
 

            

   

 
 

 

 

 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์



 

 

ค าน า 

 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์เป็นสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นเข้ำสู่สำกล มีภำระหน้ำที่

ในกำรให้กำรศึกษำทำงด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพชั้นสูง ท ำกำรวิจัยเพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ใหม่ ให้บริกำร

วิชำกำรแก่สังคม ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของชำติ พร้อมทั้งผลิตครูและพัฒนำอำชีพครู ด้วยภำรกิจดังกล่ำว

มหำวิทยำลัยจึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีทักษะในกำรประกอบอำชีพตำมควำม

ต้องกำรของท้องถิ่นเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีควำมสำมำรถและควำมเป็นอยู่อย่ำงสันติสุข เพ่ือพัฒนำ

อนุรักษ์ควำมเป็นไทย และพัฒนำควำมเป็นนำนำชำติ 

 อำจำรย์ที่ปรึกษำ หมำยถึงอำจำรย์ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะและได้รับกำรแต่งตั้งเพ่ือท ำหน้ำที่ใน

กำรช่วยเหลือ แนะน ำนักศึกษำ ทั้งด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ ช่วยเหลือดูแลนักศึกษำในเรื่องของกำรศึกษำตำม

หลักสูตรและแผนก ำหนดกำรศึกษำ กำรใช้บริกำร สวัสดิกำร กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของนักศึกษำ 

ตลอดเวลำที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์จนครบหลักสูตร ดังนั้นอำจำรย์ที่ปรึกษำจึงเป็น

องค์ประกอบหนึ่งที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัยที่มีส่วนผลักดันให้นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำได้ครบตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร 

 ดังนั้นอำจำรย์ที่ปรึกษำควรจะมีคู่มือและควรทรำบถึงคุณลักษณะของกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำที่ดี 

มีจรรยำบรรณของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

 

 



สารบัญ 
 

หน้า 
ค ำน ำ 

สำรบัญ 

บทน ำ           ๑ 

หลักกำรและเหตุผล         ๑ 

วัตถุประสงค์          ๑ 

อัตลักษณ์          ๑ 

เอกลักษณ์          ๑ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์        ๑ 

ควำมส ำคัญของอำจำรย์ที่ปรึกษำ        ๒ 

คุณลักษณะของอำจำรย์ที่ปรึกษำ        ๒ 

จรรยำบรรณของอำจำรย์ที่ปรึกษำ        ๓ 

หลักกำรและแนวปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำ       ๓ 

ระบบและกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำ       ๖ 

บทบำทและหน้ำที่ของบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับระบบกำรให้ค ำปรึกษำ    ๗ 

หน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ        ๘   

เครื่องมือและข้อมูลกำรให้ค ำปรึกษำ       ๑๐ 

ข้อมูลกำรให้ค ำปรึกษำ         ๑๑ 

กระบวนกำรให้ค ำปรึกษำ         ๑๒ 

ระเบียบและข้อบังคับที่อำจำรย์ที่ปรึกษำควรทรำบ      ๑๖ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๖ 

 -    ระบบกำรศึกษำ        ๑๖ 

-    กำรศึกษำและระยะเวลำกำรศึกษำ      ๑๖ 

-    กำรย้ำยคณะ         ๑๗ 

-    กำรเปลี่ยนสำขำ        ๑๗  

-    สภำพนักศึกษำ        ๑๗ 

-    กำรขอคืนสภำพนักศึกษำ       ๑๗ 

-    กำรลงทะเบียนเรียน        ๑๘ 

-    จ ำนวนหนว่ยกิตแต่ละภำคกำรศึกษำ      ๑๙ 

-    กำรขอถอน ขอเพ่ิม หรือขอยกเลิกรำยวิชำ     ๑๙ 

-    กำรวัด และประเมินผลกำรศึกษำ      ๑๙ 

-    กำรส ำเร็จกำรศึกษำ        ๒๑ 

-    กำรให้ปริญญำเกียรตินิยม       ๒๒ 



 

สารบัญ(ต่อ) 
 

หน้า 
ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ว่ำด้วยกำรเทียบโอนผลกำรเรียน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ๒๒ 

 -  ระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี       ๒๓ 

 -  ระดับบัณฑิตศึกษำ        ๒๔ 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 

ในภำคฤดูร้อนของนักศึกษำภำคปกติ      ๒๖ 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ พ.ศ. ๒๕๐๖   ๒๖ 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘   ๒๗ 

กฎกระทรวง ก ำหนดควำมประพฤติของนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘    ๒๗ 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์เรื่อง กำรเรียกเก็บเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ 

 ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๕       ๒๘ 

งำนบริกำรกองพัฒนำนักศึกษำ        ๓๐ 

 -  กำรขอผ่อนผันเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร ประจ ำปี ๒๕๖๐   ๓๑ 

 -  ทุนกำรศึกษำ         ๓๒ 

กำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำด้ำนสุขภำพ       ๓๓ 

งำนกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำกยศ.  และ กรอ.      ๓๓ 

งำนให้ค ำปรึกษำในส่วนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   ๓๖ 

บรรณำนุกรม          ๓๗ 

ภำคผนวก 

ภำคผนวกแบบบันทึกอำจำรย์ที่ปรึกษำ       ๓๘ 

 -  แบบบันทึกแฟ้มประวัตินักศึกษำ  (แบบ ทป.๐๑)     ๓๙ 

 -  แบบบันทึกรำยงำนกำรพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ  (แบบ ทป.๐๒)   ๔๑ 

 -  แบบบันทึกกำรให้ค ำปรึกษำ  (แบบ ทป.๐๓)     ๔๓ 

 -  แบบบันทึกขอควำมช่วยเหลือ/แนะน ำ นักศึกษำ  (แบบ ทป.๐๔)   ๔๔ 

 -  แบบบันทึกรำยงำนกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีอำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำภำคกำรศึกษำ  (แบบ ทป.๐๕) ๔๕ 

