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ค ำน ำ 
 

งานพฒันานักศึกษา  เป็นงานบริการของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดข้ึนเพื่อส่งเสริมและมุ่งพฒันา
นักศึกษาให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและมีความรับผิดชอบ   สู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์                    
และกา้วสู่สังคม ไดอ้ยา่งสง่างาม 

 
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ท่ีจดัท าข้ึนน้ีจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญให้กับนักศึกษาท่ีจะได้ทราบ  

แนวทางกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งทราบ  และปฏิบติัตามไดถู้กตอ้ง ทั้งเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัของหน่วยงานการพฒันานักศึกษา ในการด าเนินงาน ด้านกิจการนักศึกษาได้อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

 
กองพฒันานกัศึกษา ขอขอบพระคุณ คณะผูจ้ดัท าและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการร่วมจดัท าคู่มือน้ี

ข้ึนมาและหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือกิจการนักศึกษาเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาตลอดจนอาจารย์ท่ี
ปรึกษา และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 

 
 

 

กองพฒันานกัศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถมัภ์ 
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ประวตัคิวามเป็นมากองพฒันานกัศึกษา 
 

ตามพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู พ.ศ.2518 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2527 ท่ีก าหนดใหส้ามารถเปิดสอนระดบัปริญญาตรีในสาขาอ่ืนไดน้อกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา  
ผลจากการแกไ้ขพระราชบญัญติัคร้ังน้ี   ท าให้มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลยัครูใหม่ ส่วนราชการหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัของมหาวิทยาลยัอุดมศึกษาคือ   กองพฒันา
นกัศึกษา  จึงไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่นั้นเป็นตน้มามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาและเสริมสร้างชีวิตนกัศึกษาให้
สมบูรณ์เพียบพร้อมดงัปณิธาน  จึงไดจ้ดัตั้งกองพฒันานกัศึกษา  เพื่อสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ    ส านกังานตั้งอยู่อาคาร  กองพฒันานกัศึกษา  มหาวิทยาลยั
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์  ต  าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี 13180 โทรศพัท ์0 – 2909-1427 เบอร์ภายใน 0-2529-0674 9 ต่อ 128,239  
โทรสาร   0 - 2909 – 1428 

ปรัชญา  (Philosophy) 
                   “พฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีดี  เก่ง  ทนัสมยั  รับใชส้งัคม” 

วสัิยทศัน์   (Vision) 
                          กองพฒันานกัศึกษา  เป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนส่งเสริมใหน้กัศึกษาเป็นคนดี มีความรู้  ความสามารถและมีทกัษะในการด ารงชีวิตในสงัคมได้
อยา่งมีความสุข          

พนัธกจิ   (Mission  statement) 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกองพฒันานกัศึกษาส่งผลใหว้ิสยัทศันบ์รรลุเป้าหมายซ่ึงก าหนดกรอบภารกิจกองพฒันานกัศึกษา ดงัน้ี 
1.  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม  มีระเบียบวินยัทั้งต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลยั  และต่อสงัคมประเทศชาติ 

 2.  สนบัสนุนใหน้กัศึกษาไดแ้สดงออกในทางท่ีถูกตอ้งดีงาม 
3.  ส่งเสริมนกัศึกษาใหมี้ประสบการณ์และทกัษะดา้นวิชาการ  การกีฬาและนนัทนาการ  ดา้นการบ าเพญ็ประโยชนต์่อสงัคมและดา้นการอนุรักษส่์งเสริมพฒันา

และเผยแพร่ศาสนาศิลปวฒันธรรม 
 4.  จดัสวสัดิการและสวสัดิภาพใหน้กัศึกษาไดใ้ชชี้วิตอยูใ่นมหาวิทยาลยัอยา่งมีความสุข   
      และบงัเกิดความพอใจ 
 5.  ส่งเสริมการท างานร่วมกนั  การเป็นผูน้ าท่ีดีและการเป็นผูต้ามท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์   (Objective) 
 การด าเนินงานของกองพฒันานกัศึกษา  มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีมีความรู้คูคุ่ณธรรมเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
2. เพื่อพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีมีประสบการณ์  ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  รวมทั้งเป็นผูมี้ทกัษะในการน าผูอ่ื้น  และการเป็นผูร่้วมงานท่ีดีได ้
3. เพื่อพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นผูมี้สุขภาพพลานามยัท่ีแขง็แรง  และสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ 
4. เพื่อพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมรับผดิชอบในการบ ารุงรักษาวฒันธรรมไทย 
5. เพื่อพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นพลเมืองดีของประเทศสืบไป 

เป้าหมายและผลทีค่าดจะได้รับ 

 1.  งานบริการและกิจกรรมของกองพฒันานกัศึกษาไดเ้ป็นท่ียอมรับและพงึพอใจแก่ผูม้ารับบริการ 
 2.  ไดบ้ณัฑิตของกองพฒันานกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งตามปณิธานของกองพฒันานกัศึกษา และความตอ้งการของสงัคม 
 3.  ไดบุ้คลากรท่ีมีการพฒันาขีดความสามารถของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
 4.  ไดก้ารปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด  (Best  practice)  ในการส่งเสริมพฒันาการของนกัศึกษา  ศึกษาและจดัสภาพ  
           ส่ิงแวดลอ้ม  และด าเนินกิจการท่ีส าคญัของมหาวิทยาลยั  ซ่ึงสามารถใหบ้ริการเผยแพร่  อ านวยความ 
       สะดวก  รวดเร็ว  และถูกตอ้ง  แก่ผูรั้บบริการ 
 5.   กองพฒันานกัศึกษามีมาตรฐานและคุณภาพในงานการบริการในระดบัท่ีไดรั้บการยอมรับ 
 6.   นกัศึกษามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและพฒันามากข้ึน 
 7.   มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  และกลไกการส่งเสริมระบบท่ีชดัเจนทั้งในระดบัส านกัและฝ่าย  ตา่ง ๆ  ในกองพฒันานกัศกึษา 

8.  จดัท ารายงานการประเมินตนเองรายปี   เสนอมหาวิทยาลยัทุกปีงบประมาณ 
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นโยบายการจดักจิกรรมกองพฒันานักศึกษา 
1. ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษาตามปรัชญาของมหาวิทยาลยั 
2. ส่งเสริมงานกีฬาและนนัทนาการเพื่อพฒันาความเป็นผูน้ า  การท างานเป็นทีม 
3. ส่งเสริมงานศิลปวฒันธรรม  เพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี  อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
     และวฒันธรรมไทย 
4. ส่งเสริมการป้องกนั  การแกไ้ข  และการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษา 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ในการปฏิบติังานมีดงัน้ี 

1. จดัท าแผนปฏิบติัการ 
2. จดัท าคู่มือปฏิบติังานของแต่ละฝ่าย 
3. มีการรายงานผลการปฏิบติังาน อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
4. จดัท าแผนพฒันากิจกรรมนกัศึกษา 
5. จดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 
6. จดัการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 
7. มีการสร้างเครือข่ายนกัศึกษา 
8. สร้างอตัลกัษณ์เอกลกัษณ์มหาวิทยาลยัแก่นกัศึกษา 
9. มีการใหบ้ริการท่ีเป็นประโยชนแ์ก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

                  10. มีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาในการท ากิจกรรม 
2.  เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมการใหบ้ริการแก่นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเหมาะสม 
3. เพื่อสร้างความร่วมมือความตระหนกัและจิตส านึกร่วมกนัของนกัศึกษา และศิษยเ์ก่า 
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มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(Valaya Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage)  

เอกลกัษณ์ (Attribute) “เป็นสถาบันทีน้่อมน าแนวทางการด าเนินชีวติ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
อตัลกัษณ์ (Identity) “บัณฑติจิตอาสา พฒันาท้องถิ่น” 

กองพฒันานักศึกษา  (Division of Student Development) 

 
อาจารย ์ดร.สุพจน ์ ทรายแกว้ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

 
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒันบ์ดี 

รองอธิการบดี   
 

 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิสา  พกัตร์วิไล 

ผูช่้วยอธิการบดี 

 
นางสาววราภรณ์  ไชยสุริยานนัท ์

ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 
 

งานบริหารงานทัว่ไป General 
Services 

งานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ  Educational and 

Career Guidance 

งานส่งเสริมนักศึกษา Student 
Promotion 

งานบริการและสวสัดกิาร
นักศึกษา 

Facilitated Service 

ส านักศิลปวฒันธรรม 
Art and Culture  Center 

 
 
1. นายมาโนช เงาภู่ทอง 
พนกังานการศึกษา 3 ส 

 
1. นางสาวสุนิสา คงทอง 
นกัแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ 

 
1. น.ส.บวัทิพย ์บุญประเสริฐ 
นกัวิชาการศึกษา 

 
1.นางสาวกลัยา นนัทส์ าเภา 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

 
1.นางนนัทิกานต ์บุตรบาล 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  

2.นางสาวมาส ดอกสร้อย
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

2.นางสาวธญัญภรณ์ บุญเพิ่ม 
นกัแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ 

2.น.ส.มลิวรรณ พนัธ์ภกัด์ิ 
นกัวิชาการศึกษา 

2.นางสาวศิรินนัท ์จนัทร์โฉม 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

2.นางเบญจภคัค ์ธนแพรวพนัธ ์
นกัวิชาการศึกษา 

3.นายอานนท ์มีสมบติั 
นกัวิชาการศึกษา 

3.นางสาวเพียงใจ เสือเอก 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

3.นางเพญ็พนา เครือเมฆ 
นกัวิชาการศึกษา  

3.นางดาลดั  แหว้เพช็ร 
นกัวิชาการศึกษา 
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งานบริหารทัว่ไป              งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานส่งเสริมนักศึกษา งานบริการและสวสัดกิารนักศึกษา        งานศิลปวฒันธรรม 
     
- งานสารบรรณกองพฒันานกัศึกษา 
- งานจดัซ้ือ-จดัจา้ง 
- งานควบคุมการเบิกจ่าย 
- งานพสัดุกองพฒันานกัศึกษา 
- การวางแผนและงบประมาณ 
- งานการประชุม 
- การประกนัคุณภาพหน่วยงาน 
- งานบุคลากร 
- งานประชาสมัพนัธ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานบริการออกบตัรนกัศึกษา 
- งานการดูแลบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีและ
อุปกรณ์กีฬา 
- งานรับ-ส่งไปรษณีย/์จดหมายลงทะเบียน 
- งานรับและแกปั้ญหาเร่ืองร้องทุกข ์   (เหตุ
จากการใหบ้ริการ/จากบุคลากรของกอง
พฒันานกัศึกษา) 
-งานอ่ืนๆ ทีผู้่บังคบับัญชามอบหมาย 
 
   

- งานบริการใหค้  าปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
และพฒันาตน 
- งานบริการสารสนเทศการฝึกอบรม 
- งานบริการจดัหางานแก่นกัศึกษาเพื่อ 
การมีงานท า  
- งานการบริการแนะแนวการศึกษาสญัจร 
- งานส่งเสริมประสบการณ์และพฒันา 
ทกัษะอาชีพนกัศึกษา 
- งานการประสานงานศิษยเ์ก่า 
- งานการจดัหาและจดัสรรทุนการศึกษา 
- งานบริการนกัศึกษาพิการ 
- งานรับเร่ืองราวร้องทุกข ์
- งานรับและแกปั้ญหาเดือดร้อนของ
นกัศึกษา (เหตุจากนกัศึกษา) 
-งานอ่ืนๆ ทีผู้่บังคบับัญชามอบหมาย 
 
 

งานกจิกรรมนักศึกษา 
-งานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
-งานส่งเสริมกิจกรรมองคก์ารบริหาร
นกัศึกษาและสภานกัศึกษา 
-งานการประสานงานท่ีปรึกษาชมรมต่างๆ 
-งานส่งเสริมกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
-งานส่งเสริมกิจกรรมศิลปวฒันธรรม 
-งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 
-งานบ ารุงรักษาและบริการอุปกรณ์กีฬา 
งานวนัิยและพฒันาศักยภาพนักศึกษา 
- งานวินยันกัศึกษา 
- งานส่งเสริมวินยัและสร้างภูมิคุม้กนั
นกัศึกษา 
-งานพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 
-งานส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสงัคมและจิตอาสา 
-งานส่งเสริมวฒันธรรมและคุณธรรม
นกัศึกษา 
-งานบริการกองทุนเพื่อนกัศึกษา 
-งานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม
มหาวิทยาลยั 
-งานอ่ืนๆ ทีผู้่บังคบับัญชามอบหมาย 

-งานกองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา  
กยศ./กรอ. 
-งานส่งเสริมพฒันานกัศึกษากูย้ืม 
-งานการประกนัอุบติัเหตุของนกัศึกษา 
-งานการศึกษาวิชาทหารของนกัศึกษา 
และผอ่นผนัทหาร 
-งานส่งเสริมกิจกรรมของนกัศึกษาหอพกั 
-งานบริการสุขภาพและอนามยั 
-งานอ่ืนๆ ทีผู้่บังคบับัญชามอบหมาย 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณส านกัศิลปวฒันธรรม 
- งานจดัซ้ือ-จดัจา้ง 
- งานพสัดุส านกัศิลปวฒันธรรม 
- งานควบคุมการเบิกจ่าย 
- การวางแผนและงบประมาณ 
- งานการประชุม 
- การประกนัคุณภาพหน่วยงาน 
- งานประชาสมัพนัธ์ 
งานอนุรักษ์และพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
-งานอนุรักษสื์บสานวฒันธรรมและ                 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
-งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม 
-งานวิจยัและรวบรวมขอ้มูลทางวฒันธรรม 
งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 
-งานส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
-งานเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 
-งานสร้างเครือข่ายทางวฒันธรรม 
-งานอ่ืนๆ ทีผู้่บังคบับัญชามอบหมาย 
 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

กองพัฒนำนักศึกษำ 
(ผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ 1 อัตรำ) 
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1. หน่วยงานบริหารงานทัว่ไป 
1.1  งานบัตรประจ าตวันักศึกษา 
นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ตอ้งมีบตัรประจ าตวันกัศึกษาทุกคนเพ่ือใชใ้นการติดต่อกบัหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลยั และหน่วยงานภายนอก ซ่ึงกองพฒันานกัศึกษาไดอ้ านวยความสะดวกให้กบันักศึกษา โดยประสาน
จดัท าบตัรประจ าตวันกัศึกษา ในรูปแบบ บตัร ATM โดยมีขั้นตอนในการท าดงัน้ี 

การจดัเตรียมเอกสารและหลกัฐาน 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน                จ านวน  2  ใบ 
2. รูปถ่ายชุดสุภาพ  1  น้ิว                  จ านวน  2  รูป 
3. ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ (ถา้มี) จ านวน  1  ชุด 
4. เงินเปิดบญัชี                                                 จ านวน  1,000  บาท 

(ธนาคารหกัค่าธรรมเนียมท าบตัรนกัศึกษา จ านวน 230 บาท จากเงินเปิดบญัชี) 
 

ค าอธิบายรหัสประจ าตวันักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนจะมีเลขประจ าตวั 11 หลกั ตามท่ีระบุไวใ้นบัตรประจ าตวันักศึกษารายละเอียดของรหัสและ
ความหมายมีดงัต่อไปน้ี  
ดงัตวัอยา่ง  61 – 6 – 3 -218 – 02 – 08  
รหัสประจ าตวั                   6   1   6         3                 3   1   8              0   2               0   8 
เลขหลกัที ่             1   2             3         4                 5   6   7               8   9              10  11 
     
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสามารถติดต่อท าบตัรประจ าตวันกัศึกษาไดท่ี้ ธนาคารกรุงไทย  
                       สาขามหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ปีท่ีเร่ิมเขา้ศึกษา 
(ใชต้วัเลข 2 ตวัทา้ยของ
พ.ศ.ท่ีเร่ิมเขา้) 

ประเภทนกัศึกษา            
ภาคปกติหรือภาคพิเศษ 

ระดบัการศึกษา 
รหัสโปรแกรมวชิา จ านวนหมู่เรียน เลขท่ีนกัศึกษา 

ในห้องเรียน 
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 1.2 งานบริการไปรษณยีภณัฑ์ 
กองพฒันานกัศึกษามีบริการดา้นไปรษณียภณัฑไ์วบ้ริการนกัศึกษา ทุกประการ เช่น ธนาณัติ พสัดุ จดหมายลงทะเบียน จดหมายด่วน(EMS) และส่ิง

ตีพิมพ ์นกัศึกษาสามารถขอรับไปรษณียภณัฑท่ี์กองพฒันาศึกษาโดยจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
1.2.1 แต่งกายชุดนกัศึกษา 
1.2.2 แสดงบตัรประจ าตวันกัศึกษา หรือบตัรประจ าตวัประชาชน 

  
  ขั้นตอนการขอรับไปรษณยีภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายธุรการ ส านกังานอธิการบดี  
รับไปรษณียภณัฑจ์ากไปรษณียป์ระตูน ้ าพระอินทร์ 

เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนรับ 

คดัแยกไปรษณียภณัฑ ์
ธนาณติั พสัดุ EMS จดหมาย ส่ิงตีพิมพ ์

จดหมาย / ส่ิงตีพิมพ ์
คดัแยก จดัเก็บท่ีตูจ้ดหมาย 

ธนาณติั พสัดุ EMS 
จดหมายลงทะเบียน คดัแยกจดัเก็บ 

ภายในกองพฒันานกัศึกษา 

หากไม่มีผูติ้ดต่อขอรับ ภายใน 1 เดือน จะ
ส่งคืนกลบัไปรษณียต์น้สังกดั ประกาศรายช่ือตามประเภท 

นกัศึกษายืน่เอกสารขอรับไปรษณียภณัฑ์ 

1. แต่งกายชุดนกัศึกษา 
2. แสดงบตัรนกัศึกษา หรือ 
    บตัรประจ าตวัประชาชน 
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1.  หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  มีหนา้ท่ีคอยดูแลให้ความช่วยเหลือนกัศึกษาให้สามารถด าเนินชีวติในมหาวิทยาลยั  ไดอ้ยา่งมีความสุข  สามารถเรียนส าเร็จ

ตามหลกัสูตรและออกไปประกอบอาชีพตามสาขาวชิาท่ีเรียน  ตามความสามารถ  ตามความถนดัและช่วยเหลือสังคมตลอดจนสามารถด าเนินชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
หน่วยบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มี 5 งานบริการ ดังน้ี 

2.1 งานบริการส ารวจนักศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service) 
จดัข้ึนเพื่อนกัศึกษาแต่ละบุคคล  เพื่อตอ้งการทราบรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัตวันกัศึกษา ไดแ้ก่ งานจดัท าระเบียนสะสม  บริการขอ้มูลนกัศึกษาให้แก่ฝ่าย              

ท่ีเก่ียวขอ้ง  จดัรวบรวมแบบทดสอบทางจิตวิทยา 

2.2 งานบริการสารสนเทศ (Information Service) 
คือ การบริการให้ความรู้  และข่าวสารแก่นกัศึกษาดา้นอาชีพ  ดา้นเร่ืองส่วนตวั  และสังคมโดยจดับริการต่างๆ ไดแ้ก่ การจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 

บริการขอ้มูลการสมคัรงาน และบริการข่าวการศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดงัน้ี 
- ดา้นข่าวสารการให้ทุนการศึกษา 
- จดัข้ึนเพื่อให้ค  าปรึกษาแก่ดา้นข่าวสารการสมคัรงาน 
- ดา้นข่าวสารการศึกษาต่อ 
- ดา้นบริการจดัหางาน 
- ดา้นบริการแนะแนวทางเวบ็ไซต์ 

2.3 งานบริการให้ค าปรึกษา (Counseling Service) 
นกัศึกษาท่ีมีปัญหาส่วนตวั ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และปัญหาวชิาการ เพื่อช่วยให้นกัศึกษามีความมัน่คงทางอารมณ์ มีการแสดงออกอยา่งมีเหตุผล 

2.4 งานจัดวางตวันักศึกษา (Placement Service) 
จดัข้ึนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาดา้นต่างๆ เช่น ช่วยหาทุนการศึกษาให้นกัศึกษาท่ีขาดแคลน ช่วยจดัหาทุนให้นกัศึกษา การเลือกวิชาเรียน การจดัหางานนอกเวลา

ให้นกัศึกษาท าในระหวา่งเรียน 
 การจัดหาทุนการศึกษา จะมีทุนประเภทต่างๆ ดังน้ี 
 - ทุนต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ทุนท่ีนักศึกษาแต่ละ  คนจะไดรั้บทุนจนจบการศึกษา เช่น ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกลา้ ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า  ทุนสลากกินแบ่ง
รัฐบาล  ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล  ทุนนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์  ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์  ทุนมูลนิธิชิน  โสภณพานิช  ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู ้หน่ึง                                
ทุนปูนซิเมนตไ์ทย  
                                        - ทุนเฉพาะปี ไดแ้ก่ เป็นทุนท่ีนักศึกษาไดรั้บคร้ังเด่ียวไม่ต่อเน่ือง เช่น กองทุนเพื่อการศึกษาสุรินทร์-วรารัตน์ เทพกาญจนา  ทุนครอบครัวจรูญธรรม  ทุน 
ผศ.เดชา  เกียรติศิริ   ทุนบริษทั ปตท.ทุนทิสโก ้  ทุนมูลนิธิปอเตก็ต้ึง  ทุนโครงการเขียนเรียงความส าหรับเด็กและเยาวชน  ทุนธนาคารกสิกรไทย (จ ากดั) มหาชน เป็นตน้ 

                               2.5 บริการติดตามผลและวิจัย (Follow up Research Service) บริการน้ีมีความประสงคเ์พื่อติดตามผลของการบริการต่างๆ ท่ีจดัไวใ้ห้นักศึกษาเพื่อ
ติดตามผลของนกัศึกษาท่ีมารับบริการ 
                              2.6 บริการนักศึกษาพกิาร 
                                    - เป็นแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบันกัศึกษาพิการของมหาวิทยาลยั 
                                    - ส่งขอ้มูลเก่ียวกบัการรับนกัศึกษาพิการไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
                                    - ประสานงานกบัทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการแก่นกัศึกษา 
                                    - ดูแลสุขภาพจิต และเป็นท่ีปรึกษาทางการศึกษา การปรับตวั การใชชี้วิตประจ าวนั ใหแ้ก่นกัศึกษาพิการ 
                                    - ดูแลเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษาพิการ 
                              2.7 คดักรองนักศึกษาเชิงจิตวทิยา 

                คดักรองนกัศึกษาท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต เพื่อเขา้สู่กระบวนการใหค้  าปรึกษาทางจิตวิทยา ใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจปัญหาและ  
ความตอ้งการของตนเอง เพื่อลดการเกิดปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนกัศึกษา 
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ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา 

นกัศึกษาขอรับใบสมคัรขอทุนการศึกษาท่ีงานแนะแนวฯ 
 กองพฒันานกัศึกษาหรือส านกังานคณะทุกคณะ 

นกัศึกษากรอกใบสมคัรทุนการศึกษา 

ให้ผูป้กครองรับรอง 

อาจารยท่ี์ปรึกษารับรองความประพฤติ 

แนบเอกสารการสมคัร 

ส่งเอกสารท่ีงานแนะแนวฯ กองพฒันานกัศึกษาหรือท่ีส านกังานคณะท่ีนกัศึกษาสังกดั 

เขา้รับการสัมภาษณ์ 

คณะกรรมการพิจารณา 

ประกาศผลผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา 

แจง้ไปยงัคณะแต่ละคณะคณะ 

บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
งานแนะแนว หรือเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั 
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1. หน่วยบริการและสวสัดกิารนักศึกษา 
1.1  งานบริการหอพกันักศึกษา 
มหาวิทยาลยั จดัหอพกัเพื่อใหบ้ริการแก่นกัศึกษา  โดยเฉพาะนกัศึกษาหญิงซ่ึงนโยบายในการจดัหอพกั คือเพื่อเป็นสถานท่ีฝึกอบรมให้

