คำนำ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีองค์ประกอบหลายประการ องค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญคือ การให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ซึ่ง ถือ เป็ น กลไกส าคั ญในการช่ว ยเสริ มสร้า งการเรี ยนรู้ใ ห้ กั บนั กศึ กษา โดยให้ ค าปรึก ษาแนะน า
ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาในเรื่ อ งต่ า ง ๆ เช่ น กระบวนการการเรี ย นการสอน กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา
อีกทั้งเสริ มสร้ างความเข้าใจอัน ดีระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และเป็นสื่อกลางในการนา
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ มาแจ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท ราบและปฏิ บั ติ นอกจากนี้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
ยังเป็นผู้สอดส่องดูแล ด้านสวัสดิการนักศึกษาและเป็นที่พึ่งแก่นักศึกษาเมื่อมีปัญหา ดังนั้น อาจารย์
ที่ป รึกษาเป็ น บุ คคลที่นั กศึกษาให้ ความไว้ว างใจและเข้ามาปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะสามารถ
ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าและช่ ว ยเหลื อ นั กศึ ก ษาได้ ดี จ าเป็น จะต้อ งมีค วามเข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นตระหนั ก ถึง ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาระบบ
การให้คาปรึกษาและการดาเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดถือปฏิบัติ
เป็นแนวเดียวกัน จึงได้จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาฉบับนี้ขึ้นโดยมีรายละเอียดภารกิจของอาจารย์
ที่ป รึกษา ระเบี ยบการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษา
จะต้องทราบเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติตน
ให้ถูกต้อง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเล่มนี้
จะช่วยให้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มิถุนายน 2565
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คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอำสำ พัฒนำท้องถิ่น
อั ต ลั ก ษณ์ หมายถึ ง บุ ค ลิ ก ลั ก ษณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เ รี ย น ตามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

เอกลักษณ์
เป็นสถำบันที่น้อมนำแนวทำงกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลั กษณ์ หมายถึ ง ความส าเร็จตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส ะท้อ นให้ เห็ น เป็นลั กษณ์โ ดดเด่ น
เป็นหนึ่งของสถานศึกษา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
สร้างมาตรฐานทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ สังคม และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะนาไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรั บ แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ค วามต้ อ งการของสั ง คมที่ ห ลากหลายมี ค วามก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และจะพัฒนาอาจารย์
ผู้ ส อนให้ สามารถบู ร ณาการเนื้ อหาวิ ชาให้ ส อดรับกับยุคสมั ยของเศรษฐกิจที่ก้ าวนาประเทศในขณะนี้ได้
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ให้
มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยได้กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้
1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถนา
ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
2. มีทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพด้วยใจรัก ดารงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม
4. มีค วามรัก ผูก พัน ต่อ ท้อ งถิ ่น ภาคภูม ิใ จในคุณ ค่า ของความเป็น ไทย ภูม ิป ัญ ญาไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรให้คำปรึกษำ
1. คณะกรรมการการให้คาปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธาน
1.2 ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
1.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ
กรรมการ
1.4 ผู้อานวยกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
1.5 ผู้อานวยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการการให้คาปรึกษาระดับคณะ ประกอบด้วย
2.1 คณบดี
ที่ปรึกษา
2.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธาน
2.3 ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
2.4 หัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
3. อาจารย์ที่ปรึกษา

กำรดำเนินงำนตำมหน้ำที่ของบุคลำกรในระบบกำรให้คำปรึกษำ
 หน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้คำปรึกษำระดับมหำวิทยำลัย

1. พัฒนาระบบและดาเนินการตามระบบการให้คาปรึกษาของมหาวิทยาลัย
2. จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานและผลั กดั น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้คาปรึกษา
4. ประสานงานให้การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ทุกครั้ง
5. ประชาสัมพันธ์ระบบการให้คาปรึกษาทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
6. ประสานงานให้ระบบการให้คาปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
7. จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ระบบการให้ ค าปรึ ก ษาเป็ น ประจ าทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา (ดู ตั ว อย่ า ง
กรอบการประเมินและตัวอย่างเครื่องมือการประเมิน ในภาคผนวก ก)
8. น าผลการประเมิ น ระบบการให้ ค าปรึ ก ษามาปรั บ ปรุ ง ระบบการให้ ค าปรึ ก ษา
ของมหาวิทยาลัย
9. แจ้งผลการประเมินระบบการให้คาปรึกษาของแต่ละคณะให้คณบดีทราบและปรับปรุงการ
ดาเนินงานของระบบการให้คาปรึกษาของคณะ
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หน้ำที่ของคณบดี
1. นานโยบายระบบการให้คาปรึกษามาปฏิบัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาปรึกษาระดับคณะ
3. ให้ความสาคัญและสนับสนุนระบบการให้คาปรึกษาระดับคณะ
4. สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดสรรงบประมาณ สาหรับการดาเนินงานของคณะกรรมการการให้คาปรึกษาระดับคณะอย่าง เพียงพอ

