถือวาเปน
ความผิดวินัย
(1) ชักนําผูอื่นใหหลงประพฤติผิดวินัย
(2) แสดงอาการไมเคารพหรือไมสุภาพตออาจารย หรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
(3) สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย
(4) กระทํา การโดยมิ ช อบเป นเหตุใ ห ทรั พ ย สิน ของส ว นรวมหรื อของมหาวิท ยาลั ย ได รั บความ
เสียหาย
(5) กอความรําคาญหรือสรางความเดือดรอนเสียหายแกผูอื่นหรือสวนรวม เชนการสงเสียงดั ง
รบกวนยามวิกาล ขับขี่ยานพาหนะในลักษณะที่กอความเดือดรอนรําคาญหรือมิชอบดวยกฎหมาย
(6) กอเหตุทะเลาะวิวาท
ขอ 11 การกระทําตอไปนี้ใหถือวาเปนความผิดวินัยรายแรง
(1) ตกเป น ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลย ในความผิ ด ตามกฎหมายที่ มี โ ทษทางอาญาเว น แต ค วามผิ ด
ที่กระทําโดยประมาทหรือเปนความผิดลหุโทษ
(2) ซื้อ ขาย จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน เสพ หรือมีไวในครอบครองซึ่งสุราหรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล สิ่งมึนเมาอยางอื่น หรือยาเสพติดภายในมหาวิทยาลัย เวนแตเปนการทดลองทางวิชาการหรือเปนการ
ฝกปฏิบัติในการเรียนการสอน
(3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิดเขามาภายในมหาวิทยาลัย
(4) ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญหรือขมขืนใจ อาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา หรือ
ผูอื่น
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(5) ตระเตรียมกระทําการใดอันฝาฝนกฎหมายอยางรายแรง หรือกระทําการใดอันนาจะกอใหเกิด
ความไมสงบเรียบรอย หรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
(6) กระทําการใดโดยมิชอบเปนเหตุใหทรัพยสินของสวนรวมหรือของมหาวิทยาลัย ไดรับความ
เสียหายอยางรายแรง
(7) กระทําการ กอ ยุยงสงเสริม หรือสนับสนุนใหเกิดความขัดแยงรุนแรงหรือความไมสงบเรียบรอย
ในบริเวณมหาวิทยาลัย
(8) มีพฤติกรรมที่สอไปในทางอนาจาร หรือเชิงชูสาว ซึ่งขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี หรือไม
เหมาะสมตอการเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือเกี่ยวของกับการคาประเวณี
(9) เลนหรือจัดใหมีการเลนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนันภายในมหาวิทยาลัย
(10) จัดทํา ดัดแปลง สงตอ ทําใหแพรหลาย ซึ่งสื่อ ภาพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกบุคคลอื่นและมหาวิทยาลัย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(13) ทุจริตในการสอบ
(14) จงใจกระทําการคัดลอก เลียนแบบ งานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายทางการคาของ
ผูใด มาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ
ขอ 12 โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังนี้
(1) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
(2) ทําทัณฑบนเปนลายลักษณอักษร
(3) พักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา มีกําหนดไมเกิน 1 ปการศึกษา
(4) พนสภาพการเปนนักศึกษา
(5) พนสภาพการเปนนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
หมวด 2
การดําเนินการทางวินัย
…………………………………………………….
ขอ 13 กรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏโดยชัดแจงวานักศึกษาผูใดมีพฤติกรรมหรือกระทําความผิดทางวินัยซึ่ง
ไมใชวินัยรายแรงและเปนความผิดเล็กนอย ใหคณบดีที่เกี่ยวของเรียกนักศึกษาผูนั้นมาวากลาวตักเตือนใหยุติหรือ
ระงับการกระทําและใหมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได
ข อ 14 กรณี มี ก ารกล า วหาว า นั ก ศึ ก ษาผู ใ ดกระทํ า ความผิ ด วิ นั ย หรื อ ส อ ไปในทางประพฤติ ผิ ด วิ นั ย
อันพึงตองไดรับโทษตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวย
(1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(2) คณาจารย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
(3) นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผูที่มีความรูดานกฎหมาย เปนกรรมการ
(4) ผูอํา นวยการกองพัฒ นานักศึ กษาหรือผู ที่ ผูอํา นวยการกองพั ฒ นานั กศึ กษามอบหมายเป น
กรรมการและเลขานุการ
(5) เจาหนาที่กองพัฒนานักศึกษา เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ 15 กรณีมีการกลาวหาวานักศึกษาซึ่งมาจากหลายคณะกระทําความผิดวินัยหรือสอไปในทางประพฤติ
ผิดวินัยอันพึงตองไดรับโทษตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวย
(1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(2) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เปนกรรมการ
(3) คณาจารย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
(4) นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผูที่มีความรูดานกฎหมาย เปนกรรมการ
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(5) ผู อํ า นวยการกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู ที่ ผู อํ า นวยการกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษามอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานุการ
(6) เจาหนาที่กองพัฒนานักศึกษา เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ 16 การสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) แจ ง ข อ กล า วหาและอธิ บ ายข อ กล า วหาให ผู ถู ก กล า วหาทราบทุ ก ข อ หาและถาม
ผู ถู ก กล า วหาว า ได ก ระทํ า ความผิ ด ตามข อ กล า วหาหรื อ ไม หากผู ถู ก กล า วหาให ก ารรั บ สารภาพหรื อ ปฏิ เ สธ
ใหบันทึกคําใหการนั้นไว
(2) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามขอกลาวหา หากเปนพยานบุคคล
ใหมีบันทึกถอยคําพยานบุคคลนั้นไว แลวอานใหผูใหถอยคําฟง เมื่อถูกตองแลวใหผูใหถอยคําลงลายมือชื่อรับรองใน
บั น ทึ ก ถ อ ยคํ า พยานนั้ น ด ว ย ถ า หากไม ย อมลงลายมื อ ชื่ อ ก็ ใ ห บั น ทึ ก เหตุ แ ห ง การไม ย อมลงลายมื อ ชื่ อ
ในบันทึกถอยคําไว
(3) ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
(4) แจงพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ และถามผูถูกกลาวหาวาจะให
การแกขอกลาวหาอยางไรหรือไม โดยตองใหผูถูกกลาวหาไดมีโอกาสใหการแกขอกลาวหาและนําเสนอพยานหลักฐาน
แกขอกลาวหาไดอยางเต็มที่ และบันทึกคําใหการนั้นไวแลวอานใหผูใหการทราบ เมื่อถูกตองแลวใหผูใหการลงลายมือ
ชื่อรับรองไวในบันทึกนั้น หากไมยอมลงชื่อใหบันทึกไว
(5) ในกรณีที่นักศึกษาที่ถูกกลาวหาบายเบี่ยง หรือจงใจหลบเลี่ยงการรับทราบขอกลาวหา การถาม
คําใหการ หรือไมใหความรวมมืออยางใด ๆ ใหบันทึกพฤติการณไวเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวน
(6) เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานทั้งที่
สนับสนุนขอกลาวหาและที่แกขอกลาวหา แลวสรุปสํานวนการสอบสวนวากระทําผิดวินัยหรือไม หรือเปนความผิด
วินัยกรณีใ ด โดยสํ านวนการสอบสวนตองแสดงถึงขอกฎหมายที่อางอิง และขอเท็จ จริงที่พิจารณาไดค วาม และ
ความเห็นวาควรไดรับการลงโทษสถานใด แลวเสนออธิการบดีพิจารณา
การประชุ ม ต อ งมี ค ณะกรรมการมาประชุ ม ไม น อยกว า กึ่ ง หนึ่ ง จึ ง เป น องค ป ระชุ ม การลงมติ
ในที่ ป ระชุ ม ให ถื อ เสี ย งข า งมาก ถ า คะแนนเสี ย งเท า กั น ให ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น อี ก หนึ่ ง เสี ย ง
เปนเสียงชี้ขาด
ขอ 17 ระยะเวลาทําการสอบสวน ใหดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับตั้งแตวันที่ประธาน
กรรมการสอบสวนรับทราบคําสั่งแตงตั้ง หากยังไมแลวเสร็จใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอขอขยายระยะเวลา
สอบสวนตออธิการบดี ไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน 30 วัน ในกรณีที่สอบสวนไมแลวเสร็จใหอธิการบดีพิจารณา
ขยายระยะเวลาไดตามความจําเปนและสมควร
ขอ 18 เมื่อไดรับสรุปสํานวนการสอบสวนแลว ใหอธิการบดีพิจารณาสั่งลงโทษตามขอ 12 ตามที่อธิการบดี
เห็นสมควรโดยเร็ว
การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ใหออกเปนคําสั่งมหาวิทยาลัย และตองแจงคําสั่งใหผูที่เกี่ยวของทราบ ดังนี้
(1) ผูถูกสั่งลงโทษ
(2) คณะที่เกี่ยวของ
(3) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(4) อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีเห็นสมควร
ขอ 19 โทษทางวินัยตามขอ 12 ใหลงโทษตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) การวากลาวตักเตือน ใหใชสําหรับการกระทําผิดวินัยตามขอ 10 และเปนความผิดเล็กนอย
โดยใหเปนไปตามขอ 13 แหงขอบังคับนี้

