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การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีองค์ประกอบหลายประการ องค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญคือ การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยให้ค าปรึกษาแนะน า  
ดูแลนักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เช่น กระบวนการการเรียนการสอน กิจกรรมของนักศึกษา  
อีกทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และเป็นสื่อกลางในการน า
ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ มาแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบและปฏิบัติ นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษา 
ยังเป็นผู้สอดส่องดูแล ด้านสวัสดิการนักศึกษาและเป็นที่พ่ึงแก่นักศึกษาเมื่อมีปัญหา ดังนั้น อาจารย์ 
ที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่นักศึกษาให้ความไว้วางใจและเข้ามาปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะสามารถ  
ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือนักศึกษาได้ดี จ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
ทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาระบบ 
การให้ค าปรึกษาและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดถือปฏิบัติ 
เป็นแนวเดียวกัน จึงได้จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาฉบับนี้ขึ้นโดยมีรายละเอียดภารกิจของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา ระเบียบการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษา
จะต้องทราบเพ่ือปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติตน
ให้ถูกต้อง 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเล่มนี้ 
จะช่วยให้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 
 
 

      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       มิถุนายน  2565 
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คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

 
อัตลักษณ์ 
 

 บัณฑิตจิตอำสำ  พัฒนำท้องถิ่น 
 อัตลักษณ์  หมายถึง  บุคลิก ลักษณ์ที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรี ยน  ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 

 
เอกลักษณ์ 
 

 เป็นสถำบันที่น้อมน ำแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณ์โดดเด่น   
เป็นหนึ่งของสถานศึกษา 

 

 

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์  
  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเป้าหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
สร้างมาตรฐานทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับ แม้ว่าในปัจจุบันมีความต้องการของสังคมที่หลากหลายมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และจะพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนให้สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาให้สอดรับกับยุคสมัยของเศรษฐกิจที่ก้าวน าประเทศในขณะนี้ได้ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  ให้
มีวิถีชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ 
 1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถน า
ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  
 2. มีทักษะพ้ืนฐานทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพด้วยใจรัก ด ารงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม  
 4. มีความร ักผ ูกพ ันต ่อท ้องถิ ่น ภาคภ ูม ิใจในค ุณค ่าของความเป ็นไทย ภ ูม ิป ัญญาไทย 
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ 



2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรให้ค ำปรึกษำ 
 
 

1. คณะกรรมการการให้ค าปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ประธาน 
1.2 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
1.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ    กรรมการ 
1.4 ผู้อ านวยกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
1.5 ผู้อ านวยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการการให้ค าปรึกษาระดับคณะ  ประกอบด้วย 
   2.1 คณบดี       ที่ปรึกษา 

2.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      ประธาน 
2.3 ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร   กรรมการ 
2.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี     กรรมการและเลขานุการ 

3. อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 

กำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่ของบุคลำกรในระบบกำรให้ค ำปรึกษำ 

 
 

 หน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้ค ำปรึกษำระดับมหำวิทยำลัย  
1. พัฒนาระบบและด าเนินการตามระบบการให้ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัย  
2. จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
3. ประสานงานและผลักดันให้ เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้ค าปรึกษา  
4. ประสานงานให้การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ทุกครั้ง  
5. ประชาสัมพันธ์ระบบการให้ค าปรึกษาทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
6. ประสานงานให้ระบบการให้ค าปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน  
7. จัดให้มีการประเมินระบบการให้ค าปรึกษาเป็นประจ าทุก ปีการศึกษา  (ดูตั วอย่าง 

กรอบการประเมินและตัวอย่างเครื่องมือการประเมิน ในภาคผนวก ก)  
8. น า ผลการประ เมิ น ระบบการ ให้ ค าปรึ กษามาปรั บปรุ ง ร ะบบการ ให้ ค าปรึ กษา 

ของมหาวิทยาลัย  
9. แจ้งผลการประเมินระบบการให้ค าปรึกษาของแต่ละคณะให้คณบดีทราบและปรับปรุงการ

ด าเนินงานของระบบการให้ค าปรึกษาของคณะ  
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 หน้ำที่ของคณบดี  
1.  น านโยบายระบบการให้ค าปรึกษามาปฏิบัติ  
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาระดับคณะ  
3.  ให้ความส าคัญและสนับสนุนระบบการให้ค าปรึกษาระดับคณะ  
4.  สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
5.  จัดสรรงบประมาณ ส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาระดับคณะอย่าง เพียงพอ  

 
 หน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้ค ำปรึกษำระดับคณะ  

1.  น าระบบการให้ค าปรึกษามาด าเนินการ  
2.  จัดสัมมนาหรือฝึกอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ ให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และ

ข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนเทคนิคและทักษะในการให้ค าปรึกษา และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือการสื่อสาร  

3.  จัดหาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  
4.  ประสานงานกับประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแล

รับผิดชอบนักศึกษากลุ่มละประมาณ 30 คน และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย  
5.  จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
6.  เป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ  
7.  ศึกษาปัญหาที่ท าให้นักศึกษามีผลการเรียนต่ าลงและหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
8. ด าเนินการจัดและรวบรวมผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา  
9.  รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ  
10. น าผลการประเมินระบบงานการให้ค าปรึกษาและปัญหาอุปสรรคของอาจารย์ที่ปรึกษามา

ปรับปรุงระบบงานการให้ค าปรึกษาระดับคณะให้มีประสิทธิภาพ  
11.  ส่งเสริมระบบพ่ีช่วยน้องและเพ่ือนช่วยเพื่อน ให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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       องค์ประกอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 

 
  ควำมส ำคัญของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 การที่มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้บรรลุผลส าเร็จได้ จ าเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งที่ส าคัญมากคือ “อาจารย์ที่ปรึกษา” 
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและด้านบุคลิกภาพของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยไปด าเนินการ พร้อมทั้งท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา และ
แนะน านักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอันจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความส าเร็จใน
การศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งของ
มหาวิทยาลัยและของสังคม 
 
  คุณลักษณะของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีดี มีดังนี้ 
 1.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 2.  ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 
 3.  สละเวลาพบกับนักศึกษาเพ่ือทราบปัญหาของนักศึกษา 
 4.  เข้าใจปัญหาของนักศึกษา พร้อมและรับที่จะช่วยเหลือนักศึกษา 
 5.  มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 6.  มีทักษะการสื่อสาร 
 7.  เอาใจใส่ในความประพฤติของนักศึกษา 
 8.  เป็นบุคคลที่ยอมรับและพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
 9.  มีจิตส านึกของความเป็นอาจารย์มืออาชีพ 
  10. มีความรับผิดชอบ 
  11. มีหลักจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา และมีจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
  จรรยำบรรณของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 1. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องค านึ งถึ งสวัสดิภาพของนักศึกษา โดยจะไม่กระท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม 
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแลให้เป็น
ความลับ 
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขต
ความสามารถของตน) หากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ควรแนะน านักศึกษาผู้นั้นไปรับ
บริการจากบุคคลอื่น เช่น นักแนะแนว แพทย์ จิตแพทย์ และนักกฎหมาย เป็นต้น 
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 4. อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใด ๆ ให้นักศึกษาฟังในทาง 
ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือสถาบันนั้น 
 5. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในสาขา
ที่ตนสอนมีศีลธรรมจรรยาบรรณที่ดีงาม เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
 
  หน้ำที่ของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดูแล ส่งเสริมพัฒนาการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้
นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์มากท่ีสุด 
 
  โครงสร้ำงกำรบริหำรระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 หน้าที่ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้การบริหารการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ จึงสามารถก าหนดโครงสร้าง
การบริหาร ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 คณะกรรมการให้ค าปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

 คณบดี 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

คณะกรรมการให้ค าปรึกษาระดับคณะ 
 

นักศึกษา 
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  หลักกำรและแนวปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำ 
 การปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อ  อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจ 
ในหลักการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา รู้และตระหนักในหน้าที่ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนเทคนิค
การให้ค าปรึกษา ดังนี้ 
 1. หลักกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ อาจารย์ที่ปรึกษาควรยึดหลักการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ดังนี้ 
  1.1  สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาควรสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา โดยสร้างความศรัทธา น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการพูดอย่างเป็น
มิตร เป็นกันเอง และพยายามเข้าใจนักศึกษา 
  1.2 ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาควรศึกษา
ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา สังเกตและเข้าใจในบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ตลอดจนลักษณะปัญหา เพ่ือเลือกใช้
วิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกัน 
  1.3 ความแตกต่ างของลั กษณะปัญหากับผลกระทบต่อชี วิ ตของนั กศึกษา อาจารย์ 
ที่ปรึกษาต้องเข้าใจถึงปัญหาของนักศึกษาว่ามีปัญหารอบด้านที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเรียนและ 
การใช้ชีวิตในสังคมภายนอก อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรให้ค าปรึกษาได้ทุกด้าน และถือว่าเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอยู่ใกล้ชิดเสมือนเป็นบิดามารดาคนที่สองของนักศึกษา ที่ต้องดูแล แก้ปัญหา ให้ความรัก และ
ความอบอุ่น เช่นเดียวกัน 
  1.4 การยอมรับ ให้เกียรติ เคารพตนเอง และบุคคลอ่ืน  อาจารย์ที่ปรึกษาพึงยอมรับนักศึกษา
ในฐานะ “ลูก” และ “ศิษย์” ให้เกียรตินักศึกษาทั้งกริยาท่าทาง ค าพูด ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม  พึงให้ค าปรึกษา
ด้วยใจกว้าง หนักแน่น รับฟังด้วยความเมตตา เป็นกลาง ไม่กล่าวละเมิดผู้อ่ืนในทางเสียหาย ไม่เป็นธรรม 
และสอนให้นักศึกษาพึงเคารพสิทธิของผู้อื่น ยอมรับบุคคลอื่นเช่นเดียวกับการยอมรับตน 
  1.5 หลักการติดตามและประเมินผล อาจารย์ที่ปรึกษาควรบั นทึกการให้ค าปรึกษา 
แก่นักศึกษา การแสวงหาข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบ การท าความเข้าใจในปัญหาเรื่องราวให้กระจ่าง และใช้
เป็นฐานข้อมูลการให้ค าปรึกษาในครั้งต่อ ๆ ไป รวมทั้งติดตามผลภายหลังให้ค าปรึกษา และชี้แนะนักศึกษา 
  1.6 หลักแห่งจรรยาบรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาพึงยึดถือจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา  
ครู อาจารย์อย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของนักศึกษา ไม่ก่อความสัมพันธ์ฉันชู้สาว ไม่
เรียกร้องเงินทองเพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่น านักศึกษาไปในทางเสื่อม และไม่ก่อปัญหาเพ่ิม  

2. เทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำ  
  2.1  เทคนิคการรับฟัง 
   (1) มองนักศึกษาขณะรับฟังปัญหาด้วยความสนใจ 
   (2) วางท่าทีที่สบาย ไม่เคร่งเครียด 
   (3) ตอบสนองการพูดของนักศึกษาด้วยการรับค า แสดงสีหน้าท่าทางตอบรับ 
   (4) สะท้อนความรู้สึกและเข้าใจความรู้สึกนักศึกษาด้วยการทวนค าพูด และแสดง
ความเห็นใจต่อปัญหาที่นักศึกษาประสบอยู่ 
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   (5) ใช้ความเงียบ ในบางครั้งเพ่ือให้นักศึกษาทบทวนสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
   (6) กระตุ้นให้นักศึกษาระบายความเครียด ความคับข้อง ออกมาด้วยค าถามและค า
ปลอบโยน โดยแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่พ่ึง ที่คิดหาทางช่วยเหลือ และแนะน าได้ 
  2.2  เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ 
   (1) สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่น ด้วยการยิ้มแย้ม และค าพูดอ่อนโยน 
   (2) สนใจชีวิต ความเป็นอยู่ของนักศึกษา ด้วยค าถาม และแสดงท่าทาง 
   (3) เมตตากรุณาแก่นักศึกษา ด้วยข้อเสนอแนะที่ดีหลาย ๆ ทาง ที่จะช่วยให้นักศึกษา
พิจารณาเป็นทางออก 
   (4) แสดงความจริงใจเมื่อนักศึกษามาขอค าปรึกษา ด้วยการหยุดท าอย่างอ่ืน และตั้งใจ 
เต็มใจ กระตือรือร้นที่จะรับฟังนักศึกษา 
   (5) เปิดใจให้นักศึกษาทราบถึงความตั้งใจ สนใจ และห่วงใยที่จะช่วยนักศึกษาเสมือนลูก
และศิษย์ คอยติดตามไถ่ถามอย่างสม่ าเสมอถึงผลจากการให้ค าปรึกษาไปแล้ว 
  2.3  เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
   (1) ให้ค าปรึกษาอย่างถูกต้อง ถูกวิธี โดยศึกษาข้อมูลที่จ าเป็น เกี่ยวข้องให้มากและถ่อง
แท้ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจดจ าข้อมูลเหล่านี้อย่างแม่นย า และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหากรณีต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า 
   (2) รับฟังปัญหา ข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทุกด้าน โดยกระตุ้นให้นักศึกษาบอกเล่า
เรื่องราว เหตุผล และความรู้สึก ให้หมด ระหว่างฟังไม่ควรขัดจังหวะ หรือใช้ค าพูดตอบโต้ว่าไม่ควรเป็น
เช่นนั้น เช่นนี้ จนนักศึกษาไม่กล้าบอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
   (3) การตีความเรื่องราวข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ควรถามความเห็น ความรู้สึกจากนักศึกษาด้วย
ว่าอาจเป็นเช่นนั้น เช่นนี้ได้ การตีความใด ๆ หากตีความผิดพลาดไม่ใช้หลักการดังกล่าวอาจท าให้การ
แก้ปัญหาผิดพลาดได ้
   (4) การสะท้อนตัวตนของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน โดยใช้ค าพูด
กระตุ้นน านักศึกษาได้ส ารวจตนเอง และกล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา หรืออาจารย์บอกความรู้สึกนึกคิดของตน
วิจารณ์นักศึกษาออกมาตรง ๆ และจริงใจ เพ่ือให้เป็นกระจกสะท้อนที่นักศึกษาจะได้มองเห็น เข้าใจตนและคนอ่ืน
ชัดเจนขึ้น แต่ต้องอยู่บนหลักแห่งความสุภาพ และบรรยากาศไม่เคร่งเครียด จริงจังเกินไป 
   (5) การตั้งค าถาม อาจารย์ที่ปรึกษาควรใช้ค าถาม ที่ชัดเจน สุภาพ และมีจุดหมายที่
ต้องการให้นักศึกษาสะท้อนข้อมูลเหมาะสมและใช้ค าถามเพ่ือให้ได้ค าตอบที่แน่ชัด โดยมีจุดมุ่งหมายจะสร้าง
ความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของนักศึกษา 
   (6) การชี้ทางออกเพ่ือแก้ปัญหาแก่นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้องใช้เทคนิคการให้
ก าลังใจโดยใช้ค าพูดกระตุ้นให้นักศึกษากล้าสู้ปัญหา เกิดความมั่นใจ พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและเสนอแนะให้
นักศึกษาใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

 3. กำรบันทึกและกำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
  การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานั้น จะต้องบันทึกการท างานไว้อย่างเป็นระบบ 
เป็นรายกรณี รายสัปดาห์ และรายเดือน นับตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษาดังนี้ 
  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 รายงานการบันทึกการให้ค าปรึกษา ตามแบบบันทึก มรว.ทป.03 บันทึกการข้อความ
ช่วยเหลือ/แนะน า นักศึกษา ตามแบบบันทึก มรว.ทป.04 และบันทึกการขอเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาพบ 
เพ่ือปรึกษาหารือ ตามแบบบันทึก มรว.ทป.05 ส าหรับแบบบันทึก มรว.ทป.04 และ มรว.ทป.05 ให้รายงาน
เฉพาะกรณีท่ีมีการใช้แบบบันทึก(http://acad.vru.ac.th) 
  3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาคการศึกษาตาม 
แบบบันทึก มรว.ทป.06 (http://acad.vru.ac.th) 
  3.5 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา คณะต้องด าเนินการให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาตาม 
แบบบันทึก มรว.ทป.07 (http://reg1.vru.ac.th) 
  3.6 เมื่อสิ้นปีการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาต้องประเมินตนเอง ตามแบบบันทึก มรว.ทป.08 และ
ประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามแบบบันทึก มรว.ทป.09 (http://acad.vru.ac.th) 
  3.7 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาตามเอกสารหลักฐาน
แบบฟอร์มต่าง ๆ (มรว.ทป.01 - มรว.ทป.09) โดยน าส่งคณะเพ่ือใช้ประกอบตามเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ 
(รายละเอียดในภาคผนวก ก) 
  3.8 การรายงานการปฏิบัติงานดังกล่าว นอกจากช่วยเตือนความจ าเกี่ยวกับงานที่ปฏิ บัติแล้ว  
ยังช่วยติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมทั้งยังช่วยให้อาจารย์ติดตาม
ความก้าวหน้าของศิษย์ภายหลังจากส าเร็จการศึกษาไปแล้วด้วย  
 

  สรุปหน้ำที่ของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 1. ด้ำนวิชำกำรและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ  ได้แก่ 
  1.1 ให้การปรึกษาแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน ให้สอดคล้องกับ
แผนการเรียน 
  1.2 ให้ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 
  1.3 ควบคุมการลงทะเบียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  1.4 ให้การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า และติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
  1.5 ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเห็นว่าการลงทะเบียนเรียน
วิชานั้น ๆ ไม่เหมาะสม 
  1.6 ให้การปรึกษาแนะน า หรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง 
  1.7 ให้การปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ 
  1.8 ให้ความรู้ ความเข้าใจ และตรวจสอบเกี่ยวกับการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของนักศึกษา 
  1.9 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงและการหางานท า 
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 2. ด้ำนบริกำรและพัฒนำนักศึกษำ  ได้แก่ 
  2.1 ให้การแนะน าเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และ
ทุนการศึกษา 
  2.2 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต เป็นต้น 
  2.3 ให้การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในสังคม และปัญหาการคบเพ่ือน 
  2.4 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม 
  2.5 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพ เช่น ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมของงาน 
ตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  2.6 ให้การแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 3. ด้ำนอ่ืน ๆ  ได้แก่ 
  3.1 พิจารณาค าร้องต่าง ๆ ของนักศึกษาและด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
  3.2 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายการเงิน เพ่ือช่วยเหลือและเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา 
  3.3 ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
  3.4 เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบเพ่ือใช้กับแฟ้มระเบียนสะสม
ของนักศึกษา 
  3.5 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัย 
  3.6 ให้การรับรองความประพฤติและความสามารถของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการน าไป
แสดงแก่ผู้อ่ืน 
  3.7 ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และหน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา 
  3.8 ให้ค าตักเตือนกับนักศึกษาที่แต่งกายไม่เรียบร้อย หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม 
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ตำรำงกำรพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 

 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีก าหนดการพบนักศึกษาดังนี้ 
1.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์  วันพุธแรกของเดือน  
2.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์  วันเสาร์แรกของเดือน  

 

หมำยเหตุ  เวลาและสถานที่การพบอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาให้ตรวจสอบจากตารางเรียน 
 

 นักศึกษำชั้นปีท่ี 1  
 

ครั้งที ่ รำยกำร เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1 
วันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

1. พบนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
2. แนะน าตัว ห้องพักอาจารย์ หมายเลข

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. แนะน าวิธีเรียนและวิธีค้นคว้า 

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. เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
    http://acad.vru.ac.th 
    http://cms.vru.ac.th 
6. คู่มือการจองรายวิชา 
    http://acad.vru.ac.th 
 

 



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 11 
 

 

 
ครั้งที ่ รำยกำร เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

2 
 

1. ตรวจสอบผลการเรียน ปัญหาการเรียน 
2. การจัดการศึกษาของคณะ 
3. การติดต่อและขอใช้บริการกับคณะ 
   3.1 การขอเพ่ิม-ถอน หรือยกเลิกรายวิชาเรยีน 
   3.2 การเทียบโอนรายวิชา 
   3.3 การเปลี่ยนหลักสูตร 
   3.4 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพ 
        นักศึกษา 
   3.5 การวัดผลประเมินผล การแก้ I 
   3.6 การพ้นสภาพนักศึกษา 
4. การคิดค่าระดับเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษา 
5. การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม 
6. การส าเร็จการศึกษา 
7. ส่งใบรายงานตัวนักศึกษาที่ สสว. 
8. ชีวิตความเป็นอยู่ภายใน/ภายนอก 
   มหาวิทยาลัย 
9. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าดว้ยการจัดการศึกษา
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. เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการฯ       
    http://acad.vru.ac.th 
    http://cms.vru.ac.th 
 

3 
 

1. ระเบียบและข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 
2. ตรวจสอบผลการเรียน ปัญหาการเรียน 

3. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
4. การปรับตัวและการคบเพ่ือน 
5. การประพฤติตน คุณธรรม และจริยธรรม 
6. การแต่งกาย 
7. เหตุการณ์ปัจจุบันที่ส าคัญ เช่น               

ประชาคมอาเซียน 

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
    http://www.vru.ac.th 
3. เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการฯ       
    http://acad.vru.ac.th 
    http://cms.vru.ac.th 
 

4 
 

1. ตรวจสอบผลการเรียน ปัญหาการเรียน 

2. อธิบายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ  
   มหาวิทยาลัย 
3. แจ้งก าหนดการและวธิีการจองรายวชิาเรยีน 

   ของภาคการศึกษาถัดไปในอินเตอร์เน็ต 
4. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
5. เหตุการณ์ปัจจุบันที่ส าคัญ เช่น             

ประชาคมอาเซียน 
 

1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
http://www.vru.ac.th 

2. เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการฯ       
    http://acad.vru.ac.th 
    http://cms.vru.ac.th 

 



12 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

 
ครั้งที ่ รำยกำร เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

5 
 

1. เน้นการส่งหลักฐานทางการศึกษา ที่ระบุ
วันส าเร็จการศึกษาให้กับ สสว.  
   (นักศึกษาที่ยังไม่ส่ง) 
2. การยกเลิกรายวิชาเรียน 
3. การเตรียมตัวสอบและการแต่งกาย 
4.  ตรวจสอบวัน/เวลา/ห้องสอบของรายวิชาที่เรียน 
5.  การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป  
   - ชี้แจงเอกสารและข้ันตอนการจองและ          

การลงทะเบียนเรียน 
  - ตรวจสอบโครงสร้างและรายวิชา 
    ทีล่งทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป 

6. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

1. คูม่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ตารางสอบ 
3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
    http://www.vru.ac.th 
4. ขั้นตอนการลงทะเบียน มรว.04 
5. เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการฯ       
    http://acad.vru.ac.th 
    http://cms.vru.ac.th 
 

