
 
 
 
 
 
 
 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 



 
   บทน ำ 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีภารกิจส าคัญประการหนึ่ง  คือ  พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ   มีบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์  มีมนุษยสัมพันธ์   มีความรู้คู่คุณธรรม   
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 
  ภารกิจดังกล่าวจะส าเร็จลุล่วงด้วยดีก็ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ  อาทิ   
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย  สภาพแวดล้อมหาวิทยาลัย  ระบบการท างาน  และการปฏิบัติตามภารกิจ 
ที่รับผิดชอบของครู   อาจารย์   นักศึกษา   และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ   นอกจากนี้องค์ประกอบท่ีส าคัญ 
ไม่ควรมองข้าม  คือระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
  อาจารย์ที่ปรึกษา  หมายถึง  อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ  เพ่ือท าหน้าท่ีให้ 
การช่วยเหลือ  แนะน านักศึกษา  ท้ังด้านการศึกษา  ด้านวิชาการ  วิชาชีพ  ช่วยดูแลนักศึกษาในเรื่อง 
การศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนก าหนดการศึกษา  การให้บริการสวัสดิการ  การเข้าร่วม 
กิจกรรมต่าง ๆ  ของนักศึกษา  ตลอดจนการแนะน าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
จนประสบความส าเร็จการศึกษา  และได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัยมากท่ีสุดตลอดเวลาที่เป็น 
นักศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีความส าคัญอย่างมาก  เพราะเป็นผู้ช้ีแนะและให้ค ารับรองการตัดสินใจ 
ของนักศึกษาให้อยู่ในขอบเขตแนวทางอันเหมาะสมรวมถึงมีส่วนร่วมท าให้การศึกษาในมหาวิทยาลัย 
สัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริง  ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
ที่มีส่วนผลักดันนักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังไว้ 
  ดังนั้น  อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรจะได้รับทราบถึงคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ที่ดี  จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนหน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อจะได้ถือปฏิบัติได้ 
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ควำมส ำคัญของอำจำรย์ท่ีปรึกษำในมหำวิทยำลัย 
 
 ความส าคญัของอาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลยั  สรุปได้ดังนี ้
               ๑.  ด้ำนวิชำกำร  อาจารย์ที่ปรึกษามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จทางด้าน 
วิชาการของนักศึกษา กล่าวคือ  อาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตร  
โครงสร้างของหลักสูตร  การลงทะเบียนวิชาเรยีน วิธีการเรียน  การวัดผล  ตลอดจนแนวทาง 
การศึกษาท่ีนักศึกษาจะสามารถจบหลักสตูรไปได้อย่างราบรื่น 
 ๒.   ด้ำนพัฒนำบุคลิกภำพ  อาจารย์ที่ปรึกษาจะมสี่วนส าคญัในการพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักศึกษา  เช่น   การแต่งกายให้ถูกระเบียบและเหมาะสมกับโอกาส กิริยามารยาท   การเข้าสังคม  
การประพฤตปิฏิบัตไิดต้ลอดจนคณุธรรมจรยิะธรรมตา่งๆ  เช่น  ความซื่อสัตย์   ความวิริยะอุตสาหะ    
ความรับผิดชอบ  เป็นต้น 
 ๓.   ด้ำนกำรท ำกิจกรรมตำ่ง ๆ  อาจารย์ที่ปรึกษาจะมสี่วนกระตุ้นและสนบัสนุนให้นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  อาทิ  การปฐมนิเทศ  วันไหว้ครู งานแห่เทียนจ าน าพรรษา   
งานปีใหม่  งานกีฬาภายในและภายนอก   การเข้าร่วมชมรม  หรือสโมสรนักศึกษาคณะ ฯลฯ  เพื่อฝกึ 
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในสังคมประชาธิปไตย  การท างานร่วมกัน  การแสดงความรู้ ความสามารถพิเศษ  
เช่น  ดนตรี  กีฬา   ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ    หรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ตลอดจนการตัดสนิใจ
และการแก้ปญัหาต่าง ๆ  ฯลฯ 

๔.   ด้ำนบริกำรต่ำง ๆ  อาจารย์ที่ปรึกษามีความส าคัญในการแนะน าบริการและสวัสดิการต่าง ๆ 
ของสถาบันให้นักศึกษาได้ทราบ  เช่น  บริการแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ บริการทุนการศึกษา   
ศูนย์สุขภาพ  บริการด้านกีฬา   บริการจากกองบริการการศึกษา   บริการของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อสาร   บริการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ   เป็นต้น 
 ๕.   ด้ำนกำรสร้ำงชื่อเสียงให้สถำบัน  อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนส าคญัในการส่งเสรมิสนับสนุนและ
กระตุ้นให้นักศึกษาช่วยสร้างเสริมและรักษาช่ือเสียงของสถาบันรวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีให้กับสถาบัน
โดยพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้มีศักยภาพสูง  จนเป็นท่ียอมรับของสังคม  เช่น  ความรู้
ความสามารถทางด้านการเรยีน   การสอบชิงทุน   การได้รบัถ้วยหรอืโล่รางวัลด้านกีฬา  ดนตรี และ 
การแสดง  หรือการแข่งขันประกวดผลงานต่าง ๆ   เป็นต้น 
 

๖.   ด้ำนกำรวำงแผนชีวิตและเลือกอำชีพ  อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทส าคัญในการกระตุ้น 
ให้นักศึกษาวางแผนชีวิตและเลือกอาชีพ  โดยประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น  ฝ่ายแนะแนวสนเทศและ 
บริการอาชีพ   ส านักงานจัดหางานจังหวัด  กรมแรงงาน  เป็นต้น 
 ๗.   ด้ำนกำรเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม และเป็นพลเมืองดีของชำติ  อาจารย์ที่ปรึกษา 
มีส่วนส าคัญในการเสริมสร้าง สนบัสนุน  และกระตุ้นให้นักศึกษาประพฤติปฏิบตัิตนให้เป็นสมาชิที่ดี 



ของสังคมและเป็นพลเมืองดีของชาติ  โดยเสียสละ  อุทิศก าลังกาย  ก าลังใจ  ก าลังสติปญัญา   หรือ 
ก าลังทรัพย์  สร้างสรรค์สังคมรวมทั้งการให้ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน ์
ต่อสังคม  ปฏิบัตติามกฎระเบียบและกติกาที่ก าหนดไว้ มคีวามจงรักภักดีต่อสถาบัน  ต่อชาติ  ศาสนา  
พระมหากษตัริย์  เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ฯลฯ 

จากท่ีกล่าวมาแล้ว  จะเห็นได้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง   
ที่มีผลต่อความส าเรจ็ของสถาบันอดุมศึกษาในการผลติบัณฑิตให้ได้คณุภาพ  ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ  ด้าน
การพัฒนาบุคลิกภาพ  การปรับตวัเข้ากับสังคม  การเข้าร่วมกิจกรรม  การวางแผนและการเตรยีมตัวเพื่อสู่
โลกอาชีพ   ถ้ามหาวิทยาลัยได้ใหค้วามสนใจเอาใจใส่การพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
เป็นอย่างดี    จะส่งผลต่อคณุภาพของบัณฑิตเป็นอย่างมากกับทั้งยังช่วยให้งานบริหาร   งานวิชาการ   
งานพัฒนานักศึกษา และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมคีวามคล่องตัว   ลดปัญหาต่าง ๆ ในส่วนท่ีเกีย่วข้อง 
กับตัวนักศึกษาลงไปไดม้าก  ซึ่งถ้ามหาวิทยาลยัปราศจากปัญหา  หรอืปัญหาด้านต่าง ๆ  ลดน้อยลง 
ก็ย่อมมีเวลา  มีพลังเพิ่มขึ้นในการสร้างสรรค์พัฒนามหาวิทยาลัยจึงกล่าวได้วา่   อาจารย์ที่ปรึกษา 
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยั 
 
บทบำทหน้ำท่ีของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 
 มหาวิทยาลยัจะมคีวามเจริญก้าวหน้า  หรือจะสามารถผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพไดด้ีเพียงใดนั้นปัจจยั
หนึ่งที่มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งกค็ือ  คณาจารย์  ผู้ซึ่งท าการประสทิธ์ิประสาทวิชาความรู้  และ 
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการอบรมสั่งสอน  รวมถึงการปฏิบัตเิป็นตวัอย่างท่ีดีได้แก่ศิษย์ ดังนั้นจึงได้ 
มีการก าหนดภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งท าหน้าท่ีเป็นคณาจารยเ์อาไว้อย่างชัดเจน อัน
ได้แก่  อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ซึ่งรวมถึงการ “ปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการเรียน การสอน การวจิัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง   การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่
นักศึกษา   การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและปฏบิัติ
หน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย” ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้การอบรม  
แนะน าให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา จึงเป็นหน้าที่ส าคญัประการหนึ่งของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
 
 
   วัตถุประสงค์ของระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 
  
 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัย 
จึงได้ท าการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้น  ซึ่งวัตถุประสงค์โดยทั่วไปของระบบงานอาจารย์ 
ที่ปรึกษาจะประกอบไปด้วย 

 ๑.   เพื่อให้การศึกษาแนะน าทางด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสตูร  ลกัษณะรายวิชา  การเลือก 
วิชาเรียน  การลงทะเบียนเรียน  การเรยีนและการวัดผล  ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาท าการศึกษาได้ตรงกับ
ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
 ๒.   เพื่อให้การแนะน าเกีย่วกับระเบียบ  ข้อบังคับของคณะฯ  และของมหาวิทยาลัยตลอดจน 
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับบริการและสวัสดิการต่าง ๆ   ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้กับนักศึกษา 
 ๓.   เพื่อเป็นท่ีพึ่งของนักศึกษา  ส าหรับรับฟังปัญหาและให้การปรึกษาแนะน านักศึกษา 
ให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได ้
 ๔.  เพื่อช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นบุคคลทีส่มบรูณ์  ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  
สติปัญญา  สังคม  อารมณ์  ร่างกายและจติใจ 
 ๕.   เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา  คณาจารย์และมหาวิทยาลัย 
 
  องค์ประกอบของระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ  
 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบดว้ย 
๑. บุคลากรซึ่งจะท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา                     ๒.  ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
๓. เครื่องมือส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา              ๔.  หน้าท่ีในการประสานงาน 
๕. เทคนิคในการให้การปรึกษา (ส าเนา ขจรศิลป์, ๒๕๓๓)    

 
๑.   บุคลำกรซ่ึงจะท ำหน้ำท่ีเป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
       ๑.๑   คุณลักษณะของอำจำรย์ท่ีปรึกษำที่ดี 
 สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรก าหนดคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีดี  ท้ังนี้เพื่อให้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ  และใช้เปน็แนวทางในการพัฒนาตนเอง  ซึ่งคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ที่ดี มีดังต่อไปนี ้

 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ด ี
 มีความรับผิดชอบด ี
 ใจกว้างและรับฟังความคดิเห็นของนักศึกษา 
 มีความรู้กว้างขวาง และทันเหตุการณ์ดา้นเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง 
 มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น 
 มีเหตผุลและมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 มีความเมตตากรุณา 
 ไวต่อความรับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว 
 มีหลักจติวิทยาในการให้การปรึกษาและมจีรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรกึษา 
 มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเปน็แบบอย่างที่ดีได ้

 



 รู้และปฏิบัตติามบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี 
 
        ๑.๒   จรรยำบรรณของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
                  เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีหน้าท่ีให้การปรึกษาแนะน า   ช่วยเหลือ  
อบรม   ดูแลนักศึกษา   จึงมีความจ าเป็นท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณของ 
อาจารย์ที่ปรึกษา มดีังต่อไปนี ้

   อาจารย์ที่ปรึกษาต้องค านึงถึงสวสัดิภาพของนักศึกษา  โดยจะไม่กระท าการใดๆ  
   ที่จะก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม 
 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรักษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษา 

ในความดูแลไว้เป็นความลับ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ 

      (ภายในขอบเขตหากมีปัญหาใดท่ีเกินความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได้ก็ควรแนะน า  
     นักศึกษาผู้นั้นไปรับบริการจากบุคลากรอื่น เช่น นักแนะแนว  แพทย์  จิตแพทย์  หรือ 
     นักกฎหมาย  เป็นต้น 
 อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ควรพิพากษ์วิจารณ์บคุคล  หรือสถาบันใด ให้นกัศึกษาฟังในทาง 

ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคล หรือสถาบันต่างๆ  
 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติทีเ่หมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ในสาขาท่ีตนสอนและมีศลีธรรมจรรยาที่ดีงามเพื่อเป็นตัวอยา่งที่ดีแก่นักศึกษา 
 

๒.   ระบบงำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
       ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบท่ีส าคัญดังนี้ 
        ๒.๑   ภำระหน้ำที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
  ๒.๑.๑  หน้ำท่ีของผู้บริหำร    เพื่อให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพ   ผู้บรหิารต้องให้
ความส าคญัและสนับสนุนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเต็มที ่
  ๒.๒.๒ หน้ำท่ีของอำจำรย์ท่ีปรึกษำด้ำนวิชำกำร   อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้การปรึกษา 
ด้านวิชาการ  ดังนี ้

 ให้การปรึกษาแนะน านักศึกษาเกีย่วกับหลักสตูรและการเลือกวิชาเรียน 
 ให้การแนะน านักศึกษาเกีย่วกับการลงทะเบียนวิชาเรียน 
 ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคับ 
 ให้การปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อเลอืกวิชาเอก-โท หรือวางแผนการศกึษา 

                                       ให้สอดคล้องกับความสามารถของนักศึกษา หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ให้การแนะน านักศึกษาเกีย่วกับวิธีการเรยีน การค้นคว้าและตดิตามผล 

 การเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

 ให้การปรึกษาแนะน า หรือตักเตือนนักศึกษา เมื่อผลการศึกษาของนกัศึกษาต่ าลง 
 ให้การปรึกษาแนะน าและช่วยเหลอืนักศึกษา เพื่อการแก้ไขอุปสรรคปัญหา 

ในการเรียนวิชาตา่งๆ 
 
 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา 
 ให้การปรึกษาแนะน านักศึกษา เกีย่วกับการศึกษาต่อเนื่องในระดับทีสู่งขึ้นไป 

 
 

   ๒.๒.๓  หน้ำท่ีของอำจำรย์ท่ีปรึกษำด้ำนบริกำรและพัฒนำนักศกึษำ                       
อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้การปรึกษาด้านบริการและพัฒนานักศกึษา ดังนี้ 

 ให้การแนะน าเกี่ยวกับระเบียบด้านบริการตา่งๆ ของมหาวิทยาลัย 
และชุมชน 

 ให้การปรึกษานักศึกษา เกี่ยวกับปญัหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพ 
อนามัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นต้น 

 ให้การปรึกษานักศึกษาเกีย่วกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการปรับตวั 
ในสังคมหรือปัญหาการคบเพื่อน เป็นต้น 

 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพความประพฤติ และจรยิธรรม 
 ให้การปรึกษานักศึกษาเกีย่วกับปัญหาด้านอาชีพ ได้แก่ การให้ข้อมลูใน 

 แง่มุมต่างๆ  เช่น  ลักษณะของงาน สภาพแวดล้อมของงาน ตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู ่

 ให้การปรึกษานักศึกษาเกีย่วกับการเข้าร่วมกจิกรรมนักศึกษา 
   ๒.๒.๔  หน้ำท่ีของอำจำรย์ท่ีปรึกษำด้ำนอื่นๆ   อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้การปรึกษา 

ด้านอื่นๆ ดังนี ้
 พิจารณาค าร้องต่างๆ ของนักศึกษา และด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 ประสานงานกับอาจารยผ์ู้สอนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะกองพัฒนานักศึกษา กองบริการการศึกษา เพื่อช่วยเหลือและเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา 
 ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพือ่ขอค าปรึกษาแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
 สร้างสมัพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ คณะ 

และมหาวิทยาลัยให้การรับรองความประพฤติและความสามารถของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องน าไป 
แสดงแก่ผู้อื่น 

 ป้อนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) มายังผู้บริหารเกีย่วกับปัญหาต่างๆของนักศึกษา 
                   ให้ความร่วมมือกบัคณะต่างๆ ตามนโยบายการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

 ช้ีแจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา และหน้าที่ของอาจารย ์



ที่ปรึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 ในกรณีที่นักศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อย  หรือมีความประพฤตไิมเ่หมาะสม 

อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตักเตือน 
   ๒.๒.๕.  หน้ำท่ีของนักศึกษำต่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ   นักศึกษามีหน้าท่ีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

ดังนี ้
 นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรกึษาเมื่อมีปัญหาการเรียน หรือปัญหาส่วนตัว  

         ด้านอื่นๆ 
 นักศึกษาควรเข้าพบอาจารย์ที่ปรกึษาตามก าหนดเวลาที่อาจารย์ทีป่รึกษาก าหนด 

         ไว้ แต่เมื่อมีปัญหาเร่งด่วนก็สามารถติดต่อเพื่อขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาได ้
 นักศึกษาต้องให้ความเคารพ  และรับฟังค าแนะน าตักเตือนของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 นักศึกษาควรอ่านป้ายประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ ของคณะ อย่างสม่ าเสมอ 

 ๒.๒.๖   ข้อปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ    
      ๑.  ข้อปฏิบัติของผู้บริหำรมีข้อปฏิบัติดังนี้ 

 หาแนวทางปรับปรุงระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 ชมเชยยกย่องส่งเสริมและพิจารณาให้บ าเหน็จความดีความชอบแก ่

   อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีปฏิบัตหิน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างด ี
 ท าการตักเตือน หรือลงโทษอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีพกพร่องต่อหน้าท่ี 
จนท าให้นักศึกษาเสียผลประโยชน์หรือไมส่ าเร็จการศึกษาตามที่ ควรจะเป็น 

   ๒.๒.๗   ข้อปฏิบัติของอำจำรย์ท่ีปรึกษำอำจำรย์ท่ีปรึกษำ  มีข้อปฏิบัติดังนี ้
   ก.  ข้อปฏิบัติโดยท่ัวไป 
        ศึกษารายละเอียดในคู่มอือาจารย์ที่ปรึกษาหรือคู่มือนักศึกษาตลอดจน 

                                   นโยบายในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ เพื่อให้ทราบกฎ ระเบียบ  
                                   หรือบริการตา่งๆ ของสถาบันอุดมศึกษาวิธีด าเนินการและข้อมลูในแง่มุม 
                                   ต่าง ๆเพื่อให้มีความพร้อมในการให้การปรึกษาแนะน านักศึกษา 

 นัดพบนักศึกษาในความดูแลก่อนถึงวันลงทะเบียนเรยีนประจ าภาคการศึกษา
เพื่อท าความรู้จัก ซักซ้อมความเขา้ใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตัิและระเบียบต่างๆ  

 นัดพบนักศึกษาในความดูแลเมื่อทราบผลการสอบกลางภาค (Midterm)  เพื่อ
รับทราบและแก้ไขปญัหาตา่งๆ ของนักศึกษา 

 ติดตารางเวลา (Office hour) ไว้ท่ีท างาน เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบอย่างน้อย
สัปดาหล์ะ ๒ ครั้งๆ ละ ๑ ช่ัวโมง 

         ให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่นักศึกษาที่มีปัญหาตา่งๆ  

 เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการให้การปรกึษาแนะน านักศึกษาให้ขอค าแนะน าจาก
ภาควิชาหรือคณะ 

 สนใจติดตามข้อมลูจากแหล่งต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อน ามาใช้ 
ในการให้การปรึกษาแนะน านักศึกษา 

 สนใจติดตามข่าวสังคมและการเมอืง เพื่อให้ทันเหตุการณ์ทันสมัยอยู่เสมอ 
 สนใจจะพัฒนาตนเองทั้งในด้านเทคนิคในการให้การปรึกษาและด้านอื่นๆ  

เพื่อให้มีลักษณะของอาจารย์ที่ปรกึษาที่ดี 
         ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา 
ข.  ข้อปฏิบัติเฉพำะกรณี (กำรลงทะเบียนเรียน) 
        อาจารย์ที่ปรึกษาควรนัดนักศึกษาในความดูแลมาพบก่อนการลงทะเบยีน   
              เพื่อปรึกษาหารือให้ค าแนะน าชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 
 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องอยู่ปฏิบัติหนา้ที่ในวันลงทะเบียนเรยีน 
 ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถอยู่ปฏิบัตหิน้าท่ีในวันลงทะเบยีน 

ให้มอบหมายอาจารย์อื่นในสาขาวชิา และในภาควิชาเดยีวกัน  เพื่อท าหน้าท่ี
แทนโดยให้แจ้งให้กองบริการการศึกษาและนักศึกษาทราบก่อน 

 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องปฏิบัตติามขัน้ตอนการลงทะเบียนตามที่มหาวทิยาลัย
ก าหนดไว ้