นกัศึกษา เป็นคนดีมีพลานามยัสมบรูณ์  แข็งแรง มีความสุขและประสบการณ์  ปลูกฝังให้นกัศึกษาทุกคนมีความรักใคร่  สามคัคีกลมเกลียว  เป็นอนัหน่ึง
อนัเด่ียวกนั  มีทศันคติท่ีถูกตอ้งดีงามรักความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพแวดลอ้ม  เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน  ยิ่งไปกวา่นั้น  หอพกัมหาวิทยาลยัยงัเป็นสถานท่ีใหน้กัศึกษาสามารถใชชี้วิตร่วมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข  

เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย  มหีน้าทีแ่ละรับผดิชอบเกีย่วกบัหอพกั ดงันี้ 

1.  รักษาดูแลความปลอดภยัในบริเวณหอพกั 
2.  สงัเกตและตรวจสอบผูท่ี้ผิดสงัเกตท่ีมิใช่ผูพ้กัอาศยั  พร้อมทั้งแจง้แก่ผูดู้แลหอพกัทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป 

 3.  อ่ืนๆ ตามท่ีผูดู้แลหอพกัมอบหมาย 

รายละเอยีดของหอพกั 

 ปัจจุบนัทางมหาวิทยาลยัมีหอพกัเพื่อรองรับนกัศึกษาทั้งหมดจ านวน  6  หอพกั  โดยแบ่งออกเป็น 
 1.  หอพกันกัศึกษาหญิง  จ านวน  4  หอ  ดงัน้ี 
 1.1  หอเพชร  มีหอ้งพกั  192  หอ้ง  รองรับนกัศึกษาได ้ 768  คน 
 1.2  หอบุษราคมั  มีหอ้งพกั  38  หอ้ง  รองรับนกัศึกษาได ้ 152  คน 
 1.3  หอมุกดา  มีหอ้งพกั  38  หอ้ง  รองรับนกัศึกษาได ้ 152  คน 
 1.4  หอนิลรัตน ์ มีหอ้งพกั  38  หอ้ง  รองรับนกัศึกษาได ้ 152  คน 
 2.  หอพกันกัศึกษาชาย  จ านวน  2  หอ  ดงัน้ี 
 2.1  หอทบัทิม  มีหอ้งพกั  38  หอ้ง  รองรับนกัศึกษาได ้ 152  คน 
 2.2  หอมรกต  มีหอ้งพกั  38  หอ้ง  รองรับนกัศึกษาได ้ 152  คน 

ขั้นตอนการรายงานตวัเข้าพกัอาศัย 

 1.  นกัศึกษาตรวจสอบหมายเลขหอ้งพกัท่ีจดัให ้
 2.  เม่ือนกัศึกษาทราบหมายเลขหอ้งแลว้  ใหน้กัศึกษาน าใบเสร็จรับเงินและบตัรประจ าตวันกัศึกษาแสดงต่อ เจา้หนา้ท่ีประจ าหอพกั             
เพื่อขอรับกุญแจหอ้งพกัและใบตรวจเช็ควสัดุ  ครุภณัฑภ์ายในหอ้งพกั   
 3.  นกัศึกษาตรวจสอบวสัดุ  ครุภณัฑ ์ ตามใบตรวจเช็ค  และน าใบตรวจเช็คส่งคืนเจา้หนา้ท่ีประจ าหอพกัเพื่อเกบ็เขา้แฟ้มประวติัผูเ้ขา้พกั 

ขั้นตอนการย้ายออกจากหอพกั   

 นกัศึกษามีความประสงคจ์ะออกจากหอพกั  ปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  แจง้ความประสงคแ์ก่เจา้หนา้ท่ีประจ าหอพกั 
 2.  ท าความสะอาดวสัดุ  ครุภณัฑแ์ละจดัเกบ็หอ้งพกัใหเ้รียบร้อย 
 3.  เจา้หนา้ท่ีประจ าหอพกัตรวจสอบวสัดุ  ครุภณัฑ ์ ภายในหอ้งพกั 
 4.  นกัศึกษาคืนกุญแจหอ้งพกัแก่เจา้หนา้ท่ีประจ าหอพกั  และรับใบแจง้ยา้ยออก 
 5.  นกัศึกษาน าใบแจง้ยา้ยออกและใบเสร็จค่าประกนัมาแสดงพร้อมรับเงินประกนั 
 6.  หา้มมิใหน้กัศึกษายา้ยออกจากกหอพกัโดยมิไดรั้บอนุญาต 

ขั้นตอนการแจ้งซ่อมวสัดุ  ครุภัณฑ์ 

 1.  นกัศึกษากรอกแบบฟอร์มใบแจง้ซ่อม  โดยขอรับแบบฟอร์มไดท่ี้  ส านกังานหอพกันกัศึกษา 
 2.  ส่งเอกสารการแจง้ซ่อมท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้น  ท่ีส านกังานหอพกันกัศึกษาในเวลาราชการ 
 3.  ผูดู้แลหอพกัลงทะเบียนรับเอกสารแจง้ซ่อม  แจง้ช่างซ่อมบ ารุงรับทราบ  พร้อมโทรแจง้  วนั  เวลา ท่ีซ่อมแก่นกัศึกษา 
 4.  ช่างซ่อมบ ารุงรับเอกสารและด าเนินการซ่อมแซมในเวลาราชการ 
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ก าหนดเวลาการเปิด-ปิดหอพกั 

 หอพกัมีก าหนดการเปิด-ปิด  ดงัน้ี 
 เวลาเปิด  06.00 น. / เวลาปิด  22.00 น. 
กรณีท่ีนกัศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะเขา้ออกนอกเหนือเวลาท่ีทางหอพกัก าหนดใหน้กัศึกษาแจง้ความประสงคแ์ก่เจา้หนา้ท่ีประจ าหอพกัล่วงหนา้ 

ข้อปฏบิัตสิ าหรับผู้พกัอาศัยในหอพกันักศึกษา 

  1.  ไม่น าบุคคลภายนอกเขา้พกัในหอพกัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
  2.  ตอ้งช่วยกนัรักษาความสะอาด  และดูแลรักษาทรัพยสิ์น  ตลอดจนวสัดุ  ครุภณัฑข์องหอพกัใหค้งสภาพดีอยูเ่สมอ  หากเกิดความเสียหาย
อนัเกิดจากการกระท าของนกัศึกษา                 ตอ้งชดใชต้ามราคาท่ีทางมหาวิทยาลยัก าหนด 
  3.  ไม่ควรน าทรัพยสิ์นมีค่ามาเกบ็รักษาไวใ้นหอพกั  หากมีการสูญหายเกิดข้ึน   
ทางมหาวิทยาลยัจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
  4.  ตอ้งใชไ้ฟฟ้าและน ้าประปาอยา่งประหยดั 
  5.  ตอ้งปฏิบติัตนเยี่ยงสุภาพชน  ทั้งดา้นการแต่งกายและความประพฤติ 
  6.  ตอ้งส่งคืนกุญแจหอ้งพกัและคียก์าร์ดทุกคร้ังเม่ือยา้ยออกจากหอพกั 
  7.  ในกรณีท่ีวสัดุ  ครุภณัฑใ์นหอ้งพกัช ารุดอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไม่ได ้ ใหน้กัศึกษาแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีประจ าหอพกั การซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์
ท่ีช ารุดโดยการเส่ือมสภาพ  ทางมหาวิทยาลยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย  แต่หากการช ารุดนั้นเกิดจากการกระท าของนกัศึกษา  นกัศึกษาจะตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
  8.  เม่ือมีเร่ืองหรือเหตุการณ์ใดๆ ตลอดจนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนโ์ปรดแจง้แก่เจา้หนา้ท่ีประจ าหอพกั   
  9.  นกัศึกษาตอ้งใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมท่ีทางหอพกัจดัข้ึน 
 10. การใชบ้ริเวณหอพกัเพื่อการประชุมหรือจดักิจกรรมตอ้งขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูดู้แลหอพกั   
                    เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงด าเนินการได ้
 11. นกัศึกษาตอ้งไม่ละเมิดขอ้หา้มของหอพกั 

ข้อห้ามของหอพกันักศึกษา 

 1.  หา้มประพฤติตนหรือกระท าใดๆ ใหเ้ป็นท่ีเส่ือมเสียวฒันธรรมในทางเพศ  หรือทางชูส้าวในบริเวณหอพกั 
 2.  หา้มกล่าววาจา  หรือแสดงอาการท่ีไม่เหมาะสม  หรือไม่เคารพเจา้หนา้ท่ีประจ าหอพกัหรือบุคคลอ่ืนท่ีมี 
                   หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอพกั 
 3.  หา้มท าลายทรัพยสิ์นหอพกั  หรือก่อให้เกิดความเสียหายในหอพกั 
 4.  หา้มเสพหรือมีไวค้รอบครองซ่ึงสุรา  ยาเสพติดให้โทษ  และของมึนเมาอ่ืนในหอพกั 
 5.  หา้มก่อการทะเลาะวิวาท 
 6.  หา้มลกัทรัพย ์
 7.  หา้มน าอาวุธ  วตัถุระเบิด  เขา้มา  หรือครอบครองในบริเวณหอพกั 
 8.  หา้มเล่นการพนนั 
 9.  หา้มเมาสุราอาละวาด 
 10. หา้มถอดถอน  ดดัแปลง  โยกยา้ย  ต่อเติมวสัดุ/ครุภณัฑ ์ ประจ าหอ้งพกั  หา้มตอกตะปู 
 11. หา้มส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 
 12. หา้มประกอบอาหารอนัก่อใหเ้กิดความร าคาญต่อผูอ่ื้นในหอพกั 
 13. หา้มน าสตัวเ์ล้ียงมาเล้ียงหรือใหอ้าหารสตัว ์
 14. หา้มตากเส้ือผา้  เคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ เคร่ืองนอน  บริเวณท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 
 15. หา้มเขา้ไปในหอ้งผูอ่ื้นขณะท่ีเจา้ของหอ้งไม่อยู ่
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ส่ิงอ านวยความสะดวก 

  1.  ส านกังานหอพกั 
  2.  ป้ายประชาสมัพนัธ์หอพกั 
  3.  อินเตอร์เน็ตไร้สาย  WiFi 
  4.  หอ้งอ่านหนงัสือ (Study Room) 
  5.  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
  6.  บริการดา้นเวชภณัฑแ์ละยาสามญัประจ าบา้น  โดยติดต่อไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีประจ าหอพกั 
  7.  บริการกุญแจส ารอง  กรณีท่ีนกัศึกษาตอ้งการใชกุ้ญแจส ารองเขา้หอ้งพกั  โดยแสดง 
บตัรประจ าตวันกัศึกษา แต่เจา้หนา้ท่ีประจ าหอพกัเป็นผูเ้ปิดหอ้งพกัให ้ ไม่อนุญาตใหน้ ากุญแจหอ้งพกัไปจดัท ากุญแจส ารองโดยเด็ดขาด 
  8.  บริการซ่อมแซมวสัดุ  และครุภณัฑท่ี์ช ารุด  โดยแจง้เจา้หนา้ท่ีหอพกั 
  9.  มีพนกังานท าความสะอาดภายในหอพกัและบริเวณหอพกั 
 10. ลานเอนกประสงค ์
  11. สถานท่ีจอดรถ 
 12. ระบบรักษาความปลอดภยั 
 -  ระบบ Key Card  ในการเขา้-ออกหอพกั 
 -  ระบบกลอ้งวงจรปิด 
 -  ถงัดบัเพลิง 
 -  บนัไดหนีไฟดา้นขา้งหอพกั 
 -  เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
 13. ร้านคา้สวสัดิการและเคร่ืองอ านวยความสะดวก 
  -  ร้ายขายอาหาร 
  -  ร้านขายสินคา้เบด็เตลด็ 
                           -  เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ 
  -  ตูก้ดน ้าด่ืมหยอดเหรียญ 
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1.2  งานกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
งานกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา  เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนแก่นักศึกษาจากครอบครัวท่ีมีรายไดน้้อย  ซ่ึงดอ้ย

