คำนำ
งานพัฒ นานัก ศึ ก ษา เป็ นงานบริ ก ารของสถาบันอุ ด มศึ ก ษาที่ จ ัด ขึ้ น เพื่ อส่ ง เสริ ม และมุ่ ง พัฒ นา
นัก ศึก ษาให้เป็ นคนดี มี คุณธรรม จริ ย ธรรม มี วินัย และมี ความรั บผิดชอบ สู่ ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ที่ สมบู รณ์
และก้าวสู่ สังคม ได้อย่างสง่างาม
คู่ มื อปฐมนิ เทศนัก ศึ ก ษาใหม่ ที่ จดั ท าขึ้ นนี้ จ ะเป็ นเครื่ องมื อส าคัญให้ก ับ นัก ศึ ก ษาที่ จะได้ท ราบ
แนวทางกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่นกั ศึกษาจะต้องทราบ และปฏิบตั ิตามได้ถูกต้อง ทั้งเป็ นเครื่ องมือ
ส าคัญของหน่ ว ยงานการพัฒนานัก ศึ ก ษา ในการดาเนิ นงาน ด้า นกิ จการนัก ศึ ก ษาได้อย่า งมี ระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ
กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบพระคุ ณ คณะผูจ้ ดั ทาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่ วมจัดทาคู่มือนี้
ขึ้ นมาและหวัง เป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มื อกิ จการนักศึ ก ษาเล่ มนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อนัก ศึ กษาตลอดจนอาจารย์ที่
ปรึ กษา และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถมั ภ์
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สำรบัญ »»
คำนำ
ควำมเป็นมำกองพัฒนำนักศึกษำ
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
1.หน่วยงำนบริหำรงำนทั่วไป
1.1 งำนบัตรประจำตัวนักศึกษำ
1.2 งำนบริกำรไปรษณีย์พัสดุนักศึกษำ
1.3 ขั้นตอนกำรซื้อ-จ้ำง
2.หน่วยงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
2.1 บริกำรสำรวจนักศึกษำเป็นรำยบุคคล
2.2 บริกำรข้อมูลสำรสนเทศอำชีพ
2.3 บริกำรให้คำปรึกษำ
2.4 บริกำรจัดวำงตัวบุคคล
2.5 บริกำรติดตำมผลและวิจยั
2.6 บริกำรนักศึกษำพิกำร
2.7 คัดกรองนักศึกษำเชิงจิตวิทยำ
-ขั้นตอนกำรขอทุนกำรศึกษำ
3.หน่วยงำนบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ
3.1 งำนบริกำรหอพักนักศึกษำ
3.2 งำนกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ)
- ขั้นตอนกำรกู้ยืม กยศ
3.3 งำนประกันอุบัติเหตุ
4.หน่วยงำนส่งเสริมนักศึกษำ
4.1 งำนส่งเสริมกิจกำรนักศึกษำ
4.2 งำนด้ำนเวชศึกษำป้องกัน
4.3 งำนบริกำรผ่อนผันทหำรกองประจำกำร
4.4 งำนเรียนรักษำดินแดน (รด.)
4.5 งำนอัตลักษณ์ของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
4.6 ระเบียบกำรแต่งกำย ของนักศึกษำ ภำคปกติ
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ว่ำด้วย กำรจ่ำยเงินกองทุนพัฒนำนักศึกษำ พ.ศ. 2555
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เรื่อง กำรกำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และแระ
ชุมเชียร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ว่ำด้วยองค์กำร
นักศึกษำ พ.ศ. 2551
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ประวัตคิ วามเป็ นมากองพัฒนานักศึกษา
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2527 ที่กาหนดให้สามารถเปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี ในสาขาอื่นได้นอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา
ผลจากการแก้ไขพระราชบัญญัติครั้งนี้ ทาให้มีการแบ่งส่ วนราชการในวิทยาลัยครู ใหม่ ส่ วนราชการหนึ่ งที่มีบทบาทสาคัญของมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาคือ กองพัฒนา
นักศึกษา จึงได้เกิดขึ้นตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาและเสริ มสร้างชี วิตนักศึกษาให้
สมบูรณ์เพียบพร้อมดังปณิ ธาน จึงได้จดั ตั้งกองพัฒนานักศึกษา เพื่อสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สานักงานตั้งอยู่อาคาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ตาบลคลองหนึ่ ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 0 – 2909-1427 เบอร์ ภายใน 0-2529-0674 9 ต่อ 128,239
โทรสาร 0 - 2909 – 1428

ปรัชญา (Philosophy)
“พัฒนานักศึกษาให้เป็ นบัณฑิตที่ดี เก่ง ทันสมัย รับใช้สงั คม”

วิสัยทัศน์ (Vision)
กองพัฒนานักศึกษา เป็ นหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเป็ นคนดี มีความรู ้ ความสามารถและมีทกั ษะในการดารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข

พันธกิจ (Mission statement)
เพื่อให้การดาเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาส่งผลให้วิสยั ทัศน์บรรลุเป้าหมายซึ่งกาหนดกรอบภารกิจกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเป็ นคนดีมีคุณธรรม มีระเบียบวินยั ทั้งต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย และต่อสังคมประเทศชาติ
2. สนับสนุนให้นกั ศึกษาได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องดีงาม
3. ส่งเสริ มนักศึกษาให้มีประสบการณ์และทักษะด้านวิชาการ การกีฬาและนันทนาการ ด้านการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและด้านการอนุรักษ์ส่งเสริ มพัฒนา
และเผยแพร่ ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
4. จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้นกั ศึกษาได้ใช้ชีวิตอยูใ่ นมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุ ข
และบังเกิดความพอใจ
5. ส่งเสริ มการทางานร่ วมกัน การเป็ นผูน้ าที่ดีและการเป็ นผูต้ ามที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)
การดาเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็ นบัณฑิตที่มีความรู ้คูค่ ุณธรรมเป็ นที่ยอมรับของสังคม
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็ นบัณฑิตที่มีประสบการณ์ ในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รวมทั้งเป็ นผูม้ ีทกั ษะในการนาผูอ้ ื่น และการเป็ นผูร้ ่ วมงานที่ดีได้
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็ นผูม้ ีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และสมบูรณ์ท้ งั กายและจิตใจ
4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการบารุ งรักษาวัฒนธรรมไทย
5. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็ นพลเมืองดีของประเทศสื บไป

เป้าหมายและผลทีค่ าดจะได้ รับ
1. งานบริ การและกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาได้เป็ นที่ยอมรับและพึงพอใจแก่ผมู ้ ารับบริ การ
2. ได้บณ
ั ฑิตของกองพัฒนานักศึกษาที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตามปณิ ธานของกองพัฒนานักศึกษา และความต้องการของสังคม
3. ได้บุคลากรที่มีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ได้การปฏิบตั ิที่ดีที่สุด (Best practice) ในการส่งเสริ มพัฒนาการของนักศึกษา ศึกษาและจัดสภาพ
สิ่ งแวดล้อม และดาเนินกิจการที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถให้บริ การเผยแพร่ อานวยความ
สะดวก รวดเร็ ว และถูกต้อง แก่ผรู ้ ับบริ การ
5. กองพัฒนานักศึกษามีมาตรฐานและคุณภาพในงานการบริ การในระดับที่ได้รับการยอมรับ
6. นักศึกษามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมและพัฒนามากขึ้น
7. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกลไกการส่งเสริ มระบบที่ชดั เจนทั้งในระดับสานักและฝ่ าย ต่าง ๆ ในกองพัฒนานักศึกษา
8. จัดทารายงานการประเมินตนเองรายปี เสนอมหาวิทยาลัยทุกปี งบประมาณ
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นโยบายการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
1. ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริ มงานกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาความเป็ นผูน้ า การทางานเป็ นทีม
3. ส่งเสริ มงานศิลปวัฒนธรรม เพื่อเรี ยนรู ้ขนบธรรมเนียมประเพณี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมไทย
4. ส่งเสริ มการป้องกัน การแก้ไข และการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ในการปฏิบตั ิงานมีดงั นี้
1. จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
2. จัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ าย
3. มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
4. จัดทาแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
5. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
6. จัดการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
7. มีการสร้างเครื อข่ายนักศึกษา
8. สร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยแก่นกั ศึกษา
9. มีการให้บริ การที่เป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
10. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน

เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทากิจกรรม
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มการให้บริ การแก่นกั ศึกษา ศิษย์เก่า โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
3. เพื่อสร้างความร่ วมมือความตระหนักและจิตสานึกร่ วมกันของนักศึกษา และศิษย์เก่า
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
(Valaya Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage)
เอกลักษณ์ (Attribute) “เป็ นสถาบันทีน่ ้ อมนาแนวทางการดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
อัตลักษณ์ (Identity) “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้ องถิ่น”
กองพัฒนานักศึกษา (Division of Student Development)

อาจารย์ ดร.สุ พจน์ ทรายแก้ว
รักษาราชการแทนอธิ การบดีมหาวิทยาลัยราภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ศศินนั ท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิ การบดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
ผูช้ ่วยอธิ การบดี

นางสาววราภรณ์ ไชยสุ ริยานันท์
ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ผอู ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
งานบริหารงานทัว่ ไป General
Services

1. นายมาโนช เงาภู่ทอง
พนักงานการศึกษา 3 ส
2.นางสาวมาส ดอกสร้อย
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
3.นายอานนท์ มีสมบัติ
นักวิชาการศึกษา

งานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ Educational and
Career Guidance
1. นางสาวสุ นิสา คงทอง
นักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
2.นางสาวธัญญภรณ์ บุญเพิ่ม
นักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
3.นางสาวเพียงใจ เสื อเอก
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

งานส่ งเสริมนักศึกษา Student
Promotion

งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
Facilitated Service

สานักศิลปวัฒนธรรม
Art and Culture Center

1. น.ส.บัวทิพย์ บุญประเสริ ฐ
นักวิชาการศึกษา

1.นางสาวกัลยา นันท์สาเภา
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

1.นางนันทิกานต์ บุตรบาล
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

2.น.ส.มลิวรรณ พันธ์ภกั ดิ์
นักวิชาการศึกษา

2.นางสาวศิรินนั ท์ จันทร์โฉม
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

2.นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์
นักวิชาการศึกษา

3.นางเพ็ญพนา เครื อเมฆ
นักวิชาการศึกษา

3.นางดาลัด แห้วเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา
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สำนักงำนอธิกำรบดี
กองพัฒนำนักศึกษำ
(ผู้อำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ 1 อัตรำ)

งานบริหารทัว่ ไป
- งานสารบรรณกองพัฒนานักศึกษา
- งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
- งานควบคุมการเบิกจ่าย
- งานพัสดุกองพัฒนานักศึกษา
- การวางแผนและงบประมาณ
- งานการประชุม
- การประกันคุณภาพหน่วยงาน
- งานบุคลากร
- งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- งานบริ การออกบัตรนักศึกษา
- งานการดูแลบารุ งรักษาอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์กีฬา
- งานรับ-ส่งไปรษณี ย/์ จดหมายลงทะเบียน
- งานรับและแก้ปัญหาเรื่ องร้องทุกข์ (เหตุ
จากการให้บริ การ/จากบุคลากรของกอง
พัฒนานักศึกษา)
-งานอื่นๆ ทีผ่ ้ บู ังคับบัญชามอบหมาย