 หน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้คำปรึกษำระดับคณะ

1. นาระบบการให้คาปรึกษามาดาเนินการ
2. จัดสัมมนาหรือฝึกอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ ให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และ
ข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนเทคนิคและทักษะในการให้คาปรึกษา และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการสื่อสาร
3. จัดหาเครื่องมือเพื่อใช้ในการให้คาปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
4. ประสานงานกั บ ประธานกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเพื่ อ จัด ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึก ษาดู แ ล
รับผิดชอบนักศึกษากลุ่มละประมาณ 30 คน และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
5. จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
6. เป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ
7. ศึกษาปัญหาที่ทาให้นักศึกษามีผลการเรียนต่าลงและหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
8. ดาเนินการจัดและรวบรวมผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา
9. รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ
10. นาผลการประเมินระบบงานการให้ คาปรึกษาและปัญหาอุปสรรคของอาจารย์ที่ปรึกษามา
ปรับปรุงระบบงานการให้คาปรึกษาระดับคณะให้มีประสิทธิภาพ
11. ส่งเสริมระบบพี่ช่วยน้องและเพื่อนช่วยเพื่อน ให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา
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องค์ประกอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
 ควำมสำคัญของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
การที่มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้บรรลุผลสาเร็จได้ จาเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งที่สาคัญมากคือ “อาจารย์ที่ปรึกษา”
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและด้านบุคลิกภาพของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยไปดาเนินการ พร้อมทั้งทาหน้าที่กากั บ ดูแล ให้คาปรึกษา และ
แนะนานักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอันจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสาเร็จใน
การศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งของ
มหาวิทยาลัยและของสังคม
 คุณลักษณะของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี มีดังนี้
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
3. สละเวลาพบกับนักศึกษาเพื่อทราบปัญหาของนักศึกษา
4. เข้าใจปัญหาของนักศึกษา พร้อมและรับที่จะช่วยเหลือนักศึกษา
5. มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ปัญหา
6. มีทักษะการสื่อสาร
7. เอาใจใส่ในความประพฤติของนักศึกษา
8. เป็นบุคคลที่ยอมรับและพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง
9. มีจิตสานึกของความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
10. มีความรับผิดชอบ
11. มีหลักจิตวิทยาในการให้คาปรึกษา และมีจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา
 จรรยำบรรณของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
1. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาต้ อ งค านึ ง ถึ ง สวั ส ดิ ภ าพของนั ก ศึ ก ษา โดยจะไม่ ก ระท าการใด ๆ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม
2. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแลให้เป็น
ความลับ
3. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาต้ อ งพยายามช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาจนสุ ด ความสามารถ (ภายในขอบเขต
ความสามารถของตน) หากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ควรแนะนานักศึกษาผู้นั้นไปรับ
บริการจากบุคคลอื่น เช่น นักแนะแนว แพทย์ จิตแพทย์ และนักกฎหมาย เป็นต้น
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4. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาไม่ ค วรวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ บุ ค คลหรื อ สถาบั น ใด ๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาฟั ง ในทาง
ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือสถาบันนั้น
5. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในสาขา
ที่ตนสอนมีศีลธรรมจรรยาบรรณที่ดีงาม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
 หน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดูแล ส่งเสริมพัฒนาการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อช่วยให้
นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์มากที่สุด
 โครงสร้ำงกำรบริหำรระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ
หน้ าที่ ของบุ คลากรฝ่ ายต่า ง ๆ ของการให้ คาปรึก ษา เพื่อ ให้ การบริห ารการให้ ค าปรึก ษาแก่
นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ จึงสามารถกาหนดโครงสร้าง
การบริหาร ดังนี้
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการให้คาปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการให้คาปรึกษาระดับคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษา
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 หลักกำรและแนวปฏิบัติในกำรให้คำปรึกษำ
การปฏิ บั ติ ง านอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาจะประสบผลส าเร็ จ ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเข้ า ใจ
ในหลักการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา รู้และตระหนักในหน้าที่ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนเทคนิค
การให้คาปรึกษา ดังนี้
1. หลักกำรให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำ อาจารย์ที่ปรึกษาควรยึดหลักการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ดังนี้
1.1 สั ม พั น ธภาพระหว่ า งอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษากั บ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาควรสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา โดยสร้างความศรัทธา น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการพูดอย่างเป็น
มิตร เป็นกันเอง และพยายามเข้าใจนักศึกษา
1.2 ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาควรศึกษา
ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา สังเกตและเข้าใจในบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ตลอดจนลักษณะปัญหา เพื่อเลือกใช้
วิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกัน
1.3 ความแตกต่ า งของลั ก ษณะปั ญ หากั บ ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา อาจารย์
ที่ ปรึ กษาต้ องเข้ าใจถึ งปั ญหาของนั กศึ กษาว่ ามี ปั ญหารอบด้ านที่ ส ามารถส่ งผลกระทบต่ อการเรี ยนและ
การใช้ชีวิตในสังคมภายนอก อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรให้คาปรึกษาได้ทุกด้าน และถือว่าเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอยู่ใกล้ชิดเสมือนเป็นบิดามารดาคนที่สองของนักศึกษา ที่ต้องดูแล แก้ปัญหา ให้ความรัก และ
ความอบอุ่น เช่นเดียวกัน
1.4 การยอมรับ ให้เกียรติ เคารพตนเอง และบุคคลอื่น อาจารย์ที่ปรึกษาพึงยอมรับ นักศึกษา
ในฐานะ “ลูก” และ “ศิษย์” ให้เกียรตินักศึกษาทั้งกริยาท่าทาง คาพูด ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม พึงให้คาปรึกษา
ด้วยใจกว้าง หนักแน่น รับฟังด้วยความเมตตา เป็นกลาง ไม่กล่าวละเมิดผู้อื่นในทางเสียหาย ไม่เป็นธรรม
และสอนให้นักศึกษาพึงเคารพสิทธิของผู้อื่น ยอมรับบุคคลอื่นเช่นเดียวกับการยอมรับตน
1.5 หลั ก การติ ด ตามและประเมิ น ผล อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาควรบั นทึ ก การให้ ค าปรึ ก ษา
แก่นักศึกษา การแสวงหาข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ การทาความเข้าใจในปัญหาเรื่องราวให้กระจ่าง และใช้
เป็นฐานข้อมูลการให้คาปรึกษาในครั้งต่อ ๆ ไป รวมทั้งติดตามผลภายหลังให้คาปรึกษา และชี้แนะนักศึกษา
1.6 หลั กแห่ งจรรยาบรรณ อาจารย์ ที่ ปรึ กษาพึ งยึ ดถื อจรรยาบรรณของอาจารย์ ที่ ปรึ กษา
ครู อาจารย์อย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของนักศึกษา ไม่ก่อความสัมพันธ์ฉันชู้สาว ไม่
เรียกร้องเงินทองเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่นานักศึกษาไปในทางเสื่อม และไม่ก่อปัญหาเพิ่ม
2. เทคนิคกำรให้คำปรึกษำ
2.1 เทคนิคการรับฟัง
(1) มองนักศึกษาขณะรับฟังปัญหาด้วยความสนใจ
(2) วางท่าทีที่สบาย ไม่เคร่งเครียด
(3) ตอบสนองการพูดของนักศึกษาด้วยการรับคา แสดงสีหน้าท่าทางตอบรับ
(4) สะท้ อ นความรู้ สึ ก และเข้ า ใจความรู้ สึ ก นั ก ศึ ก ษาด้ ว ยการทวนค าพู ด และแสดง
ความเห็นใจต่อปัญหาที่นักศึกษาประสบอยู่
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(5) ใช้ความเงียบ ในบางครั้งเพื่อให้นักศึกษาทบทวนสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
(6) กระตุ้น ให้ นั กศึก ษาระบายความเครียด ความคั บข้อง ออกมาด้ ว ยคาถามและค า
ปลอบโยน โดยแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่พึ่ง ที่คิดหาทางช่วยเหลือ และแนะนาได้
2.2 เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ
(1) สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่น ด้วยการยิ้มแย้ม และคาพูดอ่อนโยน
(2) สนใจชีวิต ความเป็นอยู่ของนักศึกษา ด้วยคาถาม และแสดงท่าทาง
(3) เมตตากรุณาแก่นักศึกษา ด้วยข้อเสนอแนะที่ดีหลาย ๆ ทาง ที่จะช่วยให้นักศึกษา
พิจารณาเป็นทางออก
(4) แสดงความจริงใจเมื่อนักศึกษามาขอคาปรึกษา ด้วยการหยุดทาอย่างอื่น และตั้งใจ
เต็มใจ กระตือรือร้นที่จะรับฟังนักศึกษา
(5) เปิดใจให้นักศึกษาทราบถึงความตั้งใจ สนใจ และห่วงใยที่จะช่วยนักศึกษาเสมือนลูก
และศิษย์ คอยติดตามไถ่ถามอย่างสม่าเสมอถึงผลจากการให้คาปรึกษาไปแล้ว
2.3 เทคนิคการให้คาปรึกษา
(1) ให้คาปรึกษาอย่างถูกต้อง ถูกวิธี โดยศึกษาข้อมูลที่จาเป็น เกี่ยวข้องให้มากและถ่อง
แท้ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจดจาข้อมูลเหล่านี้อย่างแม่นยา และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหากรณีต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
(2) รั บ ฟั งปั ญหา ข้อมู ล ต่ าง ๆ ให้ ครบถ้ ว นทุกด้ าน โดยกระตุ้น ให้ นัก ศึกษาบอกเล่ า
เรื่องราว เหตุผล และความรู้สึก ให้หมด ระหว่างฟังไม่ควรขัดจังหวะ หรือใช้คาพูดตอบโต้ว่าไม่ควรเป็น
เช่นนั้น เช่นนี้ จนนักศึกษาไม่กล้าบอกข้อมูลให้ครบถ้วน
(3) การตีความเรื่องราวข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ควรถามความเห็น ความรู้สึกจากนักศึกษาด้วย
ว่าอาจเป็น เช่น นั้ น เช่น นี้ ได้ การตีความใด ๆ หากตีความผิ ดพลาดไม่ใช้ห ลักการดังกล่ าวอาจทาให้ การ
แก้ปัญหาผิดพลาดได้
(4) การสะท้อนตัวตนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น โดยใช้คาพูด
กระตุ้นนานักศึกษาได้สารวจตนเอง และกล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา หรืออาจารย์บอกความรู้สึกนึกคิดของตน
วิจารณ์นักศึกษาออกมาตรง ๆ และจริงใจ เพื่อให้เป็นกระจกสะท้อนที่นักศึกษาจะได้มองเห็น เข้าใจตนและคนอื่น
ชัดเจนขึ้น แต่ต้องอยู่บนหลักแห่งความสุภาพ และบรรยากาศไม่เคร่งเครียด จริงจังเกินไป
(5) การตั้งคาถาม อาจารย์ที่ปรึกษาควรใช้คาถาม ที่ชัดเจน สุภาพ และมีจุดหมายที่
ต้องการให้นักศึกษาสะท้อนข้อมูลเหมาะสมและใช้คาถามเพื่อให้ได้คาตอบที่แน่ชัด โดยมีจุดมุ่งหมายจะสร้าง
ความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของนักศึกษา
(6) การชี้ทางออกเพื่อแก้ปัญหาแก่นั กศึกษา อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องใช้เทคนิคการให้
กาลังใจโดยใช้คาพูดกระตุ้นให้นักศึกษากล้าสู้ปัญหา เกิดความมั่นใจ พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและเสนอแนะให้
นักศึกษาใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
3. กำรบันทึกและกำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอาจารย์ ที่ปรึกษานั้น จะต้องบันทึกการทางานไว้อย่างเป็นระบบ
เป็นรายกรณี รายสัปดาห์ และรายเดือน นับตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาจนสาเร็จการศึกษาดังนี้
3.1 ตรวจสอบประวัตินักศึกษา ตามแบบบันทึก มรว.ทป.01 (http://reg1.vru.ac.th)
3.2 รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามแบบบันทึก มรว.ทป.02 (http://acad.vru.ac.th)
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3.3 รายงานการบั น ทึ กการให้ ค าปรึ ก ษา ตามแบบบั นทึ ก มรว.ทป.03 บั นทึ ก การข้ อ ความ
ช่วยเหลือ/แนะนา นักศึกษา ตามแบบบันทึก มรว.ทป.04 และบันทึกการขอเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาพบ
เพื่อปรึกษาหารือ ตามแบบบันทึก มรว.ทป.05 สาหรับแบบบันทึก มรว.ทป.04 และ มรว.ทป.05 ให้รายงาน
เฉพาะกรณีที่มีการใช้แบบบันทึก(http://acad.vru.ac.th)
3.4 อาจารย์ ที่ปรึ กษาต้องรายงานการปฏิบัติ หน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาประจาภาคการศึกษาตาม
แบบบันทึก มรว.ทป.06 (http://acad.vru.ac.th)
3.5 เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษา คณะต้ องด าเนิ นการให้ นั กศึ กษาประเมิ นอาจารย์ ที่ ปรึ กษาตาม
แบบบันทึก มรว.ทป.07 (http://reg1.vru.ac.th)
3.6 เมื่อสิ้ นปี การศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาต้องประเมินตนเอง ตามแบบบันทึก มรว.ทป.08 และ
ประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามแบบบันทึก มรว.ทป.09 (http://acad.vru.ac.th)
3.7 อาจารย์ ที่ ป รึ กษาต้ องรายงานการปฏิบั ติห น้ าที่ อาจารย์ที่ ปรึ กษาตามเอกสารหลั กฐาน
แบบฟอร์มต่าง ๆ (มรว.ทป.01 - มรว.ทป.09) โดยนาส่งคณะเพื่อใช้ประกอบตามเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์
(รายละเอียดในภาคผนวก ก)
3.8 การรายงานการปฏิ บั ติ งานดั งกล่ าว นอกจากช่ วยเตื อนความจ าเกี่ ยวกั บงานที่ ปฏิ บั ติ แล้ ว
ยังช่วยติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมทั้งยังช่วยให้อาจารย์ติดตาม
ความก้าวหน้าของศิษย์ภายหลังจากสาเร็จการศึกษาไปแล้วด้วย
 สรุปหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
1. ด้ำนวิชำกำรและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ ได้แก่
1.1 ให้การปรึ กษาแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน ให้ สอดคล้ องกับ
แผนการเรียน
1.2 ให้คาแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
1.3 ควบคุมการลงทะเบียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.4 ให้การแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้ นคว้า และติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
1.5 ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเห็นว่าการลงทะเบียนเรียน
วิชานั้น ๆ ไม่เหมาะสม
1.6 ให้การปรึกษาแนะนา หรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่าลง
1.7 ให้การปรึกษาแนะนา และช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ
1.8 ให้ความรู้ ความเข้าใจ และตรวจสอบเกี่ยวกับการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของนักศึกษา
1.9 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงและการหางานทา
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2. ด้ำนบริกำรและพัฒนำนักศึกษำ ได้แก่
2.1 ให้ ก ารแนะน าเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และบริ ก ารต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย และ
ทุนการศึกษา
2.2 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่ว นตัว เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ทั้งสุ ขภาพกาย และ
สุขภาพจิต เป็นต้น
2.3 ให้การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในสังคม และปัญหาการคบเพื่อน
2.4 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม
2.5 ให้ ก ารปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาด้ า นอาชี พ เช่ น ลั ก ษณะงาน สภาพแวดล้ อ มของงาน
ตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
2.6 ให้การแนะนาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. ด้ำนอื่น ๆ ได้แก่
3.1 พิจารณาคาร้องต่าง ๆ ของนักศึกษาและดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
3.2 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะ สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายการเงิน เพื่อช่วยเหลือและเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
3.3 กาหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
3.4 เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อใช้กับแฟ้มระเบียนสะสม
ของนักศึกษา
3.5 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัย
3.6 ให้การรับรองความประพฤติและความสามารถของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการนาไป
แสดงแก่ผู้อื่น
3.7 ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และหน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา
3.8 ให้คาตักเตือนกับนักศึกษาที่แต่งกายไม่เรียบร้อย หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม
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ตำรำงกำรพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีกาหนดการพบนักศึกษาดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ วันพุธแรกของเดือน
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์แรกของเดือน
หมำยเหตุ เวลาและสถานที่การพบอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาให้ตรวจสอบจากตารางเรียน
 นักศึกษำชั้นปีที่ 1
ครั้งที่
รำยกำร
1
1. พบนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันปฐมนิเทศ 2. แนะนาตัว ห้องพักอาจารย์ หมายเลข
นักศึกษาใหม่
โทรศัพท์
3. เลือกประธานกลุ่มเรียน
4. แจ้งการกรอกข้อมูลการรายงานตัวของ
นักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษากรอกข้อมูลที่
http://reg1.vru.ac.th
5. อธิบายหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. ข้อปฏิบัติของนักศึกษา
7. การติดต่อ/ช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าพบ
(อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน)
8. โครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชา
ที่ต้องเรียน
8.1 แผนการเรียน
8.2 ตารางเรียนตารางสอบ
9. การจองรายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
9.1 ใบลงทะเบียน
10. ชี้แจงเอกสารและขั้นตอน
การลงทะเบียนเรียน
11. ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรียน
12. ลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน
13. ทุนการศึกษา
14. แนะนาวิธีเรียนและวิธีค้นคว้า

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 , (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.vru.ac.th/showlaw
spage.php
3. คู่มือนักศึกษา
http://acad.vru.ac.th/about_a
cad/ac_stude_manual.php
4. เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
http://dsd.vru.ac.th
5. เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการฯ
http://acad.vru.ac.th
http://cms.vru.ac.th
6. คู่มือการจองรายวิชา
http://acad.vru.ac.th

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่
2

3

4

รำยกำร
1. ตรวจสอบผลการเรียน ปัญหาการเรียน
2. การจัดการศึกษาของคณะ
3. การติดต่อและขอใช้บริการกับคณะ
3.1 การขอเพิ่ม-ถอน หรือยกเลิกรายวิชาเรียน
3.2 การเทียบโอนรายวิชา
3.3 การเปลี่ยนหลักสูตร
3.4 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
3.5 การวัดผลประเมินผล การแก้ I
3.6 การพ้นสภาพนักศึกษา
4. การคิดค่าระดับเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษา
5. การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม
6. การสาเร็จการศึกษา
7. ส่งใบรายงานตัวนักศึกษาที่ สสว.
8. ชีวิตความเป็นอยู่ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย
9. การพัฒนาบุคลิกภาพ
1. ระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบผลการเรียน ปัญหาการเรียน
3. การพัฒนาบุคลิกภาพ
4. การปรับตัวและการคบเพื่อน
5. การประพฤติตน คุณธรรม และจริยธรรม
6. การแต่งกาย
7. เหตุการณ์ปัจจุบันที่สาคัญ เช่น
ประชาคมอาเซียน
1. ตรวจสอบผลการเรียน ปัญหาการเรียน
2. อธิบายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
3. แจ้งกาหนดการและวิธีการจองรายวิชาเรียน
ของภาคการศึกษาถัดไปในอินเตอร์เน็ต
4. การพัฒนาบุคลิกภาพ
5. เหตุการณ์ปัจจุบันที่สาคัญ เช่น
ประชาคมอาเซียน
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เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 , (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๖๔
http://www.vru.ac.th/showlawsp
age.php
3. เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการฯ
http://acad.vru.ac.th
http://cms.vru.ac.th

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
http://www.vru.ac.th
3. เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการฯ
http://acad.vru.ac.th
http://cms.vru.ac.th
1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
http://www.vru.ac.th
2. เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการฯ
http://acad.vru.ac.th
http://cms.vru.ac.th
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่
5

รำยกำร
1. เน้นการส่งหลักฐานทางการศึกษา ที่ระบุ
วันสาเร็จการศึกษาให้กับ สสว.
(นักศึกษาที่ยังไม่ส่ง)
2. การยกเลิกรายวิชาเรียน
3. การเตรียมตัวสอบและการแต่งกาย
4. ตรวจสอบวัน/เวลา/ห้องสอบของรายวิชาที่เรียน
5. การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
- ชี้แจงเอกสารและขั้นตอนการจองและ
การลงทะเบียนเรียน
- ตรวจสอบโครงสร้างและรายวิชา
ทีล่ งทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป
6. การพัฒนาบุคลิกภาพ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. คูม่ ืออาจารย์ที่ปรึกษา
2. ตารางสอบ
3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
http://www.vru.ac.th
4. ขั้นตอนการลงทะเบียน มรว.04
5. เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการฯ
http://acad.vru.ac.th
http://cms.vru.ac.th

