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 ตอนที่ 2 
ประกาศ ระเบยีบ และขอบังคับ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ. 2548 
………………............................................. 

  โดยท่ีเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบให
เหมาะสมยิ่งข้ึน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ. 
2548” 
  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ. 2506 
  ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกผูเขาสอบสําหรับการสอบทุกประเภทในสวนราชการและสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และใหหมายความรวมถึงผูเขาสอบในสถานศึกษาท่ีเปนอยูในกํากับดูแลหรือ
สถานศึกษาท่ีอยู ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ยกเวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  ขอ 4 ผูเขาสอบตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
   4.1 การแตงกาย ถาเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตองแตงเครื่องแบบนักเรียนหรือ
นักศึกษาแลวแตกรณี ถาเปนผูสมัครสอบตองแตงใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม 
   4.2 ผูเขาสอบจะตองถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองตรวจสอบใหทราบวาสถานท่ีสอบอยู ณ 
ท่ีใด หองใด 
   4.3 ไปถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผูใดไปไมทันเวลาลงมือสอบวิชา
ใด ไมมีสิทธิเขาสอบวิชานั้น แตสําหรับการสอบวิชาแรกในตอนเชาของแตละวัน ผูใดเขาหองสอบหลังจากเวลา
ลงมือสอบแลว 15 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหสอบวิชานั้น เวนแตมีเหตุความจําเปนใหอยูในดุลพินิจของ
ประธานดําเนินการสอบพิจารณาอนุญาต 
   4.4 ไมเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาต 
   4.5 ไมนําเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องสื่อสารใด ๆ เขาไปในหองสอบ 
   4.6 นั่งตามท่ีกําหนดให จะเปลี่ยนท่ีนั่งกอนไดรับอนุญาตไมได 
   4.7 ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการสอบและคําสั่งของผูกํากับการสอบโดยไมทุจริต
ในการสอบ 
   4.8 มิใหผูเขาสอบคนอ่ืนคัดลอกคําตอบของตน รวมท้ังไมพูดคุยกับผูใดในเวลาสอบ 
เม่ือมีขอสงสัยหรือมีเหตุความจําเปนใหแจงตอผูกํากับการสอบ 
   4.9 ประพฤติตนเปนสุภาพชน 
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   4.10 ผูใดสอบเสร็จกอน  ผูนั้นตองออกไปหางจากหองสอบ และไมกระทําการใดๆ 
อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู แตท้ังนี้ผูเขาสอบทุกคนจะออกจากหองสอบกอนเวลา 20 นาที หลังจาก
เริ่มสอบวิชานั้นไมได 
   4.11 ไมนํากระดาษสําหรับเขียนคําตอบท่ีผูกํากับการสอบแจกใหออกไปจากหอง
สอบ 
  ขอ 5 ผูเขาสอบผูใดกระทําการฝาฝนระเบียบขอ 4 หรือพยานกระทําการทุจริตในการสอบ
วิชาใด ใหผูกํากับการสอบวากลาวตักเตือน 
  ถาการกระทําดังกลาวในวรรคแรกเขาลักษณะรายแรง เม่ือไดสอบสวนแลวประธานกรรมการ
หรือผูมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการสอบมีอํานาจสั่งไมใหผูนั้นเขาสอบวิชานั้นหรือสั่งไมตรวจคําตอบวิชานั้นของ
ผูนั้น โดยถือวาสอบไมผานเฉพาะวิชาก็ได 
  ขอ 6 ผูเขาสอบผูใดกระทําการทุจริตในการสอบวิชาใด เม่ือไดสอบสวนแลวใหประธาน
กรรมการหรือผูมีอํานาจหนาท่ีในการจัดสอบ สั่งไมตรวจคําตอบและถือวาผูนั้นสอบไมผานวิชานั้นในการสอบ
คราวนั้น 
  ขอ 7 ในกรณีทุจริตในการสอบดวยวิธีคัดลอกคําตอบระหวางผูเขาสอบดวยกันใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูเขาสอบนั้นไดสมคบกันกระทําการทุจริต 
  ขอ 8 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้
 
    ประกาศ   ณ  วันท่ี   30  กันยายน  พ.ศ. 2548 

    
                                                    
 

นายจาตุรนต   ฉายแสง) 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2555 
………………............................................. 

  โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขา
สอบ พ.ศ. 2548  ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาดวยการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555” 
  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัประกาศเปนตนไป 

  3. ใหยกเลิกความใน 4.10 ของขอ 4 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขา

สอบ พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “4.10 ตองนั่งอยูในหองสอบจนหมดเวลาทําขอสอบ” 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  มิถุนายน  พ.ศ.2555 
                                                                                               

 

 

       (ศาสตราจารยสุชาติ  ธาดาธํารงเวช)  

                     รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ. 2548 
............................................. 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  รัฐมนตรีวา
ดวยการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
2548”  
 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนกัเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2543 ขอ  
4. ในระเบียบนี้  
  “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหรือ สถานศึกษาของ
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  
  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปเพื่อเจตนาที่จะแกนิสัยและความประพฤติไมดีของ
นักเรียนหรือนักศึกษาใหรูสํานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีตอไป  
  ใหผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผูที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเปนผูมี
อํานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา  
 ขอ 7. การวากลาวตักเตือน ใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทําความผิดไมรายแรง  
 ขอ 8.  การทําทัณฑบน ใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน
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
ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

     ประกาศ ณ วันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2548  
 
 

(นายอดิศัย  โพธามิก) 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎกระทรวง 

กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. 2548 

............................................. 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 อันเปน

กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 
มาตรา 34  มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  นักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตนดังตอไปนี้ 
(1) หนีเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน 
(2) เลนการพนัน จัดใหมีการเลนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(3) พกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด 
(4) ซื้อ จําหนาย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล สิ่งมึนเมา บุหร่ี หรือ         

ยาเสพติด 
(5) ลักทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขู หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพยบุคคลอ่ืน 
(6) กอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอ่ืน เตรียมการหรือการทําการใด ๆ อันนาจะกอใหเกิด

ความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(7) แสดงพฤตกิรรมทางชูสาว  ซึ่งไมเหมาะสมในที่สาธารณะ 
(8) เก่ียวของกับการคาประเวณ ี
(9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร หรือรวมกลุม อันเปนการสรางความเดือดรอน

ใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
 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 ในการประชุมคร้ังที่ 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
ปทุมธาน ี

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน  พระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน  พระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน พระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความวา คณะหรือหนวยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี 
ที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“คณบด”ี หมายความวา  คณบดีของคณะ  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจําหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่

มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งได รับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ใหมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนของนักศึกษา 
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาของนักศึกษาแต

ละหมูเรียน 
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“อาจารยประจํา” หมายความวา อาจารยที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหนวยกิต” หมายความวา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษาเปนรายวิชาเพื่อ
สะสมหนวยกิต ในหลั กสู ตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความวา ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มีการจัด
การศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

“ภาคฤดูรอน” หมายความวา ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาปจจุบัน และ
กอนภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความวา วิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรีโดยเปนไปตาม
หลักสูตรของคณะนั้น 

“หนวยกิต” หมายความวา มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาไดรับแตละรายวิชา 
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของรายวิชา 

ที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 
“การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตร

มหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึงการนําเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุมวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได
ศึกษาแลว และการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยการฝก
อาชีพหรือจากประสบการณการทํางานมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาหรือ  ชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟมสะสมงาน (Portfolio)” หมายความวา เอกสารหลักฐานที่แสดงวามีความรูตามรายวิชาหรือ
กลุมวิชาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

ขอ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือ
ซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 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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ขอ 8 อํานาจหนาที่ของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ขอ 9 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบดวย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหนาหนวยงานที่รับผดิชอบหมวดวชิาศึกษาทั่วไป เปนกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เปนกรรมการ 
9.4 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและเลขานุการ 
9.5 รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 1 คน เปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
ขอ 10 ใหคณะกรรมการวิชาการมีหนาที่ ดังตอไปนี ้

10.1 พิจารณากลั่นกรองรางประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับที่เก่ียวกับการจัดการศึกษากอน
นําเสนอสภาวิชาการ 

10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิและอาจารยผู
ประสานงานรายวิชา 

10.3 กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผูสําเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติจะสําเร็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญาหรือปริญญาตรีตอสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพฒันาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามทีอ่ธิการบดีมอบหมาย 

ขอ 11 ใหคณะเปนหนวยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารงานวิชาการ 
โดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบดวย 

11.1 คณบดี เปนประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร เปนกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวชิาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหนาสํานักงานคณบดี เปนผูชวยเลขานุการ 

ขอ 12 ใหคณะกรรมการวิชาการคณะมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตํารา และสื่อประกอบการเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากําลังผูสอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแตงตั้ งอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ 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 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

ประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชพี 
14.2 จัดทําโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตาํรา สื่อ ประกอบการเรียนการสอน และจัดทาํแนว

การสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ทุกรายวิชา 
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุก
สาขาวิชา 

14.4 จัดทําอัตรากําลังผูสอนเสนอตอคณบดีและมหาวทิยาลัย 
14.5 เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิและอาจารยผูประสานงานรายวิชา 
14.6 เสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาตอคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7 เสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตามวตัถุประสงคของหลักสูตร 
14.8 ดําเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
14.9 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ขอ 15 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลเพื่อทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา โดยมีหนาที่ใหคําปรึกษาดูแล 
สนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และใหมีสวนในการประเมินผลความกาวหนาในการศึกษาของ
นักศึกษา และภารกิจอ่ืนที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

หมวด 2 
ระบบการจดัการศึกษา 

ขอ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใชระบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษา 
แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยแตละภาคการศึกษา 
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให
มีจํานวนชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

ขอ 17 การกําหนดหนวยกิตแตละรายวิชา ใหกําหนดโดยใชเกณฑ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี

คาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให

มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมไมนอย

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 า ร ศึกษาแบบ เฉพาะบา งช ว ง เ ว ล า  (Particular Time Period Education) เ ป น 
การจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของปการศึกษา หรือเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอนทางไกล
ผานระบบการสื่อสารหรือเครือขายสารสนเทศตาง ๆ หรือเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เปนการจัดการศึกษาเปนชุดรายวิชาหรือกลุม
รายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนคร้ังละรายวิชา (Block Course Education) เปนการจัดการศึกษาที่
กําหนดใหนักศึกษาเรียนคร้ังละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 การศึกษาแบบนานาชาติ  (International Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใช
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 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  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 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของมหาวทิยาลัย 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

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

หนวยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 
120 หนวยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป ) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวา 150 หนวยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา 72 หนวยกิต 

ขอ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังนี้ 
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20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี ้
20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษาปกติและไม

เกิน 6 ปการศึกษา 
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 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 4 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 4 ปการศึกษา 
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี ้

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 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 8 ภาค
การศึกษาปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

หมวด 4  
การรับนักศึกษาและคุณสมบัตขิองผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

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

สถาบันการศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
22.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 
22.4 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
22.5 มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 23 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาสะสมหนวยกิต  
23.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 
23.3 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน  

ขอ 24 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
24.1 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา 
24.2 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงินคาธรรมเนียม

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 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละ 

ภาคการศึกษาหากพนกําหนดจะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา เวนแตมีการชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
26.2 กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชําระเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนเรียน 

ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียน 
ไมเกิน 9 หนวยกิต ในกรณกีารลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาใหลงทะเบยีนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติและภาค
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  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดในรายวิชาที่มหาวทิยาลัยกําหนดขอใด
ขอหนึ่งดังตอไปนี ้

26.3.1 วิชาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาที่หลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอน และจะตองมี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปดสอนใหแกนักศึกษาที่เคยเรียน
วิชานั้นมากอนและมีผลการประเมินไมผานเทานั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ใหเปดสอนไดตามความจําเปนโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
26.3.4 วิชาที่ตองศึกษาเปนภาคการศึกษาสุดทาย เพื่อใหครบตามโครงสรางหลักสูตร 
26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี| 68 
 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

26.4 นักศึกษาที่ ไมลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถูกปรับ
คาลงทะเบียนเรียนลาชาเปนรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

26.5 เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายกอนหมด
กําหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
อ่ืนไดอีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาไดทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ตองเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และไดคะแนน
เฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่สําเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตศึกษาอยูในระยะเวลาตามที่
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 ยกเวนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทายเพื่อใหครบตามโครงสรางของหลกัสูตร 

ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าํไดตอเมื่อไดรับอนุมัติ

จากคณบดีของคณะที่รายวชิาสงักัด โดยจาํนวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ํานี้ตองนําไปคิดรวมใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกคร้ังเชนเดียวกับรายวชิาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ซ้ําอีก จนกวา
จะไดรับผลการเรียนไมต่ํากวา D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุมเดียวกันแทนได เพื่อใหครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ แทน
ได ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว จะไมเลือกรายวิชาเรียนแทนก็ได 

ขอ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับ

หนวยกิตรวมเขากับจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร 
29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยผูสอนรายวิชานั้น  
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติ ใหบุคคลภายนอกที่ ไม ใชนัก ศึกษาเข า เ รียนบางรายวิชา 

เปนพิเศษได แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตาม
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ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาเชนเดียวกับนักศึกษา 
ที่เรียนแบบไมเต็มเวลา 

ขอ 30 การขอเปดหมูเรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลยัเปดหมูเรียนพิเศษที่เปดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ใหเฉพาะกรณีดังตอไปนี ้
30.1 เปนภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา แตรายวิชาที่จะเรียนตาม

โครงสรางของหลักสูตรไมเปดสอนหรือเปดสอนแตนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนได 
30.2 รายวิชาดังกลาวจะไมมีเปดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปดจะตองมีเวลาเรียนและเวลาสอบไมซ้ําซอนกับรายวิชาอ่ืน ๆ ในตารางเรียน

ปกติ 
30.4 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเปดหมูพิเศษภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษา 

ขอ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 
31.1 การขอเพิ่ม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาตองไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบจาก

อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษากอน 
31.2 การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาตองกระทําภายใน 3 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ

หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน หากมีความจํา เปนอาจขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาไดภายใน 
6 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ 26.3 แตจํานวนหนวยกิต ที่คงเหลือจะตอง 
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการสอบปลายภาคการศึกษา 
ไมนอยกวา 1 สัปดาห 

ขอ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งใหพักการเรียน จะตองชําระเงิน

คาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพนสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 สัปดาหแรก นับ

จากวันเปดภาคการศึกษาปกตหิรือภายในสัปดาหแรกจากวันเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอน มิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับ
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวชิา ใหเปนไปตามหมวด 7 การวัดและการประเมินผล 
หมวด 6 

การเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา 
ขอ 34 การเรียน 

นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น  
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 นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไวในหลักสูตรถาผูใด

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 กรณีวิชาเลือกถาไดระดับคะแนน F สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได สวนการ
ประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถาไดระดับคะแนน ต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม  

36.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณการประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ความหมาย 
PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผานดีเยี่ยม 

P (Pass) ผลการประเมินผาน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไมผาน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยไดรับอนุมัติ 

T (Transfer of Credits) การยกเวนการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไมสมบูรณ 

Au (Audit) 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”  
              ขอ 38 รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน ใหไดรับผลการประเมินเปน “T” และมหาวิทยาลัยจะ 
ไมนํามาคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ขอ 39 นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่
ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตาม
โครงสรางของหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู 

ขอ 40 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสรางของหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิต ของ
รายวิชาที่ไดรับการประเมินผลการเรียนวาผานเทานั้น 

ขอ 41 คาระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา 
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง
และหารดวยจํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานัน้ การคํานวณดังกลาวใหตั้งหารถึงทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ 

ขอ 42 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาค
การศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด
เปนตัวตั้งและหารดวยจํานวนหนวยกิตทั้งหมด การคํานวณดังกลาวใหตั้งหารถึงทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ 

ขอ 43 รายวิชาที่ไดผลการศึกษาเปน F ใหนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยหรือคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ขอ 44 ผลการศึกษาระบบไมมีคาระดับคะแนน ไมตองนับรวมหนวยกิตเปนตัวหารแตใหนับหนวยกิตเพื่อ

พิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร 
ขอ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได I ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้นโดยนับ

เฉพาะรายวิชาที่ไมได I เทานั้น 
ขอ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลว และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80 

ข้ึนไป แตไมถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ไดรับผลการศึกษาเปน D+ หรือ D หรือเลือก
เรียนรายวิชาใหมเพิ่มเติม เพื่อทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหถึง 2.00 กรณีเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมใหฝาย
ทะเบียนนําคาระดับคะแนนทกุรายวิชามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 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 การยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาตาง ๆ ที่นักศึกษายายคณะ เรียนมา ใหเปนไปตามหมวดที่ 9 การเทียบโอน 
ผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ใหนับตั้งแตเร่ิมเขาเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอยายใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตรที่ยายไปไมนอย

กวา 1 ปการศึกษาจึงจะขอสําเร็จการศึกษาได ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียน 
48.8 นักศึกษาที่ยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะเทียบเทา

มหาวิทยาลยัและกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงไดกับหลักสูตรของมหาวิทยาลยัมาเปน
นักศึกษาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํหลักสูตรและคณบดี และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 22 
49.2.2 ไมเปนผูที่พนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมดวยมีกรณีความผิดทางวินัย 
49.2.3 ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมนับ

ภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียน และตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ข้ึนไป 
49.2.4 นักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตองสงใบสมัครถึง

มหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 สัปดาห กอนเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษานั้นพรอมกับแนบเอกสารตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาตองมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ปการศึกษา โดยการ
เทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามหมวด 9 การเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเวนการเรียนรายวิชา 

หมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

ขอ 50 ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ตองมีคุณสมบัตขิอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้
50.1 กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแลวโอนยายคณะหรือเปลี่ยน

หลักสูตร 
50.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเขาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 2 
50.3 ผานการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
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51.1 ตองเปนรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่โอนยายคณะหรือ
เปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเปนผูเลือก 

51.2 ตองเปนรายวิชาที่มีคําอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธและเทียบเคียงกันได 
51.3 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปนี้  สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

ฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ขอ 52 ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้

52.1 สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผานการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสตูรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอยายสถานศึกษามาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือประสบการณทํางาน

และตองมีความรูพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
52.5 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเขาศึกษาปริญญาตรี 

ใบที่ 2 สามารถยกเวนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต และตองเรียนเพิ่มรายวิชาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 53 การพิจารณายกเวนการเรียนรายวิชา 
 53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือไดคาระดับคะแนน 
2.00 หรือเทียบเทาในรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาระดับ และไดผลการประเมินผานในรายวิชา 
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 การประเมินการเทียบความรูและการใหหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ
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) 

ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาคะแนน C หรือ คาระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา
สําหรับรายวิชาหรือกลุมวิชา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนน และไมมี
การนํามาคิดคาระดับคะแนน หรือคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ใหมีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน “CS” (Credits from 

Standardized Tests) 
(2) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองใหบันทึกเปน 

“CE”(Credits from Examination) 
(3) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ ใหบันทึกเปน 

“CT” (Credits from Training)  
(4) หนวยกิตที่ไดจากการเสนอแฟมสะสมงาน ใหบันทึกเปน “CP” (Credits from 

Portfolio)  
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชาจะตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย 

อยางนอย 1 ปการศึกษา จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา 
53.2.5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชา ประกอบดวย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่จะขอ