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- งานบริ การให้คาปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
และพัฒนาตน
- งานบริ การสารสนเทศการฝึ กอบรม
- งานบริ การจัดหางานแก่นกั ศึกษาเพื่อ
การมีงานทา
- งานการบริ การแนะแนวการศึกษาสัญจร
- งานส่งเสริ มประสบการณ์และพัฒนา
ทักษะอาชีพนักศึกษา
- งานการประสานงานศิษย์เก่า
- งานการจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษา
- งานบริ การนักศึกษาพิการ
- งานรับเรื่ องราวร้องทุกข์
- งานรับและแก้ปัญหาเดือดร้อนของ
นักศึกษา (เหตุจากนักศึกษา)
-งานอื่นๆ ทีผ่ ้ บู ังคับบัญชามอบหมาย

งานส่ งเสริมนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
-งานส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
-งานส่งเสริ มกิจกรรมองค์การบริ หาร
นักศึกษาและสภานักศึกษา
-งานการประสานงานที่ปรึ กษาชมรมต่างๆ
-งานส่งเสริ มกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
-งานส่งเสริ มกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
-งานส่งเสริ มกิจกรรมกีฬา
-งานบารุ งรักษาและบริ การอุปกรณ์กีฬา
งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
- งานวินยั นักศึกษา
- งานส่งเสริ มวินยั และสร้างภูมิคุม้ กัน
นักศึกษา
-งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
-งานส่งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตอาสา
-งานส่งเสริ มวัฒนธรรมและคุณธรรม
นักศึกษา
-งานบริ การกองทุนเพื่อนักศึกษา
-งานประชุมคณะกรรมการส่งเสริ มกิจกรรม
มหาวิทยาลัย
-งานอื่นๆ ทีผ่ ้ บู ังคับบัญชามอบหมาย
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งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
-งานกองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา
กยศ./กรอ.
-งานส่งเสริ มพัฒนานักศึกษากูย้ ืม
-งานการประกันอุบตั ิเหตุของนักศึกษา
-งานการศึกษาวิชาทหารของนักศึกษา
และผ่อนผันทหาร
-งานส่งเสริ มกิจกรรมของนักศึกษาหอพัก
-งานบริ การสุ ขภาพและอนามัย
-งานอื่นๆ ทีผ่ ้ บู ังคับบัญชามอบหมาย

งานศิลปวัฒนธรรม
งานบริหารงานทัว่ ไป
- งานสารบรรณสานักศิลปวัฒนธรรม
- งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
- งานพัสดุสานักศิลปวัฒนธรรม
- งานควบคุมการเบิกจ่าย
- การวางแผนและงบประมาณ
- งานการประชุม
- การประกันคุณภาพหน่วยงาน
- งานประชาสัมพันธ์
งานอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
-งานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-งานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรม
-งานวิจยั และรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม
งานส่ งเสริมเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
-งานส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
-งานเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
-งานสร้างเครื อข่ายทางวัฒนธรรม
-งานอื่นๆ ทีผ่ ้ บู ังคับบัญชามอบหมาย

1. หน่ วยงานบริหารงานทัว่ ไป
1.1 งานบัตรประจาตัวนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ต้องมีบตั รประจาตัวนักศึกษาทุกคนเพื่อใช้ในการติดต่อกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และหน่ วยงานภายนอก ซึ่ งกองพัฒนานักศึ กษาได้อานวยความสะดวกให้กบั นักศึ กษา โดยประสาน
จัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ในรู ปแบบ บัตร ATM โดยมีข้ นั ตอนในการทาดังนี้
การจัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ใบ
2. รู ปถ่ายชุดสุภาพ 1 นิ้ว
จานวน 2 รู ป
3. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
4. เงินเปิ ดบัญชี
จานวน 1,000 บาท
(ธนาคารหักค่าธรรมเนียมทาบัตรนักศึกษา จานวน 230 บาท จากเงินเปิ ดบัญชี)
คาอธิบายรหัสประจาตัวนักศึกษา
นักศึ กษาทุ กคนจะมี เลขประจาตัว 11 หลัก ตามที่ ระบุ ไว้ในบัตรประจาตัวนักศึ กษารายละเอี ยดของรหัสและ
ความหมายมีดงั ต่อไปนี้
ดังตัวอย่าง 61 – 6 – 3 -218 – 02 – 08
รหัสประจาตัว
6 1
6 3
3 1 8
0 2
0 8
เลขหลักที่
1 2
3 4
5 6 7
8 9
10 11
ปี ที่เริ่ มเข้าศึกษา
(ใช้ตวั เลข 2 ตัวท้ายของ
พ.ศ.ที่เริ่ มเข้า)
ประเภทนักศึกษา
ภาคปกติหรื อภาคพิเศษ
ระดับการศึกษา

รหัสโปรแกรมวิชา

จานวนหมู่เรี ยน

เลขที่นกั ศึกษา

ในห้องเรี ยน

หมายเหตุ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สามารถติดต่อทาบัตรประจาตัวนักศึกษาได้ที่ ธนาคารกรุ งไทย
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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1.2 งานบริการไปรษณียภัณฑ์
กองพัฒนานักศึกษามีบริ การด้านไปรษณี ยภัณฑ์ไว้บริ การนักศึกษา ทุกประการ เช่น ธนาณัติ พัสดุ จดหมายลงทะเบียน จดหมายด่วน(EMS) และสิ่ ง
ตีพิมพ์ นักศึกษาสามารถขอรับไปรษณี ยภัณฑ์ที่กองพัฒนาศึกษาโดยจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
1.2.1 แต่งกายชุดนักศึกษา
1.2.2 แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษา หรื อบัตรประจาตัวประชาชน
ขั้นตอนการขอรับไปรษณียภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ สานักงานอธิการบดี
รับไปรษณี ยภัณฑ์จากไปรษณี ยป์ ระตูน้ าพระอินทร์

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับ

คัดแยกไปรษณี ยภัณฑ์
ธนาณัติ พัสดุ EMS จดหมาย สิ่ งตีพิมพ์

จดหมาย / สิ่ งตีพิมพ์
คัดแยก จัดเก็บที่ตจู ้ ดหมาย

ธนาณัติ พัสดุ EMS
จดหมายลงทะเบียน คัดแยกจัดเก็บ
ภายในกองพัฒนานักศึกษา

หากไม่มีผตู ้ ิดต่อขอรับ ภายใน 1 เดือน จะ
ส่ งคืนกลับไปรษณียต์ น้ สังกัด

ประกาศรายชื่อตามประเภท

นักศึกษายืน่ เอกสารขอรับไปรษณี ยภัณฑ์
1. แต่งกายชุ ดนักศึกษา
2. แสดงบัตรนักศึกษา หรื อ
บัตรประจาตัวประชาชน
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1. หน่ วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีหน้าที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถดาเนินชีวติ ในมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีความสุ ข สามารถเรี ยนสาเร็ จ
ตามหลักสู ตรและออกไปประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่เรี ยน ตามความสามารถ ตามความถนัดและช่วยเหลือสังคมตลอดจนสามารถดาเนิ นชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
หน่ วยบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มี 5 งานบริการ ดังนี้

2.1 งานบริการสารวจนักศึกษาเป็ นรายบุคคล (Individual Inventory Service)
จัดขึ้นเพื่อนักศึกษาแต่ละบุคคล เพื่อต้องการทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวนักศึกษา ได้แก่ งานจัดทาระเบียนสะสม บริ การข้อมูลนักศึกษาให้แก่ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง จัดรวบรวมแบบทดสอบทางจิตวิทยา

2.2 งานบริการสารสนเทศ (Information Service)
คือ การบริ การให้ความรู ้ และข่าวสารแก่นกั ศึกษาด้านอาชีพ ด้านเรื่ องส่ วนตัว และสังคมโดยจัดบริ การต่างๆ ได้แก่ การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
บริ การข้อมูลการสมัครงาน และบริ การข่าวการศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
- ด้านข่าวสารการให้ทุนการศึกษา
- จัดขึ้นเพื่อให้คาปรึ กษาแก่ดา้ นข่าวสารการสมัครงาน
- ด้านข่าวสารการศึกษาต่อ
- ด้านบริ การจัดหางาน
- ด้านบริ การแนะแนวทางเว็บไซต์

2.3 งานบริการให้ คาปรึกษา (Counseling Service)
นักศึกษาที่มีปัญหาส่ วนตัว ปัญหาสิ่ งแวดล้อม และปัญหาวิชาการ เพื่อช่วยให้นกั ศึกษามีความมัน่ คงทางอารมณ์ มีการแสดงออกอย่างมีเหตุผล

2.4 งานจัดวางตัวนักศึกษา (Placement Service)
จัดขึ้นเพื่อช่ วยเหลือนักศึกษาด้านต่างๆ เช่น ช่วยหาทุนการศึกษาให้นกั ศึกษาที่ขาดแคลน ช่วยจัดหาทุนให้นกั ศึกษา การเลือกวิชาเรี ยน การจัดหางานนอกเวลา
ให้นกั ศึกษาทาในระหว่างเรี ยน
การจัดหาทุนการศึกษา จะมีทุนประเภทต่ างๆ ดังนี้
- ทุนต่อเนื่ อง ได้แก่ ทุนที่นักศึกษาแต่ละ คนจะได้รับทุนจนจบการศึกษา เช่ น ทุนมูลนิ ธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ทุนกรุ งไทยการไฟฟ้ า ทุนสลากกินแบ่ง
รั ฐ บาล ทุ น มู ล นิ ธิ ทิ ส โก้เ พื่ อ การกุ ศ ล ทุ น นั ก ศึ ก ษาในพระราชานุ เ คราะห์ ทุ น มู ล นิ ธิ นิ ว ัต ไกรฤกษ์ ทุ น มู ล นิ ธิ ชิ น โสภณพานิ ช ทุ น มู ล นิ ธิ น ายห้ า งโรงปู น ผู ้ห นึ่ ง
ทุนปูนซิ เมนต์ไทย
- ทุนเฉพาะปี ได้แก่ เป็ นทุนที่นักศึกษาได้รับครั้งเดี่ยวไม่ต่อเนื่อง เช่น กองทุนเพื่อการศึกษาสุ รินทร์-วรารัตน์ เทพกาญจนา ทุนครอบครัวจรู ญธรรม ทุน
ผศ.เดชา เกียรติศิริ ทุนบริ ษทั ปตท.ทุนทิสโก้ ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ทุนโครงการเขียนเรี ยงความสาหรับเด็กและเยาวชน ทุนธนาคารกสิ กรไทย (จากัด) มหาชน เป็ นต้น
2.5 บริการติดตามผลและวิจัย (Follow up Research Service) บริ การนี้ มีความประสงค์เพื่อติดตามผลของการบริ การต่างๆ ที่จดั ไว้ให้นักศึกษาเพื่อ
ติดตามผลของนักศึกษาที่มารับบริ การ

2.6 บริการนักศึกษาพิการ
- เป็ นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย
- ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การแก่นกั ศึกษา
- ดูแลสุ ขภาพจิต และเป็ นที่ปรึ กษาทางการศึกษา การปรับตัว การใช้ชีวิตประจาวัน ให้แก่นกั ศึกษาพิการ
- ดูแลเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กบั นักศึกษาพิการ
2.7 คัดกรองนักศึกษาเชิงจิตวิทยา
คัดกรองนักศึกษาที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดปัญหาสุ ขภาพจิต เพื่อเข้าสู่กระบวนการให้คาปรึ กษาทางจิตวิทยา ให้นกั ศึกษาสามารถเข้าใจปัญหาและ
ความต้องการของตนเอง เพื่อลดการเกิดปั ญหาและอุปสรรคในการเรี ยนของนักศึกษา
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ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาขอรับใบสมัครขอทุนการศึกษาที่งานแนะแนวฯ
กองพัฒนานักศึกษาหรื อสานักงานคณะทุกคณะ

นักศึกษากรอกใบสมัครทุนการศึกษา

ให้ผปู ้ กครองรับรอง

อาจารย์ที่ปรึ กษารับรองความประพฤติ

แนบเอกสารการสมัคร

ส่ งเอกสารที่งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษาหรื อที่สานักงานคณะที่นกั ศึกษาสังกัด

เข้ารับการสัมภาษณ์

คณะกรรมการพิจารณา

แจ้งไปยังคณะแต่ละคณะคณะ
บอร์ดประชาสัมพันธ์
งานแนะแนว หรื อเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ประกาศผลผูไ้ ด้รับทุนการศึกษา
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1.