 ก่อนลงช่ือในบัตรลงทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
รหัสวิชา ช่ือวิชา หมู่เรียน จ านวนหน่วยกิตในใบลงทะเบียน 

 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้องตาม 
         ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

   ข้อปฏิบัติของอำจำรย์ท่ีปรึกษำเฉพำะกรณี (กำรเพ่ิม-ถอนรำยวิชำ) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาควรถามถึงสาเหตุของการเพิ่ม-ถอนวิชานั้นๆ ก่อนการลงช่ือ

ในใบขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
 ตรวจสอบว่าการเพิ่ม-ถอนนั้นถูกตอ้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัหรือไม ่

   ข้อปฏิบัติของอำจำรย์ท่ีปรึกษำเฉพำะกรณี (เมื่อนักศึกษำมีปัญหำ) 
 ในกรณีที่เป็นปัญหาทางด้านวิชาการ หรือการเรียน และอยู่นอกเหนอื 
 อ านาจในการตัดสินใจของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 กรณีที่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการเลอืกอาชีพ  หรือปัญหาด้านส่วนตัว 
 ที่ลึกซึ้งอาจารย์ที่ปรึกษาควรแนะน าให้นักศึกษาในความดูแลไปใช้บริการ  
       ที่งานแนะแนวฯ  กองพัฒนานักศึกษา หรือส านักงานจดัหางานจังหวัด 
 
 



๓.   เคร่ืองมือส ำหรับอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
       เครื่องมือท่ีส าคัญส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยเครื่องมือ และข้อมูลที่ใช้ในการให้การปรึกษา  
ดังนี ้
        ๓.๑   เคร่ืองมือท่ีส ำคัญส ำหรับอำจำรย์ท่ีปรึกษำได้แก่ 

  คู่มือนักศึกษา 
                  หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 

                  ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปรญิญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา 
  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

    ระเบียนสะสมของนักศึกษา คอื ทะเบียนประวตัิของนักศึกษารวมกับข้อมูล 
                                    ใหม่ที่รวบรวมได้ในมหาวิทยาลัย เช่น ผลการเรียน กิจกรรมนักศึกษา  
                           เกียรติคุณและโทษทางวินัย เป็นต้น 
     ตัวอย่างแบบฟอร์มและใบค าร้องต่าง ๆ 
     แบบบันทึกการเข้าพบของนักศึกษา 

   ๓.๒  ข้อมูลที่ส ำคัญส ำหรับใช้ประกอบกำรให้กำรปรึกษำ ได้แก่ 
      ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของนักศึกษา 
      ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงานของคณะ ระเบียบ และข้อบังคับ 

      ของมหาวิทยาลัย 
      ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่สถาบนัมหาวิทยาลยัจัดให้แก่นักศึกษา 

    ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนท่ี 
                             มหาวิทยาลัยตั้งอยู ่
      ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในสาขาท่ีอาจารย์สอน 
      ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
๔.  เทคนิคในกำรให้กำรปรึกษำ 
      อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพเพื่อให้นักศึกษารู้สึกว่าอาจารย ์
ที่ปรึกษาให้ความอบอุ่นเป็นกันเองและเป็นที่พ่ึงทางใจของเขาได ้

๔.๑  เทคนิคในกำรสร้ำงสัมพันธภำพ  มีดังต่อไปนี ้
           สร้างบรรยากาศที่เป็นมติร อบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใส 
           เปิดเผยไม่มีลับลมคมใน 
           มีความสนใจ มีความเมตตากรณุา          
           มีความจริงใจและปฏิบตัิตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย          

              ยอมรับท้ังคุณค่าและความแตกต่างของบุคคล          
              พยายามท าความเข้าใจท้ังความรู้สึก ปัญหาและความตอ้งการของนักศึกษา          
             ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างจริงจังและจริงใจ          

   ๔.๒  กำรให้ค ำแนะน ำและกำรปรึกษำ 
             การให้ค าแนะน า (Advising)  เป็นวิธีที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือแก ่
                          นักศึกษามากท่ีสุด สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน านักศึกษามักจะเป็นเรื่องที ่
                          เกี่ยวกับ  กฎ  ระเบียบหรือวิธีปฏิบตัิที่ใช้กันอยู่เป็นประจ า เช่น การลงทะเบียน 

  เรียน  การเพิ่ม- ถอนวิชาเรียน  หรือปัญหาเล็กน้อยที่อาจารย์ที่ปรกึษาซึ่งเป็น 
  ผู้ที่มีวุฒิภาวะและประสบการณม์ากกว่านักศึกษาอาจให้  ค าแนะน าเพื่อให้  
  นักศึกษาสามารถแก้ปญัหาไว้ได้ การให้ค าแนะน าไม่ เหมาะสมกับปัญหาที่  
   เกี่ยวกับอารมณ์อย่างรุนแรง  ปัญหาบุคลิกภาพ  หรือปัญหาที่ต้องตัดสินใจเลือก 
   อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การเลือกอาชีพ การเลือก  สาขาวิชาเอก เป็นต้น 

             การปรึกษา (Counseling) เป็นกระบวนการช่วยเหลอืให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง  
     สภาพแวดล้อม  และปัญหาที่เผชิญอยู่ และสามารถใช้ความเข้าใจดังกล่าวมา 
               แก้ปัญหาหรือตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง 
    และเพื่อการปรับตัวที่ดีในอนาคต 

 เทคนิคในกำรปรึกษำที่ส ำคัญท่ีอำจำรย์ท่ีปรึกษำควรทรำบ  มีดังต่อไปนี้ 
  ๑     การฟัง (Listening) ในที่น้ีเป็นการฟังที่แสดงความสนใจต่อนกัศึกษาเป็นการ 
                                       ตั้งใจด้วยหูต่อค าพูด และใช้สายตาสังเกตท่าทางและพฤติกรรมเพื่อให้ทราบ 
                                       ว่าอะไรเกิดขึ้นแก่นักศึกษา เทคนิคในการฟังนี้ประกอบด้วยการใส่ใจ ซึ่งม ี
                                       พฤติกรรมที่ประกอบด้วยการประสานสายตา  การวางท่าทางอย่างสบาย    
                                       การใช้มือประกอบการพดู ที่แสดงถึงความสนใจต่อนักศึกษา ในการฟังนี้ 
                                       บางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจสะท้อนข้อความหรือตีความให้กระจ่างชัดหรือ 
                                       ถามค าถามเพื่อให้ทราบถึงปญัหาและความต้องการของนักศึกษา 
  ๒    การน า (Leading) เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาซึ่งบางครั้งไม่กลา้พูดได ้
                                       พูดออกมา การน าจึงเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาส ารวจหรือแสดงออกถึง 
                   ความรู้สึก ทัศนคติค่านิยม หรือพฤติกรรมของตนการสะท้อนกลับ(Reflecting)  

       เป็นการช่วยท าให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง คือเข้าใจความรูส้ึกประสบการณ์ หรือปัญหาได้ 
       ถูกต้องยิ่งข้ึน 
๓ การสรุป (Summarizing) คือ การที่อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมความคิดแลและความรูส้ึก 
       ที่ส าคัญๆ ที่นักศึกษาแสดงออก การสรุปจึงเป็นการให้นักศึกษาไดส้ ารวจความคิดและ 
       ความรู้สึกของตนเองให้กว้างขว้างยิ่งข้ึน 
๔ การให้ข้อมูล (Informing) เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม 



        ให้ดียิ่งข้ึน ข้อมูลที่จ าเป็นในการปรึกษา ได้แก่ ข้อมูลเกีย่วกบัการศึกษา  ข้อมูลที่จ าเป็น 
        ในการปรึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและข้อมูลเกีย่วกับสภาพแวดล้อมของสังคม ข้อมลู 
        ดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจหรือเห็นลู่ทางในการแก้ปัญหา 
๕ การให้ก าลังใจ (Encouragement) เมื่อมีปัญหา นักศึกษาส่วนใหญท่ี่มีพบอาจารย ์
        ที่ปรึกษา มักมีความรูส้ึกท้อแท้ ขาดความมั่นใจ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรช่วยกระตุ้น 
        ให้ก าลังใจให้นักศึกษากล้าสู้ปัญหา เกดิความมั่นใจและพร้อมที่จะแก้ไขปญัหา 
๖ การเสนอแนะ (Suggestion) ในบางกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะเสนอความคิดเห็น 
        ที่เหมาะสม เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษา  การเสนอแนะดังกล่าวควรเปิด 
        โอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เหตผุลของตนเองนักศึกษาได้ใช้เหตผุลของตนเองให้มาก 
         เพื่อสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

 
 
 เทคนิคในการปรึกษาดังกล่าวเป็นเทคนิคในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ้งต้องมีการศึกษาอบรม 
และมีการฝึกปฏิบัตเิพื่อให้เกิดความรู้ความช านาญ  จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่าง
กว้างขวาง อาจารย์ทีปรึกษาที่มิไดฝ้ึกอบรมมาทางด้านนี้โดยเฉพาะ   แต่มีหน้าท่ีต้องช่วยเหลือนักศึกษา   จึง
ต้องศึกษาและฝึกหัดเทคนิคดังกลา่ว เพื่อให้เกิดความรูค้วามช านาญพอสมควรอย่างไรก็ตามปัญหา 
ของนักศึกษาบางอย่างเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก หรือการแกไ้ขต้องใช้เวลา   เช่น ปัญหาที่เกี่ยวกับ 
เศรษฐกิจ  ปัญหาครอบครัว  เช่น  การจัดแย้งระหว่างบิดา-มารดา อาจารย์ที่ปรึกษาควรช่วยให้นักศกึษา
ยอมรับสภาพและหาทางคลีค่ลายปัญหาต่อไป   ในขณะที่มีปัญหานกัศึกษาอาจมีอาการเก็บกดอยู่  
อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ระบายอารมณ์หรอืความรู้สึก  โดยเป็นผู้ฟังที่ดี    
ควรให้ก าลังใจ   ให้ความอบอุ่น   และใช้เทคนิคท่ีได้กล่าว   มาแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือนักศึกษา 
ได้มากพอสมควรถ้านักศึกษามีปญัหาที่เกี่ยวกับอารมณห์รือปัญหาการเลือกอาชีพ การเลือกสาขาอาชีพ  
หรือปัญหาที่เกีย่วกับการตดัสินใจที่ส าคัญมากอาจารย์ที่ปรึกษาควรแนะน าให้นักศึกษาไปขอรับ 
ความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความเช่ียวชาญ  เช่น  อาจารย์ในภาควิชา  นักแนะแนวที่กองพัฒนานักศึกษา   
ก็จะเป็นการช่วยเหลือท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามาก 
 
๕.  หน้ำท่ีในกำรประสำนงำน 
  โดยทั่วไปผู้ที่ท าหน้าท่ีประสานงานในระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คือ งานบริการวิชาการ และ 
งานกิจกรรมนักศึกษาของหน่วยงานระดับคณะ หรือภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งวัตถุประสงค ์
หลักในการประสานงานก็คือ การติดต่อขอข้อมูลการสร้างเครือข่ายการประสานงาน   และการ 
ขอความร่วมมือเพื่อแกไ้ขปัญหาของนักศึกษา  ส าหรับหน่วยงานภายนอกคณะวิชา  ได้แก่  กองบริการ
การศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา   ศูนย์สุขภาพ   และส านักวิทยาบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ     
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ  เป็นต้น 

       ๕.๑  กำรประสำนงำนระหว่ำงงำนระดับคณะกับอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
ก่อนเปิดภาคเรียนหน่วยงานในระดับคณะ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่  

งานบริการการศึกษา  และงานกิจกรรมนักศึกษา จะต้องมีหน้าที่ตดิต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอก 
คณะ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การลงทะเบยีนเรียน เช่น วันเวลาที่ลงทะเบยีนเรียน
ของนักศึกษากลุ่มต่างๆ การับแบบฟอร์มลงทะเบยีน ข้อมูลที่เกี่ยวกบับริการที่หน่วยงานตา่งๆ  จัดให้
นักศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา  เป็นต้น   นอกจากการรวบรวม 
ข้อมูลแล้ว  เมื่อรวบรวมข้อมลูได้แล้วหน่วยงานในระดับคณะ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ก็จะท าการจดัส่งไปให้กับภาควิชา เพื่อท าการส่งต่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนในภาควิชาส าหรับ 
ใช้เป็นเครื่องมือประกอบในการใหค้ าปรึกษาแนะน านักศึกษา 
        ๕.๒  กำรประสำนงำนของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

 ในการให้การปรึกษาแนะน านักศกึษานั้น  บางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษามีความจ าเป็นต้องติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกคณะวิชา  เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อส่งนักศึกษา
ไปขอรับบริการ   เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเห็นว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์มากขึ้น  
ถ้าหากไดร้ับบริการจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง  เช่น  การส่งนักศึกษามีปัญหาสุขภาพจติให้ขอรับบริการ 
จากนักจิตวิทยา  หรือจติแพทย์ที่สถานพยาบาล  เป็นต้น 

 
 

กำรจัดแฟ้มประจ ำตัวนักศึกษำ 
 
 

๑. ประวัติของนักศึกษา 
๒. หลักฐานการลงทะเบียน 
๓. รายงานผลการลงทะเบียนเรียนรายบุคคล 
๔. รายงานผลการศึกษารายบุคคล 
๕. หลักฐานการให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่องส าคัญเป็นพิเศษ หลักฐานการอนุมัติหรือเรื่องราว 

  เป็นพิเศษ หลักฐานการถูกตัดคะแนนความประพฤติ และอื่นๆ เช่น 
 กิจกรรมนักศึกษา 
 เกียรติคณุ 
 โทษทางวินัย 
 ค าร้องต่างๆ ใบสมคัร ใบรับรองคุณสมบัติของนักศึกษา 
 แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
 แบบรายงานการยุติการใหค้ าปรึกษา 

 

 



 

 
 
 

“โปรดระลึกอยู่เสมอว่ำ   อำจำรย์ที่ปรึกษำ   เปรียบเสมือน 
พ่อ  แม่  หรือพี่คนที่สองของนักศึกษา  กำรช่วยเหลือนักศึกษำหรือ 

กำรเป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำ  อย่ำถือว่ำเป็นภำระหรือเป็นสิ่งท่ีเพิ่มปัญหำให้แก่ชีวิตท่ำน 
แต่จงถือว่ำเป็นหน้ำที่ที่ส ำคัญเท่ำเทียมกับกำรให้ควำมรู้ในชั้นเรียน” 

 
 
 

 
ขั้นตอนกำรยื่นค ำร้องต่ำงๆ 
 
 
 

 ขั้นตอนการขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
 ขั้นตอนการขอใบรับรอง 
 ขั้นตอนการขอเปลีย่นช่ือ ช่ือสกุล และยศ 
 การขอเทียบโอนรายวิชา 
 ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
 การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม ่
 ขอเรียนซ้ า 
 ขอส าเนาใบลงทะเบยีนและส าเนาในเกรดรายวิชาประจ าภาคเรียน 
 การขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์และขอลงทะเบยีนเรยีนน้อยกว่าเกณฑ์ 
 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 
 ขอย้ายสาขาวิชาเอกภายในคณะ 
 ขอย้ายสาขาวิชาเอกภายนอกคณะ 
 ขอยื่นส าเรจ็การศึกษาช้ากว่าก าหนด 
 ขอหนังสื่อส่งตัวกลับต้นสังกัด 
 การขอลาพักการเรียน 

 

 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.)  ส ำหรับนักศึกษำภำคปกต ิ

 
 
๑. คุณสมบตัิผูม้ีสิทธิกู้ยืม 

๑.๑   มสีัญชาตไิทย 
๑.๒  รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน  ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี ยกเว้นผู้กู้ยมืรายเกา่ตั้งแต่ปีการศึกษา 
         ๒๕๔๑  ย้อนหลังไปมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี หรือตามที ่
          คณะกรรมการ กยศ. ก าหนดเป็นครั้งคราวต่อมาภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
         ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

 รายได้รวมของนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดาและมารดา 
     ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 
 รายได้รวมของนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ รวมกับรายได้ของผูป้กครองในกรณ ี

ที่ผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดามารดา 
 รายได้รวมของนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณี 

ที่ผู้ขอกู้ยืม ได้ท าการสมรสแล้ว 
๑.๓  ไม่เคยเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด มาก่อน 
๑.๔  ไม่เป็นผู้ที่ท างานประจ าในระหว่างศึกษา 
๑.๕  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑.๖   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูไ้ด้รับโทรจ าคุก 
๑.๗   เป็นผู้มผีลการเรยีน หรือผา่นเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
๑.๘   เป็นผู้มีความประพฤตดิี ไมฝ่่าฝืนระเบยีบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม ่

                         เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิสื่อมเสีย 
๑.๙   เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

                        ในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอยู่ในสังกัดการควบคมุ หรือก ากับดูแล   
                        ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย 
                        รัฐวิสาหกิจ 
 
๒.  คุณสมบัติของผูร้ับรองรายไดค้รอบครัว 

๑   เป็นข้าราชการผู้ด ารงต าแหนง่ไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือเทยีบเท่า หรือ 
๒  หัวหน้าสถานศกึษาทีผู่้ขอกู้ยืมการศึกษาอยู่ หรือ 
๓   ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญข่ึ้นไป 

๓.  วิธีการขอกู้ยืม 

       รับเอกสำรที่กองบริกำรกำรศึกษำ 
                            
                     กรอกข้อมูล 
                            
         ยื่นเอกสำรตำมล ำดับขั้นตอน 
   (ผ่ำนควำมเห็นชอบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ) 

 
 

 
 
 



        ผู้ประสงค์กู้ยมืขอแบบค าขอกู้ที่คณะกรรมการ กยศ. ก าหนด ได้ที่สถานศึกษา 
๑ กรอกแบบค าขอกู้ยืมและให้ผูร้ับรองรายไดล้งลายมือช่ือรับรองแบบค าขอกู้ให้ถูกต้อง

ครบถ้วน 
๒ ให้ยื่นแบบค าขอกู้พร้อมหลักฐาน ณ สถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู ่

๔.  ท าอย่างไรเมื่อได้รับอนุมตัิให้กูย้ืม 
๑ ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารผู้บริหารและจัดการเงินให้ผู้กู้ยืม 
๒ ผู้ขอกู้ยืมจัดท าสัญญากู้ยืมเงินกับสถานศึกษา และระบเุลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารตาม   

ข้อ ๑ ของผู้กู้ยืมในสัญญากู้ยืมใหธ้นาคารโอนเงินกู้ยมืเข้าบัญชีดังกล่าว 
๓ ให้ “ผู้ค าประกัน” มาลงลายมือช่ือค้ าประกันในสญัญากู้ยมื กรณีค้ าประกันได้และต้องให้เจ้า

พนักงานทะเบียนท้องที่ (อ าเภอ) หรือเจ้าพนักงานทะเบยีนท้องถิ่น (เทศบาลหรือส านักงาน
เขตใน กทม. หรือเมืองพัทยา)  ในเขตพื้นท่ีที่ผู้ค าประกันอาศัยอยู่  
ลงนามรับรองลายมือช่ือผู้ค าประกัน 

๕.  หลักฐานการค้ าประกันสญัญากู้ยืมเงิน 
      บิดามารดาหรือผู้ปกครอง  หรือ  บุคคลที่ประกอบวิชาชีพท่ีรายได้น่าเชื่อถือตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาใหผู้้กู้ยืมเงินประจ าสถาบนัการศึกษาพิจารณาก าหนดให้เปน็ผู้ค้ าประกันได้หรือกรณไีม่ม ี
บุคคลค้ าประกันให้ผู้กูย้ืมใช้หลักทรัพย์แทน 
๖.  อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการคืนเงินกู้ยืม 

๑. ผู้กู้ยืมต้องช าระเงินกู้ยืมคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อปี ให้เสร็จสิน้ภายใน ๑๕ ปี  
ภายหลังจากส าหรับการศึกษาหรอืเลิกการศึกษามาแล้ว ๒ ปี 

๒. จ านวนเงินต้นท่ีต้องช าระคืนคือ จ านวนเงินท่ีผู้กู้ยืมได้รับจริงทั้งในสว่นท่ีจ่ายเข้าบัญชี 
สถาบันและบัญชีของผู้กู้ยืมผู้กู้ยืมจึงควรตรวจสอบจากรายการในสมุดคู่ฝากหรือ ใบรับช าระหนี้ที่ได้จากสาขา 

๓. วันช าระคืนเงินงวดแรก คือภายในวันท่ี ๕ กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี ้
 ๒  ปี 
 ๔.   ผู้กู้ยืมสามารถช าระเงินกู้ยืมคนืก่อนก าหนดทั้งจ านวนเหลือบางส่วนได้และหากช าระในช่วง
ระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี ไมต่้องเสียดอกเบีย้อัตราผ่อนช าระเงินต้น 

