ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2506
……………….............................................
กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบให้เหมาะสม
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2506”
2. ตั้งแต่วันใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับ
การสอบไล่และผู้เข้าสอบไล่ พ.ศ. 2491 และบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ระเบียบนี้ได้
กาหนดไว้แล้วหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้
3. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้เข้าสอบทุกประเภทที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
4. ผู้เข้าสอบ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
4.1 การแต่งกาย ถ้าเป็นนักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ้าเป็นผู้สมัครสอบต้องแต่งกาย
ให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
4.2 ผู้เข้าสอบจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องรู้ว่าสถานที่สอบอยู่ ณ ที่ห้องใดเพื่อมิให้เกิด
ความขลุกขลัก และหาที่สอบไม่พบในวันเริ่มสอบ
4.3 ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใด
ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่สาหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือแล้ว
15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น
4.4 ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
4.5 ไม่นาเอกสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ
4.6 นั่งประจาโต๊ะตามที่กาหนดไว้ จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้
4.7 ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ และคาสั่งของผู้กากับการสอบ
4.8 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกคาตอบของตน
4.9 ไม่ติดต่อหรือพูดจากับผู้หนึ่งผู้ใดในเวลาสอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจาเป็นให้แจ้ง
ผู้กากับการสอบ
4.10 ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
4.11 ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบ และไม่กระทาการใดๆ อันเป็น
การรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชา
นั้นไม่ได้
4.12 ไม่นากระดาษสาหรับเขียนตอบที่ผู้กากับการสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ
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5. ผู้เข้าสอบผู้ใดกระทาการฝุาฝืนระเบียบ ข้อ 4 หรือพยายามกระทาการทุจริตในการสอบวิชาใด
เมื่อได้สอบสวนแล้ว ประธานกรรมการ หรือผู้มีอานาจหน้าที่ในการจัดการสอบมีอานาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบ
วิชานั้น หรือสั่งไม่ตรวจคาตอบวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบตกเฉพาะวิชาก็ได้
ถ้ากระทาการดังกล่าวในวรรคต้นเข้าลักษณะร้ายแรง อาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบต่อไปอีกก็ได้
ถ้าผู้ กระท าการฝุ าฝื นระเบี ยบ หรือพยายามกระท าทุ จริตในการสอบเป็ นข้าราชการสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตามกฎหมายอีกโสดหนึ่ง
6. ผู้เข้าสอบผู้ใดกระทาการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้วให้ประธานกรรมการ
หรือผู้อานาจหน้าที่ในการจัดการสอบสั่งไม่ตรวจคาตอบและถือว่าผู้นั้นสอบตกทุกวิชาในการสอบคราวนั้น
ถ้าผู้กระทาการทุจริตในการสอบเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ถือว่าเป็นการประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการสอบสวนเพื่อไล่ออกหรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายอีกโสดหนึ่ง
7. ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกคาตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกั นให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าผู้นั้นได้สมคบกันกระทาการทุจริต
ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2506
ปิ่น มาลากุล
(หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2548
.............................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
รัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2548”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2543
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหรือ สถานศึกษา
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
“กระทาความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝุาฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงศึกษาว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ข้อ 5. โทษสาหรับนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กระทาความผิดมี 4 สถาน ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ทาทัณฑ์บน
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกข้อมูล
(4) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 6. ห้า มลงโทษนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี รุ น แรง หรื อ แบบกลั่ น แกล้ ง หรื อลงโทษ
ด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดี
ของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย
เป็นผู้มีอานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข้อ 7. การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิดไม่ร้ายแรง
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ข้อ 8. การทาทัณ ฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียนนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทาให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ
การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ 9. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการลงคะแนนความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษาแต่ละสถานศึกษากาหนด และให้ทาบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 10. ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ใช้ในกรณีนักเรียนและนักศึกษากระทา
ความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข้อ 11. ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กฎกระทรวง
กาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2548
.............................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 อัน
เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กับมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั กรไทย บั ญ ญั ติให้กระท าได้ โ ดยอาศัย อานาจตามบทบั ญ ญั ติ แห่ง กฎหมาย รัฐมนตรีว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนดังต่อไปนี้
(1) หนีเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
(2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
(3) พกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด
(4) ซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือ
ยาเสพติด
(5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
(6) ก่อเหตุทะเลาะวิ วาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือการทาการใด ๆ อันน่าจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว ซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
(8) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
(9) ออกนอกสถานที่พั กเวลากลางคืนเพื่อเที่ ยวเตร่ หรือรวมกลุ่ม อันเป็ นการสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ 2 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา กาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
.............................................
เพื่อให้การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฎ
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 จึง
ตราข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีทุก คณะของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่เรียนในเวลาราชการเป็นสาคัญ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เรียนนอกเวลาราชการเป็นสาคัญ
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการเป็นสาคัญ
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“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการเป็นสาคัญ
“หน่วยกิต” หมายถึง มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละรายวิชา
ข้อ 5 ผู้ใดเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็ นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ต่อไป
ข้อ 6 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการศึกษา
ข้อ 8 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใช้ระบบทวิภาคโดยปีการศึกษาหนึ่ง
แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาเรียน
แต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2
โดยให้มีจานวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับจานวนชั่วโมงการเรียนที่จัดให้สาหรับรายวิชานั้น
ในภาคการศึกษาปกติก็ได้
ข้อ 9 การกาหนดหน่วยกิตแต่ละวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
9.1 วิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9.2 วิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายที่ใช้ เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 10 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้
10.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
90 หน่วยกิต