หน่ วยบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1.1 งานบริการหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัย จัดหอพักเพื่อให้บริ การแก่นกั ศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาหญิงซึ่งนโยบายในการจัดหอพัก คือเพื่อเป็ นสถานที่ฝึกอบรมให้
นักศึกษา เป็ นคนดีมีพลานามัยสมบรู ณ์ แข็งแรง มีความสุ ขและประสบการณ์ ปลูกฝังให้นกั ศึกษาทุกคนมีความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียว เป็ นอันหนึ่ ง
อันเดี่ยวกัน มีทศั นคติที่ถูกต้องดีงามรักความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสภาพแวดล้อม เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน ยิ่งไปกว่านั้น หอพักมหาวิทยาลัยยังเป็ นสถานที่ให้นกั ศึกษาสามารถใช้ชีวิตร่ วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุ ข
เจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความปลอดภัย มีหน้ าทีแ่ ละรับผิดชอบเกีย่ วกับหอพัก ดังนี้
1. รักษาดูแลความปลอดภัยในบริ เวณหอพัก
2. สังเกตและตรวจสอบผูท้ ี่ผิดสังเกตที่มิใช่ผพู ้ กั อาศัย พร้อมทั้งแจ้งแก่ผดู ้ ูแลหอพักทราบ เพื่อดาเนินการต่อไป
3. อื่นๆ ตามที่ผดู ้ ูแลหอพักมอบหมาย
รายละเอียดของหอพัก
ปัจจุบนั ทางมหาวิทยาลัยมีหอพักเพื่อรองรับนักศึกษาทั้งหมดจานวน 6 หอพัก โดยแบ่งออกเป็ น
1. หอพักนักศึกษาหญิง จานวน 4 หอ ดังนี้
1.1 หอเพชร มีหอ้ งพัก 192 ห้อง รองรับนักศึกษาได้ 768 คน
1.2 หอบุษราคัม มีหอ้ งพัก 38 ห้อง รองรับนักศึกษาได้ 152 คน
1.3 หอมุกดา มีหอ้ งพัก 38 ห้อง รองรับนักศึกษาได้ 152 คน
1.4 หอนิลรัตน์ มีหอ้ งพัก 38 ห้อง รองรับนักศึกษาได้ 152 คน
2. หอพักนักศึกษาชาย จานวน 2 หอ ดังนี้
2.1 หอทับทิม มีหอ้ งพัก 38 ห้อง รองรับนักศึกษาได้ 152 คน
2.2 หอมรกต มีหอ้ งพัก 38 ห้อง รองรับนักศึกษาได้ 152 คน
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้ าพักอาศัย
1. นักศึกษาตรวจสอบหมายเลขห้องพักที่จดั ให้
2. เมื่อนักศึกษาทราบหมายเลขห้องแล้ว ให้นกั ศึกษานาใบเสร็ จรับเงินและบัตรประจาตัวนักศึกษาแสดงต่อ เจ้าหน้าที่ประจาหอพัก
เพื่อขอรับกุญแจห้องพักและใบตรวจเช็ควัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ภายในห้องพัก
3. นักศึกษาตรวจสอบวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ตามใบตรวจเช็ค และนาใบตรวจเช็คส่งคืนเจ้าหน้าที่ประจาหอพักเพื่อเก็บเข้าแฟ้มประวัติผเู ้ ข้าพัก
ขั้นตอนการย้ ายออกจากหอพัก
นักศึกษามีความประสงค์จะออกจากหอพัก ปฏิบตั ิดงั นี้
1. แจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ประจาหอพัก
2. ทาความสะอาดวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์และจัดเก็บห้องพักให้เรี ยบร้อย
3. เจ้าหน้าที่ประจาหอพักตรวจสอบวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ภายในห้องพัก
4. นักศึกษาคืนกุญแจห้องพักแก่เจ้าหน้าที่ประจาหอพัก และรับใบแจ้งย้ายออก
5. นักศึกษานาใบแจ้งย้ายออกและใบเสร็ จค่าประกันมาแสดงพร้อมรับเงินประกัน
6. ห้ามมิให้นกั ศึกษาย้ายออกจากกหอพักโดยมิได้รับอนุญาต
ขั้นตอนการแจ้ งซ่ อมวัสดุ ครุภัณฑ์
1.
2.
3.
4.

นักศึกษากรอกแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม โดยขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สานักงานหอพักนักศึกษา
ส่งเอกสารการแจ้งซ่อมที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ที่สานักงานหอพักนักศึกษาในเวลาราชการ
ผูด้ ูแลหอพักลงทะเบียนรับเอกสารแจ้งซ่อม แจ้งช่างซ่อมบารุ งรับทราบ พร้อมโทรแจ้ง วัน เวลา ที่ซ่อมแก่นกั ศึกษา
ช่างซ่อมบารุ งรับเอกสารและดาเนินการซ่อมแซมในเวลาราชการ
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กาหนดเวลาการเปิ ด-ปิ ดหอพัก
หอพักมีกาหนดการเปิ ด-ปิ ด ดังนี้
เวลาเปิ ด 06.00 น. / เวลาปิ ด 22.00 น.
กรณี ที่นกั ศึกษามีความจาเป็ นที่จะเข้าออกนอกเหนือเวลาที่ทางหอพักกาหนดให้นกั ศึกษาแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ประจาหอพักล่วงหน้า
ข้ อปฏิบัตสิ าหรับผู้พกั อาศัยในหอพักนักศึกษา
1. ไม่นาบุคคลภายนอกเข้าพักในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด และดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ของหอพักให้คงสภาพดีอยูเ่ สมอ หากเกิดความเสี ยหาย
อันเกิดจากการกระทาของนักศึกษา
ต้องชดใช้ตามราคาที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด
3. ไม่ควรนาทรัพย์สินมีค่ามาเก็บรักษาไว้ในหอพัก หากมีการสู ญหายเกิดขึ้น
ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
4. ต้องใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาอย่างประหยัด
5. ต้องปฏิบตั ิตนเยี่ยงสุ ภาพชน ทั้งด้านการแต่งกายและความประพฤติ
6. ต้องส่งคืนกุญแจห้องพักและคียก์ าร์ดทุกครั้งเมื่อย้ายออกจากหอพัก
7. ในกรณี ที่วสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ในห้องพักชารุ ดอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานไม่ได้ ให้นกั ศึกษาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประจาหอพัก การซ่อมแซมวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
ที่ชารุ ดโดยการเสื่ อมสภาพ ทางมหาวิทยาลัยจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่หากการชารุ ดนั้นเกิดจากการกระทาของนักศึกษา นักศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
8. เมื่อมีเรื่ องหรื อเหตุการณ์ใดๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์โปรดแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจาหอพัก
9. นักศึกษาต้องให้ความร่ วมมือกับกิจกรรมที่ทางหอพักจัดขึ้น
10. การใช้บริ เวณหอพักเพื่อการประชุมหรื อจัดกิจกรรมต้องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูด้ ูแลหอพัก
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดาเนินการได้
11. นักศึกษาต้องไม่ละเมิดข้อห้ามของหอพัก
ข้ อห้ ามของหอพักนักศึกษา
1. ห้ามประพฤติตนหรื อกระทาใดๆ ให้เป็ นที่เสื่ อมเสี ยวัฒนธรรมในทางเพศ หรื อทางชูส้ าวในบริ เวณหอพัก
2. ห้ามกล่าววาจา หรื อแสดงอาการที่ไม่เหมาะสม หรื อไม่เคารพเจ้าหน้าที่ประจาหอพักหรื อบุคคลอื่นที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับหอพัก
3. ห้ามทาลายทรัพย์สินหอพัก หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายในหอพัก
4. ห้ามเสพหรื อมีไว้ครอบครองซึ่งสุ รา ยาเสพติดให้โทษ และของมึนเมาอื่นในหอพัก
5. ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท
6. ห้ามลักทรัพย์
7. ห้ามนาอาวุธ วัตถุระเบิด เข้ามา หรื อครอบครองในบริ เวณหอพัก
8. ห้ามเล่นการพนัน
9. ห้ามเมาสุ ราอาละวาด
10. ห้ามถอดถอน ดัดแปลง โยกย้าย ต่อเติมวัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์ ประจาห้องพัก ห้ามตอกตะปู
11. ห้ามส่งเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น
12. ห้ามประกอบอาหารอันก่อให้เกิดความราคาญต่อผูอ้ ื่นในหอพัก
13. ห้ามนาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงหรื อให้อาหารสัตว์
14. ห้ามตากเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายอื่นๆ เครื่ องนอน บริ เวณที่ไม่ได้รับอนุญาต
15. ห้ามเข้าไปในห้องผูอ้ ื่นขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่
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สิ่ งอานวยความสะดวก
1. สานักงานหอพัก
2. ป้ายประชาสัมพันธ์หอพัก
3. อินเตอร์เน็ตไร้สาย WiFi
4. ห้องอ่านหนังสื อ (Study Room)
5. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
6. บริ การด้านเวชภัณฑ์และยาสามัญประจาบ้าน โดยติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ประจาหอพัก
7. บริ การกุญแจสารอง กรณี ที่นกั ศึกษาต้องการใช้กุญแจสารองเข้าห้องพัก โดยแสดง
บัตรประจาตัวนักศึกษา แต่เจ้าหน้าที่ประจาหอพักเป็ นผูเ้ ปิ ดห้องพักให้ ไม่อนุญาตให้นากุญแจห้องพักไปจัดทากุญแจสารองโดยเด็ดขาด
8. บริ การซ่อมแซมวัสดุ และครุ ภณ
ั ฑ์ที่ชารุ ด โดยแจ้งเจ้าหน้าที่หอพัก
9. มีพนักงานทาความสะอาดภายในหอพักและบริ เวณหอพัก
10. ลานเอนกประสงค์
11. สถานที่จอดรถ
12. ระบบรักษาความปลอดภัย
- ระบบ Key Card ในการเข้า-ออกหอพัก
- ระบบกล้องวงจรปิ ด
- ถังดับเพลิง
- บันไดหนีไฟด้านข้างหอพัก
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
13. ร้านค้าสวัสดิการและเครื่ องอานวยความสะดวก
- ร้ายขายอาหาร
- ร้านขายสิ นค้าเบ็ดเตล็ด
- เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ
- ตูก้ ดน้ าดื่มหยอดเหรี ยญ
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1.2 งานกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
งานกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา เป็ นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแก่นักศึกษาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ซึ่ งด้อย
โอกาสทางการศึกษา อันจะมีส่วนสาคัญในการการยกฐานะความเป็ นอยูข่ องประชาชน และเป็ นการสนองนโยบายการกระจายรายได้ โดยสามารถกูย้ มื เป็ นค่าเล่าเรี ยน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการครองชีพระหว่างการศึกษา