 
อัตรำกำรผ่ำนช ำระหนี้เงินต้น 

ปีท่ีช าระ 
จ านวนร้อยละของเงิน 

กู้ท้ังหมด 
ปีท่ีช าระ 

จ านวนร้อยละของเงิน 
กู้ท้ังหมด 

ปีท่ี ๑ ๑.๕ ปีท่ี ๙ ๗.๐ 
ปีท่ี ๒ ๒.๕ ปีท่ี ๑๐ ๘.๐ 
ปีท่ี ๓ ๓.๐ ปีท่ี ๑๑ ๙.๐ 
ปีท่ี ๔ ๓.๕ ปีท่ี ๑๒ ๑๐.๐ 

ปีท่ี ๕ ๔.๐ ปีท่ี ๑๓ ๑๑.๐ 
ปีท่ี ๖ ๔.๕ ปีท่ี ๑๔ ๑๒.๐ 
ปีท่ี ๗ ๕.๐ ปีท่ี ๑๕ ๑๓.๐ 
ปีท่ี ๘ ๖.๐ รวม ๑๐๐% 

                          
กองทุนเงินกู้ 

       คู่กำรศึกษำ 
  จับจ่ำยรู้ค่ำ 

   ถึงเวลำใช้คืน 
 
 

 
ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 

เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเป็นผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน 
************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) และมาตรา ๔๕ (๒) (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยความ
เห็นชอบของมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
คุณสมบัติของนักเรยีน นักศึกษา ผู้มีสิทธิขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ดงัต่อไปนี ้
  ข้อ ๑  เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย ์
            ๑.๑  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน  
๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี  ยกเว้นผู้ขอกู้รายเก่า ตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๔๑  ย้อนหลังไปจะต้องมรีายได้ต่อ
ครอบครัวไม่เกนิ ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี  

          ๑.๒  รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
                     ก  รายได้รวมนักเรียน หรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดาและ
มารดา  ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 
                     ข  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมรวมกับรายได้ของ 
ผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดามารดา 
                     ค  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมรวมกับรายได้ของ 
ผู้สมรสในกรณีทีผู่้ขอกู้ยืมได้ท าการสมรสแล้ว 
            ๑.๓  ในการรับรองรายไดข้องผู้ขอกู้ยืมเงินตามข้อ ๑.๑ ให้ผูข้อกู้ยืมจัดหาบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 



        ก  ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๕ หรือเทียบเท่า 
        ข  หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู ่
        ค  ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านข้ึนไป 
  ข้อ ๒ นอกจากคุณสมบัติเป็นผู้มสีญัชาติไทย ตามที่ก าหนดไว้ใน “พระราชบญัญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” แล้ว นักเรียนหรือนกัศึกษา ผู้ขอกู้ยืมเงินจะต้องมีคุณสมบัติ
อื่นตามข้อ ๒.๑ ถึง ๒.๓ และไม่มลีักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒.๔ ถึง ข้อ ๒.๗ ดังต่อไปนี ้
 
             ๒.๑  เป็นผู้ที่มีผลการเรยีนดีหรือผ่านเกณฑ์การวดัและประเมินผลของ 
สถาบันการศึกษา(๒.๐๐ ขึ้นไป) 
             ๒.๒  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไมฝ่่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา 
ขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพตดิให้โทษ  
ดื่มสรุาเป็นอาจณิหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจณิ เปน็ต้น 
             ๒.๓  เป็นผู้ที่มีคณุสมบัตคิรบถ้วนตามระเบยีบหรือประกาศการสอบคดัเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในโรงเรยีน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ท่ีอยู่ในสังกัดการควบคมุหรือก ากับดแูลของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรอืส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวสิาหกิจ 
             ๒.๔  ไม่เคยเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
             ๒.๕  ไม่เป็นผู้ที่ท างานประจ าในระหว่างศึกษา 
             ๒.๖  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
             ๒.๗  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ไดร้ับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถงึที่สุดให้จ าคุก 
เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผดิทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 
 ข้อ ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๔๔  เป็นต้นไป 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 
              นายสมใจนึก  เองตระกลู 
                ปลัดกระทรวงการคลัง 
        ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
 
 
 

 
 

แบบบันทึกกำรให้ค ำปรึกษำ 
(เก็บเป็นควำมลับ) 

ชื่อผู้มำขอรับปรึกษำ ……………………………………………………………………………………. 
ชื่อผู้ให้ปรึกษำ…………………………………………………………………………………………... 
คร้ังที ่ ……. เวลำที่ใช้ในกำรให…้……………………..ค ำปรึกษำ …………………………………………………….วนัที่ …
เดือน ………….…พ.ศ. ……… 
สภำพปัญหำ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปกำรให้ค ำปรึกษำ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
ประเมินผลกำรให้ค ำปรึกษำ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
กำรวำงแผนกำรให้ค ำปรึกษำคร้ังต่อไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
          
           (                                                  ) 
          ผู้บันทึก 
                  ……/……………………/..……… 

 
 
 
 
 



รำยงำนกำรยุติกำรให้ค ำปรึกษำ 
(Termination Report) 

(เก็บเป็นควำมลับ) 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือ-สกุลผู้ให้ค าปรึกษา……………………………………สาขาวิชา……………………..คณะ…...…. 
 ช่ือผู้มาขอรับค าปรึกษา……………………………………………อายุ …… ปี  เพศ………..ช้ันป…ี… 
คณะ……………………………….สาขาวิชา……………………………............ 
 ที่ยู…่………………………………………………………………………………………………….. 
 รายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็น ………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………… 
๒.  จ ำนวนคร้ังในกำรสัมภำษณ์ 
     จ านวนครั้งท้ังหมดในการสัมภาษณ์ ……………………………….ครัง้ 
     เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการสัมภาษณ์แตล่ะครั้ง ………………….ช่ัวโมง 
     วัน เดือน ปี ที่ใช้ในการสัมภาษณ ์

๑. ……………………………………... ๖. …………………………………….. 
๒. …………………………………….  ๗. ……………………………………… 
๓. ……………………………………... ๘. ……………………………………….. 
๔. ……………………………………... ๙. ……………………………………….. 
๕. ……………………………………… ๑๐. ……………………………………… 

๓.  ปัญหำท่ีพบในกำรให้ค ำปรึกษำ 
      รวมถึงปัญหา เรื่องราวต่างๆ ที่ผู้มาขอรับค าปรึกษาแสดงออกในแต่ละครั้งโดยย่อ และเหตผุลในการ 
ยุติการให้ค าปรึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
๔.  สรุปผลกำรให้ค ำปรึกษำ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๕.  เหตุผลในกำรยุติกำรให้ค ำปรึกษำ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๖.  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ลายเซ็นของผู้ใหด้ าปรึกษา ………………………… วันท่ี…….เดือน……………………พศ…………. 
ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินปฏิบัติกำรของงำนอำจำรยท่ี์ปรึกษำ  ภำคเรียนท่ี ๑ 
 

สัปดำห ์ หัวข้อ/กิจกรรม จุดมุ่งหมำย/จุดประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ/ผูด้ ำเนินกำร 
๑ ๑ การสร้างความคุ้นเคยในกลุ่ม ๑ เพือ่ท าความรู้จักและสร้าง 

    สัมพันธ์ดีต่อกัน 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 ๒ การท าทะเบียนนักศึกษา ๒ เพือ่จัดท าฐานขอ้มูลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๓ แนะน าหลักสูตรและแผน 

     การเรียน 
๓ เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักสูตรแลแผน 
การเรียนโปรแกรมวชิาฯ 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กองบริการ
การศึกษา 

 ๔ ทุนการศึกษาของนักศึกษา ๔ เพือ่ให้รู้ถึงแหล่งทุน เข้าใจถึง
ระเบียบและข้อปฏิบัติ ต่าง ๆ 
ในการรับทุน 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กองพัฒนา
นักศึกษา 
ฝ่ายแนะแนวฯ 

๒ ๑ การรับน้อง ๑ เพือ่ให้นักศึกษารู้ถึง
จุดมุ่งหมาย แนวทางและขอ้ 
ปฏิบัติที่เหมาะสม ในการ 
รับน้องใหม่ 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กองพัฒนา
นักศึกษา 

 ๒ ระเบียบและแนวปฏิบัติของ 
งานด้านวิชาการ(การเพิ่ม- 
ถอนวิชาเรียนผลการเรียนหรือ 
การแก้E,การย่ืนค าร้องขอสอบ) 

๒ เพือ่ให้รู้-เข้าใจเกี่ยวกับ แนว
ปฏิบัติทางด้าน วิชาการและ
สามารถปฏิบัตไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กองพัฒนา
นักศึกษา 

 ๓ บทบาทหน้าทีข่องนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย+การแต่งกาย 

๓ เพือ่ให้ได้ตระหนักเกี่ยวกับ
การประพฤตแิละการแต่งกายที่
เหมาะสมในสถาบัน 

อาจารย์ที่ปรึกษา /คณะ/  
กองพัฒนานักศกึษา 

 ๔ การตรวจสอบในยืนยันการ 
   ลงทะเบียนกับแผนการเรียน 

๔ เพือ่ให้นักศึกษาตรวจสอบ 
    การลงทะเบียนตนเองได ้
    อย่างถูกต้อง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๓ ๑ การตรวจสอบรายวิชาที่เรียน 
    ไปแล้ว 

๑ เพือ่ตรวจสอบการเรียนและ
ผลการเรียนไดอ้ย่างถกูต้อง 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๔ ๑ การเกิดอุบัติเหตุ ๑ เพือ่ให้นักศึกษาได้ทราบ 
เงือ่นประโยชน์ของการประกัน 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กองพัฒนา
นักศึกษา 

 ๒ ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได ้ ๒ เพือ่ให้นักศึกษาป้องกัน 
ตัวเองไดอ้ย่างปลอดภัย 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๕ ๑ การแนะน าทางการวาง ๑ เพือ่ให้นักศึกษาสามารถวาง อาจารย์ที่ปรึกษา 

แผนการ เรียนจนส าเร็จและ
ระเบียบการ   วัดผล 

แผนการเรียนจนส าเร็จ
การศึกษาและรู้ระเบียบการ
วัดผล 

๖ มารยาททางสังคม ๑ เพือ่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และ
น าไปปฏิบัติตัวได้  
อย่างถกูต้อง 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กองพัฒนา
นักศึกษา 

๗ ๑ เอดสแ์ละยาเสพติด ๑ เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคเอดส์,ยาเสพติด 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กองพัฒนา
นักศึกษา 

 ๒ การดแูลรักษาสขุภาพ ๒ เพือ่ให้ตระหนักในการ 
 ดูแลรักษาสขุภาพตัวเอง 

 

 ๓ การเตรียมตัวสอบกลางภาค 
    ปัญหาการเรียนการสอน 

๓ เพือ่ให้นักศึกษาเตรียม ความ
พร้อมก่อนสอบพร้อมทั้ง
วิเคราะห์และหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาจากการ เรียนการสอน 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๘ พบผู้บริหาร ๑ เพือ่ให้ทราบนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสร้าง
ความเขา้ใจและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึง กันและกัน 

อธิการบดี / รองอธกิารบด/ี
คณบด ี

๙ ๑ ความซ่ือสัตย์ ความรักผิด
ชอบความกตัญญู ฯลฯ 

๑ เพือ่ปลูกฝังและสร้าง
คุณลักษณะทางด้านจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กองพัฒนา
ฝ่ายพัฒนานกัศึกษา 

๑๐ ๑ ความรักในวัยเรียน ๑ ให้มีความรู้ความเขา้ใจใน 
ธรรมชาติของชีวิต 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กองพัฒนา
นักศึกษา 

  ๒ รู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีความรัก อาจารย์ที่ปรึกษา/กองพัฒนา
นักศึกษา 

  ๓ เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ทางเพศศึกษาและ 
 พฤติกรรมเสี่ยง 

 

๑๑ การบ าเพญ็ประโยชน์ ๑ เพือ่ให้นักศึกษารู้จักเสีย-สละ
เพื่อสว่นรวม 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กองพัฒนา
นักศึกษา 

๑๒ ๑ บุคลิกภาพทีด่ ี ๑ เพือ่ให้นักศึกษามกีาร พัฒนา
บุคลิกให้เป็นที่ 
    ต้องการของสังคม 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กองพัฒนา
นักศึกษา 
ฝ่ายพัฒนานกัศึกษา 

๑๓ ๑ การเตรียมตัวสอบปลายภาค ๑ รู้จักการวางแผนและเตรียม อาจารย์ที่ปรึกษา 



ตัวสอบปลายภาค 
ปฏิทินปฏิบัติกำรของงำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำ  ภำคเรียนที่ ๒ 

 
สัปดำห ์ หัวข้อ/กิจกรรม จุดมุ่งหมำย/จุดประสงค์        ผู้รับผิดชอบ/ผูด้ ำเนินกำร 

๑ การแก้E การเรียนเพิ่มถอน
รายวิชาการตรวจสอบแผนการ
เรียน 

๑ ตรวจสอบการเรียนและ 
ผลการเรียนไดอ้ย่างถกูต้อง 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กอง
บริการการศึกษา 

๒ ๑ วิธีเรียนและการแก้ปัญหาการ
เรียน 

๑ เพือ่ให้นักศึกษาเตรียม
ความพร้อมทั้งวิเคราะห์ 
และหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาจากการเรียน 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 ๒ มารยาทในชั้นเรียน/การใช้
ห้องสมุด/ในห้องประชุม 

๒ เพือ่ให้นักศึกษาได ้
เรียนรู้และน าปฏิบัติตัวใน
สังคมได้อย่างถูกตอ้ง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๓ การแต่งกายและบุคลิกภาพ ๑ เพือ่ให้นักศึกษามี         
การพัฒนาบุคลิกให้เป็นที่
ต้องการของสังคม 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กอง
พัฒนานักศกึษา 

๔ พบผู้บริหาร ๑ เพือ่ให้ทราบนโยบายของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง สร้าง
ความเขา้ใจและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

อธิการบดี / รองอธกิารบดี 
/ คณบด ี

๕ การส่งเสริมสขุภาพระหว่างเรียน ๑ เพือ่ให้ตระหนักในการดู- 
    แลรักษาสุขภาพ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๖ กิจกรรมวันน้ีดีกวา่เมื่อวาน 
(ทบทวนอดีตเพือ่แก้ไข) 

๑ วิเคราะห์ข้อมลูในอดีตเพือ่ 
น ามาปรับปรุงวางแผนการ
ด าเนินชีวิตต่อไป 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๗ บ าเพญ็ประโยชน์เพือ่ส่วนรวม ๑ เพือ่ให้นักศึกษารู้จักเสีย 
สละเพื่อส่วนรวม 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กอง
พัฒนานักศกึษา 

๘ วิถีการด าเนินชีวิต ๑ ด ารงตนให้เหมาะสม
ตามอัตถาภาพของตนเอง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๙ กิจกรรมวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

๑ เพือ่ให้ฝึกนักศึกษาได้รู้จัก 
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
เป็นพร้อมทั้งอภิปลายการ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

แก้ปัญหาร่วมกัน 
๑๐ แนวทางปฏิบัติในเทศกาล        

ปีใหม่ 
๑ เพือ่ให้นักศึกษาได้มีความรู้
ความเขา้ใจบทบาททางด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ในช่วงเทศกาล 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๑๑ ประชาธิปไตยในสถาบัน ๑ เพือ่ให้มีความรู้-ความ
เข้าใจพร้อมทั้งปฏิบัติตนตาม
แนวทางประชาธิปไตยได้
อย่างถกูต้อง 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กอง
พัฒนานักศกึษา 

๑๒ ความรักวัยเรียน ๑ ให้มีความรู้ความเขา้ใจใน 
   ธรรมชาติของชีวิต 

อาจารย์ที่ปรึกษา/กอง
พัฒนานักศกึษา 

  ๒ รู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีความ
รักเพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ทางเพศศึกษาและพฤติกรรม
เสี่ยง 

 

๑๓ การเตรียมตัวสอบปลายภาค 
พลาดแล้วท าอย่างไร 

๑ เพือ่ให้นักศึกษารู้วิธีปฏิบัติ
ตัวเองเมื่อมีปัญหาดา้นการ
เรียน พร้อมทั้งแนวทางการ
แกไ้ข 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
ว่ำด้วย  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี  

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
……………………………. 

 
 เพื่อใหก้ารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีมาตรฐาน  มีคุณภาพ  และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๑๘(๒)  และมาตรา๕๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภฏั  พ.ศ. ๒๕๔๗  และโดย
อนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในการประชุมคร้ังที่ ๙ / ๒๕๔๘ เมือ่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
จึงวางข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ  ๑   ข้อบังคับน้ีเรียกว่า  “ขอ้บงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 
 ข้อ  ๒   ให้ใช้ข้อบังคับน้ีส าหรับการศึกษาระดับอนุปริญญา  และระดบัปริญญาตรี  ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓   บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  หรือประกาศอื่นใดที่มีความกล่าวไวแ้ล้วในขอ้บังคับน้ี  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับความในข้อบังคับน้ี  ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
 ข้อ  ๔   ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวทิยาลัย”  หมายความวา่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
  “สภาวชิาการ”  หมายความวา่ สภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
       อุตรดิตถ ์
  “คณะ”   หมายความวา่ คณะที่นักศึกษาสังกัด 
  “อธกิารบดี”  หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  “คณบด”ี   หมายความวา่ คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด 
  “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความวา่ คณะกรรมการประจ าคณะ 

ที่นักศึกษาสังกัด 
“นักศึกษา”  หมายความวา่ นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร 

ระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

  
 

 
 ข้อ  ๕   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามขอ้บังคับน้ี 
 

หมวดที่  ๑   ระบบกำรศึกษำและกำรรับเข้ำศึกษำ 
 

 ข้อ  ๖   ระบบการศึกษา 
  ๖.๑   มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาดว้ยระบบสหวิทยาการ คณะใดมีหน้าที่รับผิดชอบราย 
วิชาใด  ให้จัดการศึกษารายวชิาน้ันแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะใดรับผิดชอบรายวิชาใด ให้ท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
  ๖.๒   มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาแบบทวิภาค  ปีการศึกษาหน่ึงมี  ๒  ภาคการศึกษาหรือ  ๒  
ภาคการเรียน  ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาปกติ  คือภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ หน่ึงภาคการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกวา่ ๑๕ สัปดาห์ มหาวทิยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน  ซ่ึงเป็นภาคการศึกษา
ปกติ การจัดภาคการศึกษาทีแ่ตกตา่งไปจากน้ี ต้องได้รัยความเป็นชอบจากสภาวิชาการ 
  การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามประกาสมหาวทิยาลัย 
  ๖.๓   หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ แบ่งการสอนเป็นรายวิชา ระยะเวลาการศึกษารายวิชาหน่ึงๆ 
เสร็จสิ้นในเวลา ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีจ านวน หน่วยกิตไม่ต่ ากว่า ๕ หน่วย
กิต สามารถลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
  ๖.๔   รายวิชาหน่ึง ๆ มีรหัสและชือ่รายวิชาตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
  ๖.๕   การยกเลกิหลกัสูตรการสอนการวิชาใด ๆ มหาวิทยาลัยจะคงรหัสรายวิชาน้ันไว้เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย ๘ ปี 
  ๖.๖   การคิดหน่วยกิต 
           ๖.๖.๑   รายวิชาที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
           ๖.๖.๒   รายวิชาที่ใช้เวลาฝกึปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อยกวา่ ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
           ๖.๖.๓   การฝึกงานหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชพีที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกวา่ ๔๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิต 
           ๖.๖.๔   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามทีไ่ด้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ท าโครงงานหรือกิจกรรมน้ันๆ ไม่น้อยกวา่ ๔๕ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
           ๖.๖.๕   กรณีที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ ๖.๖.๑, ๖.๖.๒, ๖.๖.๓ และ ๖.๖.๔ 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม 
 ข้อ  ๗ การรับเข้าศกึษา 
  ๗.๑   มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา่เขา้เป็นนักศึกษา ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด  



  ๗.๓   นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่น   อาจขอเขา้ศึกษาตอ่ระดับปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได ้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าศึกษาโดย
ความเห็นชอบของคณะและหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ  ๘ การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
  ๘.๑   ให้ผู้ที่มหาวทิยาลัยรับเขา้ศึกษาไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษาตามวัน 
เวลา ที่มหาวทิยาลัยก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ ตามที่มหาวทิยาลัยประกาศ 
  ๘.๒   ผู้ที่ไม่รายงานตัวตามก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นการศึกษา 
  ๘.๓   ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว  มหาวทิยาลัยจะก าหนดรหัสประจ าตัว  และ คณะ
จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา 