 -  แบบบันทึกแบบประเมินอำจำรย์ที่ปรึกษำ  (แบบ ทป.๐๖)    ๔๖ 

ภำคผนวกข้ันตอนแบบค ำร้องต่ำง ๆ ส ำหรับนักศึกษำ     ๔๗ 

 -  ขั้นตอนกำรขอแก้ไขประวัตินักศึกษำ      ๔๘ 

 -  ขั้นตอนกำรขอใบรำยงำนผลกำรเรียน  (กรณียังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ)   ๔๙ 

 -  ขั้นตอนกำรขอใบรำยงำนผลกำรเรียน  (กรณีส ำเร็จกำรศึกษำ)   ๕๐ 

 -  ขั้นตอนกำรขอหนังสือรับรอง  (กรณียังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ)    ๕๑ 

 -  ขั้นตอนกำรขอหนังสือรับรอง  (กรณีส ำเร็จกำรศึกษำ)    ๕๒ 



สารบัญ(ต่อ) 
 

หน้า 
 -  ขั้นตอนขอย้ำยสถำนศึกษำ       ๕๓ 

 -  ขั้นตอนกำรลำออกจำกกำรเป็นนักศึกษำ      ๕๔ 

-  ขั้นตอนกำรรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ      ๕๕ 

-  ขั้นตอนกำรขอแก้ I        ๕๖ 

-  ขั้นตอนกำรขอยกเลิกรำยวิชำ  (W)      ๕๗ 

 -  ขั้นตอนกำรแจ้งขอส ำเร็จกำรศึกษำ      ๕๘ 

 -  ขั้นตอนกำรแจ้งขอแก้ไขผลกำรเรียน      ๕๙ 

 -  ขั้นตอนกำรขอผลกำรประเมินผลกำรเรียนรำยวิชำ  (เกรด)    ๖๐ 

 -  ขั้นตอนกำรขอลงทะเบียนเรียนเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม   ๖๑ 

 -  ขั้นตอนกำรขอเทียบโอนผลกำรเรียน      ๖๒ 

 -  ขั้นตอนขอเปลี่ยนสำขำย้ำยคณะ       ๖๓ 

 -  ขั้นตอนขอช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน      ๖๔ 

 -  ขั้นตอนขอลงทะเบียนเรียน       ๖๕ 

 -  ขั้นตอนขอลงทะเบียนเรียน  (กรณีที่รำยวิชำไม่เปิดสอน)    ๖๖ 

 -  ขั้นตอนค ำร้องทั่วไป        ๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

ส่วนที ่ ๑   
บทน ำ 

 
 

หลักกำรและเหตุผล 

 ในยุคปัจจุบันนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย  มีจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะศึกษา

ในสาขาวิชาที่ตนเลือกให้ส าเร็จและพร้อมที่จะออกไปท างานตามที่คาดหวัง  นักศึกษาเหล่านี้มีพ้ืนฐาน

ครอบครัวและ  สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  เมื่อเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่  ในมหาวิทยาลัย  

ที่มีนักศึกษาอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก  มีกฎเกณฑ ์ ระเบียบที่แตกต่างกันไปจากสถาบันเดิม  มีอิสระ

มากขึ้น  ต้องมีความรับผิดชอบตนเองมากขึ้น  และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาคนอ่ืนๆ  ที่มีความ

หลากหลายใน  บุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัย  และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่เกิด

ปัญหาด้านการปรับตัวทั้งด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต  อาทิ  เรียนไม่เข้าใจท าให้ผลการเรียน

ตกต่ า  มีปัญหาการคบเพ่ือน  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ถูกชักจูงไปในอบายมุข  ยาเสพติด  

การพนัน  และอ่ืน ๆ   

 เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น  มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญให้มีระบบ  ในการ

ช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆให้ประสบความส าเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน   ด้านพัฒนา

บุคลิกภาพตนให้เกิดความเหมาะสม  ตลอดจนมภีูมิคุ้มกันที่ดีในการด าเนินชีวิต  คือมีระบบอาจารย์ที่

ปรึกษาที่เข้มแข็ง  และมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี  สามารถช่วยให้นักศึกษาประสบผลส าเร็จในการศึกษา

เล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย  จนส าเร็จเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพต่อไป   

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ระบบให้ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะส ำคัญของบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

 คุณลักษณะที่ส าคัญของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   สะท้อนผ่านอัตลักษณ์  
เอกลักษณ ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  อัตลักษณ์ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ก าหนดอัตลักษณ์  คือ 
  “คุณธรรม  น าความรู้  สู่สัมมาชีพ” 

 ๒.  เอกลักษณ์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ก าหนดเอกลักษณ์  คือ 
 

 



๒ 
 

  “ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล” 
 ๓.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ต้องมีคุณลักษณะเหมาะสม
กับยคุปัจจุบันและอนาคตดังนี้ 

  ๓.๑  มีภาวะผู้น า  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๓.๒  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้เป็นอย่างด ี
  ๓.๓  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีเหตุผล  และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น

อย่างดี 
  ๓.๔  มีสุขภาพด ี มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีบุคลิกภาพที่พ่ึงประสงค์ 
  ๓.๕  มีจรรยาบรรณและความช านาญในความสามารถพิเศษ 
  ๓.๖  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
  ๓.๗  รักประชาธิปไตย 

 

ควำมส ำคัญของอำจำรย์ที่ปรึกษำ   

การที่มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้บรรลุผลส าเร็จได้จ าเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร  และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งที่ส าคัญมากคือ“อาจารย์
ที่ปรึกษา”  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อนักศึกษา  ทั้งในด้านวิชาการและด้านบุคลิกภาพของ
นักศึกษา  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยไปด าเนินการพร้อมทั้งท าหน้าที่
ก ากับดูแล  ให้ค าปรึกษา  และแนะน านักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอันจะ
ส่งผลให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา  มีความรู้  ความสามารถ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ังของมหาวิทยาลัยและของสังคม 
 