ยกเวนการเรียนรายวิชาเปนประธาน 
(2) อาจารยหรือผูเชยีวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเวนการเรียนรายวิชาจํานวนอยาง

นอยหนึ่งคนแตไมเกินสามคนโดยคําแนะนําของคณบดีตาม (1) เปนกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเวนการเรียน

รายวิชาเปนกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ให

รายงานผลการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให
มหาวทิยาลัยอนุมัติตอไป 

 
ขอ 54 กําหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

นักศึกษาที่ประสงคจะเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาหรือกลุมวิชา จะตองยื่น
คํารองตอมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา เวนแตไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดี แตทั้งนี้ตองไมเกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาได
เพียงคร้ังเดียว 

ขอ 55 การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
รายวิชาใหถือเกณฑดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใหนับจํานวนหนวยกิต ไดไม เกิน 22 หนวยกิตเปน  
1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนับจํานวนหนวยกิตไดไม เกิน 9 หนวยกิตเปน  
1 ภาคการศึกษา 
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ขอ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ 57 การลาพักการเรียน 
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนไดในกรณีตอไปนี้ 

57.1.1 ถูกเกณฑหรือเรียกระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 
57.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด

ในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัวอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนไดถาลงทะเบียน
เรียนมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ตองลาพักการเรียนใหยื่นคํารองภายในสัปดาหที่ 3 ของภาคการศึกษา 

ที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติใหลาพักการเรียนใหเปนอํานาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติตอคณบดีไมเกิน 1  ภาคการศึกษา ถา

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 ไมรักษาสภาพนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 
59.4 ไดระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ํากวา C เปนคร้ังที่ 2 ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 เมื่อสิ้นปการศึกษาปกติที่ 1 หรือมี
ผลการประเมินไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 เมื่อสิ้นปการศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแตเร่ิมเขาเรียน และ
ในทุก ๆ ปการศึกษาปกติถัดไป ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

สําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนาํภาคฤดูรอนมารวมเปนภาคการศึกษาดวย 
ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไมตองนํามาคิด ใหคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมเฉพาะรายวิชาที่มีคาระดับคะแนน 
59.6 ใชเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนด 
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59.7 ขาดคุณสมบัติตามขอ 22 อยางใดอยางหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ขอ 60 นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไมรักษาสภาพนักศึกษาสามารถ 
ยื่นคํารอง พรอมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย และเมื่อไดรับอนุมัติแลวตอง
ชําระเงิน คาธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเปนนักศึกษา และคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตาม
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 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดวาจะสําเ ร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอสําเร็จ 

การศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจํานงขอสําเร็จ
การศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ 61 และตองไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ไมติดคางวัสดุสารสนเทศ หรืออยูระหวาง
ถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาวาครบถวนตามขอบังคับการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และใหถือวันที่คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติวาครบถวนเปน
วันสําเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา 
สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษา
รายวิชามาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต วิชาเฉพาะไมนอยกวา 45 
หนวยกิต วิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต และคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 4 ป สอบไดรายวิชาตาง ๆ  
ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 1.75 สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษา 
ในระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขอ 63 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป หรือปริญญาตรี 5 ป เมื่อเรียนครบหลักสูตรแลว 

ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
นอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดรับระดับคาคะแนน 
เฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.25 ข้ึนไป 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 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใชเวลาใน

การศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 12 ภาค
การศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใชเวลาใน
การศึกษาไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 15 ภาค
การศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใชเวลาใน
การศึกษาไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

63.4 ตองไมเคยขอยกเวนการเรียนรายวิชา ยกเวนกรณีการเทียบโอนผลการเรียนของ
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 คร้ัง 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 
............................................. 

 โดยเปนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.  2557 เพื่อใหการจัดการศึกษา และการ
บริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยโดยการประชุมคร้ังที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
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 ดังนี ้
  “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําที่มคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร
หลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกันแตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ
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 ใหยกเลิกขอความใน ขอ 18.12 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  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 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ขอ 8 ใหเพิ่มขอ 23/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ขอ 23/1 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรอบระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(1) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 
(2) ไมเปนคนวิกลจริต  ไมเปนโรคติดตอรายแรง  หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
(3) มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของ 

มหาวิทยาลัย” 
 ขอ 9 ใหยกเลิกขอความในขอ 24 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 
  “ขอ 24 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
   24.1 ผูที่ ได คัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน
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 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 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 หรือหลักสูตรอ่ืน 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
เคยเรียนมากอนและผลการประเมินไมผาน หรือรายวิชาที่จําเปนตองเรียนเพื่อใหครบโครงสรางในการสําเร็จ
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 หรือหลักสูตรอ่ืน 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 
อาจารยนิเทศหรือพี่เลี้ยงในหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน

ผูประกอบการใหม อาจพิจารณาสงตัวกลับดําเนินการใหฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพ
การเปนผูประกอบการใหม อีกคร้ัง 
   35.3 นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา

หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืนกอน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหมได” 
 ขอ 15 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนวรรคสี่ ของขอ 36.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

  “ กรณีการประเมินผลสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ขอ 16 ใหยกเลิกขอความในขอ 37.4.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 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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 ขอ 19 ใหเพิ่มขอ 61/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ          
จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

  “ขอ 61/1 นักศึกษาที่ถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 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” 
 ขอ 21 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 63.3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ขอ 63.3.4 การสําเร็จการศึกษาสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตามประกาศของมหาวทิยาลัย ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

 
   ประกาศ   ณ   วันที่   6  กันยายน  พ.ศ.  2561 
 

   
 

                                   (ศาสตราจารย  ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
                 ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี| 82 
 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

 
 

 
 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

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 ในการประชุมคร้ังที่ 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 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน 
   “ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

    28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเปน F หากมีการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ําคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังใหใชผลการศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผลการศึกษาแต
รายวิชาที่มีผลการศึกษาเปน F จะยังคงปรากฏอยูในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 
    28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และผลการศึกษาเปน D หรือ D+ หาก

มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ําคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังใหใชผลการศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผลการศึกษา
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
ปทุมธาน ีวาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549 เพื่อใหการออกหลักฐานการศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอยและถูกตอง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่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

ปทุมธาน ี
 “สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายถึง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

จังหวัดปทุมธานี 
 “นายทะเบียน” หมายความวา ผู ซ่ึงได รับแตงตั้ งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี ใหมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนของนักศึกษา 
ขอ 4 หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอบังคับนี้มีดังตอไปนี้ 
 4.1 ประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือ

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 หรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบตัรให เมื่อไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว 

 9.2 ประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบตัรใหประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 

ขอ 10 การออกวุฒิบัตรและเกียรติบัตร 
 10.1 มหาวิทยาลัยมีอํานาจออกวุฒิบัตรแกผูที่เขารับอบรมหลักสูตรการอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน

และมีเวลาการอบรมอยางนอย 6 ชั่วโมง 
 10.2 มหาวิทยาลัยมีอํานาจออกเกียรติบัตรใหแกผูที่ทําคุณประโยชน ใหแกมหาวิทยาลัย สังคม 

และประเทศชาติ 
 10.3 ใหอธิการบดีและผูอํานวยการฝกอบรม ลงนามในวุฒิบัตร และใหอธิการบดีลงนาม 

ในเกียรติบัตรพรอมทั้งประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ขอ 11 การออกใบรับรองการเปนนักศึกษา 
 11.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองการเปนนักศึกษาใหแกนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูหรือศึกษา

ครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 11.2 ใบรับรองการเปนนักศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนลงนามพรอมประทับตรามหาวิทยาลัย 
ขอ 12 การออกใบรายงานผลการศึกษา  
 12.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูกําลังศึกษาอยู โดยใหรายงานผล

การศึกษาถึงภาคการศึกษาที่ทราบผลการศึกษาแลว 
 12.2 มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูสําเร็จการศึกษา เมื่อไดรับอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัยแลว 
 12.3 ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนและอธิการบดี หรือรองอธิการบดี 

ที่ไดรับมอบหมาย ลงนามและประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ขอ 13 การออกใบรับรองคุณวุฒิ 
 13.1 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิ ใหแกผูที่ 

สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแลว 
 13.2 ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายผูขอใบรับรอง และอธิการบดี หรือ

รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ขอ 14 การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
 14.1 ในกรณีที ่ประกาศน ียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรสูญหายหรือชํารุด จนใชการไมไดใหมหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบทดแทนใหตามที่
เห็นสมควร  

 14.2 ในกรณีที่ใบรายงานผลการศึกษาตนฉบับของมหาวิทยาลัยสูญหายหรือชํารุดจนไมสามารถ
จะออกใบรายงานผลการศึกษาได ถาผูขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอ่ืน แสดงผลการศึกษาซึ่งอธิการบดีพิจารณา
เห็นวาเปนหลักฐานที่เชื่อถือได ใหมหาวิทยาลัยออกใบแทนโดยไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษาแตใหผูออก
ใบสําคัญดังกลาว หมายเหตุไวดวยวาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย   
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 14.3 กรณีที่ยังไมไดรับพระราชทานปริญญาบัตร ถามีความจําเปนตองใชปริญญาบัตรให
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 คร้ังแรกไมเก็บคาธรรมเนียม 
ขอ 16 ผูสําเร็จการศึกษาตองขอรับหลักฐานประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร ภายในกําหนด 3 เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพน
กําหนดดังกลาวตองเสียคาเก็บรักษา  จํานวน  100  บาท 

ขอ 17 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

 
ประกาศ ณ  วันที่   24  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557                                  
 

 
   
 (นายจรูญ  ถาวรจักร) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ      
                       ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี | 87 
 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