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี | 103
(2) การทําทัณฑบน ใชสําหรับกรณีกระทําผิดวินัยตามขอ 10 หรือกรณีมีการกระทําความผิดซ้ําใน
ลักษณะเดียวกับที่เคยถูกลงโทษวากลาวตักเตือนมาแลว หรือกระทําผิดวินัยรายแรงตามขอ 11 แตมีพฤติการณวา
นักศึกษารูสํานึกในการกระทําผิด
การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อนักศึกษาผูกระทําผิดวินัยและเชิญผูปกครองมาลง
ลายมือชื่อรับทราบการกระทําความผิดและรับรองทัณฑบน
(3) การสั่งพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา ใชสําหรับกรณีความผิดวินัยรายแรง
หรือกรณีเคยถูกลงโทษทําทัณฑบนมาแลวและกระทําผิดซ้ํา การลงโทษสั่งพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติ
ปริญญาใหแจงเปนลายลักษณอักษร และเชิญผูปกครองมารับทราบ
การสั่งพักการศึกษาใหเริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่กระทําผิด โดยใหนับระยะเวลาที่ถูกสั่งพัก
การศึกษาเปนระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
(4) การลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาหรือใหพนสภาพการเปนนักศึกษา และลบชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา ใชสําหรับกรณีความผิดวินัยรายแรง หรือกรณีเคยถูกลงโทษใหพักการศึกษามาแลวไมนอยกวา 2
ภาคการศึกษา และมีพฤติการณไมรูสํานึกในการกระทําความผิด
ขอ 20 สําหรับการพิจารณาโทษวินัยของนักศึกษาที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก
หมวด 3
การอุทธรณ
...................................................
ขอ 21 นั กศึ กษาที่ถู กสั่ งลงโทษตามขอบังคับนี้ มีสิ ทธิยื่ นอุ ทธรณ คําสั่งลงโทษทางวิ นัย ตอมหาวิ ทยาลั ย
ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ โดยตองทําคํารองเปนหนังสือ ยื่นตอกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณา
ขอ 22 เมื่อไดรับคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณที่
มิไดเคยเปนกรรมการสอบสวนวินัยในเรื่องที่อุทธรณ จํานวนไมนอยกวาหาคน ประกอบดวย
(1) รองอธิการบดีทอี่ ธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(2) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เปนกรรมการ
(3) คณาจารย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
(4) นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผูที่มีความรูดานกฎหมาย เปนกรรมการ
(5) ผูอํานวยการกองพัฒ นานักศึกษาหรือผู ที่ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษามอบหมาย เป น
กรรมการและเลขานุการ
(6) เจาหนาที่กองพัฒนานักศึกษา เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ 23 การพิจารณาอุทธรณ ใหคณะกรรมการตามขอ 22 พิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานประกอบ
กับขออุทธรณ ถาเห็นวาการลงโทษนั้นชอบดวยกฎหมายและเหมาะสมแลว ใหเสนอยกอุทธรณ ถาเห็นวาการสั่งลงโทษ
นั้นไมชอบดวยกฎหมายหรือไมเหมาะสม ใหเสนอแกไขตามควรแกกรณี แลวทําความเห็นเสนอตอมหาวิทยาลัยเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาด และใหอธิการบดีดําเนินการวินิจฉัย แลวใหแจงคําสั่งใหผูที่เกี่ยวของตามขอ 18 วรรคสองตอไป
ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ ต ามวรรคหนึ่ ง พิ จ ารณาคํ า ร อ งขออุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ลงโทษ
ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน
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(นายจรูญ ถาวรจักร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
--------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่
5 กรกฎาคม 2557
อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานีวาดวยการรับและจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552
และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัย
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแต ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
ขอ 3 ใหเพิ่มขอความดังตอไปนี้ เปน (3) ของขอ 4.4.2 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
“(3) รายวิชาในหลักสูตรที่เปนหลักสูตรสองภาษา ใหคิดคาธรรมเนียมหนวยกิตละ 45 บาท”
ขอ 4 ให ย กเลิ ก ความใน ข อ 4.5.7 แห ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2557 โดยใหใชความดังตอไปนี้แทน
“4.5.7 สาขาวิชาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียมดังนี้
(1) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หรือหลักสูตรนานาชาติ 23,000 บาท
(2) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรสองภาษา 13,000 บาท
(3) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาไทย 10,000 บาท
ขอ 5 ใหเพิ่มความดังตอไปนี้ เปนขอ 6.6 ของขอ 6 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2557
“6.6 คาธรรมเนียมสาขาวิชาทุกสาขาวิชาสําหรับหลักสูตรสองภาษา 5,000 บาท”
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(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
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เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560
--------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ 6 แห ง ระเบี ย บสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชู ปถั มภ จัง หวั ดปทุม ธานี ว าด วยการรับ และจ ายเงิน เพื่ อการจั ดการศึกษา ระดับ ปริญ ญาตรี และปริญ ญาตรี
(ต อเนื่ อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็ น ชอบของสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2560 เมื่ อ วั น ที่
1 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรีย กวา “ประกาศมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั ม ภ จั งหวั ด
ปทุมธานี เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 4.5.4 และ 4.5.7 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยใชขอความดังตอไปนี้
4.5.4 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้
(1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ 5,000 บาท
ยกเวนสาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 8,000 บาท
(2) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรนานาชาติ 15,000
บาท
4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้
(1) สาขาวิช าในวิทยาลัย นวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปน หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรื อ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท ยกเวน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ) 23,000 บาท
(2) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมกาจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรสองภาษา 13,000 บาท
(3) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาไทย 10,000 บาท
ขอ 4 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้ เปนขอ 4.5.8 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
“4.5.8 สาขาวิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร กําหนดอัตราคาธรรมเนียม ดังนี้
สาขาวิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล และ
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 8,000 บาท”