โอกาสทางการศึกษา  อนัจะมีส่วนส าคญัในการการยกฐานะความเป็นอยูข่องประชาชน  และเป็นการสนองนโยบายการกระจายรายได ้ โดยสามารถกูย้มืเป็นค่าเล่าเรียน  
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองทางการศึกษาและค่าใชจ่้ายในการครองชีพระหวา่งการศึกษา 

 

3.หน่วยบริการและสวสัดกิารนักศึกษา 

3.1งานกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
งานกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา  เป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนแก่นกัศึกษาจากครอบครัวท่ีมี

รายไดน้อ้ย  ซ่ึงดอ้ยโอกาสทางการศึกษา  อนัจะมีส่วนส าคญัในการการยกฐานะความเป็นอยูข่องประชาชน  และเป็นการสนองนโยบายการ
กระจายรายได ้ โดยสามารถกูย้มืเป็นค่าเล่าเรียน  และค่าใชจ่้ายในการครองชีพระหวา่งการศึกษา 
คุณสมบัติผู้กู้ 

o เป็นนกัศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
o สญัชาติไทย 
o มีรายไดค้รอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี 
o ไม่เคยเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
o ไม่เป็นผูมี้งานท าระหวา่งการศึกษา 
o ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
o ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูรั้บโทษจ าคุก 
o เป็นผูมี้ผลการเรียนดีหรือผา่นเกณฑก์ารวดัและประเมินผลทาง 
         สถาบนัการศึกษา 
o เป็นผูมี้ความประพฤติดี  ไม่ฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนัการศึกษาขั้นร้ายแรง 
o เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบหรือประกาศการสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัการศึกษา 
o บนัทึกการเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม ท่ีมุ่งจิตอาสา 
o ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา 

เร่ือง คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์ซ่ึงจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560 
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 คุณสมบัตผู้ิรับรองรายได้ 
             ในการยืน่ขอกูย้มืเพ่ือการศึกษา  จะตอ้งมีผูรั้บรองรายไดข้องครอบครัว 1 คน  และผูรั้บรองรายไดต้อ้งมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 
  หมายเหตุ : การรับส าเนารองรายไดข้องครอบครัว ให้บุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง (พร้อมส าเนาบตัรขา้ราชการและน าเนาทะเบียนบา้นของผู ้
รับรองรายได ้
 1. ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบ าเหน็จบ านาญ 
 2. ขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3. ก านนั ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต  าบล สารวตัรก านนั และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
 4. เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานของรัฐวิสาหกิจ 
 
 

 เอกสารหลกัฐานทีใ่ช้ประกอบการพจิารณากู้ยืมเงนิ 
1.  แบบค าขอกู้ยืมเงนิทีจ่ัดพมิพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบค าขอกู้ยืมเงนิทีเ่ป็นเอกสาร(แบบ กยศ.101) 
2.  เอกสารของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงนิ 
  2.1 ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ 
  2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
3. เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงนิ 
  3.1 ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ 
  3.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
4.  เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดงันี ้
  4.1 กรณีบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือคู่สมรสของผูข้อกูย้ืมเงินมีรายไดป้ระจ า ใหใ้ชห้นงัสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแลว้แต่กรณี 
  4.2 กรณีบิดา มารดา ผูป้กครอง ผูย้ื่นค าขอกูย้ืมเงิน หรือคู่สมรสของผูข้อกูย้ืมเงินไม่มีรายไดป้ระจ าใหใ้ชห้นงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวของผูข้อกูย้ืม
เงิน (แบบ กยศ.102) และส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการของผูรั้บรองรายได ้
5. หนังสือแสดงความคดิเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ทีป่รึกษา (แบบ กยศ.103) 
6. แผนผงัแสดงทีต่ั้งของทีอ่ยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายทีอ่ยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
7. ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาทีผ่่านมา 
8. เอกสารอ่ืนๆ ซ่ึงสถานศึกษาพจิารณาเพิม่เตมิ 

* หมายเหตุ  : ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือช่ือ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน
ของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง เป็นต้น 
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 หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงนิกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
1. เงินกูย้มืท่ีจ่ายเขา้บญัชีของสถานศึกษา ไดแ้ก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองฯ 
2. เงินกูย้มืท่ีจ่ายเขา้บญัชีของนกัเรียน นกัศึกษาผูกู้ย้มื ไดแ้ก่  
ค่าครองชีพ (ค่าท่ีพกัและค่าใชจ่้ายส่วนตวั) 

ขั้นตอนการขอกู้ยืม กยศ. 
                 ตอ้งด าเนินการขอกูย้มืผา่นระบบ  e-student loan  ท่ีเวบ็ไซต ์www.studentloan.or.th โดยให้ปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ลงทะเบียนเพ่ือขอรหสัผา่นเขา้สู่ระบบ  โดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 ชัง่โมง 
2. ผูท่ี้มีรหสัผา่นแลว้ สามารถเขา้ระบบไปกรอกแบบค าขอกูย้มื 
3. รอสถานศึกษาเรียกสมัภาษณ์เพ่ือคดัเลือกผูมี้สิทธ์ิกูย้มื กยศ. โดยสถานศึกษาจะเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัของผูกู้ย้มืเป็นรายปี 

ภายในกรอบวงเงินท่ีจดัสรรให้ 
4. ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกจากสถานศึกษาตอ้งเปิดบญัชีออมทรัพยก์บัธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได ้ เพ่ือรับโอนเงินค่าครองชีพ 
5. ผูไ้ดรั้บสิทธ์ิกูย้มืเงินเขา้มาท าสญัญากูย้ืมเงินผา่นระบบ  โดยตอ้งสั่งพิมพส์ญัญาจ านวน 3 ชุด (ตนัฉบบัและคูฉ่บบั) ด าเนินการให้

ค  ้าประกนั พยานและผูแ้ทนของสถานศึกษาร่วมลงนามในสญัญาทั้ง 3 ฉบบั พร้อมจดัเตรียมเอกสารประกอบสญัญาและสญัญา
เพ่ือส่งให้สถานศึกษา 

6. ติดต่อสถานศึกษา  เพ่ือลงนามและตรวจสอบจ านวนเงินขอกู ้ ในแบบลงทะเบียน / แบบยนืยนัจ านวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครอง
ชีพ  โดยสถานศึกษาเป็นผูย้นืยนัความสมบูรณ์ครบถว้นผา่นระบบ 

7. นกัศึกษารอรับค่าครองชีพเม่ือเปิดเทอม  ทางบญัชีธนาคารกรุงไทย 
8. เงินค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองทางการศึกษา  สามารถตรวจสอบรายช่ือไดท่ี้บอร์ดกองพฒันานกัศึกษา และยืน่เอกสารขอ

เบิกเงินไดท่ี้กองพฒันานกัศึกษา 

 
 

http://www.studentloan.or.th/
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           ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงนิ

ยืม (กยศ.) 
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ข้อพงึปฏิบัติในการจัดท าสัญญา 
 

1. จดัท าสัญญาท่ี  www.studentloan.or.thท าความเขา้ใจสัญญาก่อนลงมือกรอกสัญญา  
2. การกรอกช่ือบญัชี  ถา้มี น.ส./ นาย  ให้กรอกตามช่ือบญัชี(ไม่ใช่ ช่ือ – นามสกุลอยา่งเดียว) 
3. พิมพส์ัญญาจ านวน  3  ฉบบั (หนา้-หลงั) 
4. ผูท่ี้มีอาย ุ20ปีบริบูรณ์ ให้ถือวา่เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
5. ห้าม ลบ ขีดฆ่าแลว้เซ็นช่ือ หรือใชน้ ้ ายาลบค าผดิมิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ 
6. หากไม่สามารถพาผูป้กครอง/ผูค้  ้าประกนั ไปท าสัญญาท่ีอ าเภอได ้ให้พาผูป้กครองมาท าสัญญา ไดท่ี้กองพฒันานกัศึกษา 

กรณีเปลี่ยนช่ือ  ให้ติดต่อธนาคารเพื่อขอเปล่ียนช่ือในบญัชี และมากรอกแบบฟอร์มขอเปล่ียนขอ้มูลผูกู้ ้ท่ีกองพฒันานกัศึกษา  พร้อมส่งเอกสาร ส าเนาบตัร
ประชาชน หนา้บญัชี ทะเบียนบา้น ท่ีเปล่ียนเป็นช่ือใหม่แลว้  พร้อมแนบเอกสารการเปล่ียนแปลงช่ือ เพื่อกองพฒันานกัศึกษา จกัไดส่้งขอ้มูลไปยงัธนาคารกรุงไทย 
ส านกังานใหญ่ 

7. ผูค้  ้าประกนัสามารถเปล่ียนจากบุคคลในปีท่ีแลว้ได ้เพราะสัญญาจะจดัท าปีต่อปี 
8. กรุณาส่งสัญญาเฉพาะช่วงเวลา 09.00 – 15.00 น.  เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะใชเ้วลาในการตรวจสัญญาวนัต่อวนั 
9. เม่ือส่งสัญญาแลว้กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของสัญญา หากเจา้หนา้ท่ีไม่สามารถตรวจพบความผดิไดใ้นขณะนั้น  ตอ้งมาดูประกาศการแกไ้ขสัญญาทุกคร้ัง 

จนกวา่เงินรายเดือนจะเขา้บญัชี 
10. หากมีขอ้สงสัยกรุณาสอบถาม 0 2529 0674 – 7 ต่อ 128 , 239หรือ 0 2909 1428 
 
เอกสารที่ต้องส่งพร้อมสัญญา   “ จ านวน 3 ชุด ” 
1. ส าเนาบตัรประชาชน + ส าเนาหนา้บญัชี + ส าเนาทะเบียนบา้น ของผูกู้ ้ = 1 แผน่กระดาษ A4 (พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งทั้งสองหนา้)                                  

“ จ านวน 3 ชุด ” 
2. ส าเนาบตัรประชาชน + ส าเนาทะเบียนบา้น (ของผูค้  ้าประกนั ขอ้ ค.)   = 1 แผน่กระดาษ A4 

(พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งทั้งสองหนา้)“ จ านวน 3 ชุด ” 
3. ส าเนาบตัรประชาชน + ส าเนาทะเบียนบา้น (ของผูแ้ทนโดยชอบธรรม)  กรณีผูค้  ้าประกนักบั ผูแ้ทนโดยชอบธรรมไม่เป็นคนเดียวกนั  = 1 แผน่กระดาษ A4      “ 

จ านวน 3 ชุด ” 
4. ส าเนาสัญญาเก่า หรือปีการศึกษาสุดทา้ยท่ีกูย้มื   “ จ านวน 3 ชุด ” 
 

 
 
 

 
 

สามารถพาผู้ปกครองมาเซ็นต์สัญญาได้ที่กองพฒันานักศึกษา 
เงนิจะเข้าบัญชี เม่ือส่งสัญญาให้กับมหาวทิยาลยั ประมาณ 3 เดือน 

 

ผู้กู้รำยเก่ำโอนย้ำยสถำนศึกษำ 

http://www.studentloan.or.th/
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4.3 งานประกนัอุบตัเิหต ุ
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ได้ตระหนักถึงสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษาโดยใช้งบประมาณจากกองทุน

พฒันานักศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อคุม้ครองและรับผิดชอบค่าเสียหายจากการเกิดอุบติัเหตุรวมทั้งการสูญเสียอวยัวะ หรือสูญเสียชีวิต ภายใตข้อ้ก าหนดหรือ
ขอบเขตอนัพึงรับผดิชอบได ้