............................................. 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี เร่ืองกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจดัการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม คร้ังที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 อธิการบดีจึงออกประกาศ
ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี   
  ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแต ปการศึกษา 2558 และนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตป
การศึกษา 2557 ตามหลักสูตรหรือสาขาวิชาตามบัญชีแนบทายประกาศนี ้
 ขอ 3 คาธรรมเนียมแรกเขาที่เรียกเก็บคร้ังเดียวเมื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 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 คาธรรมเนียมสําหรับบุคคลภายนอกอ่ืนที่ประสงคมาเรียนรวมกับมหาวิทยาลัยเปนรายวิชาให
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) รายวิชาในหลักสูตรที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ใหคิด
คาธรรมเนียมหนวยกิตละ 600 บาท 
 4.5 คาธรรมเนียมสาขาวิชา 
     4.5.1  สาขาวิชาในคณะครุศาสตร กําหนดคาธรรมเนียมดังตอไปนี้   
   (1) สาขาวิชาในคณะครุศาสตรทุกสาขาวิชาที่เปน หลักสตูรปกติ 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)  สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ หรือนานาชาติ 15,000 บาท ยกเวนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ13,000 บาท 

4.5.3  สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ กําหนดคาธรรมเนยีมดังนี้ 
                                (1) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปน หลักสูตรปกติ 3,000 บาท  
ยกเวน  สาขาวิชานิเทศศาสตร 8,000 บาท และการจัดการทองเที่ยว 8,000 บาท 
                                (2) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปน หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 

(3) สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เชน โครงการ
สําหรับผูบริหาร 13,000 บาท 
 4.5.4  สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดคาธรรมเนียมดังนี้ 
                                (1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ 5,000 
บาท  ยกเวนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล และสาขาวิชาโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร 8,000 บาท  
                                (2) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เปน หลักสูตรนานาชาติ  
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 คาธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี 
          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 คากิจกรรมการสงเสริมและเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทย สําหรับนักศึกษาที่ไมไดถือสัญชาติไทย  
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 ใหชําระคร่ึงหนึ่งของคาธรรมเนียมสาขาแตละหลักสูตร 
                   6.5 คาธรรมเนียมสาขาวิชาทุกสาขาวิชาสําหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ  
5,000 บาท 
 ขอ 7 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 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 

เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
1 หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจนี 
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรทัว่ไป (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 
พ.ศ. 2558 

..................................................... 
เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาเหมาะสมอาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ 
ขอ 4 และขอ 8  ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  
วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2558  
เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2558  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2558 

  ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ขอ 3 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2551 และตามขอบั ง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูป ถัมภ  จั งหวัดปทุมธานี 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ใหเก็บคาธรรมเนยีม หนวยกิตละ 100 บาท 

             ขอ 4  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้และกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการใชประกาศนี ้
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 

                              ประกาศ  ณ  วันที่        มิถุนายน  พ.ศ.  2558 

 

  

       
(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 

                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
                                            ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี
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 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถมัภ 

เร่ือง  การเก็บเงินคาบํารุงหอพักนักศึกษา และคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (เพ่ิมเติม) 
พ.ศ. 2555 

............................................. 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงหอพัก คาบริการหอพักและคาธรรมเนียม
หอพัก อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 และขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ วาดวย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัย จึงประกาศหลักเกณฑการเก็บ
เงินคาบํารุงหอพักนักศึกษา คาบริการหอพักและคาธรรมเนียมหอพักในหองพักนักศึกษาไวดังนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภวาดวยการ
เก็บเงินคาบํารุงหอพัก คาบริการหอพักและคาธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. 2555” 
 ขอ 2  ในประกาศนี ้
 “หอพัก” หมายความวา หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 “คาบํารุงหอพัก” หมายความวา เงินซ่ึงไดรับชําระเพื่อใหไดสิทธิในการเขาอยูภายในหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยกําหนดจายเปนภาคการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ชําระ
เงินคาบํารุงหอพักไดที่ฝายการเงิน 
  “คาธรรมเนียมหอพัก” หมายความวา เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากบุคคลภายนอกเมื่อ
บุคคลภายนอกเขาพักในหอพัก ชําระเงินคาธรรมเนียมหอพักไดที่ฝายการเงิน 
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เขาพักในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ จะตองชําระเงิน
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) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
เร่ือง  การคืนเงินคาประกันหอพักนักศึกษา (เพ่ิมเติม) 

พ.ศ. 2555 
............................................. 

 เพื่อใหการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ดานการคืนเงินคาประกันหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามนโยบายการเขาพักของมหาวิทยาลัย สํานักสิทธิประโยชน 
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. มหาวิทยาลัยจะไมคืนเง ินคาประกันหอพักนักศึกษา ในกรณีที ่น ักศึกษาไดร ับสิทธิใหเขาพัก 
ในหอพักของมหาวิทยาลัยแลว  และภายหลังนักศึกษาไดทําใหเกิดความเสียหายในทรัพยส ินของหอพัก 
ซึ่งนักศึกษาไดเขาพักและใชประโยชนจากทรัพยสินนั้น ๆ ตามมูลคาของทรัพยสินนั้น 
 5. การไดรับสิทธิใหเขาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ใหนับจากวันที่ชําระเงินคาบํารุงหอพักเปนที่
เรียบรอยแลว 
 6. ในกรณีที่นักศึกษาจะยายออกจากหอพักของมหาวิทยาลัยระหวางภาคเรียน นักศึกษาตองแจง
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) 

                     อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

เร่ือง  หลักเกณฑวิธีการชําระคาไฟฟา และอัตราคาไฟฟาในหองพักนักศึกษา (เพ่ิมเติม) 
พ.ศ. 2555 

.............................................  
  เพื่อใหการใชไฟฟาภายในหอพักนักศึกษาและการชาํระเงินคาไฟฟาเปนไปดวยความเรียบรอย 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  
 ขอ 3 วิธีการชําระเงินคาไฟฟา ใหนักศึกษาหอพักชําระเงินคาไฟฟาเปนเงินสดที่ฝายการเงินของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ 4 อัตราคาไฟฟาในหองพักนักศึกษา อัตราคาไฟฟาหนวยละ 5 บาท 
 ขอ 5 นักศึกษาตองชําระเงินคาไฟฟาใหเรียบรอยกอนปดภาคเรียน  หากไมชําระเงินตามกําหนด  
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 เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแตงกายของนักศึกษา  

พ.ศ. 2559 
-------------------------------------- 

โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเก่ียวกับเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแตงกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ
มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2559 ” 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3 ในขอบังคับนี้ 
                     “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธาน ี
                     “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธาน ี
                     “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 
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 เคร่ืองแบบ และเคร่ืองแตงกายตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ ใหใชบังคับกับนักศึกษาในเวลาราชการ  
นักศึกษาที่เรียนวิชาทหาร ใหแตงกายตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน 
   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษานอกเวลาราชการ ใหแตงการดวยชุดสุภาพ 
ไมสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และไมสวมรองเทาแตะทุกชนิด  หรืออาจใชเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  เคร่ืองแตงกายตาม
วรรคหนึ่งก็ได 
   นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและเขารวมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย อาจใช
เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแตงกายตามวรรคหนึ่งก็ได 
             ขอ 5 เคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกายของนักศึกษา  มีดังนี้ 
  (ก) นักศึกษาหญิง 
      (1) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต  แขนเสื้อเพียงศอก ไมรัดรูป ไมหลวมเกินไป ไมมีกระเปาเสื้อไมมีลวดลาย
และแนวสาบหลัง  เนื้อผาไมบางเกินสมควร  ผาอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมโลหะสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ
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ของมหาวิทยาลัย  ติดเคร่ืองหมายนักศึกษาที่อกดานซาย  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรงทับได  เวลา
สวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย 
  (2) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ดานหลังผาปายแบบสุภาพ ไม รัดรูป ยาวเสมอเขา 
ผาเนื้อเรียบ ไมมีลวดลาย  สีดําหรือสีน้ําเงินเขม 
  (3) เข็มขัดแบบสุภาพ สีดํา หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทําดวยโลหะรมดํามีดุนนูนตรา
สัญลักษณของมหาวิทยาลัย 
  (4) รองเทาหนังหุมสน สีดํา ไมมีลวดลาย ปดปลายเทา ทรงสุภาพ สนสูงไม เกิน 
5 เซนติเมตร 
  (5) กรณีนักศึกษามุสลิม หากประสงคแตงกายตามประเพณี ใหใชเสื้อตามขอ 5 (ก) (1) แขน
ยาว และใชผาคลุมศีรษะสีขาวหรือสีเดียวกับกระโปรง ไมมีลวดลาย ไมเปนผาลูกไม  
  (ข) นักศึกษาชาย 
   (1)  เสื้อสีขาวปกเชิ้ต แขนสัน้เพียงศอก 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)  ถุงเทาสีดาํหรือสีน้ําเงินเขม  ไมมีลวดลาย 
   (5)  รองเทาหนังหุมสน สีดํา ไมมีลวดลาย ปดปลายเทา ทรงสุภาพ 
  ขอ 6 เคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกายนักศึกษาตามขอ 5 ใหใชในกรณีดังตอไปนี้ 
   (ก)  การมาเรียนและการเขาสอบ 
   (ข)  การติดตอกับหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
   (ค)  กรณีอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือนัดหมาย 
   ในกรณีที่นักศึกษาไมแตงกายใหถูกตองตามขอ 5 มหาวิทยาลัย อาจารย ตลอดจนพนักงาน
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย  อาจปฏิเสธการใหบริการ ตาม (ข) และ (ค)  ก็ได 
   ในกรณีทีน่กัศึกษาจะแตงกายแตกตางไปจาก ขอ 5 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   ขอ 7 เคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกายของบัณฑิตที่ใชในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มีดังนี้ 

(ก)  บัณฑิตหญิง แตงกายโดยใชเคร่ืองแบบ ตามขอ 5 หรือเคร่ืองแบบปกติขาว 
(ข)  บัณฑิตชาย แตงกายโดยใชชุดขอเฝา ติดเคร่ืองหมายตรามหาวิทยาลัย หรือเคร่ืองแบบปกติ