 
 นักศึกษำชั้นปีท่ี 2-4  
 

ครั้งที่ รายการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1 
 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาทีจ่องราย   
   วิชาและลงทะเบียนกับโครงสร้างและ       
   แผนการเรียนจาก 
   - ใบลงทะเบียนหรือ 
   - ใบเสร็จรับเงิน 
2. การติดต่อและขอใช้บริการกับคณะ 
   2.1 การขอเพ่ิม-ถอน หรือยกเลิกรายวิชาเรยีน 
   2.2 การขอเปลี่ยนหลักสูตร 
   2.3 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพ  
        นักศึกษา 
   2.4 การวัดผลประเมินผล การแก้ I 
   2.5 การพ้นสภาพนักศึกษา 
3. การคิดค่าคะแนนสะสมแต่ละภาคการศึกษา 
4. การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม 
5. เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละคน 
6. ทุนการศึกษา 
7. ชีวิตความเป็นอยู่ภายใน/ภายนอก 
   มหาวิทยาลัย 

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าดว้ยการจัดการศึกษา
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 13 
 

 

 
ครั้งที ่ รำยกำร เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

2 
 

1. ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
2. ตรวจสอบผลการเรียน ปัญหาการเรียน 

3. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
4. การปรับตัวและการคบเพ่ือน 
5. การประพฤติตน คุณธรรม และจริยธรรม 
6. การแต่งกาย 
7. เหตุการณ์ปัจจุบันที่ส าคัญ เช่น  

ประชาคมอาเซียน 

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
    http://www.vru.ac.th 
3. เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการฯ   
   http://acad.vru.ac.th 
   http://cms.vru.ac.th 
 

3 
 

1. ตรวจสอบผลการเรียน ปัญหาการเรียน 

2. อธิบายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ  
   มหาวิทยาลัย 
3. แจ้งก าหนดการและวธิีการจองรายวชิาเรยีน 

   ของภาคการศึกษาถัดไปในอินเตอร์เน็ต 
   (ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้าย) 
4. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
5. เหตุการณ์ปัจจุบันที่ส าคัญ เช่น  

ประชาคมอาเซียน 
6. ชีวิตความเป็นอยู่ภายใน/ภายนอก 
   มหาวิทยาลัย 

1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
http://www.vru.ac.th 

2. เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการฯ   
    http://acad.vru.ac.th 
    http://cms.vru.ac.th 
 

4 
 

1. การยกเลิกรายวิชาเรียน 
2. การเตรียมตัวสอบและการแต่งกาย 
3. ตรวจสอบวัน/เวลา/ห้องสอบของรายวิชาที่เรียน 
4. การส าเร็จและการขอจบการศึกษา 
   - ตรวจใบรายงานผลการศึกษา  
     (ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร) 
   - ลงนามในใบรายงานผลการศึกษา 
     (ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร) 
5. การหางานท าและการศึกษาต่อ 
6. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ตารางสอบ 
3. ค าร้องขอจบการศึกษา มรว.12 
4. โครงสร้างหลักสูตร 
5. เว็บไซต์ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ   
   http://acad.vru.ac.th 
   http://cms.vru.ac.th 
 

 
 
 
 
 



14 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

 
 
 

ระเบียบและข้อบังคับที่อำจำรย์ที่ปรึกษำควรทรำบ 
  
 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบัน โดยภารกิจ
หลักอาจารย์ที่ปรึกษา จะมีหน้าที่ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ กลั่นกรองและให้ความยินยอมอนุมัติ ในกรณีต่าง 
ๆ จึงขอสรุป ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ในสาระ ส าคัญท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบดังนี้ 
 
 
 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี  

ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ และปริญญำตร ีพ.ศ. 2557, (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบบัที ่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 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
 
  หลักสูตรกำรศึกษำและระยะเวลำกำรศึกษำ 
 ข้อบังคับได้ก าหนดระยะเวลาการศึกษา แบ่งตามหลักสูตร ดังนี้ 
 
 

ระยะเวลำในกำรศึกษำ 
หลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ ไม่เกินกว่ำ 

ระดับปริญญำตรี 4 ปี 
-  การศึกษาแบบเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์   6  ภาคการศึกษาปกติ 8  ปีการศึกษา 
-  การศึกษาแบบเต็มเวลา เสาร-์อาทิตย ์ 11  ภาคการศึกษา 8  ปีการศึกษา 
ระดับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) 
-  การศึกษาแบบเต็มเวลา จันทร-์ศุกร์ 4  ภาคการศึกษาปกติ 4  ปีการศึกษา 
-  การศึกษาแบบเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย ์ 8  ภาคการศึกษา 4  ปีการศึกษา 
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  กำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ กำรโอนย้ำยคณะ กำรเปลี่ยนหลักสูตร กำรพ้นและกำรขอคืน 
      สภำพนักศึกษำ 
 1. นักศึกษาสามารถเปลี่ยนประเภทนักศึ กษา (ใช้แบบ มรว.03) และเปลี่ยนหลักสูตร  
(ใช้แบบ มรว.05)  
 2. การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้อง
ศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00  
ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือ
เปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน หรือแล้วแต่เงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้รับโอนย้าย 
 3. นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนได้ตามระเบียบ
การเทียบโอนของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  3.1  สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ (ใช้แบบ มรว.01) 
  3.2  สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือยกเว้นหมวดวิชาเฉพาะ และ/หรือเลือกเสรี   
(ใช้แบบ มรว.02) 
  3.3 ต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา 
  3.4 นักศึกษามีสิทธิ์การขอเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว  
 4. นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษาเมื่อ 
  4.1  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
  4.2  ได้รับอนุมัตใิห้ลาออก (ใช้แบบ มรว.10)  
  4.3  ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา   
  4.4  ได้รับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2      
  4.5  ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติที่ 1 
หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
  4.6  ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
 5. นักศึกษาเมื่อพ้นสภาพการศึกษาแล้วสามารถขอคืนสภาพนักศึกษาได้ ยกเว้น กระท าผิดทาง
วินัย หรือผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์การวัดและประเมินผล (ใช้แบบ มรว.09) 
 
  กำรลงทะเบียนเรียน  

นักศึกษาแบบเต็มเวลำ มีสิทธิลงทะเบียน (ใช้แบบ มรว.04) ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
และไมเ่กิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นให้นักศึกษาบันทึกข้อความผ่านคณบดี แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน
ภาคการศึกษาละ 25 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  

นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น โดยไม่น าผลการเรียนมาคิดค่าคะแนนเฉลี่ย 
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  กำรขอเพิ่มรำยวิชำ ขอถอนรำยวิชำ และขอยกเลิกรำยวิชำ 
 1. การขอเพ่ิมรายวิชา ขอถอนรายวิชา และขอยกเลิกรายวิชา ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี/
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอนก่อน (ใช้แบบ มรว.06) 
 2. การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน  
 3. การขอยกเลิกรายวิชาใด ต้องด าเนินการก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 
สัปดาห์ (ใช้แบบ มรว.07) 
 4. นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ
นักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์แรก นับจากวัน 
เปิดการศึกษาภาคปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 
 
  กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนของแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ โดยมีการวัดผล
และประเมินผลดังนี้ 
 1. การวัดผลการเรียน ให้มีการวัดผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและหรือมีการวัดผลระหว่าง
ภาคการศึกษา โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการวัดผลและประเมินผลของแต่ละหลักสูตร 
 2. การประเม ินผลการศ ึกษา  เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา แบ่งเป็น 8 ระดับ และ 
มีค่าระดับ ดังนี้ 
 

ระดับข้ันผลการเรียน ความหมาย ค่าระดับ 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00 

 B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 
B ดี (Good) 3.00 

 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50 
C พอใช้ (Fair) 2.00 

 D+ อ่อน (Poor) 1.50 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
F ตก (Failed) 0.00 
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 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับได้ให้ประเมิน ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
PD ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม (Pass with Distinction) 
P ผลการประเมินผ่าน (Pass) 

NP ผลการประเมินไม่ผ่าน (No Pass) 
W การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
T การยกเว้นการเรียนรายวิชา (Transfer of Credits) 
I ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

Au การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 
3. การคิดค่าคะแนนเฉลี่ย (เกรดเฉลี่ย) 

    3.1 วิธีคิดค่าคะแนนเฉลี่ย (GPA = Grade Point Average) ประจ าภาคการศึกษาท าได้
ตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี้คือ 
      3.1.1  แทนค่าเกรดที่ได้ในแต่ละวิชา เช่น A เท่ากับ 4.00, B เท่ากับ 3.00   
      3.1.2  น าค่าเกรดที่สอบได้ของแต่ละวิชาคูณกับจ านวนหน่วยกิต 
      3.1.3  น าค่าท่ีคูณได้จากข้อ 3.1.2  ของทุกวิชารวมกัน 
      3.1.4  น าผลรวมข้อมูล 3.1.3  หารด้วยจ านวนหน่วยกิตท้ังหมดในภาคการศึกษา 
         (PD, P, NP, W, T, S, I และ Au  ไม่น ำมำคิดและไม่นับหน่วยกิต)  
 

วิธีคิดค่ำคะแนนเฉลี่ย  ตัวอย่ำง: ภำคกำรศึกษำที่ 1 
 

ภำคที ่ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต ระดับ ค่ำคะแนนที่ได ้
1/2564 MAC122 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 D 1.00 x 3 = 3.00 
1/2564 MMK301 การบริหารการตลาด 3 A 4.00 x 3 = 12.00 
1/2564 MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 B 3.00 x 3 = 9.00 
1/2564 MGM203 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางฯ 3  C+ 2.50 x 3 = 7.50 
1/2564 MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3  D+ 1.50 x 3 = 4.50 
1/2564 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณฯ 3 B 3.00 x 3 = 9.00 
1/2564 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะฯ 2  B+ 3.50 x 2 = 7.00 

รวม 20  52.00 
 

 ค่าคะแนนเฉลี่ย (GPA):  ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 =             = 2.60 
 
 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)  
ท าได้โดยน าค่าของคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วยจ านวนหน่วยกิตท้ังหมดที่เรียนมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ต้น  
 
 
 

52.00 
20 
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วิธีคิดคะแนนเฉลี่ย  ตัวอย่ำง: ภำคกำรศึกษำที่ 2 
 

ภำคที ่ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต ระดับ ค่ำคะแนนที่ได้ 
2/2564 MAC121 การบัญชีการเงิน 3 F 0.00 x 3=0.00 
2/2564 MFB101 การเงินธุรกิจ 3 B 3.00 x 3=9.00 
2/2564 MGM102 องค์การและการจัดการ 3 C+ 2.50 x 3=7.50 
2/2564 MGM202 การเป็นผู้ประกอบการ 3 B 3.00 x 3=9.00 
2/2564 VLE101 การเตรียมความพร้อมฯ 0 S 0 
2/2564 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3 C+ 2.50 x 3=7.50 
2/2564 VGE105 ภาษา การสื่อสารและเทคโนฯ 4 D+ 1.50 x 4=6.00 
2/2564 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 D+ 1.50 x 2=3.00 

รวม 21  42.00 
  
 ค่าคะแนนเฉลี่ย (GPA):  ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 =      = 2.00                                           
                                                                                
                                                                       
 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (CUM.GPA)   
             

 รายงานค่าคะแนน*  =  2.29 
(* การรายงานจะปัดเศษทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ 3 เพ่ือให้เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง)   
                                                          