คุณสมบัตขิองนักศึกษา 
เป็นนกัศึกษาภาคปกติทุกคน ท่ีลงทะเบียนเรียนทนัตามระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
ระยะเวลาการคุ้มครอง 
         1 ปีการศึกษา 
ตารางความคุ้มครอง 
 1.  การสูญเสียชีวติจากอุบติัเหตุ    50,000-100,000  บาท 
 2.  การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร               100,000  บาท 
 3.  เสียชีวติจากภยัสาธารณะ                                                                                      100,000  บาท 
 4. เสียชีวติทัว่ไป จากโรคภยัไขเ้จบ็ท่ีนอกเหนือจากอุบติัเหตุ                                     30,000  บาท 
 5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ (ต่อการเกิดอุบติัเหตุ 1 คร้ัง )               10,000  บาท 
วิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
ภายหลงัจากการเกิดอุบติัเหตุ  และไดเ้ขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลทั้งสถานพยาบาลของรัฐบาล หรือสถานพยาบาลของเอกชน  
ส่ิงท่ีตอ้งเตรียมคือ 
1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบบัจริง) 
2. ใบรับรองแพทย ์(ฉบบัจริง) 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวันกัศึกษา/ส าเนาบตัรประชาชน 
ส่งเอกสารดงักล่าวให้กบักองพฒันานักศึกษาด าเนินการต่อ และสามารถรับเงินค่ารักษาพยาบาลไดป้ระมาณ 3 สัปดาห์ ภายหลงัการส่งเอกสาร

เสร็จสมบูรณ์ส่งถึงบริษทัประกนัภยั 
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4. หน่วยส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 
งานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา เป็นงานเสริมสร้างบุคลิกภาพ และสมรรถภาพดา้นต่างๆ ให้เกิดข้ึนกบัตวันักศึกษา เช่น ความเป็นผูน้ า  ความเป็นผู ้

มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีประสิทธิภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  รู้จกัการปรับตวั  สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและประสบผลส าเร็จในชีวิต  เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามหลกัหลกัการ ปรัชญา  และปณิธานของมหาวทิยาลยั  กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยั
ส่งเสริมเพื่อสร้างบณัฑิตให้มีคุณภาพดงัน้ี 

ด้านวิชาการและส่งเสริมสุขภาพ  ส่งเสริมให้ความรู้นอกจากวชิาชีพในชั้นเรียน  และสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่กบัชุมชนและทอ้งถ่ินได ้
ด้านการกีฬา  มุ่งเนน้เพื่อพฒันาบุคลิกภาพ  พลานามยั  เสริมสร้างความสามคัคีและสันทนาการ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม  เพื่ออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย  วฒันธรรมพื้นบา้นและการนิยมใชข้องไทย 
ด้านประชาธิปไตย  ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในหมู่นกัศึกษาและของประเทศชาติ  สนบัสนุนให้มีองคก์ารนกัศึกษา  สภานกัศึกษา การเขา้ไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษา 
ด้านบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  พฒันามารยาทท่ีดีและระเบียบประเพณีต่างๆ                                                 
ในการอยูร่่วมกนักบัคนในสังคม 

 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ส่งเสริมให้นกัศึกษามีจริยธรรมในตนเองและผูอ่ื้น  เพื่อการอยูร่่วมกนัในสังคม 
 ด้านระเบียบวินัยและความประพฤติ  เพื่อให้นกัศึกษาฝึกปฏิบติัตนเองให้มีวนิัยและมีความประพฤติท่ีดี  สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและ
ปฏิบติัตามระเบียบวินยัของมหาวทิยาลยั 

4.1 งานส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 
งานกิจกรรมนกัศึกษา  มีความส าคญัต่อการพฒันาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนกัศึกษา   ให้มีความสมบรูณ์ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  

สังคม  และสติปัญญา  เพื่อน าไปสู่การประกอบอาชีพและการเป็นคนดีของสังคม  แต่ทั้งน้ี  กิจกรรมนกัศึกษาเป็นส่ิงท่ีควบคู่กบัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  ดงันั้น  
กิจกรรมนกัศึกษาไม่วา่จะเป็นกิจกรรมในหลกัสูตร  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  หรือกิจกรรมนอกสูตร  นบัเป็นการให้การศึกษาแก่นกัศึกษาและช่วยให้นกัศึกษาไดรั้บ
ความรู้  ประสบการณ์  ทกัษะในการท างานและการด ารงชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  และมีความสุข 
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา 

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยัให้แขง็แรง  มีการพฒันาดา้นบุคลิกภาพ 
  2.เพื่อส่งเสริมความสามคัคีในหมู่คณะของนกัศึกษา 
3. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ดา้นต่างๆ ของนกัศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษาบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
5. เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงในกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 
6. เพื่อสืบสานวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงานของไทย 

 

 ประโยชน์ของงานกจิกรรมนักศึกษา 
1. สามารถเสริมสร้างความรู้สึกรับผดิชอบในตนเอง 
2. สามารถเสริมสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

3. สามารถพฒันาคุณภาพนกัศึกษาทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
4. สามารถเสริมสร้างทกัษะทางดา้นการท างานและการด ารงชีวติ  เพื่อให้นกัศึกษาเป็นพลเมืองท่ีดี  
5. สามารถพฒันาดา้นทศันคติการแสดงออก และการแสดงความคิดเห็น 

 

4.2 งานด้านเวชศึกษาป้องกนั 
วัตถุประสงค์ 
1. ให้ความรู้แก่นกัศึกษาเก่ียวกบัยาเสพติดและโรคเอดส์ 
2. สร้างทกัษะในการคิดแกปั้ญหาเร่ืองยาเสพติดและโรคเอดส์ 
3. เสริมสร้างจิตส านกัดา้นพิษภยัจากยาเสพติดและโรคเอดส์ 
4. ร่วมมือและประสานงานเครือข่ายในการป้องกนัยาเสพติดและโรคเอดส์ 

 แผนการปฏิบัติงาน 
1. ตรวจสุขภาพและตรวจกาสารเสพติดให้กบันกัศึกษา 
2. สร้างภูมิคุม้กนัยากเสพติดให้กบันกัศึกษาทั้งสถาบนั  โดยการจดัอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดความตระนกัในโทษและพิษภยัยาเสพติด 
3. จดัสร้างกลุ่มให้กบันกัศึกษาแกนน าต่อตา้นยาเสพติดและโรคเอดส์ 
4. จดักิจกรรมอบรมให้กบันกัศึกษาแต่ละคณะวชิา 
5. จดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ 
6. จดัท าเอกสารเผยแพร่ในเร่ืองของโทษ และพิษภยั ของยาเสพติด โรคเอดส์ 
7. สร้างกลุ่มนกัศึกษาและ บุคลากร  มุ่งเน้นสร้างเครือข่ายแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 



 

23 
 

8. น ากิจกรรมเก่ียวกบัการต่อตา้นยาเสพติดเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถาบนัไดจ้ดัข้ึนเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึก 
9. จดักิจกรรมเป็นระยะๆ  อยา่งต่อเน่ือง  โดยเน้นย  ้าถึงความส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  และโรคเอดส์ 

 การจดักจิกรรมเวชศึกษาป้องกนัทุกปีการศึกษา 
1. รณรงคต่์อตา้นยาเสพติดสากล (26 มิถุนายน ของทุกปี) 
2. กิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุข (ตลอดการศึกษา) 
3. อบรมแกนน านกัศึกษาตา้นยาเสพติด (ปีละ 1 คร้ัง) 
4. อบรมแกนน านกัศึกษาเร่ืองป้องกนัโรคเอดส์ (ปีละ 1 คร้ัง) 

5. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
6. รณรงคว์นัเอดส์โลก (1 ธนัวาคมของทุกปี) 

 
4.3 บริการผ่อนผนัทหารกองประจ าการ 

การงานขอผ่อนผนัการเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ นบัเป็นภารกิจท่ีส าคญัประการหน่ึงของมหาวิทยาลยัในการให้บริการกบันกัศึกษา 
ตามกฎกระทรวงกลาโหมฉบบัท่ี 73 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในมาตรา 29(3) แห่งพระราชบญัญติัรับราชการทหาร พ.ศ. 2479  นกัศึกษาสามารถศึกษาเล่า
เรียนไดส้ าเร็จตามระยะเวลาของหลกัสูตร เพ่ือให้การด าเนินการผอ่นผนัทหารเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบรรลุตามวตัถุประสงคม์หาวิทยาลยัจึงให้
นกัศึกษาปฏิบติัตนตามขอ้ก าหนดของมหาวิทยาลยัวา่ดว้ยการขอผ่อนผนัการเขา้รับราชการทหารดงัน้ี 

 
คุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บสิทธ์การขอผอ่นผนัการตรวจเลือก 
พระราชบญัญติัรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 29(3) ไดบ้ญัญติัให้ผ่อนผนัแก่บุคคลท่ีอยูร่ะหว่างการศึกษา โดยก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง

กลาโหม ฉบบัท่ี 73 (พ.ศ. 2536) ซ่ึงก าหนดบุคคลท่ีสิทธ์ิได้รับการผ่อนผนัการตรวจเลือกตามาตรา 29(3) ในส่วนของนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
สถาบนัอุดมศึกษาในสงักดัของทบวงมหาวิทยาลยั (ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา) ดงัน้ี 

(1) นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประเภทมหาวิทยาลยั โดยผอ่นผนัให้เฉพาะนกัศึกษาท่ีอยูร่ะหว่าง
การศึกษาท่ีไม่สูงกว่าระดบัปริญญาโท และผ่อนผนัให้จนถึงอายคุรบ 26 ปีบริบูรณ์ ยกเวน้นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ผ่อนผนัให้ในระหว่างปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลหรือสถาบนัทางการแพทยเ์พ่ือข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมอีกหน่ึงปี (กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 73 ขอ้ 2 (ก) (ข)) 

(2) นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ประเภทวิทยาลยัโดยผ่อนผนัให้เฉพาะนิสิตนกัศึกษาท่ีอยูใ่นระหว่างการศึกษา
เพ่ือรับประกาศนียบตัรหรือปริญญาตรี หรือวิทยฐานะ ซ่ึงทางราชการรับรองว่าเทียบได้ไม่สูงกว่าปริญญาตรี และผ่อนผนัให้จนถึงอายคุรบ 26 ปีบริบูรณ์ 
(กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 73 ขอ้ 2 (ค) (7)) 

ดงันั้น บุคคลที่จะได้รับสิทธ์ิการขอผ่อนผนัการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ จะตอ้งมีคุณสมบติั 2 ประการ คือ 
(1) ก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษา ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และไม่สูงกวา่ปริญญาโท 
(2) อายยุงัไม่ครบ 26 ปีบริบูรณ์ 

นักศึกษาจะด าเนินการขอผ่อนผนัการตรวจเลือกได้อย่างไร 
 นกัศึกษาเม่ือมีอายยุา่งเขา้ 21 ปี (20 ปีบริบูรณ์) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาจะตอ้งแจง้ขอผอ่นผนัการตรวจเลือกพร้อมเอกสารหลกัฐาน การขอผ่อน
ผนัฯต่อมหาวิทยาลยั เพ่ือให้มหาวิทยาลยัเพ่ือให้มหาวิทยาลยัด าเนินการส่งรายช่ือของผ่อนผนัการตรวจเลือกต่อไป 

เม่ือนกัศึกษาท่ีไดรั้บการผ่อนจากมหาวิทยาลยัแลว้  จะตอ้งไปรายงาน ตวัต่อคณะกรรมการตรวจเลือกตามท่ีก าหนดในหมายเรียก และรออยูจ่นกว่า
จะแลว้เสร็จ เพ่ือรอรับหมายเรียกในปีถดัไป ในกรณีท่ีนกัศึกษายา้ยสถาบนัการศึกษาจะตอ้งด าเนินการแจง้ขอผ่อนผนัการตรวจเลือกต่อสถาบนัการศึกษาแห่ง
ใหม่อีกคร้ัง 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอผ่อนผนั มีดงันี ้
(1) ส าเนาใบส าคญั (แบบ สด.9) 
(2) ส าเนาหมายเรียก (แบบ สด. 35) 
(3) ส าเนาบตัรประจ าตวันกัศึกษา 
(4) ส าเนาการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มี) 
(5) ส าเนาทะเบียนบา้น 
(6) ส าเนาใบแจง้ภูมิล าเนาทหาร(ถา้มี) 