3.หน่ วยบริการและสวัสดิการนักศึกษา
3.1งานกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
งานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา เป็ นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแก่นกั ศึกษาจากครอบครัวที่มี
รายได้นอ้ ย ซึ่ งด้อยโอกาสทางการศึกษา อันจะมีส่วนสาคัญในการการยกฐานะความเป็ นอยูข่ องประชาชน และเป็ นการสนองนโยบายการ
กระจายรายได้ โดยสามารถกูย้ มื เป็ นค่าเล่าเรี ยน และค่าใช้จ่ายในการครองชี พระหว่างการศึกษา
คุณสมบัติผ้ กู ้ ู
o เป็ นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
o สัญชาติไทย
o มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
o ไม่เคยเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาใดๆ มาก่อน
o ไม่เป็ นผูม้ ีงานทาระหว่างการศึกษา
o ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
o ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูร้ ับโทษจาคุก
o เป็ นผูม้ ีผลการเรี ยนดีหรื อผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลทาง
สถาบันการศึกษา
o เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝื นระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง
o เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรื อประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
o บันทึกการเข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา
o ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
เรื่ อง คุณสมบัติและลัก ษณะต้องห้ามของนักศึ ก ษาที่ ขาดแคลนทุนทรั พย์ ซึ่ งจะขอกู้ยืมเงิ น กองทุนเงิ นให้กู้ยืมเพื่ อ
การศึกษา พ.ศ. 2560
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คุณสมบัตผิ ้รู ับรองรายได้
ในการยืน่ ขอกูย้ มื เพื่อการศึกษา จะต้องมีผรู ้ ับรองรายได้ของครอบครัว 1 คน และผูร้ ับรองรายได้ตอ้ งมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่ ง ดังนี้
หมายเหตุ : การรับสาเนารองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็ นผูร้ ับรอง (พร้ อมสาเนาบัตรข้าราชการและนาเนาทะเบียนบ้านของผู ้
รับรองรายได้
1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับบาเหน็จบานาญ
2. ข้าราชการหรื อพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3. กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
4. เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน
1. แบบคาขอกู้ยืมเงินทีจ่ ัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคาขอกู้ยืมเงินทีเ่ ป็ นเอกสาร(แบบ กยศ.101)
2. เอกสารของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน
2.1 สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อ
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. เอกสารของบิดา และมารดา หรื อผู้ปกครอง หรื อคู่สมรสของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อ
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้
4.1 กรณี บิดา มารดา ผูป้ กครอง หรื อคู่สมรสของผูข้ อกูย้ ืมเงินมีรายได้ประจา ให้ใช้หนังสื อรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี
4.2 กรณี บิดา มารดา ผูป้ กครอง ผูย้ ื่นคาขอกูย้ ืมเงิน หรื อคู่สมรสของผูข้ อกูย้ ืมเงินไม่มีรายได้ประจาให้ใช้หนังสื อรับรองรายได้ครอบครัวของผูข้ อกูย้ ืม
เงิน (แบบ กยศ.102) และสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผูร้ ับรองรายได้
5. หนังสื อแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ แนะแนวหรื ออาจารย์ ทปี่ รึกษา (แบบ กยศ.103)
6. แผนผังแสดงทีต่ ้งั ของทีอ่ ยู่อาศัย พร้ อมรูปถ่ ายทีอ่ ยู่อาศัยของบิดา มารดา หรื อผู้ปกครอง
7. ใบแสดงผลการศึกษา/สาเร็จการศึกษาในปี การศึกษาทีผ่ ่ านมา
8. เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิม่ เติม

* หมายเหตุ : สาเนาเอกสารทุกฉบับต้ องลงลายมือชื่ อ โดยเจ้ าของเอกสาร เช่ น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของบิดา บิดาต้ องเป็ นผู้รับรองสาเนาถูกต้ อง เป็ นต้ น
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หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. เงินกูย้ มื ที่จ่ายเข้าบัญชี ของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรี ยนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องฯ
2. เงินกูย้ มื ที่จ่ายเข้าบัญชี ของนักเรี ยน นักศึกษาผูก้ ยู้ มื ได้แก่
ค่าครองชีพ (ค่าที่พกั และค่าใช้จ่ายส่ วนตัว)

ขั้นตอนการขอกู้ยืม กยศ.
ต้องดาเนินการขอกูย้ มื ผ่านระบบ e-student loan ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th โดยให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
1. ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าสู่ ระบบ โดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 ชัง่ โมง
2. ผูท้ ี่มีรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าระบบไปกรอกแบบคาขอกูย้ มื
3. รอสถานศึกษาเรี ยกสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผูม้ ีสิทธิ์ กยู้ มื กยศ. โดยสถานศึกษาจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติของผูก้ ยู้ มื เป็ นรายปี
ภายในกรอบวงเงินที่จดั สรรให้
4. ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกจากสถานศึกษาต้องเปิ ดบัญชี ออมทรัพย์กบั ธนาคารกรุ งไทยสาขาใดก็ได้ เพื่อรับโอนเงินค่าครองชี พ
5. ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ กูย้ มื เงินเข้ามาทาสัญญากูย้ ืมเงินผ่านระบบ โดยต้องสั่งพิมพ์สญ
ั ญาจานวน 3 ชุด (ตันฉบับและคูฉ่ บับ) ดาเนินการให้
ค้าประกัน พยานและผูแ้ ทนของสถานศึกษาร่ วมลงนามในสัญญาทั้ง 3 ฉบับ พร้อมจัดเตรี ยมเอกสารประกอบสัญญาและสัญญา
เพื่อส่งให้สถานศึกษา
6. ติดต่อสถานศึกษา เพื่อลงนามและตรวจสอบจานวนเงินขอกู้ ในแบบลงทะเบียน / แบบยืนยันจานวนเงินค่าเล่าเรี ยนและค่าครอง
ชีพ โดยสถานศึกษาเป็ นผูย้ นื ยันความสมบูรณ์ครบถ้วนผ่านระบบ
7. นักศึกษารอรับค่าครองชีพเมื่อเปิ ดเทอม ทางบัญชี ธนาคารกรุ งไทย
8. เงินค่าเล่าเรี ยนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องทางการศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่ อได้ที่บอร์ดกองพัฒนานักศึกษา และยืน่ เอกสารขอ
เบิกเงินได้ที่กองพัฒนานักศึกษา
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ขั้นตอนการให้ ก้ ยู ืมเงิน

ยืม (กยศ.)

18

ผู้กู้รำยเก่ำโอนย้ำยสถำนศึกษำ
ข้ อพึงปฏิบัติในการจัดทาสั ญญา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดทาสัญญาที่ www.studentloan.or.thทาความเข้าใจสัญญาก่อนลงมือกรอกสัญญา
การกรอกชื่อบัญชี ถ้ามี น.ส./ นาย ให้กรอกตามชื่อบัญชี(ไม่ใช่ ชื่อ – นามสกุลอย่างเดียว)
พิมพ์สัญญาจานวน 3 ฉบับ (หน้า-หลัง)
ผูท้ ี่มีอายุ 20ปี บริ บูรณ์ ให้ถือว่าเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
ห้ าม ลบ ขีดฆ่าแล้วเซ็นชื่อ หรื อใช้น้ ายาลบคาผิดมิฉะนั้นจะถือเป็ นโมฆะ
หากไม่สามารถพาผูป้ กครอง/ผูค้ ้ าประกัน ไปทาสัญญาที่อาเภอได้ ให้พาผูป้ กครองมาทาสัญญา ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา
กรณีเปลี่ยนชื่ อ ให้ติดต่อธนาคารเพื่อขอเปลี่ยนชื่อในบัญชี และมากรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนข้อมูลผูก้ ู้ ที่กองพัฒนานักศึกษา พร้อมส่ งเอกสาร สาเนาบัตร
ประชาชน หน้าบัญชี ทะเบียนบ้าน ที่เปลี่ยนเป็ นชื่อใหม่แล้ว พร้อมแนบเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ เพื่อกองพัฒนานักศึกษา จักได้ส่งข้อมูลไปยังธนาคารกรุ งไทย
สานักงานใหญ่
7. ผูค้ ้ าประกันสามารถเปลี่ยนจากบุคคลในปี ที่แล้วได้ เพราะสัญญาจะจัดทาปี ต่อปี
8. กรุ ณาส่ งสัญญาเฉพาะช่วงเวลา 09.00 – 15.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสัญญาวันต่อวัน
9. เมื่อส่ งสัญญาแล้วกรุ ณาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจพบความผิดได้ในขณะนั้น ต้องมาดูประกาศการแก้ไขสัญญาทุกครั้ง
จนกว่าเงินรายเดือนจะเข้าบัญชี
10. หากมีขอ้ สงสัยกรุ ณาสอบถาม 0 2529 0674 – 7 ต่อ 128 , 239หรื อ 0 2909 1428
เอกสารที่ต้องส่ งพร้ อมสั ญญา “ จานวน 3 ชุด ”
1. สาเนาบัตรประชาชน + สาเนาหน้าบัญชี + สาเนาทะเบียนบ้าน ของผูก้ ู้ = 1 แผ่นกระดาษ A4 (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทั้งสองหน้า)
“ จานวน 3 ชุด ”
2. สาเนาบัตรประชาชน + สาเนาทะเบียนบ้าน (ของผูค้ ้ าประกัน ข้อ ค.) = 1 แผ่นกระดาษ A4
(พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทั้งสองหน้า)“ จานวน 3 ชุด ”
3. สาเนาบัตรประชาชน + สาเนาทะเบียนบ้าน (ของผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) กรณี ผคู ้ ้ าประกันกับ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมไม่เป็ นคนเดียวกัน = 1 แผ่นกระดาษ A4 “
จานวน 3 ชุด ”
4. สาเนาสัญญาเก่า หรื อปี การศึกษาสุ ดท้ายที่กยู้ มื “ จานวน 3 ชุด ”