10.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้
10.2.1 หลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี (ต่อ เนื่อ ง) ให้มีจานวนหน่ว ย กิต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
10.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
10.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
ข้อ 11 ระยะเวลาการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
11.1 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ
11.1.1 สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
(1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 6 ปีการศึกษา
(2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 4 ปีการศึกษา
(3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 8 ปีการศึกษา
(4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 10 ปีการศึกษา
11.1.2 การลงทะเบียนเรียนบางเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
(1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 9 ปีการศึกษา
(2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 6 ปีการศึกษา
(3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 12 ปีการศึกษา
(4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 15 ปีการศึกษา
11.2 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ
การลงทะเบียนเรียนให้ใช้เวลาการศึกษาดังนี้
11.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษา
และไม่เกินกว่า 6 ปีการศึกษา
11.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 4 ปีการศึกษา
11.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 11
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 8 ปีการศึกษา

11.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 10 ปีการศึกษา
ข้อ 12 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ 2 ปริญญาก็ได้
หมวด 3
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การโอนย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร
การพ้นและการขอคืนสภาพนักศึกษา
ข้อ 13 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
13.1 สาเร็จ การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้ นมั ธยมศึกษาตอนปลายหรือเทีย บเท่า สาหรับ
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี หรือสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า สาหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
13.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
13.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
13.4 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 14 การรับนักศึกษา
14.1 การรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้ใช้วิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบหรือการคัดเลือกด้วย
วิธีพิจารณาความเหมาะสม วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระดับคณะและดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย
14.2 มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าเรียนบางรายวิชาและ
นาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้นั้นสังกัดได้ โดยลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษา
ข้อ 15 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
15.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา ต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา โดยส่งหลักฐานและชาระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา
เพื่อการจัดการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
15.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาแต่ไม่มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่ าผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
15.3 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาจะมี ส ภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาก็ ต่ อ เมื่ อ
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
15.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรใดและประเภทการศึกษาใด
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนั้นและประเภทการศึกษานั้น

ข้อ 16 ประเภทการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
16.1 การศึกษาภาคปกติ
16.2 การศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 17 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
17.1 นักศึกษาภาคปกติ
17.2 นักศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 18 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษา เปลี่ยนประเภท
นักศึกษาได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ สาหรับนักศึกษาประเภทนั้น
ข้อ 19 การเปลี่ยนหลักสูตร
19.1 นักศึกษาอาจเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะเดีย วกันโดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณบดี ส่วนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรข้ามคณะให้ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับคณะที่เกี่ยวข้อง
และให้ได้รับเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
19.2 นักศึกษาที่เปลี่ยนหลักสูตรจะต้องมีเวลาเรียนในหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ภาคการศึกษา
ข้อ 20 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
20.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับ และมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการระดับคณะที่ขอเข้าศึกษานั้น
20.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
20.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 13
20.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม
20.2.3 ได้ ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเดิ ม มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้ถูกพักการเรียน
20.3 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 21 นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษา เมื่อ
21.1 ตาย
21.2 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก
21.3 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ 33
21.4 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
การคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ให้กระทาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
21.4.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
21.4.2 เมื่ อสิ้ น สุ ด ภาคการศึกษาแล้ ว ไม่ ช าระค่า บ ารุง และค่า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยไม่มีหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย

21.4.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 13 อย่างใดอย่างหนึ่ง
21.4.4 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อลงทะเบียนเรียนและ
มีผลการเรียนแล้ว 2 ภาคการศึกษาปกติหรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อลงทะเบียนเรียน
และมีผลการเรียนแล้ว 4 ภาคการศึกษาปกตินับแต่วันเข้าเรียนและในทุก ๆ สองภาคการศึกษาปกติถัดไป
สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษให้นับการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษารวมเข้าด้วย
21.4.5 เมือ่ ได้ลงทะเบียนเรียนครบกาหนดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 11
21.4.6 นักศึกษาไม่ผ่านการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
ข้อ 22 นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยไม่ได้กระทาผิดทางวินัยหรือไม่ได้พ้นสภาพ
นักศึกษาเพราะมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 21.4.4 อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้โดยได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับคณะ
หมวด 4
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 23 การลงทะเบียนเรียน
23.1 นั ก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นรายวิ ช าด้ ว ยตนเองหรื อ มอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น
ดาเนินการแทนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้
วิธีการลงทะเบียนเรียน วัน เวลา และสถานที่ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกาหนด
นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
23.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชาระเงินตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษาพร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนต่อมหาวิทยาลัย
23.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในภาคการศึกษานั้นเป็นจานวนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
23.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยประกาศกาหนดจะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
จากคณบดี แต่ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือ ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
23.5 นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแต่ละภาคการศึกษาจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้ารายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนมีข้อกาหนดว่าต้องเรียน
รายวิชาอื่นก่อน นักศึกษาต้องเรีย นและสอบได้รายวิช าที่กาหนดนั้น ก่อนจึง จะมีสิท ธิ์ล งทะเบีย นเรีย น
รายวิชาที่ประสงค์ นั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