(7) ใบรายงานผลการศึกษา ระบุอยา่งนอ้ย 9 หน่วยกิต อยา่งละ 2 ฉบบั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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4.4 งานเรียนรักษาดนิแดน (รด.) 
 นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ท่ีอยูใ่นระหวา่งก าลงัศึกษาการเรียนรักษาดินแดนนั้นสามารถเขา้รับการฝึกวิชาทหารรักษาดินแดนเพ่ือไวเ้ป็น
ก าลงัส ารองของชาติไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยมีก าหนดการรับสมคัรดงัน้ี 

 
ก าหนดวนัรับสมัครนักศึกษาวชิาทหาร 

1. รับเอกสารใบรายงานตัว (ร.ด.๒,รด.๓) 
ช่วงวนัท่ี  พฤษภาคม –  สิงหาคม  เวลา 08.30-15.00 น. ณ กองพฒันานกัศึกษา 
เอกสารประกอบการสมคัร 

1. หนงัสือรับรองการฝึก (ออกโดยศูนยก์ารก าลงัส ารอง หรือศูนยก์ารฝึก นศท.มทบ./หน่วยฝึก นศท.จทบ.) 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ส าเนาบตัรนกัศึกษาวิชาทหาร 

 
ขั้นตอนการผ่อนผนัการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

 
               
 
หมายเหตุ   มหาวิทยาลยัจะด าเนินการขอผ่อนผนัการตรวจเลือกให้กบัผูม้าแสดงความจ านง   เพ่ือขอผ่อนผนัตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนดเท่านั้น ส าหรับผูไ้ม่ประสงคจ์ะขอผอ่นผนั ตอ้งไปตรวจคดัเลือกทหารตามหมายเรียก ถา้ไดรั้บการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ าการ
ตอ้งเขา้รับราชการทหารกองประจ าการตามวนัเวลาท่ีกรมกองนั้นเรียกทนัที  

นกัศึกษายืน่ความประสงคข์อผอ่นผนัต่อเจา้หนา้ท่ี       กอง
พฒันานกัศึกษา ดว้ยตนเอง 
( ส.ค.- พ.ย. ของทุกปี) 

 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการขอผอ่นผนัมีดงัน้ี 

(1) ส าเนาใบส าคญั (แบบ สด.9) 

(2) ส าเนาหมายเรียก      (แบบ สด.35) 

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวันกัศึกษา 

(4) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มี) 

(5) ส าเนาทะเบียนบา้น 

(6) ส าเนาใบแจง้ยา้ยภูมิล าเนาทหาร (ถา้มี) 

(7) ใบรายงานผลการศึกษา ระบุอยา่งนอ้ย 9 
หน่วยกิต (เฉพาะนกัศึกษา กศ.ปช.) 

เอกสารอยา่งละ 2 ฉบบั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

มหาวทิยาลยัด าเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบติัและหลกัฐาน 

มกราคมของทุกปี ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บ              
การผอ่นผนั ณ บอร์ดกองพฒันานกัศึกษา และเวป๊ไซตก์องพฒันา

นกัศึกศา 

นกัศึกษาไปรับการขานช่ือ และแสดงตน 
ในวนัตรวจเลือกตามหมายเรียก    
ณ ภูมิล าเนาทหารของนกัศึกษา 
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2. รายงานตัว 
ตามประกาศของโรงเรียนรักษาดินแดน   
ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ถนนวิภาวดีรังสิต 
การแต่งกาย เคร่ืองแบบนกัศึกษาวิชาทหาร ตดัผมให้เรียบ 

3. วนัเรียน 
ณ โรงเรียนรักษาดินแดน 
นกัศึกษาวิชาทหารชาย-หญิง ชั้นปีท่ี 1-3 เรียนวนัเสาร์ ภาคเชา้ 
นกัศึกษาวิชาทหารชาย-หญิง ชั้นปีท่ี 4-5 เรียนวนัอาทิตย ์ภาคเชา้ 

 
4.5 อตัลกัษณ์ของนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา 
                     นอกเหนือจากอตัลกัษณ์จิตอาสาแลว้  คุณธรรมอีกประการหน่ึงท่ีมหาวิทยาลยัให้ความส าคญัเป็นพิเศษคือ “ความตรงต่อเวลา” 
 ในการพฒันาตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลานั้น  เราสามารถท าได้โดยการท่ีเรารู้จกัแบ่งเวลาให้เหมาะสมกบั กิจกรรมต่างๆ เป็นการจดัระเบียบ  
ให้กบัชีวิต ส าหรับการท างานหรือการเรียน  ก็คือการพยายามท างานหรือส่งงานให้เสร็จก่อนเวลาเพ่ือมีเวลาตรวจทาน และส่งงาน ให้ตรงตามก าหนดรวมถึง
หากนัดหมายกบัผูใ้ดควรท่ีจะเผ่ือเวลาในการเดินทางเพ่ือไปให้ถึงจุดหมายก่อนเวลา สักเล็กน้อยเพ่ือจะได้ไม่ตอ้งเร่งรีบรวมถึงมีเวลาเตรียมความพร้อม                
ให้กบัตนเอง 
 การท่ีเราเป็นคนตรงต่อเวลานั้น จะช่วยให้ภาพพจน์ของเราเป็นคนท่ีขยนัขนัแข็ง เอาการเอางาน มีความกระตือรือร้น รักท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ  
ช่วยให้เราไม่เฉ่ือยชา ทนัสมยั มีชีวิตชีวา เป็นคนมีวินยั สามารถจดัการกบังานหรือส่ิงท่ีผ่านเขา้มาไดอ้ยา่งเป็นระเบียบจึงท าให้เป็นคนท่ีประสบความ ส าเร็จ  
มีความกา้วหนา้ในชีวิตรวมถึงเป็นคนน่าเช่ือถือและผูอ่ื้นให้ความไวว้างใจแก่เรา                             
 ส่ิงเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ส่วนหน่ึงของการตรงต่อเวลาท่ีส าคญัเหนืออ่ืนใดคือจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับชีวิตของเราได้อย่างราบร่ืน                         
และมีความสุข 
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ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี 
ว่าด้วยองค์การนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

---------------------------------- 
เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรมนกัศึกษาของ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี เป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ       จึงอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั         พ.ศ. 
๒๕๔๗ ออกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์   จงัหวดัปทุมธานี ว่าดว้ยองคก์ารนักศึกษา พุทธศกัราช 
๒๕๕๑ ดงัต่อไปน้ี 

บททั่วไป 
 ข้อ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ-บรมราชูปถมัภ ์ จงัหวดัปทุมธานี  วา่ดว้ยองคก์าร
นกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑” โดยให้ใชข้อ้บงัคบัน้ีในการจดักิจกรรมนกัศึกษาของนกัศึกษาแต่ละประเภท 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกขอ้บงัคบั ประกาศ  หรือค าสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัองคก์ารนกัศึกษาซ่ึงขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี และให้ใช้
ขอ้บงัคบัน้ี และให้ใชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
 ข้อ ๓ ขอ้บงัคบัน้ี ให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ข้อ ๔ ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์     ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี 
  “องค์การนักศึกษา” หมายความว่า สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา คณะกรรมการ นักศึกษาคณะ หรือ
คณะกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษา และชมรม 
  “อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี 
  “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี 
  “กองพฒันานกัศึกษา” หมายความว่า กองพฒันานกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
จงัหวดัปทุมธานี 
  “อาจารยท่ี์ปรึกษา” หมายความว่า อาจารยซ่ึ์งมหาวิทยาลยัมีค  าสั่งแต่งตั้งให้เป็นท่ีปรึกษาขององค์การนักศึกษาใน
กิจกรรมต่าง ๆ  
  “รองคณบดี” หมายความวา่ รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาคณะต่าง ๆ  
  “นกัศึกษา” หมายความวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยั แต่ละประเภท 

“คณะ” หมายความวา่ คณะในมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์     ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงอาจมี
มากกวา่หน่ึงคณะ 

 “ศูนยก์ารศึกษา” หมายความวา่ ศูนยใ์ห้การศึกษานอกมหาวิทยาลยั ซ่ึง 
อาจมีมากกวา่หน่ึงแห่ง 
  “ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษา” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงมหาวิทยาลยั     มีค  าสัง่ให้เป็นหัวหน้าผูบ้ริหารการจดัการศึกษา 
ณ ศูนยก์ารศึกษานอกมหาวิทยาลยั 
  “คณะกรรมการนกัศึกษาคณะ” หมายความวา่ คณะกรรมการนกัศึกษาแต่ละคณะ 
  “คณะกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษา” หมายความวา่ คณะกรรมการศูนยก์ารศึกษานอกมหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง 
 ข้อ ๕ ให้อธิกาบดี เป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบัน้ี และมีอ านาจออกประกาศระเบียบ หรือค าสั่ง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัน้ี 
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วตัถุประสงค์ขององค์การนักศึกษา 
 ข้อ ๖ การด าเนินกิจกรรมขององคก์ารนกัศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 
  ๖.๑ สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษา รู้รักสามคัคีในหมู่นกัศึกษา เสียสละ อุทิศตนและบ าเพญ็
ประโยชน์เพื่อสงัคมและประเทศชาติ 
  ๖.๒ ให้นกัศึกษาเรียนรู้ และฝึกฝนตนเองในการใช้สิทธิ เสรีภาพ และการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
   
  ๖.๓ อนุรักษส่์งเสริม เผยแพร่ และพฒันาศาสนา ศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 
  ๖.๔ ส่งเสริมพลานามยัและพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษา 
  ๖.๕ ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมนกัศึกษาท่ีสอดคลอ้งต่อนโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลยั 
  ๖.๖ ส่งเสริม และเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลยั 
 

สิทธิ และหน้าที่ของนักศึกษา 
 ข้อง ๗ นกัศึกษามีสิทธิ และหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๗.๑ นกัศึกษายอ่มมีสิทธิเท่าเทียมกนัตามนยัแห่งระเบียบน้ี 
  ๗.๒ มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการสร้างสรรคม์หาวิทยาลยัและสงัคม 
  ๗.๓ มีหน้าท่ีซ่ึงรักษาไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยแ์ละการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  ๗.๔ ปฏิบติัตามระเบียบ และขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
  ๗.๕ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ         ของมหาวิทยาลยัและองคก์ารนกัศึกษา 
 

องค์การนักศึกษา 
 ข้อ ๘ องค์การนักศึกษา เรียกว่า “องค์การนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์” เรียกช่ือเป็น
ภาษาองักฤษวา่ “The Student Union of ValayaAlongkornRajabhat University” ประกอบดว้ย 
  ๘.๑ สภานกัศึกษา 
  ๘.๒ องคก์ารบริหารนกัศึกษา 
 

 
สภานักศึกษา 

ข้อ ๙ สภานักศึกษา เรียกว่า “สภานักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์” เรียกช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า             
The Student Council of ValayaAlongkornRajabhat University” 
 ข้อ ๑๐ ให้กองพฒันานกัศึกษาเรียกประชุมตวัแทนห้องทุกหมู่เรียนเขา้ร่วมประชุม เพ่ือลงคะแนนคดัเลือกกนัเองเป็นกรรมการสภา
นกัศึกษารวมไม่เกินสามสิบคนแลว้กรรมการทั้งสามสิบคนเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานสภานกัศึกษาให้เสร็จส้ินภายในสามสิบวนัหลงัจาก
การเปิดภาคเรียนท่ีหน่ึง 
  กรรมการตามวรรคหน่ึงจะต้องมีตวัแทนจากทุกคณะ และทุกศูนยก์ารศึกษา การได้มาซ่ึงกรรมการสภาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลยั 
 ข้อ ๑๑ ให้ประธานสภานกัศึกษาเสนอช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าสภานกัศึกษาจ านวนหน่ึง ไม่เกินสามคน และเสนอช่ือคณะกรรมการ
สภานกัศึกษาต่อมหาวิทยาลยัซ่ึงมีต  าแหน่งต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ๑๑.๑ ประธานสภานกัศึกษา 
  ๑๑.๒ รองประธานสภานกัศึกษา 
  ๑๑.๓ เลขานุการ 
  ๑๑.๔ ผูช่้วยเลขานุการ 
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  ๑๑.๕ ต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนด 
 ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผูล้งนามในค าสัง่แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการสภานกัศึกษา 
 ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการสภานกัศึกษาในต าแหน่งคราวละหน่ึงปีการศึกษา 
 ข้อ ๑๔ สมาชิกสภานกัศึกษาพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  ๑๔.๑ ตาย 
  ๑๔.๒ ลาออก 
  ๑๔.๓ ออกตามวาระ 
  ๑๔.๔ พน้สภาพนกัศึกษา 
  ๑๔.๕ พกัการเรียน หรือถูกลงโทษให้พน้การเรียน 