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563
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ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2560
--------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ
ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2557
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ 9 แห ง ระเบี ย บสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และขอ 6 วรรค 2 แหงระเบียบ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั มภ จั ง หวั ดปทุ ม ธานี วา ด ว ยการรั บ และจ า ยเงิ น เพื่ อจั ด
การศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรีย กวา “ประกาศมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั ม ภ จั งหวั ด
ปทุม ธานี เรื่อง เรื่องกํา หนดอัต ราคาธรรมเนี ยมเรีย กเก็บ สําหรับ การจัด การศึกษา ระดับปริญ ญาตรี (ฉบั บที่ 4)
พ.ศ. 2560”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป
ข อ 3 ให ย กเลิ ก ข อความในข อ 4.5.3 แห ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“4.5.3 สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้
(1) สาขาวิ ช าในคณะวิ ท ยาการจั ด การทุ กสาขาวิ ช าที่ เป น หลั กสู ต รปกติ 3,000 บาท
ยกเวนสาขาวิชาบัญชี 4,000 บาท สาขาวิชานิเทศศาสตร และการจัดการทองเที่ยว 8,000 บาท
(2) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการทุกสาขาที่เปน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทุกสาขาวิชา
ที่เปนหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท
(3) สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษรวมมือกับบริษัท
หางเซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร จํากัด 5,000 บาท โครงการสําหรับผูบริหาร 13,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2561
--------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ
ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2557
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ 9 แห ง ระเบี ย บสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และขอ 6 วรรค 2 แหงระเบียบ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั มภ จั ง หวั ดปทุ ม ธานี วา ด ว ยการรั บ และจ า ยเงิ น เพื่ อจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรีย กวา “ประกาศมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั ม ภ จั งหวั ด
ปทุม ธานี เรื่อง เรื่องกํา หนดอัต ราคาธรรมเนี ยมเรีย กเก็บ สําหรับ การจัด การศึกษา ระดับปริญ ญาตรี (ฉบั บที่ 5)
พ.ศ. 2561”
ขอ 2 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 2 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยเพิ่มขอความดังตอไปนี้ เปนวรรคสองของขอ 2 ดังนี้
“กรณีสาขาวิชาบัญชีใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป”
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2562
--------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
อาศัยอํา นาจตามความในขอ 6 แหง ระเบีย บสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว า ด ว ยการรั บ และจ า ยเงิ น เพื่ อการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาตรี
(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม
2562 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุม ธานี เรื่อง เรื่องกํา หนดอัต ราคาธรรมเนี ยมเรีย กเก็บ สําหรับ การจัด การศึกษา ระดับปริญ ญาตรี (ฉบั บที่ 6)
พ.ศ. 2562”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 4.5.4 และ 4.5.7 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเรียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ 4.5.4 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้
(1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ 5,000
ยกเวนสาขาวิชาโภชนาและการกําหนดอาหาร 8,000 บาท
(2) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษหรือ
โครงการพิเศษ เชน โครงการความรวมมือกับบริษัทซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 18,000 บาท โครงการความรวมมือกับ
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 13,000 บาท
(3) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท
“ขอ 4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้
(1) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลัก
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท ยกเวน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ) 23,000 บาท
(2) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรสองภาษา 13,000 บาท
(3) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาไทย 10,000 บาท
ยกเวน สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เชน โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ความรวมมือ
ระหวางบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 21,000 บาท