 
หมวด ๒ กำรลงทะเบยีนรำยวิชำ 

 
 ข้อ  ๙ การลงทะเบียนรายวิชา 
  ๙.๑   นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาตามวิธกีารและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกต ิหรือภายใน ๑ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
  ๙.๑   นักศึกษาอาจลงทะเบียนรายวิชาลา่ช้ากวา่ก าหนด โดยกระท าภายใน ๒ สัปดาห์ 
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกต ิหรือภายใน ๑ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 

เมื่อพ้นก าหนดการลงทะเบียนล่าชา้  นักศึกษาอาจย่ืนค าร้องขอลงทะเบียน  รายวิชา 
หลังก าหนด  ทั้งน้ีต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน  ๑  สัปดาห์เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคแรก และต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนหลังก าหนด 

๙.๓   นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกวา่  ๙  หน่วยกิต  และไม่มากกวา่  ๒๒  
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่มากกวา่ ๙ หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน 

การลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างจากวรรคแรก  ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  
เว้นแต่ภาคการศึกษาที่ฝกึงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชพีตลอดภาคการศึกษา  หรือนักศกึษาที่จะส าเร็จ
การศึกษา  สามารถลงทะเบียนน้อยกว่า ๙ หน่วยกิตได ้
  ๙.๔   นักศึกษาทีข่ึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาหน่ึง  สามารถขอ
ลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นไดอ้ีกหน่ึงหลกัสูตร  และขอรับปริญญาไดท้ั้งสองหลกัสูตร  ทัง้น้ีต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่สภาวิชาการก าหนด 
  ๙.๕   นักศึกษาทีไ่ม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติจะต้องลาพักการศึกษามิฉะน้ัน
จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๙.๖   ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง หรือจ ากัด
จ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง 
  ๙.๗   นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์ที่จะส าเร็จการศึกษา 
จะลงทะเบียนรายวิชาอกีกไ็ด้ หากไม่ประสงค์จะขอส าเร็จการศึกษา 

  ๙.๘   ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชา  หากผู้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ 
  ๙.๙   การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วนักศึกษาที่
ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามก าหนด ให้ถือวา่การลงทะเบียนรายวิชาน้ันไม่สมบูรณ์ แตท่ั้งน้ีให้อยู่ในดุลย
พินิจของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๑๐ การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
  ๑๐.๑   การขอเพิ่ม ขอลด หรือเปลี่ยนแปลงหมู่เรียน  อาจกระท าไดภ้ายใน ๒ สัปดาห ์
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกต ิหรือภายใน ๑ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 

นักศึกษาอาจย่ืนค าร้องขอเพิ่ม ขอลด หรือเปลี่ยนแปลงหมู่เรียนหลังก าหนด  ทั้งน้ี 
ต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ สัปดาห์ เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคแรก  และต้องช าระค่าธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนหลังก าหนด 

๑๐.๒   นักศึกษาอาจขอถอนการลงทะเบียนบางรายวิชาได้ ตั้งแตพ่้นก าหนดตามข้อ  
๑๐.๑ จนถึงกอ่นก าหนดวันสอบปลายภาค ๒ สัปดาห์ รายวิชาทีข่อถอนจะบันทึกสัญลกัษณ์  W 

๑๐.๓   ภายหลังการขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอน จ านวนหน่วยกิตที่เหลือต้องเป็นไปตาม 
ข้อ ๙.๓ 
 ข้อ  ๑๑ การลงทะเบียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน 
  ๑๑.๑   การลงทะเบียนรายวิชาที่มวีิชาบังคับก่อน  นักศึกษาตอ้งไดผ้ลการเรียนบังคับก่อนไม่
ต่ ากวา่ D หรือ S แลว้แตก่รณี มิฉะน้ันให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาน้ันเป็นโมฆะ 
  ๑๑.๒   นักศึกษาอาจลงทะเบียนรายวิชาที่มวีิชาบังคับกอ่นควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อนที่
ได้ผลการเรียนต่ ากวา่ D หรือ S โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน 
  ๑๑.๓   นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาตาม ๑๑.๒ หากขอลด หรือขอถอนรายวิชาบังคับก่อน 
ต้องขอลด หรือขอถอนรายวชิาที่มวีิชาบังคับก่อนด้วย มิฉะน้ันให้ถือวา่การลงทะเบียนรายวิชาน้ันเป็นโมฆะ 
 

หมวด  ๓  ค่ำธรรมเนยีมกำรศึกษำ 
 

 ข้อ  ๑๒ การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ๑๒.๑  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 
  ๑๒.๒  นักศึกษาตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวิธกีารที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
  ๑๒.๓  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวชิาต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายใน ๒๐ วัน 
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกต ิหรือภายใน ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
  นักศึกษาอาจช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังก าหนด  โดยช าระให้เสร็จภายใน 
๑๕ วัน  นับตั้งแต่วันครบก าหนดตามวรรคแรก และตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการช าระเงินหลังก าหนด 
 

 



หมวด  ๔  กำรวดัและประเมนิผลกำรศึกษำ 
 

 ข้อ  ๑๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๑๓.๑  ให้มีการวัดผลด้วยวิธกีารต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา  โดยมีคะแนนระหว่างภาคร้อย
ละ ๕๐ ถึง ๘๐ และมีการสอบปลายภาค เว้นแต่รายวิชาที่มหาวทิยาลยัก าหนดให้ประเมินในลักษณะอื่น 
  ๑๓.๒  นักศึกษาตอ้งมีเวลาเรียนแตล่ะรายวิชา  ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายละวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาให้มีสิทธิ์ 

ผู้ไม่มีสิทธิ์เขา้สอบปลายภาค  ให้ไดรั้บสัญลักษณ์ F หรือ U แล้วแตก่รณี 
  ๑๓.๓  นักศึกษาทีทุ่จริตในการสอบรายวิชาใด ให้ได้รับสัญลกัษณ์ F หรือ U น่ีรายวิชาน้ัน 
 ข้อ  ๑๔ การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้เป็นสัญลกัษณ์ต่างๆ ซ่ึงมีความหมายและค่า
ระดับคะแนน ดังน้ี 
สัญลักษณ์  ควำมหมำย               ค่ำระดับคะแนน 
A  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)    ๔.๐ 
B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)    ๓.๕ 
B  ผลการประเมินขั้นดี (Good)     ๓.๐ 
C+  ผลการประเมินขั้นดีพอใช้ (Fairy Good)    ๒.๕ 
C  ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)     ๒.๐ 
D+  ผลการประเมินขั้นออ่น (Poor)     ๑.๕ 
D  ผลการประเมินขั้นออ่นมาก (Very Poor)    ๑.๐ 
 
สัญลักษณ์  ควำมหมำย                ค่ำระดับคะแนน 
F  ผลการประเมินขั้นตก (Fail)      - 
I  การประเมินผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)    - 
P  ผ่านโดยการเรียนรายวิชา หรือผ่านโดยการยกเว้นการเรียนรายวิชา  - 
  จากการศึกษาในระบบ (Pass) 
S  ผลการประเมินเป็นทีพ่อใจ (Satisfactory)    - 
U  ผลการประเมินไม่เป็นทีพ่ึงพอใจ (Unsatisfactory)    - 
W  การถอนรายวิชาหลังจากพ้นก าหนดการลดรายวชิา (Withdrawn)  - 
 
 
 
 
 
 

ข้อ  ๑๕ การให้สัญลกัษณ์ 
 ๑๕.๑   สัญลกัษณ์ A B+ B C+ C และ F ให้ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนทุกรายวิชา 

เว้นแต่รายวิชาที่มหาวทิยาลัยก าหนดให้ประเมินโดยใช้สัญลักษณ์อื่น 
 ๑๕.๒   สัญลกัษณ์ S และ U ให้ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนตามข้อก าหนดเฉพาะของ

หลักสูตร 
 การเขา้ร่วมศึกษาทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ไม่ต้องบันทึกสญัลกัษณ์ใดๆ 
 ๑๕.๓   สัญลกัษณ์ I ให้ในกรณีต่อไปน้ี 

   ๑๕.๓.๑  นักศึกษาขาดสอบปลายภาค 
   ๑๕.๓.๒  นักศึกษาปฏิบัติงานทีเ่ป็นส่วนประกอบของนักศึกษายังไม่สมบูรณ์และ
อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา 
   ๑๕.๓.๒  นักศึกษาทีไ่ด้ I ต้องขอรับการประเมินจากอาจารย์ผู้สอนเพือ่เปลี่ยนเป็น
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะน้ันจะเปล่ียน I เป็น F U หรือ W แล้วแต่กรณี 
  ๑๕.๔  สัญลักษณ์ P ให้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาจาก
การศึกษาในระบบ การเตรียมประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบหรือลงทะเบียนร่วมฟัง และประเมนิผลผ่าน 
  ๑๕.๕  สัญลักษณ์ W ให้ในกรณีต่อไปน้ี 
   ๑๕.๕.๑  นักศึกษาขอถอนบางรายวิชา นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพ้ัก
การศึกษา หลังก าหนดการลดรายวชิา 
   ๑๕.๕.๒  นักศึกษาป่วยกอ่นสอบปลายภาค เป็นเหตุให้ขาดสอบปลายภาคบาง
รายวิชาหรือทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่
กระทรวงสาธารณสุขรับรอง และคณบดีพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนแล้วเห็นว่านักศึกษาขาด เน้ือหาสว่น
ส าคัญของรายวิชา สมควรให้เปลี่ยนจาก I เป็น W 
   ๑๕.๕.๓  นักศึกษาป่วยระหว่างสอบหรือมีเหตุสุดวิสัย เป็นเหตุให้ขาดสอบปลาย
ภาคบางรายวิชาหรือทั้งหมด โดยมหีลักฐานที่เชือ่ถอืได้ และคณบดีพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนแล้วเหน็ว่าการ
ป่วยหรือเหตุสุดวิสัยน้ันยังไม่สิ้นสุด สมควรให้เปลี่ยนจาก I หรือ W 
   ๑๕.๕.๔  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาผิดเง่ือนไข 
 ข้อ ๑๖  การลงทะเบียนรายวิชาซ้ า  ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปน้ี 
  ๑๖.๑  นักศึกษาทีไ่ด้รับสัญลกัษณ์ F U  หรือ  W  ในรายวิชาบังคับ  ต้องลงทะเบียน
รายวิชาน้ันซ้ าจนกวา่จะได้รับสัญลกัษณ์ A B+ B C+ C  D+ D  P หรือ S  
  ๑๖.๒  นักศึกษาทีไ่ด้รับสัญลกัษณ์ F U  หรือ  W  ในรายวิชาเลือก  จะลงทะเบียนรายวิชา
น้ันซ้ าหรือเลือกลงทะเบียนรายวิชาอื่นในหมวดหรือกลุ่มเดียวกันแทนกไ็ด ้
  ๑๖.๓  นักศึกษาทีไ่ด้รับสัญลกัษณ์ต่ ากวา่ C ในรายวิชาฝกึประสบการณ์วิชาชพีหรือรายวชิา
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ต้องลงทะเบียนรายวิชาซ้ าจนกว่าจะได้รับสัญลักษณ์ไมต่่ ากว่า C 
  ๑๖.๔  นักศึกษาทีไ่ด้รับสัญลกัษณ์ D+ หรือ D  อาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ันใหม่เพือ่
ปรับปรุงค่าระดับคะแนนให้สูงขึ้นก็ได ้



 ข้อ  ๑๗  การรายงานผลการศึกษา 
  ใบรายงานผลการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา จะแสดงผลการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่
ได้รับสัญลกัษณ์ A B+ B C+ C  D+ D  S หรือ P เท่านั้น 
 ข้อ  ๑๘  การนับหน่วยกิตสะสม เพื่อตรวจสอบการเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
  ๑๘.๑  รายวิชาที่นักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ A B+ B C+ C  D+ D  S หรือ P เทา่นั้น จึงจะ
นับเป็นหน่วยกิตสะสม 
  ๑๘.๒  รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวชิาปฏิบัติงานในสถานศึกษา รายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนซ้ าเพื่อปรับปรุงค่าระดับคะแนน ที่นักศึกษามีผลการศึกษามากกว่าหน่ึงคร้ัง ให้นับหน่วยกิต
สะสมให้เพียงคร้ังเดียว 
  ๑๘.๓  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุว่าเป็นรายวิชาเทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิต
สะสมรายวิชาใดรายวชิาหน่ึงเทา่น้ัน 
 ข้อ  ๑๙  การค านวณคะแนนเฉลี่ย 
  ๑๙.๑  คะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้น าผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับ
ค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษานั้นเป็นตัวตั้ง แลว้หารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกติของ
รายวิชาทั้งหมดที่น ามาค านวณ 
  ๑๙.๒  คะแนนเฉลี่ยสะสม  ใหน้ าผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของแต่ละรายวชิาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและรายวิชาทีไ่ด้รับอนุมัติให้โอนผลการเรียนเป็นตัวตั้ง แล้ว
หารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกติของรายวิชาทั้งหมดที่น ามาค านวณ 
  ๑๙.๓  การค านวณคะแนนเฉลี่ยใหค้ านวณจากรายวชิาที่มีค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาและ
ให้มีทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 

หมวด  ๕  กำรเปลีย่นแปลงหลักสูตร  สำขำวิชำ กำรโอนผลกำรเรยีน และกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวชิำ 
 

 ข้อ  ๒๐  การเปลี่ยนหลักสูตร  สาขาวิชา 
  ๒๐.๑  นักศึกษาที่ประสงค์จะเปล่ียนหลักสูตร สาขาวิชา  ต้องเคยลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรสาขาวชิาเดิมมาแลว้ไม่น้อยกว่า  ๒  ภาคศึกษาปกติ ทั้งน้ีไม่นับภาคการศึกษาทีพ่ักการศึกษา และต้องมี
คุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาในหลกัสูตร สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา 
  ๒๐.๒  นักศึกษาที่ประสงค์จะเปล่ียนหลักสูตร สาขาวิชา  ต้องย่ืนค าร้องขอเปล่ียนหลักสูตร
สาขาวิชากอ่นวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกวา่ ๑๕ วัน 
  ๒๐.๓  การเปลี่ยนหลักสูตร สาขาวชิาภายในคณะ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง 
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจ าคณะ 
  ๒๐.๔  การเปลี่ยนหลักสูตร สาขาวชิาไปคณะอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง 
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะที่จะรับเข้า
ศึกษา  เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงหลกัสูตร สาขาวิชา ให้คณะจัดท าเป็นประกาศ 

  ๒๐.๕  นักศึกษาที่เคยได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสาขาวชิาแล้ว จะไมไ่ด้รับอนุมัติให้เปลี่ยน
สาขาวิชาอกี 
 ข้อ  ๒๑  การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด  ๖  กำรลำและสภำพนักศกึษำ 

 
 ข้อ  ๒๒  การลา 
  ๒๒.๑  การลาป่วย นักศึกษาที่ป่วย ไม่สามารถเขา้ชั้นเรียน  ให้ย่ืนใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน
กรณีที่นักศึกษาป่วยต้ังแต่  ๗  วันขึน้ไป  ให้ย่ืนใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วย
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนทีก่ระทรวงสาธารณสุขรับรองแล้ว
น าไปย่ืนขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 
  ๒๒.๒  การลากิจ  นักศึกษาที่มกีิจจ าเป็น ไม่สามารถเขา้ชั้นเรียน ให้ย่ืนใบลาต่ออาจารย์ผุ้
สอนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ ให้ย่ืนในวันแรกที่เข้าชั้นเรียน 
  ๒๒.๓  การลาพักการศึกษา 
   ๒๒.๓.๑  นักศึกษาอาจลาพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาได้ต้ังแต่ภาค
การศึกษาที่ ๒ ทีเ่ขา้ศึกษา และตอ้งขอลาพกัอย่างช้าไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
   ๒๒.๓.๒  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษา ให้ย่ืนค าร้อง
ตามแบบของมหาวทิยาลัย โดยความยินยอมของผู้ปกครอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านคณบดี เพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
   ๒๒.๓.๓  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพกัการศึกษาตลอดภาคการศึกษา
ต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาทกุภาคการศึกษาปกติ มิฉะน้ันจะพ้นสภาพนักศึกษา 
  ๒๒.๔  การลาออก  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกตอ้งยื่นค าร้องตามแบบของมหาวทิยาลัย 
โดยความยินยอมของผู้ปกครอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ผา่นคณบดี เพือ่เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ  ๒๓  การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีต่อไปน้ี 
  ๒๓.๑  ตาย 
  ๒๓.๒  ลาออก 
  ๒๓.๓  ขาดคุณสมบัติที่จะเข้าศกึษา 
  ๒๓.๔  โอนย้ายไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  ๒๓.๕  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไม่ลาพกัตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒๓.๖  กระท าความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับมหาวทิยาลัย ว่าดว้ยวินัยนักศึกษา 
  ๒๓.๗  มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหน่ึง  ต่อไปน้ี 
   ๒๓.๗.๑  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๖๐ ยกเว้นนักศึกษาใหม่ทีเ่ข้าศึกษาเป็น
ภาคการศึกษาแรก 



   ๒๓.๗.๒  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๘๐ สองภาคการศึกษาปกติ ติดต่อกัน 
ยกเว้นภาคการศึกษาแรก 
   ๒๓.๗.๓  มีสภาพเป็นนักศึกษาครอบ ๘ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันส าหรับ
หลักสูตร ๒ ปี มีสภาพเป็นนักศึกษาครอบ ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันส าหรับหลกัสูตร ๔ ปี มีสภาพเป็น
นักศึกษาครบ ๒๐ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันส าหรับหลักสูตร ๕ ปี และขาดคุณสมบัตทิี่จะส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ  ๒๔  การคืนสภาพนักศึกษา  นักศึกษาทีพ่้นสภาพนักศึกษาตามขอ้ ๒๓.๕ อาจขอคืนสภาพ
นักศึกษา โดยต้องช าระค่ารักษาสภาพนักศึกษาที่ค้างค้างช าระทุกภาคการศึกษาปกติและช าระค่าขอคืนสภาพ
นักศึกษา 

หมวด  ๗  กำรส ำเร็จกำรศึกษำและปริญญำเกยีรตนิิยม 
 

 ข้อ ๒๕  การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปน้ี 
  ๒๕.๑  มีความประพฤติด ี
  ๒๕.๒  ไม่เป็นผู้ค้างช าระหน้ีสินกับมหาวิทยาลัย 
  ๒๕.๓  ไมอ่ยู่ระหว่างการถกูสอบสวนหรือการรับโทษทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตาม
ข้อบังคับมหาวทิยาลัย ว่าดว้ยวินัยนักศึกษา 
  ๒๕.๔  สอบได้ในรายวิชาตา่งๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒๕.๕  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
  ๒๕.๖  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๔  ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี มีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่า  ๖  ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และมีเวลาเรียนไม่น้อยกวา่ ๘ ภาค
การศึกษาปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี 
  ๒๕.๗  มีสภาพนักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี 
หรือมีสภาพนักศึกษาไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี หรือ มีสภาพ
นักศึกษาไมเ่กิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสตูร ๕ ปี 
 ข้อ  ๒๖  นักศึกษาที่เรียนได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ๒.๐๐ และยังมี
สภาพนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพือ่ท าระดับคะแนนสะสมให้ได้ตามคุณสมบัติการส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ  ๒๗  การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
  ๒๗.๑  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสตูร ๕ ปีจะได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   ๒๗.๑.๑  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับหน่ึง และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๒๕ – ๓.๕๙ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ๒๗.๑.๒  ไมเ่คยได้รับสัญลกัษณ์ D+ D  F U ในรายวิชาใด 
   ๒๗.๑.๓  ไมเ่คยลงทะเบียนซ้ าเพือ่นับหน่วยกิตในรายวิชาที่ลงทะเบียนเป็น
ผู้เข้าร่วมฟังหรือลงทะเบียนเพือ่ปรับปรุงค่าระดับคะแนน ตามข้อ ๑๖.๔ 
   ๒๗.๑.๔  ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต 

   ๒๖.๑.๕  ไมเ่คยถูกสั่งพกัการศึกษา เพราะท าผิดวินัยนักศึกษา 
   ๒๖.๑.๖   ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกนิ ๘ ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลกัสูตร๔ ปี 
และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกตสิ าหรับหลักสูตร ๕ ปี ทั้งน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาทีไ่ด้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา 
  ๒๗.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนือ่ง จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   ๒๗.๒.๑  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา่ 
ตั้งแต่ ๓.๖๐ และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวทิยาลัย ตั้งแต่  ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอนัดับ
หน่ึง ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ตั้งแต่  ๓.๒๕  และได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมจากการศึกษาในมหาวทิยาลยั ตั้งแต่ ๓.๒๕ แตไ่ม่ถึงเกณฑท์ี่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง จะได้รับเกียรติ
นิยมอันดับสอง 
   ๒๗.๒.๒  ไมเ่คยได้รับสัญลกัษณ์ D+ D F U หรือเทียบเท่าในรายวชิาใดทั้งใน
สถาบันเดิมในมหาวทิยาลัย 
   ๒๗.๒.๓  มีคุณสมบัติตามข้อ  ๒๗.๑.๓  -  ๒๗.๑.๕ 
   ๒๗.๒.๔  ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ทั้งน้ีไม่นับรวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพกัการศึกษา 
  ๒๗.๓  ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมมีสิทธิประดับเคร่ืองหมายเกียรตินิยม 