๑๔.๖ ขาดการประชุมสภานกัศึกษาต่อเน่ืองกนัสามคร้ังโดยไม่มีเหตุผลส าคญั และท่ีประชุมสภานกัศึกษามีมติให้พน้สภาพ
ดว้ยเสียงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการสภานกัศึกษาท่ีเขา้ประชุม 
  ๑๔.๗ มีการกระท าอนัเส่ือมเสียเกียรติของการเป็นกรรมการสภานักศึกษาหรือขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยสภานกัศึกษาพิจารณาและมีมติดว้ยเสียงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้มาประชุม 
  ๑๔.๘ เม่ือมหาวิทยาลยัประกาศยบุสภานกัศึกษา 
 ข้อ ๑๕ หากกรรมการสภานกัศึกษาต าแหน่งใดว่างลงให้ด าเนินการตามขอ้ ๑๐ และ ขอ้ ๑๒ และให้ด ารงต าแหน่งนั้นแทนจนครบตา
วาระท่ีเหลือ 
 ข้อ ๑๖ สภานกัศึกษามีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๑๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์ารบริหารนกัศึกษา ซ่ึงไม่ขดัต่อระเบียบใดๆ ของมหาวิทยาลยั 
  ๑๖.๒ ติดตามการบริหารงานขององคก์ารบริหารนกัศึกษาให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ๑๖.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมติังบประมาณ ตามโครงการต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารนกัศึกษา 
  ๑๖.๔ ตรวจสอบการด าเนินงาน การเงิน การบญัชี และควบคุมการใชจ่้ายเงิน ขององคก์ารบริหารนกัศึกษา 
  ๑๖.๕ ส่งเสริม รักษาความสามคัคี และสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งนกัศึกษา อาจารย ์และมหาวิทยาลยั 
  ๑๖.๖ อาจพิจารณาอภิปรายไม่ไวว้างใจคณะกรรมการองคก์ารบริหารนกัศึกษาเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะได ้ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตาม ขอ้ ๒๒.๔ ของขอ้บงัคบัน้ี 
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ข้อ ๑๗ ประธานสภานกัศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๑๗.๑ เรียกประชุมสภานกัศึกษา 
  ๑๗.๒ เป็นประธานการประชุมสภานกัศึกษา 
  ๑๗.๓ ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 ข้อ ๑๘ รองประธานสภานกัศึกษา มีหนา้ท่ีกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีประธานนกัศึกษามอบหมายหรือปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภา
นกัศึกษาหากประธานสภานกัศึกษาไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามปกติ 
 ข้อ ๑๙ เลขานุการสภานกัศึกษามีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๑๙.๑ จดัท าวาระการประชุม และออกหนงัสือเชิญกรรมการสภานกัศึกษาประชุม 
  ๑๙.๒ บนัทึก และท ารายงานการประชุมสภานกัศึกษา 
  ๑๙.๓ เก็บรวมรวมเอกสารต่าง ๆ ของสภานกัศึกษา 
  ๑๙.๔ ประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ข่าวสารของสภานกัศึกษา 
  ๑๙.๕ หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีประธานสภานกัศึกษามอบหมาย 
 ข้อ ๒๐ ผูช่้วยเลขานุการสภานกัศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีท ากิจการใด ๆ ตามท่ีเลขานุการมอบหมาย 
 ข้อ ๒๑ อ  านาจหนา้ท่ีของต าแหน่งอ่ืน ตามขอ้ ๑๑.๕ ให้เป็นไปตามท่ีสภานกัศึกษาก าหนด 
 ข้อ ๒๒ การประชุมสภานกัศึกษา 

๒๒.๑ ให้มีการประชุมสภานกัศึกษาภาคเรียนละหน่ึงคร้ังและอาจให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองด่วน หรือมีความจ าเป็น
เพื่อประโยชน์ของนกัศึกษาไดโ้ดยความเห็นชอบของกองพฒันานกัศึกษา 
  ๒๒.๒ การลงมติใด ๆ ในท่ีประชุม ให้ถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑห์ากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานช้ีขาด 
  ๒๒.๓ การออกเสียงไม่ไวว้างใจคณะกรรมการองคก์ารบริหารนกัศึกษามติออกเสียงของสมาชิก ของสภานกัศึกษาตอ้งมีไม่
นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการ ทั้งหมดของสภานกัศึกษาและให้น ามติไม่ไวว้างใจเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาจึงจะมีผลโดยสมบูรณ์ 
  ๒๒.๕ ให้รายงานการประชุมทุกคร้ังต่อมหาวิทยาลยัในสิบส่ีวนัหลงัจากการประชุมเสร็จส้ิน 
 

องค์การบริหารนักศึกษา 
 ข้อ ๒๓ องคก์ารบริหารนักศึกษา เรียกว่า การบริหารนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์เรียกช่ือเป็น
ภาษาองักฤษวา่ “The Student Administrative Organization of ValayaAlongkornRajabhat University” 
 ข้อ ๒๔ คณะกรรมการองคก์ารบริหารนกัศึกษาจะเป็นกรรมการสภานกัศึกษาไม่ได ้
 ข้อ ๒๕ ให้กองพฒันานกัศึกษาด าเนินการให้มีการเลือกตั้ง หรือสรรหาผูด้  ารงต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารนกัศึกษาโดยให้ด าเนินการ
ให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนสุดทา้ยของปีการศึกษา 
 ข้อ ๒๖ นายกองคก์ารบริหารนกัศึกษาเป็นผูเ้สนอช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาจ านวนหน่ึง ไม่เกินสามคนและคณะกรรมการด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ขององคก์ารบริหารนกัศึกษาต่อมหาวิทยาลยั 
 ข้อ ๒๗ ให้อธิการบดีเป็นผูล้งนามในค าสัง่แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการองคก์ารบริหารนกัศึกษา 
 ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาให้อยู่ในต าแหน่งคราวละหน่ึงปีการศึกษาและให้รักษาการอยู่ในต าแหน่งจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

ข้อ ๒๙ กรรมการองคก์ารบริหารนกัศึกษาพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  ๒๙.๑ ตาย 

                                      ๒๙.๒ ลาออก 
๒๙.๓ ออกตามวาระ 

  ๒๙.๔ พน้สภาพนกัศึกษา 
  ๒๙.๕ พกัการเรียน หรือถูกลงโทษให้พกัการเรียน 
  ๒๙.๖ ขาดการประชุมองคก์ารบริหารนกัศึกษาต่อเน่ืองกนัสามคร้ัง 
โดยไม่มีเหตุผลส าคญั และท่ีประชุมองคก์ารบริหารนกัศึกษามีมติให้พน้สภาพดว้ยเสียงเกินก่ึงหน่ึงของสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุม 
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  ๒๙.๗ สภานกัศึกษามีมติไม่ไวว้างใจตาม ขอ้ ๑๖.๖ และขอ้ ๒๒.๔  
  ๒๙.๘ มหาวิทยาลยัประกาศยบุองคก์ารบริหารนกัศึกษา 
 ข้อ ๓๐ หากกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาต าแหน่งใดว่างลงให้ด าเนินการตามขอ้ ๒๖ และหากต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
นกัศึกษาวา่งลงก่อนครบวาระให้ด าเนินการตามขอ้ ๒๕ และให้ด ารงต าแหน่งนั้นแทนจนครบตามเวลาของวาระท่ีเหลือ 

ข้อ ๓๑ คณะกรรมการองคก์ารบริหารนกัศึกษามีจ านานไม่เกินสามสิบคน ประกอบดว้ยต าแหน่ง ดงัต่อไปน้ี 
  ๓๑.๑ นายกองคก์ารบริหารนกัศึกษา 
  ๓๑.๒ อุปนายก 
  ๓๑.๓ เลขานุการ 
  ๓๑.๔ เหรัญญิก 
  ๓๑.๕ ประชาสมัพนัธ์ 
  ๓๑.๖ สวสัดิการ 
  ๓๑.๗ ปฏิคม 
  ๓๑.๘ กีฬา 
  ๓๑.๙ กิจกรรมชมรม 
  ๓๑.๑๐ ประธานคณะกรรมการนกัศึกษาคณะ และหรือประธานคณะกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษา 
  ๓๑.๑๑ ต าแหน่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการองคก์ารบริหารนกัศึกษาก าหนด 
 ข้อ ๓๒ อ  านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการองคก์ารบริหารนกัศึกษา 
  ๓๒.๑ ก าหนดนโยบาย และแนวทางในการบริหารงานขององคก์ารบริหารนกัศึกษา 
  ๓๒.๒ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภานกัศึกษาภายในสิบวนัหลงัจากท่ีไดด้ าเนินการตามขอ้ ๑๒  

 ๓๒.๓ จดัท าโครงการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และรวมทั้งจดัสรรงบประมาณประจ าปี เสนอขออนุมติัจากสภานกัศึกษา 
  ๓๒.๔ บริหารงาน และด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต่้อสภานกัศึกษา 
  ๓๒.๕ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ 
  ๓๓.๖ เป็นศูนยก์ลางเสริมสร้างความเขา้ใจและความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในมหาวิทยาลยั 
 ข้อ ๓๓ นายกองคก์ารบริหารนกัศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๓๓.๑ เป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหารในการด าเนินกิจกรรมขององคก์ารบริหารนกัศึกษา 
  ๓๓.๒ เป็นประธานการประชุมองคก์ารบริหารนกัศึกษา 
  ๓๓.๓ เป็นตวัแทนนกัศึกษาในการด าเนินกิจกรรมนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 
 ข้อ ๓๔ อุปนายก มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๓๔.๑ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีนายกองคก์ารบริหารนกัศึกษามอบหมาย 
  ๓๔.๒ ปฏิบติัหน้าท่ีแทนนายกองคก์ารบริหารนกัศึกษาในกรณีท่ีนายกองคก์ารบริหารนกัศึกษาไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้
ตามปกติ 
 ข้อ ๓๕ เลขานุการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๓๕.๑ เป็นหวัหนา้ส านกังานองคก์ารบริหารนกัศึกษา 

๓๕.๒ จดัท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม 
  ๓๕.๓ เป็นเลขานุการในการประชุมองคก์ารบริหารนกัศึกษา 

๓๕.๔ รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ และติดตามการด าเนินงานขององคก์ารบริหารนกัศึกษา 
  ๓๕.๕ รับผิดขอบงานพสัดุ การจดัซ้ือ การดูแลรักษา 
 
 ข้อ ๓๖ เหรัญญิก มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๓๖.๑ รับผิดชอบควบคุมก ากบัการเบิกจ่ายขององคก์ารบริหารนกัศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
  ๓๖.๒ จดัท าบญัชีรายรับรายจ่ายเงินขององคก์ารบริหารนกัศึกษา 
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  ๓๖.๓ ช้ีแจง และแถลงฐานะการเงินขององคก์ารบริหารนกัศึกษา 
  ๓๖.๔ หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ข้อ ๓๗ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์มีอ  านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๓๗.๑ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารนกัศึกษา 
  ๓๗.๒ หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ข้อ ๓๘ ฝ่ายสวสัดิการ มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๓๘.๑ ด าเนินงานดา้นการจดัสวสัดิการและการบริการต่าง ๆ  
  ๓๘.๒ รับผิดชอบในดา้นการบริการสถานท่ี แสง เสียง 
  ๓๘.๓ ประสานงานดน้การรักษาความปลอดภยั ความสงบทัว่ไป 
  ๓๘.๔ หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ข้อ ๓๙ ฝ่ายปฏิคม มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๓๙.๑ รับผิดชอบงานดา้นการรับรอง ตอ้นรับ 
  ๓๙.๒ หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ข้อ ๔๐ ฝ่ายกีฬา มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๔๐.๑ ดูแล ประสานงานดา้นกีฬาของนกัศึกษา 
  ๔๐.๒ จดัหา และบริการอุปกรณ์กีฬา และดูแลบ ารุงรักษา 
  ๔๐.๓ หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ข้อ ๔๑ ฝ่ายกิจกรรมชมรม มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๔๑.๑ ดูแล ประสานงานดา้นกิจกรรมชมรมของนกัศึกษา 
  ๔๑.๒ หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ข้อ ๔๒ ประธานคณะกรรมการนกัศึกษาคณะหรือประธานคณะกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๔๒.๑ เป็นตวัแทนคณะ หรือตวัแทนศูนยก์ารศึกษาในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารบริหารนกัศึกษา 
  ๔๒.๒ เป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานของคณะกรรมการนกัศึกษาคณะหรือศูนยก์ารศึกษา 
  ๔๒.๓ เป็นกรรมการองคก์ารบริหารนกัศึกษาโดนต าแหน่ง 
  ๔๒.๔ หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ข้อ ๔๓ อ  านาจหนา้ท่ีของต าแหน่งอ่ืนตามขอ้ ๓๑.๑๑ ให้เป็นไปตามท่ีองคก์ารบริหารนกัศึกษาก าหนด 