ขาว 
ขอ 8  เคร่ืองหมายนักศึกษา  มีดังนี้ 

   (ก) เคร่ืองหมายนักศึกษาหญิง เปนเข็มกลัดตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย ขนาดกวาง               
2  เซนติเมตร  สูง 2.5  เซนติเมตร  ทําดวยโลหะ 
   (ข) เคร่ืองหมายนักศึกษาชาย  เปนเข็มตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย ขนาดกวาง  1  เซนติเมตร  
สูง 1.5  เซนติเมตร  ทําดวยโลหะ 
  ขอ 9 เคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกายนักศึกษาสําหรับการศึกษาในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ขอ 10 นักศึกษาผูใดฝาฝนขอบังคับนี้ ตองรับโทษตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ของมหาวิทยาลัย วาดวย
วินัยศึกษา      
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  ขอ 11 เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแตงกายตามที่ถูกตองตามขอบังคับใหเปนไปตามบัญชีแนบทาย
ขอบังคับนี้ 
  ขอ 12 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
  กรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  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 

--------------------------------------- 
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับ วาดวยวินัยนักศึกษาและการดําเนินการทางวินัย เพื่อสงเสริมให

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีวินัยในตนเอง ดํารงไวซึ่งความ
ถูกตองดีงาม ความสงบสุขของสวนรวมและรักษาไวซึ่งชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวย วินัยนักศึกษาและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559” 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 ในขอบังคับนี้ “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี 
  “รองอธิการบดี” หมายความวา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
  “คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่เปนสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
   “คณะ” หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยที่ เปนสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
   “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธาน ี
  “ผูปกครอง” หมายความวา บิดา มารดา หรือบุคคลซึ่งมีหลักฐานแสดงตนวา เปนผูปกครองหรือ
ผูใหการดูแลนักศึกษา 
   “อาวุธ”  หมายความรวมถึง  สิ่งซึ่งไมเปนอาวุธโดยสภาพ แตซึ่งไดใชหรือเจตนาจะใชประทุษราย
รางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ 
 ขอ 4 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
  ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ชี้ขาด 

 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี| 100 
 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

หมวด 1 
วินัยนักศึกษาและโทษทางวินัย 

.............................................................. 
 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 ที่กอความรําคาญหรือเดือดรอนเสียหายแกผูอ่ืน 
   (5) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําตักเตือนของคณาจารย หรือผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่
ปฏิบัติหนาที่โดยชอบ 
 ขอ 9 ในกรณีดังตอไปนี้ นักศึกษาตองแตงกายตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและ
เคร่ืองแตงกายนักศึกษา 
   (1) การเขาชั้นเรียน 
   (2) การเขาสอบ 
   (3) การติดตอรับบริการจากสวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
   (4) การเขารวมในงานพิธ ี
   (5) อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ 10 นักศึกษาผูใดไมถือปฏิบัติตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 และ ขอ 9 หรือกระทําการดังตอไปนี้  ใหถือวาเปน
ความผิดวินัย 
   (1) ชักนําผูอ่ืนใหหลงประพฤติผิดวินัย 
   (2) แสดงอาการไมเคารพหรือไมสุภาพตออาจารย หรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย 
   (3) สูบบุหร่ีในมหาวิทยาลัย 
  (4) กระทําการโดยมิชอบเปนเหตุใหทรัพยสินของสวนรวมหรือของมหาวิทยาลัย ไดรับความ
เสียหาย 
  (5) กอความรําคาญหรือสรางความเดือดรอนเสียหายแกผูอ่ืนหรือสวนรวม เชนการสงเสียงดัง
รบกวนยามวิกาล ขับข่ียานพาหนะในลักษณะที่กอความเดือดรอนรําคาญหรือมิชอบดวยกฎหมาย 
  (6) กอเหตุทะเลาะวิวาท 
 ขอ 11 การกระทําตอไปนี้ใหถือวาเปนความผิดวินัยรายแรง 
   (1) ตกเปนผูตองหาหรือจําเลย ในความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเวนแตความผิด 
ที่กระทําโดยประมาทหรือเปนความผิดลหุโทษ 
   (2) ซื้อ ขาย จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน เสพ หรือมีไวในครอบครองซึ่งสุราหรือเคร่ืองดื่มที่มี
แอลกอฮอล  สิ่งมึนเมาอยางอ่ืน หรือยาเสพติดภายในมหาวิทยาลัย  เวนแตเปนการทดลองทางวิชาการหรือเปนการ
ฝกปฏิบัติในการเรียนการสอน 
   (3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิดเขามาภายในมหาวิทยาลัย 
   (4) ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญหรือขมขืนใจ อาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา หรือ
ผูอ่ืน 
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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 หรือเก่ียวของกับการคาประเวณี 
  (9) เลนหรือจัดใหมีการเลนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนันภายในมหาวิทยาลัย 
  (10) จัดทํา ดัดแปลง สงตอ ทําใหแพรหลาย ซึ่งสื่อ ภาพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกบุคคลอ่ืนและมหาวิทยาลัย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  (13) ทุจริตในการสอบ 
  (14) จงใจกระทําการคัดลอก เลียนแบบ งานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเคร่ืองหมายทางการคาของ
ผูใด มาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
 ขอ 12 โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังนี้ 
  (1) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
  (2) ทําทัณฑบนเปนลายลักษณอักษร 
  (3) พักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา มีกําหนดไมเกิน 1 ปการศึกษา 
  (4) พนสภาพการเปนนักศึกษา 
  (5) พนสภาพการเปนนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบยีนนักศึกษา 

 หมวด 2 
  การดําเนินการทางวินัย 

……………………………………………………. 
 ขอ 13 กรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏโดยชัดแจงวานักศึกษาผูใดมีพฤติกรรมหรือกระทําความผิดทางวินัยซึ่ง
ไมใชวินัยรายแรงและเปนความผิดเล็กนอย ใหคณบดีที่เก่ียวของเรียกนักศึกษาผูนั้นมาวากลาวตักเตือนใหยุติหรือ
ระงับการกระทําและใหมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 
 ขอ 14 กรณีมีการกลาวหาวานักศึกษาผูใดกระทําความผิดวินัยหรือสอไปในทางประพฤติผิดวินัย 
อันพึงตองไดรับโทษตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวย 
  (1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
  (2) คณาจารย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ 
    (3) นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผูที่มีความรูดานกฎหมาย เปนกรรมการ 
  (4) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือผูที่ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษามอบหมายเปน
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 อํานวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือผูที่ผู อํานวยการกองพัฒนานักศึกษามอบหมาย 
เปนกรรมการและเลขานุการ 
   (6) เจาหนาที่กองพัฒนานักศึกษา เปนผูชวยเลขานุการ    
  ขอ 16 การสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   (1)  แจ งขอกล าวหาและอธิบายขอกล าวหาใหผู ถู กกล าวหาทราบทุกขอหาและถาม 
ผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดตามขอกลาวหาหรือไม หากผู ถูกกลาวหาใหการรับสารภาพหรือปฏิเสธ 
ใหบันทึกคําใหการนั้นไว 
   (2) รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตามขอกลาวหา หากเปนพยานบุคคล
ใหมีบันทึกถอยคําพยานบุคคลนั้นไว แลวอานใหผูใหถอยคําฟง เมื่อถูกตองแลวใหผูใหถอยคําลงลายมือชื่อรับรองใน
บันทึกถอยคําพยานนั้นดวย ถาหากไมยอมลงลายมือชื่ อ  ก็ ใหบันทึกเหตุแห งการไมยอมลงลายมือชื่ 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
วินัยกรณีใด โดยสํานวนการสอบสวนตองแสดงถึงขอกฎหมายที่อางอิง และขอเท็จจริงที่พิจารณาไดความ และ
ความเห็นวาควรไดรับการลงโทษสถานใด แลวเสนออธิการบดีพิจารณา  
  การประชุมตองมีคณะกรรมการมาประชุม  ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งจึงเปนองคประชุมการลงมต ิ
ในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียง 
เปนเสียงชี้ขาด 
 ขอ 17 ระยะเวลาทําการสอบสวน ใหดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับตั้งแตวันที่ประธาน
กรรมการสอบสวนรับทราบคําสั่งแตงตั้ง หากยังไมแลวเสร็จใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอขอขยายระยะเวลา
สอบสวนตออธิการบดี ไดไมเกินสองคร้ัง คร้ังละไมเกิน 30 วัน ในกรณีที่สอบสวนไมแลวเสร็จใหอธิการบดีพิจารณา
ขยายระยะเวลาไดตามความจําเปนและสมควร 
 ขอ 18 เมื่อไดรับสรุปสํานวนการสอบสวนแลว ใหอธิการบดีพิจารณาสั่งลงโทษตามขอ 12  ตามที่อธิการบดี
เห็นสมควรโดยเร็ว 
 การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ใหออกเปนคําสั่งมหาวิทยาลัย และตองแจงคําสั่งใหผูที่เก่ียวของทราบ  ดังนี้ 
  (1) ผูถูกสั่งลงโทษ 
  (2) คณะที่เก่ียวของ 
  (3) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  (4) อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีเห็นสมควร 
 ขอ 19 โทษทางวินัยตามขอ 12 ใหลงโทษตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
  (1) การวากลาวตักเตือน ใหใชสําหรับการกระทําผิดวินัยตามขอ 10 และเปนความผิดเล็กนอย  
โดยใหเปนไปตามขอ 13 แหงขอบังคับนี้ 
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  (2) การทําทัณฑบน ใชสําหรับกรณีกระทําผิดวินัยตามขอ 10 หรือกรณีมีการกระทําความผิดซ้ําใน
ลักษณะเดียวกับที่เคยถูกลงโทษวากลาวตักเตือนมาแลว หรือกระทําผิดวินัยรายแรงตามขอ 11 แตมีพฤติการณวา
นักศึกษารูสํานึกในการกระทําผิด 
  การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อนักศึกษาผูกระทําผิดวินัยและเชิญผูปกครองมาลง
ลายมือชื่อรับทราบการกระทําความผิดและรับรองทัณฑบน 
  (3) การสั่งพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา ใชสําหรับกรณีความผิดวินัยรายแรง 
หรือกรณีเคยถูกลงโทษทําทัณฑบนมาแลวและกระทําผิดซ้ํา การลงโทษสั่งพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติ
ปริญญาใหแจงเปนลายลักษณอักษร และเชิญผูปกครองมารับทราบ 
  การสั่งพักการศึกษาใหเร่ิมเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่กระทําผิด โดยใหนับระยะเวลาที่ถูกสั่งพัก
การศึกษาเปนระยะเวลาการศึกษา 
  นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 
  (4) การลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาหรือใหพนสภาพการเปนนักศึกษา และลบชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา ใชสําหรับกรณีความผิดวินัยรายแรง หรือกรณีเคยถูกลงโทษใหพักการศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 
ภาคการศึกษา และมีพฤติการณไมรูสํานึกในการกระทําความผิด  
 ขอ 20 สําหรับการพิจารณาโทษวินัยของนักศึกษาที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 