23.6 นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ มี สิ ท ธิ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าในภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึกษาละไม่เกิน 22 หน่วยกิต และนักศึกษาภาคพิเศษมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละไม่เกิน 12 หน่วยกิต
ในกรณี ที่มี เหตุผ ลความจ าเป็น นั กศึกษาอาจยื่น คาร้องขออนุมั ติต่ อคณบดี
เพื่ อ ลงทะเบี ย นเรีย นรายวิ ช าแตกต่ า งจากที่ ก าหนดไว้ ใ นวรรคก่ อนได้ แต่ เ มื่ อ รวมกั น แล้ ว ต้ อ งไม่ เ กิ น
ภาคการศึกษาละ 25 หน่วยกิต สาหรับนักศึกษาภาคปกติ และไม่เกินภาคการศึกษาละ 16 หน่วยกิตสาหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ
23.7 ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น คณบดี อ าจอนุ มั ติ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่จัดสาหรับนักศึกษาภาคปกติหรือให้นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนบางรายวิชา
ที่จัดสาหรับนักศึกษาภาคพิเศษได้ แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องชาระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเช่นเดียวกับ
นักศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 24 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
24.1 การลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิตตามหลักสูตร
24.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ก็ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องชาระค่าหน่วยกิต รายวิชาที่เรียนนั้น
และนักศึกษาต้องระบุในบัตรลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
24.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชา
เป็นพิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 25 การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรียน
25.1 การขอถอน ขอเพิ่ม และการขอยกเลิกรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนก่อน
25.2 การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาที่จะเรียนต้องกระทาภายใน 3 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจาเป็นอาจขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาได้
ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 23.5 และข้อ 23.6
25.3 การขอยกเลิกรายวิช าใด ต้องดาเนิน การให้แล้ว เสร็จ ก่อนการสอบประจา
ภาคการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ข้อ 26 การขอคืนค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วย
การรับและจ่ายเงินบารุงการศึกษา
ข้อ 27 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
27.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ที่ว่าด้วยวินัยนักศึกษา จะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา

27.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3
สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดการศึกษาภาคปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 28 การลาพักการเรียน
28.1 นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรียนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
28.1.1 ถูกเกณฑ์หรือถูกเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
28.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
28.1.3 เจ็บปุวยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานัน้ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
28.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจาเป็นส่วนตัวอาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
28.2 นักศึกษาที่ต้องการลาพักการเรียนให้ยื่นคาร้องภายในสัปดาห์ที่ 3 ของภาคการศึกษา
ที่ลาพักการเรียน
การอนุมัติให้นักศึกษาลาพักการเรียนให้เป็นอานาจของคณบดี
นั กศึกษามี สิ ทธิ์ ขอลาพั กการเรียนโดยขออนุ มั ติ ต่ อคณบดี ได้ ไม่ เกิ น 1 ภาค
การศึกษา ถ้านักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบกาหนดพัก
การเรียนแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีกให้ยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนใหม่และต้องได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย
28.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน
รวมเข้าในระยะเวลาการศึกษาด้วย
28.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดีแล้วจึง
จะกลับเข้าเรียนได้
ข้อ 29 นักศึกษาที่ประสงค์ขอลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการลาออกจะสมบูรณ์
หมวด 5
การวัด และประเมินผลการศึกษา
ข้อ 30 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ แต่ทั้งนี้นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป แต่
ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิเข้าสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกรรมการระดับ
คณะก่อน

ข้อ 31 ให้มีการวัดผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและหรือมีการวัดผลระหว่างภาคการศึกษา
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการวัดผลและประเมินผลของแต่ละหลักสูตร
ข้อ 32 การประเมินผลการศึกษา ให้ผู้สอนเป็นผู้ประเมินและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ระดับคณะ
32.1 เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา แบ่งเป็น 8 ระดับ และมีค่าระดับ ดังนี้
ระดับขั้นผลการเรียน
ความหมาย
ค่าระดับ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
+
B
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
+
C
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
+
D
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Failed)
0.0
32.2 ในกรณีทีไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับได้ให้ประเมิน โดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
P
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (Pass)
NP
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (No Pass)
I
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
Au

การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)

32.3 การให้ F กระทาในกรณีต่อไปนี้
32.3.1 นักศึกษาสอบตก
32.3.2 นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ระดับคณะ
32.3.3 นักศึกษามีเวลาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 30
32.3.4 นักศึกษาทุจริตในการสอบ
32.4 การให้ P กระทาได้ในการให้คะแนนรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิตหรือใน
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจากจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ และผลการเรียนในรายวิชานั้น
ผ่านเกณฑ์การประเมิน