ข้อ  ๒๘  รางวัลการเรียนด ี
  นักศึกษาที่มสีิทธิ์ได้รับรางวัลกาการเรียนดี ต้องได้คะแนนเฉลี่ยในสองภาคการศึกษาปกติ
ของปีการศึกษานั้นตั้งแต่  ๓.๖๐ ขึน้ไป และสอบไดท้กุรายวิชา ทั้งน้ีนักศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่
ประเมินผลตาม ข้อ ๑๕.๑ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยไม่เป็นรายวชิาที่เรียนซ้ า นักศึกษาปีสุดทา้ยของ
หลักสูตรไมอ่ยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับรางวัลการเรียนด ี
 

หมวด  ๘  อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 

 ข้อ  ๒๙  สิทธิและหน้าทีข่องอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๒๙.๑  อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง  อาจารย์ที่คณบดีแต่งต้ัง เพื่อท าหน้าที่ควบคุมแนะน า
และให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและด้านต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการเรียนของนักศึกษา 
  ๒๙.๒  อาจารย์ที่ปรึกษา มีสิทธแิละหน้าที่ดังน้ี 
   ๒๙.๒.๑  ให้ค าแนะน าและท าแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษาให้
ถูกตอ้งตามหลักสูตรทีก่ าหนดให ้
   ๒๙.๒.๒  ให้ด าแนะน าในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษา 
   ๒๙.๒.๓  ให้ด าแนะน าการลงทะเบยีนเรียน การเพิ่มรายวิชา การลดรายวิชา การ
ถอดราวชิาและจ านวนหน่วยกิตตอ่ภาคการศึกษาของนักศึกษา 



   ๒๙.๒.๔  แนะน าวิธีเรียน ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
   ๒๙.๒.๕  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
   ๒๙.๒.๖  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว ้
 
 

หมวด ๙ บทเบ็ดเตลด็ 
 

 ข้อ  ๓๐  ในกรณีที่ไมไ่ดก้ าหนดระเบียบปฏิบัติไว้ในข้อบังคับ ให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งปฏิบัติการตามที่
เห็นสมควร ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดต่อเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา 
 ข้อ  ๓๑  ในระหว่างที่ยังไม่ไดอ้อกประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพือ่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับน้ี ในน าประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรทีี่มีผลใช้
บังคับอยู่ก่อนหรือในวันที่ขอ้บังคับน้ีใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ 
ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ตามระเบียบน้ี 
 
  ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๙  พฤศจิการยน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

      (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  จันทร์แก้ว) 
                นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
เร่ือง  กำรด ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๘ 

……………………………. 
 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วา่ด้วย 
การด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๘  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 

หมวดที่ ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า ระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ ว่าดว้ยการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา  
และองค์การนักศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ หรือข้อก าหนดอืน่ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การนักศึกษา  
และด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ที่ขัดแย้งกับประกาศนี ้
ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้

๑) มหาวิทยาลัย หมายถึง  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
๒) คณะ        หมายถึง   คณะตา่งๆซึ่งสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
๓) องค์การ หมายถึง  องค์การนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

     ซึ่งประกอบไปด้วยสภานักศึกษาและองค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษา 
๔) สโมสรนักศึกษาคณะ หมายถึง   สโมสรนักศึกษาคณะตา่งๆ 
๕) ชมรม  หมายถึง   ชมรมกิจกรรมและชมรมกีฬาของนักศึกษา 
 ๖) อธิการบด ี หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 
 
๗) รองอธิการบด ี หมายถึง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ ์
๘) กองกิจการนักศึกษา หมายถึง   กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ ์
๙) อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง  อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

สโมสรนักศึกษาคณะ ชมรมกิจกรรมและชมรมกีฬาของ 



นักศึกษาภาคปกติ และชุมนุม/กลุม่สนใจ 
๑๐) องค์กรกิจกรรม หมายถึง   องค์การหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   อุตรดิตถซ์ึ่งประกอบด้วยสภานักศกึษา องค์การบริหาร 
   กิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ชมรมกิจกรรมและ 
   ชมรมกีฬาของนักศึกษาภาคปกติ ชุมนุม/กลุม่สนใจ 
๑๑) นักศึกษา  หมายถึง   ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ ์
๑๒) นายกองค์การ  หมายถึง  นายกองค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษา ท่ีได้รับการ 

เลือกตั้งจากนักศึกษาและหรือไดร้บัการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุตรดิตถ ์

๑๓) ประธานสภานักศึกษา  หมายถึง  ประธานสภามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์
๑๔) ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ  หมายถึง  นักศึกษาภาคปกตสิังกัดคณะนั้นๆได้รับการ 

          เลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสโมสรนักศึกษาคณะ 
๑๕) ประธานชมรม หมายถึง   ประธานชมรมต่างๆสังกัดองค์การบริหารกิจกรรม 

นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
๑๖) กิจกรรม  หมายถึง   งานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงที่มหาวิทยาลัย 

หรือองค์กรสมาชิกหรือนักศึกษาจดัขึ้นเพื่อประโยชน์ทาง 
การศึกษา สังคม วัฒนธรรมศาสนา และสิ่งแวดล้อม  
โดยไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ 
มหาวิทยาลยัฯ และสังคม ชาติ บา้นเมือง 

 
 

หมวดที่ ๒ 
นโยบำยและวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนกิจกรรมนกัศึกษำ 

 
ข้อ ๔ การด าเนินการจัดกจิกรรมนักศึกษาขององค์การนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยต้องได้รบั 
          อนุญาตจากมหาวิทยาลยัทุกครั้งเสียก่อนจึงด าเนินการได ้
ข้อ ๕ องค์การนักศึกษาต้องไม่ด าเนินการกิจกรรมใดๆ ซึ่งขัดต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
          อันมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 
ข้อ ๖ องค์การนักศึกษาต้องไม่ด าเนินการกิจกรรมใดๆ ซึ่งขัดต่อกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและ 
          กฎหมายศีลธรรม จารีตและประเพณีอันดีงามของสังคม ชาติ บ้านเมือง 
ข้อ ๗ องค์การนักศึกษาต้องด าเนนิงานกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ 
          สังคม 
ข้อ ๘ องค์การนักศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเพื่อด าเนินงานกิจกรรม 

          ที่ มหาวิทยาลัยหรือสังคมก าหนดไว้ตามโอกาสอันควร 
ข้อ ๙ องค์การนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยหรือ 
         หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือหน่วยงานนอกมหาวิทยาลยัเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา 
ข้อ ๑๐ การด าเนินงานกิจกรรมนกัศึกษามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
            ๑)  เพือ่ให้นักศึกษาได้เรียนรูฝ้ึกฝนตนเองในการใช้สิทธิเสรีภาพและการปกครองตนเอง 
                  ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 
           ๒) เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีประสบการณ์เกีย่วกับบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบในการ 
                จัดกิจกรรมโดยสอดคล้องกับความต้องการของตนเองและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
           ๓) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาให้รูจ้ักความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ 
                ของสังคมและประเทศชาติ 
           ๔) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝังเจตคติเกีย่วกับการรักษาและอนุรักษ์ 
                สิ่งแวดล้อม 
           ๕) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งทางวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา 
 
            ๖) เพื่อท านุบ ารุงส่งเสรมิและรักษาไว้ซึ่งศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
            ๗) เพื่อส่งเสริมพลานามยั พัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิด      
                 ประโยชน์ 
            ๘) เพื่อพิทักษ์สิทธิ เสรภีาพ และผลประโยชน์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลยั 
            ๙) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคณุของมหาวิทยาลัย 
 
 

หมวดที่ ๓ 
สิทธิหน้ำที่ของนักศึกษำ 

 
ข้อ ๑๑ นักศึกษาทุกคนมีสิทธิและหน้าท่ีดังนี ้
 ๑)  มีสิทธิหน้าท่ีเท่าเทียมกันในการปฏิบัตภิายในขอบเขตของกฎหมาย กฎระเบียบ  
      ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย 
๒)  มีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัครรับเลือกตั้ง และออกเสียงเลือกตัง้ในกิจกรรมของ    
      นักศึกษาภายใต้กรอบแห่งระเบียบนี ้
 ๓)  มีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้ารว่มกิจกรรมขององค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษา 
 ๔)  มีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้บริการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้เพื่อบริการ 
                      แก่นักศึกษาโดยส่วนรวม 
 ๕)  มีสิทธิที่จะเสนอข้อคิดเห็นใดๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและเพื่อความ 



                      เจริญก้าวหน้าขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
 ๖)  มีหน้าที่ส่งเสริมและรักษาไว้ซึง่ความสามัคคี ช่ือเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
 ๗) มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของทางมหาวิทยาลัย 
 
 

หมวดที่ ๔ 
รูปแบบกำรบริหำรกิจกรรมนักศึกษำ 

 
ข้อ ๑๒ ให้องค์การนักศึกษา ประกอบด้วย 
 ๑) สภานักศึกษา 
 ๒) องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
ข้อ ๑๓  ที่ท าการองค์การนักศึกษา 
 ให้ท่ีท าการสภานักศึกษาและองคก์ารบริหารกิจกรรมนักศึกษาตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ ์
ข้อ ๑๔  ความรับผิดชอบและการควบคุมดูแลองค์การนักศึกษา 
 ให้การด าเนินการขององค์การนักศึกษาอยู่ในความรับผิดชอบ และการควบคุมดูแลของ 
กองกิจการนักศึกษา โดยเป็นผู้เสนออธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ทีป่รึกษา 
องค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ชมรม หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ขององค์การนักศึกษา 
 
 

หมวดที่ ๕ 
องค์กำรบริหำรกิจกรรมนักศึกษำ 

 
ข้อ ๑๕ องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา เรียกว่า “องค์การบรหิารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ภาษาอังกฤษ “Uttaradit Rajabhat University Student’s Organization” ใช้ช่ือย่อว่า U.R.U. 
SO. 
ข้อ ๑๖ องค์การบริหารกิจกรรมนกัศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
 ๑๖.๑ องค์การบรหิารกิจกรรมนักศึกษาภาคปกต ิ
 ๑๖.๒ องค์การบรหิารกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรประจ าการ ( ศูนย์อตุรดติถ์, แพร่, น่าน) 
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติและบคุลากรประจ าการในแต่ละศูนย ์
ประกอบด้วย 
 ๑๗.๑  นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
 ๑๗.๒ รองนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ไม่เกิน   ๒  คน 

 ๑๗.๓ กรรมการในต าแหน่งอ่ืนไมเ่กิน ๑๘  คน 
ข้อ ๑๘ ท าหน้าที่ของต าแหน่งหรอืฝ่ายต่างๆมีดังนี ้
 ๑๘.๑  นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
๑)  เป็นหัวหน้าฝา่ยในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบรหิารกิจกรรมนักศึกษา ท าหน้าที่เป็นผู้เสนอโครงการ
กิจกรรมและจดัท างบประมาณเพ่ือด าเนินการ 
๒) เป็นผูร้ับผดิชอบ และควบคุมการบริหารงานองค์การบรหิารกิจกรรมนักศึกษา 
๓) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การบรหิารกิจกรรมนกัศึกษาและเป็นตัวช้ีขาดในกรณี 
ที่มติที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน 
๔) เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาและ 
      มหาวิทยาลัย 
๕) เป็นผู้มีอ านาจลงนามในนามคณะกรรมการองค์การบรหิารกิจกรรมนักศึกษา 
๖) เสนอโครงการกิจกรรมการด าเนินงานหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมขององค์การ 
บริหารกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
๗) แต่งตั้งผู้ท างานเฉพระกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จะเป็นบุคคลหรือคณะให้ขึ้นอยู่กับงานหรือ
กิจกรรมเป็นผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 

๑๘.๒ รองนายกฝ่ายบรหิาร องคก์ารบริหารกิจกรรมนักศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
๑)  ปฏิบัติภารกิจตา่ง ๆ แทนนายกองค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษาในกรณีที่ไม่อยู่หรือไมส่ามารถ 
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัย กองกิจการนักศึกษา    และประธานสโมสร  นักศึกษา 
คณะต่าง ๆ 
๓)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่นายกองค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษามอบหมาย 

๑๘.๓  รองนายกฝา่ยวิชาการ องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษามอบหมาย 
๑)  ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านวิชาการแก่นักศึกษาส่วนรวม 
๒)  อ านวยความสะดวก และประสานงานการด าเนินงานของชมรมวิชาการต่าง ๆ  
๓)  เผยแพรค่วามรูด้้านวิชาการแก่บุคคลทั่วไปและร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน ๆ ทางด้านวิชาการปฏิบัติงาน 
อื่น ๆ ตามที่นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษามอบหมายให้มีคณะกรรมการองค์การบรหิารกิจกรรม
นักศึกษาในต าแหน่งอื่นๆไมเ่กิน ๑๕ คน 

๑๘.๔  หัวหน้าฝา่ยกีฬาและนันทนาการ มีอ านาจหน้าทีด่ังนี้ 
๑)  ควบคุมดูแล อ านวยความสะดวก และประสานงาน การด าเนินกิจกรรมของชมรมกีฬาต่าง ๆ เสนอ 
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อประธานชมรมกีฬารับผิดชอบงานดา้นกีฬาขององค์การบริหาร 
กิจกรรมนักศึกษาและประสานงานจัดกิจกรรมและให้บริการด้านนนัทนาการแก่นักศึกษาส่งเสริมกจิกรรมกีฬา
ให้นักศึกษาได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและพลานามัย ควบคุมดูแล วัสดุ ครุภณัฑ์ ของชมรมกีฬาให้เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามที่นายกองค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษามอบหมาย 



๑๘.๕  หัวหน้าฝา่ยกิจกรรมชมรม มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
๑)  ก าหนดกรอบแนวปฏิบตัิขั้นตอนในการจัดตั้งชมรมต่าง ๆ และควบคุมการด าเนินงานกิจกรรมชมรม 
ให้เป็นไปตามระเบียบดูแลประสานงานในการน าเสนอโครงการ และด าเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ  
ของชมรมน าเสนอการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมต่อกองกิจการนักศึกษาและมหาวิทยาลยัปฏิบตัิงาน 
อื่น ๆ  ที่นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษามอบหมาย 

๑๘.๖ หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
๑)  ด าเนินการประสานงานกิจกรรมกับหน่วยงานและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
๒)  ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเกียรติและชื่อเสียงของมหาวทิยาลัย 
๓)  รับผิดชอบการจัดกิจกรรมทีไ่ด้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
๔)  เผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยสูส่ังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๕)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่นายกองคก์ารบริหารกิจกรรมนักศึกษามอบหมาย 
๑๘.๗  หัวหน้าฝา่ยเลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
๑)  เป็นหัวหน้าส านักงานองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
๒)  ก าหนดวาระการประชุมและออกหนังสือเชิญประชุมส่งให้คณะกรรมการ 
      องค์การบริหารกิจกรรมนักศกึษาและคณะอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการประชุมอยา่งน้อย ๗ วัน 
และเป็นเลขานุการในการประชุมทุกครั้งเสนอรายงานการประชุมให้คณะอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่เกีย่วข้อง
ทราบหลังเสร็จสิ้นการประชุมภายใน ๗ วันจัดการรับ – ส่ง โต้ตอบ หนังสือขององค์การ 
บริหารกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนควบคุมเก็บรักษาเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารกิจกรรม 
นักศึกษาให้เป็นระบบรวบรวมโครงการและงบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการองค์การ 
บริหารกิจกรรมนักศึกษาประสานงานการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ กับทางกองกิจการนักศึกษา 
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษามอบหมาย 
 
 

๑๘.๘  หัวหน้าฝา่ยเหรัญญิก มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
๑)  รับผิดชอบและควบคมุการรับ – จ่ายเงินขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ประสานงานกับเลขานุการองค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษาจัดท าบัญชรีายรับ 
รายจ่ายเงินขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาเป็นกรรมการฝ่ายการเงิน ควบคุมยอดเงินกิจกรรมทั้งหมด
ของสโมสรนักศึกษาคณะและชมรมต่าง ๆ   ช้ีแจงและแถลงฐานะการเงิน ตลอดจนปัญหาการเบิกจา่ย 
การใช้เงินขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษามอบหมาย 

๑๘.๙  หัวหน้าฝา่ยประชาสัมพันธ ์มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
๑)  รับผิดชอบงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมโดยความเหน็ชอบ
ของกิจการนักศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

๒)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่นายกองคก์ารบริหารกิจกรรมนักศึกษามอบหมาย 
๑๘.๑๐ หัวหน้าฝ่ายปฏิคม มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

๑)  รับผิดชอบในด้านการรับรองและบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
๒) ประสานงานด้านบริหารกับฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษา 
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ทีม่าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาจัดขึ้นปฏิบัติงานอื่น ๆ  
ที่นายกองค์การบริหารกิจกรรมนกัศึกษามอบหมาย 

๑๘.๑๑ หัวหน้าฝ่ายสวสัดิการ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
๑)   ด าเนินการด้านจัดสวัสดิการและบริการทั่วไปในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 
๒)  ดูแล รักษาความปลอดภัยทรพัย์สินขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาและของมหาวิทยาลัย 
ดูแล และจัดระบบการจราจรเมื่อจัดกิจกรรมเบิกจา่ยยาจากมหาวิทยาลัยเพื่อบริการแก่นักศึกษา    เมื่อ 
องค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ติดต่อขอความช่วยเหลือจากแผนกสุขภาพอนามยั 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อบริการแก่นักศึกษาเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาปฏิบัติงาน 
อื่น ๆ   ท่ีนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษามอบหมาย 

๑๘.๑๒ หัวหน้าฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
๑)  ควบคุมดูแล อ านวยความสะดวกและประสานงานการด าเนินกจิกรรม ศลิปวัฒนธรรมต่าง ๆ 
รับผิดชอบงานทางด้านศลิปะขององค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษาเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 
ต่อประธานชมรมที่เกี่ยวข้องด้านศลิปวัฒนธรรมปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
มอบหมาย 

๑๘.๑๓ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน – พสัดุ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
๑)  จัดท าทะเบียนพสัดตุ่าง ๆ ขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
๒)  จัดซื้อพัสดุขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา น าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การบรหิารกิจกรรม
นักศึกษาดูแลรักษา  ตรวจสอบ และควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาจัดท า
งบประมาณของฝ่ายพัสดุ น าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

๑๘.๑๔ หัวหน้าฝ่ายสาราณียกร มอี านาจหน้าที่ดังนี ้
๑)  จัดท าและรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาจัดท างบประมาณ 
ของฝ่ายสาราณยีกรน าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การบรหิารกิจกรรมนักศึกษาจัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่
กิจกรรมองค์การบริหารกิจกรรมนกัศึกษาปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
มอบหมาย 

๑๘.๑๕ หัวหน้าฝ่ายประเมินผล มอี านาจหน้าที่ดังนี ้
๑)  ติดตามตรวจสอบประเมินผลกิจกรรมขององค์การบรหิารกิจกรรมนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะ  และ
ชมรมต่าง ๆสรุปรายงานผลการตรวจสอบประเมินผลต่อผู้ที่เกีย่วข้อง 

๑๘.๑๖ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้



๑)  ประสานงานเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานท่ีในการจัดกิจกรรมขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  ชมรม
ต่าง ๆดูแล  และจัดการ อาคารสถานท่ี ซึ่งองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษารับผดิชอบประสาน 
การใช้อาคารสถานท่ีกับฝ่ายอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม   ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของ
มหาวิทยาลยั ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่นายกองค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษา
มอบหมาย 

๑๘.๑๗ ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ  มีอ านาจหน้าท่ีตามข้อ  ๔๙ 
๑๘.๑๘ ประธานคณะกรรมการปกครองนักศึกษา  (ป.ค.ป.) มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้