 นักศึกษำชั้นปีที่ 2-4
ครั้งที่
1

รายการ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาทีจ่ องราย
วิชาและลงทะเบียนกับโครงสร้างและ
แผนการเรียนจาก
- ใบลงทะเบียนหรือ
- ใบเสร็จรับเงิน
2. การติดต่อและขอใช้บริการกับคณะ
2.1 การขอเพิ่ม-ถอน หรือยกเลิกรายวิชาเรียน
2.2 การขอเปลี่ยนหลักสูตร
2.3 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
2.4 การวัดผลประเมินผล การแก้ I
2.5 การพ้นสภาพนักศึกษา
3. การคิดค่าคะแนนสะสมแต่ละภาคการศึกษา
4. การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม
5. เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละคน
6. ทุนการศึกษา
7. ชีวิตความเป็นอยู่ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 , (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
http://www.vru.ac.th/showlawsp
age.php
3. โครงสร้างหลักสูตร
http://cms.vru.ac.th
4. ใบลงทะเบียนของนักศึกษาหรือ
ใบเสร็จรับเงินของนักศึกษา

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่
2

3

4

รำยกำร
1. ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบผลการเรียน ปัญหาการเรียน
3. การพัฒนาบุคลิกภาพ
4. การปรับตัวและการคบเพื่อน
5. การประพฤติตน คุณธรรม และจริยธรรม
6. การแต่งกาย
7. เหตุการณ์ปัจจุบันที่สาคัญ เช่น
ประชาคมอาเซียน
1. ตรวจสอบผลการเรียน ปัญหาการเรียน
2. อธิบายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
3. แจ้งกาหนดการและวิธีการจองรายวิชาเรียน
ของภาคการศึกษาถัดไปในอินเตอร์เน็ต
(ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้าย)
4. การพัฒนาบุคลิกภาพ
5. เหตุการณ์ปัจจุบันที่สาคัญ เช่น
ประชาคมอาเซียน
6. ชีวิตความเป็นอยู่ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย
1. การยกเลิกรายวิชาเรียน
2. การเตรียมตัวสอบและการแต่งกาย
3. ตรวจสอบวัน/เวลา/ห้องสอบของรายวิชาที่เรียน
4. การสาเร็จและการขอจบการศึกษา
- ตรวจใบรายงานผลการศึกษา
(ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร)
- ลงนามในใบรายงานผลการศึกษา
(ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร)
5. การหางานทาและการศึกษาต่อ
6. การพัฒนาบุคลิกภาพ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
http://www.vru.ac.th
3. เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการฯ
http://acad.vru.ac.th
http://cms.vru.ac.th
1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
http://www.vru.ac.th
2. เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการฯ
http://acad.vru.ac.th
http://cms.vru.ac.th

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
2. ตารางสอบ
3. คาร้องขอจบการศึกษา มรว.12
4. โครงสร้างหลักสูตร
5. เว็บไซต์ สานักส่งเสริมวิชาการฯ
http://acad.vru.ac.th
http://cms.vru.ac.th
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบและข้อบังคับที่อำจำรย์ที่ปรึกษำควรทรำบ
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบัน โดยภารกิจ
หลักอาจารย์ที่ปรึกษา จะมีหน้าที่ทาความเข้าใจ ตรวจสอบ กลั่นกรองและให้ความยินยอมอนุมัติ ในกรณีต่าง
ๆ จึงขอสรุป ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ในสาระ สาคัญที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบดังนี้

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ และปริญญำตรี พ.ศ. 2557, (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
 ระบบจัดกำรศึกษำ
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้ระบบทวิภาคโดย
1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยแต่ละ
ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อนต่อจาก
ภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจานวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
 หลักสูตรกำรศึกษำและระยะเวลำกำรศึกษำ
ข้อบังคับได้กาหนดระยะเวลาการศึกษา แบ่งตามหลักสูตร ดังนี้
ระยะเวลำในกำรศึกษำ
ไม่น้อยกว่ำ

หลักสูตร
ระดับปริญญำตรี 4 ปี
- การศึกษาแบบเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์
- การศึกษาแบบเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
ระดับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง)
- การศึกษาแบบเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์
- การศึกษาแบบเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์

ไม่เกินกว่ำ

6 ภาคการศึกษาปกติ
11 ภาคการศึกษา

8 ปีการศึกษา
8 ปีการศึกษา

4 ภาคการศึกษาปกติ
8 ภาคการศึกษา

4 ปีการศึกษา
4 ปีการศึกษา

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 กำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ กำรโอนย้ำยคณะ กำรเปลี่ยนหลักสูตร กำรพ้นและกำรขอคืน
สภำพนักศึกษำ
1. นั ก ศึ ก ษาสามารถเปลี่ ย นประเภทนั ก ศึ ก ษา (ใช้ แ บบ มรว.03) และเปลี่ ย นหลั ก สู ต ร
(ใช้แบบ มรว.05)
2. การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้อง
ศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมี ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึ กษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือ
เปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน หรือแล้วแต่เงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้รับโอนย้าย
3. นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่นได้ตามระเบียบ
การเทียบโอนของมหาวิทยาลัย ดังนี้
3.1 สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ (ใช้แบบ มรว.01)
3.2 สามารถขอเที ย บโอนผลการเรี ย นเพื่ อ ยกเว้ น หมวดวิ ช าเฉพาะ และ/หรื อ เลื อ กเสรี
(ใช้แบบ มรว.02)
3.3 ต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
3.4 นักศึกษามีสิทธิ์การขอเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
4. นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษาเมื่อ
4.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
4.2 ได้รับอนุมัตใิ ห้ลาออก (ใช้แบบ มรว.10)
4.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
4.4 ได้ รั บคะแนนรายวิ ชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ รายวิ ชาฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ากว่า C เป็นครั้งที่ 2
4.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติที่ 1
หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
4.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กาหนด
5. นักศึกษาเมื่อพ้นสภาพการศึกษาแล้วสามารถขอคืนสภาพนักศึกษาได้ ยกเว้น กระทาผิดทาง
วินัย หรือผลการเรียนเฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์การวัดและประเมินผล (ใช้แบบ มรว.09)
 กำรลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาแบบเต็มเวลำ มีสิทธิลงทะเบียน (ใช้แบบ มรว.04) ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เว้นแต่มีเหตุผลความจาเป็นให้นักศึกษาบันทึกข้อความผ่านคณบดี แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน
ภาคการศึกษาละ 25 หน่วยกิต สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
นั กศึกษาจะลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่ นับหน่ว ยกิต (Audit) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น โดยไม่นาผลการเรียนมาคิดค่าคะแนนเฉลี่ย
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 กำรขอเพิ่มรำยวิชำ ขอถอนรำยวิชำ และขอยกเลิกรำยวิชำ
1. การขอเพิ่ มรายวิช า ขอถอนรายวิช า และขอยกเลิ กรายวิช า ต้องได้ รับอนุมัติจ ากคณบดี /
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอนก่อน (ใช้แบบ มรว.06)
2. การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทาภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติห รือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
3. การขอยกเลิ กรายวิช าใด ต้ องดาเนินการก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 1
สัปดาห์ (ใช้แบบ มรว.07)
4. นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ
นั กศึ กษา มิฉะนั้ น จะพ้น สภาพนั กศึ กษา ต้อ งด าเนิ นการให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายใน 3 สั ป ดาห์ แ รก นับ จากวั น
เปิดการศึกษาภาคปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับ
 กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนของแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ โดยมีการวัดผล
และประเมินผลดังนี้
1. การวัดผลการเรียน ให้มีการวัดผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและหรือมีการวัดผลระหว่าง
ภาคการศึกษา โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการวัดผลและประเมินผลของแต่ละหลักสูตร
2. การประเมิน ผลการศึก ษา เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการศึ ก ษา แบ่ ง เป็ น 8 ระดั บ และ
มีค่าระดับ ดังนี้
ระดับขั้นผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม
(Excellent)
ดีมาก
(Very Good)
ดี
(Good)
ดีพอใช้
(Fairly Good)
พอใช้
(Fair)
อ่อน
(Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก
(Failed)

ค่าระดับ
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00
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ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับได้ให้ประเมิน ดังนี้
สัญลักษณ์
PD
P
NP
W
T
I
Au

ความหมาย
ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม (Pass with Distinction)
ผลการประเมินผ่าน (Pass)
ผลการประเมินไม่ผ่าน (No Pass)
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
การยกเว้นการเรียนรายวิชา (Transfer of Credits)
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)

3. การคิดค่าคะแนนเฉลี่ย (เกรดเฉลี่ย)
3.1 วิ ธี คิ ด ค่ า คะแนนเฉลี่ ย (GPA = Grade Point Average) ประจ าภาคการศึ ก ษาท าได้
ตามลาดับขั้นตอนต่อไปนี้คือ
3.1.1 แทนค่าเกรดที่ได้ในแต่ละวิชา เช่น A เท่ากับ 4.00, B เท่ากับ 3.00
3.1.2 นาค่าเกรดที่สอบได้ของแต่ละวิชาคูณกับจานวนหน่วยกิต
3.1.3 นาค่าที่คูณได้จากข้อ 3.1.2 ของทุกวิชารวมกัน
3.1.4 นาผลรวมข้อมูล 3.1.3 หารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมดในภาคการศึกษา
(PD, P, NP, W, T, S, I และ Au ไม่นำมำคิดและไม่นับหน่วยกิต)
วิธีคิดค่ำคะแนนเฉลี่ย ตัวอย่ำง: ภำคกำรศึกษำที่ 1
ภำคที่
1/2564
1/2564
1/2564
1/2564
1/2564
1/2564
1/2564

รหัสวิชำ
MAC122
MMK301
MHR201
MGM203
MEC101
VGE102
VGE104

ชื่อวิชำ
หน่วยกิต
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
การบริหารการตลาด
3
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางฯ
3
หลักเศรษฐศาสตร์
3
การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณฯ 3
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะฯ
2
รวม
20

ระดับ
D
A
B
C+
D+
B
B+

ค่ำคะแนนที่ได้
1.00 x 3 = 3.00
4.00 x 3 = 12.00
3.00 x 3 = 9.00
2.50 x 3 = 7.50
1.50 x 3 = 4.50
3.00 x 3 = 9.00
3.50 x 2 = 7.00
52.00

ค่าคะแนนเฉลี่ย (GPA): ประจาภาคการศึกษาที่ 1 = 52.00 = 2.60
20
3.2 วิ ธี คิ ด ค่ า ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ส ะ ส ม ( CUM.GPA) = Cumulative Grade Point Average)
ทาได้โดยนาค่าของคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่เรียนมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ต้น
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วิธีคิดคะแนนเฉลี่ย ตัวอย่ำง: ภำคกำรศึกษำที่ 2
ภำคที่
2/2564
2/2564
2/2564
2/2564
2/2564
2/2564
2/2564
2/2564

รหัสวิชำ
MAC121
MFB101
MGM102
MGM202
VLE101
VGE101
VGE105
VGE103

ชื่อวิชำ
หน่วยกิต ระดับ
การบัญชีการเงิน
3
F
การเงินธุรกิจ
3
B
องค์การและการจัดการ
3
C+
การเป็นผู้ประกอบการ
3
B
การเตรียมความพร้อมฯ
0
S
ตามรอยพระยุคลบาท
3
C+
ภาษา การสื่อสารและเทคโนฯ
4
D+
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2
D+
รวม
21

ค่ำคะแนนที่ได้
0.00 x 3=0.00
3.00 x 3=9.00
2.50 x 3=7.50
3.00 x 3=9.00
0
2.50 x 3=7.50
1.50 x 4=6.00
1.50 x 2=3.00
42.00