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563
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ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2563
--------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชู ปถั มภ จั งหวัด ปทุ มธานี ว าด วยการรับ และจา ยเงิน เพื่อการจั ดการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรีแ ละปริญ ญาตรี
(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม
2563 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 6 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรั ลงวันที่ 5
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ 6 การลงทะเบียนของนักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให
ชําระคาธรรมเนียม ดังนี้
6.1 การลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติสําหรับนักศึกษาที่ไมสําเร็จตามแผนการเรียนและมีการ
ชําระเงินคาธรรมเนียมครบตามหลักสูตร กําหนดใหชําระคาธรรมเนียม ดังนี้
6.1.1 นั กศึก ษาสัญ ชาติ ไทย หรือนักศึกษาไมป รากฏสัญชาติ ที่สํ าเร็ จการศึกษาระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในประเทศไทย
6.1.1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 1,000 บาท
6.1.1.2 คาลงทะเบียน วิชาละ 2,000 บาท
6.1.2 นักศึกษาไมไดถือสัญชาติไทย
6.1.2.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท
6.1.2.2 คาลงทะเบียน วิชาละ 2,000 บาท
กรณีนักศึกษาที่ไมสําเร็จตามแผนการเรียนและยังชําระเงินคาธรรมเนียมไมครบตามหลักสูตร
กําหนดใหชําระคาธรรมเนียม ตามขอ 4 คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเหมาจายที่เรียกเก็บเปนรายภาค
การศึกษา แหงประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนด
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อัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557และ
ประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวของทุกฉบับ
6.2 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนของนักศึกษาเต็มเวลา (จันทร-ศุกร) ใหชําระคาธรรมเนียม
ดังนี้
6.2.1 นักศึกษาสัญชาติไทย หรือนักศึกษาไมปรากฏสัญชาติที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในประเทศไทย
6.2.1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 1,000 บาท
6.2.1.2 คาลงทะเบียนวิชาละ 2,000 บาท
6.2.2 นักศึกษาไมไดสัญชาติไทย
6.2.2.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท
6.2.2.2 คาลงทะเบียนวิชาละ 2,000 บาท
6.3 การลงทะเบี ย นเรี ย นภาคฤดู ร อ นของนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา (เสาร - อาทิ ต ย ) ให ชํ า ระ
คาธรรมเนียม ดังนี้
6.3.1 นักศึกษาสัญชาติไทย หรือนักศึกษาไมปรากฎสัญชาติที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในประเทศไทย
6.3.1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 1,000 บาท
6.3.1.2 คาธรรมเนียมสาขาใหชําระครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมสาขาแตละหลักสูตร
ตามขอ 4 ของคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเหมาจายที่เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา แหงประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บ
สําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ
ทุกฉบับ
6.3.1.3 คาลงทะเบียนเหมาจาย 2,500 บาท
6.3.1.4 คาธรรมเนียมสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ
ทุกสาขาวิชา 5,000 บาท
6.3.2 นักศึกษาไมไดถือสัญชาติไทย
6.3.2.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท
6.3.2.2 คาธรรมเนียมสาขาใหชําระครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมสาขาแตละหลักสูตร
ตามขอ 4 ของคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเหมาจายที่เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา แหงประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บ
สําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ
ทุกฉบับ
6.3.2.3 คาลงทะเบียนเหมาจาย 2,500 บาท
6.3.2.4 ค า ธรรมเนี ย มสาขาวิ ช า สํ า หรั บ หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษหรื อหลั ก สู ต ร
นานาชาติทุกสาขาวิชา 5,000 บาท
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ขอ 7 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใหขอเสนอแนะแกอธิการบดี และอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2563
--------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตตรี ประกาศ ณ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2557
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ.
2562 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.
2563 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังดังตอไปนี้
ขอที่ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563”
ขอที่ 2 ประกาศนี้ใชบังคับกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการที่เขา
ศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป
ขอที่ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 4.5.3 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 โดยใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 4.5.3 สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้
(1) สาขาวิ ช าในคณะวิ ท ยาการจั ด การทุ กสาขาวิ ช าที่ เป น หลั ก สู ต รปกติ 3,000 บาท
ยกเวนสาขาวิชาบัญชี 4,000 บาท สาขาวิชานิเทศศาสตรและสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 8,000 บาท
(2) สาขาวิชาในคณะวิท ยาการจั ดการทุกสาขาวิช าที่เปนหลักสูตร ภาษาอัง กฤษหรื อ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท
(3) สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษหรือโครงการพิเศษ เชน โครงการความ
รวมมือกับบริษัทหางเซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร จํากัด 8,000 บาท โครงการสําหรับผูบริหาร 13,000 บาท”
ขอที่ 4 ใหยกเลิกขอความในขอ 4.5.7 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้
(1) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หรือ หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท ยกเวน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 23,000 บาท
(2) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรสองภาษา
13,000 บาท
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(3) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาไทย
10,000 บาท ยกเวนสาขาวิชาการจัดการบริการและการโรงแรม 8,000 บาท และสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาใน
ลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เชน โครงการบัณฑิ ตพรีเมี่ยม ความรวมมือระหวา งบริ ษัท ซี พี ออลล จํากั ด
(มหาชน) และบริษัทในเครือ ซีพี ออลล จํากั (มหาชน) 21,000 บาท”
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2563
--------------------------------------โดยที่ เ ป น การสมควรแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2557
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว า ด ว ยการรั บ และจ า ยเงิ น เพื่ อการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาตรี
(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิ ทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวั นที่ 2
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจึงขอออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอที่ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2563”
ขอที่ 2 ประกาศนี้ ใ ช บั ง คั บ กั บ นักศึ กษาคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ เข า ศึ กษาตั้ ง แต ป
การศึกษา 2564 เปนตนไป
ขอที่ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 4.5.4 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 โดยใชขอความตอไปนี่แทน
“ขอ 4.5.4 สาขาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้
(1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาที่เปนหลักสูตรปกติ 5,000
บาท ยกเวนสาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 8,000 บาท และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7,000 บาท
(2) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ
หรือโครงการพิเศษ ไดแก
(2.1) โครงการความรวมมือกับบริษัท ซีพีออล (จํากัด) มหาชน 18,000 บาท
(2.2) โครงการความรวมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 13,000 บาท
(3) สาขาวิ ช าในคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ทุ ก สาขาวิ ช าที่ เ ป น หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000)”
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
--------------------------------------เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2559 อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 และขอ 6.4
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 จึงไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2561 ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561”
ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับกับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 เปนตนไป
ขอ 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาทุ ก คนต อ งสอบภาษาอั ง กฤษผ า นหรื อ ได รั บ การรั บ รองความสามารถ
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา
ขอ 4 ให นักศึ กษาชั้นป ที่ 1 หรือผูที่ทํ าการเที ยบโอนเพื่ อศึกษาต อที่ม หาวิท ยาลั ยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ทุกคน เขารับการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(VRU-TEP) ของมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา ในประกาศของมหาวิทยาลัย หรือในกรณีที่นักศึกษาชั้นปที่ 1 หรือผูที่ทํา
การเทียบโอนเพื่อศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีผลการ
ทดสอบความรู ค วามสามารถทางภาษาอัง กฤษของ TOEFL TOEIC IELTS และ CU-TEP สามารถใช แ ทนผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP) ได
ขอ 5 ในกรณีนักศึ กษาชั้นปที่ 1 หรื อผูที่ทําการเทียบโอนเพื่อศึกษาตอที่ม หาวิทยาลัยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประสงคขอใหผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามขอ 4 ตองยื่น
หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีผลการสอบไมเกิน 2 ป ในวันที่มายื่นตอมหาวิทยาลัยนับตั้งแตวันที่ผลการ
สอบไดรับการรับรอง
ขอ 6 มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษและ เกณฑการประเมินความรูภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ภาษาไทย) ทุกคนตองมีความรูภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังตอไปนี้
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ประเภทของการทดสอบ

VRU-TEP
TOEFL (Intermet-Based Test)
TOEFL (Institutional Test Program)
TOEIC
IELTS (Academic)
CU-TEP

ระดับคะแนนที่ผาน
60 ขึ้นไป (เต็ม 100)
41 ขึ้นไป (เต็ม 120)
437 ขึ้นไป (เต็ม 677)
405 ขึ้นไป (เต็ม 990)
4.0 ขึ้นไป (เต็ม 9.0)
50 ขึ้นไป (เต็ม 120)

ขอ 7 มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษและ เกณฑการประเมินความรูภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษทุ ก หลั กสู ต ร และสาขาวิ ช าอื่ น ๆของหลั กสู ต รนานาชาติ หลั กสู ต รสองภาษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรทุคนตองมีความรูภาษาอังกฤษ ในระดับคะแนนดังตอไปนี้
ประเภทของการทดสอบ

VRU-TEP
TOEFL (Intermet-Based Test)
TOEFL (Institutional Test Program)
TOEIC
IELTS (Academic)
CU-TEP

ระดับคะแนนที่ผาน
65 ขึ้นไป (เต็ม 100)
53 ขึ้นไป (เต็ม 120)
4.77 ขึ้นไป (เต็ม 677)
600 ขึ้นไป (เต็ม 990)
5.0 ขึ้นไป (เต็ม 9.0)
60 ขึ้นไป (เต็ม 120)