 4. การให้ F กระท าในกรณีต่อไปนี้ นักศึกษาสอบตก นักศึกษาขาดสอบปลายภาคไม่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการระดับคณะให้ท าการสอบ นักศึกษามีเวลาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ นักศึกษาทุจริตในการ
สอบ 
 5. การให้ P กระท าได้ในการให้คะแนนรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิตหรือในรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเกินจากจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้และผลการเรียนในรายวิชานั้นผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 6. การให้ I ในรายวิชาใดกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ นักศึกษามีเวลาเรียนครบ แต่ไม่ได้สอบปลายภาค
เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย หรือเนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้น 
ไม่สมบูรณ ์การขอแก้ผลการเรียน I กระท าได้ดังต่อไปนี้ 
  6.1  การแก้ I กรณีขาดสอบปลายภาค (I ในช่อง Fn ของใบส่งผลการเรียน ทบ.5)  
   (1) นักศึกษาต้องแสดงความประสงค์ขอสอบปลายภาคตามแบบค าร้องที่ก าหนดต่อ 
คณะที่เปน็เจ้าของวิชาภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป (ใช้แบบ มรว.11) 
   (2) กรณีคณะกรรมการระดับคณะอนุญาตให้นักศึกษาสอบ ให้คณะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาที่ขอแก้ I ทราบ และก าหนดระยะเวลาส่งข้อสอบให้แก่คณะ 
   (3) ให้คณะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบแก้ I และก าหนดวันเวลาและสถานที่สอบ  
ให้นักศึกษาที่ขอแก้ I ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน 

52+42     94     
20+21     41 
 

= = =  2.2926 

42 
21 
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   (4) ให้คณะเป็นผู้ด าเนินการสอบและส่งกระดาษค าตอบ และข้อสอบให้แก่อาจารย์
ผู้สอนภายใน 3 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการสอบ 
   (5) กรณีคณะกรรมการระดับคณะไม่อนุญาตให้สอบเพ่ือแก้ I ให้ประกาศรายชื่อนักศึกษา
และเหตุผลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบแก้ I ให้นักศึกษาทราบ 
   (6) ให้คณะแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบแก้ I แต่ละรายวิชาให้อาจารย์
ผู้สอนได้ทราบและออกผลการศึกษาเป็น F 
   (7) ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษาแก้ I และผลการเรียน F แล้วแต่กรณีให้แก่คณะ
ภายในสองสัปดาห์นับแต่สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีขอแก้ I 
  6.2 การแก้ I กรณีท างานไม่สมบูรณ์ (I ในช่อง Md ของใบส่งผลการเรียน ทบ.5) 
   (1) ให้นักศึกษาด าเนินการขอแก้ I ต่ออาจารย์ผู้สอนให้เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไปและ
ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ I ภายในสองสัปดาห์นับแต่สิ้นสุดภาคการศึกษาถัดไปนั้น 
   (2) กรณีนักศึกษาไม่มาด าเนินการแก้ I ตามข้อแรกให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษาโดย
ใช้คะแนนเท่าที่มี ภายในสองสัปดาห์นับแต่สิ้นสุดภาคการศึกษาถัดไป 
   (3) หากพ้นก าหนดเวลา มหาวิทยาลัยเปลี่ยนผลการเรียน I เป็น F 
 7. การให้ W ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้  
  7.1 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการเรียนวิชา  
  7.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน  
  7.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น  
 8. การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็น
พิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต  
 9. ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าเพื่อแก้ผลการเรียนที่ตกหรือเรียนแทนเพื่อเพิ่ม ผลการ
เรียนในรายวิชาใด ให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับที่ได้รับของทุกรายวิชาที่มีระบบการให้คะแนนเป็นค่า
ระดับมารวมค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย 
 10. การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบ
ได้ เท่านั้น ค่าระดับเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้ งแต่ เริ่มภาคการศึกษาแรก 
ทีเ่ข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย  
 11. ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้นโดยนับ
เฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
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  กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร   
 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้  
 1.  มีความประพฤติดี สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
การประเมินผล รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
และมีเวลาเรียนครบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดย
ศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่
น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
  กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชาต่าง ๆ  
ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 2. นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอจบ (ใช้แบบ มรว.12) เพื่อขอรับอนุมัติปริญญาต่อส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  
 
  เกณฑ์กำรได้รับเกียรตินิยม  
 1. ผลกำรเรียน 
  หลักสูตรระดับปริญญำตรี 4  
  นักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และมีค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
 2. ค่ำระดับคะแนน 
   นักศึกษาสอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า D ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP หรือ 
U ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
 3. ระยะเวลำกำรศึกษำ  
  3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา ใช้เวลาในการศึกษา ไม่เกิน 8 
ปีการศึกษาติดต่อกัน ทั้งนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
            3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา ใช้เวลาในการศึกษา 
ไม่เกิน 4 ปีการศึกษาติดต่อกัน ทั้งนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
     3.3 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียนของ
มหาวิทยาลัย 
 3.4  การให้รางวัลเหรียญทอง ซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะต้อง ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันในแต่ละคณะ  
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  กำรพิจำรณำเทียบโอนผลกำรเรียนและกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำระดับปริญญำตรี 
 1. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบ เท่าที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 2. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
 3. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือ
เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็น
ค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นก าหนด 
 4. นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 5. รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้จากต่างสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย
จะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 6. ต้องไม่ ใช่รายวิชา ดังต่อไป สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา 
 7. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บันทึกในใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา (Transcript) เป็น T  
 8. นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี
การศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
 
   กำรเทียบโอนจำกประสบกำรณ์  
 การเทียบโอนจากประสบการณ์จะเทียบโอนเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา โดยเสนอเอกสารทางการศึกษา
หรือผลงาน และทดสอบความรู้ หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 
   ก ำหนดเวลำกำรเทียบโอนและยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ  
 นักศึกษายื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  2 ภาคการศึกษา นักศึกษามี
สิทธิขอเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว (ใช้แบบ มรว.01 และ  แบบ มรว.02) ส าหรับ
การขอเทียบโอนจากประสบการณ์สามารถท าได้ในทุกภาคการศึกษา 
 
   กำรนับจ ำนวนภำคกำรศึกษำของนักศึกษำที่ท ำกำรเทียบโอนและยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ 
 นักศึกษำปริญญำตรี  เรียนแบบเต็มเวลา ให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ ไม่ เกิน 22 หน่วยกิต  
เป็น 1 ภาคการศึกษา เรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตไม่เกิน 9 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา 
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   กำรเปิดสอนรำยวิชำในภำคฤดูร้อน 
 การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดย 

 1. มีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 
สัปดาห์ ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมีจ านวนชั่วโมงเรียนต่อ
หน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ (ใช้แบบ มรว.06) 
 2. นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  2.1 วิชาที่ก าหนดในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน อาจเป็นรายวิชาที่
เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้ครบโครงสร้างในการส าเร็จ
การศึกษา 
  2.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได ้
 ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 10 คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณา 
   
   กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่มีวิชำบังคับก่อน (Pre-requisite) 
 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P ก่อน
ลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็นโมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตร 
ที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผล
การเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 
   กำรลงทะเบียนเรียนซ้ ำหรือเรียนแทน 
 1.  รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิด
รวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 2. นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก จนกว่า
จะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  
 3. นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ 
ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 4. นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้
หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทนก็ได้ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ พ.ศ. 2548 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
 
 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติดังนี้ 
 1. แต่งกายสุภาพ นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย ผู้สมัครสอบ หรืออ่ืน  ๆต้อง
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
 2. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังจากลงมือท าข้อสอบแล้ว 15 นาที 
 3. ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต นั่งตามโต๊ะที่ก าหนด และไม่น าเอกสารใด ๆ เข้าไป ในห้องสอบ 
 4. ปฏิบัติตามระเบียบและค าสั่งของผู้ก ากับการสอบ  
 5. ระมัดระวังมิให้ผู้อ่ืนท าการคัดลอกค าตอบ ไม่คุยกับผู้ใดเวลาสอบ หากมีปัญหาให้แจ้งผู้ก ากับ
การสอบ 
 6. ผู้ใดท าข้อสอบเสร็จก่อน ต้องออกห่างจากห้องสอบ และไม่ออกจากห้องสอบก่อน  20 นาที 
และไม่น าเอกสารใดที่แจกให้ออกนอกห้องสอบ 
 7. ผู้ เข้าสอบพยายามทุจริต เมื่ อสอบสวนแล้วสั่ ง ให้ ไม่ เข้ าสอบ หรือไม่ตรวจค าตอบ 
ให้ถือว่าสอบตกรายวิชานั้น ๆ 
 8. หากมีการลอกข้อสอบระหว่างผู้เข้าสอบให้ถือว่าสมคบกันกระท าการทุจริต 
 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ พ.ศ. 2548 
 

 การที่นักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับสถานศึกษา ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิด 
เพียงการลงโทษมุ่งหมายเพ่ืออบรมสั่งสอน ซึ่งมี 4 สถานดังนี้     
 1.  ว่ากล่าวตักเตือน     
 2. ท าทัณฑ์บน     
 3. ตัดคะแนนความประพฤติ  
 4. ท ากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรม 
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กฎกระทรวง ก ำหนดควำมประพฤติของนักศึกษำ พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 
  

 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังนี้  
 1.  หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาในเวลาเรียน 
 2. เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
 3. พกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด 
 4. ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด 
 5. ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน 
 6. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เตรียมการหรือกระท าการใด ๆ อันก่อให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพ่ือกระท าการดังกล่าว 
 7. แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระท าการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลมหรือไม่
เรียบร้อยในโดรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย  
 8. เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
 9. เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

 
 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับงำนกำรเงิน 
    

 อาจารย์ที่ปรึกษาควรได้ท าการศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพ่ือสามารถแนะน าให้
นักศึกษา ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีระเบียบเก่ียวกับการเงินคือเรื่อง 
 1.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่  5)                                      
พ.ศ. 2561 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่  6)                                      
พ.ศ. 2562 
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่  7)                                      
พ.ศ. 2563 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดั บปริญญาตรี (ฉบับที่  8)                                      
พ.ศ. 2563 
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 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2563 
 ในที่นี้ขอสรุปประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ก าหนดอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ในสาระส าคัญที่ควรทราบดังนี้ 
 1. ใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 และนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 ตามหลักสูตรหรือสาขาวิชาตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 
 2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,500 บาท 
 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 
  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาไทย 2,000 บาท 
  3.2  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้ถือสัญชาติไทย 10,000 บาท 
  3.3 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายทุกหลักสูตร 5,000 บาท 
  3.4 ค่าธรรมเนียมส าหรับบุคคลภายนอกอ่ืนที่ประสงค์มาเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็น
รายวิชาให้ช าระค่าธรรมเนียม 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 ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 
    - สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 3,000 บาท 
    - สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 
    - สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 15,000 บาท 
   3.5.2 สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 
    - สาขาวิชาในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตร
ปกติ 3,000 บาท ยกเว้น สาขาวิชานิติศาสตร์ 7,000 บาท สาขาวิชาศิลปกรรม 4,000 บาทและสาขาวิชา
ดุริยางคศ์ิลป์ 4,000 บาท  
    - สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ หรือนานาชาติ 15,000 บาท ยกเว้น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 13,000 บาท 
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   3.5.3 สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
    - สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 3,000 บาท 
ยกเว้น สาขาวิชาบัญชี 4,000 บาท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 8,000 บาท  
    - สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 
    - สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เช่น 
โครงการความร่วมมือกับบริษัทห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จ ากัด 8,000 บาท โครงการส าหรับผู้บริหาร 
13,000 บาท 
   3.5.4 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
   - สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 
5,000 บาท ยกเว้น สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 8,000 บาท และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 7,000 บาท 
    - สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะ
พิเศษ หรือโครงการพิเศษ ได้แก่ โครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 18,000 บาท 
โครงการความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 13,000 บาท 
    - สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท  
   3.5.5 สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
    - สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 
5,000 บาท  
    - สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
15,000 บาท 
   3.5.6 สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
    - สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 
5,000 บาท 
    - สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชาที่ เป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 
   3.5.7  สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
    -  สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
23,000 บาท 
    -  สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรสองภาษา 
13,000 บาท 
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    -  สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตร
ภาษาไทย 10,000 บาท ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 8,000 บาท และสาขาวิชา
ที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เช่น โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ความร่วมมือระหว่าง
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 21,000 บาท  
   3.5.8 สาขาวิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
    - สาขาวิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิช า
การจัดการสถานพยาบาล และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 8,000 บาท 
 4. ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี 
  4.1 ค่าปรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายช้ากว่าก าหนด วันละ 
20 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท 
  4.2 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท 
  4.3 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 
1,500 บาท  
  4.4 ค่ากิจกรรมการส่งเสริมและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติ
ไทย หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท  
 5. การลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จตามแผนการเรียนและ                    
มีการช าระค่าธรรมเนียมครบตามหลักสูตร ก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
  5.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาไทย 1,000 บาท  
  5.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้ถือสัญชาติไทย 5,000 บาท  
  5.3  ค่าลงทะเบียน วิชาละ 2,000 บาท 

กรณีนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนและยังช าระค่าธรรมเนียมไม่ครบตาม
หลักสูตร ก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียม ดามข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียน                    
เหมาจ่ายที่ เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา แห่งประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                   
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จั งหวัดปทุมธานี  เ รื่ อง  ก าหนดอัตราค่ าธรรม เนี ยมเ รี ยกเก็บส าหรั บ                          
การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และประกาศเพ่ิมเติม 
ที่เก่ียวข้องทุกฉบับ 
 6. การลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียม 
ดังนี้ 
  6.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาไม่ปรากฏสัญชาติที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในประเทศไทย 1,000 บาท 
  6.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้ถือสัญชาติไทย 5,000 บาท  
  6.3  ค่าลงทะเบียนวิชาละ 2,000 บาท 
 7. การลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียม 
ดังนี้ 
  7.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาไม่ปรากฏสัญชาติที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในประเทศไทย 1,000 บาท 
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  7.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้ถือสัญชาติไทย 5,000 บาท 
  7.3  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 2,500 บาท 

7.4   ค่าธรรมเนียมสาขา ให้ช าระครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมสาขาแต่ละหลักสูตรดามข้อ 4 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา แห่งประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
เรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และประกาศ
เพ่ิมเติม ที่เก่ียวข้องทุกฉบับ 
  7.5 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชาทุกสาขาวิชาส าหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ 
5,000 บาท 
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สรุปอัตรำค่ำลงทะเบียนนักศึกษำระดับปริญญำตรีที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2565 
 

สำขำวิชำ 

ค่ำธรรมเนียม 

แรก
เข้ำ* 

นักศึกษำ               
สัญชำติ

ไทย 

นักศึกษำ             
ต่ำงชำต ิ

เหมำ
จ่ำย 

สำขำ 
วิชำ 

รวม
กำรศึกษำ              
นักศึกษำ
สัญชำติ

ไทย 

รวม
กำรศึกษำ             
นักศึกษำ
ต่ำงชำต ิ

คณะครุศำสตร ์
การศึกษาปฐมวัย 1,500  2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
คณิตศาสตร ์ 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
ภาษาอังกฤษ 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
ภาษาไทย 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
การประถมศึกษา 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
ภาษาจีน 1,500 2,000 10,000 5,000 15,000 23,500 31,500 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 1,500 2,000 10,000 5,000 15,000 23,500 31,500 
คณิตศาสตร ์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 1,500 2,000 10,000 5,000 15,000 23,500 31,500 
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 1,500 2,000 10,000 5,000 15,000 23,500 31,500 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
การพัฒนาชุมชน 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
จิตวิทยา 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
ภาษาอังกฤษ 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
รัฐศาสตร ์ 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
สังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
สารสนเทศศาสตร ์ 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
ศิลปะการแสดง 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
ทัศนศิลป ์ 1,500 2,000 10,000 5,000 4,000 12,500 20,500 
ดุริยางคศลิป ์ 1,500 2,000 10,000 5,000 4,000 12,500 20,500 
นิติศาสตร ์ 1,500 2,000 10,000 5,000 7,000 15,500 23,500 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร ์ 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
นวัตกรรมชีวผลติภณัฑ ์ 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
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สำขำวิชำ 

ค่ำธรรมเนียม 

แรก
เข้ำ* 

นักศึกษำ               
สัญชำติ

ไทย 

นักศึกษำ             
ต่ำงชำต ิ

เหมำ
จ่ำย 

สำขำ 
วิชำ 

รวม
กำรศึกษำ              
นักศึกษำ
สัญชำติ

ไทย 

รวม
กำรศึกษำ             
นักศึกษำ
ต่ำงชำต ิ

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,500 2,000 10,000 5,000 7,000 15,500 23,500 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
การจัดการสาธารณภัย 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 1,500 2,000 10,000 5,000 8,000 16,500 24,500 
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 1,500 2,000 10,000 5,000 18,000 26,500 34,500 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
เกษตรศาสตร ์ 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
เทคโนโลยีภมูิทัศน ์ 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
วิศวกรรมการจัดการ 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
ออกแบบอุตสาหกรรม 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 1,500 2,000 10,000 5,000 5,000 13,500 21,500 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 
การจัดการทั่วไป 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่ 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
การบริหารธุรกิจ 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
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สำขำวิชำ 

ค่ำธรรมเนียม 

แรก
เข้ำ* 

นักศึกษำ               
สัญชำติ

ไทย 

นักศึกษำ             
ต่ำงชำต ิ

เหมำ
จ่ำย 

สำขำ 
วิชำ 

รวม
กำรศึกษำ              
นักศึกษำ
สัญชำติ

ไทย 

รวม
กำรศึกษำ             
นักศึกษำ
ต่ำงชำต ิ

คณะวิทยำกำรจัดกำร (ต่อ) 
การบัญชี 1,500 2,000 10,000 5,000 4,000 12,500 20,500 
ธุรกิจดิจิทัล 1,500 2,000 10,000 5,000 3,000 11,500 19,500 
การจัดการท่องเที่ยว 1,500 2,000 10,000 5,000 8,000 16,500 24,500 
การสื่อสารดจิิทัลและมลัติมเีดีย  1,500 2,000 10,000 5,000 8,000 16,500 24,500 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร ์ 1,500 2,000 10,000 5,000 8,000 16,500 24,500 
การจัดการสถานพยาบาล 1,500 2,000 10,000 5,000 8,000 16,500 24,500 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 1,500 2,000 10,000 5,000 8,000 16,500 24,500 
สุขภาพและความงาม 1,500 2,000 10,000 5,000 8,000 16,500 24,500 
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 
การจัดการธุรกิจการบิน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

1,500 2,000 10,000 5,000 23,000 31,500 39,500 

การจัดการนวัตกรรมการค้า 1,500 2,000 10,000 5,000 21,000 29,500 37,500 

การจัดการการบริการและการโรงแรม 1,500 2,000 10,000 5,000 8,000 16,500 24,500 
 
*  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเก็บครั้งเดียวในภาคการศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
หมำยเหตุ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
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ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับงำนกองพัฒนำนักศึกษำ 
 

 1.  ระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำย  
  1.1  นักศึกษาชาย 
   1.1.1  ผมสั้น ทรงสุภาพ 
   1.1.2 เสื้อเชิ้ตแขนสั้น หรือแขนยาว ไม่พับแขนเสื้อ ไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ผ้ายืด  
ให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง 
   1.1.3 กางเกงขายาว แบบสากล หรือกรมท่า หรือสีด า ไม่ใช้ผ้ายีนส์ ไม่ใช้ผ้ายืด 
   1.1.4 ถุงเท้าสีด า สีน้ าตาลเข้ม หุ้มส้น ห้ามสวมรองเท้าแตะทุกชนิด 
   1.1.5 เข็มขัดหนังสีด า 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 และไม่จับเกล็ด  ตัวเสื้อติดเข็ม
มหาวิทยาลัยหน้าอกด้านซ้าย ความยาวของตัวเสื้อสามารถใส่ไว้ในกระโปรงได้สะดวก 
   1.2.3 กระโปรงสีกรมท่า หรือสีด า ไม่มีมันวาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่าเรียบร้อย 
รัดกุม ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้าลูกไม้  
   1.2.4 รองเท้าหุ้มส้น หรือมีสายรัดส้น แบบสุภาพ สีด า สีน้ าตาล ความสูงไม่เกิน         5 
เซนติเมตร ห้ามสวมรองเท้าแตะทุกชนิด 
   1.2.5 เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย 
 2. เกี่ยวกับทุนกำรศึกษำทั่วไป 
  2.1 ทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับนักศึกษาประกอบด้วยทุนต่อไปนี้ 
   2.1.1 ทุนต่อเนื่อง นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับทุนทุกปีจนจบการศึกษา เช่น มูลนิธิชิน 
โสภณพนิช และ มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  
   2.1.2 ทุนเฉพาะปี นักศึกษาจะได้รับทุนโดยมีการคัดเลือกในแต่ละปี ได้แก่  ทุนมูลนิธิ 
ปอเต็กตึ๊ง และอ่ืน ๆ  
   2.1.3 ทุนการศึกษาท่ีด าเนินการในสถาบัน 
   2.1.4 ทุนที่มีผู้บริจาคในวาระต่าง ๆ  
    คุณสมบัติของทุนข้อ 2.1.1-2.1.4 
    (1)  เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
    (2) ฐานะทางครอบครัวไม่เอ้ือต่อการศึกษา 
    (3) มีผลการเรียนค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
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    (4) มีความประพฤติเหมาะสม และเปนตัวอยางท่ีดีแกนักศึกษาท่ัวไป 
    (5) ไมเปนผูเสพสารเสพติด ไมเก่ียวของกับการพนันและแหลงอบายมุข 
    (6) สามารถเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยได ไมนอยกวา 8-12 ชั่วโมง 
    (7) สามารถเขารวมพิธีมอบทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาไดรับ และเขารวมโครงการ
พัฒนานักศึกษาทุนท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
  2.2 บริการขอมูลการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน (Part-Time, Full-Time) 
  2.3 บริการใหคําปรึกษา   
 3. กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
  3.1 การใหกูยืมมี 4 ลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะท่ี 1 : ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ี 
ขาดแคลนทุนทรัพย (รายไดครอบครัวตอปไมเกิน 360,000 บาท) 
   ลักษณะท่ี 2 : ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาใน
สาขาวิชาท่ีเปนความตองการหลักซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนา
ประเทศ 
   ลักษณะท่ี 3 : ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาใน
สาขาวิชาท่ีขาดแคลนหรือสาขาวิชาท่ีกองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ 
   ลักษณะท่ี 4 : ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดี
เพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 