๑)  ประสานงานการปฏิบตัิด้านการปกครองนักศึกษากับกองกิจการนักศึกษา 
๒)  เป็นคณะกรรมการร่วมในการก าหนดปรับปรุงแก้ไข  ระเบียบ  วินัย ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ์ด าเนินโครงการ รณรงค์ ปฏิบัติการ สง่เสริมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศกึษาของ
มหาวิทยาลยัดูแล  ติดตาม  การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  ข้อปฏบิัติต่างๆ ของมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
น าเสนอข้อมูล ด้านพฤติกรรมที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติยศของนักศึกษาและ
มหาวิทยาลยัต่อกองกิจการนักศึกษาข้อ ๑๙  คุณสมบตัิของคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรยีบร้อยโดยไมเ่คยถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  และรองนายกองค์การบรหิารกิจกรรมนักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียน
ในระดับที่ก าลังศึกษาอยูม่าแล้วไมน่้อยกว่า ๕๐ หน่วยกติ นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
และรองนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐  ถึงวันสมคัรรับ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  และรองนายกองคก์ารบริหารกิจกรรมนักศึกษาต้อง 
ไม่เป็นกรรมการองค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษาเกิน ๒  วาระต่อเนื่องต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของ
มหาวิทยาลยัและลงทะเบยีนวิชาเรียนอย่างน้อย ๑๒  หน่วยกิต/ภาคเรียน 
               ข้อ ๒๐   การได้มาซึง่ต าแหน่งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาและหรือคณะกรรมการ
องค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั โดยวิธีการเลือกตั้งหรือสรรหา  
ทั้งนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 ข้อ ๒๑   อธิการบดีหรือผู้รักษาราชการแทน  เป็นผู้ลงนามในค าสั่งคณะกรรมการองค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา  โดยให้ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาเป็นผู้น าเสนอ 
 ข้อ ๒๒   ให้คณะกรรมการองค์การบริหารกิจการนักศึกษา  อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๑ ปีการศึกษา  
และรักษาการอยู่ในต าแหน่งจนกว่าคณะกรรมการองค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 
 ข้อ ๒๓   คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ก าหนดนโยบายและ
แนวทางการบริหารงานองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์และนโยบายของ
มหาวิทยาลยัวางแผนและจัดท าโครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   โดยไดร้ับความเห็นชอบจากอาจารย์  
ที่ปรึกษาเสนอโครงการ  กิจกรรมและงบประมาณ  เพื่อให้สภานักศกึษาพิจารณาบริหารงานและด าเนนิ
กิจกรรมขององค์การบรหิารกิจกรรมนักศึกษาตามที่ได้แถลงต่อนักศกึษาบริหารงานกิจกรรมและด าเนนิ
กิจกรรมทีไ่ด้รบัมอบหมายจากกองกิจการนักศึกษาและมหาวิทยาลยัดูแลให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ

ชมรมต่าง ๆ และหรือประสานงานกิจกรรมระหว่างคณะพิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้งนักศึกษาเป็นกรรมการ
หรืออนุกรรมการ  เพื่อปฏิบตัิงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาหรือ
มหาวิทยาลยัมอบหมายด าเนินการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน
ด าเนนิการเลือกตั้งใหไ้ด้มาซึ่งคณะกรรมการองค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษาชุดต่อไปตามข้อ ๑๕ประเมินผล  
และรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมต่อกองกิจการนักศึกษาและต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นศูนยก์ลาง
การสร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย ์

ข้อ ๒๔  ใหม้ีอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  อย่างน้อย  ๓  คน 
ข้อ ๒๕  การประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  ให้ด าเนินการดังนี ้

ให้นายกองค์การบริหารกิจกรรมนกัศึกษาเป็นผู้ก าหนดวันประชุม เป็นประธานท่ีประชุมและให้มีการประชุม
คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา อย่างน้อยเดือนละ  ๑ ครั้งการประชุมจะต้องมีกรรมการ
องค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษาเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดถึง 
จะครบองค์ประชุม 

ข้อ ๒๖   คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  ทั้งคณะพ้นต าแหน่งในกรณตี่อไปนี้   
ออกตามวาระนายกองค์การบรหิารกิจกรรมนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษานายกองค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษาลาออกจากต าแหน่งเมื่อมหาวิทยาลยัประกาศยุบคณะกรรมการองค์การบริหาร 
กิจกรรมนักศึกษา 

ข้อ ๒๗   เมื่อคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  พ้นจากต าแหน่งไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 
๒๕  ต้องมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่  และหรือผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาให้เรียบร้อยภายใน  
๑๕  วันโดยต้องกระท าเป็นลายลกัษณ์อักษร 

ข้อ ๒๘   เมื่อคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ทั้งคณะว่างลงด้วยกรณีใดๆ  
ตามข้อ  ๒๕  และเหลือระยะเวลาการด ารงต าแหน่งวาระเกิน ๖๐ วัน  ให้กองกิจการนักศึกษาเลือกตั้ง 
หรือสรรหาคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาภายใน  ๑๕  วันหลังจากต าแหน่งว่างลง  
 และให้ผูเ้ข้ารับต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนเข้ารับต าแหน่งแทนถ้าคณะกรรมการองค์การ
บริหารกิจกรรมนักศึกษาทั้งคณะวา่งลง  และเหลือระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามวาระไม่เกิน  ๖๐  วัน  ให้
มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาชุดใหม่ภายใน  ๗  วัน  และ 
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ครบวาระนั้น 

ข้อ ๒๙   ความเป็นกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาสิ้นสดุลงเฉพาะตัวในกรณตี่อไปนี้ 
ตาย ลาออก  ขาดคณุสมบัติตามขอ้  ๑๘  มหาวิทยาลัยให้พันสภาพนักศึกษาหรือไล่ออก 

ข้อ ๓๐   เมื่อต าแหน่งองค์การบรหิารกิจกรรมนักศึกษาว่างลงตามขอ้ ๒๘  ให้นายกองค์การบรหิาร
กิจกรรมนักศึกษาพิจารณาผู้ที่เหมาะสมแล้วเสนอช่ือต่อมหาวิทยาลยัเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างโดยอยู่
ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระทีเ่หลือของคณะการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
 ข้อ ๓๑   คุณสมบัติของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ   
อ านาจหน้าที่  การพ้นต าแหน่งและอื่น ๆ ให้น าข้อ ๑๗ – ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



หมวดที่  ๖ 
สภำนกัศึกษำ 

 
 ข้อ ๓๒  สภานักศึกษา  ประกอบด้วยสมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่า ๒๕ คน 
๑)  สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจากนักศึกษาอัตราส่วนนักศึกษา ๑๐๐ คนต่อสมาชิกสภา  
      ๑ คน 
๒)  สมาชิกสภานักศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งภายในคณะ คณะละ  ๓  คน 
๓)  สมาชิกสภานักศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษา กศ.บป. ภายในศูนย์ให ้
       การศึกษา  ๓  ศูนย์ ๆ ละ ๒ คน 

ข้อ ๓๓  สภานักศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
ด าเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาและเสนอช่ือแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อโครงการ  แผนงาน นโยบาย และการจดัสรรงบประมาณ
ประจ าปีขององค์การบรหิารกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะและชมรมกิจกรรม 
พิจารณาและควบคุมการด าเนินงานขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ  และ 
ชมรมกิจกรรม ให้เป็นไปตามโครงการ  แผนงาน  นโยบาย  และการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ 
เห็นชอบจากสภานักศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบยีบ  ข้อบังคับ  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
ด าเนินงานขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรมกจิกรรม ท่ีไม่ขดั 
ต่อระเบยีบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมาธิการจากสมาชิกสภานักศึกษา หรือนักศกึษา
เพื่อศึกษาและพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่สภานักศึกษาเห็นสมควรและอยู่ในกรอบแห่งระเบยีบนี้ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ข้อเสนอแนะ และความคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนกัศึกษาคณะและกิจการสภานักศกึษาเสนอช่ือแต่งตั้งหรือ 
ถอดถอนคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะและชมรมกิจกรรม  
ต่ออธิการบดีตามมติคณะกรรมการสภานักศึกษามสีิทธิยับยั้งการด าเนินงานเรื่องหนึ่งขององค์การ 
บริหารกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนกัศึกษาคณะ และชมรมกิจกรรม ที่ได้แถลงไวโ้ดยเมื่อมีมติยับยั้ง 
แล้วให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะและชมรมกิจกรรม
ทราบภายใน ๓ วัน และให้หยดุด าเนินงานเรื่องนั้นไว้ก่อนหากยังยนืยันการด าเนินการให้ยื่นอุทธรณ์ใน ๗ วัน 
ให้ถือว่ายอมรับมตสิภานักศึกษา 
 
  ข้อ ๓๔  ผู้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คือ นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี ๑ - ๔   
ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๕  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ต้องมีคณุสมบัตดิังนี้ 
มีคุณสมบัตติามข้อ ๓๓ไม่อยู่ในระหว่างถูกโทษทางวินัยตามระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐ ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัแล้วไม่เกนิ ๔ ปี ในปีท่ีเข้าด ารงต าแน่งใน
คณะกรรมการสภานักศึกษาคณะกรรมการสภานักศึกษามาจากการเลือกตั้งท่ีประชุมสภานักศึกษาให้ 
เข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสภานักศึกษา 

ข้อ ๓๖ คณะกรรมการสภานักศึกษา ประกอบด้วย 
๓๖.๑ ประธานสภานักศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้

๑)  เป็นประธานควบคุมการประชุมและด าเนินกิจการของสภานักศกึษา 
๒)  แต่งตั้งกรรมาธิการเพื่อศึกษาและพิจารณา 
๓)  เป็นผู้แทนของนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสภานกัศึกษา 
๔)  เป็นผูล้งนามในนามของสภานกัศึกษา 
๕)  มอบหมายใหส้มาชิกสภานักศกึษาปฏิบัติงานเฉพาะกจิ โดยความเห็นชอบ 
      ของสภานักศึกษา 

๓๖.๒  รองประธานสภานักศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
๑)  ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากประธานสภานักศึกษา 
๒) ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภานักศึกษาในกรณีที่ประธานสภานกัศึกษาไม่อยู ่
      หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

๓๖.๓  เลขานุการสภานักศึกษา มอี านาจหน้าที่ดังนี ้
๑)  ท าหน้าที่เลขานุการในการประชุม 
๒)  จัดท าระเบียบวาระการประชุมและออกหนังสือเชิญประชุมสภานักศึกษา 
๓)  จัดท ารายงานการประชุมสภานักศึกษา 
๔)  ดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณ การเงิน และงานธุรการอื่นๆ ของสภานักศึกษา 
๕)  ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากประธานสภานักศึกษา 

๓๖.๔  ผู้ตรวจสอบการเงินสภานกัศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
๑)  ท าหน้าที่ควบคุมการเงิน และตรวจสอบบญัชีสภานักศึกษา 
๒) ท าหน้าที่ควบคุมการเงิน และตรวจสอบบญัชีขององค์การบริหารกิจกรรม 
      นักศึกษาให้เป็นไปตามระเบยีบการเงิน และงบประมาณขององค์การบริหาร 
      กิจกรรมนักศึกษาตามที่ได้แถลงต่อสภานักศึกษาและไดร้ับความเห็นชอบจาก 
      สภานักศึกษา และได้รับอนุมตัิจากมหาวิทยาลัย 

๓๖.๕  ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
๑)  แถลงข่าวและเผยแพร่การด าเนินกิจกรรมของสภานักศึกษา 
๒) ส่งเสริมความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษากับสภานักศึกษา 
  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๓๖.๖  กรรมการฝ่ายการงบประมาณ วิชาการ กีฬา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม พัฒนาสังคม  

บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาสมัพันธ์ ซึ่งสภานักศึกษาแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภานักศึกษา มีอ านาจ 



หน้าท่ีดังนี ้  พิจารณาโครงการ และงบประมาณของกิจกรรมนักศึกษาในฝ่ายซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ 
ก่อนน าเสนอต่อสภานักศึกษาตดิตามผลของโครงการทีไ่ด้รับอนมุัติแล้ว ให้ด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละ
งบประมาณที่ตั้งไว้จดัท ารายงานเสนอต่อสภานักศึกษาเมื่อด าเนินการตามโครงการเรยีบร้อยแล้ว 
เป็นประธานในท่ีประชุมของชมรมต่างๆ ท่ีอยู่ในสังกัดของฝ่ายเป็นผูแ้ทนของฝ่ายในคณะกรรมการบรหิาร
สภานักศึกษาประสานงานระหว่างชมรมกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรหิารสภานักศึกษามอบหมาย 

ข้อ ๓๗  การด ารงต าแหน่งกรรมการสภานักศึกษาการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภานักศึกษาจะ
สมบูรณ์เมื่อไดร้ับการประกาศอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี 
 ข้อ ๓๘  สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษา มีวาระ ๑ ปี นับแตไ่ด้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการจากมหาวิทยาลัยโดยอธิการบด ี
 ข้อ ๓๙  การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษา ขาดคณุสมบัติตามที่บญัญัตไิว้ตาม 
ข้อ ๓๔  ตาย  ลาออกตามวาระ  ลาออกจากการเป็นนักศึกษา  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือไดร้ับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา  ถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  อธิการบดีมีค าสั่งถอดถอน 
ตามข้อเสนอของประธานสภานักศึกษา เนื่องจากขาดประชุมสภานกัศึกษา ๒ ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่แจ้ง 
ให้ประธานสภาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไมม่ีเหตุผลอันควรนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจ านวน
นักศึกษาลงมติให้ยุบสภานักศึกษา 

ข้อ ๔๐  การประชุมสภานักศึกษาให้สมัยประชุมของสภานักศึกษาม ี๒ ประเภท คือ สมัย 
ประชุมสามัญ และสมัยประชุมวิสามัญก าหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญ ปีการศึกษาละ ๔ สมยั  
ภาคเรยีนที่ ๑ และ ๒  ภาคเรียนละ ๒ สมัยให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา 
หรือ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ภายใน ๑๕ วัน ถัดจากวันที่
อธิการบดีทีค าสั่งแต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและให้ท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อ
ด าเนินการเลือกตั้งด าเนินการคณะกรรมการสภานักศึกษา และให้สภานักศึกษาก าหนดวาระ 
 
การประชุมสมัยสามัญที่ ๒, ๓ และครั้งที่ ๔ ในการประชุมสมัยสามญัด้วยให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
ดูแลงานกิจการนักศึกษาเป็นผูเ้ปิดและปิดการประชุมสมัยสามัญของสภานักศึกษา โดยมีบคุลากรที่ดูแล
รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นผูส้ังเกตการณ์การนัดประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญให้ท าหนังสือ
แจ้งวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมใหส้มาชิกสภานกัศึกษาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
และในการประชุมสมัยวสิามญัให้ท าหนังสือแจ้งการประชุมล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า ๓ วันการประชุม 
สภานักศึกษาสมัยวสิามญั กระท าได้กรณีดังนี ้

๖.๑   อธิการบดหีรือรองอธิการบดีมอบหมายเรยีกประชุม 
๖.๒  ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม 
๖.๓  สมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกสภานักศึกษา เข้าช่ือ 
  ร้องขอต่อประธานสภานักศึกษาให้เรียกประชุม 

๖.๔  นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาร้องขอต่อสภานักศึกษาให้เรียกประชุม 
  ตามมติของคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
ข้อ ๔๑  องค์ประชุมสภานักศึกษา 

  การประชุมสภานักศึกษา ต้องมีสมาชิกสภานักศึกษาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม หากสมาชิกสภานักศึกษาเขาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมใหเ้รียก 
ประชุมอีกครั้งหน่ึง และในครั้งน้ีหากมีสมาชิกสภานักศึกษาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓  
ของจ านวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดให้ถือว่าครบองค์ประชุม 
 ข้อ ๔๒  การลงมติที่ประชุมสภานกัศึกษา 
  การลงมติที่ประชุมสภานักศึกษา ให้ถือเสียงข้างมากของคณะกรรมการสภานักศึกษา 
ที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงช้ีขาดกรณีที่มติที่ประชุมสภา
นักศึกษาขัดแย้งกับมติคณะกรรมการสภานักศึกษา และสภานักศึกษาต้องด าเนินการยืนยันตามมตินัน้ ให้
เรียกสภานักศึกษาประชุมพิจารณายืนยันมตเิดิมอีกครั้งหนึ่งภายใน ๗ วัน หลังการประชุมลงมติครั้งกอ่น และ
ในการลงมติครั้งท่ี ๒ ต้องไดค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด และ
ต้องเป็นการยืนยันภายหลังการลงมติครั้งแรกไม่น้อยกว่า ๓ วันอีกครั้ง 
 
 ข้อ ๔๓  การลงมติไม่วางใจคณะกรรมการองค์การบรหิารกิจกรรมนกัศึกษา 
  การลงมตไิมไ่ว้วางใจคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาให้ใช้คะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมด และต้องด าเนินการยืนยันมติภายหลังการลงมติ
ครั้งแรกไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
 

หมวดที่ ๗ 
สโมสรนักศกึษำคณะ 

 
 ข้อ ๔๔  การได้มาซึ่งประธานสโมสรนักศึกษาคณะหรือคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะได้มา
จากการเลือกตั้งหรือสรรหาจากคณะนั้นๆ ทั้งนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดอืนกุมภาพันธ์ของทุกปี  
และรายงานและการเลือกตั้งหรือสรรหาให้กองกิจการนักศึกษาด าเนินการเสนอพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
 ข้อ ๔๕  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะไม่เกิน ๑๓ คน ประกอบด้วย 
ประธานสโมสรนักศึกษา 
รองประธานสโมสรนักศึกษา ไม่เกนิ ๒ คน 

เลขานุการ 
เหรัญญิก 
กิจกรรมสัมพันธ์ 
สวัสดิการ 



ประชาสมัพันธ์ 
ผู้แทนช้ันปี ปีละ ๑ คน 
กรรมการอื่นๆ ตามสมควร 
 
ข้อ ๔๖  คุณสมบัติของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ   ดังนี้เปน็ผู้ที่มีความประพฤตเิรียบร้อย

โดยไม่ถูกลงโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยประธานสโมสรนักศึกษา  
และรองประธานสโมสรนักศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรยีนในระดับที่ก าลงัศึกษาอยู่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วย
กิต  ประธานสโมสรนักศึกษา และรองประธานสโมสรนักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลีย่สะสม 
ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ถึงวันสมัครรับเลอืกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา และรองประธานสโมสรนักศึกษา 
ต้องไม่เป็นกรรมการสโมสรนักศึกษาเกิน ๒ วาระต่อเนื่องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ 
ลงทะเบียนวิชาเรียนอย่างน้อย ๑๒ หน่วยกิต/ภาคเรียน 

ข้อ ๔๗ ให้คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๑ ปีการศึกษา และรักษาการอยู่
ในต าแหน่งจนกว่าคระกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะชุดใหม่จะเข้ารบัหน้าท่ี    
 ข้อ ๔๘  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาควรมีหน้าท่ีดังนี ้
เป็นองค์กรกลางในการจดักิจกรรมนักศึกษาคณะจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะให้สอดคล้องกับแผนงานและ
นโยบายที่สโมสรนักศึกษาคณะไดท้ าไว้สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุมและหมู่เรียนเสนอผลงานการ
ด าเนินกิจกรรมนักศึกษาต่อคณะเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ข้อ ๔๙  ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
เป็นหัวหน้าฝ่ายในการด าเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะเป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมการบริหารงานสโมสร
นักศึกษาคณะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะและเป็นตัวช้ีขาดในกรณีที่คะแนน
เสียงเท่ากันน าเสนอแผนงานโครงการและจัดท างบประมาณของสโมสรนักศึกษาคณะต่อคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะเป็นผูม้ีอ านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ในนามคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะแต่งตั้ง
กรรมการเพื่อด าเนินงานเฉพาะกิจที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเปน็ผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะกับองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาเป็นคณะกรรมการองค์การบรหิารกิจกรรมนกัศึกษา
โดยต าแหน่งปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษามอบหมาย 

 
 

หมวดที่ ๘ 
ชมรมนกัศึกษำ 

 
 ข้อ ๕๐  ชมรมเป็นองค์กรด าเนินกิจกรรมที่กลุ่มนักศึกษามคีวามสนใจจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อด าเนินกิจกรรมด้านใดด้านหนึง่โดยเฉพาะ และอยู่ในความควบคมุดูแลขององค์การบรหิารกิจกรรม
นักศึกษา โดยแตล่ะชมรมจะต้องมรีะเบียบหรือข้อบังคับการด าเนินกิจกรรมของ 

ชมรมนั้นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ท้ังนี้จะต้องไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๕๑ ชมรมแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทดังต่อไปนี ้
ชมรมกิจกรรม เช่น วิชาการ ด้านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 
 เป็นต้น  ชมรมกีฬา  เช่น  ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น 

ข้อ ๕๒  นักศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์ทุกคนต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมกิจกรรม
นักศึกษาดังนี ้

เป็นสมาชิกชมรมกิจกรรมนักศึกษา   อย่างน้อย  ๑  ชมรม 
เป็นสมาชิกชมรมกีฬา   อย่างน้อย  ๑  ชมรม 