คุณลักษณะของอำจำรย์ที่ปรึกษำ   

คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีดี  มีดังนี้   
๑.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   
๒.  ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา   
๓.  สละเวลาพบกับนักศึกษาเพ่ือทราบปัญหาของนักศึกษา 
๔.  เข้าใจปัญหาของนักศึกษา  พร้อมและรับที่จะช่วยเหลือนักศึกษา   
๕.  มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ปัญหา   
๖.  มีทักษะการสื่อสาร   
๗.  เอาใจใส่ในความประพฤติของนักศึกษา   
๘.  เป็นบุคคลที่ยอมรับและพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง   
๙.  มีจิตส านึกของความเป็นอาจารย์มืออาชีพ   



๓ 
 

๑๐.  มีความรับผิดชอบ   
๑๑.  มีหลักจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา  และมีจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา 

จรรยำบรรณของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีหน้าที่ให้การปรึกษาแนะน าช่วยเหลืออบรมดูแลนักศึกษา
จึงมีความจ าเป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษามีดังต่อไปนี้ 

๑.  อาจารย์ที่ปรึกษาต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา  โดยจะไม่กระท าการใดๆที่
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม 

๒.  อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรักษาข้อมูลต่างๆ  เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแล
ให้เป็นความลับ 

๓.  อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ(ภายในขอบเขต
ความสามารถของตน)หากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ควรแนะน านักศึกษาผู้นั้น
ไปรับบริการจากบุคลากรอื่น  เช่น  นักแนะแนว  แพทย์  จิตแพทย ์ และนักกฎหมาย  เป็นต้น 

๔.  อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใด ๆ  ให้นักศึกษาฟังในทางที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือสถาบันใด 

๕.  อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพใน
สาขาที่ตนสอนและมีศีลธรรมจรรยาบรรณที่ดีงาม  เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
 

หลักกำรและแนวปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำ 

  การปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจ  ใน
หลักการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษารู้และตระหนักในหน้าที่   บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจน  
เทคนิคการให้ค าปรึกษาดังนี้   
 ๑.  หลักกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ  อาจารย์ที่ปรึกษาควรยึดหลักการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา  ดังนี้ 

 ๑.๑  สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาควรสร้าง  
ความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา  โดยสร้างความศรัทธา  น่าเชื่อถือ  ไว้วางใจ  ให้เกิดข้ึนด้วยวิธีการพูด  
อย่างเป็นมิตร  เป็นกันเอง  และพยายามเข้าใจนักศึกษา   

 ๑.๒  ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาควร  
ศึกษาข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา  สังเกตและเข้าใจในบุคลิกภาพลักษณะนิสัยตลอดจนลักษณะ  
ปัญหา  เพ่ือเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกัน   

 ๑.๓  ความแตกต่างของลักษณะปัญหากับผลกระทบต่อชีวิตของนักศึกษา  อาจารย์ที่
ปรึกษาต้องเข้าใจถึงปัญหาของนักศึกษาว่ามีปัญหารอบด้านที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเรียนและ
การใช้ชีวิตในสังคมภายนอก  อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรให้ค าปรึกษาได้ทุกด้านและถือว่าเป็น
ภาระหน้าที่โดยตรงของอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งอยู่ใกล้ชิดเสมือนเป็น  บิดา  มารดาคน  ที่สองของ
นักศึกษาที่ต้องดูแลแก้ปัญหา  ให้ความรัก  และความอบอุ่น  เช่นเดียวกัน   



๔ 
 

 ๑.๔  การยอมรับ  ให้เกียรติ  เคารพตนเอง  และบุคคลอ่ืน  อาจารย์ที่ปรึกษาพึงยอมรับ  
นักศึกษาในฐานะ  “ลูก”  และ  “ศิษย์”  ให้เกียรตินักศึกษาทั้งกิริยาท่าทาง  ค าพูด  ไม่ดูหมิ่นเหยียด
หยาม  พึงให้ค าปรึกษาด้วยใจกว้าง  หนักแน่น  รับฟังด้วยความเมตตาเป็นกลาง  ไม่กล่าวละเมิดผู้อ่ืน
ในทาง  เสียหาย  ไม่เป็นธรรม  และสอนให้นักศึกษาพึงเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนยอมรับบุคคลอ่ืน
เช่นเดียวกับการยอมรับตน   

 ๑.๕  หลักการติดตามและประเมินผล  อาจารย์ที่ปรึกษาควรบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา  การแสวงหาข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบ  การท าความเข้าใจในปัญหาเรื่องราวให้กระจ่าง  
และใช้เป็นฐานข้อมูลการให้ค าปรึกษาในครั้งต่อ ๆ  ไป  รวมทั้งติดตามผลภายหลังให้ค าปรึกษา  และ
ชี้แนะนักศึกษา   

 ๑.๖  หลักแห่งจรรยาบรรณ  อาจารย์ที่ปรึกษาพึงยึดถือจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา  
อย่างเคร่งครัด  เช่น  การรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของนักศึกษา  ไม่ก่อความสัมพันธ์ฉันชู้สาว  ไม่
เรียกร้องเงินทองเพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ไม่น านักศึกษาไปในทางเสื่อม  และไม่ก่อปัญหาเพิ่ม 

๒.  เทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำ   
 ๒.๑  เทคนิคการรับฟัง   
  (๑)  มองนักศึกษาขณะรับฟังปัญหาด้วยความสนใจ   
  (๒)  วางท่าทีที่สบาย  ไม่เคร่งเครียด   
  (๓)  ตอบสนองการพูดของนักศึกษาด้วยการรับค า  แสดงสีหน้าท่าทางตอบรับ   
  (๔)  สะท้อนความรู้สึกและเข้าใจความรู้สึกนักศึกษาด้วยการทวนค าพูด  และแสดง  