ค่าคะแนนเฉลี่ย (GPA): ประจาภาคการศึกษาที่ 2 = 42 = 2.00
21
52+42 94
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (CUM.GPA) =
=
20+21 41 = 2.2926
รายงานค่าคะแนน* = 2.29
(* การรายงานจะปัดเศษทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะตาแหน่งที่ 3 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ตาแหน่ง)
4. การให้ F กระทาในกรณีต่อไปนี้ นักศึกษาสอบตก นักศึกษาขาดสอบปลายภาคไม่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการระดับคณะให้ทาการสอบ นักศึกษามีเวลาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ นักศึกษาทุจริตในการ
สอบ
5. การให้ P กระทาได้ในการให้คะแนนรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิตหรือในรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเกินจากจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้และผลการเรียนในรายวิชานั้นผ่านเกณฑ์การประเมิน
6. การให้ I ในรายวิชาใดกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้ นักศึกษามีเวลาเรียนครบ แต่ไม่ได้สอบปลายภาค
เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย หรือเนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้น
ไม่สมบูรณ์ การขอแก้ผลการเรียน I กระทาได้ดังต่อไปนี้
6.1 การแก้ I กรณีขาดสอบปลายภาค (I ในช่อง Fn ของใบส่งผลการเรียน ทบ.5)
(1) นักศึกษาต้องแสดงความประสงค์ขอสอบปลายภาคตามแบบคาร้องที่กาหนดต่อ
คณะที่เป็นเจ้าของวิชาภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป (ใช้แบบ มรว.11)
(2) กรณีคณะกรรมการระดับคณะอนุญาตให้นักศึกษาสอบ ให้คณะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาที่ขอแก้ I ทราบ และกาหนดระยะเวลาส่งข้อสอบให้แก่คณะ
(3) ให้ คณะประกาศรายชื่ อนั กศึ กษาที่ สอบแก้ I และก าหนดวั นเวลาและสถานที่ สอบ
ให้นักศึกษาที่ขอแก้ I ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน
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(4) ให้ คณะเป็ น ผู้ ดาเนินการสอบและส่ งกระดาษคาตอบ และข้อสอบให้ แก่อาจารย์
ผู้สอนภายใน 3 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการสอบ
(5) กรณีคณะกรรมการระดับคณะไม่อนุญาตให้สอบเพื่อแก้ I ให้ประกาศรายชื่อนักศึกษา
และเหตุผลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบแก้ I ให้นักศึกษาทราบ
(6) ให้คณะแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบแก้ I แต่ละรายวิชาให้อาจารย์
ผู้สอนได้ทราบและออกผลการศึกษาเป็น F
(7) ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษาแก้ I และผลการเรียน F แล้วแต่กรณีให้แก่คณะ
ภายในสองสัปดาห์นับแต่สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ขอแก้ I
6.2 การแก้ I กรณีทางานไม่สมบูรณ์ (I ในช่อง Md ของใบส่งผลการเรียน ทบ.5)
(1) ให้นักศึกษาดาเนินการขอแก้ I ต่ออาจารย์ผู้สอนให้เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไปและ
ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ I ภายในสองสัปดาห์นับแต่สิ้นสุดภาคการศึกษาถัดไปนั้น
(2) กรณีนักศึกษาไม่มาดาเนินการแก้ I ตามข้อแรกให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษาโดย
ใช้คะแนนเท่าที่มี ภายในสองสัปดาห์นับแต่สิ้นสุดภาคการศึกษาถัดไป
(3) หากพ้นกาหนดเวลา มหาวิทยาลัยเปลี่ยนผลการเรียน I เป็น F
7. การให้ W ในรายวิชาใดจะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
7.1 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการเรียนวิชา
7.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน
7.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
8. การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระทาได้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุ มัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็น
พิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
9. ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้าเพื่อแก้ผลการเรียนที่ตกหรือเรียนแทนเพื่อเพิ่ม ผลการ
เรียนในรายวิชาใด ให้นาจานวนหน่วยกิตและค่าระดับที่ได้รับของทุกรายวิชาที่มีระบบการให้คะแนนเป็นค่า
ระดับมารวมคานวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย
10. การนับจานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบ
ได้ เ ท่ า นั้ น ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสมให้ ค านวณจากผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ภาคการศึ ก ษาแรก
ทีเ่ ข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย
11. ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้คานวณค่าระดับเฉลี่ ยรายภาคการศึกษานั้นโดยนับ
เฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
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 กำรสำเร็จกำรศึกษำ
สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
1. มี ค วามประพฤติ ดี สอบได้ ร ายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รตามเกณฑ์
การประเมิ น ผล รวมทั้ ง รายวิ ช าที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด ได้ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ ากว่ า 2.00
และมีเวลาเรียนครบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ในกรณี ที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี และจ าเป็ น ต้ อ งยุ ติ
การศึกษา สามารถยื่นขอสาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดย
ศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่
น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
กรณี ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 4 ปี สอบได้ ร ายวิ ช าต่ า ง ๆ
ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอสาเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาต้องยื่น คาร้องขอจบ (ใช้แบบ มรว.12) เพื่อขอรับอนุมัติปริญญาต่อสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
 เกณฑ์กำรได้รับเกียรตินิยม
1. ผลกำรเรี ยน
หลักสูต รระดั บปริ ญญำตรี 4
นั ก ศึกษามีค่า คะแนนเฉลี่ย สะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และมีค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
2. ค่ำระดับคะแนน
นักศึกษาสอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า D ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP หรือ
U ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
3. ระยะเวลำกำรศึกษำ
3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา ใช้เวลาในการศึกษา ไม่เกิน 8
ปีการศึกษาติดต่อกัน ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา ใช้เวลาในการศึกษา
ไม่เกิน 4 ปีการศึกษาติดต่อกัน ทั้งนี้ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
3.3 ต้ อ งไม่ เ คยขอยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า ยกเว้ น กรณี ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย นของ
มหาวิทยาลัย
3.4 การให้รางวัลเหรียญทอง ซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดสาหรับ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้อง ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.75
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้สาเร็จการศึกษาในปีเดียวกันในแต่ละคณะ
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 กำรพิจำรณำเทียบโอนผลกำรเรียนและกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำระดับปริญญำตรี
1. เป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาหรื อ เที ย บ เท่ า ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
2. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
3. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C หรือได้ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือ
เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็น
ค่าระดับไม่ต่ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นกาหนด
4. นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิ นสามในสี่ของจานวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
5. รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้จากต่างสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
จะไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
6. ต้ อ งไม่ ใ ช่ ร ายวิ ช า ดั ง ต่ อ ไป สั ม มนา ปั ญ หาพิ เ ศษ เตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
7. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บันทึกในใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา (Transcript) เป็น T
8. นั กศึ กษาที่ ขอยกเว้ น การเรี ยนรายวิ ช าจะต้อ งมีเ วลาเรีย นในมหาวิท ยาลั ย อย่ างน้อ ย 1 ปี
การศึกษา จึงจะมีสิทธิสาเร็จการศึกษา
 กำรเทียบโอนจำกประสบกำรณ์
การเทียบโอนจากประสบการณ์จะเทียบโอนเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา โดยเสนอเอกสารทางการศึกษา
หรือผลงาน และทดสอบความรู้ หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 กำหนดเวลำกำรเทียบโอนและยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ
นักศึกษายื่นคาร้องขอเทียบโอนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา นักศึกษามี
สิทธิขอเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว (ใช้แบบ มรว.01 และ แบบ มรว.02) สาหรับ
การขอเทียบโอนจากประสบการณ์สามารถทาได้ในทุกภาคการศึกษา
 กำรนับจำนวนภำคกำรศึกษำของนักศึกษำที่ทำกำรเทียบโอนและยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ
นั ก ศึ ก ษำปริ ญ ญำตรี เรี ย นแบบเต็ ม เวลา ให้ นั บ จ านวนหน่ ว ยกิ ต ได้ ไ ม่ เ กิ น 22 หน่ ว ยกิ ต
เป็น 1 ภาคการศึกษา เรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิตไม่เกิน 9 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา
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 กำรเปิดสอนรำยวิชำในภำคฤดูร้อน
การเปิดสอนรายวิช าใดในภาคฤดูร้อน ให้ เป็นไปตามที่ห ลักสู ตรกาหนดหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดย
1. มีเวลาการจั ดการศึกษาให้ จั ดเวลาการเรียนการสอนไม่น้ อยกว่า 8 สั ปดาห์ แต่ไม่เกิน 12
สัปดาห์ ในกรณีที่มีความจาเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมีจานวนชั่วโมงเรียนต่อ
หน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ (ใช้แบบ มรว.06)
2. นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
กาหนดข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 วิชาที่กาหนดในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน อาจเป็นรายวิชาที่
เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จาเป็นต้องเรียนเพื่อให้ครบโครงสร้างในการสาเร็จ
การศึกษา
2.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชาที่กาหนดไว้ใน
แผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้
ทั้ง นี้ ก รณี ที่ มี นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นน้ อ ยกว่ า 10 คน ให้ เ สนอต่ อคณะกรรมการวิ ช าการ
พิจารณา
 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่มีวิชำบังคับก่อน (Pre-requisite)
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ากว่า D หรือ P ก่อน
ลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็นโมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตร
ที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผล
การเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
 กำรลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
1. รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจานวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้านี้ต้องนาไปคิด
รวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
2. นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก จนกว่า
จะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า D หรือ P
3. นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ๆ
ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
4. นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ๆ แทนได้ ทั้งนี้
หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทนก็ได้
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ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ พ.ศ. 2548
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติดังนี้
1. แต่งกายสุภาพ นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย ผู้สมัครสอบ หรืออื่น ๆต้อง
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
2. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังจากลงมือทาข้อสอบแล้ว 15 นาที
3. ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต นั่งตามโต๊ะที่กาหนด และไม่นาเอกสารใด ๆ เข้าไป ในห้องสอบ
4. ปฏิบัติตามระเบียบและคาสั่งของผู้กากับการสอบ
5. ระมัดระวังมิให้ผู้อื่นทาการคัดลอกคาตอบ ไม่คุยกับผู้ใดเวลาสอบ หากมีปัญหาให้แจ้งผู้กากับ
การสอบ
6. ผู้ใดทาข้อสอบเสร็จก่อน ต้องออกห่างจากห้องสอบ และไม่ออกจากห้องสอบก่อน 20 นาที
และไม่นาเอกสารใดที่แจกให้ออกนอกห้องสอบ
7. ผู้ เ ข้ า สอบพยายามทุ จ ริ ต เมื่ อ สอบสวนแล้ ว สั่ ง ให้ ไ ม่ เ ข้ า สอบ หรื อ ไม่ ต รวจค าตอบ
ให้ถือว่าสอบตกรายวิชานั้น ๆ
8. หากมีการลอกข้อสอบระหว่างผู้เข้าสอบให้ถือว่าสมคบกันกระทาการทุจริต