 

 หมวด 3 
การอุทธรณ 

................................................... 
 ขอ 21 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับนี้ มีสิทธิยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ตอมหาวิทยาลัย 
ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ โดยตองทําคํารองเปนหนังสือ ยื่นตอกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
   ขอ 22 เมื่อไดรับคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณที่
มิไดเคยเปนกรรมการสอบสวนวินัยในเร่ืองที่อุทธรณ จํานวนไมนอยกวาหาคน ประกอบดวย 
   (1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
   (2) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เปนกรรมการ 
   (3) คณาจารย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ 
   (4) นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผูที่มีความรูดานกฎหมาย เปนกรรมการ 
   (5) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือผูที่ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษามอบหมาย เปน
กรรมการและเลขานุการ 
   (6) เจาหนาที่กองพัฒนานักศึกษา  เปนผูชวยเลขานุการ    
 ขอ 23 การพิจารณาอุทธรณ ใหคณะกรรมการตามขอ 22 พจิารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานประกอบ
กับขออุทธรณ ถาเห็นวาการลงโทษนั้นชอบดวยกฎหมายและเหมาะสมแลว ใหเสนอยกอุทธรณ ถาเห็นวาการสั่งลงโทษ
นั้นไมชอบดวยกฎหมายหรือไมเหมาะสม ใหเสนอแกไขตามควรแกกรณี แลวทําความเห็นเสนอตอมหาวิทยาลัยเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาด และใหอธิการบดดีําเนินการวนิิจฉัย  แลวใหแจงคําสั่งใหผูที่เก่ียวของตามขอ 18 วรรคสองตอไป 
  ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่งพิจารณาคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ 
ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน   
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     ประกาศ ณ วันที่  2 มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
 
 
 
                                             (นายจรูญ  ถาวรจักร) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
               ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที ่2) 

พ.ศ. 2559 
--------------------------------------- 

   โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 
5 กรกฎาคม 2557 
      อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  
จังหวัดปทุมธานีวาดวยการรับและจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 
และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559  มหาวิทยาลัย
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี ้
   ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจดัการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557” 
   ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแต ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 
   ขอ 3  ใหเพิ่มขอความดังตอไปนี้ เปน (3) ของขอ 4.4.2 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
  “(3) รายวิชาในหลักสูตรที่เปนหลักสูตรสองภาษา ใหคิดคาธรรมเนียมหนวยกิตละ 45 บาท” 
   ขอ 4  ใหยกเลิกความใน ขอ 4.5.7 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใหใชความดังตอไปนี้แทน 
  “4.5.7 สาขาวิชาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียมดังนี้ 

(1) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
หรือหลักสูตรนานาชาติ 23,000 บาท 

(2) สาขาวิชาในวิทยาลยันวตักรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรสองภาษา 13,000 บาท 
(3) สาขาวิชาในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาไทย 10,000 บาท 

  ขอ 5 ใหเพิ่มความดังตอไปนี้ เปนขอ 6.6 ของขอ 6 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2557 
  “6.6 คาธรรมเนียมสาขาวิชาทุกสาขาวิชาสําหรับหลักสูตรสองภาษา 5,000 บาท” 
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ประกาศ ณ วันที่  2  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 
 
 

                                  (รองศาสตราจารย  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ 

                              จังหวัดปทุมธาน ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 3) 

พ.ศ. 2560 
--------------------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ืองกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่  2  มิถุนายน 2559 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม       
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่              
1 มิถุนายน 2560  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ืองกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา 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 เร่ือง 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) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท ยกเวน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ) 23,000 บาท 
  (2) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวตักรรมกาจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรสองภาษา  13,000 บาท 
  (3) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาไทย  10,000 บาท 
 ขอ 4 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้ เปนขอ 4.5.8 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
  “4.5.8 สาขาวิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร กําหนดอัตราคาธรรมเนียม ดังนี้ 
 สาขาวิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล และ
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 8,000 บาท” 
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  ประกาศ  ณ วันที่   2  มิถุนายน   พ.ศ. 2560 

 
       
 
      (รองศาสตราจารย  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
                                                                   ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 4) 

พ.ศ. 2560 
--------------------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ  
ณ วันที่  5  กรกฎาคม 2557 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม       
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และขอ 6 วรรค 2 แหงระเบยีบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อจัด
การศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมคร้ังที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ือง เร่ืองกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)      
พ.ศ. 2560” 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 4.5.3  แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 
  “4.5.3 สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้ 
   (1) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ 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   

     ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี  
 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี| 110 
 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

 
  

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 5) 

พ.ศ. 2561 
--------------------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ  

ณ วันที่  5  กรกฎาคม 2557 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม       

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และขอ 6 วรรค 2 แหงระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใน

คราวประชุมคร้ังที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี เร่ือง เร่ืองกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5)      

พ.ศ. 2561” 

 ขอ 2 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 2 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี เร่ือง 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   
                          ในพระบรมราชปูถัมภ  จังหวัดปทุมธาน ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 6) 

พ.ศ. 2562 
--------------------------------------- 

        โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

        อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม       

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี 

(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 

2562 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

        ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี เร่ือง เร่ืองกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6)      

พ.ศ. 2562” 

       ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

       ขอ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 4.5.4 และ 4.5.7 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเรียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญา

ตรี พ.ศ.2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

  “ขอ 4.5.4 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้ 

(1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกต ิ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) สาขาวิชาในวิทยาลยันวตักรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรสองภาษา 13,000 บาท 
(3) สาขาวิชาในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาไทย 10,000 บาท  

ยกเวน สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เชน โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ความรวมมือ
ระหวางบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 21,000 บาท 
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ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

  

  
(อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ   
                     จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 7) 

พ.ศ. 2563 
--------------------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  

จังหวัดปทุมธานี  เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ 

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

       อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม

ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี 

(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2563 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้  

       ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 

       ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

                 ขอ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 6 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี  เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรั ลงวันที่ 5 

กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

      “ขอ 6 การลงทะเบียนของนักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให

ชําระคาธรรมเนียม ดังนี้ 

     6.1 การลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติสําหรับนักศึกษาที่ไมสําเร็จตามแผนการเรียนและมีการ

ชําระเงินคาธรรมเนียมครบตามหลักสูตร กําหนดใหชําระคาธรรมเนียม ดังนี้ 

         6.1.1 นักศึกษาสัญชาติไทย หรือนักศึกษาไมปรากฏสัญชาติที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้น

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 เร่ือง กําหนด
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อัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557และ

ประกาศเพิ่มเติมที่เก่ียวของทุกฉบับ 

            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 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนของนักศึกษาเต็มเวลา (เสาร-อาทิตย) ใหชําระ

คาธรรมเนียม ดังนี้ 

                               6.3.1 นักศึกษาสัญชาติไทย หรือนักศึกษาไมปรากฎสัญชาติที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในประเทศไทย 

                                       6.3.1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 1,000 บาท 

                                       6.3.1.2 คาธรรมเนียมสาขาใหชําระคร่ึงหนึ่งของคาธรรมเนียมสาขาแตละหลักสูตร 

ตามขอ 4 ของคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเหมาจายที่เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา แหงประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บ

สําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วนัที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และประกาศเพิ่มเติมที่เก่ียวของ

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 คาธรรมเนียมสาขาใหชําระคร่ึงหนึ่งของคาธรรมเนียมสาขาแตละหลักสูตร 

ตามขอ 4 ของคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเหมาจายที่เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา แหงประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บ

สําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และประกาศเพิ่มเติมที่เก่ียวของ

ทุกฉบับ 

   6.3.2.3  คาลงทะเบียนเหมาจาย 2,500 บาท 

   6.3.2.4  คาธรรมเนียมสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตร

นานาชาติทุกสาขาวิชา 5,000 บาท 
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       ขอ 7  ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให

นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใหขอเสนอแนะแกอธิการบดี และอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ   
                       จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 8) 

พ.ศ. 2563 
--------------------------------------- 

  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตตรี ประกาศ ณ 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 6  แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 
2562 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2563 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังดังตอไปนี้ 
  ขอที่ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563”
  ขอที่ 2 ประกาศนี้ใชบังคับกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการที่เขา
ศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป 
  ขอที่ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 4.5.3 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 โดยใชขอความตอไปนี้แทน 
   “ขอ 4.5.3 สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้ 

(1) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ 3,000 บาท 
ยกเวนสาขาวิชาบัญชี 4,000 บาท สาขาวิชานิเทศศาสตรและสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 8,000 บาท 

(2) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตร ภาษาอังกฤษหรือ
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 เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยใชขอความตอไปนี้แทน 

  “ขอ 4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี ้
  (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 โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ความรวมมือระหวางบริษัท ซีพี ออลล จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ ซีพี ออลล จํากั (มหาชน) 21,000 บาท” 