3.2 คุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้ 
   3.2.1 มีสัญชาติไทย 
   3.2.2 ศึกษาหรือไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาอยูในสถานศึกษาท่ีรวมดําเนินงานกับกองทุน 
   3.2.3 เปนผูขอกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาในการเขาศึกษาท่ีสถานศึกษาเพียงแหงเดียวใน
คราวภาคการศึกษาเดียวกัน 
   3.2.4 มีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
   3.2.5 มีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาข้ันรายแรงหรือ 
ไมเปนผูท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดใหโทษ ดื่มสุราเปนอาจิณหรือ
เท่ียวเตรในสถานศึกษาเริงรมยเปนอาจิณ เปนตน 
  3.3 ลักษณะตองหาม ดังนี้ 
   3.3.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมากอน เวนแตจะได
กําหนดเปนอยางอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับการใหกูยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด 
   3.3.2 เปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือคาจางประจําในหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชนในลักษณะเต็มเวลาเวนแตจะไดกําหนดเปนอยางอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับการใหเงินกูยืม 
เพ่ือการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด 
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   3.3.3 เป็นบุคคลล้มละลาย 
   3.3.4 เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   3.3.5 เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชะหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ช าระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว  
 
  3.4 เอกสำร/หลักฐำนที่ ใช้ ประกอบกำรพิจำรณำกู้ ยืม เ งินกองทุน เงิน ให้กู้ ยืม 
เพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)  
  3.4.1  กรณีผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี  
   (1)  แบบค าขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 หน้า 1 
   (2) แบบค าขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 หน้า 2 
   (3) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ.102 
   (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการผู้รับรองรำยได้ หน้าบัตร และหลังบัตร (ผู้รับรองรายได้ 
รับรองส าเนาส าเนาถูกต้อง)  
   (5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ยืมเงิน เฉพาะหน้าบัตร (ผู้กู้ยืมเงิน รับรองส าเนาถูกต้อง) 
   (6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดำ เฉพาะหน้าบัตร (บิดา รับรองส าเนาถูกต้อง) 
   (7) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมำรดำ เฉพาะหน้าบัตร (มารดา รับรองส าเนาถูกต้อง) 
   (8) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง (มิใช่บิดา มารดา) เฉพาะหน้าบัตร 
(ผู้ปกครอง รับรองส าเนาถูกต้อง) **เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลข้อ 3 เท่านั้น** 
   (9) บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา เรียน e-Learning ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
จ านวน 18 ชั่วโมง และภาคการศึกษาที่ 2/2564 จ านวน 18 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง ** ส่งเอกสารตัวจริง 
พร้อมวุฒิบัตรทุกหลักสูตร** 

  3.4.2 กรณีผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา 
   (1)  แบบค าขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 หน้า 1 
   (2) แบบค าขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 หน้า 2 
    (3) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ.102 
   (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการผู้รับรองรำยได้ หน้าบัตร และหลังบัตร (ผู้รับรองรายได้ 
รับรองส าเนาส าเนาถูกต้อง)  
   (5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ยืมเงิน เฉพาะหน้าบัตร (ผู้กู้ยืมเงิน รับรองส าเนาถูกต้อง) 
   (6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดำ เฉพาะหน้าบัตร (บิดา รับรองส าเนาถูกต้อง) 
   (7) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมำรดำ เฉพาะหน้าบัตร (มารดา รับรองส าเนาถูกต้อง) 
    (8) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง (มิใช่บิดา มารดา) เฉพาะหน้าบัตร 
(ผู้ปกครอง รับรองส าเนาถูกต้อง) **เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลข้อ 3 เท่านั้น** 
    (9) หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ยืนค ำขอกู้ยืมเงิน 
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    (10) หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของบิดำ/ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
    (11) หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของมำรดำ/ผู้แทนโดยชอบธรรม/
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 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
    (2) ระดับปริญญาตรี เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
    (3) ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า 
   4.1.2 มีสัญชาติไทย 
   4.1.3 เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 
   4.1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร 
   4.1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง 
   4.1.6 ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติดและการพนันทุกชนิด  
 
  4.2 คุณสมบัติความสามารถพิเศษ 
   4.2.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
    (1) เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติหรือเยาวชนทีมชาติ  โดยมีใบรับรองจากสมาคม
กีฬาประเภทนั้น ๆ  
    (2)  เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือเยาวชนแห่งชาติหรือเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กรมพลศึกษา กีฬานักเรียนกองทัพอากาศ กีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร  
โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 
    (3) เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับทั่วไปหรือ 
ระดับเยาวชน ในการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 
    (4) เป็นนักกีฬาของสโมสรกีฬาไม่ต่ ากว่าระดับถ้วยพระราชทาน ข โดยมีใบรับรอง
จากสโมสรกีฬาประเภทนั้น ๆ  
    (5)  เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนเขตและ 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 
    (6) หรือเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถหรือมีสถิติเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการ
การคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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   4.2.2 ความสามารถด้านอ่ืน ๆ (ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านศิลปกรรม และอ่ืน ๆ) 
   4.2.3 ต้องเคยเข้าร่วมการแข่งขันประกวดหรือส่งผลงานเข้าประกวดที่จัดโดยองค์กร
ของรัฐหรือเอกชน  ซึ่งจัดในระดับประเทศ  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 
 
 5. กำรขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร 
  5.1 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับสิทธิ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือก 
   5.1.1 นักศึกษาที่ ก าลั งศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาประเภท
มหาวิทยาลัย 
   5.1.2 ผ่อนผันได้จนอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ ยกเว้น  
  5.2 เอกสารที่ใช้ประกอบการขอผ่อนผัน นักศึกษามีอายุ 20 ปีบริบูรณ์  
   5.2.1 ส าเนาใบส าคัญ (แบบ สด.9) 
   5.2.2 ส าเนาหมายเรียก (แบบ สด.35) 
   5.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
   5.2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   5.2.5 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) 
   5.2.6 ส าเนาใบแจ้งย้ายภูมิล าเนาทหาร (ถ้ามี) 
   5.2.7 ใบรายงานผลการศึกษา (นักศึกษาภาคพิเศษระบุอย่างน้อย 9 หน่วยกิต) 
   5.2.8 เอกสารทั้งหมดอย่างละ 2 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 6. รักษำดินแดน (รด.) 
  6.1 รับเอกสารใบรายงานตัว (ร.ด.2) 
  6.2 เอกสารประกอบการสมัคร 
   6.2.1 หนังสือรับรองการฝึก (ออกโดยศูนย์การก าลังส ารอง หรือ ศูนย์การฝึก นศท. มทบ./
หน่วยฝึก นศท.จทบ.) 
   6.2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   6.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   6.2.4 ส าเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร 
   6.2.5 รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป 
  6.3 ก าหนดการเรียนจะแจ้งเป็นปีการศึกษา 
   6.3.1   รับสมัครช่วงระยะเวลาเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี 
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 7. กำรท ำประกันอุบัติเหตุ 
  7.1 คุณสมบัติของนักศึกษา เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  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 
    ลอบท าร้ายโดยเจตนา 100,000  บาท 
   7.2.8 ทุพพลภาพถาวร 100,000   บาท 
  7.3 วิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาล ภายหลังประสบอุบัติเหตุ และเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ในสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน สิ่งที่ต้องเตรียมคือ 
   7.3.1 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง) 
   7.3.2 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 
   7.3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา/ส าเนาบัตรประชาชน 
   7.3.4 ส าเนาหน้าบัญชี 
   7.3.5 ส่งเอกสารดังกล่าวให้กองพัฒนานักศึกษา บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 1 เดือน  
 
 8. เงินค่ำบ ำรุงหอพักนักศึกษำ 
  ส าหรับนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก
นักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดและจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเข้าพักในหอพัก 
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
 9. ห้ำมสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในมหำวิทยำลัย 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในสถานศึกษา (ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552) ก าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับควบคุม 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการ/ข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในสถานศึกษาและหอพักของสถานศึกษา และการห้ามบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 
  ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
  มหาวิทยาลัยจึงห้ามนักศึกษาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณ
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  การจัดยาและเวชภัณฑออกนอกพ้ืนท่ี (กระเปายา) 
   10.1.7 บริการสุขศึกษา 
   10.1.8 บริการงานดานสุขาภิบาล 
  10.2 ข้ันตอนและขอปฏิบัติในการใชบริการหองพยาบาล 
   10.2.1 แจงอาการปวย และโรคประจําตัวกับเจาหนาท่ีอยางละเอียด 
   10.2.2 การมารับบริการจากหองพยาบาลจะตองมารับบริการดวยตัวเองและตองลง
ชื่อขอรับบริการลงในแฟมทุกครั้ง 
   10.2.3 จัดยาและจายยาตามอาการของผูปวย 
   10.2.4 ถาจําเปนตองนอนพัก จะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ี หรืออาจารย  
ในหองพยาบาลกอน การนอนพักสามารถนอนพักไดเม่ือมีอาการเจ็บปวยจริง ๆ เทานั้น และสามารถนอนพัก
ไดประมาณ 2 ชั่วโมง (ถาอาการยังไมดีข้ึนเจาหนาท่ีจะพิจารณาใหพักตอตามความเหมาะสม) 
   10.2.5 สําหรับผูปวยท่ีนอนพักจะตองแจงเจาหนาท่ีกอนกลับทุกครั้ง 
   10.2.6 ถาเจ็บปวยรุนแรงจําเปนตองสงโรงพยาบาล ทางหองพยาบาลจะนําสง
โรงพยาบาลท่ีใกลท่ีสุด คือ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติหรือโรงพยาบาลท่ีใกลท่ีสุด 
   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 จัดทําระเบียบขอบังคับและวัตถุประสงคของชมรมอยางชัดเจนเพ่ือเสนอผาน
องคการนักศึกษาและขออนุมัติจากสภานักศึกษา 
   11.1.3 จัดทํารายชื่อคณะกรรมการของชมรม 
   11.1.4 เสนอรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาชมรมอยางนอย 1 คน 
   11.1.5 เสนอโครงการในการดําเนินกิจกรรม 
   11.1.6 อ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารนักศึกษากําหนด 
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  11.2 ลักษณะของกิจกรรมชมรมเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   11.2.1 กิจกรรมทางวิชาการ 
   11.2.2 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
   11.2.3 กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
   11.2.4 กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ 
   11.2.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพหรือศักยภาพของนักศึกษา 
   11.2.6 กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และองค์การนักศึกษาก าหนด 
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เครื่องมือส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 
 1.  เครื่องมือ  ได้แก่ 
  1.1  โครงสร้างหลักสูตร คู่มือนักศึกษา หรือเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
   (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 ก าหนดการลงทะเบียน เพ่ิม-ถอน และแก้ F แต่ละภาคการศึกษา  
   (เว็บไซต์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://acad.vru.ac.th) 
  1.5 ใบรายงานผลการเรียนจากสถาบันเดิม กรณีนักศึกษาเทียบโอน (นักศึกษา) 
  1.6 แผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา (http://cms.vru.ac.th) 
  1.7 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   http://acad.vru.ac.th) 
  1.8 ข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (http://acad.vru.ac.th) 
  1.9 แบบฟอร์มส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
   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 (ท่ีคณะต่าง 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 
  

 

http://www.vru.ac.th/
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บรรณำนุกรม 
 

กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. 2548. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: 
http://kormor.obec.go.th/page003.html 

กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. 2562. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: 
http://kormor.obec.go.th/page003.html 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548. 
  [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http://kormor.obec.go.th/page003.html 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555. 
  [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http://kormor.obec.go.th/page003.html 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: 

http://kormor.obec.go.th/page003.html 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2554). คู่มือกำรใช้ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำร 

ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ. กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลอสชิ่ง. 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. (2563). คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ. ปทุมธานี:  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. (2552). คู่มืออำจำรย์ท่ีปรึกษำวิชำกำร                    

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ. สืบค้นจาก www.mutsb.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kormor.obec.go.th/page003.html
http://kormor.obec.go.th/page003.html
http://kormor.obec.go.th/page003.html
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ภำคผนวก  ก 
แบบบันทึกส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
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แบบบันทึกส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำและระดับภำระงำน 
 

แบบบันทึก        รำยละเอียด ผู้ด ำเนินกำร 
มรว.ทป.01 ระเบียนสะสม อาจารย์ที่ปรึกษา 
มรว.ทป.02 รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
มรว.ทป.03 บันทึกการให้ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
มรว.ทป.04 ขอความช่วยเหลือ/แนะน า นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
มรว.ทป.05 ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ อาจารย์ที่ปรึกษา 
มรว.ทป.06 รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
มรว.ทป.07 แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา คณะ 
มรว.ทป.08 แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะ/สสว. 
มรว.ทป.09 แบบประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะ/สสว. 