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ พ.ศ. 2548
การที่นักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับสถานศึกษา ให้ถือว่าเป็นการกระทาความผิด
เพียงการลงโทษมุ่งหมายเพื่ออบรมสั่งสอน ซึ่งมี 4 สถานดังนี้
1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. ทาทัณฑ์บน
3. ตัดคะแนนความประพฤติ
4. ทากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรม
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กฎกระทรวง กำหนดควำมประพฤติของนักศึกษำ พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
นักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังนี้
1. หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาในเวลาเรียน
2. เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
3. พกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด
4. ซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด
5. ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
6. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทาการใด ๆ อันก่อให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทาการดังกล่าว
7. แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทาการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลมหรือไม่
เรียบร้อยในโดรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย
8. เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
9. เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับงำนกำรเงิน
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาควรได้ ท าการศึ ก ษาระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเงิ น เพื่ อ สามารถแนะน าให้
นักศึกษา ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีระเบียบเกี่ยวกับการเงินคือเรื่อง
1. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
2. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มเรี ย กเก็ บ ส าหรั บ การจั ด การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ. 2561
3. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มเรี ย กเก็ บ ส าหรั บ การจั ด การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 6)
พ.ศ. 2562
4. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มเรี ย กเก็ บ ส าหรั บ การจั ด การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 7)
พ.ศ. 2563
5. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มเรี ย กเก็ บ ส าหรั บ การจั ด การศึ ก ษา ระดั บปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 8)
พ.ศ. 2563
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6. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
เรื่ อ ง กาหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มเรี ย กเก็ บ สาหรั บ การจั ด การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 9)
พ.ศ. 2563
ในที่นี้ขอสรุปประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง กาหนดอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ในสาระสาคัญที่ควรทราบดังนี้
1. ใช้ส าหรั บ นั กศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปี การศึกษา 2558 และนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2557 ตามหลักสูตรหรือสาขาวิชาตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,500 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาไทย 2,000 บาท
3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย 10,000 บาท
3.3 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายทุกหลักสูตร 5,000 บาท
3.4 ค่าธรรมเนี ย มส าหรั บบุคคลภายนอกอื่นที่ประสงค์มาเรียนร่ ว มกับมหาวิทยาลั ยเป็น
รายวิชาให้ชาระค่าธรรมเนียม ดังนี้
3.4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- บุคคลภายนอกที่มีสัญชาติไทย 1,000 บาท
- บุคคลภายนอกที่ไม่ถือสัญชาติไทย 3,000 บาท
3.4.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา
- รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาในมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรที่
ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ให้คิดค่าธรรมเนียม 300 บาท
- รายวิชาในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ให้คิด
ค่าธรรมเนียมหน่วยกิตละ 600 บาท
3.4.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรสองภาษา ให้คิดค่าธรรมเนียมหน่วยกิตละ 450 บาท
3.5 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชา
3.5.1 สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ กาหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
- สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 3,000 บาท
- สาขาวิช าในคณะครุ ศาสตร์ทุ กสาขาวิ ช าที่เ ป็น หลั กสู ตรภาษาอัง กฤษหรื อ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท
- สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 15,000 บาท
3.5.2 สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
- สาขาวิชาในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตร
ปกติ 3,000 บาท ยกเว้น สาขาวิชานิติศาสตร์ 7,000 บาท สาขาวิชาศิลปกรรม 4,000 บาทและสาขาวิชา
ดุริยางค์ศิลป์ 4,000 บาท
- สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ หรือนานาชาติ 15,000 บาท ยกเว้น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 13,000 บาท
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3.5.3 สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ กาหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้
- สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 3,000 บาท
ยกเว้น สาขาวิชาบัญชี 4,000 บาท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 8,000 บาท
- สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท
- สาขาวิ ช าที่ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาในลั ก ษณะพิ เ ศษ หรื อ โครงการพิ เ ศษ เช่ น
โครงการความร่วมมือกับบริษัทห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด 8,000 บาท โครงการสาหรับผู้บริหาร
13,000 บาท
3.5.4 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กาหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้
สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ
5,000 บาท ยกเว้น สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร 8,000 บาท และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 7,000 บาท
- สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะ
พิเศษ หรือโครงการพิเศษ ได้แก่ โครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) 18,000 บาท
โครงการความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 13,000 บาท
- สาขาวิช าในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิช าที่เป็นหลั กสู ตร
ภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท
3.5.5 สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร กาหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้
- สาขาวิ ช าในคณะเทคโนโลยีก ารเกษตร ทุ ก สาขาวิช าที่ เป็ น หลั ก สู ต รปกติ
5,000 บาท
- สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ
15,000 บาท
3.5.6 สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กาหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้
- สาขาวิช าในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสู ตรปกติ
5,000 บาท
- สาขาวิ ช าในคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ทุ ก สาขาวิ ช าที่ เ ป็ น หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท
3.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กาหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้
- สาขาวิ ช าในวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ ทุ ก สาขาวิ ช าที่ เ ป็ น หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
23,000 บาท
- สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรสองภาษา
13,000 บาท
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- สาขาวิ ช าในวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ ทุ ก สาขาวิ ช าที่ เ ป็ น หลั ก สู ต ร
ภาษาไทย 10,000 บาท ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 8,000 บาท และสาขาวิชา
ที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เช่น โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ความร่วมมือระหว่าง
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) 21,000 บาท
3.5.8 สาขาวิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ กาหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้
- สาขาวิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิช า
การจัดการสถานพยาบาล และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 8,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี
4.1 ค่าปรับการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายช้ากว่ากาหนด วันละ
20 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท
4.2 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
4.3 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
1,500 บาท
4.4 ค่ากิจกรรมการส่งเสริมและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติ
ไทย หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
5. การลงทะเบี ย นภาคการศึ ก ษาปกติ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ส าเร็ จ ตามแผนการเรี ย นและ
มีการชาระค่าธรรมเนียมครบตามหลักสูตร กาหนดให้ชาระค่าธรรมเนียม ดังนี้
5.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาไทย 1,000 บาท
5.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย 5,000 บาท
5.3 ค่าลงทะเบียน วิชาละ 2,000 บาท
กรณีนักศึกษาที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนและยังชาระค่าธรรมเนียมไม่ครบตาม
หลั ก สู ต ร ก าหนดให้ ช าระค่ า ธรรมเนี ย ม ดามข้ อ 4 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค่ า ลงทะเบี ย น
เหมาจ่ า ยที่ เ รี ย กเก็ บ เป็ น รายภาคการศึ ก ษา แห่ ง ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มเรี ย กเก็ บ ส าหรั บ
การจั ดการศึก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประกาศ ณ วัน ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 25 57 และประกาศเพิ่ มเติ ม
ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
6. การลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ -ศุกร์ กาหนดให้ชาระค่าธรรมเนียม
ดังนี้
6.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาไม่ปรากฏสัญชาติที่สาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในประเทศไทย 1,000 บาท
6.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย 5,000 บาท
6.3 ค่าลงทะเบียนวิชาละ 2,000 บาท
7. การลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ -อาทิตย์ กาหนดให้ชาระค่าธรรมเนียม
ดังนี้
7.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรั บนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาไม่ปรากฏสัญชาติที่สาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในประเทศไทย 1,000 บาท
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7.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย 5,000 บาท
7.3 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 2,500 บาท
7.4 ค่าธรรมเนียมสาขา ให้ชาระครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมสาขาแต่ละหลักสูตรดามข้อ 4
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา แห่งประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
เรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และประกาศ
เพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
7.5 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชาทุกสาขาวิชาสาหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
5,000 บาท
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สรุปอัตรำค่ำลงทะเบียนนักศึกษำระดับปริญญำตรีที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2565
ค่ำธรรมเนียม
สำขำวิชำ

แรก
เข้ำ*

นักศึกษำ
นักศึกษำ
สัญชำติ
ต่ำงชำติ
ไทย

เหมำ
จ่ำย

สำขำ
วิชำ

รวม
กำรศึกษำ
นักศึกษำ
สัญชำติ
ไทย

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
15,000

รวม
กำรศึกษำ
นักศึกษำ
ต่ำงชำติ

คณะครุศำสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
ภาษาจีน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
23,500

19,500
19,500
19,500
19,500
19,500
19,500
19,500
31,500

1,500
1,500
1,500

2,000 10,000 5,000 15,000 23,500
2,000 10,000 5,000 15,000 23,500
2,000 10,000 5,000 15,000 23,500

31,500
31,500
31,500

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
12,500
12,500
15,500
11,500

19,500
19,500
19,500
19,500
19,500
19,500
19,500
19,500
19,500
20,500
20,500
23,500
19,500

1,500
1,500

2,000 10,000 5,000 5,000 13,500
2,000 10,000 5,000 5,000 13,500

21,500
21,500

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
การพัฒนาชุมชน
จิตวิทยา
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สารสนเทศศาสตร์
ศิลปะการแสดง
ทัศนศิลป์
ดุริยางคศิลป์
นิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
7,000
3,000

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
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ค่ำธรรมเนียม
สำขำวิชำ

แรก
เข้ำ*

นักศึกษำ
นักศึกษำ
สัญชำติ
ต่ำงชำติ
ไทย

เหมำ
จ่ำย

สำขำ
วิชำ

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
7,000
5,000
5,000
5,000
8,000
18,000

รวม
รวม
กำรศึกษำ
กำรศึกษำ
นักศึกษำ
นักศึกษำ
สัญชำติ
ต่ำงชำติ
ไทย

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
การจัดการสาธารณภัย
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โภชนาการและการกาหนดอาหาร
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

13,500
13,500
15,500
13,500
13,500
13,500
16,500
26,500

21,500
21,500
23,500
21,500
21,500
21,500
24,500
34,500

1,500
1,500
1,500

2,000 10,000 5,000 5,000 13,500
2,000 10,000 5,000 5,000 13,500
2,000 10,000 5,000 5,000 13,500

21,500
21,500
21,500

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500

21,500
21,500
21,500
21,500
21,500
21,500

1,500
1,500
1,500
1,500

2,000
2,000
2,000
2,000

10,000
10,000
10,000
10,000

5,000
5,000
5,000
5,000

3,000
3,000
3,000
3,000

11,500
11,500
11,500
11,500

19,500
19,500
19,500
19,500

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีภมู ิทัศน์

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
วิศวกรรมการจัดการ
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ออกแบบอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

คณะวิทยำกำรจัดกำร
การจัดการทั่วไป
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การบริหารธุรกิจ
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ค่ำธรรมเนียม
สำขำวิชำ

แรก
เข้ำ*

นักศึกษำ
นักศึกษำ
สัญชำติ
ต่ำงชำติ
ไทย

เหมำ
จ่ำย

สำขำ
วิชำ

รวม
กำรศึกษำ
นักศึกษำ
สัญชำติ
ไทย

รวม
กำรศึกษำ
นักศึกษำ
ต่ำงชำติ

คณะวิทยำกำรจัดกำร (ต่อ)
การบัญชี
ธุรกิจดิจิทัล
การจัดการท่องเที่ยว
การสื่อสารดิจิทัลและมัลติมเี ดีย

1,500
1,500
1,500
1,500

2,000
2,000
2,000
2,000

10,000
10,000
10,000
10,000

5,000
5,000
5,000
5,000

4,000
3,000
8,000
8,000

12,500
11,500
16,500
16,500

20,500
19,500
24,500
24,500

1,500
1,500
1,500
1,500

2,000
2,000
2,000
2,000

10,000
10,000
10,000
10,000

5,000
5,000
5,000
5,000

8,000
8,000
8,000
8,000

16,500
16,500
16,500
16,500

24,500
24,500
24,500
24,500

1,500

2,000 10,000 5,000 23,000 31,500

39,500

1,500
1,500

2,000 10,000 5,000 21,000 29,500
2,000 10,000 5,000 8,000 16,500

37,500
24,500

คณะสำธำรณสุขศำสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสถานพยาบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สุขภาพและความงาม

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
การจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการนวัตกรรมการค้า
การจัดการการบริการและการโรงแรม

* ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเก็บครั้งเดียวในภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
หมำยเหตุ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
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ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับงำนกองพัฒนำนักศึกษำ
1. ระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำย
1.1 นักศึกษาชาย
1.1.1 ผมสั้น ทรงสุภาพ
1.1.2 เสื้ อ เชิ้ ต แขนสั้ น หรื อ แขนยาว ไม่ พั บ แขนเสื้ อ ไม่ มี ล วดลาย ไม่ ใ ช้ ผ้ า ยื ด
ให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง
1.1.3 กางเกงขายาว แบบสากล หรือกรมท่า หรือสีดา ไม่ใช้ผ้ายีนส์ ไม่ใช้ผ้ายืด
1.1.4 ถุงเท้าสีดา สีน้าตาลเข้ม หุ้มส้น ห้ามสวมรองเท้าแตะทุกชนิด
1.1.5 เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย
1.1.6 เนคไทสีเขียว ตามแบบของมหาวิทยาลัย
1.1.7 ติดเข็มกลัดเนคไท ตามแบบของมหาวิทยาลัย
1.2 นักศึกษาหญิง
1.2.1 ผมทรงสุภาพ
1.2.2 เสื้อแบบปกเชิ้ตปลายแหลมสีขาว เนื้อเกลี้ยง เนื้อผ้าไม่ยืด และไม่บาง ผ่าอกตลอด
ติดกระดุมของทางมหาวิทยาลัย 5 เม็ด ไม่มีกระเป๋า ตัวเสื้อขนาดพอเหมาะ และไม่จับเกล็ ด ตัวเสื้ อติดเข็ม
มหาวิทยาลัยหน้าอกด้านซ้าย ความยาวของตัวเสื้อสามารถใส่ไว้ในกระโปรงได้สะดวก
1.2.3 กระโปรงสีกรมท่า หรือสีดา ไม่มีมันวาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่าเรียบร้อย
รัดกุม ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้าลูกไม้
1.2.4 รองเท้าหุ้มส้น หรือมีสายรัดส้น แบบสุภาพ สีดา สีน้าตาล ความสูงไม่เกิน
5
เซนติเมตร ห้ามสวมรองเท้าแตะทุกชนิด
1.2.5 เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย
2. เกี่ยวกับทุนกำรศึกษำทั่วไป
2.1 ทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับนักศึกษาประกอบด้วยทุนต่อไปนี้
2.1.1 ทุนต่อเนื่ อง นั กศึกษาแต่ละคนจะได้ รับทุนทุกปี จนจบการศึกษา เช่ น มูลนิธิชิ น
โสภณพนิช และ มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2.1.2 ทุนเฉพาะปี นั กศึ กษาจะได้รั บทุนโดยมีการคัดเลื อกในแต่ ละปี ได้ แก่ ทุนมู ลนิ ธิ
ปอเต็กตึ๊ง และอื่น ๆ
2.1.3 ทุนการศึกษาที่ดาเนินการในสถาบัน
2.1.4 ทุนที่มีผู้บริจาคในวาระต่าง ๆ
คุณสมบัติของทุนข้อ 2.1.1-2.1.4
(1) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) ฐานะทางครอบครัวไม่เอื้อต่อการศึกษา
(3) มีผลการเรียนค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
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(4) มีความประพฤติเหมาะสม และเปนตัวอยางที่ดีแกนักศึกษาทั่วไป
(5) ไมเปนผูเสพสารเสพติด ไมเกี่ยวของกับการพนันและแหลงอบายมุข
(6) สามารถเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยได ไมนอยกวา 8-12 ชั่วโมง
(7) สามารถเขารวมพิธีมอบทุนการศึกษาที่นักศึกษาไดรับ และเขารวมโครงการ
พัฒนานักศึกษาทุนที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2.2 บริการขอมูลการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน (Part-Time, Full-Time)
2.3 บริการใหคําปรึกษา
3. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3.1 การใหกูยืมมี 4 ลักษณะ ดังนี้
ลั ก ษณะที่ 1 : ให ก ารสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การศึ ก ษาแก นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย (รายไดครอบครัวตอปไมเกิน 360,000 บาท)
ลักษณะที่ 2 : ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาใน
สาขาวิชาที่เปนความตองการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนา
ประเทศ
ลักษณะที่ 3 : ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ
ลักษณะที่ 4 : ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี
เพื่อสรางความเปนเลิศ
3.2 คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
3.2.1 มีสัญชาติไทย
3.2.2 ศึกษาหรือไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาอยูในสถานศึกษาที่รวมดําเนินงานกับกองทุน
3.2.3 เปนผูขอกูยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเขาศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแหงเดียวใน
คราวภาคการศึกษาเดียวกัน
3.2.4 มีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
3.2.5 มีความประพฤติดี ไมฝาฝน ระเบีย บขอบังคับ ของสถานศึกษาขั้น รายแรงหรือ
ไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดใหโทษ ดื่มสุราเปนอาจิณหรือ
เที่ยวเตรในสถานศึกษาเริงรมยเปนอาจิณ เปนตน
3.3 ลักษณะตองหาม ดังนี้
3.3.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมากอน เวนแตจะได
กําหนดเปนอยางอื่นในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับการใหกูยืมเพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด
3.3.2 เป น ผู ป ฏิ บั ติงานและรับ เงิน เดื อนหรื อคา จา งประจําในหนว ยงานของรัฐ หรื อ
เอกชนในลั กษณะเต็ มเวลาเว น แต จ ะได กํา หนดเปน อย างอื่น ในคุณ สมบัติ เฉพาะสํ าหรับ การใหเ งิน กูยื ม
เพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด
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3.3.3 เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3.4 เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.3.5 เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชะหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ชาระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
3.4 เอกสำร/หลั ก ฐำนที่ ใ ช้ ป ระกอบกำรพิ จ ำรณำกู้ ยื ม เงิ น กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม
เพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
3.4.1 กรณีผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี
(1) แบบคาขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 หน้า 1
(2) แบบคาขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 หน้า 2
(3) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ.102
(4) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการผู้รับรองรำยได้ หน้าบัตร และหลังบัตร (ผู้รับรองรายได้
รับรองสาเนาสาเนาถูกต้อง)
(5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้กู้ยืมเงิน เฉพาะหน้าบัตร (ผู้กู้ยืมเงิน รับรองสาเนาถูกต้อง)
(6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดำ เฉพาะหน้าบัตร (บิดา รับรองสาเนาถูกต้อง)
(7) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมำรดำ เฉพาะหน้าบัตร (มารดา รับรองสาเนาถูกต้อง)
(8) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนผู้ ป กครอง (มิ ใช่ บิ ด า มารดา) เฉพาะหน้ า บั ต ร
(ผู้ปกครอง รับรองสาเนาถูกต้อง) **เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลข้อ 3 เท่านั้น**
(9) บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา เรียน e-Learning ภาคการศึกษาที่ 1/2564
จานวน 18 ชั่วโมง และภาคการศึกษาที่ 2/2564 จานวน 18 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง ** ส่งเอกสารตัวจริง
พร้อมวุฒิบัตรทุกหลักสูตร**
3.4.2 กรณีผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา
(1) แบบคาขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 หน้า 1
(2) แบบคาขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 หน้า 2
(3) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ.102
(4) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการผู้รับรองรำยได้ หน้าบัตร และหลังบัตร (ผู้รับรองรายได้
รับรองสาเนาสาเนาถูกต้อง)
(5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้กู้ยืมเงิน เฉพาะหน้าบัตร (ผู้กู้ยืมเงิน รับรองสาเนาถูกต้อง)
(6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดำ เฉพาะหน้าบัตร (บิดา รับรองสาเนาถูกต้อง)
(7) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมำรดำ เฉพาะหน้าบัตร (มารดา รับรองสาเนาถูกต้อง)
(8) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนผู้ ป กครอง (มิ ใ ช่ บิ ด า มารดา) เฉพาะหน้ า บั ต ร
(ผู้ปกครอง รับรองสาเนาถูกต้อง) **เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลข้อ 3 เท่านั้น**
(9) หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ยืนคำขอกู้ยืมเงิน
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(10) หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของบิดำ/ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
(11) หนั งสื อให้ ความยิ นยอมในการเปิ ดเผยข้ อมู ล ของมำรดำ/ผู้ แทนโดยชอบธรรม/
ผู้ปกครอง
(12) บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา เรียน e-Learning 1 หลักสูตร (พร้อมวุฒิบัตร)
https://elearning.set.or.th/SETGroup
4. กำรส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำควำมสำมำรถพิเศษ
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
4.1.1 ด้านการศึกษา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
(1) ระดับปริญญาโท เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(2) ระดับปริญญาตรี เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(3) ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า
4.1.2 มีสัญชาติไทย
4.1.3 เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
4.1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร
4.1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง
4.1.6 ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการพนันทุกชนิด
4.2 คุณสมบัติความสามารถพิเศษ
4.2.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติหรือเยาวชนทีมชาติ โดยมีใบรับรองจากสมาคม
กีฬาประเภทนั้น ๆ
(2) เคยเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ าแห่ ง ชาติ ห รื อ เยาวชนแห่ ง ชาติ ห รื อ เข้ า ร่ ว ม
การแข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย น กรมพลศึ ก ษา กี ฬ านั ก เรี ย นกองทั พ อากาศ กี ฬ านั ก เรี ย นกรุ ง เทพมหานคร
โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3
(3) เคยเข้าร่ ว มการแข่งขั นกีฬ าชิง ชนะเลิ ศแห่ งประเทศไทยระดับ ทั่ว ไปหรื อ
ระดับเยาวชน ในการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3
(4) เป็นนักกีฬาของสโมสรกีฬาไม่ต่ากว่าระดับถ้วยพระราชทาน ข โดยมีใบรับรอง
จากสโมสรกีฬาประเภทนั้น ๆ
(5) เป็ น นั ก กี ฬ าตั ว แทนจั ง หวั ด เข้ า แข่ ง ขั น รอบคั ด เลื อ กตั ว แทนเขตและ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3
(6) หรือเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถหรือมีสถิติเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการ
การคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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4.2.2 ความสามารถด้านอื่น ๆ (ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านศิลปกรรม และอื่น ๆ)
4.2.3 ต้องเคยเข้าร่วมการแข่งขันประกวดหรือส่งผลงานเข้าประกวดที่จัดโดยองค์ กร
ของรัฐหรือเอกชน ซึ่งจัดในระดับประเทศ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3
5. กำรขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำร
5.1 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับสิทธิ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือก
5.1.1 นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาประเภท
มหาวิทยาลัย
5.1.2 ผ่อนผันได้จนอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ ยกเว้น
5.2 เอกสารที่ใช้ประกอบการขอผ่อนผัน นักศึกษามีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
5.2.1 สาเนาใบสาคัญ (แบบ สด.9)
5.2.2 สาเนาหมายเรียก (แบบ สด.35)
5.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
5.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
5.2.5 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
5.2.6 สาเนาใบแจ้งย้ายภูมิลาเนาทหาร (ถ้ามี)
5.2.7 ใบรายงานผลการศึกษา (นักศึกษาภาคพิเศษระบุอย่างน้อย 9 หน่วยกิต)
5.2.8 เอกสารทั้งหมดอย่างละ 2 ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้อง
6. รักษำดินแดน (รด.)
6.1 รับเอกสารใบรายงานตัว (ร.ด.2)
6.2 เอกสารประกอบการสมัคร
6.2.1 หนังสือรับรองการฝึก (ออกโดยศูนย์การกาลังสารอง หรือ ศูนย์การฝึก นศท. มทบ./
หน่วยฝึก นศท.จทบ.)
6.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
6.2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
6.2.4 สาเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร
6.2.5 รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
6.3 กาหนดการเรียนจะแจ้งเป็นปีการศึกษา
6.3.1 รับสมัครช่วงระยะเวลาเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี
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7. กำรทำประกันอุบัติเหตุ
7.1 คุณสมบัติของนักศึกษา เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7.2 การคุ้มครอง
7.2.1 การสุญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
100,000
บาท
7.2.2 การสูญเสียชีวิตโดยเจ็บป่วย
20,000
บาท
7.2.3 การสูญเสียอวัยวะ ตา แขน ขา 2 ส่วน
100,000
บาท
7.2.4 การสูญเสียอวัยวะ ตา แขน ขา 1 ส่วน
60,000
บาท
7.2.5 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ/1ครั้ง
10,000
บาท
7.2.6 การสูญเสียชีวิตจากการขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
บาท
7.2.7 การสูญเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม
ลอบทาร้ายโดยเจตนา
100,000
บาท
7.2.8 ทุพพลภาพถาวร
100,000
บาท
7.3 วิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาล ภายหลังประสบอุบัติเหตุ และเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สิ่งที่ต้องเตรียมคือ
7.3.1 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
7.3.2 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
7.3.3 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา/สาเนาบัตรประชาชน
7.3.4 สาเนาหน้าบัญชี
7.3.5 ส่งเอกสารดังกล่าวให้กองพัฒนานักศึกษา บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 1 เดือน
8. เงินค่ำบำรุงหอพักนักศึกษำ
สาหรับนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องชาระเงินค่าบารุงหอพัก
นั ก ศึ ก ษาตามอั ต ราที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดและจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของการเข้ า พั ก ในหอพั ก
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
9. ห้ำมสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในมหำวิทยำลัย
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในสถานศึกษา (ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552) กาหนดให้สถานศึกษาทุกระดับควบคุม
ให้ปฏิบัติตามมาตรการ/ข้อกาหนดที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการห้ามขาย
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ทุ กชนิ ดในสถานศึกษาและหอพั กของสถานศึก ษา และการห้ า มบริโ ภคเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
ประกอบกั บกระทรวงสาธารณสุ ขได้ ออกประกาศกระทรวงฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 กาหนดให้
มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
มหาวิทยาลัยจึ งห้ามนักศึกษาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามสู บบุหรี่ภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัย
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10. การรับบริการจากหองพยาบาล
10.1 การบริการของหองพยาบาลมีดังนี้
10.1.1 การจายยาหนาเคานเตอร
10.1.2 การทําแผล
10.1.3 การดูแลผูปวยนอนพัก
10.1.4 การสงตอผูปวย
10.1.5 การบริการตรวจโดยแพทย
10.1.6 การจัดยาและเวชภัณฑออกนอกพื้นที่ (กระเปายา)
10.1.7 บริการสุขศึกษา
10.1.8 บริการงานดานสุขาภิบาล
10.2 ขั้นตอนและขอปฏิบัติในการใชบริการหองพยาบาล
10.2.1 แจงอาการปวย และโรคประจําตัวกับเจาหนาที่อยางละเอียด
10.2.2 การมารับบริการจากหองพยาบาลจะตองมารับบริการดวยตัวเองและตองลง
ชื่อขอรับบริการลงในแฟมทุกครั้ง
10.2.3 จัดยาและจายยาตามอาการของผูปวย
10.2.4 ถ า จํ า เป น ต อ งนอนพั ก จะต อ งได รั บ อนุ ญาตจากเจ าหนา ที่ หรือ อาจารย
ในหองพยาบาลกอน การนอนพักสามารถนอนพักไดเมื่อมีอาการเจ็บปวยจริง ๆ เทานั้น และสามารถนอนพัก
ไดประมาณ 2 ชั่วโมง (ถาอาการยังไมดีขึ้นเจาหนาที่จะพิจารณาใหพักตอตามความเหมาะสม)
10.2.5 สําหรับผูปวยที่นอนพักจะตองแจงเจาหนาที่กอนกลับทุกครั้ง
10.2.6 ถ า เจ็ บ ป ว ยรุ น แรงจํ าเป น ต อ งส ง โรงพยาบาล ทางห อ งพยาบาลจะนํ า ส ง
โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด คือ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติหรือโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด
10.2.7 ในวันอังคารและวันเสาร เวลา 11.00-13.00 น. จะมีแพทยมาตรวจรักษาโรค
เบื้องตน
11. การจัดตั้งชมรมกิจกรรม
11.1 การจัดตั้งชมรมใหเปนไปตามกําหนดขององคการนักศึกษา โดยฝายกิจกรรมชมรม
ขององคการนักศึกษาเปนผูประสานงานและใหมีองคประกอบตอไปนี้อยางนอย
11.1.1 รายชื่อสมาชิกเขารวมกันขอจัดตั้งชมรม อยางนอย 50 คน
11.1.2 จัดทําระเบียบขอบังคับและวัตถุประสงคของชมรมอยางชัดเจนเพื่อเสนอผาน
องคการนักศึกษาและขออนุมัติจากสภานักศึกษา
11.1.3 จัดทํารายชื่อคณะกรรมการของชมรม
11.1.4 เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาชมรมอยางนอย 1 คน
11.1.5 เสนอโครงการในการดําเนินกิจกรรม
11.1.6 อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารนักศึกษากําหนด
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11.2 ลักษณะของกิจกรรมชมรมเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
11.2.1 กิจกรรมทางวิชาการ
11.2.2 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
11.2.3 กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
11.2.4 กิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์
11.2.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพหรือศักยภาพของนักศึกษา
11.2.6 กิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และองค์การนักศึกษากาหนด
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครื่องมือสำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ
1. เครื่องมือ ได้แก่
1.1 โครงสร้างหลักสูตร คู่มือนักศึกษา หรือเว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(http://acad.vru.ac.th)
1.2 ใบรายชื่อนักศึกษา (http://cms.vru.ac.th)
1.3 ใบรายงานผลการเรียน ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา (http://cms.vru.ac.th)
1.4 กาหนดการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน และแก้ F แต่ละภาคการศึกษา
(เว็บไซต์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://acad.vru.ac.th)
1.5 ใบรายงานผลการเรียนจากสถาบันเดิม กรณีนักศึกษาเทียบโอน (นักศึกษา)
1.6 แผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา (http://cms.vru.ac.th)
1.7 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://acad.vru.ac.th)
1.8 ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (http://acad.vru.ac.th)
1.9 แบบฟอร์มสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://acad.vru.ac.th)
1.10 ระเบียนสะสมของนักศึกษา (http://cms.vru.ac.th)
1.11 ตารางสอน/ตารางสอบ (http://cms.vru.ac.th)
2. ข้อมูล ได้แก่
2.1 โปรแกรมบริการคณะ/บริการข้อมูล (ที่คณะต่าง ๆ)
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
http://www.vru.ac.th/showlawspage.php
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษา
http://www.vru.ac.th
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของนักศึกษา
http://dsd.vru.ac.th
2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
http://dsd.vru.ac.th
2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในสาขาวิชา
http://dsd.vru.ac.th
2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและที่ตั้ง
http://www.vru.ac.th