ความเห็นใจต่อปัญหาที่นักศึกษาประสบอยู่   
  (๕)  ใช้ความเงียบ  ในบางครั้งเพ่ือให้นักศึกษาทบทวนสิ่งต่าง ๆ  ด้วยตนเอง   
  (๖)  กระตุ้นให้นักศึกษาระบายความเครียด  ความคับข้อง  ออกมาด้วยค าถามและ  

ค าปลอบโยน  โดยแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่พ่ึง  ที่คิดหาทางช่วยเหลือ  และแนะน าได้   
 ๒.๒  เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ   
  (๑)  สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร  อบอุ่น  ด้วยการยิ้มแย้ม  และค าพูดอ่อนโยน   
  (๒)  สนใจชีวิต  ความเป็นอยู่ของนักศึกษา  ด้วยค าถาม  และแสดงท่าทาง 
  (๓)  เมตตากรุณาแก่นักศึกษา  ด้วยข้อเสนอแนะที่ดีหลาย ๆ  ทาง  ที่จะช่วยให้  

นักศึกษาพิจารณาเป็นทางออก   
  (๔)  แสดงความจริงใจเมื่อนักศึกษามาขอค าปรึกษา  ด้วยการหยุดท าอย่างอ่ืน  และ  

ตั้งใจ  เตม็ใจ  กระตือรือร้นที่จะรับฟังนักศึกษา   
  (๕)  เปิดใจให้นักศึกษาทราบถึงความตั้งใจ  สนใจ  และห่วงใยที่จะช่วยนักศึกษา  

เสมือนลูกและศิษย์  คอยติดตามไถ่ถามอย่างสม่ าเสมอถึงผลจากการให้ค าปรึกษาไปแล้ว   
 ๒.๓  เทคนิคการให้ค าปรึกษา   
  (๑)  ให้ค าปรึกษาอย่างถูกต้อง  ถูกวิธี  โดยศึกษาข้อมูลที่จ าเป็น  เกี่ยวข้องให้มาก  

และถ่องแท้  อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจดจ าข้อมูลเหล่านี้อย่างแม่นย า  และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหากรณีต่าง 
ๆ  ไว้ล่วงหน้า   



๕ 
 

  (๒)  รับฟังปัญหา  ข้อมูลต่าง ๆ  ให้ครบถ้วนทุกด้าน  โดยกระตุ้นให้นักศึกษาบอก  เล่า
เรื่องราว  เหตุผล  และความรู้สึก  ให้หมด  ระหว่างฟังไม่ควรขัดจังหวะ  หรือใช้ค าพูดตอบโต้ว่า  ไม่
ควรเป็นเช่นนั้น  เช่นนี้  จนนักศึกษาไม่กล้าบอกข้อมูลให้ครบถ้วน   

  (๓)  การตีความเรื่องราวข้อมูลที่ไม่ชัดเจน  ควรถามความเห็น  ความรู้สึกจาก  
นักศึกษาด้วยว่าอาจเป็นเช่นนั้น  เช่นนี้ได้  การตีความใด ๆ  หากตีความผิดพลาดไม่ใช้หลักการ
ดังกล่าว  อาจท าให้การแก้ปัญหาผิดพลาดได ้  

  (๔)  การสะท้อนตัวตนของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน  โดย
ใช้  ค าพูดกระตุ้นน านักศึกษาได้ส ารวจตนเอง  และกล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา  หรืออาจารย์
บอกความรู้สึกนึกคิดของตนวิจารณ์นักศึกษาออกมาตรง ๆ  และจริงใจ  เพ่ือให้เป็นกระจกสะท้อนที่
นักศึกษาจะได้มองเห็น  เข้าใจตนและคนอ่ืนชัดเจนขึ้น  แต่ต้องอยู่บนหลักแห่งความสุภาพ  และ
บรรยากาศไม่เคร่งเครียด  จริงจังเกินไป   

  (๕)  การตั้งค าถาม  อาจารย์ที่ปรึกษาควรใช้ค าถาม  ที่ชัดเจน  สุภาพ  และมี  จุดหมาย
ที่ต้องการให้นักศึกษาสะท้อนข้อมูลเหมาะสมและใช้ค าถามเพ่ือให้ได้ค าตอบที่แน่ชัด   โดยมี  
จุดมุ่งหมายจะสร้างความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ  ของนักศึกษา   

  (๖)  การชี้ทางออกเพ่ือแก้ปัญหาแก่นักศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาต้องใช้เทคนิคการ  ให้
ก าลังใจโดยใช้ค าพูดกระตุ้นให้นักศึกษากล้าสู้ปัญหา  เกิดความมั่นใจ  พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและ  
เสนอแนะให้นักศึกษาใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง   
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ส่วนที ่ ๒   
ระบบและกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำ 

 
 
 ระบบให้ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ประกอบด้วย  ปัจจัยน าเข้า  ได้แก่  
บุคลากร  เครื่องมือและข้อมูลการให้ค าปรึกษา  กระบวนการ  ได้แก่  การให้ค าปรึกษา  และการ
รายงาน  ด้านผลผลิต  เป็นผลจากการให้ค าปรึกษา  และการป้อนกลับ  เป็นการน าข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 

 ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญของระบบการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ประกอบด้วย  
บุคลากร  และเครื่องมือและข้อมูลการให้ค าปรึกษา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
บุคลำกร 

 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้ค าปรึกษา  เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราช-
ภัฏสุรินทร์  ที ่ ๐๑๐๖/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญดังนี้ 

 ๑.๑  คณะกรรมการให้ค าปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยบุคลากร  และต าแหน่ง  ดังนี้ 