 
  ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563   

 

 

 

                                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ   
                       จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 9) 

พ.ศ. 2563 
--------------------------------------- 

   โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประกาศ ณ วันที่  5 กรกฎาคม 2557 
  อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจึงขอออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
  ขอที่ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2563” 
  ขอที่ 2 ประกาศนี้ใชบังคับกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เขาศึกษาตั้งแตป
การศึกษา 2564 เปนตนไป 
  ขอที่ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 4.5.4 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระ
บรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(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) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่ เปนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000)” 
   ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

                              

                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ   
                       จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
--------------------------------------- 

  เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง นโยบายการยกระดบัมาตรฐาน 
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2559 อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 และขอ 6.4 
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 จึงไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2561 ดังนี้ 
  ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. 2561” 
  ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับกับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 เปนตนไป 
  ขอ 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี ที่จะสําเร็จการศึกษาทุกคนตองสอบภาษาอังกฤษผานหรือไดรับการรับรองความสามารถ
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา 
  ขอ 4 ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 หรือผูที่ทําการเทียบโอนเพื่อศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ทุกคน เขารับการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ    
(VRU-TEP) ของมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา ในประกาศของมหาวิทยาลัย หรือในกรณีที่นักศึกษาชั้นปที่ 1 หรือผูที่ทํา
การเทียบโอนเพื่อศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีผลการ
ทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษของ TOEFL TOEIC IELTS และ CU-TEP สามารถใชแทนผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP) ได 
  ขอ 5 ในกรณีนักศึกษาชั้นปที่ 1  หรือผูที่ทําการเทียบโอนเพื่อศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประสงคขอใหผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามขอ 4 ตองยื่น
หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีผลการสอบไมเกิน 2 ป ในวันที่มายื่นตอมหาวิทยาลัยนับตั้งแตวันที่ผลการ
สอบไดรับการรับรอง 
  ขอ 6 มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษและ เกณฑการประเมินความรูภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ภาษาไทย) ทุกคนตองมีความรูภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังตอไปนี้ 
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ประเภทของการทดสอบ ระดับคะแนนที่ผาน 
VRU-TEP 60 ข้ึนไป (เต็ม 100) 
TOEFL (Intermet-Based Test) 41 ข้ึนไป (เต็ม 120) 
TOEFL (Institutional Test Program) 437 ข้ึนไป (เต็ม 677) 
TOEIC 405 ข้ึนไป (เต็ม 990) 
IELTS (Academic)  4.0 ข้ึนไป (เต็ม 9.0) 
CU-TEP   50 ข้ึนไป (เต็ม 120) 

   

  ขอ 7 มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษและ เกณฑการประเมินความรูภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร และสาขาวิชาอ่ืนๆของหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา 
หลักสูตรภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรทุคนตองมีความรูภาษาอังกฤษ ในระดับคะแนนดังตอไปนี้ 
 

ประเภทของการทดสอบ ระดับคะแนนที่ผาน 
VRU-TEP   65 ข้ึนไป (เต็ม 100) 
TOEFL (Intermet-Based Test)   53 ข้ึนไป (เต็ม 120) 
TOEFL (Institutional Test Program) 4.77 ข้ึนไป (เต็ม 677) 
TOEIC 600  ข้ึนไป (เต็ม 990) 
IELTS (Academic)  5.0  ข้ึนไป (เต็ม 9.0) 
CU-TEP   60  ข้ึนไป (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 
(การเตรียมความพรอมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา) 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 (การเตรียมความพรอมทักษะภาษาอังกฤษระดับ อุดมศึกษา )  VLE205 English for Career 
Preparation (ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพรอมเขาสูงานอาชีพ) VLE210 Listening and Speaking Strategies for 
English as a Foreign Language (กลยุทธการฟง-พูดสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) และ 
VLE310 Reading and Writing Strategies for Learners of English as a Foreign Language (กลยุทธการอาน-
เขียนสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) โดยทุกรายวิชาตองไดรับผลการประเมินในระดบั S ในกรณีที่
นักศึกษาไมประสงคลงทะเบียนเรียนรายวิชา VLE210 หรือ VLE310 ใหเขารับการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษระยะสั้นและชําระคาลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด ในระหวางเรียนรายวิชาตามขอ 9 
ถานักศึกษามีผลคะแนนทดสอบผานเกณฑตามขอ 6 หรือขอ 7 มายื่นตอมหาวิทยาลัย จะไดรับการยกเวนรายวิชา
เรียนตามขอ 8 
  ขอ 10 ใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 ข้ึนไปทุกคนตองสอบประมวลความรูภาษาอังกฤษกอนสําเร็จ
การศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยจะออกหลักฐานรับรองความสามารถภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 
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  ขอ 11 ในกรณีที่มีปญหาและไมอาจปฏิบัติตามเงื่อนไขเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเสนอความเห็นชอบตออธิการบดี และอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้
ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดนี้ใหถือเปนที่สุด 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2561 

 

 

  
(อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

รักษาราชการแทน 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

   ในพระบรมราชปูถัมภ  จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝกประสบการณ 

วิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน 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
ประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 จึงออกประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา 
หรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืนไว ดังนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝก
ประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน พ.ศ. 2562” 
 ขอ 2 ประกาศนี้เร่ิมใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 
 ขอ 3 ในประกาศนี้ 
        “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี 
       “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
       “คณะกรรมการวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
      “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 ขอ 4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝก
ประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน ใหปฏิบัติดังนี้  
 4.1 นักศึกษาตองเรียนและสอบไดในรายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนดไมนอยกวารอยละ 80  
ยกเวน 

(1) นักศึกษากลุมเทียบโอน 
(2) นักศึกษากลุมโครงการพิเศษ 
(3) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตาม ประกาศ ระเบียบ ของครุสภา 

4.2 นักศึกษาตองเรียนและสอบไดรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจ 
ศึกษา หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืนกอน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืนได 
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 4.3 ภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพหรือ
การฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน ใหสามารถลงทะเบียนเรียนรวมกับรายวิชาที่เปดอยูแลวไดทั้งนี้ไม
เกิน 3 รายวิชา ยกเวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาจะไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนใดได หรือให
เปนไปตามมาตรฐานของสหกิจศึกษา 

 ขอ 5 ในกรณีที่เกิดปญหาในการปฏิบัติใหคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหขอเสนอแนะ
ตออธิการบดี และใหอธิการเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 
                      ประกาศ ณ วันที่  13 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
  

 
 

(อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 
                      อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ   
                          ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 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 คร้ังที่ 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 
  ขอ 4 ใหบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรายวิชาที่เปดสอนในโครงการสัมฤทธิบัตร ในแตละภาค
การศึกษา ตามหลักสูตรในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
  ขอ 5 ผูสมัครเรียนตามโครงการจัดการศึกษาสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไมจํากัดเพศ อายุและวุฒิการศึกษา 
(2) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 
(3) ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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 ตองเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั 
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอนตองเรียนมาแลวไมเกิน 5 ป นับถัดจากภาคการศึกษาของป

ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 
(3) ตองเปนรายวิชาที่สอบผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเปนรายวิชาที่ไดรับ

การประเมินผลคาระดับข้ันไมต่ํากวา B (3.00) หรือไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 
(4) กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ

รายวิชาการรับเทียบโอนรายวิชาที่มีการปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนตามมติของคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา 
(5) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา มหาวิทยาลัยจะ

ไมนํามาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(6) รายวิชาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ ไมสามารถเทียบโอนผลการเรียนได 

ขอ 9 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธาน 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการ ประธานหลักสูตรและกรรมการหลักสูตรที่นักศึกษาขอ
เทียบโอน ทําหนาที่เปนกรรมการ โดยมีกรรมการและเลขานุการหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนทําหนาที่เปน
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 ใหอยูในดลุพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการและใหถือเปนที่สิ้นสุด 
    
     ประกาศ  ณ วันที่  7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
  
 
 

(อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 
                      อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี| 126 
 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

 
 

 
 

ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2561 
--------------------------------------- 

  โดยที่เปนการกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่อใหการจัดการศึกษา และ
การบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจความในมาตรา 18 (2) และ
มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 
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 
   “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
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 การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculm) เปนการจัด
การศึกษาสําหรับกลุมบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณการเรียนรู ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ขอ 7 ใหเพิ่มขอ 18.13 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
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   “18.13 การศึกษารูปแบบอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 
  ขอ 8 ใหเพิ่มขอ 23/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2557 ดังนี้ 
   “ขอ 23/1 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรรอบระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามระกาศของมหาวิทยาลัย 

(1) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 
(2) ไมเปนคนวิกลจริต ไมเปนโรคติดตอ หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
(3) มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของ 

มหาวิทยาลัย” 