32.5 การให้ I ในรายวิชาใดกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
32.5.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 30 แต่ไม่ได้สอบ เพราะปุวย
หรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี
32.5.2 ผู้ สอนและคณบดี เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เนื่ องจากนั กศึ กษา
ยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์
นักศึกษาที่ได้ I จะต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยน
I ให้เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดดังกล่าวให้ผู้สอนประเมินผลจากคะแนนที่มีอยู่และ
ดาเนินการส่งผลการเรียนภายในสองสัปดาห์นับแต่สิ้นสุดภาคการศึกษานั้น ในกรณีที่ผู้สอนไม่ดาเนินการ
ภายในเวลาที่กาหนดและเป็นเหตุอันเนื่องมาจากความบกพร่องของนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยน I เป็น F
หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกาหนด ในกรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษาอธิการบดีอาจอนุมัติให้
ขยายเวลาต่อไปได้
32.6 การให้ W ในรายวิชาใดจะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
32.6.1 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการเรียนวิชานั้น ตามข้อ 25.3
32.6.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ 28
32.6.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
32.6.4 นักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน I เพราะเหตุตามข้อ 32.5.1 และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ทาการสอบเพื่อประเมินผลการเรียนและครบกาหนดเวลาที่กาหนดให้สอบแล้วแต่เหตุ
ตามข้อ 32.5.1 นั้น ยังไม่สิ้นสุด
32.7 การให้ Au ในรายวิช าใดจะกระทาได้ใ นกรณีที่นัก ศึก ษาได้รับ อนุมัติใ ห้
ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ตามข้อ 24
32.8 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้าเพื่อแก้ผลการเรียนที่ตกหรือเรียนแทน
เพื่อเพิ่มผลการเรียนในรายวิชาใด ให้นาจานวนหน่วยกิตและค่าระดับที่ได้รับของทุกรายวิชาที่มีระบบการ
ให้คะแนนเป็นค่าระดับมารวมคานวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย
32.9 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิต
ของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
32.10 ค่าระดับเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คานวณจากผลการเรียนของนักศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง
และหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 3 ตาแหน่ง
และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะตาแหน่งที่ 3 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ตาแหน่ง
32.11 ค่าระดับเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละรายวิชา
ที่เรียนทั้งหมดตามข้อ 32.8 เป็นตัวตั้ง หารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 3 ตาแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะตาแหน่งที่ 3 เพื่อให้เหลือ
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง

32.12 ในภาคการศึกษาใดที่ นั กศึกษาได้ I ให้คานวณค่า ระดั บ เฉลี่ ย รายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
ข้อ 33 การเรียนซ้าหรือเรียนแทน
รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ F หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกาหนด ถ้าเป็นวิชาบังคับ
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าหรือถ้าเป็นวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเลือกเรียน
รายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันแทนก็ได้
หมวด 6
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 34 นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
34.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
34.2 สอบได้รายวิชาครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
34.4 มีเวลาเรียนเป็นไปตามข้อ 9
ข้อ 35 กรณีนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้วและได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 11
ข้อ 36 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
36.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และ
เรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมและของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

36.3 มีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
36.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ใช้เวลา
ในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกติ และสาหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาในการศึกษา 6 หรือ 7 ภาคการศึกษา
ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
36.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ใช้เวลา
ในการศึกษา 6 ถึง 8 ภาคการศึกษาปกติ และสาหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาในการศึกษา 11 หรือ 12
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
36.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ใช้เวลาใน
การศึกษา 9 หรือ 10 ภาคการศึกษาปกติ และสาหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาในการศึกษา 14 หรือ 15
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 37 นักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตและยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม
ข้อ 38 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ยื่นคาร้องขอรับอนุปริญญา
หรือปริญญาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข้อ 39 มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจานงขอรับ อนุป ริญ ญาหรือปริญ ญา
ต่อสานัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 34 เพื่อเสนอชื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551
(นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
พ.ศ. 2549
.............................................
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 บรรดาระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“นัก ศึก ษา” หมายความว่า นัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา และเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ข้อ 4 ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 5 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
5.1 การเรียนจากสถาบันการศึกษา
5.1.1 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
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(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C หรือ
เที ย บเท่ า ในรายวิ ช าที่ มี การประเมิ น ผลเป็ น ค่า ระดับ และได้ ระดั บ ผลการประเมิ น ผ่ า นในรายวิ ช าที่ ไ ม่
ประเมินผลเป็นค่าระดับ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกาหนด
(4) นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสาม
ในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
(5) รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ที ย บโอนได้ จ ากต่ า ง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) กรณีการยกเว้นในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) รายวิชาที่ขอยกเว้น
ต้องไม่เป็นรายวิชาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือรายวิชาที่ หลักสูตรกาหนดไว้ว่าควรจัดให้เรียน 2
ปีแรกในระดับปริญญาตรี เว้นแต่รายวิชานั้นหลักสูตรได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บันทึกในระเบียนการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้อักษร P
5.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่ มรายวิชาในหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา หรือ
เทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B หรือ
เทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
(4) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
(5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะ
ไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) นั กศึ กษาจะต้ องใช้ เวลาศึกษาอยู่ ในมหาวิ ทยาลั ยอย่ างน้ อยหนึ่ ง ปี
การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
5.2 การเรียนรู้จากประสบการณ์
5.2.1 การเทียบความรู้จากประสบการณ์จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
5.2.2 การประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา ทาได้
โดยวิธีต่อไปนี้
(1) เสนอเอกสารทางการศึกษาหรือผลงาน และทดสอบความรู้
(2) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 6 กาหนดเวลาการเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
นักศึกษาที่ป ระสงค์จ ะเที ย บโอนและยกเว้ น การเรีย นรายวิ ช าที่ ไ ด้เรียนจากสถาบั น
อุดมศึกษาอื่น จะต้องยื่นคาร้องขอเทียบโอนรายวิช าต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิ ด
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
สาหรับการขอเทียบโอนจากประสบการณ์สามารถทาได้ในทุกภาคการศึกษา
นักศึกษามีสิทธิขอเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว

ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณ ฑิตศึกษา การนั บจานวน
ภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้
7.1 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติให้นับจานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน
22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา
7.2 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคพิเศษให้นับจานวนหน่วยกิตไม่เกิน 12
หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา
7.3 นั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึก ษาให้ นั บ จ านวนหน่ ว ยกิ ต ได้ ไ ม่ เ กิ น 12 หน่ ว ยกิ ต เป็ น 1
ภาคการศึกษา
ข้อ 8 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณามีความเห็นการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเว้นรายวิชาแล้วเสนออธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 10 ให้ใช้ระเบียบนี้ กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 11 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหา
จากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2549
(นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
พ.ศ. 2549
.............................................
เพื่อให้การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 18(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดย
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 บรรดาระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบีย บนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
ข้อ 4 หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้มีดังต่อไปนี้
(1) ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร
(2) วุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร
(3) ใบรับรองผลการศึกษา
(4) ใบรับรองคุณวุฒิ
(5) ใบรายงานผลการศึกษา
(6) ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ข้อ 5 แบบพิม พ์หลั กฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 4 ให้ใช้แบบพิมพ์ ตามที่ม หาวิทยาลั ย
กาหนด
ข้อ 6 ให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์
หลักฐานแสดงผลการศึกษา โดยจัดให้มีบัญชีรับจ่ายเป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
ข้อ 7 ให้น ายทะเบีย นเป็น ผู ้รับ ผิด ชอบและด าเนิน การออกหลัก ฐานแสดงผลการศึก ษา
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 8 เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้ถือเอาวันที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักศึกษาว่าครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
และข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสร็จสิ้นเป็นวันที่สาเร็จการศึกษา
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ข้อ 9 การออกประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร
(1) มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรให้เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
(2) ประกาศนี ย บั ต รหรือ อนุ ป ริญ ญาบั ต รหรื อปริ ญ ญาบั ต รให้ป ระทั บ ตราดุ น ของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 10 การออกวุฒิบัตรและเกียรติบัตร
(1) มหาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจออกวุ ฒิ บั ต รแก่ ผู้ ที่ เ ข้ า รั บ อบรมหลั ก สู ต รการอบรม
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นและมีเวลาการอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
(2) มหาวิทยาลัยมีอานาจออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ทาคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัย
สังคม และประเทศชาติ
(3) ให้อธิการบดีและผู้อานวยการฝึกอบรม ลงนามในวุฒิบัตร และให้อธิการบดีลงนาม
ในเกียรติบัตรพร้อมทั้งประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 การออกใบรับรองผลการศึกษา
(1) มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาครบถ้วนตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(2) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับรอง
และอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การออกใบรับรองคุณวุฒิ
(1) โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิให้แก่ผู้ที่
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ ป ระกาศนี ย บั ต ร หรืออนุ ป ริญ ญาบั ต ร หรือปริญ ญาบั ต รแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
ใบประกาศนียบัตร หรือใบอนุปริญญาบัตร หรือใบปริญญาบัตร
(2) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายผู้ขอใบรับรอง และ
อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 การออกใบรายงานผลการศึกษา
(1) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้แก่ผู้กาลังศึกษาอยู่ หรือผู้สาเร็จ
การศึกษา
(2) ใบรายงานผลการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ให้รายงานผลการศึกษาถึงภาค
การศึกษาที่ทราบผลการศึกษาแล้ว
(3) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนและอธิการบดี หรือรองอธิการบดี
ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามและประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
(1) ในกรณีที่ประกาศนีย บัตร อนุปริญ ญาบัตรหรือปริญ ญาบัตรสูญหายหรือชารุด
จนใช้การไม่ได้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(2) ในกรณี ที่ ระเบี ย นแสดงผลการศึกษาสู ญหาย หรือชารุด จนไม่ ส ามารถจะออก
ใบรายงานผลการศึกษาได้ ถ้าผู้ขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่น แสดงผลการศึกษา ซึ่งอธิการบดีพิจารณา
เห็นว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนโดยไม่ต้องลงรายละเอียดผลการศึกษาแต่ให้
ผู้ออกใบสาคัญดังกล่าว หมายเหตุไว้ด้วยว่าหลักฐานแสดงผลการศึกษา สูญหาย
(3) ใบแทนทุกฉบับให้นายทะเบียน และอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม
และประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

ข้อ 15 การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 4(3) ข้อ 4(4) ข้อ 4(5) และข้อ 4(6) ให้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้
(1) ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ชุดละ 100 บาท
(2) ระดับปริญญาโท ชุดละ 300 บาท
(3) การศึกษา ระดับปริญญาเอก ชุดละ 500 บาท
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 4(3) และข้อ 4(4) ครั้งแรก ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียม
ข้อ 16 ผู้สาเร็จการศึกษาต้องขอรับหลักฐานประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร
ภายในกาหนด 3 เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดดังกล่าวต้องเสียค่าเก็บรักษา
จานวน 100 บาท
ข้อ 17 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหา
จากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2549

(นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีภาคปกติ
พ.ศ. 2549
.............................................
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาภาคปกติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้ วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาระดับ อนุป ริญญา ปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2549 ”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างเวลา
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษานั้นจนถึงเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่
“นักศึกษาภาคปกติ ” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทาการปกติของ
มหาวิทยาลัยเรียนในวันราชการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษา
ที่ 2 ของแต่ละปี
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ
ข้อ 5 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9
หน่วยกิต และไม่นับเป็นภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 6 เวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอน 8 สัปดาห์ ในกรณีมีความจาเป็นให้จัด
6 สัปดาห์ และต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียนไม่ต่ากว่า 16 คาบ ต่อหนึ่งหน่วยกิต
ข้อ 7 การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 8 นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดู ร้อนตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรื อ
ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษก็ได้
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นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาดังต่อไปนี้
(1) วิชาปรับพืน้ ฐาน (Prerequisite)
(2) วิชาที่ผลการเรียนเป็น F หรือ ไม่ผ่าน
(3) วิชาที่ต้องเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
(4) วิชาอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจาก
การใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2549
(นายมีชยั ฤชุพันธุ)์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
พ.ศ. 2553
…………………………………………
โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
พ.ศ. 2552 และโดยความเห็ น ชอบของสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2553 เมื่ อ วั น ที่
1 กรกฎาคม 2553 อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาประกาศหรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เป็นค่าขึ้นทะเบียน
นักศึกษา ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา และค่าเอกสารคู่มือการศึกษารวม 500 บาท
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา
5.1 นักศึกษาภาคปกติ
5.1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป
2,000 บาท
5.1.2 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชา
5.1.2.1 สาขาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี และสาขารัฐประศาสนศาสตร์
1,000 บาท
5.1.2.2 สาขานิติศาสตร์
3,500 บาท
5.1.2.3 สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ 20,250 บาท
5.1.2.4 สาขาวิทยาศาสตร์
2,000 บาท
5.1.2.5 สาขาการจัดการการบิน
19,000 บาท
5.1.3 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
4,000 บาท
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ในกรณีที่นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชาตามข้อ 5.1.2 และค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1,500 บาท
5.2 นักศึกษาภาคพิเศษ
5.2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป
2,000 บาท
5.2.2 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชา
5.2.2.1 สาขาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี และสาขารัฐประศาสนศาสตร์
1,000 บาท
5.2.2.2 สาขานิติศาสตร์
6,000 บาท
5.2.2.3 สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ 22,000 บาท
5.2.2.4 สาขาวิทยาศาสตร์
2,000 บาท
5.2.2.5 สาขาการจัดการการบิน
20,000 บาท
5.2.3 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
4,000 บาท
ข้อ 6 นักศึกษาที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้
6.1 นักศึกษาภาคปกติ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชา
ตามอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ 5.1.2 และให้เรียกเก็บค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1,500 บาท
6.2 นักศึกษาภาคพิเศษ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชา
ตามอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ 5.2.2 และให้เรียกเก็บค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1,500 บาท
ข้อ 7 นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนที่หน่วยให้บริการทางการศึกษาและศูนย์
การศึกษาให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นค่าบารุงหน่วยให้บริการทางการศึกษาเพิ่มจากการเรียก
เก็บตามข้อ 5 หรือข้อ 6 แล้วแต่กรณีอีกเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้
2,000 บาท
1. หน่วยให้บริการทางการศึกษาเซียร์รังสิต
2. หน่วยให้บริการทางการศึกษาแก่งคอย
2,000 บาท
2,000 บาท
3. หน่วยให้บริการทางการศึกษากบินทร์บุรี
4. หน่วยให้บริการทางการศึกษาเดอะมอลล์รามคาแหง
2,500 บาท
2,000 บาท
5. ศูนย์การศึกษาสระแก้ว
6. ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร
1,500 บาท
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี
8.1 ค่าปรับการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายช้ากว่ากาหนด
8.1.1 นักศึกษาภาคปกติ วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท
8.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษ วันละ 30 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
8.2 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
8.2.1 นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 500 บาท
8.2.2 นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท

8.3 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
8.3.1 นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 500 บาท
8.3.2 นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
ข้อ 9 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2553