ข้อ ๔๔ การประชุมคณะกรรมการบริหารนกัศึกษาให้ด าเนินการดงัน้ี  
  ๔๔.๑ นายกองคก์ารบริหารนกัศึกษาเป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และวาระการประชุม 
  ๔๔.๒ การประชุม ต้องมีกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้ งหมด                        
และมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงคน จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 
  ๔๔.๓ รายงานผลการประชุมต่อมหาวิทยาลยัภายในสิบส่ีวนัหลงัจากการประชุมส าเร็จ 

 
ชมรม 

 ข้อ ๔๕ นกัศึกษาท่ีมีความสนใจในการท ากิจกรรมร่วมกนัอาจร่วมกนัจดัตั้งชมรมเพ่ือด าเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงคข์องชมรมได ้
 ข้อ ๔๖ การจดัตั้งชมรมให้เป็นไปตามก าหนดขององคก์ารบริหารนกัศึกษาโดยฝ่ายกิจกรรมชมรมขององคก์ารบริหารนกัศึกษาเป็นผู ้
ประสานงานและให้มีองคป์ระกอบต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 
  ๔๖.๑ รายช่ือสมาชิกเขา้ร่วมกนัขอจดัตั้งชมรมอยา่งนอ้ยห้าสิบคน 
  ๔๖.๒ จดัท าระเบียบขอ้บงัคบั และวตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจน 
  ๔๖.๓ จดัท ารายช่ือคณะกรรมการของชมรม 
  ๔๖.๔ เสนอรายช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาชมรมอยา่งนอ้ยหน่ึงคน 
  ๔๖.๕ เสนอโครงการในการด าเนินกิจกรรม 
  ๔๖.๖ อ่ืน ๆ ตามท่ีองคก์ารบริหารนกัศึกษาก าหนด 
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 ข้อ ๔๗ การจดักิจกรรมชมรมให้มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  ๔๗.๑ ส่งเสริมวิชาการ 
  ๔๗.๒ ส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการ 
  ๔๗.๓ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
  ๔๗.๔ ส่งเสริมบ าเพญ็ประโยชน์ 
  ๔๗.๕ อ่ืน ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลยัและองคก์ารบริหารนกัศึกษาก าหนด 
 ข้อ ๔๘ ให้ประธานชมรมรายงานผลการด าเนินงานของชมรมต่อท่ีประชุมองคก์ารบริหารนกัศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละหน่ึงคร้ัง 
 ข้อ ๔๙ การจดัตั้งหรือการยบุชมรม ให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมองคก์ารบริหารนกัศึกษาแลว้น าเสนอรองอธิการบดีเพื่อพิจารณา 
 

คณะกรรมการนักศึกษาคณะ และคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษา 
 ข้อ ๕๐ คณะกรรมการนกัศึกษาคณะ และคณะกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษา ประกอบดว้ย 
  ๕๐.๑ ประธาน 

๕๐.๒ รองประธาน 
  ๕๐.๓ เลขานุการ 
  ๕๐.๔ เหรัญญิก 
  ๕๐.๕ หวัหนา้หมู่เรียน 
  ๕๐.๖ ต าแหน่งอ่ืนตามท่ีคณะ หรือศูนยก์ารศึกษาก าหนด 
 ข้อ ๕๑ การไดม้าซ่ึงคณะกรรมการนกัศึกษาคณะ หรือคณะกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษา 
  ๕๑.๑ ให้รองคณบดี หรือผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษา ด าเนินการให้ไดม้าซ่ึงต าแหน่งต่างๆ ตามขอ้ ๕๐.๑ – ๕๐.๖ โดยให้
ด าเนินการให้เรียบร้อยภายในเดือนแรกของภาคเรียนท่ีหน่ึง 
  ๕๑.๒ ให้รองคณบดี หรือผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษา เป็นผูน้ ารายช่ือคณะกรรมการนกัศึกษาคณะ หรือคณะกรรมการศูนย์
การศึกษาเสนอต่อรองอธิการบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

ข้อ ๕๒ หากกรรมการนกัศึกษาคณะหรือกรรมการศูนยก์ารศึกษาต าแหน่งใดวา่งลงให้รองคณบดี หรือผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษา เสนอ
ช่ือผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งท่ีวา่งนั้นต่อรองอธิการบดีพิจารณาแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งนั้นแทนจนครบวาระท่ีเหลือ 

ข้อ ๕๓ ให้คณะกรรมการนกัศึกษาหรือ คณะกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษา อยูใ่นต าแหน่งคราวละหน่ึงปีการศึกษา 
 ข้อ ๕๔ คณะกรรมกานกัศึกษาคณะหรือคณะกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษา พน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  ๕๔.๑ ตาย 
  ๕๔.๒ ลาออก 
  ๕๔.๓ ออกตามวาระ 
  ๕๔.๔ พน้สภาพนกัศึกษา 
  ๕๔.๕ พกัการเรียน หรือถูกลงโทษให้พกัการเรียน 
  ๕๔.๖ ขาดการประชุมคณะกรรมการนกัศึกษาคณะหรือคณะกรรมการศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองกนัสามคร้ังโดยไม่มีเหตุผล
ส าคญัและท่ีประชุมคณะกรรมการนกัศึกษาคณะหรือคณะกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษามีมติให้พน้สภาพดว้ยเสียงเกินก่ึงหน่ึงของสมาชิกท่ีเขา้
ร่วมประชุม 
 ข้อ ๕๕ คณะกรรมการนกัศึกษาคณะ หรือคณะกรรมศูนยก์ารศึกษามีอ านาจ ดงัน้ี 
  ๕๕.๑ ด าเนินกิจกรรมนกัศึกษาคณะ หรือศูนยก์ารศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายขององคก์ารบริหารนกัศึกษา 
  ๕๕.๒ จดัท าโครงการในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของนกัศึกษาคณะหรือศูนยก์ารศึกษาตลอดปีการศึกษา เสนอขออนุมติัเงิน
งบประมาณจากองคก์ารบริหารนกัศึกษา 
  ๕๕.๓ ให้การสนบัสนุนกิจกรรมด าเนินกิจกรรมขององคก์ารบริหารนกัศึกษา 
  ๕๕.๔ หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 ข้อ ๕๖ ประธานคณะกรรมการนกัศึกษาคณะ หรือประธานกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษามีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๕๖.๑ เป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหารในการด าเนินกิจกรรมของนกัศึกษาคณะหรือศูนยก์ารศึกษา 
  ๕๖.๒ เป็นประธานการประชุมนกัศึกษาคณะ หรือศูนยก์ารศึกษา 

๕๖.๓ เป็นตวัแทนนกัศึกษาคณะ หรือศูนยก์ารศึกษาในการด าเนินกิจกรรมนกัศึกษาของคณะหรือศูนยก์ารศึกษา 
  ๕๖.๔ หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามขอ้ ๔๒ 
  
ข้อ ๕๗ รองประธานมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๕๗.๑ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีประธานคณะกรรมการนกัศึกษาคณะหรือประธานคณะกรรมการศูนยก์ารศึกษามอบหมาย 
  ๕๗.๒ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานคณะกรรมการนกัศึกษาคณะหรือประธานคณะกรรมการศูนยก์ารศึกษา ในกรณีท่ีประธาน
คณะกรรมการนกัศึกษาคณะหรือประธาน คณะกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษาไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามปกติ 
 ข้อ ๕๘ เลขานุการ มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๕๘.๑ จดัท าระเบียบวาระการประชุม 
  ๕๘.๒ เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการนกัศึกษาคณะหรือคณะกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษา 
  ๕๘.๓ ปฏิบติังานธุรการโดยทัว่ไป 
  ๕๘.๔ หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ข้อ ๕๙ เหรัญญิก มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  ๕๙.๑ รับผิดชอบ ควบคุม ก ากบั การเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการนกัศึกษาคณะ หรือคณะกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษา 
  ๕๙.๒ จดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายเงินของคณะกรรมการนกัศึกษาคณะหรือคณะกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษา 
  ๕๙.๓ ช้ีแจง และแถลงฐานะการเงินของคณะกรรมการนกัศึกษาคณะหรือคณะกรรมการศูนยก์ารศึกษา 
  ๕๙.๔ หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ข้อ ๖๐ หวัหนา้หมู่เรียนมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

๖๐.๑ เป็นตวัแทน และผูป้ระสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่เรียน 
๖๐.๒ เป็นคณะกรรมการนกัศึกษาหรือกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษาโดยต าแหน่ง 

  ๖๐.๓ ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการนกัศึกษาคณะหรือคณะกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษา 
  ๖๐.๔ หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ข้อ ๖๑ อ  านาจหน้าท่ีของต าแหน่งอ่ืน ตามขอ้ ๕๐.๖ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการนักศึกษาคณะ หรือคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์
การศึกษาก าหนด 

 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 ข้อ ๖๒ ให้สภานกัศึกษา องคก์ารบริหารนกัศึกษา คณะกรรมการนกัศึกษาคณะหรือคณะกรรมการนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษา และชมรม 
เสนอช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาต่อมหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง  อาจารยท่ี์ปรึกษาสภานกัศึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาองคก์ารบริหารนกัศึกษาจะเป็น
บุคคลซ ้ากนัไม่ได ้

 
การเงนิ 

 ข้อ ๖๓ องคก์ารนกัศึกษามีรายได ้ดงัน้ี 
  ๖๓.๑ เงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั 
  ๖๓.๒ ผลประโยชน์จากการจดักิจกรรม 
  ๖๓.๓ การรับบริจาค 
  ๖๓.๔ เงินรายไดอ่ื้น ๆ  
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 ข้อ ๖๔ การรับ และจ่ายเงินขององคก์ารนกัศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
 ข้อ ๖๕ ให้เหรัญญิกของทุกองคก์รจดัท าบญัชี รัน-จ่ายเงิน ติดประกาศให้ทราบทัว่กนั เม่ือจดักิจกรรมเสร็จส้ินแลว้ทุกคร้ัง 

เบ็ดเตลด็ 
ข้อ ๖๖ หากการด าเนินงานขององค์กรใด ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางเส่ือมเสียต่อมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัอาจยบุองคก์รนั้น ๆ ก็ได ้
 ข้อ ๖๗ หากมหาวิทยาลยัจดัการเรียนการสอนนกัศึกษาประเภทอ่ืน การด าเนินกิจกรรมของนกัศึกษาประเภทนั้น มหาวิทยาลยัโดยรอง
อธิการบดีอาจก าหนดให้ใชข้อ้บงัคบัน้ี 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๖๘ คณะกรรมการองคก์ารนกัศึกษาท่ีมีอยูก่่อนขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั ให้ถือวา่เป็นคณะกรรมการตามขอ้บงัคบัน้ีจนส้ินวาระ 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
    (นายมีชยั  ฤชุพนัธ์)  
                                                         นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
                                                             ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