ขอ 8 นักศึกษาที่มีผลประเมินความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑในระดับคะแนนตามขอ 6 หรือ ขอ 7
ใหมีสิทธิยกเวนการลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต (Non-Credit) วิชาภาษาอังกฤษ ที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 2 รายวิชา คือ VLE101 College English Skills Preparation
(การเตรี ย มความพร อ มทั ก ษะภาษาอั ง กฤษระดั บ อุ ด มศึ ก ษา) และ VLE205 English for Career Preparation
(ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมเขาสูงานอาชีพ) ทั้งนี้ ใหดําเนินการกอนสําเร็จการศึกษา
ขอ 9 นักศึกษาที่ไมผานเกณฑในระดับคะแนนตามขอ 6 หรือขอ 7 ตองลงทะเบียนเรียนแบบไมนับ
หนวยกิต วิชาภาษาอังกฤษจํานวน 4 รายวิชาที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหไดรับการประเมินผลการเรียนเปน S (Satisfactory) ไดแก VLE101 College English Skills
Preparation (การเตรี ย มความพร อ มทั ก ษะภาษาอั ง กฤษระดั บ อุ ด มศึ ก ษา) VLE205 English for Career
Preparation (ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพรอมเขาสูงานอาชีพ) VLE210 Listening and Speaking Strategies for
English as a Foreign Language (กลยุ ท ธ ก ารฟ ง -พู ด สํ า หรั บ ผู เรี ย นภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาต า งประเทศ) และ
VLE310 Reading and Writing Strategies for Learners of English as a Foreign Language (กลยุทธการอานเขียนสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) โดยทุกรายวิชาตองไดรับผลการประเมินในระดับ S ในกรณีที่
นั กศึ ก ษาไม ป ระสงค ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า VLE210 หรื อ VLE310 ให เข า รั บ การอบรมหลั กสู ต รเสริ ม ทั กษะ
ภาษาอังกฤษระยะสั้นและชําระคาลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด ในระหวางเรียนรายวิชาตามขอ 9
ถานักศึกษามีผลคะแนนทดสอบผานเกณฑตามขอ 6 หรือขอ 7 มายื่นตอมหาวิทยาลัย จะไดรับการยกเวนรายวิชา
เรียนตามขอ 8
ข อ 10 ให นั ก ศึ กษาชั้ น ป ที่ 3 ขึ้ น ไปทุ ก คนต อ งสอบประมวลความรู ภ าษาอั ง กฤษก อ นสํ า เร็ จ
การศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยจะออกหลักฐานรับรองความสามารถภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา
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ขอ 11 ในกรณี ที่ มีป ญ หาและไม อาจปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อนไขเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติต ามประกาศนี้ ให
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเสนอความเห็นชอบตออธิการบดี และอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้
ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดนี้ใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

(อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี| 122

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝกประสบการณ
วิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอื่น พ.ศ. 2562
--------------------------------------เพื่อใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรการ 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ขอ 5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 และมติกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 จึงออกประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา
หรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอื่นไว ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เรื่ อ ง การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ สหกิ จ ศึ ก ษา หรื อ การฝ ก
ประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอื่น พ.ศ. 2562”
ขอ 2 ประกาศนี้เริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 เปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
“อธิ ก ารบดี ” หมายความว า อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ข อ 4 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ สหกิ จ ศึ ก ษา หรื อ การฝ ก
ประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติดังนี้
4.1 นักศึกษาตองเรียนและสอบไดในรายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนดไมนอยกวารอยละ 80
ยกเวน
(1) นักศึกษากลุมเทียบโอน
(2) นักศึกษากลุมโครงการพิเศษ
(3) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตาม ประกาศ ระเบียบ ของครุสภา
4.2 นักศึกษาตองเรียนและสอบไดรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึ กษา หรื อการเตรี ย มฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ที่ มี ชื่ อ เป น อย า งอื่ น ก อน จึ ง จะสามารถลงทะเบี ย นรายวิ ช าฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอื่นได
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4.3 ภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพหรือ
การฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอื่น ใหสามารถลงทะเบียนเรียนรวมกับรายวิชาที่เปดอยูแลวไดทั้งนี้ไม
เกิน 3 รายวิชา ยกเวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาจะไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นใดได หรือให
เปนไปตามมาตรฐานของสหกิจศึกษา
ขอ 5 ในกรณีที่เกิดปญหาในการปฏิบัติใหคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหขอเสนอแนะ
ตออธิการบดี และใหอธิการเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

(อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวยการจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
--------------------------------------เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปที่ตองการเพิ่มพูนความรู มีโอกาสเลือกเรียนไดตามอัธยาศัย ตาม
ความสนใจ ศักยาภาพ และความพรอมอยางทั่วถึง และสามารถขอโอนรายวิชามาเปนสวนหนึ่งในการศึกษาตอใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยการสะสมหนวยกิต ไดอาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 และขอ 4 ขอ 8 ขอ 9 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษา โครงการสัมฤทธิบัตรศึกษา พ.ศ. 2562”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
“โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา” หมายความวา การบริการทางวิชาการแกสังคมที่
เปดโอกาสใหแกบุคคลทั่วไปที่ตองการเพิ่มพูนความรูที่ไดเขาศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสามารถนํามาทียบโอนรายวิชาในลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สัมฤทธิบัตรบณฑิตศึกษา” หมายความวาใบรับรองความรูที่มหาวิทยาลัยออกใหแก
ผูสอบไดในรายวิชาหนึ่งตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข อ 4 ให บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ประกาศรายวิ ช าที่ เ ป ด สอนในโครงการสั ม ฤทธิ บั ต ร ในแต ล ะภาค
การศึกษา ตามหลักสูตรในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 5 ผูสมัครเรียนตามโครงการจัดการศึกษาสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไมจํากัดเพศ อายุและวุฒิการศึกษา
(2) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง
(3) ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
ในกรณีที่เปนนัศึกษาของมหาวิทยาลัยทีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยก็
ก็สามารถที่จะลงทะบียนเรียน ในโครงการนี้ควบคูไปดวยได
ขอ 6 การลงทะเบียนเรียนและการสอบ
ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 3 รายวิชา ตอ 1 ภาคการศึกษา
นักศึกษาที่เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ตองเขาสอบตามวัน เวลา สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
ปฏิบัติตนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
ขอ 7 คาธรรมเนียมายวิชาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
รายวิชา ดังนี้
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ระดับมหาบณฑิต
รายวิชาละ
2,000 บาท
ระดับดุษฎีบัณฑิต
รายวิชาละ
3,000 บาท
ขอ 8 การเทียบโอนรายวิชาที่ไดรับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา สามารถขอเทียบโอนรายวิชาเขาใน
โครงสรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ผูที่มีสิทธิ์เทียบโอน ตองเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอนตองเรียนมาแลวไมเกิน 5 ป นับถัดจากภาคการศึกษาของป
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
(3) ตองเปนรายวิชาที่สอบผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเปนรายวิชาที่ไดรับ
การประเมินผลคาระดับขั้นไมต่ํากวา B (3.00) หรือไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70
(4) กรณี หลัก สูตรระดับบั ณฑิต ศึกษาที่ มีการปรั บปรุ งหลักสู ตรหรือมี การเปลี่ยนแปลงชื่ อ
รายวิชาการรับเทียบโอนรายวิชาที่มีการปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนตามมติของคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา
(5) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา มหาวิทยาลัยจะ
ไมนํามาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) รายวิชาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ ไมสามารถเทียบโอนผลการเรียนได
ขอ 9 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธาน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการ ประธานหลักสูตรและกรรมการหลักสูตรที่นักศึกษาขอ
เทียบโอน ทําหนาที่เป นกรรมการ โดยมีกรรมการและเลขานุการหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนทําหนาที่เป น
กรรมการและเลขานุการ เปนผูพิจารณาการเทียบโอนตามรายวิชาที่ไดสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
ขอ 10 การวัดผลและประเมินผลกาศึกษา
(1) มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาตามที่กําหนดไวนแตละรายวิชา ตามขอบังคับ
มหาวิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2557
(2) ใหมีการวัดและประเมินผล พรอมทั้งออกใบรับรองผลการเรียนโดยมหาวิทยาลัย
ขอ 11 ใหบัณฑิตวิทยาลัย เปนผูอนุมัติผลการศึกษาและออกใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
ขอ 12 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศ
หรือที่ประกาศนี้มิไดกําหนดไว ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการและใหถือเปนที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
--------------------------------------โดยที่ เปนการกไ ขเพิ่ม เติมข อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่อใหการจัดการศึกษา และ
การบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจความในมาตรา 18 (2) และ
มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
10/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2561 เปนตนไป
ขอ 3 ใหเพิ่มเติมขอความใน ขอ 3 แหงขอบังคบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“อาจารย ป ระจํ า หลั กสู ต ร” หมายถึ ง อาจารย ป ระจํ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงหรื อสั ม พั น ธ กั บ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอนซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และ
การพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดารศึกษา โดยจะเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน 2 คน”
ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 7 และขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ขอ 5 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 16 เปนวรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหภาคการศึกษาของหลักสูตรนั้น
แตกตางจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ก็ได ทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ”
ขอ 6 ใหยกเลิกขอความใน ขอ 18.12 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
“18.12 การศึ ก ษาหลั กสู ต รอบรมระยะสั้ น (Short Course Curriculm) เป น การจั ด
การศึกษาสําหรับกลุมบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณการเรียนรู ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 7 ใหเพิ่มขอ 18.13 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
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มหาวิทยาลัย”