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการท่องเที่ยว
.............................................
อาศัย อานาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การรับ และจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี
และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2550 และโดยความเห็นของของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
1/2550 เมื่อวัน ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
เรียกเก็บไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ใช้สาหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบี ยนนักศึกษา เป็นค่าขึ้นทะเบียน
นักศึกษา ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา และค่าเอกสารคู่มือการศึกษา รวม 500 บาท
ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป
2,000 บาท
3.2 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 6,000 บาท
3.3 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
4,000 บาท
ในกรณี ที่ นั กศึ กษาภาคปกติ ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคฤดู ร้ อนให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชา 3,000 บาท และค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1,500 บาท
ข้อ 4 นัก ศึก ษาที ่ไ ม่ส าเร็จ การศึก ษาตามระยะเวลาที ่ม หาวิท ยาลัย กาหนด ให้เ รีย กเก็บ
ค่า ธรรมเนีย มการศึก ษาเฉพาะค่า ธรรมเนี ย มสาขาวิ ช า 3,000 บาท และให้เรี ย กเก็บ ค่า ลงทะเบี ย น
เหมาจ่าย 1,500 บาท
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี
5.1 ค่าปรั บการช าระค่าธรรมเนี ยมการศึกษาช้ ากว่ าก าหนด วั นละ 20 บาท แต่ ไม่ เกิ น
1,500 บาท
5.2 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท
5.3 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
500 บาท
5.4 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ กษาส าหรั บ นั กศึ กษาที่ ไ ม่ ไ ด้ ถื อสั ญชาติ ไ ทยภาคการศึ กษาละ
3,000 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการท่องเที่ยว
.............................................
อาศัย อานาจตามความในข้อ 5 แห่ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับ และจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี
และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2550 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
1/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียก
เก็บไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ใช้สาหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้น ทะเบีย นนักศึกษา เป็นค่าขึ้น ทะเบีย น
นักศึกษา ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา และค่าเอกสารคู่มือการศึกษา รวม 500 บาท
ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป
2,000 บาท
6,000 บาท
3.2 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
3.3 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
4,000 บาท
สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนที่ศูนย์ให้การศึกษานอกมหาวิทยาลัยให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นค่าบารุงศูนย์การศึกษาเพิ่มจากการเรียกเก็บตามข้อ 3.1 – 3.3 อีก ดังนี้
2,000 บาท
1) ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์ รังสิต
2) ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย
2,000 บาท
3) ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี
2,000 บาท
4) ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์
2,500 บาท
5) ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว
2,000 บาท
6) ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 1,500 บาท
ข้อ 4 นัก ศึก ษาที ่ไ ม่ส าเร็จ การศึก ษาตามระยะเวลาที ่ม หาวิท ยาลัย ก าหนด ให้เ รีย กเก็บ
ค่า ธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชา 3,000 บาท และให้เรียกเก็บค่าลงทะเบียนเหมา
จ่าย 1,500 บาท
สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนที่ศูนย์ให้การศึกษานอกมหาวิทยาลัยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา เป็นค่าบารุงศูนย์การศึกษาเพิ่มจากการเรียกเก็บตามข้อ 4 อีกดังนี้
1) ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์ รังสิต
2,000 บาท
2) ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย
2,000 บาท
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3) ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี
2,000 บาท
4) ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์
2,500 บาท
5) ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว
2,000 บาท
6) ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 1,500 บาท
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี
5.1 ค่าปรับการช าระค่าธรรมเนีย มการศึกษาช้ากว่ากาหนด วั นละ 30 บาท แต่ไม่ เกิน
2,000 บาท
5.2 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
5.3 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
1,000 บาท
5.4 ค่า ธรรมเนีย มการศึกษา ส าหรับ นั กศึกษาที่ไ ม่ไ ด้ ถือสัญ ชาติ ไทย ภาคการศึกษาละ
3,000 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554
.........................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
พ.ศ. 2552 ข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้ท้ายข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553
“และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น รวม 1,000 บาท”
ข้อ 4 ให้เพิ่มเติมข้อ 5.1 ของประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 ดังนี้
“5.1.2.6 สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 24,000 บาท”
ข้อ 5 ให้เพิ่มเติมข้อ 5.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 ดังนี้
“5.2.2.6 สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 25,000 บาท”
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 3)
.............................................
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2553 ให้มีความเหมาะสม
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบี ยบมหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 ข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยการเงิ นและทรัพ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2549 และโดยความเห็น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 3)”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่นักศึกษาเข้าใหม่ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็น
ต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5.1.2.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญา
ตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 5,000 บาท”
ข้อ 4 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 5.2.2.3 ของประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 5,000 บาท”
ข้อ 5 ให้เพิ่มเติมข้อ 5.1 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้
“5.1.2.7 สาขาเทคโนโลยี 3,000 บาท
5.1.2.8 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 1,000 บาท
5.1.2.9 สาขานิเทศศาสตร์ 1,000 บาท
5.1.2.10 สาขาเศรษฐศาสตร์ 1,000 บาท
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5.1.2.11 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3,000 บาท”
ข้อ 6 ให้เพิ่มเติมข้อ 5.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้
“5.2.2.7 สาขาเทคโนโลยี 3,000 บาท
5.2.2.8 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 1,000 บาท
5.2.2.9 สาขานิเทศศาสตร์ 1,000 บาท
5.2.2.10 สาขาเศรษฐศาสตร์ 1,000 บาท
5.2.2.11 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3,000 บาท”
ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การเก็บเงินค่าบารุงหอพักนักศึกษา และค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม)
พ.ศ. 2555
.............................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียม
หอพัก อาศัยอานาจตามความในข้อ 4 และข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชู ปถัมภ์ ว่ าด้ วย การเงิ นและทรัพย์ สิน ของมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. 2549 มหาวิ ทยาลั ย จึง ประกาศ
หลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าบารุงหอพักนักศึกษา ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพักในห้องพักนักศึกษา
ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“หอพัก” หมายความว่า หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
“ค่าบารุงหอพัก” หมายความว่า เงินซึ่งได้รับชาระเพื่อให้ได้สิทธิในการเข้าอยู่ภายในหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกาหนดจ่ายเป็นภาคการศึกษาในปีการศึกษา
นั้นๆ ชาระเงินค่าบารุงหอพักได้ที่ฝุายการเงิน
“ค่าธรรมเนียมหอพัก” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากบุคคลภายนอกเมื่อ
บุคคลภายนอกเข้าพักในหอพัก ชาระเงินค่าธรรมเนียมหอพักได้ที่ฝุายการเงิน
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าอยู่ในหอพัก
“บุ ค คลภายนอก” หมายความว่ า นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและบุ ค คลที่ ไ ม่ ใ ช่ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักในหอพัก
ข้ อ 3 นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า อยู่ ใ นหอพั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งช าระเงิ น ค่ า บ ารุ ง หอพั ก ตามที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บในอัตราห้องละ 12,000 บาท ต่อภาคเรียน
ข้อ 4 นักศึกษาที่เข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องชาระค่าประกันของเสียหายคนละ
1,000 บาท และค่าประกันกุญแจคนละ 100 บาท
ข้อ 5 นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมหอพักในอัตรา คนละ 200 บาท/วัน (รวมค่าซักผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอนและผ้าห่ม)
ข้อ 6 นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้าพักจะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