  ขอ 9 ใหยกเลิกขอความในขอ 24 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน 
 “ขอ 24  การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญา
ตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
  24.1 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา 
 24.2 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย 
  ขอ 10 ใหเพิ่มขอ 24/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดงันี้ 
   “ขอ 24/1 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ 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 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตามประกาศของมหาวทิยาลัย” 
  ขอ 12 ใหยกเลิกขอความในขอ 26.3.1  26.3.2  26.3.3  26.3.4 และ 26.3.5 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 
   “26.3.1 วิชาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาที่หลักสูตรหเปดสอนในภาคฤดูรอน อาจเปน
รายวิชาที่เคยเรียนมากอนและผลการประเมินไมผาน หรือรายวิชาที่จําเปนตองเรียนเพื่อใหครบโครงสรางในการ
สําเร็จการศึกษา 
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   26.3.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปดสอนในภาคฤดูรอน นอกเหนือไปจากรายวิชาที่
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 หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศ
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 
อาจารยนิเทศหรือพี่เลี้ยงในหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน
ผูประกอบการใหม  อาจพิจารณาสงตัวกลับและดําเนินการใหฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษาหรือการพัฒนา
ศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม อีกคร้ัง 
 35.3 นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษาหรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่ออยางอ่ืนกอน  จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหมได” 
 ขอ 15 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนวรรคสี่ ของขอ 36.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไยอลง
กรณ ในพระบรม จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “กรณีการประเมินผลสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ขอ 16 ใหยกเลิกขอความในขอ 37.4.2  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระ
บรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 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 หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 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 
  “ขอ 63.3.4 การสําเร็จการศึกษาสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามประกาศ
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 ในการประชุมคร้ังที่ 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 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และผลการศึกษาเปน F หากมีการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ําคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง ใหใชผลการศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผลการศึกษาแต
รายวิชาที่มีผลการศึกษาเปน F จะยังคงปรากฏอยูในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 
   28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เปน D หรือ D+ หาก
มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ําคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง ใหใชผลการศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผลการศึกษา 
แตรายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนกอนหนานั้น จะยังคงปรากฏอยูในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 
 ขอ 4 ใหยกเลิกความขอ 43 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  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 

             ในพระบรมราชปูถัมภ  จังหวัดปทุมธาน ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) พ.ศ. 2563 
--------------------------------------- 

 เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เร่ือง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
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 เร่ือง เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง 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 หรือผูที่ทําการเทียบโอนเพื่อศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ทุกคน เขารับการทดสอบความรูความสามารถภาษาอังกฤษ    
(VRU-TEP) ของมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา ในประกาศของมหาวิทยาลัย หรือในกรณีที่นักศึกษาชั้นปที่ 1 หรือผูที่ทํา
การเทียบโอนเพื่อศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีผลการ
ทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษของ TOEFL TOEIC IELTS และ CU-TEP สามารถใชแทนผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP) 
 ขอ 5 ในกรณีนักศึกษาชั้นปที่ 1 หรือผูที่ทําการเทียบโอนเพื่อศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประสงคขอใชผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามขอ 4 ตองยื่น
หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีผลการสอบไมเกิน 2 ป ในวันที่มายื่นตอมหาวิทยาลัยนับตั้งแตวันที่ผลการ
สอบไดรับการรับรอง 
 ขอ 6 มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษและเกณฑการประเมินความรูภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยทุกหลักสูตร ทุกคนตองมีความรูภาษาอังกฤษอังกฤษ ในระดับคะแนน 
ดังตอไปนี้ 

ประเภทของการทดสอบ ระดับคะแนนที่ผาน 
VRU-TEP 60 ข้ึนไป (เต็ม 100) 
TOEFL (Internet-Based Test) 41 ข้ึนไป (เต็ม 120) 
TOEFL (Institutional Test Program) 437 ข้ึนไป (เต็ม 677) 
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TOEIC 405 ข้ึนไป (เต็ม 990) 
IELTS (Academic) 4.0 ข้ึนไป (เต็ม 9.0) 
CU-TEP 50 ข้ึนไป (เต็ม 120) 

  
 ขอ 7 มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ และเกณฑการประเมินความรูภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร ทุกคนตองมีความรูภาษาอังกฤษ ในระดับคะแนนดังตอไปนี้ 

ประเภทของการทดสอบ ระดับคะแนนที่ผาน 
VRU-TEP 65 ข้ึนไป (เต็ม 100) 
TOEFL (Internet-Based Test) 53 ข้ึนไป (เต็ม 120) 
TOEFL (Institutional Test Program) 477 ข้ึนไป (เต็ม 677) 
TOEIC 600 ข้ึนไป (เต็ม 990) 
IELTS (Academic) 5.0 ข้ึนไป (เต็ม 9.0) 
CU-TEP 60 ข้ึนไป (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 (ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพรอมเขาสู งานอาชีพ) 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 
 ขอ 11 ในกรณีที่มีปญหาและไมอาจปฏิบัติตามเงื่อนไขเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเสนอความเห็นตออธกิารบดี และอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
คําวินิจฉัยชี้ขาดนี้ใหถือเปนที่สุด 
   ประกาศ ณ วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 
                      อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา โครงการความรวมมือทางวิชาการ 

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
กับวิทยาลัยชุมชนสระแกว พ.ศ. 2563 

--------------------------------------- 
 ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับวิทยาลัยชุมชนสระแกว เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถ่ินอยางยั่งยืน จึงกําหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ในโครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ใหแตกตางไปจากอัตราการเรียกเก็บจากนักศึกษาทั่วไป และใหความรวมมือระหวางสถาบันเปนไปอยางมี
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
ประชุมคร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับวิทยาลัยชุมชนสระแกว พ.ศ. 
2563” 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาในโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับวิทยาลัยชุมชนสระแกวที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 
2563 เปนตนไป 
 ขอ 3 ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธาน ี
 “โครงการ” หมายถึง โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสระแกว หรือกําลังศึกษาอยูที่
มีความประสงคจะศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหรือโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัย 
 “สัมฤทธิบัตรปริญญาตรี” หมายถึง สัมฤทธิบัตรปริญญาตรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี 
 “คาธรรมเนียมสัมฤทธิปริญญาตรี” หมายถึง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี 
และระเบียบ หรือประกาศที่เก่ียวของ 
 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี | 135 
 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

 
 ขอ 4 คาธรรมแรกเขาที่เรียกเก็บคร้ังเดียวเมื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา จํานวน 1,500 บาท 
 ขอ 5 คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเหมาจายที่เรียกเก็บเปนรายภาค จํานวน 6,500 
บาท 
 ขอ 6 คาธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนที่เรียกเก็บเปนรายกรณี 
   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 เร่ือง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี 
 ขอ 9 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามขอ 4 ขอ 5 ในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดทั้งนี้ตองไมเกิน
สามสิบวัน นับแตวันเปดภาคการศึกษา 
 เมื่อพนระยะเวลาตามวรรคแรก มหาวิทยาลัยยังไมไดรับคาธรรมเนียมการศึกษา ใหนักศึกษาผูนั้น
พนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิการบดีใหดํารงสภาพเปนนักศึกษาตอไปนี ้
 ขอ 10 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนสระแกวตามโครงการความ
รวมมือนี้จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาจากระดับอนุปริญญาทุกรายวิชา 
 ขอ 11 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให
นําเสนอตอสภาวิชาการเพื่อใหขอเสนอแนะแกอธิการบดี และอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

                      อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   

                    จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  หลักเกณฑการจายคาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาในการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

การเตรียมฝกปฏิบัติการโครงงาน หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน และ 
การฝกประสบการณวิชาชีพ การปฏิบัติการโครงการวิชาชีพ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปน 

อยางอ่ืน สําหรับนักศึกษาเต็มเวลาเสาร – อาทิตย พ.ศ. 2563 
--------------------------------------- 

      เพื่อใหการดําเนินงานเร่ืองการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมฝกปฏิบัติการโครงงาน หรือ 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน และการฝกประสบการณวิชาชีพ การปฏิบัติการโครงงาน
วิชาชีพ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 5.3.10 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง การเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
     ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานีเร่ือง หลักเกณฑการจายคาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาในการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมฝก
ปฏิบัติการโครงงาน หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน และการฝกประสบการณวิชาชีพ การ
ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน สําหรับนักศึกษาเต็มเวลาเสาร – 
อาทิตย พ.ศ. 2563” 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 เปนตนไป  
 ขอ 3 ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธาน ี
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี 
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญา
ตรี (ตอเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
  “อาจารยผูปฏิบัติงานในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ” หมายความรวมถึง อาจารยนิเทศหรือ
อาจารยผูควบคุม ดูแล รับผิดชอบ ในรายวิชากลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 
  “ฝกประสบการณวิชาชีพ” หมายถึง การฝกทักษะประสบการณในสายงานวิชาชีพ 
  “สถานประกอบการ” หมายความวา สถานที่ที่นักศึกษาฝกงานในรูปแบบตางๆ 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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คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

  5.1 ประสานงานกับสถานประกอบการหรือหนวยงานในการจัดหาตําแหนงงานที่เหมาะสมกับ
นักศึกษา 
  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 คร้ัง ตอนักศึกษา 
1 คน ตอภาคการศึกษา โดยใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอคร้ัง 
  5.6 เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา รวมแกปญหาที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาระหวางปฏิบัติงาน หรือ
ระหวางการจัดทําโครงงาน และใหขอเสนอแนะ 
  5.7 รับฟงการนําเสนอความกาวหนาของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนักศึกษารวมกับผูนิเทศงาน 
และใหขอเสนอแนะ 
  5.8 ประสานงานและดําเนินการจัดกิจกรรมภายหลังจากนักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ไดแกการ
นําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา รวมทั้งการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเพื่อเสนอประธานหลักสูตรและ
คณะ 
 ขอ 6 คาตอบแทนการนิเทศนักศึกษา 
  6.1 คาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาเตรียมปฏิบัติโครงงาน
วิชาชีพ หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน และคาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพหรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน ไดรับ
คาตอบแทนเหมาจายของอาจารยผูปฏิบัติงานในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 1 ทานสามารถเบิกคานิเทศไดไมเกิน 
3,000 บาท ตอภาคการศึกษา 
  6.2 การเบิกคาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาเตรียมปฏิบัติ
โครงงานวิชาชีพ หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน และคาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพหรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืนให
ปฏิบัติดังนี้ 
   6.2.1 เอกสารคําสั่งแตงตั้งอาจารยผูปฏิบัติงานในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 
   6.2.2 หลักฐานการจายเงินคานิเทศ 
   6.2.3 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกตองตามประกาศ
เรียบรอยแลวเสนออธิการบด ี
 ขอ 7 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให
อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
    ประกาศ ณ  วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

 

 
                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

                                                   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ   
                                                         จังหวัดปทุมธานี   