สามารถพาผู้ปกครองมาเซ็นต์ สัญญาได้ที่กองพัฒนานักศึกษา
เงินจะเข้ าบัญชี เมื่อส่ งสัญญาให้ กับมหาวิทยาลัย ประมาณ 3 เดือน
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4.3 งานประกันอุบตั เิ หตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงสุ ขภาพและพลานามัยของนักศึกษาโดยใช้งบประมาณจากกองทุน
พัฒนานักศึกษา โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อคุ ม้ ครองและรั บผิดชอบค่าเสี ยหายจากการเกิดอุ บตั ิเหตุรวมทั้งการสู ญเสี ยอวัยวะ หรื อสู ญเสี ยชี วิต ภายใต้ขอ้ กาหนดหรื อ
ขอบเขตอันพึงรับผิดชอบได้

คุณสมบัตขิ องนักศึกษา
เป็ นนักศึกษาภาคปกติทุกคน ที่ลงทะเบียนเรี ยนทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ระยะเวลาการคุ้มครอง
1 ปี การศึกษา
ตารางความคุ้มครอง
1. การสู ญเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุ
50,000-100,000 บาท
2. การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
100,000 บาท
3. เสี ยชีวติ จากภัยสาธารณะ
100,000 บาท
4. เสี ยชีวติ ทัว่ ไป จากโรคภัยไข้เจ็บที่นอกเหนื อจากอุบตั ิเหตุ
30,000 บาท
5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุ (ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ 1 ครั้ง )
10,000 บาท
วิธีการเบิกค่ ารักษาพยาบาล
ภายหลังจากการเกิดอุบตั ิเหตุ และได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทั้งสถานพยาบาลของรัฐบาล หรื อสถานพยาบาลของเอกชน
สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยมคือ
1. ใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริ ง)
2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริ ง)
3. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา/สาเนาบัตรประชาชน
ส่ งเอกสารดังกล่าวให้กบั กองพัฒนานักศึกษาดาเนิ นการต่อ และสามารถรับเงินค่ารักษาพยาบาลได้ประมาณ 3 สัปดาห์ ภายหลังการส่ งเอกสาร
เสร็ จสมบูรณ์ส่งถึงบริ ษทั ประกันภัย

21

4. หน่ วยส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
งานส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา เป็ นงานเสริ มสร้างบุคลิกภาพ และสมรรถภาพด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษา เช่น ความเป็ นผูน้ า ความเป็ นผู ้
มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีประสิ ทธิ ภาพทั้งทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รู ้จกั การปรับตัว สามารถทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ขและประสบผลสาเร็ จในชีวิต เป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็ นไปตามหลักหลักการ ปรัชญา และปณิ ธานของมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
ส่ งเสริ มเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพดังนี้
ด้ านวิชาการและส่ งเสริมสุ ขภาพ ส่ งเสริ มให้ความรู ้นอกจากวิชาชีพในชั้นเรี ยน และสามารถนาความรู ้ไปเผยแพร่ กบั ชุมชนและท้องถิ่นได้
ด้ านการกีฬา มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ พลานามัย เสริ มสร้างความสามัคคีและสันทนาการ
ด้ านศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้านและการนิ ยมใช้ของไทย
ด้ านประชาธิปไตย ส่ งเสริ มระบบประชาธิปไตยในหมู่นกั ศึกษาและของประเทศชาติ สนับสนุนให้มีองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา การเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษา
ด้ านบาเพ็ญประโยชน์ หรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม เพื่อส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม พัฒนามารยาทที่ดีและระเบียบประเพณีต่างๆ
ในการอยูร่ ่ วมกันกับคนในสังคม
ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีจริ ยธรรมในตนเองและผูอ้ ื่น เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
ด้ านระเบียบวินัยและความประพฤติ เพื่อให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิตนเองให้มีวนิ ัยและมีความประพฤติที่ดี สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขและ
ปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั ของมหาวิทยาลัย

4.1 งานส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา มีความสาคัญต่อการพัฒนาและเสริ มสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้มีความสมบรู ณ์ท้ งั ทางร่ างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา เพื่อนาไปสู่ การประกอบอาชีพและการเป็ นคนดีของสังคม แต่ท้ งั นี้ กิจกรรมนักศึกษาเป็ นสิ่ งที่ควบคู่กบั การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร ดังนั้น
กิจกรรมนักศึกษาไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมในหลักสู ตร กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร หรื อกิจกรรมนอกสู ตร นับเป็ นการให้การศึกษาแก่นกั ศึกษาและช่ วยให้นกั ศึกษาได้รับ
ความรู ้ ประสบการณ์ ทักษะในการทางานและการดารงชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี และมีความสุ ข
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมนักศึกษา
1.เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพพลานามัยให้แข็งแรง มีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ
2.เพื่อส่ งเสริ มความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษา
3. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ดา้ นต่างๆ ของนักศึกษา
4. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม
5. เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสี ยงในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
6. เพื่อสื บสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงานของไทย

ประโยชน์ ของงานกิจกรรมนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

สามารถเสริ มสร้างความรู ้สึกรับผิดชอบในตนเอง
สามารถเสริ มสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สามารถพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ
สามารถเสริ มสร้างทักษะทางด้านการทางานและการดารงชีวติ เพื่อให้นกั ศึกษาเป็ นพลเมืองที่ดี
สามารถพัฒนาด้านทัศนคติการแสดงออก และการแสดงความคิดเห็น

4.2 งานด้ านเวชศึกษาป้องกัน
วัตถุประสงค์
1. ให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดและโรคเอดส์
2. สร้างทักษะในการคิดแก้ปัญหาเรื่ องยาเสพติดและโรคเอดส์
3. เสริ มสร้างจิตสานักด้านพิษภัยจากยาเสพติดและโรคเอดส์
4. ร่ วมมือและประสานงานเครื อข่ายในการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์
แผนการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสุ ขภาพและตรวจกาสารเสพติดให้กบั นักศึกษา
2. สร้างภูมิคุม้ กันยากเสพติดให้กบั นักศึกษาทั้งสถาบัน โดยการจัดอบรมเพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดความตระนักในโทษและพิษภัยยาเสพติด
3. จัดสร้างกลุ่มให้กบั นักศึกษาแกนนาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์
4. จัดกิจกรรมอบรมให้กบั นักศึกษาแต่ละคณะวิชา
5. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด และโรคเอดส์
6. จัดทาเอกสารเผยแพร่ ในเรื่ องของโทษ และพิษภัย ของยาเสพติด โรคเอดส์
7. สร้างกลุ่มนักศึกษาและ บุคลากร มุ่งเน้นสร้างเครื อข่ายแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน
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8. นากิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดเข้าร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันได้จดั ขึ้นเพื่อเป็ นการปลูกฝังจิตสานึก
9. จัดกิจกรรมเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้าถึงความสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์

การจัดกิจกรรมเวชศึกษาป้องกันทุกปี การศึกษา
1.
2.
3.
4.

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล (26 มิถุนายน ของทุกปี )
กิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุข (ตลอดการศึกษา)
อบรมแกนนานักศึกษาต้านยาเสพติด (ปี ละ 1 ครั้ง)
อบรมแกนนานักศึกษาเรื่ องป้องกันโรคเอดส์ (ปี ละ 1 ครั้ง)

5. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
6. รณรงค์วนั เอดส์โลก (1 ธันวาคมของทุกปี )

4.3 บริการผ่อนผันทหารกองประจาการ
การงานขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ นับเป็ นภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการให้บริ การกับนักศึกษา
ตามกฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในมาตรา 29(3) แห่ งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2479 นักศึกษาสามารถศึกษาเล่า
เรี ยนได้สาเร็ จตามระยะเวลาของหลักสู ตร เพื่อให้การดาเนิ นการผ่อนผันทหารเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยจึงให้
นักศึกษาปฏิบตั ิตนตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารดังนี้
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับสิ ทธ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือก
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 29(3) ได้บญั ญัติให้ผ่อนผันแก่บุคคลที่อยูร่ ะหว่างการศึกษา โดยกาหนดไว้ในกฎกระทรวง
กลาโหม ฉบับ ที่ 73 (พ.ศ. 2536) ซึ่ ง ก าหนดบุ ค คลที่ สิ ท ธิ์ ได้รับ การผ่ อนผัน การตรวจเลื อกตามาตรา 29(3) ในส่ ว นของนัก ศึ ก ษาที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ใ น
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของทบวงมหาวิทยาลัย (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) ดังนี้
(1) นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประเภทมหาวิทยาลัย โดยผ่อนผันให้เฉพาะนักศึกษาที่อยูร่ ะหว่าง
การศึ กษาที่ไม่สูงกว่าระดับปริ ญญาโท และผ่อนผันให้จนถึงอายุครบ 26 ปี บริ บูรณ์ ยกเว้นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ผ่อนผันให้ในระหว่างปฏิ บตั ิงานใน
โรงพยาบาลหรื อสถาบันทางการแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมอีกหนึ่งปี (กฎกระทรวง ฉบับที่ 73 ข้อ 2 (ก) (ข))
(2) นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภทวิทยาลัยโดยผ่อนผันให้เฉพาะนิ สิตนักศึกษาที่อยูใ่ นระหว่างการศึกษา
เพื่อรับประกาศนี ยบัตรหรื อปริ ญญาตรี หรื อวิทยฐานะ ซึ่ งทางราชการรั บรองว่าเที ยบได้ไม่สูงกว่าปริ ญญาตรี และผ่อนผันให้จนถึ งอายุครบ 26 ปี บริ บูรณ์
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 73 ข้อ 2 (ค) (7))
ดังนั้น บุคคลที่จะได้ รับสิทธิ์การขอผ่ อนผันการตรวจเลือกเข้ ารับราชการทหารกองประจาการ จะต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ
(1) กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษา ในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และไม่สูงกว่าปริ ญญาโท
(2) อายุยงั ไม่ครบ 26 ปี บริ บูรณ์
นักศึกษาจะดาเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกได้ อย่างไร
นักศึกษาเมื่อมีอายุยา่ งเข้า 21 ปี (20 ปี บริ บูรณ์) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาจะต้องแจ้งขอผ่อนผันการตรวจเลื อกพร้ อมเอกสารหลักฐาน การขอผ่อน
ผันฯต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนิ นการส่ งรายชื่ อของผ่อนผันการตรวจเลือกต่อไป
เมื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนจากมหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องไปรายงาน ตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกตามที่กาหนดในหมายเรี ยก และรออยูจ่ นกว่า
จะแล้วเสร็ จ เพื่อรอรับหมายเรี ยกในปี ถัดไป ในกรณี ที่นกั ศึกษาย้ายสถาบันการศึกษาจะต้องดาเนิ นการแจ้งขอผ่อนผันการตรวจเลื อกต่อสถาบันการศึกษาแห่ ง
ใหม่อีกครั้ง
เอกสารที่ใช้ ประกอบการขอผ่อนผัน มีดงั นี้
(1) สาเนาใบสาคัญ (แบบ สด.9)
(2) สาเนาหมายเรี ยก (แบบ สด. 35)
(3) สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
(4) สาเนาการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล (ถ้ามี)
(5) สาเนาทะเบียนบ้าน
(6) สาเนาใบแจ้งภูมิลาเนาทหาร(ถ้ามี)
(7) ใบรายงานผลการศึกษา ระบุอย่างน้อย 9 หน่วยกิต อย่างละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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ขั้นตอนการผ่ อนผันการเข้ ารับราชการทหารกองประจาการ