  ๑.๑.๑  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
  ๑.๑.๒  คณบดีทุกคณะ     กรรมการ   
  ๑.๑.๓  รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ   กรรมการ   
  ๑.๑.๔  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ   
  ๑.๑.๕  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยและสุขภิบาล   กรรมการ 
  ๑.๑.๖  ผู้อ านวยการศูนย์กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  กรรมการ 
  ๑.๑.๗  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
  ๑.๑.๘  ผู้อ านวยส านักส่งเสริมวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๒  คณะกรรมการการให้ค าปรึกษาระดับคณะ   
  คณะกรรมการให้ค าปรึกษาระดับคณะ  ประกอบด้วย   

  ๑.๒.๑  คณบดี        ที่ปรึกษา   
  ๑.๒.๒  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ประธาน   
  ๑.๒.๓ประธานกรรมการประจ าหลักสูตร   กรรมการ   
  ๑.๒.๔  หัวหน้าส านักงานคณบดี/เลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๓  อาจารย์ที่ปรึกษา 
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บทบำทและหน้ำที่ของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรให้ค ำปรึกษำ 

 ๒.๑  หน้าที่ของคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
  ๒.๑.๑  พัฒนาระบบและด าเนินการตามระบบการให้ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัย 

  ๒.๑.๒  จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและแบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๑.๓  ประสานงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้ค าปรึกษา 
  ๒.๑.๔  ประสานงานให้การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศ

คณาจารย์ใหม่ทุกครั้ง 
  ๒.๑.๕  ประชาสัมพันธ์ระบบการให้ค าปรึกษาทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
  ๒.๑.๖  ประสานงานให้ระบบการให้ค าปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพ   
  ๒.๑.๗  จัดให้มีการประเมินระบบการให้ค าปรึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา   
  ๒.๑.๘  น าผลการประเมินระบบการให้ค าปรึกษามาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษา

ของมหาวิทยาลัย 
  ๒.๑.๙  แจ้งผลการประเมินระบบการให้ค าปรึกษาของแต่ละคณะให้คณบดีทราบและ

ปรับปรุง  การด าเนินงานของระบบการให้ค าปรึกษาของคณะ 
 ๒.๒  หน้าที่ของคณบดี   
  ๒.๒.๑  น านโยบายระบบการให้ค าปรึกษามาปฏิบัติ   
  ๒.๒.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาระดับคณะ 
  ๒.๒.๓  ให้ความส าคัญและสนับสนุนระบบการให้ค าปรึกษาระดับคณะ   
  ๒.๒.๔  สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   
  ๒.๒.๕  จัดสรรงบประมาณ  ส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมการการให้

ค าปรึกษาระดับคณะอย่างเพียงพอ 
 ๒.๓  หน้าที่ของคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาระดับคณะ   
  ๒.๓.๑  น าระบบการให้ค าปรึกษามาด าเนินการ   
  ๒.๓.๒  จัดสัมมนาหรือฝึกอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะให้มีความรู้ความเข้าใจ

บทบาท  หน้าที่และข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา  ตลอดจนเทคนิคและทักษะในการให้ค าปรึกษา
และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร   

  ๒.๓.๓  จัดหาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา   
  ๒.๓.๔  ประสานงานกับประธานกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษา

ดูแล  รับผิดชอบนักศึกษากลุ่มละประมาณ  ๓๐  คน  และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดี
และมหาวิทยาลัย   

  ๒.๓.๕  จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่  ๑  พบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   
  ๒.๓.๖  เป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ   
  ๒.๓.๗  ศึกษาปัญหาที่ท าให้นักศึกษามีผลการเรียนต่ าลงและหาทางแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว   
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  ๒.๓.๘  ด าเนินการจัดและรวบรวมผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา   
  ๒.๓.๙  รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ   
  ๒.๓.๑๐  น าผลการประเมินระบบงานการให้ค าปรึกษาและปัญหาอุปสรรคของ

อาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงระบบงานการให้ค าปรึกษาระดับคณะให้มีประสิทธิภาพ   
  ๒.๓.๑๑  ส่งเสริมระบบพ่ีช่วยน้องและเพ่ือนช่วยเพื่อน  ให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
หน้ำที่ของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 ๓.๑  หน้าที่หลักของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ก าหนดหน้าที่หลักของอาจารย์ที่ปรึกษา  ดังนี้ 
  ๓.๑ .๑  ให้ค าแนะน าและท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษาร่วมกับ
นักศึกษาให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) 
  ๓.๑.๒  ให้ค าแนะน าในเรื่องระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่
นักศึกษา 
  ๓.๑.๓  ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียน  การขอเพ่ิมขอถอนหรือการยกเลิก
รายวิชาเรียน  และจ านวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาของนักศึกษา 
  ๓.๑.๔  แนะน าวิธีการเรียนให้ค าปรึกษา  และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  ๓.๑.๕  พิจารณาค าร้องต่างๆ  ของนักศึกษา  และด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
  ๓.๑.๖  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ๓.๑ .๗  รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
  ๓.๑.๘  รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คณบดีทราบทุกภาคการศึกษา 
  ๓.๑.๙  หน้าที่อื่นๆ  ตามคณบดีมอบหมาย 
 ๓.๒  หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาจ าแนกตามด้านการให้ค าปรึกษา 
  เมื่อจ าแนกการให้ค าปรึกษาตามด้านการให้ค าปรึกษา  สามารถจัดกลุ่มได้เป็น  ๓  
ด้าน  ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๒.๑  ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา  ได้แก่   

   ๑)  ให้การปรึกษาแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน  ให้
สอดคล้อง  กับแผนการเรียน   

   ๒)  ให้ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน   
   ๓)  ควบคุมการลงทะเบียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
   ๔)  ให้การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน  การค้นคว้า  และติดตามผล

การเรียน  ของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ   
   ๕)  ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเห็นว่า

การลงทะเบียน  เรียนวิชานั้น ๆ  ไม่เหมาะสม   
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   ๖)  ให้การปรึกษาแนะน า  หรือตักเตือน  เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง   
   ๗)  ให้การปรึกษาแนะน า  และช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเรียน

วิชาต่าง ๆ   
   ๘)  ให้ความรู้  ความเข้าใจ  และตรวจสอบเกี่ยวกับการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยและ

ค่าคะแนนเฉลี่ย  สะสมของนักศึกษา   
   ๙)  ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงและการหางานท า 
  ๓.๒.๒  ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา  ได้แก่   
   ๑)  ให้การแนะน าเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและบริการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย

และ  ทุนการศึกษา   
   ๒)  ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวเช่นปัญหาสุขภาพอนามัยทั้งสุขภาพ

กาย  และสุขภาพจิต  เป็นต้น   
   ๓)  ให้การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคม  เช่น  ปัญหาการปรับตัวในสังคม  และ

ปัญหา  การคบเพื่อน   
   ๔)  ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  ความประพฤติ  และจริยธรรม   
   ๕)  ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพ  เช่น  ลักษณะงาน  สภาพแวดล้อม

ของงาน  ตลาดแรงงาน  ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ   
   ๖)  ให้การแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
  ๓.๒.๓  ด้านอื่นๆ  ได้แก่   

   ๑)  พิจารณาค าร้องต่างๆ  ของนักศึกษาและด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ   
   ๒)  ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  คณะ  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กองพัฒนานักศึกษา  ฝ่ายการเงิน  เพ่ือช่วยเหลือและเพ่ือ
ประโยชน์ของนักศึกษา   

   ๓)  ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาแนะน าอย่างสม่ าเสมอ   
   ๔)  เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบเพ่ือใช้กับแฟ้ม

ประวัติของนักศึกษา   
   ๕)  สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา  อาจารย์  และ

มหาวิทยาลัย   
   ๖)  ให้การรับรองความประพฤติและความสามารถของนักศึกษาเมื่อนักศึกษา

ต้องการ  น าไปแสดงแก่ผู้อ่ืน   
   ๗)  ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา  และหน้าที่ของนักศึกษา

ต่อ  อาจารย์ที่ปรึกษา   
   ๘)  ให้ค าตักเตือนกับนักศึกษาที่แต่งกายไม่เรียบร้อย  หรือมีความประพฤติไม่

เหมาะสม 
 
 



๑๐ 
 

 

เครื่องมือและข้อมูลกำรให้ค ำปรึกษำ 

 ๑.  แบบบันทึกกำรให้ค ำปรึกษำ 
  แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา  ประกอบด้วย  แบบบันทึกแฟ้มประวัตินักศึกษา  (แบบ
บันทึก  ทป.๐๑)  แบบบันทึกรายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา  (แบบบันทึก  ทป.๐๒)  แบบบันทึก
การให้ค าปรึกษา  (แบบบันทึก  ทป.๐๓)  แบบบันทึกขอความช่วยเหลือ/แนะน านักศึกษา  (แบบ
บันทึก  ทป.๐๔)  แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาคการศึกษา  (แบบ
บันทึก  ทป.๐๕)  และ  แบบแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา  (แบบบันทึก  ทป.๐๖)  โดยมีรายละเอียด
ของการน าไปใช้และระยะเวลาที่น าไปใช้  ดังต่อไปนี้ 
   

แบบบันทึก กำรน ำไปใช ้ ระยะเวลำ 
๑.  แบบบันทึกแฟ้ม
ประวัตินักศึกษา  
(แบบบันทึก  ทป.๐๑) 

๑.  ให้นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบบันทึก
แฟ้มประวัตินักศึกษา 
๒.  อาจารย์ที่ปรึกษาเก็บแบบบันทึกแฟ้มประวัติเพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบในการให้ค าแนะน าปรึกษา 
๓.  รายงานข้อมูลแบบบันทึกแฟ้มประวัตินักศึกษาให้
คณะทราบเพ่ือเป็นภาระงาน 

ต้นปี
การศึกษา 

๒.  แบบบันทึก
รายงานการพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
(แบบบันทึก  ทป.๐๒) 

๑.  ใช้ส าหรับบันทึกวันเวลาการเข้าพบของนักศึกษา(ท้ัง
หมู่เรียน) 
๒.  ให้นักศึกษาลงชื่อเพ่ือเป็นหลักฐานในการเข้าพบ 
 

ระหว่างภาค
การศึกษา  
จ านวน  ๔  
ครั้ง 

๓.  แบบบันทึกการให้
ค าปรึกษา(แบบบันทึก  
ทป.๐๓) 

๑.  บันทึกรายงาน  เกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษา(ราย
กลุ่มหรือรายบุคคล) 
๒.  บันทึกรายงาน  เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและ
ให้ค าแนะน าปรึกษา  การช่วยเหลือนักศึกษา 

ระหว่างภาค
การศึกษา 

๔.  แบบบันทึกขอ
ความช่วยเหลือ/
แนะน านักศึกษา  
(แบบบันทึก  ทป.๐๔) 

ใช้ส าหรับกรณีท่ีเกินความสามารถในการให้ช่วยเหลือได้
และส่งแบบบันทึกขอความช่วยเหลือถึงผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านต่อไป 

ระหว่างภาค
การศึกษา 

๕.  แบบบันทึก
รายงานการปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าภาค
การศึกษา(แบบบันทึก  
ทป.๐๕) 

๑.  ใช้ส าหรับส่งรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา  ประจ าภาคการศึกษานั้นๆ  ให้คณบดีทราบ 

ปลายภาค
การศึกษา 



๑๑ 
 

๖.  แบบแบบประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา  
(แบบบันทึก  ทป.๐๖) 

๑.  ใช้ส าหรับประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา 
๒.  ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาควรไม่น้อยกว่า  
๓.๕๑ 