 
ดาวน์โหลดแบบบันทึกไดจ้ากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 ของการพบนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ิมเติมอีก 1 ครั้ง 
3.  ส่งบันทึกการให้ค าปรึกษา (มรว.ทป.03) ส าหรับแบบบันทึกขอความช่วยเหลือ/แนะน า

นักศึกษา (มรว.ทป.04) และแบบบันทึกขอเชิญพบเพ่ือปรึกษาหารือ (มรว.ทป.05) ให้ส่งกรณีมีการใช้แบบ
บันทึก 

4. ส่งรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาคการศึกษา (มรว.ทป.06) 
 5. มีผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 (มรว.ทป.07 ออนไลน์) 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 การคิดภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คิดการด าเนินการดังนี ้
 1. มีการด าเนินการครบ 1 ข้อ  คิดเป็น 1 ภาระงาน 
 2. มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ  คิดเป็น 2 ภาระงาน 
 3. มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ  คิดเป็น 3 ภาระงาน 
 4. มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ  คิดเป็น 4 ภาระงาน 
 5. มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ  คิดเป็น 5 ภาระงาน 
 การคิดภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คิดได้ไม่เกิน 2 กลุ่ม 
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ระเบียนสะสม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 
สาขาวิชา.............................. คณะ.........................................รหัสประจ านักศึกษา........................... ..... 
 
ค ำชี้แจง  - ให้นักศึกษาเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริงด้วยตัวบรรจง และหรือเขียน   
              เครื่องหมาย ลงใน   

- ข้อมลูทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับและจะน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส าหรับนักศึกษาเท่านั้น 
ข้อมูลส่วนตัว 
1.  ชื่อ......................................................นามสกุล...............................................ชื่อเล่น. ...................... 
 เกิดวัน...........เดือน....................พ.ศ. .............. อายุ..........ป ี ศาสนา...................................... ........ 
2. ก าลังศึกษา ระดับ  ปริญญาตรี.......ปี  ปริญญาตรี......ปี เทียบโอน  อ่ืน ๆ .................. 
3. ปัจจุบันนักศึกษาอาศัยอยู่กับ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................อาชีพ....................    
     มีความสัมพันธ์เป็น............โทรศัพท์............................E-mail address…………………..………..………  
 ที่อยู่ของนักศึกษา.............................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................ 
โทรศัพท์....................................................E-mail address……………………………….…………………… 

4. เพ่ือนสนิท 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..........................................อ าเภอ................................จังหวัด...................... ............ 
7.  สุขภาพ 
 หมู่เลือด..............  ไมมี่โรคประจ าตัว  มีโรคประจ าตัว คือ 
 1. โรค.....................................................เคยได้รับการรักษาจาก.............. ...................................... 
     2. โรค………………………….…………………..เคยได้รับการรักษาจาก.................................................... 
 เคยแพ้ยา..................................................................................................................... .................... 
 อ่ืน ๆ ............................................................................................................... ............................... 
 
 

 
 

รูปถ่าย 

แบบ มรว.ทป.01 
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ข้อมูลครอบครัว 
1. บิดา ชื่อ-นามสกุล..........................................................อายุ......ป ีการศึกษา.................................. 
 ที่อยู่.............................................................................. ....................................................................    
     ........................................................................................................โทรศัพท์................................... 
 อาชีพ...........................................................................รายได้ประมาณเดือนละ.......................บาท  
 สถานที่ท างาน..................................................................................................................................    
     ........................................................................................................โทรศัพท์............. ...................... 
2. มารดา ชื่อ-นามสกุล.......................................................อายุ......ป ีการศึกษา.................................  
 ที่อยู่.............................................................................................................. ....................................    
     ........................................................................................................โทรศัพท์............. ...................... 
 อาชีพ......................................................... ..................รายได้ประมาณเดือนละ.......................บาท 
 สถานที่ท างาน................................................................................................................. .................    
     ........................................................................................................โทรศัพท์...................................  
3. สถานภาพครอบครัว บิดา/มารดา        บิดาถึงแก่กรรม    มารดาถึงแก่กรรม 
    อยู่ด้วยกัน    แยกกันอยู่            หย่าร้าง    อ่ืน ๆ.............................. 
4.   มีพ่ีน้อง.................คน 
 4.1 ชื่อ………………………………..………………………………………………..  ก าลังศึกษา    ท างาน 
 4.2 ชื่อ………………………………..………………………………………………..  ก าลังศึกษา    ท างาน 
 4.3 ชื่อ………………………………..………………………………………………..  ก าลังศึกษา    ท างาน 
 4.4 ชื่อ………………………………..………………………………………………..  ก าลังศึกษา    ท างาน 
5. ผู้สนับสนุนการศึกษา……………………………...........…………………………………………………..……………… 
 ที่อยู่...................................................................................................................... ............................    
     ........................................................................................................โทรศัพท์............. ...................... 
 อาชีพ...........................................................................รายได้ประมาณเดือนละ... ....................บาท 
 สถานที่ท างาน................................................................................................................. .................    
     ................................................................................ ........................โทรศัพท์................................... 
6. ประเภทของทุนที่ท่านได้รับ 
    ไม่ได้รับทุน     ได้รับทุนจาก.......................................................................... 
        ทุน กยศ.   อ่ืน ๆ............................................... 
กิจกรรมดีเด่น  
 ปีที่ 1  .................................................................................................................... .......................... 
 ปีที่ 2  ..............................................................................................................................................  
 ปีที่ 3  .................................................................................................................... ......................... 
 ปีที่ 4  ................................................................................................................................ ............. 
 ปีที่ 5  ........................................................................................................... .................................. 

                                                                       ลงชื่อ.......................................... 
                                                                                 (.................................................) 
         วัน/เดือน/ปี............/.........../...............     

นักศึกษำเข้ำกรอกข้อมูลท่ี http://reg1.vru.ac.th 
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             รำยงำนกำรพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ  

             วันที่...........เดือน......................... พ.ศ. ........................เวลา................................... 
 

คณะ............................หลักสตูร..........................สาขา..... .......................รหัสนักศึกษา..................... 
 

 
รำยช่ือนักศึกษำที่เข้ำพบ 
 

ที ่ ชื่อ-นำมสกุล ลำยเซ็น 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   

แบบ มรว.ทป.02 
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รำยช่ือนักศึกษำที่เข้ำพบ 
 

ที ่ ชื่อ-นำมสกุล ลำยเซ็น 
24   

25   

26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
36.   
37.   
38.   
39.   
40.   
41.   
42.   
43.   
44.   
45.   

 
รำยช่ือนักศึกษำที่ไม่เข้ำพบ 

ที ่ ชื่อ-นำมสกุล ที ่ ชื่อ-นำมสกุล 
1.  11.  

2.  12.  

3.  13.  

4.  14.  

5.  15.  

6.  16.  

7.  17.  

8.  18.  
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ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องอำจำรย์ท่ีปรึกษำแจ้งนักศึกษำทรำบ 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................ ...................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
........................................................................................................................................ ....................... 
........................................................................................................... .................................................... 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................  
............................................................................................................................................. ..................  
............................................................................................................... ................................................  
............................................................................................................................. ..................................  
ข้อคิดเห็น/ข้อชี้แจงของนักศึกษำ 
.......................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................  
............................................................................................................................. ..................................  
ระเบียบวำระท่ี 3 อ่ืน ๆ 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
.................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................... ................  
................................................................................................................. ..............................................  

      
ลงชื่อ...........................................อาจารย์ที่ปรึกษา 

                                                                  (...........................................) 
                                                                       ……/……………../……… 
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บันทึกกำรให้ค ำปรึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ครั้งที่ ............... 
วันที่ ....... เดือน ................................ พ.ศ. .................... เวลา...................... 

สาขาวิชา ...............................................คณะ............................................ชั้นปีที่.............  
 

ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา 
1.  6.  
2.  7.  
3.  8.  
4.  9.  
5.  10.  

 

วิธีกำรติดต่อกับอำจำรย์ท่ีปรึกษำ                             
    มาพบด้วยตนเอง        โทรศัพท์              อ่ืน ๆ ............................. 
ปัญหำ 
    การเรียน         ส่วนตัว/ครอบครัว    การเงิน 
    สุขภาพ         ที่อยู่อาศัย     อ่ืน ๆ ............................ 
 

ปัญหำ/สำเหตุกำรเข้ำพบ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................ ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

 

กำรให้ค ำแนะน ำ/ปรึกษำ/กำรช่วยเหลือ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................... .................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

 

ส่งเรื่องต่อให้  (ถ้ามี) 
   ประธานกรรมการผู้รบัผดิชอบหลักสูตร    รองคณบดฝี่ายวิชาการ   คณะกรรมการให้ค าปรกึษาระดับคณะ 
   คณบด ี                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     คณะกรรมการให้ค าปรึกษาระดับมหาวิทยาลยั  
    อื่น ๆ.......................................................... 
ผลสรุปของกำรแก้ปัญหำ 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 
ลงชื่อ..............................................อาจารย์ที่ปรึกษา 

                                             (.............................................) 

แบบ มรว.ทป.03 

 
 

หมำยเหตุ     แนบส าเนาเอกสารในระเบียนสะสมของนักศึกษาด้วย 
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                                 บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที.่.................../.....................................  วันที่...........เดือน..................................พ.ศ....... ...................... 
 
เรื่อง   ขอความช่วยเหลือ/แนะน า นักศึกษา 
 
 

เรียน   ..................................................... 
 
 เนื่องด้วย นาย/นาง/นางสาว..................................................................................นักศึกษา  
รหัสประจ าตัว.............................สาขาวิชา.......................................คณะ........................................... 
เป็นนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้า ควรได้รับความช่วยเหลือ/แนะน าเพ่ิมเติมจากท่าน              ใน
เรื่อง................................................................ซึ่งมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้  
 
 1. .......................................................................................................................... ............... 
 2. ............................................................................................................ ............................. 
 3. .......................................................................................................................... ............... 
 4. ................................................................................ ......................................................... 
 5. ........................................................................................................................... .............. 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 

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

                                           ……/……………../……… 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ     แนบส าเนาเอกสารในระเบียนสะสมของนักศึกษาด้วย 
 

แบบ มรว.ทป.04 
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ที่ ศธ .......................                                                คณะ..................................................... 
                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
                                    ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี    
      
 

วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
 

เรื่อง   ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ  
 
เรียน   ผู้ปกครอง นาย/นาง/นางสาว........................................................................................... 
 
 คณะมีความประสงค์จะขอปรึกษาหารือกับท่านในเรื่อง ……………………………………….…….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ของนักศึกษาซึ่งอยู่ในความปกครองของท่าน จึงขอให้ท่านสละเวลาไปพบอาจารย์.. ....................... 
.......................................................ณ..............................วันที่........เดือน.................... ...พ.ศ..................เวลา
.........................น. เพ่ือสะดวกในการติดต่อ โปรดน าเอกสารฉบบัน้ีมาด้วย 
 
 จงึเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ  
  
 

ลงชื่อ............................................คณบดี 
                                                                    (...........................................) 
                                                                          ……./………………/….. 