“18.13 การศึ ก ษารู ป แบบอื่ น ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เห็ น ว า เหมาะสม ตามประกาศของ

ขอ 8 ใหเพิ่มขอ 23/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2557 ดังนี้
“ขอ 23/1 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรรอบระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามระกาศของมหาวิทยาลัย
(1) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง
(2) ไมเปนคนวิกลจริต ไมเปนโรคติดตอ หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
(3) มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ขอ 9 ใหยกเลิกขอความในขอ 24 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
“ขอ 24 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญา
ตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
24.1 ผูที่ได รับคัด เลือกเปน นักศึ กษาต องมารายงานตัว ส งหลั กฐาน และชําระเงิ น
คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา
24.2 ผู ที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กเป น นั ก ศึ ก ษาไม ม ารายงานตั ว ส ง หลั ก ฐาน และชํ า ระงิ น
คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย
ขอ 10 ใหเพิ่มขอ 24/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ขอ 24/1 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ขอ 11 ใหยกเลิกขอความในขอความ 25 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช
ขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ปกติ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต
25.2 นักศึกษาไมเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา
ปกติและภาคดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต
25.3 นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ขอ 12 ใหยกเลิกข อความในขอ 26.3.1 26.3.2 26.3.3 26.3.4 และ 26.3.5 แห งขอบังคั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“26.3.1 วิชาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาที่หลักสูตรหเปดสอนในภาคฤดูรอน อาจเปน
รายวิชาที่เคยเรียนมากอนและผลการประเมินไมผาน หรือรายวิชาที่จําเปนตองเรียนเพื่อใหครบโครงสรางในการ
สําเร็จการศึกษา
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26.3.2 วิช าที่ คณะหรือหลั กสู ต รเป ด สอนในภาคฤดู ร อน นอกเหนื อไปจากรายวิ ช าที่
กําหนดไวในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาในหมวดวิชาตางๆได
ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยกวา 10 คน ใหเสนอตอคณะกรรมการิชาการ
พิจารณา”
ขอ 13 ใหเพิ่มขอ 26/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ขอ 26/1 การลงทะเบียนเรียน สําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ในการลงทะเบี ย นเป น นั ก ศึ ก ษาให เ ป น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ขอ 14 ใหยกเลิกขอความในขอ 35 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
“ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน
ผูประกอบการใหม
35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ
เปนผูประกอบการใหม ตามที่ระบุไวในหลักสูตรถาผูใดปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ
35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ
การเปนผูประกอบการใหม นักศึกษาจะตองประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามขอกําหนดทุกประการหากฝาฝน
อาจารย นิ เทศหรื อพี่ เ ลี้ ย งในหน ว ยงานฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ สหกิ จ ศึ ก ษา หรื อการพั ฒ นาศั ก ยภาพการเป น
ผูประกอบการใหม อาจพิจารณาสงตัวกลับและดําเนินการใหฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษาหรือการพัฒนา
ศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม อีกครั้ง
35.3 นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษาหรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่ออยางอื่นกอน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหมได”
ขอ 15 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนวรรคสี่ ของขอ 36.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไยอลง
กรณ ในพระบรม จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“กรณีก ารประเมินผลสําหรั บหลักสู ตรอบรมระยะสั้น หรือหลั กสูตรอื่ น ๆ ที่มหาวิ ทยาลั ย
กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 16 ใหยกเลิกขอความในขอ 37.4.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุม ธานี วาดวยการจัดการศึ กษาระดับอนุปริญญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช
ขอความดังตอไปนี้แทน
“37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบปลายภาคตอคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 2 สัปดาหหลังจากเปดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อไดรับอนุญาตจากคณบดีใหสอบปลายภาค
ใหคณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ หากไมมาสอบภายในเวลาที่กําหนด หรือไม
ไดรับอนุญาตใหสอบ อาจารยผูสอนสงผลการเรียนตามคะแนนที่มีอยูหากอาจารยไมสงผลการเรียนตามกําหนด
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนเปน “F”
ขอ 17 ใหเพิ่มขอ 46/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ขอ 46/1 ใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ขอ 18 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 61 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
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“สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)”
ขอ 19 ใหเพิ่มขอ 61/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ขอ 61/1 นักศึกษาที่ถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ขอ 20 ใหยกเลิกขอความในขอ 63.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้
แทน
“63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “D” ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได “NP” ตาม
ระบบไมมีคาระดับบบบบคะแนน”
ขอ 21 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 63.3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ข อ 63.3.4 การสํ า เร็ จ การศึ ก ษาสํ า หรั บ หลั กสู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั กสู ต รอื่ น ๆ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ระยะเวลาในการสํ า เร็ จ การศึ กษาให เป น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562
--------------------------------------โดยที่เปนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่อใหการจัดการศึกษาและ
การบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตามความมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้ประกาศใช
บังคับเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 28 แหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
“ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา
28.1 รายวิ ช าใดที่ มี การลงทะเบี ย นเรี ย น และผลการศึ กษาเป น F หากมี การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ําครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ใหใชผลการศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผลการศึกษาแต
รายวิชาที่มีผลการศึกษาเปน F จะยังคงปรากฏอยูในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น
28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เปน D หรือ D+ หาก
มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ําครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ใหใชผลการศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผลการศึกษา
แตรายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนกอนหนานั้น จะยังคงปรากฏอยูในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น
ข อ 4 ให ย กเลิ ก ความข อ 43 แห ง ข อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
“43 รายวิชาที่ไดผลการศึกษาเปน “F” ใหเปนไปตามขอ 28”
ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 48.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
“48.1 นักศึกษาที่จะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิมไม
นอยกวา 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 ทั้งนี้ ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่ง
ใหพักการเรียนและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน หรือแลวแตเงื่อนไขของหลักสูตรที่ไดรับ
โอนยาย”
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ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2563
--------------------------------------เพื่ อ ให เ ป น ไปตามประกาศคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง นโยบายการยกระดั บ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 และขอ
6.4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 จึงไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2563 ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2563”
ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตั้งแตวันประกาศเปนตน
ไป
ขอ 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ที่จะสําเร็จการศึกษาทุกคนตองสอบภาษาอังกฤษผานหรือไดรับการรับรองความสามารถ
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา
ขอ 4 ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 หรือผู ที่ทําการเทียบโอนเพื่อศึ กษาตอที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ จั งหวั ดปทุม ธานี ทุกคน เข ารั บการทดสอบความรูค วามสามารถภาษาอัง กฤษ
(VRU-TEP) ของมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา ในประกาศของมหาวิทยาลัย หรือในกรณีที่นักศึกษาชั้นปที่ 1 หรือผูที่ทํา
การเทียบโอนเพื่อศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีผลการ
ทดสอบความรู ความสามารถทางภาษาอั งกฤษของ TOEFL TOEIC IELTS และ CU-TEP สามารถใช แทนผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP)
ขอ 5 ในกรณีนักศึกษาชั้นปที่ 1 หรือผูที่ทําการเทียบโอนเพื่อศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชู ปถัม ภ จังหวัด ปทุม ธานี ประสงค ขอใชผ ลการทดสอบภาษาอัง กฤษตามขอ 4 ตองยื่ น
หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีผลการสอบไมเกิน 2 ป ในวันที่มายื่นตอมหาวิทยาลัยนับตั้งแตวันที่ผลการ
สอบไดรับการรับรอง
ขอ 6 มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษและเกณฑการประเมินความรูภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยทุกหลักสูตร ทุกคนตองมีความรูภาษาอังกฤษอังกฤษ ในระดับคะแนน
ดังตอไปนี้
ประเภทของการทดสอบ
ระดับคะแนนที่ผาน
VRU-TEP
60 ขึ้นไป (เต็ม 100)
TOEFL (Internet-Based Test)
41 ขึ้นไป (เต็ม 120)
TOEFL (Institutional Test Program)
437 ขึ้นไป (เต็ม 677)
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TOEIC
IELTS (Academic)
CU-TEP