ปลายภาค
การศึกษา 

  
 ๒.  ข้อมูลกำรให้ค ำปรึกษำ 
  การให้ค าปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยอาจารย์ที่ปรึกษานั้น  จ าเป็นต้องใช้
ประสบการณ์  การด าเนินชีวิต  โดยจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลหลากหลายส่วน  แต่ข้อมูลที่ส าคัญ  ซึ่ง
คณะท างานได้จัดท าไว้ในเอกสารฉบับนี้  ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับด้านวิชาการ  ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจการนักศึกษา  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแบบบันทึก  ข้อมูลการน าเสนอค าร้องต่างๆ 
  ๒.๑  ข้อมูลด้านวิชาการ 
   -  ข้อมูลการวางแผนการเรียนระยะยาวตลอดหลักสูตร 
   -  ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียนให้เหมาะสมกับแผนการเรียนของนักศึกษา 
   -  ข้อมูลระเบียบ  ข้อบังคับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  หรือประกาศเกี่ยวกับ
การศึกษา 
   -  ข้อมูลการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
   -  ข้อมูลขั้นตอนเกี่ยวกับการน าเสนอค าร้องต่างๆ  

  ๒.๒  ข้อมูลด้านการพัฒนานักศึกษา 
   -  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย 
   -  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  สุขภาพ  หากมีปัญหาใดที่เกิน

ความสามารถที่จะช่วยเหลือก็ควรใช้(แบบบันทึก  ทป.๐๔)  ส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
   -  ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต  การปรับตัวในมหาวิทยาลัย 
   -  ข้อมูลทางด้านคุณธรรม  จริยธรรมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
   -  ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   -  ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
  ๒.๓  ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ 
   -  ข้อมูลการชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจในหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาและข้อควรปฏิบัติ

ของนักศึกษา 
   -  ข้อมูลการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ 
   -  ข้อมูลการพิจารณาค าร้องต่าง ๆ  ของนักศึกษาพร้อมทั้งให้การสนับสนุนอย่าง

สมเหตุสมผล 

 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
กระบวนกำรให้ค ำปรึกษำ 
 ๑.  การเตรียมความพร้อม 
  การเตรียมความพร้อม  ประกอบด้วย  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้
ค าปรึกษา  การประชุมเพ่ืออธิบายแนวทางการให้ค าปรึกษา 
 ๒.  การด าเนินการให้ค าปรึกษา 
  ประกอบด้วย  การให้ค าปรึกษาประจ าเดือน  การให้ค าปรึกษาเป็นรายกรณี  หรือราย
กลุ่ม 
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง  โดยมีก าหนดการพบนักศึกษาดังนี้   

๑.  นักศึกษาภาคปกติ  วันพุธแรกของเดือน   
๒.  นักศึกษาภาคพิเศษ  วันเสาร์แรกของเดือน   

 
หมายเหตุเวลาและสถานที่การพบอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาให้ตรวจสอบจากตารางเรียน 

 นักศึกษาชั้นปีที่  ๑ 

ครั้งที ่ รำยกำร เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
๑ 

วันปฐมนิเทศ  
นักศึกษาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  พบนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   
๒.  แนะน าตัว  ห้องพักอาจารย์  หมายเลข  
โทรศัพท์   
๓.  เลือกประธานหมู่เรียน   
๔.  แจ้งการกรอกข้อมูลการรายงานตัวของ  
นักศึกษาใหม่  ให้นักศึกษากรอกข้อมูล 
๕.  อธิบายหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา   
๖.  ข้อปฏิบัติของนักศึกษา   
๗.  การติดต่อ/ช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าพบ  
(อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  วัน)   
๘.  โครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชา  ที่ต้อง
เรียน   
  -  แผนการเรียน   
  -  ตารางเรียนตารางสอบ   
๙.  การลงทะเบียนเรียน   
  -  ใบลงทะเบียน   
๑๐.  ชี้แจงเอกสารและขั้นตอนการลงทะเบียน
เรียน   
๑๑.  ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรียน   
๑๒.  ลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน   

๑.  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา   
๒.   ข้อบั งคับ   ระเบียบและ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี   
๓.  คู่มือนักศึกษา   
๔.  เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
http://sdd.srru.ac.th/ 
๕.  เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการฯ

http://adm.srru.ac.th/ 



๑๓ 
 

ครั้งที ่ รำยกำร เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
๑๓.  ทุนการศึกษา   
๑๔.  แนะน าวิธีเรียนและวิธีค้นคว้า 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง   
๒.  ตรวจสอบผลการเรียน  ปัญหาการเรียน   
๓.  การพัฒนาบุคลิกภาพ   
๔.  การปรับตัวและการคบเพ่ือน   
๕.  การประพฤติตน  คุณธรรม  และจริยธรรม   
๖.  การแต่งกาย   
๗.  เหตุการณ์ปัจจุบันที่ส าคัญ  เช่น  ประชาคม
อาเซียน 

๑.  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา   
๒.   ข้อบั งคับ   ระเบียบและ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี   
๓.  คู่มือนักศึกษา   
๔.  เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
http://sdd.srru.ac.th/ 
๕.  เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการฯ

http://adm.srru.ac.th/ 
๓ ๑.  ตรวจสอบผลการเรียน  ปัญหาการเรียน   

๒.  อธิบายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ  
มหาวิทยาลัย  ๓.  แจ้งก าหนดการและวิธีการ
จองรายวิชาเรียน  ของภาคการศึกษาถัดไปใน
อินเตอร์เน็ต  (ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้าย)   
๔.  การพัฒนาบุคลิกภาพ   
๕.  เหตุการณ์ปัจจุบันที่ส าคัญ  เช่น  ประชาคม
อาเซียน   
๖.   ชี วิ ตความเป็นอยู่ ภายใน/ภายนอก  
มหาวิทยาลัย 