สมาชิกภาพของชมรมนั้นจะสิ้นสุดลงในวันปิดภาคการศึกษาที่สมคัรเป็นสมาชิก 
 ข้อ ๕๓  การจัดตั้งชมรม ต้องมเีงื่อนไขดังนี้ 
แต่ละชมรมต้องมีวตัถุประสงค์แนชั่ด ไม่ซ้ าซ้อนกับวัตถุประสงค์หลกัของชมรมที่ได้จัดตั้งก่อน 
จ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน และต้องมีนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ คณะ ยื่นร้องขอจัดตั้งชมรมผ่าน
ความเห็นขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาและให้องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาน าเสนอสภานกัศึกษา 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบเมื่อสภามมีติเห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมตัิจัดตั้งชมรมชมรมเป็น
หน่วยงานท่ีขึ้นตรงต่อคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

ข้อ ๕๔  ชมรมแต่ละชมรมให้มคีณะกรรมการชมรมไม่น้อยกว่า ๗ คน ซึ่งสมาชิกชมรมเป็นผู้
เลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

ประธาน 
รองประธาน 
เลขานุการ 
เหรัญญิก 
ทะเบียน – พัสด ุ
ประชาสมัพันธ์ 
กรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๕๕  กรรมการชมรมหนึ่งจะเปน็กรรมการชมรมอื่นอีกในเวลาเดยีวกันไมไ่ด ้
ข้อ ๕๖  ชมรมต้องจัดกิจกรรมใหส้มาชิกเข้าร่วมทุกบ่ายวันพุธ หรือวันอ่ืนท่ีชมรมก าหนด  

พร้อมจัดท าทะเบียนการเข้าร่วมกจิกรรมของสมาชิก ส่งให้คณะกรรมการฝา่ยชมรมองค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษาทุกสิ้นภาคเรียน 
 ข้อ ๕๗  การสิ้นสุดชมรม 
จ านวนสมาชิกไม่ถึง ๑๐๐ คน  และมสีมาชิกจากนักศึกษาน้อยกว่า ๓ คนไมไ่ดด้ าเนินการตามวตัถุประสงค์ 
หรือด าเนินการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ หรือด าเนินการอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของนักศึกษาและ
มหาวิทยาลยัไมม่ีผลงานชมรมปรากฏในรอบปี โดไม่มีการแสดงรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของ
ชมรมในรอบปี เสนอต่อคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศกึษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดสมาชิกไม่



น้อยกว่าก่ึงหนึ่งมีมติให้ยุบชมรมอธิการบดีสั่งยุบเนื่องจากไมป่ฏิบัตติามวัตถุประสงค์ของชมรมหรือฝ่าฝนื
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยสภานักศึกษาเห็นควรให้ยุบชมรม โดยมีมติ 
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดด าเนินการครบวาระ คือ ๑ ปีการศึกษา 

ข้อ ๕๘  กรณีที่ชมรมสิ้นสุดลง ให้ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธ์ิขององค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา โดยต้องมีการจัดท ารายงานบัญชีเงิน และบัญชีวัสดุ ครภุณัฑ์ ของชมรมควบคู่การส่งมอบทรัพย์สิน 

ข้อ ๕๙  คณะกรรมการชมรม มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
ประจ าปีของชมรมเสนอต่อสภานกัศึกษา และมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดจัดท ารายงาน
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในรอบปีของชมรมเสนอต่อองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาก่อนสิ้นสดุวาระ
ของกรรมการชมรมจัดท ารายงานบัญชี การเงิน และทรัพย์สินของชมรมเสนอต่อองค์การบริหารกจิกรรม
นักศึกษาอย่างน้อย  ๒  ครั้ง คือ เมื่อเข้ารับต าแหน่งไมเ่กิน  ๔  เดือน และภายใน ๑๕ วัน  
นับจากวันสิ้นสดุวาระของคณะกรรมการชมรมพิจารณาการพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกที่ฝา่ฝืน 
ระเบียบชมรม โดยต้องมมีติ ๒ ใน ๓ ของกรรมการยื่นถอดถอนช่ือการเป็นสมาชิกของชมรมในภาคเรยีนนั้น
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

 
 

หมำดที่ ๙ 
ชุมนมุ/กลุม่สนใจ 

 
 ข้อ ๖๐  ชุมนุมเป็นองค์กรด าเนินกิจกรรมที่กลุ่มนักศึกษามคีวามสนใจร่วมกัน เพื่อด าเนินกิจกรรม
ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ และอยู่ในสังกัดของสโมสรนักศึกษาคณะ ท้ังนี้ต้องไม่ขัดแย้ง 
กับข้อบังคับนี ้
 ข้อ ๖๑  การจัดตั้งชุมนุม/กลุ่มสนใจ ให้ด าเนินการดังนี ้
จ านวนสมาชิกเริ่มก่อตั้ง 

-  ชุมนุม  มีสมาชิกไม่น้อยกว่า  ๓๐  คน 
-  กลุ่มสนใจ มีสมาชิกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 

 ชุมนุม/กลุ่มสนใจ จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แน่ชัดไม่ซ้ าซ้อนวัตถุประสงค์หลักของ 
ชุมนุมอื่นๆให้แตล่ะชุมนุมเสนอขอจัดตั้งชุมนุม/กลุ่มสนใจต่อสโมสรนักศึกษาคณะ เพื่อพิจารณาอนุมตัิ 
เมื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะอนุมตัิแล้ว ให้แจ้งผลให้องคก์ารบริหารกิจกรรมนักศึกษาทราบภายใน 
๑๐ วัน 

ข้อ ๖๒  ให้มีคณะกรรมการชุมนมุ/กลุ่มสนใจไม่น้อยกว่า ๕ คนซึ่งมคีุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้สมคัร
รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

ข้อ ๖๓  กรรมการชุม/กลุ่มสนใจ จะเป็นคณะกรรมการองค์กรกิจกรรมอื่นอีกในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

ข้อ ๖๔  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุมนมุ/กลุ่มสนใจให้เป็นไป 
 

หมวดที่ ๑๐ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

 
 ข้อ ๖๕  อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน อาจจะเป็นท่ีปรึกษาองค์กรด าเนินกิจกรรมได้หลายองค์กรได ้
 ข้อ ๖๖  การได้มาของอาจารย์ที่ปรึกษาขององค์กรด าเนินกิจกรรม โดยกองกิจการนักศึกษา 
หรือคณะแล้วแต่กรณี เป็นผูเ้สนอมหาวิทยาลยัแต่งตั้ง 
 ข้อ ๖๗  อาจารย์ที่ปรึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมนักศึกษาให้ค าปรึกษา แนะน าในการด าเนินกิจกรรมองค์การ 
บริหารกิจกรรมนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษาคณะ ชมรมต่างๆ และชุมนุม/กลุม่สนใจ ให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย นโยบาย ระเบียบและขอ้บังคับของมหาวิทยาลัยก ากับ ตดิตามดูแล การด าเนินกิจกรรมขององค์การ
บริหารกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนกัศึกษาคณะ ชมรมต่างๆ และชุมนุม ท่ีตนไดร้ับมอบหมาย 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๖๘  คุณลักษณะของอาจารยท์ี่ปรึกษา มีดังต่อไปนี ้
เข้าใจลักษณะนักศึกษา ธรรมชาตขิองกลุ่ม การตัดสินใจ ธรรมชาติของวัยรุ่นและท่าทีของนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยนั้นๆมีความรู้เรื่องกิจกรรม หลักการจัดกิจกรรม ความส าคญัของกิจกรรมตลอดจน 
มีความรูเ้รื่องขององค์กรกิจกรรมนั้นดีพอสมควรมีบุคลิกภาพดี สามารถท าให้นักศึกษารูส้ึกอยาก 
เข้าใกล้ อยากปรึกษาและมีความเช่ือถือศรัทธามีธรรมะในวาจาคือ ใช้วาจาท่ีสุภาพ สื่อสารเข้าใจ  
และกระตุ้นให้นักศึกษาอยากท างานด้วยมีเวลาเพียงพอท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมที่นักศึกษาจดั เข้าร่วม 
ประชุมหรือมีเวลาในการให้ค าปรกึษารู้จักเสยีสละทั้งก าลังกาย  ก าลังใจ  ก าลังทรัพย์ และก าลัง 
ความคิดมคีุณธรรม  เป็นแบบอยา่งที่ดีในความประพฤติการปฏิบตัิเข้มแข็ง เด็ดเดีย่ว มีเหตุผล  
น่าเชื่อถือ และการตดัสินใจดีมีมนษุย์สัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับคนต่างวัยได้ มีใจกว้าง ยอมรับ 
ฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 

 
หมวดที่ ๑๑ 

กำรเงิน 
 

 ข้อ ๖๙  งบประมาณกิจกรรมนักศึกษามาจากงบประมาณที่จัดสรรจากแหล่งงบประมาณต่างๆ 
ได้แก่งบประมาณที่จัดสรรจากแผนงานกิจกรมนักศึกษา แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์งบประมาณที่จัดสรรจากหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปจากองค์กรภายนอก 

ข้อ ๗๐  การเงินกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบสภามหาวทิยาลัยว่าด้วยงานเงิน 
กิจกรรมนักศึกษา 



 ข้อ ๗๑  การจัดสรรงบประมาณเงนิกิจกรรมนักศึกษานั้น   ให้จัดสรรตามยอดเงินท่ีทาง
มหาวิทยาลยัได้ก าหนดให้และผ่านการกลั่นกรองเป็นสัดส่วนจากคณะกรรมการกองกิจการนักศึกษา 
 คือ 

สภานักศึกษา องค์การบริหารกจิกรรมนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา ชมรมกิจกรรมนักศึกษา 

ทั้งนี้ให้เรียงตามความส าคญัของแต่ละโครงการขององค์กรนั้นๆ จากการพิจารณาของ 
คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และสภานักศึกษา 

ข้อ ๗๒  ขั้นตอนการด าเนินการดา้นการเงิน ส าหรับโครงการของชมรมกิจกรรม และ 
สโมสรนักศึกษาคณะ ให้ชมรมกิจกรรมและสโมสรนักศึกษาคณะ จัดท าโครงการเสนอตามล าดับขั้น  
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลรับผิดชอบการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบการเงินท่ีก าหนด 

ข้อ ๗๓  ขั้นตอนการด าเนินการทางการเงิน ส าหรบัโครงการขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
คณะกรรมการ    อาจารย์ที่ปรึกษาจัดประชุมร่วมกับองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
เพื่อก าหนดแผนงาน โครงการที่เปน็ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยให้องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
จัดท าโครงการผ่านกองกิจการนักศึกษา เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากอธิการบดีหรือรองอธิการบด ี
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๗๔  การใช้จ่ายเงินต้องท าบัญชีแสดงรายรับ – รายจ่าย ส าหรับโครงการจดักิจกรรม 
ทุกครั้งและต้องแสดงหลักฐานการจ่ายเงินประกอบบญัชีรายจา่ย เพือ่ตรวจสอบภายใน ๑๕ วัน 
 หลังจากการจดักิจกรรมเสร็จสิ้นลง โดยการส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินกิจกรรมกับฝ่ายการเงิน 
กิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ 
 ข้อ ๗๕  ในกรณีทีผู่้ยืมเงินกิจกรรมนักศึกษาไมส่่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินกับฝ่ายการเงิน 
กิจกรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ด าเนินการตามระเบยีบต่อไป 
 ข้อ ๗๖  ในกรณีที่เงินเหลือจ่ายจากการด าเนินกิจกรรม ให้น าไปสมทบตั้งเป็นงบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
 ข้อ ๗๗  ให้รองอธิการบดฝี่ายกิจการนักศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี ้
 ข้อ ๗๘  ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนอกเหนือระเบียบนี้ให้น าเสนิอธิการบดี เพื่อพิจารณา 
สั่งการ 
 
  ทั้งนี้ตังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี      กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  จันทร์แก้ว) 
                นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

 
 
 
 

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรยกเว้นเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำ   

ที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับมหำวิทยำลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
___________________________ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มรีะเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถว์่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาที่สร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยั  อาศัยอ านาจตาม 
ความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลยัในการประชุมครัง้ที่ ๒/ ๒๕๔๙  เมื่อวันท่ี  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ จึงก าหนดระเบียบไว ้   
ดังต่อไปนี ้
  ข้อ ๑   ระเบยีบนี้เรียกว่า “ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๔๙” 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ ให้บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี ้
  ข้อ ๔   ในระเบียบนี ้
      “มหาวิทยาลัย”    หมายความว่า       มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
      “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

    “นักศึกษา”         หมายความว่า               นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตร ี
                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 

      “นักศึกษาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลยั” หมายความว่า นกัศึกษาที่มีผลงาน 
               (๑)  ผลการเรียนดเีด่น 
               (๒)  ผลงานทางด้านกีฬาดีเด่น 

   (๓)  ผลงานด้านกิจกรรม ด้านศลิปกรรม ด้านคณุธรรมจริยธรรมดา้นบ าเพ็ญ 
         ประโยชน์ หรืออาสาพัฒนา ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ดเีดน่ 

               “เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า  เงินท่ีมหาวิทยาลัย
เรียกเก็บตามระเบยีบนี้  ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบนี้ รวมทั้งเงินอ่ืนใดที่
สภาประจ ามหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา 
  ข้อ ๕   นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดเีด่นพิจารณาจากเกณฑด์ังนี้คือ 
   ๕.๑ มคีวามประพฤติดี และปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 



   ๕.๒ เป็นนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
   ๕.๓ มผีลการเรียนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๗๕ ตั้งแต่  ๒  ภาคเรียนขึ้นไป  
   ๕.๔ ไม่มผีลการเรียนรายวิชาใดเปน็เกรด I หรือ D หรือ F 

   นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดเีด่นให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ตลอดหลักสตูรการศึกษาหากนักศกึษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ ากวา่เกณฑ์ที่ก าหนดจะไมไ่ด้รบัการ 

ยกเว้นดังกล่าว 
ข้อ ๖ นักศึกษาผู้มีผลงานด้านการกีฬาดีเด่นพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้คือ 
         ๖.๑ มีความประพฤติดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ

มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  
         ๖.๒ ไดเ้หรียญทองจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัทั่วประเทศ ให้ได้รับการ 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ๒ ภาคเรยีน 
         ๖.๓ ไดเ้หรียญเงินจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้ได้รับการ 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ๑ ภาคเรยีน 
         ๖.๔ ไดเ้หรียญทองจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ที่จดัโดยสมาคมกีฬาแห่ง 

ประเทศไทย หรือองค์กรเอกชนร่วมกับองค์กรของรัฐ ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  
๒ ภาคเรียน 

         ๖.๕ ไดเ้หรียญทองจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในนามของประเทศไทย 
ให้ได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 

         ๖.๖ ได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
ในนามของประเทศไทย ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ๔ ภาคเรียน 
 
 

ข้อ ๗  นักศึกษาผู้มีผลงานด้านกิจกรรม ด้านศิลปกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ หรืออาสาพัฒนา ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ดเีด่น พิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้คือ 
          ๗.๑ มีความประพฤตดิีและปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมี
ผลการเรยีนรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
           ๗.๒ ไดร้ับประกาศเกียรตคิุณ ชนะเลศิระดับภาค ให้ไดร้ับการยกเว้นค่า 
ธรรมเนยีมการศึกษา ๑ ภาคเรยีน 
           ๗.๓ ไดร้ับประกาศเกียรตคิุณ ชนะเลศิระดับประเทศ ให้ได้รบัการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๒ ภาคเรยีน 
           ๗.๔ ไดร้ับประกาศเกียรตคิุณ ชนะเลศิระดับนานาชาติ ใหไ้ด้รับการยกเว้นค่า    
ธรรมเนยีมการศึกษาตลอดหลักสตูร 

  ข้อ ๘ ให้นักศึกษาหรือหัวหน้าหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีสร้างช่ือเสียง
ให้กับมหาวิทยาลยั ตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้กองพัฒนานักศึกษาพิจารณาเพื่อน าเสนอต่อมหาวทิยาลัย 
เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ข้อ ๙ กรณีนักศึกษาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
แล้ว เพื่อให้นักศึกษาไดร้ับสิทธ์ิดังกล่าวในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้ถอนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาโดย
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รบัมอบหมายเป็นผู้อนุญาต 
  ข้อ ๑๐ กรณีนักศึกษาท่ีไดร้ับสิทธ์ิการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในข้อ ๕ ข้อ ๖  
และ  ข้อ ๗ แล้วแต่กรณมีีความประพฤติไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  จะถูกระงับสิทธิ์
การ  ยกเว้นค่าธรรมเนยีมการศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาเป็นผูต้รวจสอบ 

ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดเีป็นผูร้ักษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี้ และเปน็ผู้วินิจฉัยช้ี 
ขาดในกรณีที่เกดิปัญหาจากการใช้ระเบียบนี ้
 
    ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๔๙ 

      (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม   จันทร์แก้ว) 
                นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรกีฬำนักศึกษำ 

พ.ศ.๒๕๔๙ 
 
 โดยทีเ่ป็นการสมควรให้มรีะเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญตัิ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันท่ี 
๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๙ จึงก าหนดระเบียบไวด้ังต่อไปนี ้
  ข้อ ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙” 



  ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓   ให้ยกเลิกระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี ้
  ข้อ ๔   ในระเบียบนี ้
               “มหาวิทยาลัย”    หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
               “อธิการบดี”        หมายความว่า  อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ ์
               “สภามหาวิทยาลัย”หมายความว่า  สภามหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์
               “นักศึกษา”          หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์
                                     “กีฬาของนักศึกษา”   หมายความว่า   กีฬาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์     
จัดแข่งขนัหรือส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 
               “เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา” หมายความว่าเงินท่ี
มหาวิทยาลยั   ได้รับจาก 
              (๑) เงินงบประมาณแผน่ดิน 
              (๒) เงินงบประมาณจากมหาวิทยาลยั 
              (๓)  เงินค่าบ ารุงการกีฬาที่มหาวิทยาลยัเรยีกเก็บ 
               (๔)  เงินท่ีผู้บริจาคให้มหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการกีฬา 
               (๕) เงินท่ีได้มาจากการแข่งขันกีฬากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือกีฬา 
มหาวิทยาลยัจัดขึ้น 
               (๖)  เงินค่าช่วยเหลือกีฬากลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัหรือกีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย 
               (๗) เงินอ่ืนๆ ท่ีระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ก าหนดให้ใช้ในกิจการกีฬาได ้
                                     (๘) เงินดอกผลที่เกิดจากการน าเงินตามข้อ (๑), (๒), (๓), (๔), (๕) และ(๖)  
ฝากธนาคารทีเ่ป็นรัฐวิสาหกิจ หรอืธนาคารของรัฐ 
  ข้อ ๕  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา ให้จ่ายได้ดังต่อไปนี ้
        (๑)  ค่าสมัครเป็นสมาชิก ค่าบ ารุงประจ าปี ค่าสมคัรเข้าแข่งขัน จ่ายไดเ้ท่าที่จ่ายจริง 

      (๒) ค่าอุปกรณ์ส าหรับฝึกซ้อมหรือแข่งขันและชุดกีฬา ให้จ่ายอย่างประหยดั 
และเท่าที่จ าเป็น 
       (๓) ค่าน้ าเลี้ยงในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน จ่ายไดไ้ม่เกินคนละ ๓๐ บาทต่อ ๑ วัน 

      (๔) ค่าเก็บตัวนักกีฬา รวมทั้งผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทมี ใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร 
ไม่เกินคนละ ๑๕๐ บาท ต่อ ๑ วนั 
        (๕) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาของนักกีฬาและเจ้าหน้าที ่

             (๕.๑) ค่าพาหนะเดินทาง จ่ายไดไ้ม่เกินอัตราค่าโดยสารยานพาหนะ 
ประจ าทางหรือรถไฟช้ันสาม ในกรณีที่จ้างเหมารถยนต์ให้จ่ายไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปโดยประหยดั
และเหมาะสม 

               (๕.๒) ค่าอาหารไม่เกิน คนละ ๒๐๐ บาท ต่อ ๑ วัน 
               (๕.๓) ค่าที่พักไม่เกิน   คนละ ๕๐๐ บาท ต่อ ๑ วัน 

  (๖) ค่าเช่าหรือค่าบ ารุงสถานท่ี อุปกรณ์ส าหรับฝึกซ้อมหรือการแข่งขันจ่ายได้เท่าท่ี 
จ่ายจริง 

  (๗) ค่าอุดหนุนกีฬาระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏั กีฬาภายในกลุ่มมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหรือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือกีฬาที่มหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันให้จ่ายแก่
เจ้าภาพจดัการแข่งขันตามจ านวนเงินท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันตกลงกัน       
 
    (๘) ค่าเวชภัณฑ์จ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็น 

  (๙)  ค่ารักษาพยาบาลของนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่ประสบอุบตัเิหตุหรือป่วย 
เนื่องจากการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน จ่ายได้เท่าท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน จ านวนที่โรงพยาบาลของ 
ทางราชการเรียกเก็บ 