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บรรณำนุกรม
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บรรณำนุกรม
กฎกระทรวง กาหนดความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. 2548. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก:
http://kormor.obec.go.th/page003.html
กฎกระทรวง กาหนดความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. 2562. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก:
http://kormor.obec.go.th/page003.html
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548.
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภำคผนวก
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ภำคผนวก ก
แบบบันทึกสำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ
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แบบบันทึกสำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำและระดับภำระงำน
แบบบันทึก
มรว.ทป.01
มรว.ทป.02
มรว.ทป.03
มรว.ทป.04
มรว.ทป.05
มรว.ทป.06
มรว.ทป.07
มรว.ทป.08
มรว.ทป.09

รำยละเอียด
ระเบียนสะสม
รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
บันทึกการให้คาปรึกษา
ขอความช่วยเหลือ/แนะนา นักศึกษา
ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ
รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจาภาคการศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา
แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ดำเนินกำร
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะ
คณะ/สสว.
คณะ/สสว.

ดาวน์โหลดแบบบันทึกได้จากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://acad.vru.ac.th/about_acad/ac_CountTeacher.php
เกณฑ์มำตรฐำนทั่วไป (ส่งข้อมูลต่อคณะในกำรประเมินภำระงำน)
1. ส่งระเบียนสะสม (มรว.ทป.01) ของนักศึกษาทุกคนที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. ส่งรายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา (มรว.ทป.02) ครบ 4 ครั้ง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1
ให้ส่ง มรว.ทป.02 ของการพบนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ครั้ง
3. ส่งบันทึกการให้คาปรึกษา (มรว.ทป.03) สาหรับแบบบันทึกขอความช่วยเหลือ/แนะนา
นักศึกษา (มรว.ทป.04) และแบบบันทึกขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ (มรว.ทป.05) ให้ส่งกรณีมีการใช้แบบ
บันทึก
4. ส่งรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจาภาคการศึกษา (มรว.ทป.06)
5. มีผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 (มรว.ทป.07 ออนไลน์)
เกณฑ์กำรประเมิน
การคิดภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คิดการดาเนินการดังนี้
1. มีการดาเนินการครบ 1 ข้อ
คิดเป็น 1 ภาระงาน
2. มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
คิดเป็น 2 ภาระงาน
3. มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
คิดเป็น 3 ภาระงาน
4. มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ
คิดเป็น 4 ภาระงาน
5. มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ
คิดเป็น 5 ภาระงาน
การคิดภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คิดได้ไม่เกิน 2 กลุ่ม
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบ มรว.ทป.01

ระเบียนสะสม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สาขาวิชา.............................. คณะ.........................................รหัสประจานักศึกษา................................
คำชี้แจง - ให้นักศึกษาเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริงด้วยตัวบรรจง และหรือเขียน
เครื่องหมาย ลงใน 
- ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับและจะนาไปใช้เพื่อประโยชน์สาหรับนักศึกษาเท่านั้น
ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ......................................................นามสกุล...............................................ชื่อเล่น.......................
เกิดวัน...........เดือน....................พ.ศ. .............. อายุ..........ปี ศาสนา..............................................
2. กาลังศึกษา ระดับ  ปริญญาตรี.......ปี  ปริญญาตรี......ปี เทียบโอน  อื่น ๆ ..................
3. ปัจจุบันนักศึกษาอาศัยอยู่กับ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................อาชีพ....................
มีความสัมพันธ์เป็น............โทรศัพท์............................E-mail address…………………..………..………
ที่อยู่ของนักศึกษา.............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
โทรศัพท์....................................................E-mail address……………………………….……………………
4. เพื่อนสนิท 1. ชื่อ-นามสกุล.......................................................สาขาวิชา.....................................
ที่อยู่........................................................................................................................
..................................................................................โทรศัพท์...............................
2. ชื่อ-นามสกุล..........................................................สาขาวิชา..................................
ที่อยู่........................................................................................................................
..................................................................................โทรศัพท์...............................
5. อาจารย์ที่สนิท 1. ชื่อ-สกุล............................................................................................................
คณะ........................................................................โทรศัพท์...............................
2. ชื่อ-สกุล ...........................................................................................................
คณะ........................................................................โทรศัพท์...............................
6. สถานศึกษาเดิม..........................................อาเภอ................................จังหวัด..................................
7. สุขภาพ
หมู่เลือด..............  ไม่มโี รคประจาตัว  มีโรคประจาตัว คือ
1. โรค.....................................................เคยได้รับการรักษาจาก....................................................
2. โรค………………………….…………………..เคยได้รับการรักษาจาก....................................................
เคยแพ้ยา.........................................................................................................................................
อื่น ๆ ..............................................................................................................................................

รูปถ่าย

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อมูลครอบครัว
1. บิดา ชื่อ-นามสกุล..........................................................อายุ......ปี การศึก ษา..................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................
........................................................................................................โทรศัพท์...................................
อาชีพ...........................................................................รายได้ประมาณเดือนละ.......................บาท
สถานที่ทางาน..................................................................................................................................
........................................................................................................โทรศัพท์............. ......................
2. มารดา ชื่อ-นามสกุล.......................................................อายุ......ปี การศึกษา.................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................
........................................................................................................โทรศัพท์............. ......................
อาชีพ...........................................................................รายได้ประมาณเดือนละ.......................บาท
สถานที่ทางาน..................................................................................................................................
........................................................................................................โทรศัพท์...................................
3. สถานภาพครอบครัว บิดา/มารดา  บิดาถึงแก่กรรม
 มารดาถึงแก่กรรม
 อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู่
 หย่าร้าง  อื่น ๆ..............................
4. มีพี่น้อง.................คน
4.1 ชื่อ………………………………..………………………………………………..  กาลังศึกษา  ทางาน
4.2 ชื่อ………………………………..………………………………………………..  กาลังศึกษา  ทางาน
4.3 ชื่อ………………………………..………………………………………………..  กาลังศึกษา  ทางาน
4.4 ชื่อ………………………………..………………………………………………..  กาลังศึกษา  ทางาน
5. ผู้สนับสนุนการศึกษา……………………………...........…………………………………………………..………………
ที่อยู่..................................................................................................................................................
........................................................................................................โทรศัพท์............. ......................
อาชีพ...........................................................................รายได้ประมาณเดือนละ.......................บาท
สถานที่ทางาน..................................................................................................................................
........................................................................................................โทรศัพท์...................................
6. ประเภทของทุนที่ท่านได้รับ
 ไม่ได้รับทุน
 ได้รับทุนจาก..........................................................................
 ทุน กยศ.
 อื่น ๆ...............................................
กิจกรรมดีเด่น
ปีที่ 1 .................................................................................................................... ..........................
ปีที่ 2 ..............................................................................................................................................
ปีที่ 3 .................................................................................................................... .........................
ปีที่ 4 ................................................................................................................................ .............
ปีที่ 5 .............................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................
(.................................................)
วัน/เดือน/ปี............/.........../...............
นักศึกษำเข้ำกรอกข้อมูลที่ http://reg1.vru.ac.th
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รำยงำนกำรพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วันที่...........เดือน......................... พ.ศ. ........................เวลา...................................
คณะ............................หลักสูตร..........................สาขา............................รหัสนักศึกษา.....................
รำยชื่อนักศึกษำที่เข้ำพบ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ชื่อ-นำมสกุล

ลำยเซ็น

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รำยชื่อนักศึกษำที่เข้ำพบ
ที่
24
25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
รำยชื่อนักศึกษำที่ไม่เข้ำพบ
ที่
ชื่อ-นำมสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-นำมสกุล

ลำยเซ็น

ที่
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ชื่อ-นำมสกุล

49

50

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องอำจำรย์ที่ปรึกษำแจ้งนักศึกษำทรำบ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .......................
...............................................................................................................................................................
ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ข้อคิดเห็น/ข้อชี้แจงของนักศึกษำ
.......................................................................................................................................... .....................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ระเบียบวำระที่ 3 อื่น ๆ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ................
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(...........................................)
……/……………../………

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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แบบ มรว.ทป.03

บันทึกกำรให้คำปรึกษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ครั้งที่ ...............
วันที่ ....... เดือน ................................ พ.ศ. .................... เวลา......................
สาขาวิชา ...............................................คณะ............................................ชั้นปีที่.............
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

รหัสนักศึกษา

6.
7.
8.
9.
10.

วิธีกำรติดต่อกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ
 มาพบด้วยตนเอง
 โทรศัพท์
 อื่น ๆ .............................
ปัญหำ
 การเรียน
 ส่วนตัว/ครอบครัว
 การเงิน
 สุขภาพ
 ที่อยู่อาศัย
 อื่น ๆ ............................
ปัญหำ/สำเหตุกำรเข้ำพบ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
กำรให้คำแนะนำ/ปรึกษำ/กำรช่วยเหลือ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
ส่งเรื่องต่อให้ (ถ้ามี)
 ประธานกรรมการผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะกรรมการให้คาปรึกษาระดับคณะ
 คณบดี
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  คณะกรรมการให้คาปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย
 อื่น ๆ..........................................................