                                                                                        
 

 
คณะ....................................................... 
โทรศัพท์................................................. 
โทรสาร................................................... 
 
หมำยเหตุ     แนบส าเนาเอกสารในระเบียนสะสมของนักศึกษาด้วย 

แบบ มรว.ทป.05 
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  แบบฟอร์มรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำภำคกำรศึกษำ 
ข้าพเจ้า......................................................เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตร…………………………. สาขา
วิชา...........................ตามค าสั่งเลขท่ี............. ประจ าภาคการศึกษาที่...........ปีการศึกษา.............. ขอรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. สรุปข้อมูลกำรเรียนนักศึกษำในควำมดูแล 
รหัสนักศึกษำ............นักศึกษำคงอยู่.........คน          รหัสนักศึกษำ..............นักศึกษำคงอยู่.........คน 
สอบผ่านทุกรายวชิา  จ านวน ............ คน สอบผ่านทุกรายวชิา  จ านวน ............ คน 
ลาพักการเรียน จ านวน ............ คน ลาพักการเรียน จ านวน ............ คน 
ลาออก จ านวน ............ คน ลาออก จ านวน ............ คน 

พ้นสภาพ จ านวน ............ คน พ้นสภาพ จ านวน ............ คน 
อ่ืน ๆ (ระบุ).............. จ านวน ............ คน อ่ืน ๆ (ระบุ).................... จ านวน ............ คน 

 

2. รำยละเอียดกำรให้ค ำปรึกษำ 
รหัสนักศึกษา...................... รหัสนักศึกษา...................... 
1) การประชุมให้ค าปรึกษา(หมู่เรียน) จ านวน.......ครั้ง 
ดังนี้    
     1) [ ระบุวนัเวลา ]          2) [ ระบุวนัเวลา  ]   
     3) [ระบุวนัเวลา  ]          4) [ระบุวนัเวลา   ]  
     5) [ระบุวนัเวลา  ] 

1) การประชุมให้ค าปรึกษา(หมู่เรียน) จ านวน.....ครั้ง 
ดังนี้    
     1) [ ระบุวนัเวลา ]        2) [ ระบุวนัเวลา  ]   
     3) [ระบุวนัเวลา  ]        4) [ระบุวนัเวลา   ]  
     5) [ระบุวนัเวลา  ] 

2) การให้ค าปรึกษารายบุคคลหรอืรายกลุ่ม         
จ านวน........ครั้ง 
     ณ มหาวิทยาลัย.....ครั้ง  ออนไลน์.....คร้ัง 

2) การให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่ม     
จ านวน.......คร้ัง 
    ณ มหาวิทยาลัย......คร้ัง  ออนไลน์...คร้ัง 

3) รายละเอียดการให้ค าปรึกษา 
     1) ด้านวชิาการและการสนบัสนนุการศึกษา 
.................................................................................. 
     2) ด้านการบริการและพฒันานักศึกษา 
................................................................................... 
     3) ด้านอ่ืนๆ 
................................................................................... 

3) รายละเอียดการให้ค าปรึกษา 
     1) ด้านวชิาการและการสนบัสนนุการศึกษา 
................................................................................ 
     2) ด้านการบริการและพฒันานักศึกษา 
................................................................................ 
     3) ด้านอ่ืนๆ 
................................................................................ 

4) ผลการประเมินอาจารย์ทีป่รกึษาโดยนักศึกษา 
เท่ากับ ................................................................ 

4) ผลการประเมินอาจารย์ทีป่รกึษาโดยนักศึกษา 
เท่ากับ ................................................................ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ลงชื่อ.................................... 
(...........................................) 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 

แบบ มรว.ทป.06 

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

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษำ 
 นักศึกษำ    ภาคปกต ิ    ภาคพิเศษ  ภาคการศึกษาที่ ....../.............. 
 เพศ     ชาย    หญิง 
 ชั้นปีที ่    ปี 1     ปี 2     ปี 3     ปี 4     ปี 5สำขำวิชำ
.....................................................รหัสนักศึกษำ............................................................. 
สังกัดคณะ/วิทยำลัย 
   ครุศาสตร ์       มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    วิทยาการจัดการ 
   เทคโนโลยีการเกษตร        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   นวัตกรรมการจัดการ         อื่น ๆ .............................................. 
ชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ.................................................................................................................. 
 

ตอนที่ 2  ประเด็นควำมคิดเห็น       ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคดิเห็นมากท่ีสดุ 

ประเด็นควำมคิดเห็น 
ควำมคิดเห็น 

มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1. ด้ำนวิชำกำรและกำรสนับสนนุกำรศึกษำ      
1.1  ให้ค าแนะน าท่ีถูกต้องชัดเจนในด้านหลักสูตรและการเรียน      
1.2  ให้ค าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนและหมั่นติดตาม 

ผลการเรยีนสม่ าเสมอ 
     

1.3  ช่วยเหลือแนะน าเพื่อแก้ไขอปุสรรค ปัญหาในการเรยีน 
วิชาต่าง ๆ 

     

1.4  พิจารณาดูแลการยื่นค าร้องตา่ง ๆ ให้ค าแนะน าและเสนอแนะแนวทาง
ในการด าเนินการอย่างเป็นข้ันตอนได้ถูกต้องตามระเบียบ 

     

1.5  จัดสรรเวลาเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ทั้งกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ 
เมื่อนักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ 

     

2. ด้ำนบริกำรและพัฒนำนักศกึษำ      
2.1  ให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลกิภาพ งานอาชีพ และการเรยีนตอ่ 

ในระดับสูงได ้
     

2.2  ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาจารย์ สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย      
2.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่าง ๆ       

3. ด้ำนอื่น ๆ      
3.1  พร้อมรับฟังปัญหาของนักศึกษาด้วยความจริงใจ      
3.2  ใช้ค าพูดเหมาะสมในการให้ค าปรึกษา      

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
 
 

แบบ มรว.ทป.07 

   
 

นักศึกษำเข้ำกรอกข้อมูลท่ี http://reg1.vru.ac.th 
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แบบประเมินตนเองของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 

1.  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..................................................................จ านวนปีในการปฏิบัติงาน............ปี 
2.  จ านวนนักศึกษาในความดูแล หลักสูตร........................................... สาขาวิชา.................................. 
    คณะ...........................................ชั้นปี............. รหัสนักศึกษา....................................จ านวน.........คน 
3.  ความคิดเห็นของท่านในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ประเด็นพิจำรณำ 
ควำมคิดเห็น 

มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1. มีความเข้าใจและสามารถแนะน าเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรและ
รหัสวิชาในหลักสูตร 

     

2. มีความเข้าใจเรื่องระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย                
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

     

3. มีการจัดสรรเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา      
4. แนะน าและตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา      
5. ติดตามผลการเรียน และชว่ยปรับปรุงการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหา      
6. ทราบปัญหาของนักศึกษาในความดูแล และติดตามช่วยเหลือ 

ตามข้ันตอน 
     

7. ช่วยให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาให้นักศึกษาอย่างทันเหตุการณ์      
8. พบปะและบันทึกข้อมูลนักศึกษาในความดูแลอย่างสม่ าเสมอ      
9. ไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษาแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง      
10. ให้ค าแนะน า ตักเตือน เพ่ือพัฒนานักศึกษาในความดูแล                           

ทั้งด้านการเรียน สังคม และพฤติกรรมส่วนบุคคล 
     

11. แนะน าและติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

     

 

ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบ มรว.ทป.08 

  
 

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



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 57 
 

 

                                

 
      แบบประเมินระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 
สำขำวิชำ.......................................คณะ..................................................................... 

 

ค ำแนะน ำ  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 

รำยกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็น 

มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1. ภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษามีความเหมาะสม      
2. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามีความเหมาะสม      
3. แบบบันทึก มรว.ทป.01-09 มีความเหมาะสมในการใช้งาน      
4. สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อจ านวนนักศึกษามีความเหมาะสม      
5. ความพร้อมของเอกสารที่เปน็เครื่องมือในการให้ค าปรึกษาระดับคณะ      
6. ความพร้อมของเอกสารที่เป็นเครื่องมือในการให้ค าปรึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย 
     

7. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา                       
และมหาวิทยาลัย 

     

8. มีการส่งผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทราบ      
 

ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 
 

แบบ มรว.ทป.09 

อำจำรย์เข้ำกรอกข้อมูลที่ http://cms.vru.ac.th 
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ภำคผนวก  ข 
แบบค ำร้อง มรว.ต่ำง ๆ ส ำหรับนักศึกษำ 
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แบบค ำร้อง มรว. ต่ำง ๆ ส ำหรับนักศึกษำ 
 

แบบค ำร้อง                                 รำยละเอียด 
 

แบบ มรว.01 ค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
แบบ มรว.02 ค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้น หมวดวิชาเฉพาะ และ/หรือ เลือกเสรี 
แบบ มรว.03 ค าร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
แบบ มรว.04 ใบลงทะเบียน 
แบบ มรว.05 ค าร้องขอเปลี่ยนหลักสูตร 
แบบ มรว.06 ค าร้องขอเพ่ิม-ถอนรายวิชา 
แบบ มรว.06/1 ค าร้องขอเพ่ิม-ถอนรายวิชา ส าหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
แบบ มรว.06/2 ค าร้องขอเพ่ิม-ถอนรายวิชา ส าหรับนักศึกษาเรียนร่วม (กรณีปรับรายวิชา) 
แบบ มรว.06/3 ค าร้องขอเพ่ิม-ถอนรายวิชา ส าหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
แบบ มรว.06/4 ค าร้องขอเพ่ิม-ถอนรายวิชา กรณียังไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียน 
แบบ มรว.07 ค าร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน 
แบบ มรว.08 ค าร้องขอลาพักการเรียน 
แบบ มรว.09 ค าร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา 
แบบ มรว.10 ค าร้องขอลาออก 
แบบ มรว.11 ค าร้องขอสอบปลายภาค 
แบบ มรว.12 ค าร้องขอจบการศึกษา 
แบบ มรว.13 ค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษ 
แบบ มรว.14 ค าร้องขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยอื่น 
แบบ มรว.15 ค าร้องขอหนังสือรับรอง 
แบบ มรว.16 ค าร้องขอใบรายงานผลการเรียน 
แบบ มรว.17 ค าร้องขอใบแทนหลักฐานการศึกษา 
แบบ มรว.18 ค าร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐาน 
แบบ มรว.19 ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนภาคปกติ 
แบบ มรว.20 ค าร้องขอลงทะเบียนเรียน นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
แบบ มรว.21 ค าร้องขอย้ายสถานศึกษา 
แบบ มรว.22 ค าร้องขอรับใบปริญญาบัตร 

 
ดำวน์โหลดแบบค ำร้องได้จำกเว็บไซต์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 http://acad.vru.ac.th/about_acad/ac_CountStu.php 
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  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 หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขภายใน 
คณะครุศาสตร์ 0-2529-3099 152 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0-2529-3914 139, 146 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2529-3850 161 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0-2529-3002 ต่อ 10 367, 370 
คณะวิทยาการจัดการ 0-2529-3847 133, 138 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0-2529-3829 180, 181 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0-2529-0674 606, 607 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 0-2909-3021-22 479, 497 
กองพัฒนานักศึกษา 0-2909-1427-8 128, 239 
งานอนามัยและสุขาภิบาล 0-2909-1994 118 
งานการเงิน 0-2909-1430 314, 315 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2529-1967 124, 126, 226 
งานวิชาศึกษาท่ัวไป  0-2909-3020 495 
ศูนย์ภาษา 0-2929-3044 456 

 
 
 
 
 
 

 
 

ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ 