405 ขึ้นไป (เต็ม 990)
4.0 ขึ้นไป (เต็ม 9.0)
50 ขึ้นไป (เต็ม 120)

ขอ 7 มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ และเกณฑการประเมินความรูภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร ทุกคนตองมีความรูภาษาอังกฤษ ในระดับคะแนนดังตอไปนี้
ประเภทของการทดสอบ
ระดับคะแนนที่ผาน
VRU-TEP
65 ขึ้นไป (เต็ม 100)
TOEFL (Internet-Based Test)
53 ขึ้นไป (เต็ม 120)
TOEFL (Institutional Test Program)
477 ขึ้นไป (เต็ม 677)
TOEIC
600 ขึ้นไป (เต็ม 990)
IELTS (Academic)
5.0 ขึ้นไป (เต็ม 9.0)
CU-TEP
60 ขึ้นไป (เต็ม 120)
ขอ 8 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ที่มีผลประเมินความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑในระดับ
คะแนนตามขอ 6 หรือขอ 7 ใหมีสิทธิยกเวนการลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต (Non-Credit) วิชาภาษาอังกฤษ
ที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 รายวิชา VLE205
English for Career preparation (ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพรอมเขาสูงานอาชีพ) ทั้งนี้ ใหดําเนินการกอนสําเร็จ
การศึกษา
ขอ 9 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ที่ไมผานเกณฑในระดับคะแนนตามขอ 6 หรือ 7 ตอง
ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต วิชาภาษาอังกฤษจํานวน 2 รายวิชาที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหไดรับการประเมินผลการเรียนเปน S (Satisfactory) ไดแก
VLE205 English for Career Preparation (ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การเตรี ย มพร อ มเข า สู ง านอาชี พ ) และVLE309
Essential English Skills for Learners of English as a Foreign Language (ทักษะภาษาอังกฤษที่จําเปนสําหรับ
ผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) โดยทุกรายวิชาตองไดรับผลการประเมินในระดับ S ในระหวางเรียน
รายวิชาตามขอ 9 ถานักศึกษามีผลคะแนนทดสอบผานเกณฑตามขอ 6 หรือขอ 7 มายื่นตอมหาวิทยาลัย จะไดรับการ
ยกเวนรายวิชาเรียนตามขอ 8
ขอ 10 ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ทุกคนตองสอบประมวลความรูภาษาอังกฤษกอน
สําเร็จการศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยจะออกหลักฐานรับรองความสามารถภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา
ข อ 11 ในกรณี ที่ มี ป ญ หาและไม อาจปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อนไขเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ใ ห
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเสนอความเห็นตออธิการบดี และอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
คําวินิจฉัยชี้ขาดนี้ใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
กับวิทยาลัยชุมชนสระแกว พ.ศ. 2563
--------------------------------------ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับวิทยาลัยชุมชนสระแกว เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถิ่นอยางยั่งยืน จึงกําหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ในโครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับวิทยาลัยชุมชนสระแกว
ให แ ตกต า งไปจากอั ต ราการเรี ย กเก็ บ จากนั ก ศึ ก ษาทั่ ว ไป และให ค วามร ว มมื อ ระหว า งสถาบั น เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6(4) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
พ.ศ. 2552 และขอ 4 ขอ 9 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวการ
ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรี ยกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับวิทยาลัยชุมชนสระแกว พ.ศ.
2563”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาในโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับวิทยาลัยชุมชนสระแกวที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา
2563 เปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิท ยาลัย ” หมายถึ ง มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ จั งหวั ด
ปทุมธานี
“โครงการ” หมายถึง โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับวิทยาลัยชุมชนสระแกว
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสระแกว หรือกําลังศึกษาอยูที่
มีความประสงคจะศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหรือโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัย
“สัมฤทธิบัตรปริญญาตรี” หมายถึง สัมฤทธิบัตรปริญญาตรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี
“คาธรรมเนียมสัมฤทธิปริญญาตรี” หมายถึง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี
และระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวของ
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บาท