นักศึกษายืน่ ความประสงค์ขอผ่อนผันต่อเจ้าหน้าที่
พัฒนานักศึกษา ด้วยตนเอง
( ส.ค.- พ.ย. ของทุกปี )

กอง

มหาวิทยาลัยดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติและหลักฐาน

มกราคมของทุกปี ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับ
การผ่อนผัน ณ บอร์ดกองพัฒนานักศึกษา และเว๊ปไซต์กองพัฒนา
นักศึกศา

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอผ่อนผันมีดงั นี้

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

สาเนาใบสาคัญ (แบบ สด.9)
สาเนาหมายเรี ยก

(แบบ สด.35)

สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาใบแจ้งย้ายภูมิลาเนาทหาร (ถ้ามี)

ใบรายงานผลการศึกษา ระบุอย่างน้อย 9
หน่วยกิต (เฉพาะนักศึกษา กศ.ปช.)
เอกสารอย่างละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

นักศึกษาไปรับการขานชื่อ และแสดงตน
ในวันตรวจเลือกตามหมายเรี ยก
ณ ภูมิลาเนาทหารของนักศึกษา

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะดาเนิ นการขอผ่อนผันการตรวจเลื อกให้กบั ผูม้ าแสดงความจานง เพื่อขอผ่อนผันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนดเท่านั้น สาหรับผูไ้ ม่ประสงค์จะขอผ่อนผัน ต้องไปตรวจคัดเลือกทหารตามหมายเรี ยก ถ้าได้รับการตรวจเลือกเป็ นทหารกองประจาการ
ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจาการตามวันเวลาที่กรมกองนั้นเรี ยกทันที

4.4 งานเรียนรักษาดินแดน (รด.)
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่อยูใ่ นระหว่างกาลังศึกษาการเรี ยนรักษาดินแดนนั้นสามารถเข้ารับการฝึ กวิชาทหารรักษาดินแดนเพื่อไว้เป็ น
กาลังสารองของชาติได้อย่างต่อเนื่ องโดยมีกาหนดการรับสมัครดังนี้
กาหนดวันรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
1. รับเอกสารใบรายงานตัว (ร.ด.๒,รด.๓)
ช่วงวันที่ พฤษภาคม – สิ งหาคม เวลา 08.30-15.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
1. หนังสื อรับรองการฝึ ก (ออกโดยศูนย์การกาลังสารอง หรื อศูนย์การฝึ ก นศท.มทบ./หน่วยฝึ ก นศท.จทบ.)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. สาเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร
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2. รายงานตัว
ตามประกาศของโรงเรี ยนรักษาดินแดน
ณ โรงเรี ยนรักษาดินแดน ถนนวิภาวดีรังสิ ต
การแต่งกาย เครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ตัดผมให้เรี ยบ
3. วันเรียน
ณ โรงเรี ยนรักษาดินแดน
นักศึกษาวิชาทหารชาย-หญิง ชั้นปี ที่ 1-3 เรี ยนวันเสาร์ ภาคเช้า
นักศึกษาวิชาทหารชาย-หญิง ชั้นปี ที่ 4-5 เรี ยนวันอาทิตย์ ภาคเช้า

4.5 อัตลักษณ์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์

การส่ งเสริมด้ านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษา
นอกเหนือจากอัตลักษณ์จิตอาสาแล้ว คุณธรรมอีกประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญเป็ นพิเศษคือ “ความตรงต่อเวลา”
ในการพัฒนาตนเองให้เป็ นคนตรงต่อเวลานั้น เราสามารถทาได้โดยการที่เรารู้ จกั แบ่งเวลาให้เหมาะสมกับ กิ จกรรมต่างๆ เป็ นการจัดระเบียบ
ให้กบั ชี วิต สาหรับการทางานหรื อการเรี ยน ก็คือการพยายามทางานหรื อส่ งงานให้เสร็ จก่อนเวลาเพื่อมีเวลาตรวจทาน และส่ งงาน ให้ตรงตามกาหนดรวมถึ ง
หากนัดหมายกับผูใ้ ดควรที่จะเผื่อเวลาในการเดิ นทางเพื่อไปให้ ถึงจุดหมายก่ อนเวลา สักเล็กน้อยเพื่อจะได้ไม่ตอ้ งเร่ งรี บรวมถึ งมีเวลาเตรี ยมความพร้ อ ม
ให้กบั ตนเอง
การที่เ ราเป็ นคนตรงต่อเวลานั้น จะช่ วยให้ภาพพจน์ของเราเป็ นคนที่ ขยันขันแข็ง เอาการเอางาน มีค วามกระตือรื อร้ น รั กที่ จะเรี ยนรู ้ อยู่เ สมอ
ช่วยให้เราไม่เฉื่ อยชา ทันสมัย มีชีวิตชี วา เป็ นคนมีวินยั สามารถจัดการกับงานหรื อสิ่ งที่ผ่านเข้ามาได้อย่างเป็ นระเบียบจึงทาให้เป็ นคนที่ประสบความ สาเร็ จ
มีความก้าวหน้าในชีวิตรวมถึงเป็ นคนน่าเชื่ อถือและผูอ้ ื่นให้ความไว้วางใจแก่เรา
สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ นประโยชน์ ส่ว นหนึ่ งของการตรงต่ อเวลาที่ ส าคัญ เหนื ออื่ น ใดคื อ จะช่ ว ยให้ เ ราสามารถจัด การกับ ชี วิต ของเราได้อ ย่า งราบรื่ น
และมีความสุข
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยองค์การนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
---------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานกิ จกรรมนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย และมีประสิ ทธิ ภาพ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.
๒๕๔๗ ออกข้อบังคับมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษา พุทธศักราช
๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
บททั่วไป
ข้ อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ-บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยองค์การ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑” โดยให้ใช้ขอ้ บังคับนี้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาแต่ละประเภท
ข้ อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับ ประกาศ หรื อคาสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยเกี่ ยวกับองค์การนักศึกษาซึ่ งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ และให้ใช้
ข้อบังคับนี้ และให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้ อ ๓ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“องค์ก ารนัก ศึ ก ษา” หมายความว่า สภานัก ศึ ก ษา องค์ก ารบริ หารนัก ศึ ก ษา คณะกรรมการ นัก ศึ ก ษาคณะ หรื อ
คณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษา และชมรม
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“รองอธิ การบดี ” หมายความว่า รองอธิ การบดี ฝ่ายกิ จการนักศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“กองพัฒนานักศึกษา” หมายความว่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“อาจารย์ที่ปรึ กษา” หมายความว่า อาจารย์ซ่ ึ งมหาวิท ยาลัยมี คาสั่งแต่งตั้งให้เ ป็ นที่ป รึ กษาขององค์การนักศึ กษาใน
กิจกรรมต่าง ๆ
“รองคณบดี” หมายความว่า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะต่าง ๆ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย แต่ละประเภท
“คณะ” หมายความว่า คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอาจมี
มากกว่าหนึ่ งคณะ
“ศูนย์การศึกษา” หมายความว่า ศูนย์ให้การศึกษานอกมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
อาจมีมากกว่าหนึ่ งแห่ง
“ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่ งมหาวิทยาลัย มีคาสัง่ ให้เป็ นหัวหน้าผูบ้ ริ หารการจัดการศึกษา
ณ ศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการนักศึกษาคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการนักศึกษาแต่ละคณะ
“คณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ ง
ข้ อ ๕ ให้อธิ กาบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกประกาศระเบียบ หรื อคาสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิ บตั ิตาม
ข้อบังคับนี้
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วัตถุประสงค์ ขององค์ การนักศึกษา
ข้ อ ๖ การดาเนินกิจกรรมขององค์การนักศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
๖.๑ สร้างเสริ มและปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษา รู ้รักสามัคคีในหมู่นกั ศึกษา เสี ยสละ อุทิศตนและบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
๖.๒ ให้นกั ศึกษาเรี ยนรู้ และฝึ กฝนตนเองในการใช้สิทธิ เสรี ภาพ และการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
๖.๓ อนุรักษ์ส่งเสริ ม เผยแพร่ และพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๖.๔ ส่ งเสริ มพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
๖.๕ ส่ งเสริ มการดาเนิ นกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องต่อนโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลัย
๖.๖ ส่ งเสริ ม และเผยแพร่ เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
สิทธิ และหน้ าที่ของนักศึกษา
ข้ อง ๗ นักศึกษามีสิทธิ และหน้าที่ ดังนี้
๗.๑ นักศึกษาย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันตามนัยแห่ งระเบียบนี้
๗.๒ มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยและสังคม
๗.๓ มี หน้าที่ ซ่ ึ งรั กษาไว้ซ่ ึ งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยแ์ ละการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
๗.๔ ปฏิบตั ิตามระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๗.๕ ให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยและองค์การนักศึกษา
องค์การนักศึกษา
ข้ อ ๘ องค์การนักศึ กษา เรี ยกว่า “องค์การนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ” เรี ยกชื่ อเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “The Student Union of ValayaAlongkornRajabhat University” ประกอบด้วย
๘.๑ สภานักศึกษา
๘.๒ องค์การบริ หารนักศึกษา