ข้อ 8 ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการดาเนินงานสานักสิทธิ
ประโยชน์เป็นผู้รับวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม)
พ.ศ. 2555
.............................................
เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ด้านการคืนเงินค่าประกันหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ มีป ระสิท ธิภ าพ และเป็น ไปตามนโยบายการเข้า พัก ของ
มหาวิท ยาลัย ส านัก สิท ธิป ระโยชน์จ ึง กาหนดแนวปฏิบ ัต ิแ ละเงื ่อ นไขในการคืน เงิน ค่า บ ารุง หอพัก
นักศึกษาและค่าประกันหอพัก ดังนี้
1. ค่าบารุง หอพัก หมายความว่า เงิน ซึ่ง ได้รับชาระเพื่อให้ไ ด้สิท ธิในการเข้าอยู่ภายในหอพัก
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ โดยกาหนดจ่า ยเป็น ภาคการศึก ษาใน
ปีการศึกษานั้นๆ นักศึกษาหอพักชาระค่าบารุงหอพักได้ที่ฝุายการเงิน
2. ค่า ประกัน หอพัก หมายความว่า เงิน ซึ่ง ได้รับ ชาระเพื่อ เป็น การประกัน ความเสีย หายใน
ทรัพย์สิน ของหอพักซึ่ง นักศึกษาได้เข้า พักและใช้ป ระโยชน์จากทรัพย์สิน นั้ น ๆ รวมทั้ง ค่า ประกัน กุญ แจ
นักศึกษาหอพักชาระค่าประกันหอพักได้ที่ฝุายการเงิน
3. มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่า ประกันหอพัก เฉพาะกรณีที่นักศึกษาไม่กระทาความเสียหายใน
ทรัพย์สินของหอพัก ซึ่งนักศึกษาได้เข้าพักและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นๆ นักศึกษาหอพักรับเงิน
ค่าประกันหอพักคืนได้ที่ฝุายการเงิน
4. มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาได้รับสิทธิให้เข้าพัก
ในหอพักของมหาวิทยาลัยแล้ว และภายหลังนักศึกษาได้ทาให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของหอพัก
ซึ่งนักศึกษาได้เข้าพักและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นๆ ตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น
5. การได้รับสิทธิให้เข้า พักในหอพักของมหาวิทยาลัย ให้นับจากวันที่ชาระเงิน ค่าบารุงหอพัก
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6. ในกรณีที่นัก ศึก ษาจะย้า ยออกจากหอพัก ของมหาวิท ยาลัย ระหว่า งภาคเรีย น นัก ศึก ษา
ต้อ งแจ้ง เจ้า หน้า ที ่ป ระจ าหอพัก ล่ว งหน้า 15 วัน เพื ่อ ส ารวจความเสีย หายในทรัพ ย์ส ิน ของหอพัก
มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินประกันของเสียหายให้กับนักศึกษา
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7. ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
8. ในกรณี ที่เกิด ปัญหาจากการใช้ ประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการดาเนินงานสานักสิท ธิ
ประโยชน์เป็นผู้รับวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการชาระค่าไฟฟ้า และอัตราค่าไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษา (เพิ่มเติม)
พ.ศ. 2555
.............................................
เพื่อให้การใช้ไฟฟูาภายในหอพักนักศึกษาและการชาระเงินค่าไฟฟูาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและตระหนักในการใช้พลังงานไฟฟูาใน
ห้องพักนักศึกษาอย่างประหยัด
อาศั ย อานาจตามความในข้อ 4 และข้อ 8 แห่ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยจึงประกาศหลักเกณฑ์วิธีการชาระเงินค่าไฟฟูาและอัตราค่าไฟฟูาในห้องพักนักศึกษาไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
“ฝุายการเงิน” หมายถึง ฝุายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
“หอพักนักศึกษา” หมายถึง หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
“ห้อ งพักนักศึกษา” หมายถึง ห้อ งพักนักศึกษา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
“ค่าไฟฟูา” หมายถึง ค่าไฟฟูาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา โดยคานวณจากหน่วยไฟฟูาที่ใช้
ข้อ 2 ให้เรียกเก็บเงินค่าไฟฟูาจากนักศึกษาที่อยู่หอพักนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟูาประจาห้องนักศึกษา โดยให้นักศึกษาชาระเงินค่าไฟฟูาเป็นรายเดือน
ข้อ 3 วิธีการชาระเงินค่าไฟฟูา ให้นักศึกษาหอพักชาระเงินค่าไฟฟูาเป็นเงินสดที่ฝุายการเงินของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 4 อัตราค่าไฟฟูาในห้องพักนักศึกษา อัตราค่าไฟฟูาหน่วยละ 5 บาท
ข้อ 5 นักศึกษาต้องชาระเงินค่าไฟฟูาให้เรียบร้อยก่อนปิดภาคเรียน หากไม่ชาระเงินตามกาหนด
มหาวิทยาลัยคิดค่าปรับชาระเงินค่าไฟฟูาล่าช้า ในอัตราวันละ 10 บาท และหากถึงกาหนดวันลงทะเบียน
ของภาคเรียนถัดไป นักศึกษายังมียอดค้างชาระค่าไฟฟูา มหาวิทยาลัยจะระงับการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 6 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
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ข้ อ 7 ในกรณี มี ปั ญ หาหรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ไ ด้ ให้ ป ระธานคณะกรรมการ
ดาเนินงานสานักสิทธิประโยชน์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