  (๑๐) ค่าพาหนะเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผูต้ัดสิน 
เจ้าหน้าท่ีเทคนิคเจ้าหน้าท่ีประจ าสนามจ่ายไดไ้มเ่กินอัตราทีส่มาคมกีฬาในความควบคุมของคณะกรรมการโอ
ลิมปิคแห่งประเทศไทยก าหนดไว ้
         (๑๑) ค่าของรางวัลหรือของที่ระลึกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
                          (๑๒) ค่าใช้จ่ายในการรับรองนักกีฬา ผู้ควบคมุ เจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวข้องกับ 
การแข่งขันและผู้ทีไ่ดร้ับเชิญจากมหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการอื่นๆ จ่ายไดเ้ท่าที่จ่ายจริงและประหยดั 
    (๑๓) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มหาวทิยาลัย เห็นว่าจ าเป็นให้จ่ายไดต้ามความเป็นจริงและ
ประหยดัค่าใช้จ่ายตามข้อ ๕ ถ้าเป็นกรณีกีฬาภายในของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลยัจัดแข่งขันให้จ่าย
เกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษาได้เฉพาะข้อ ๕ (๒), (๓), (๔), (๘), (๙), (๑๐), (๑๑), และ (๑๒) เท่านั้น ทั้งนี้ให้
เป็นไปโดยความจ าเป็นและประหยัด 
           ข้อ๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษาไว้ใน           
งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย เสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อจ่ายตามระเบยีบนี้ 
          ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รกัษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
ในกรณีที่เกิดปญัหาจากการใช้ระเบียบนี้ 
   

   ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม   จันทร์แก้ว) 
                นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 



 
 
 

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ 

พ.ศ.๒๕๔๙ 
-------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มรีะเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๙   เมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙   จึง
ก าหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
  ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์   ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๙” 
  ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี ้
  ข้อ ๔  ในระเบียบนี ้
              “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดติถ์ 
              “อธิการบดี”       หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์ 
              “นักศึกษา”        หมายความว่า   นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์
  ข้อ ๕   วินัยของนักศึกษาท่ีพึงประสงค์ได้แก ่

            (๑) แต่งกายตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาเข้าช้ันเรียนและ 
เมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัย 

            (๒) แสดงกิริยาวาจาสุภาพต่ออาจารย์หรือบุคคลอื่นในทุกโอกาส 
            (๓) รักษาช่ือเสียงและเกียรติยศของมหาวิทยาลัยในทุกโอกาส 
            (๔) สร้างและรักษาไว้ซึง่ความสามัคคี ในหมู่นักศึกษา 
            (๕) กระท าตัวให้เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาในทุกโอกาส 

               (๖) นักศึกษาชายไม่ไวผ้มยาวหรือไว้หนวดเครารุงรังและสวมเครื่องประดับ 
ที่ไม่เหมาะสมกับบุรุษเพศ 

         (๗) ไม่ส่งเสียงรบกวนจนเป็นท่ีร าคาญแกผู่้อื่นในขณะมีการเรียนการสอน 
         (๘) ไม่ออกไปจากห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนญุาต 
         (๙) ไม่สูบบุหรี่ในห้องเรียนหรือห้องสอบ 
         (๑๐) ไม่ขัดค าสั่งโดยชอบของอาจารย์ 

                (๑๑) ไม่ทุจรติในการสอบ 
         (๑๒) นักศึกษาหญิงต้องไวผ้มทรงสภุาพ ถ้าไวผ้มยาวต้องรวบให้เรียบร้อย 
         (๑๓) ไม่เข้าไปในบริเวณทีห่วงห้ามโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 
         (๑๔) ไม่ดื่มเครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลยั 
         (๑๕) ไม่ท าผดิระเบียบการใช้อาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลยั 
         (๑๖) ไม่ทะเลาะวิวาทชกตอ่ยกันในหมู่นักศึกษา 
         (๑๗) ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่น 
         (๑๘) ไม่ยุยงส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ฝ่าฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัย 
          (๑๙) ไม่ท าให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายหรือบุบสลาย 
          (๒๐) ไม่น าขนบธรรมเนียมหรือวิธีการอันไม่เหมาะสมมาปฏบิัติภายในหรือ 

นอกบริเวณมหาวิทยาลยั 
          (๒๑) ไม่แสดงกริิยาวาจามารยาทก้าวร้าว ข่มขู่ ครูอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี 

มหาวิทยาลยั 
          (๒๒) ไม่เล่นการพนันหรือมัวเมาในอบายมุขท้ังปวง 
          (๒๓) ไม่แอบอ้างช่ือมหาวิทยาลัยไปด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้รับ 

อนุญาต 
          (๒๔) ไม่มีหรือพกพาอาวุธปืน วัตถุระเบดิ หรืออาวุธร้ายแรงในมหาวิทยาลัย 
          (๒๕) ไม่จัดการประชุมหรอืการชุมนุมที่มีบุคคลภายนอกมาร่วมโดยมไิด้รับ 

อนุญาตจากมหาวิทยาลยั 
          (๒๖) ไม่ประพฤติผิดในเรือ่งชู้สาว 
          (๒๗) ไม่ลักทรัพย ์
          (๒๘) ไม่ท าตนเป็นอันธพาล ก่อกวนความสงบเรียบร้อย 
   (๒๙) ไม่กระท าความผิดในคดีอาญาเว้นแต่ความผดิที่กระท าโดยประมาท 
   (๓๐) ไม่ตดิสิ่งเสพติดใหโ้ทษหรอืมีพฤติกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 
   (๓๑) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๓๒) ไม่หยดุเรียนหรือชุมนมุประท้วงเพื่อเรียกร้องต่าง ๆ โดยไมค่ านึงถึง 

ระเบียบวินยันักศึกษา ระเบียบแบบแผนของมหาวิทยาลยัและกฎหมายบ้านเมือง 
   (๓๓) ไม่มีหรือค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย 
   (๓๔) ไม่ส่งเสรมิเผยแพรล่ัทธิทางการเมืองที่เป็นภัยต่อความสงบเรยีบร้อยและ 

ความมั่นคงของประเทศ 
   (๓๕) ไม่จดัสิ่งพิมพ์ สิ่งวาดหรือสิ่งเขียนอันอาจเป็นผลเสียหายต่อผู้อื่นออก    

โฆษณาเผยแพร่โดยมไิด้รบัอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 



         ข้อ ๖  โทษผิดวินัยของนักศึกษามี ๕ สถาน คือ  
     (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
     (๒) ท าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณอ์ักษรและตดัคะแนนความประพฤติ 
     (๓)  สั่งพักการเรียน 
     (๔) ให้ออก 
     (๕)  ไล่ออก 
         ข้อ ๗  โทษตัดคะแนนความประพฤติ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ 
                  ๑.   ความผิดสถานหนกัให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน ๔๐ คะแนน 

             ๒.   ความผิดสถานปานกลางให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไมเ่กิน ๓๐ คะแนน 
             ๓.   ความผิดสถานเบาให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไมเ่กิน ๒๐ คะแนน 
             ๔.   ความผิดเล็กน้อยให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน 

           ข้อ ๘ โทษความผิดวินัยของนักศึกษาตามข้อ ๖ และโทษตดัคะแนนความประพฤตติาม              
ข้อ ๗   ให้ออกเป็นประกาศมหาวทิยาลัย ตามมติของคณะกรรมการในข้อ ๑๖ 

         ข้อ ๙   ตลอดระยะเวลาทีม่ีสภาพนักศึกษา นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤต ิ
รวมทั้งสิ้น ๔๐ คะแนนข้ึนไป ให้หมดสิทธิสอบในภาคเรียนท่ีก าลังศกึษาอยู่ในขณะนั้นและไม่คิดค่า 
ระดับคะแนนในวชิาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้น 

       นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤตริวมทั้งสิ้น ๕๐ คะแนนข้ึนไป ให้หมดสิทธิสอบใน
ภาคการศึกษาที่ก าลังศึกษาในขณะนั้นและไม่คดิค่าระดับคะแนนในวิชาที่ได้ลงทะเบยีนเรียนไว้ในภาค
การศึกษานั้น และให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถดัไปอีก ๑ ภาคการศึกษา และจะต้องช าระค่ารกัษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ด้วย 

       นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤตริวมทั้งสิ้นตั้งแต่ ๖๐ คะแนนข้ึนไปให้พ้น 
สภาพการเป็นนักศึกษา 

      ข้อ ๑๐  โทษพักการศึกษาใหส้ั่งพักการศึกษาได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา พร้อมทั้งท า 
หนังสือแจ้งผู้ปกครองและจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ด้วย 
ข้อ ๑๑  โทษให้ออก ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมสีิทธิไดร้ับหลักฐาน
แสดงผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

      ข้อ ๑๒   โทษไล่ออก ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไม่ม ี
สิทธิไดร้ับหลักฐานแสดงผลการศกึษาของมหาวิทยาลัย 
       ข้อ ๑๓  การลงโทษนักศึกษาที่กระท าความผิด  ให้พิจารณาสั่งลงโทษตามความเหมาะสมกับ
ความผิด  ในค าสั่งลงโทษนักศึกษาให้แสดงถึงลักษณะของการกระท าความผิดและโทษท่ีไดร้ับโดยแจง้ชัด 
       ข้อ ๑๔  การสั่งลงโทษนักศึกษาที่กระท าความผิดทุกครั้ง   ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกลงโทษได้
รับทราบพร้อมทั้งปิดประกาศในมหาวิทยาลัยและรายงานไปยังผู้ปกครองหรือผู้บังคับบญัชาในกรณี 
ที่เป็นข้าราชการลาศึกษาต่อ 

       ข้อ ๑๕  ให้คณาจารย์หรือผูท้ี่ได้พบเห็นนักศึกษากระท าความผิดรายงานเป็นหนังสือไปยังกอง
พัฒนานักศึกษา 
      ข้อ ๑๖  ให้มีคณะกรรมการฝา่ยวินัยและปกครองนักศึกษาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  และรองคณบดฝี่ายกิจการ       
นักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งอีกไม่เกิน  ๖  คน เป็นกรรมการ เพือ่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบยีบนี้ 
        ข้อ ๑๗ อธิการบดีมีอ านาจสัง่การเพื่อก าหนดเงื่อนไขและวิธีการหรือออกประกาศ
มหาวิทยาลยัเกี่ยวกับการรักษาวนิยันักศึกษา ซึ่งไม่ขัดแย้งกับระเบยีบนี้ 
        ข้อ ๑๘   ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี ้
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙  
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม   จันทร์แก้ว) 
                  นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ ์

 
 

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
ว่ำด้วยเคร่ืองแบบและกำรแต่งกำยของนักศึกษำ 

พ.ศ.๒๕๔๙ 
___________________________ 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มรีะเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยเครื่องแบบและ     การ
แต่งกายของนักศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๙ 
 เมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๙  จึงก าหนดระเบยีบไว้ดังต่อไปนี ้
  ข้อ ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยเครื่องแบบและ   
การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙” 
  ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ ระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ
  ข้อ ๔   เครื่องแบบนักศึกษา ให้ใช้ได้เฉพาะผู้มีฐานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุตรดิตถ์ทุกคน 



  ข้อ ๕  ให้ยกเลิกระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้  
ข้อ ๖  ในระเบียบนี ้
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
   “อธิการบดี”      หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ ์
   “นักศึกษา”        หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์
 
 

ส่วนที่  ๑ 
เคร่ืองแบบปกต ิ

ข้อ ๗   เครื่องแบบนักศึกษาชาย  ประกอบด้วย 
           ๗.๑ เสื้อเช้ิตสีขาวเกลีย้งไม่มลีวดลาย ไม่บางเกินไป ปกเสือ้แบบคอเชิ้ตปลายแหลม  

ผ่าอกตรงโดยตลอด ตดิกระดุมสีขาว มีกระเป๋าติดแนวอกด้านซ้าย ขนาดพอเหมาะกับเสื้อ   แขนเสื้อ 
ใช้แบบแขนสั้น (ห้ามผ่าปลายแขน) หรือแขนยาว ความยาวของตัวเสื้อให้ยาวเพียงพอเพื่อให้กางเกงทับได้
โดยเรียบร้อย 

           ๗.๒ กางเกงขายาวทรงสภุาพ ปลายขากางเกงไม่ยาว ไม่สัน้ ไม่แคบและไม่กว้าง 
เกินไปกางเกงมีหรู้อยเข็มขดั เนื้อผ้าเรยีบ สีกรมท่าเข้มหรือสดี า ไมม่ีลวดลาย และห้ามใช้ผา้ยีนส์ 
ทุกชนิด สวมทับชายเสื้อให้เรียบรอ้ย 

           ๗.๓ เข็มขัดสายหนังสีด าหรือหนังกลับสีน้ าตาลเข้ม ขนาดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร   
หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะเป็นรูปสีเ่หลี่ยมผืนผ้า หัวเข็มขัดมตีรามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ ห้ามใช้ 
เข็มขัดแบบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบยีบนี ้

           ๗.๔ ถุงเท้าสีกรมท่าเขม้หรือสีด า แบบสุภาพ ไม่มลีวดลาย 
           ๗.๕ รองเท้าหนังหุ้มส้นสดี า แบบสุภาพ ไม่มลีวดลาย 
           ๗.๖ ส าหรับเครื่องแบบนักศึกษาชาย  ช้ันปีท่ี ๑ ให้ใช้เครื่องแบบนักศึกษาชาย 

ตามข้อ ๗ โดยใช้เสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาวเท่าน้ันผูกเทคไทสีกรมท่าเขม้มีตรามหาวิทยาลัย และสวมรองเท้าหนัง
หุ้มส้นสีด าหรือน้ าตาลเข้มเท่านั้น 

ข้อ ๘ เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย 
           ๘.๑ เสื้อเช้ิตแขนสั้น ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่บางจนเกินไป ไม่เป็นผา้มัน  

ไม่มลีูกไม้ ไมม่ีเกลด็ ไมร่ัดรูป ขนาดพองาม ตัวเสื้อไม่มีกระเป๋า ไม่มจีีบทั้งด้านหน้า ด้านหลังและ 
ที่แขนเสื้อ คอเสื้อมีปกปลายแหลม ปกยาวพองาม ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด ตดิกระดุมโลหะ มีสาบนอก 
ขวาทับซ้ายความยาวของเสื้อให้ยาวเพียงพอเพื่อให้กระโปรงทับได้มดิชิด การเดินตะเข็บตัวเสื้อ 
ทุกตะเข็บให้เดินตะเข็บคู ่
 
 

 
 

           ๘.๒ กระดุมใช้กระดุมโลหะสีเงินขนาดเล็กเป็นตรามหาวิทยาลัย ๕ เม็ด 
           ๘.๓ เครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย ท าด้วยโลหะสูง ๓ เซนติเมตร ติดทีเ่หนืออกเสื้อ

ด้านซ้าย 
           ๘.๔ กระโปรงเข้ารูปท าด้วยผ้าเรียบ ไม่เป็นผ้ามันแวววาว ไม่มลีูกไม้ ไม่มลีวดลายใน

เนื้อผ้า ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูกทุกชนิด สีกรมท่าเข้มหรอืสีด า ตัดเป็นกระโปรงรูปทรงรัดกมุ 
ขอบเอวกระโปรงกว้าง ๔ เซนติเมตร ความยาวคลุมเข่า ๓ - ๖ นิ้ว สวมทบัชายเสื้อให้เรียบร้อย ห้ามสวม
กระโปรงสั้นเหนือเขา่หรือยาวคลมุข้อเท้า 

           ๘.๕ เข็มขัดสายหนังสีด าหรือหนังกลับสีน้ าตาลเข้ม ขนาดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร 
หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะเป็นรูปสีเ่หลี่ยมผืนผ้า หัวเข็มขัดมตีรามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ ห้ามใช้เข็มขัดแบบ
อืน่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบยีบนี้ 

           ๘.๖ รองเท้าหุ้มส้นสีด าหรือสีน้ าตาลเขม้ แบบสุภาพ ไม่มลีวดลาย 
๘.๗ ส าหรับเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ช้ันปีท่ี ๑ ให้ใช้เครื่องแบบนักศึกษาหญิงตามข้อ ๘.๑ ,๘.๒,๘.๓ และ 
๘.๕ โดยให้ใช้กระโปรงจีบรอบตัวสีกรมท่าเข้มหรือสีด า ใหส้วมรองเท้าหนังหรือผ้าใบแบบหุ้มส้น 
สีขาวและสวมถุงเท้าขาวไม่มลีวดลาย 
 

ส่วนที่ ๒ 
เคร่ืองแบบในโอกำสอื่น 

 
ข้อ ๙ เครื่องแบบนักศึกษาระหว่างออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้เครื่องแบบ ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ 

หรือท่ีโปรแกรมวิชาพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ ๑๐ เครื่องแบบชุดประจ าคณะ หรือประจ าโปรแกรมวิชาให้ใช้สวมเฉพาะวันพุธ กางเกง  
กระโปรง รองเท้าตามระเบยีบนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เสื้อแบบซาฟารีคอเช้ิต หรือสูทสากล ติดตรา
มหาวิทยาลยัที่กระเป๋าอกเสื้อด้านซ้าย สีตามที่คณะก าหนดและไดร้บัอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๑ ชุดฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัตกิารหรือฝึกภาคสนามให้ใช้เฉพาะในห้องปฏิบัติการหรือในการฝึก
ภาคสนามเท่าน้ัน 
  ข้อ ๑๒ ชุดพิธีการ 

           ๑๒.๑ เครื่องแบบนักศึกษาชาย 
              ให้ใช้เครื่องแบบนักศึกษาชาย ตามข้อ ๗ โดยใช้กางเกงขายาวสีกรมท่าหรือ สดี า  

เสื้อเช้ิตแขนยาว ผูกเนคไทสีกรมทา่เข้มมีตรามหาวิทยาลยั สวมถุงเท้าสีกรมท่าเข้มหรือสีด า และ 
สวมรองเท้าหนังสดี าเท่าน้ัน 

           ๑๒.๒ เครื่องแบบนักศึกษาหญิง 



              ให้ใช้เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ตามข้อ ๘ โดยใช้กระโปรงสีกรมท่าเข้มหรือสดี า  
เสื้อเช้ิตสีขาวกลัดกระดุมที่คอเสื้อ สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าเท่าน้ัน 

              ส าหรับนักศึกษาหญิงช้ันปีท่ี ๑ ให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ตามข้อ ๘ โดย 
กลัดกระดุมที่คอเสื้อ สวมถุงเท้าสขีาว ไม่มีลวดลาย และรองเท้าหุ้มส้นสีขาวเท่านั้น 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
กำรแต่งกำย 

 
ข้อ ๑๓ การแต่งกายของนักศึกษา 
           ๑๓.๑ นักศึกษาชาย 

        ๑๓.๑.๑ ไว้ผมทรงสุภาพ ห้ามไว้ผมยาวรุงรัง ไม่ย้อมสี หากจ าเป็นให้ 
ย้อมไดเ้ฉพาะสีด าเท่าน้ัน 

      ๑๓.๑.๒ ไมไ่ว้หนวดและเครา 
        ๑๓.๑.๓ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ไม่ดึงชายเสื้อปิดหัวเข็มขดั ไม่พับแขนเสื้อ 
        ๑๓.๑.๔ ไม่ใสเ่ครื่องประดับที่มีค่า อันอาจเป็นอันตรายแก่ตนเอง และไม่ใส่
เครื่องประดับใด ๆ ท่ีไม่เหมาะสมกับบุรุษเพศ 

           ๑๓.๒ นักศึกษาหญิง 
         ๑๓.๒.๑ ไว้ผมทรงสุภาพ ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย ไมย่้อมสผีม หากจ าเป็น
ให้ย้อมเฉพาะสีด าเท่าน้ัน 
         ๑๓.๒.๒ สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงไมด่ึงต่ าปิดหัวเข็มขัด ไม่พบัแขนเสื้อ 
         ๑๓.๒.๓ ไม่ใสเ่ครื่องประดับที่มีค่า อันอาจเป็นอันตรายแก่ตนเอง 

ส่วนที่ ๔ 
ข้อก ำหนดทั่วไป 

 
ข้อ ๑๔ ในเวลาราชการนักศึกษาทุกคนจะต้องแต่งกายเครื่องแบบปกติเพื่อการเข้าช้ันเรียน 

และตดิต่อราชการ 
 ข้อ ๑๕ นอกเวลาราชการนักศึกษาทุกคนจะต้องแต่งกายสุภาพ 
 

ส่วนที่ ๕ 
บทลงโทษ 

 
 ข้อ ๑๖ การพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผดิให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ 
 ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดเีป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙  

      (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม   จันทร์แก้ว) 
                  นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ ์
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