สภานักศึกษา
ข้ อ ๙ สภานักศึ กษา เรี ยกว่า “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์” เรี ยกชื่ อเป็ นภาษาอังกฤษว่า
The Student Council of ValayaAlongkornRajabhat University”
ข้ อ ๑๐ ให้กองพัฒนานักศึกษาเรี ยกประชุ มตัวแทนห้องทุกหมู่เรี ยนเข้าร่ วมประชุ ม เพื่อลงคะแนนคัดเลื อกกันเองเป็ นกรรมการสภา
นักศึกษารวมไม่เกินสามสิ บคนแล้วกรรมการทั้งสามสิ บคนเลื อกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานสภานักศึกษาให้เสร็ จสิ้ นภายในสามสิ บวันหลังจาก
การเปิ ดภาคเรี ยนที่หนึ่ง
กรรมการตามวรรคหนึ่ งจะต้องมีตวั แทนจากทุก คณะ และทุก ศูนย์ก ารศึ กษา การได้ มาซึ่ งกรรมการสภาให้เ ป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๑ ให้ประธานสภานักศึกษาเสนอชื่ ออาจารย์ที่ปรึ กษาประจาสภานักศึกษาจานวนหนึ่ง ไม่เกิ นสามคน และเสนอชื่ อคณะกรรมการ
สภานักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยซึ่ งมีตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑๑.๑ ประธานสภานักศึกษา
๑๑.๒ รองประธานสภานักศึกษา
๑๑.๓ เลขานุการ
๑๑.๔ ผูช้ ่วยเลขานุการ
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๑๑.๕ ตาแหน่งอื่น ๆ ตามที่กาหนด
ข้ อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็ นผูล้ งนามในคาสัง่ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการสภานักศึกษา
ข้ อ ๑๓ ให้คณะกรรมการสภานักศึกษาในตาแหน่งคราวละหนึ่ งปี การศึกษา
ข้ อ ๑๔ สมาชิ กสภานักศึกษาพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
๑๔.๑ ตาย
๑๔.๒ ลาออก
๑๔.๓ ออกตามวาระ
๑๔.๔ พ้นสภาพนักศึกษา
๑๔.๕ พักการเรี ยน หรื อถูกลงโทษให้พน้ การเรี ยน
๑๔.๖ ขาดการประชุมสภานักศึกษาต่อเนื่ องกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลสาคัญ และที่ประชุ มสภานักศึกษามีมติให้พน้ สภาพ
ด้วยเสี ยงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภานักศึกษาที่เข้าประชุม
๑๔.๗ มี ก ารกระทาอันเสื่ อมเสี ยเกี ยรติ ข องการเป็ นกรรมการสภานัก ศึ กษาหรื อขาดความรั บ ผิด ชอบต่อหน้าที่ ที่ ได้รับ
มอบหมาย โดยสภานักศึกษาพิจารณาและมีมติดว้ ยเสี ยงเกินกึ่งหนึ่ งของกรรมการที่เข้ามาประชุม
๑๔.๘ เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศยุบสภานักศึกษา
ข้ อ ๑๕ หากกรรมการสภานักศึกษาตาแหน่ งใดว่างลงให้ดาเนิ นการตามข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๒ และให้ดารงตาแหน่ งนั้นแทนจนครบตา
วาระที่เหลือ
ข้ อ ๑๖ สภานักศึกษามีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริ หารนักศึกษา ซึ่ งไม่ขดั ต่อระเบียบใดๆ ของมหาวิทยาลัย
๑๖.๒ ติดตามการบริ หารงานขององค์การบริ หารนักศึกษาให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๑๖.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมตั ิงบประมาณ ตามโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริ หารนักศึกษา
๑๖.๔ ตรวจสอบการดาเนินงาน การเงิน การบัญชี และควบคุมการใช้จ่ายเงิน ขององค์การบริ หารนักศึกษา
๑๖.๕ ส่ งเสริ ม รักษาความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัย
๑๖.๖ อาจพิจารณาอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะกรรมการองค์การบริ หารนักศึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อทั้งคณะได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไป
ตาม ข้อ ๒๒.๔ ของข้อบังคับนี้
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ข้ อ ๑๗ ประธานสภานักศึกษา มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑๗.๑ เรี ยกประชุมสภานักศึกษา
๑๗.๒ เป็ นประธานการประชุมสภานักศึกษา
๑๗.๓ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้ อ ๑๘ รองประธานสภานักศึกษา มีหน้าที่กระทากิ จกรรมต่าง ๆ ตามที่ประธานนักศึกษามอบหมายหรื อปฏิ บตั ิหน้าที่แทนประธานสภา
นักศึกษาหากประธานสภานักศึกษาไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามปกติ
ข้ อ ๑๙ เลขานุการสภานักศึกษามีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑๙.๑ จัดทาวาระการประชุม และออกหนังสื อเชิญกรรมการสภานักศึกษาประชุม
๑๙.๒ บันทึก และทารายงานการประชุมสภานักศึกษา
๑๙.๓ เก็บรวมรวมเอกสารต่าง ๆ ของสภานักศึกษา
๑๙.๔ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข่าวสารของสภานักศึกษา
๑๙.๕ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย
ข้ อ ๒๐ ผูช้ ่วยเลขานุการสภานักศึกษามีอานาจหน้าที่ทากิจการใด ๆ ตามที่เลขานุการมอบหมาย
ข้ อ ๒๑ อานาจหน้าที่ของตาแหน่งอื่น ตามข้อ ๑๑.๕ ให้เป็ นไปตามที่สภานักศึกษากาหนด
ข้ อ ๒๒ การประชุมสภานักศึกษา
๒๒.๑ ให้มีการประชุมสภานักศึกษาภาคเรี ยนละหนึ่ งครั้งและอาจให้มีการประชุ มเพื่อพิจารณาเรื่ องด่วน หรื อมีความจาเป็ น
เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาได้โดยความเห็นชอบของกองพัฒนานักศึกษา
๒๒.๒ การลงมติใด ๆ ในที่ประชุม ให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานชี้ ขาด
๒๒.๓ การออกเสี ยงไม่ไว้วางใจคณะกรรมการองค์การบริ หารนักศึกษามติออกเสี ยงของสมาชิ ก ของสภานักศึกษาต้องมีไม่
น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการ ทั้งหมดของสภานักศึกษาและให้นามติไม่ไว้วางใจเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาจึงจะมีผลโดยสมบูรณ์
๒๒.๕ ให้รายงานการประชุมทุกครั้งต่อมหาวิทยาลัยในสิ บสี่ วนั หลังจากการประชุมเสร็ จสิ้ น
องค์การบริหารนักศึกษา
ข้ อ ๒๓ องค์การบริ หารนักศึกษา เรี ยกว่า การบริ หารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ เรี ยกชื่ อเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “The Student Administrative Organization of ValayaAlongkornRajabhat University”
ข้ อ ๒๔ คณะกรรมการองค์การบริ หารนักศึกษาจะเป็ นกรรมการสภานักศึกษาไม่ได้
ข้ อ ๒๕ ให้กองพัฒนานักศึกษาดาเนิ นการให้มีการเลื อกตั้ง หรื อสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งนายกองค์การบริ หารนักศึกษาโดยให้ดาเนิ นการ
ให้เสร็ จสิ้นภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายของปี การศึกษา
ข้ อ ๒๖ นายกองค์การบริ หารนักศึกษาเป็ นผูเ้ สนอชื่ ออาจารย์ที่ปรึ กษาจานวนหนึ่ ง ไม่เกินสามคนและคณะกรรมการดารงตาแหน่งต่าง ๆ
ขององค์การบริ หารนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๒๗ ให้อธิการบดีเป็ นผูล้ งนามในคาสัง่ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา และคณะกรรมการองค์การบริ หารนักศึกษา
ข้ อ ๒๘ ให้คณะกรรมการองค์การบริ หารนักศึกษาให้อยู่ในตาแหน่ งคราวละหนึ่ งปี การศึกษาและให้รักษาการอยู่ในตาแหน่ งจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ข้ อ ๒๙ กรรมการองค์การบริ หารนักศึกษาพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
๒๙.๑ ตาย
๒๙.๒ ลาออก
๒๙.๓ ออกตามวาระ
๒๙.๔ พ้นสภาพนักศึกษา
๒๙.๕ พักการเรี ยน หรื อถูกลงโทษให้พกั การเรี ยน
๒๙.๖ ขาดการประชุมองค์การบริ หารนักศึกษาต่อเนื่ องกันสามครั้ง
โดยไม่มีเหตุผลสาคัญ และที่ประชุมองค์การบริ หารนักศึกษามีมติให้พน้ สภาพด้วยเสี ยงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิ กที่เข้าร่ วมประชุม
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๒๙.๗ สภานักศึกษามีมติไม่ไว้วางใจตาม ข้อ ๑๖.๖ และข้อ ๒๒.๔
๒๙.๘ มหาวิทยาลัยประกาศยุบองค์การบริ หารนักศึกษา
ข้ อ ๓๐ หากกรรมการองค์การบริ หารนักศึ กษาตาแหน่ งใดว่างลงให้ ดาเนิ นการตามข้อ ๒๖ และหากตาแหน่ งนายกองค์การบริ หาร
นักศึกษาว่างลงก่อนครบวาระให้ดาเนินการตามข้อ ๒๕ และให้ดารงตาแหน่งนั้นแทนจนครบตามเวลาของวาระที่เหลือ
ข้ อ ๓๑ คณะกรรมการองค์การบริ หารนักศึกษามีจานานไม่เกินสามสิ บคน ประกอบด้วยตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
๓๑.๑ นายกองค์การบริ หารนักศึกษา
๓๑.๒ อุปนายก
๓๑.๓ เลขานุการ
๓๑.๔ เหรัญญิก
๓๑.๕ ประชาสัมพันธ์
๓๑.๖ สวัสดิการ
๓๑.๗ ปฏิคม
๓๑.๘ กีฬา
๓๑.๙ กิจกรรมชมรม
๓๑.๑๐ ประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะ และหรื อประธานคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษา
๓๑.๑๑ ตาแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การบริ หารนักศึกษากาหนด
ข้ อ ๓๒ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การบริ หารนักศึกษา
๓๒.๑ กาหนดนโยบาย และแนวทางในการบริ หารงานขององค์การบริ หารนักศึกษา
๓๒.๒ แถลงนโยบายการบริ หารงานต่อสภานักศึกษาภายในสิ บวันหลังจากที่ได้ดาเนิ นการตามข้อ ๑๒
๓๒.๓ จัดทาโครงการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ และรวมทั้งจัดสรรงบประมาณประจาปี เสนอขออนุมตั ิจากสภานักศึกษา
๓๒.๔ บริ หารงาน และดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภานักศึกษา
๓๒.๕ ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็ นไปตามระเบียบ
๓๓.๖ เป็ นศูนย์กลางเสริ มสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๓๓ นายกองค์การบริ หารนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๓๓.๑ เป็ นหัวหน้าฝ่ ายบริ หารในการดาเนิ นกิจกรรมขององค์การบริ หารนักศึกษา
๓๓.๒ เป็ นประธานการประชุมองค์การบริ หารนักศึกษา
๓๓.๓ เป็ นตัวแทนนักศึกษาในการดาเนินกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๓๔ อุปนายก มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๓๔.๑ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริ หารนักศึกษามอบหมาย
๓๔.๒ ปฏิ บตั ิหน้าที่แทนนายกองค์การบริ หารนักศึกษาในกรณี ที่นายกองค์การบริ หารนักศึกษาไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้
ตามปกติ
ข้ อ ๓๕ เลขานุการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๓๕.๑ เป็ นหัวหน้าสานักงานองค์การบริ หารนักศึกษา
๓๕.๒ จัดทาระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
๓๕.๓ เป็ นเลขานุการในการประชุมองค์การบริ หารนักศึกษา
๓๕.๔ รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ และติดตามการดาเนินงานขององค์การบริ หารนักศึกษา
๓๕.๕ รับผิดขอบงานพัสดุ การจัดซื้ อ การดูแลรักษา
ข้ อ ๓๖ เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๓๖.๑ รับผิดชอบควบคุมกากับการเบิกจ่ายขององค์การบริ หารนักศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบ
๓๖.๒ จัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายเงินขององค์การบริ หารนักศึกษา
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๓๖.๓ ชี้แจง และแถลงฐานะการเงินขององค์การบริ หารนักศึกษา
๓๖.๔ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๓๗ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๓๗.๑ เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริ หารนักศึกษา
๓๗.๒ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๓๘ ฝ่ ายสวัสดิการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๓๘.๑ ดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการและการบริ การต่าง ๆ
๓๘.๒ รับผิดชอบในด้านการบริ การสถานที่ แสง เสี ยง
๓๘.๓ ประสานงานด้นการรักษาความปลอดภัย ความสงบทัว่ ไป
๓๘.๔ หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๓๙ ฝ่ ายปฏิคม มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๓๙.๑ รับผิดชอบงานด้านการรับรอง ต้อนรับ
๓๙.๒ หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๔๐ ฝ่ ายกีฬา มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๔๐.๑ ดูแล ประสานงานด้านกีฬาของนักศึกษา
๔๐.๒ จัดหา และบริ การอุปกรณ์กีฬา และดูแลบารุ งรักษา
๔๐.๓ หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๔๑ ฝ่ ายกิจกรรมชมรม มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๔๑.๑ ดูแล ประสานงานด้านกิจกรรมชมรมของนักศึกษา
๔๑.๒ หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๔๒ ประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะหรื อประธานคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษา มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๔๒.๑ เป็ นตัวแทนคณะ หรื อตัวแทนศูนย์การศึกษาในการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริ หารนักศึกษา
๔๒.๒ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงานของคณะกรรมการนักศึกษาคณะหรื อศูนย์การศึกษา
๔๒.๓ เป็ นกรรมการองค์การบริ หารนักศึกษาโดนตาแหน่ง
๔๒.๔ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๔๓ อานาจหน้าที่ของตาแหน่งอื่นตามข้อ ๓๑.๑๑ ให้เป็ นไปตามที่องค์การบริ หารนักศึกษากาหนด
ข้ อ ๔๔ การประชุมคณะกรรมการบริ หารนักศึกษาให้ดาเนิ นการดังนี้
๔๔.๑ นายกองค์การบริ หารนักศึกษาเป็ นผูก้ าหนดวัน เวลา และวาระการประชุม
๔๔.๒ การประชุ ม ต้อ งมี ก รรมการองค์ก ารบริ ห ารนัก ศึ ก ษาเข้า ร่ ว มประชุ ม อย่า งน้ อ ยกึ่ งหนึ่ งของกรรมการทั้ง หมด
และมีอาจารย์ที่ปรึ กษาเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยหนึ่ งคน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
๔๔.๓ รายงานผลการประชุมต่อมหาวิทยาลัยภายในสิ บสี่ วนั หลังจากการประชุมสาเร็ จ
ชมรม
ข้ อ ๔๕ นักศึกษาที่มีความสนใจในการทากิจกรรมร่ วมกันอาจร่ วมกันจัดตั้งชมรมเพื่อดาเนิ นกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรมได้
ข้ อ ๔๖ การจัดตั้งชมรมให้เป็ นไปตามกาหนดขององค์การบริ หารนักศึ กษาโดยฝ่ ายกิจกรรมชมรมขององค์การบริ หารนักศึ กษาเป็ นผู ้
ประสานงานและให้มีองค์ประกอบต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
๔๖.๑ รายชื่อสมาชิ กเข้าร่ วมกันขอจัดตั้งชมรมอย่างน้อยห้าสิ บคน
๔๖.๒ จัดทาระเบียบข้อบังคับ และวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
๔๖.๓ จัดทารายชื่อคณะกรรมการของชมรม
๔๖.๔ เสนอรายชื่ ออาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมอย่างน้อยหนึ่ งคน
๔๖.๕ เสนอโครงการในการดาเนินกิจกรรม
๔๖.๖ อื่น ๆ ตามที่องค์การบริ หารนักศึกษากาหนด
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ข้ อ ๔๗ การจัดกิจกรรมชมรมให้มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
๔๗.๑ ส่ งเสริ มวิชาการ
๔๗.๒ ส่ งเสริ มกีฬาและนันทนาการ
๔๗.๓ ส่ งเสริ มศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔๗.๔ ส่ งเสริ มบาเพ็ญประโยชน์
๔๗.๕ อื่น ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและองค์การบริ หารนักศึกษากาหนด
ข้ อ ๔๘ ให้ประธานชมรมรายงานผลการดาเนินงานของชมรมต่อที่ประชุมองค์การบริ หารนักศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยนละหนึ่งครั้ง
ข้ อ ๔๙ การจัดตั้งหรื อการยุบชมรม ให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมองค์การบริ หารนักศึกษาแล้วนาเสนอรองอธิการบดีเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการนักศึกษาคณะ และคณะกรรมการนักศึกษาศู นย์ การศึกษา
ข้ อ ๕๐ คณะกรรมการนักศึกษาคณะ และคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษา ประกอบด้วย
๕๐.๑ ประธาน
๕๐.๒ รองประธาน
๕๐.๓ เลขานุการ
๕๐.๔ เหรัญญิก
๕๐.๕ หัวหน้าหมู่เรี ยน
๕๐.๖ ตาแหน่งอื่นตามที่คณะ หรื อศูนย์การศึกษากาหนด
ข้ อ ๕๑ การได้มาซึ่งคณะกรรมการนักศึกษาคณะ หรื อคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษา
๕๑.๑ ให้รองคณบดี หรื อผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษา ดาเนิ นการให้ได้มาซึ่ งตาแหน่ งต่างๆ ตามข้อ ๕๐.๑ – ๕๐.๖ โดยให้
ดาเนินการให้เรี ยบร้อยภายในเดือนแรกของภาคเรี ยนที่หนึ่ง
๕๑.๒ ให้รองคณบดี หรื อผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษา เป็ นผูน้ ารายชื่ อคณะกรรมการนักศึกษาคณะ หรื อคณะกรรมการศูนย์
การศึกษาเสนอต่อรองอธิ การบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ข้ อ ๕๒ หากกรรมการนักศึกษาคณะหรื อกรรมการศูนย์การศึกษาตาแหน่งใดว่างลงให้รองคณบดี หรื อผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษา เสนอ
ชื่อผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งที่วา่ งนั้นต่อรองอธิ การบดีพิจารณาแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งนั้นแทนจนครบวาระที่เหลือ
ข้ อ ๕๓ ให้คณะกรรมการนักศึกษาหรื อ คณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษา อยูใ่ นตาแหน่งคราวละหนึ่ งปี การศึกษา
ข้ อ ๕๔ คณะกรรมกานักศึกษาคณะหรื อคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษา พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
๕๔.๑ ตาย
๕๔.๒ ลาออก
๕๔.๓ ออกตามวาระ
๕๔.๔ พ้นสภาพนักศึกษา
๕๔.๕ พักการเรี ยน หรื อถูกลงโทษให้พกั การเรี ยน
๕๔.๖ ขาดการประชุมคณะกรรมการนักศึกษาคณะหรื อคณะกรรมการศูนย์การศึ กษาต่อเนื่ องกันสามครั้ งโดยไม่มีเหตุผล
สาคัญและที่ประชุมคณะกรรมการนักศึกษาคณะหรื อคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษามีมติให้พน้ สภาพด้วยเสี ยงเกิ นกึ่งหนึ่ งของสมาชิ กที่เข้า
ร่ วมประชุม
ข้ อ ๕๕ คณะกรรมการนักศึกษาคณะ หรื อคณะกรรมศูนย์การศึกษามีอานาจ ดังนี้
๕๕.๑ ดาเนิ นกิจกรรมนักศึกษาคณะ หรื อศูนย์การศึกษา ให้เป็ นไปตามนโยบายขององค์การบริ หารนักศึกษา
๕๕.๒ จัดทาโครงการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาคณะหรื อศูนย์การศึกษาตลอดปี การศึกษา เสนอขออนุมตั ิเงิน
งบประมาณจากองค์การบริ หารนักศึกษา
๕๕.๓ ให้การสนับสนุนกิจกรรมดาเนินกิจกรรมขององค์การบริ หารนักศึกษา
๕๕.๔ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