ผลสรุปของกำรแก้ปัญหำ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
ลงชื่อ..............................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(.............................................)
หมำยเหตุ

แนบสาเนาเอกสารในระเบียนสะสมของนักศึกษาด้วย
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แบบ มรว.ทป.04

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร……………………………………………………………………………………………………………………………
ที.่ .................../..................................... วันที่...........เดือน..................................พ.ศ.............................
เรื่อง ขอความช่วยเหลือ/แนะนา นักศึกษา
เรียน .....................................................
เนื่องด้วย นาย/นาง/นางสาว..................................................................................นักศึกษา
รหัสประจาตัว.............................สาขาวิชา.......................................คณะ...........................................
เป็นนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้า ควรได้รับความช่วยเหลือ/แนะนาเพิ่มเติมจากท่าน
เรื่อง................................................................ซึ่งมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

ใน

1. .......................................................................................................................... ...............
2. ............................................................................................................ .............................
3. .......................................................................................................................... ...............
4. ................................................................................ .........................................................
5. ........................................................................................................................... ..............
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ...........................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(...........................................)
……/……………../………

หมำยเหตุ

แนบสาเนาเอกสารในระเบียนสะสมของนักศึกษาด้วย

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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แบบ มรว.ทป.05

ที่ ศธ .......................

คณะ.....................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............

เรื่อง ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ
เรียน ผู้ปกครอง นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................
คณะมีความประสงค์จะขอปรึกษาหารือกับท่านในเรื่อง ……………………………………….…….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ของนั ก ศึก ษาซึ่ ง อยู่ ใ นความปกครองของท่ าน จึ ง ขอให้ ท่ า นสละเวลาไปพบอาจารย์ . . .......................
.......................................................ณ..............................วันที่........เดือน.................... ...พ.ศ..................เวลา
.........................น. เพื่อสะดวกในการติดต่อ โปรดนาเอกสารฉบับนี้มาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ............................................คณบดี
(...........................................)
……./………………/…..

คณะ.......................................................
โทรศัพท์.................................................
โทรสาร...................................................
หมำยเหตุ

แนบสาเนาเอกสารในระเบียนสะสมของนักศึกษาด้วย
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แบบ มรว.ทป.06

แบบฟอร์มรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำภำคกำรศึกษำ
ข้าพเจ้า......................................................เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตร…………………………. สาขา
วิชา...........................ตามคาสั่งเลขที่............. ประจาภาคการศึกษาที่...........ปีการศึกษา.............. ขอรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สรุปข้อมูลกำรเรียนนักศึกษำในควำมดูแล
รหัสนักศึกษำ............นักศึกษำคงอยู่.........คน
สอบผ่านทุกรายวิชา จานวน ............ คน
ลาพักการเรียน
จานวน ............ คน
ลาออก
จานวน ............ คน
พ้นสภาพ
จานวน ............ คน
อื่น ๆ (ระบุ).............. จานวน ............ คน
2. รำยละเอียดกำรให้คำปรึกษำ
รหัสนักศึกษา......................
1) การประชุมให้คาปรึกษา(หมู่เรียน) จานวน.......ครั้ง
ดังนี้
1) [ ระบุวนั เวลา ]
2) [ ระบุวนั เวลา ]
3) [ระบุวนั เวลา ]
4) [ระบุวนั เวลา ]
5) [ระบุวนั เวลา ]
2) การให้คาปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่ม
จานวน........ครั้ง

 ณ มหาวิทยาลัย.....ครั้ง  ออนไลน์.....ครั้ง
3) รายละเอียดการให้คาปรึกษา
1) ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา
..................................................................................
2) ด้านการบริการและพัฒนานักศึกษา
...................................................................................
3) ด้านอื่นๆ
...................................................................................
4) ผลการประเมินอาจารย์ทปี่ รึกษาโดยนักศึกษา
เท่ากับ ................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ....................................
(...........................................)
อาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษำ..............นักศึกษำคงอยู่.........คน
สอบผ่านทุกรายวิชา
จานวน ............ คน
ลาพักการเรียน
จานวน ............ คน
ลาออก
จานวน ............ คน
พ้นสภาพ
จานวน ............ คน
อื่น ๆ (ระบุ).................... จานวน ............ คน
รหัสนักศึกษา......................
1) การประชุมให้คาปรึกษา(หมู่เรียน) จานวน.....ครั้ง
ดังนี้
1) [ ระบุวนั เวลา ]
2) [ ระบุวนั เวลา ]
3) [ระบุวนั เวลา ]
4) [ระบุวนั เวลา ]
5) [ระบุวนั เวลา ]
2) การให้คาปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่ม
จานวน.......ครั้ง
 ณ มหาวิทยาลัย......ครั้ง  ออนไลน์...ครั้ง
3) รายละเอียดการให้คาปรึกษา
1) ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา
................................................................................
2) ด้านการบริการและพัฒนานักศึกษา
................................................................................
3) ด้านอื่นๆ
................................................................................
4) ผลการประเมินอาจารย์ทปี่ รึกษาโดยนักศึกษา
เท่ากับ ................................................................

ลงชื่อ...........................................
(...........................................)
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อำจำรย์เข้ำกรอกข้อมูลที่ http://cms.vru.ac.th

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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แบบ มรว.ทป.07

แบบประเมินอำจำรย์ที่ปรึกษำโดยนักศึกษำ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษำ
นักศึกษำ  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาที่ ....../..............
เพศ
 ชาย
 หญิง
ชั้นปีที่
 ปี 1
 ปี 2
 ปี 3
 ปี 4
 ปี 5สำขำวิชำ
.....................................................รหัสนักศึกษำ.............................................................
สังกัดคณะ/วิทยำลัย
 ครุศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาการจัดการ
 เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นวัตกรรมการจัดการ  อื่น ๆ ..............................................
ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ..................................................................................................................
ตอนที่ 2 ประเด็นควำมคิดเห็น

ให้นักศึกษาทาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สดุ

ประเด็นควำมคิดเห็น

มำก
ทีส่ ุด

1. ด้ำนวิชำกำรและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ
1.1 ให้คาแนะนาที่ถูกต้องชัดเจนในด้านหลักสูตรและการเรียน
1.2 ให้คาปรึกษาที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนและหมั่นติดตาม
ผลการเรียนสม่าเสมอ
1.3 ช่วยเหลือแนะนาเพื่อแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการเรียน
วิชาต่าง ๆ
1.4 พิจารณาดูแลการยื่นคาร้องต่าง ๆ ให้คาแนะนาและเสนอแนะแนวทาง
ในการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนได้ถูกต้องตามระเบียบ
1.5 จัดสรรเวลาเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ทั้งกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ
เมื่อนักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ
2. ด้ำนบริกำรและพัฒนำนักศึกษำ
2.1 ให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ งานอาชีพ และการเรียนต่อ
ในระดับสูงได้
2.2 ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาจารย์ สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่าง ๆ
3. ด้ำนอื่น ๆ
3.1 พร้อมรับฟังปัญหาของนักศึกษาด้วยความจริงใจ
3.2 ใช้คาพูดเหมาะสมในการให้คาปรึกษา

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

นักศึกษำเข้ำกรอกข้อมูลที่ http://reg1.vru.ac.th

ควำมคิดเห็น
ปำน
มำก
น้อย
กลำง

น้อย
ที่สุด
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แบบ มรว.ทป.08

แบบประเมินตนเองของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
1. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..................................................................จานวนปีในการปฏิบัติงาน............ปี
2. จานวนนักศึกษาในความดูแล หลักสูตร........................................... สาขาวิชา..................................
คณะ...........................................ชั้นปี............. รหัสนักศึกษา....................................จานวน.........คน
3. ความคิดเห็นของท่านในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
ประเด็นพิจำรณำ

ควำมคิดเห็น
มำก
ที่สุด

มำก

ปำน
กลำง

น้อย

น้อย
ที่สุด

1. มีความเข้าใจและสามารถแนะนาเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรและ
รหัสวิชาในหลักสูตร
2. มีความเข้าใจเรื่องระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
3. มีการจัดสรรเวลาในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
4. แนะนาและตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
5. ติดตามผลการเรียน และช่วยปรับปรุงการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหา
6. ทราบปัญหาของนักศึกษาในความดูแล และติดตามช่วยเหลือ
ตามขั้นตอน
7. ช่วยให้คาแนะนาในการแก้ปัญหาให้นักศึกษาอย่างทันเหตุการณ์
8. พบปะและบันทึกข้อมูลนักศึกษาในความดูแลอย่างสม่าเสมอ
9. ไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษาแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
10. ให้คาแนะนา ตักเตือน เพื่อพัฒนานักศึกษาในความดูแล
ทั้งด้านการเรียน สังคม และพฤติกรรมส่วนบุคคล
11. แนะนาและติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย
ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อำจำรย์เข้ำกรอกข้อมูลที่ http://cms.vru.ac.th
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แบบ มรว.ทป.09

แบบประเมินระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ
สำขำวิชำ.......................................คณะ.....................................................................
คำแนะนำ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
รำยกำรประเมิน

ควำมคิดเห็น
มำก
ที่สุด

มำก

ปำน
กลำง

น้อย

น้อย
ที่สุด

1. ภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษามีความเหมาะสม
2. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามีความเหมาะสม
3. แบบบันทึก มรว.ทป.01-09 มีความเหมาะสมในการใช้งาน
4. สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อจานวนนักศึกษามีความเหมาะสม
5. ความพร้อมของเอกสารที่เป็นเครื่องมือในการให้คาปรึกษาระดับคณะ
6. ความพร้อมของเอกสารที่เป็นเครื่องมือในการให้คาปรึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย
7. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา
และมหาวิทยาลัย
8. มีการส่งผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทราบ
ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

อำจำรย์เข้ำกรอกข้อมูลที่ http://cms.vru.ac.th
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ภำคผนวก ข
แบบคำร้อง มรว.ต่ำง ๆ สำหรับนักศึกษำ
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แบบคำร้อง มรว. ต่ำง ๆ สำหรับนักศึกษำ
แบบคำร้อง
แบบ มรว.01
แบบ มรว.02
แบบ มรว.03
แบบ มรว.04
แบบ มรว.05
แบบ มรว.06
แบบ มรว.06/1
แบบ มรว.06/2
แบบ มรว.06/3
แบบ มรว.06/4
แบบ มรว.07
แบบ มรว.08
แบบ มรว.09
แบบ มรว.10
แบบ มรว.11
แบบ มรว.12
แบบ มรว.13
แบบ มรว.14
แบบ มรว.15
แบบ มรว.16
แบบ มรว.17
แบบ มรว.18
แบบ มรว.19
แบบ มรว.20
แบบ มรว.21
แบบ มรว.22

รำยละเอียด
คาร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คาร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้น หมวดวิชาเฉพาะ และ/หรือ เลือกเสรี
คาร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
ใบลงทะเบียน
คาร้องขอเปลี่ยนหลักสูตร
คาร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
คาร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา สาหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คาร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา สาหรับนักศึกษาเรียนร่วม (กรณีปรับรายวิชา)
คาร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา สาหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คาร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา กรณียังไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียน
คาร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
คาร้องขอลาพักการเรียน
คาร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา
คาร้องขอลาออก
คาร้องขอสอบปลายภาค
คาร้องขอจบการศึกษา
คาร้องขอเปิดหมู่พิเศษ
คาร้องขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยอื่น
คาร้องขอหนังสือรับรอง
คาร้องขอใบรายงานผลการเรียน
คาร้องขอใบแทนหลักฐานการศึกษา
คาร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
คาร้องขอลงทะเบียนเรียนภาคปกติ
คาร้องขอลงทะเบียนเรียน นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนด
คาร้องขอย้ายสถานศึกษา
คาร้องขอรับใบปริญญาบัตร

ดำวน์โหลดแบบคำร้องได้จำกเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
http://acad.vru.ac.th/about_acad/ac_CountStu.php
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ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดได้ที่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-3598 ต่อ 322, 323
โทรสาร 0-2529-3598 ต่อ 33
สายด่วนวิชาการ 0-2909-1432, 0-2529-3598
คณะ/วิทยำลัย/ศูนย์กำรศึกษำ
คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
กองพัฒนานักศึกษา
งานอนามัยและสุขาภิบาล
งานการเงิน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิชาศึกษาทั่วไป
ศูนย์ภาษา

หมายเลขโทรศัพท์
0-2529-3099
0-2529-3914
0-2529-3850
0-2529-3002 ต่อ 10
0-2529-3847
0-2529-3829
0-2529-0674
0-2909-3021-22
0-2909-1427-8
0-2909-1994
0-2909-1430
0-2529-1967
0-2909-3020
0-2929-3044

หมายเลขภายใน
152
139, 146
161
367, 370
133, 138
180, 181
606, 607
479, 497
128, 239
118
314, 315
124, 126, 226
495
456