ขอ 4 คาธรรมแรกเขาที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา จํานวน 1,500 บาท
ขอ 5 คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเหมาจายที่เรียกเก็บเปนรายภาค จํานวน 6,500

ขอ 6 คาธรรมเนียมการศึกษาอื่นที่เรียกเก็บเปนรายกรณี
6.1 คาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาลงทะเบียนเหมาจายชากวากําหนด
วันละ 20 บาท แตไมเกิน 1,500 บาท
6.2 คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
6.3 คาขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาจากการพนสภาพการเปนนักศึกษาภาคการศึกษาละ
1,500 บาท
ขอ 7 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนของนักศึกษา ใหชําระคาธรรมเนียม ดังนี้
7.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 1,000 บาท
7.2 คาลงทะเบียนวิชาละ 2,000 บาท
ข 8 กรณีนักศึกษาผูจะเขาศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร การชําระเงินคาธรรมเนียมลงทะเบียน
รายวิชา คาเทียบโอนรายวิชา และการดําเนินการใดๆ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จงหวัดปทุมธานี เรื่อง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี
ขอ 9 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามขอ 4 ขอ 5 ในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดทั้งนี้ตองไมเกิน
สามสิบวัน นับแตวันเปดภาคการศึกษา
เมื่อพนระยะเวลาตามวรรคแรก มหาวิทยาลัยยังไมไดรับคาธรรมเนียมการศึกษา ใหนักศึกษาผูนั้น
พนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิการบดีใหดํารงสภาพเปนนักศึกษาตอไปนี้
ขอ 10 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนสระแกวตามโครงการความ
รวมมือนี้จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาจากระดับอนุปริญญาทุกรายวิชา
ขอ 11 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให
นําเสนอตอสภาวิชาการเพื่อใหขอเสนอแนะแกอธิการบดี และอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑการจายคาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาในการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
การเตรียมฝกปฏิบัติการโครงงาน หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอื่น และ
การฝกประสบการณวิชาชีพ การปฏิบัติการโครงการวิชาชีพ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปน
อยางอื่น สําหรับนักศึกษาเต็มเวลาเสาร – อาทิตย พ.ศ. 2563
--------------------------------------เพื่อใหการดําเนินงานเรื่องการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมฝกปฏิบัติการโครงงาน หรือ
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอื่น และการฝกประสบการณวิชาชีพ การปฏิบัติการโครงงาน
วิชาชีพ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอื่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 5.3.10 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานีเรื่อง หลักเกณฑการจายคาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาในการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมฝก
ปฏิบัติการโครงงาน หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอื่น และการฝกประสบการณวิชาชีพ การ
ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอื่น สําหรับนักศึกษาเต็มเวลาเสาร –
อาทิตย พ.ศ. 2563”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 เปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญา
ตรี (ตอเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“อาจารยผู ปฏิบัติงานในกลุมฝกประสบการณวิ ชาชีพ” หมายความรวมถึง อาจารยนิเทศหรื อ
อาจารยผูควบคุม ดูแล รับผิดชอบ ในรายวิชากลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
“ฝกประสบการณวิชาชีพ” หมายถึง การฝกทักษะประสบการณในสายงานวิชาชีพ
“สถานประกอบการ” หมายความวา สถานที่ ที่นักศึกษาฝกงานในรูปแบบตางๆ หากเปนการ
จัดการโครงงาน กิจกรรม ในสถานศึกษาใหถือวาสถานที่นั้นเปนสถานที่ที่นักศึกษาฝกงานดวย”
ขอ 4 คุณสมบัติของอจารยผูปฏิบัตงานในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
4.1 ตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
4.2 ตองเปนอาจารยประจําสาขาวิชา หรืออาจารยประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู
4.3 ตองไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
ขอ 5 บทบาทหนาที่ของอจารยผูปฏิบัติงานในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
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5.1 ประสานงานกับสถานประกอบการหรือหนวยงานในการจัดหาตําแหนงงานที่เหมาะสมกับ

5.2 รับรองคุณภาพงานที่ไดรับการเสนอจากสถานประกอบการหรือหนวยงาน
5.3 เตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานดานวิชาชีพในสาขา
5.4 จัดเตรียมแผนการนิเทศนักศึกษา ใหมีคําสั่งแตงตั้งอาจารยผูปฏิบัติงานในกลุมฝกประสบการณ
วิชาชีพ คําสั่งขอไปราชการกรณีที่มีการนิเทศนอกมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษา 1 คน ตอ อาจารย 1 ทาน
5.5 อาจารยผูปฏิบัติงานในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ จะนิเทศนักศึกษาไดไมเกิน 10 คน ตอ 1
ภาคการศึกษา และนิเทศระหวางนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการหรือหนวยงาน ไมเกิน 3 ครั้ง ตอนักศึกษา
1 คน ตอภาคการศึกษา โดยใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง
5.6 เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา รวมแกปญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาระหวางปฏิบัติงาน หรือ
ระหวางการจัดทําโครงงาน และใหขอเสนอแนะ
5.7 รับฟงการนําเสนอความกาวหนาของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนักศึกษารวมกับผูนิเทศงาน
และใหขอเสนอแนะ
5.8 ประสานงานและดําเนินการจัดกิจกรรมภายหลังจากนักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ไดแกการ
นําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา รวมทั้งการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเพื่อเสนอประธานหลักสูตรและ
คณะ
ขอ 6 คาตอบแทนการนิเทศนักศึกษา
6.1 คาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาเตรียมปฏิบัติโครงงาน
วิ ช าชี พ หรื อ การเตรี ย มฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ที่ มี ชื่ อ เป น อย า งอื่ น และค า ตอบแทนการนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพหรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีช่ือเปนอยางอื่น ไดรับ
คาตอบแทนเหมาจายของอาจารยผูปฏิบัติงานในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 1 ทานสามารถเบิกคานิเทศไดไมเกิน
3,000 บาท ตอภาคการศึกษา
6.2 การเบิกคาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาเตรียมปฏิบัติ
โครงงานวิชาชีพ หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอื่น และคาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพหรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอื่นให
ปฏิบัติดังนี้
6.2.1 เอกสารคําสั่งแตงตั้งอาจารยผูปฏิบัติงานในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
6.2.2 หลักฐานการจายเงินคานิเทศ
6.2.3 สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นตรวจสอบความถู กต อ งตามประกาศ
เรียบรอยแลวเสนออธิการบดี
ขอ 7 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให
อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563