40

ข้ อ ๕๖ ประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะ หรื อประธานกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษามีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๕๖.๑ เป็ นหัวหน้าฝ่ ายบริ หารในการดาเนิ นกิจกรรมของนักศึกษาคณะหรื อศูนย์การศึกษา
๕๖.๒ เป็ นประธานการประชุมนักศึกษาคณะ หรื อศูนย์การศึกษา
๕๖.๓ เป็ นตัวแทนนักศึกษาคณะ หรื อศูนย์การศึกษาในการดาเนิ นกิจกรรมนักศึกษาของคณะหรื อศูนย์การศึกษา
๕๖.๔ หน้าที่อื่นๆ ตามข้อ ๔๒
ข้ อ ๕๗ รองประธานมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๕๗.๑ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะหรื อประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษามอบหมาย
๕๗.๒ ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะหรื อประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษา ในกรณี ที่ประธาน
คณะกรรมการนักศึกษาคณะหรื อประธาน คณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษาไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามปกติ
ข้ อ ๕๘ เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๕๘.๑ จัดทาระเบียบวาระการประชุม
๕๘.๒ เป็ นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการนักศึกษาคณะหรื อคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษา
๕๘.๓ ปฏิบตั ิงานธุรการโดยทัว่ ไป
๕๘.๔ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๕๙ เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๕๙.๑ รับผิดชอบ ควบคุม กากับ การเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการนักศึกษาคณะ หรื อคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษา
๕๙.๒ จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงินของคณะกรรมการนักศึกษาคณะหรื อคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษา
๕๙.๓ ชี้แจง และแถลงฐานะการเงินของคณะกรรมการนักศึกษาคณะหรื อคณะกรรมการศูนย์การศึกษา
๕๙.๔ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๖๐ หัวหน้าหมู่เรี ยนมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๖๐.๑ เป็ นตัวแทน และผูป้ ระสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่เรี ยน
๖๐.๒ เป็ นคณะกรรมการนักศึกษาหรื อกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษาโดยตาแหน่ง
๖๐.๓ ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของคณะกรรมการนักศึกษาคณะหรื อคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษา
๖๐.๔ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๖๑ อานาจหน้าที่ของตาแหน่ งอื่น ตามข้อ ๕๐.๖ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการนักศึกษาคณะ หรื อคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์
การศึกษากาหนด

อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้ อ ๖๒ ให้สภานักศึกษา องค์การบริ หารนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะหรื อคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์การศึกษา และชมรม
เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึ กษาสภานักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาองค์การบริ หารนักศึกษาจะเป็ น
บุคคลซ้ ากันไม่ได้
การเงิน
ข้ อ ๖๓ องค์การนักศึกษามีรายได้ ดังนี้
๖๓.๑ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
๖๓.๒ ผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรม
๖๓.๓ การรับบริ จาค
๖๓.๔ เงินรายได้อื่น ๆ
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ข้ อ ๖๔ การรับ และจ่ายเงินขององค์การนักศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๖๕ ให้เหรัญญิกของทุกองค์กรจัดทาบัญชี รัน-จ่ายเงิน ติดประกาศให้ทราบทัว่ กัน เมื่อจัดกิจกรรมเสร็ จสิ้ นแล้วทุกครั้ง
เบ็ดเตล็ด
ข้ อ ๖๖ หากการด าเนิ น งานขององค์ก รใด ไม่เ ป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ หรื อมี พฤติ ก รรมส่ อไปในทางเสื่ อ มเสี ย ต่ อ มหาวิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจยุบองค์กรนั้น ๆ ก็ได้
ข้ อ ๖๗ หากมหาวิทยาลัยจัดการเรี ยนการสอนนักศึกษาประเภทอื่น การดาเนิ นกิ จกรรมของนักศึกษาประเภทนั้น มหาวิทยาลัยโดยรอง
อธิการบดีอาจกาหนดให้ใช้ขอ้ บังคับนี้
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๖๘ คณะกรรมการองค์การนักศึกษาที่มีอยูก่ ่อนข้อบังคับนี้ ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้จนสิ้ นวาระ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

(นายมีชยั ฤชุพนั ธ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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