๑.  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
http://www.srru.ac.th/ 
๒.  เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการฯ

http://adm.srru.ac.th/ 

๔ ๑.  การยกเลิกรายวิชาเรียน   
๒.การเตรียมตัวสอบและการแต่งกาย   
๓.  ตรวจสอบวัน/เวลา/ห้องสอบของรายวิชาที่
เรียน   
๔.  การส าเร็จและการขอจบการศึกษา  -  
ตรวจใบรายงานผลการศึกษา  (ตรวจสอบ
โครงสร้างหลักสูตร)  -  ลงนามในใบรายงาน
ผลการศึกษา  (ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร)   
๕.  การหางานท าและการศึกษาต่อ   
๖.  การพัฒนาบุคลิกภาพ 

๑.  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา   
๒.  ตารางสอบ   
๓.  ค าร้องขอจบการศึกษา   
๔.  โครงสร้างหลักสูตร   
๕.  เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการฯ  
http://adm.srru.ac.th/ 

 
 ๓.  การประเมินการให้ค าปรึกษา 
 ๔.  การรายงานผลการให้ค าปรึกษา 



๑๔ 
 

  อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการด าเนินการให้ค าปรึกษาต่อคณบดี  และคณบดีรายงาน
การให้ค าปรึกษาต่อประธานกรรมการในระดับมหาวิทยาลัย 
 

กระบวนกำรกำรให้ค ำปรึกษำ 

ขั้นตอน
ปฏิบัติงำน 

รำยละเอียด เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลำ 

การแต่งตั้ง
และจัดเก็บ
ข้อมูล 

๑.  ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  ท าบันทึก
ข้อความถึงคณะเพื่อขอค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
๒.  เมื่อได้รับค าสั่งแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาจากคณะ  ท า
การบันทึกข้อมูลรายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาลงระบบ
ฐานข้อมูลงานทะเบียนออนไลน ์

๑.  บันทึกข้อความถึง
ทุกคณะ 

ต้นภาค
การศึกษา 

การ
เตรียมการ 

๑.  ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  จัดประชุม
เพื่อท าความเข้าใจ  เกี่ยวกับรายละเอียดการให้
ค าปรึกษา  และรายงานผลการประชุม 
๒.  ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียนจัดส่งเลม่
เอกสาร  และไฟล์ข้อมูลคูม่ืออาจารย์ที่ปรึกษา  ประจ าปี
การศึกษา๒/๒๕๕๙  ให้กับทุกคณะ 
๓.  อาจารย์ที่ปรึกษาศึกษาท าความเข้าใจกับคู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
๔.  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเตรยีมเอกสารตามแบบบันทึก
ต่างๆ 

๑.  หนังสือเชิญ
ประชุม 
 
๒.  คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
๓.  ไฟล์คูม่ืออาจารย์ที่
ปรึกษา 

ต้นภาค
การศึกษา 

การให้
ค าปรึกษา 

๑.  การนัดหมายระหว่างอาจารยท์ี่ปรึกษาและนักศึกษา
ในหมู่เรียน  ด้วยการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  
ปฏิทินการศึกษา  เฟสบุ๊ค  ไลน์  โทรศัพท์ 
๒.  การให้ค าปรึกษาประจ าเดือน  โดย  ๑  ภาค
การศึกษาจะด าเนินการให้ค าปรึกษาอย่างน้อย  ๔  ครั้ง  
ในทุกวันพุธแรกของเดือน  แบบบันทึก  ทป.๐๒ 
๓.  การให้ค าปรึกษาอื่นๆ  ที่จ าเปน็  เช่น  ด้านสุขภาพ  
การเรยีน  ด้านการเงิน 
๔.  การให้ค าปรึกษาทางช่องทางอื่นๆ  เช่น  เฟสบุ๊ค  
ไลน์  โทรศัพท ์ แบบบันทึก  ทป.๐๓ 

๑.  ปฏิทินการศึกษา 
 
 
๒.  ตารางการพบ
ระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา 
๓.  คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา 
๔.  แบบบันทึก 
- แบบบันทึก  ทป.๐๑ 
- แบบบันทึก  ทป.๐๒ 
- แบบบันทึกการให้
ค าปรึกษา  ทป.๐๓ 
- แบบบันทึก  ทป.๐๔ 
- แบบบันทึก  ทป.  
๐๕ 
 

ทุกวันพุธ
แรกของ
เดือน 



๑๕ 
 

กระบวนกำรกำรให้ค ำปรึกษำ 

ขั้นตอน
ปฏิบัติงำน 

รำยละเอียด เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลำ 

การจัดเก็บ
เอกสารและ
รายงานผล 

๑.  การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการให้
ค าปรึกษา 
๑.๑  เอกสารแฟ้มประวัตินักศึกษา 
๑.๒  เอกสารบันทึกรายงานการพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 
๑.๓  เอกสารบันทึกการให้ค าปรึกษา 
๑.๔  เอกสารบันทึกขอความช่วยเหลือ/แนะน า
นักศึกษา 
 
 

๔.  แบบบันทึก 
-  แบบบันทึก  ทป.
๐๑ 
-  แบบบันทึก  ทป.
๐๒ 
-  แบบบันทึก  ทป.
๐๓ 
-  แบบบันทึก  ทป.
๐๔ 
 

ระหว่างภาค
การศึกษา 

การรายงานผลต่อ
คณบด ี

อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้ค าปรึกษาต่อ
คณบดเีพื่อทราบ 
 

๑. สรปุรายงานการ
ให้ค าปรึกษา 

ก่อนการสอบ
ปลายภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

ระเบียบและข้อบังคับที่อำจำรย์ที่ปรึกษำควรทรำบ 

อาจารย์ที่ปรึกษาต้องศึกษาข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบัน  

โดยภารกิจหลักอาจารย์ที่ปรึกษา  จะมีหน้าที่ท าความเข้าใจ  ตรวจสอบ  กลั่นกรองและให้ความ

ยินยอม  อนุมัติ  ในกรณีต่าง ๆ  จึงขอสรุป  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ  ในสาระ  ส าคัญที่

อาจารย์ที่ปรึกษา  ควรทราบดังนี้ 

 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  ว่ำด้วย  กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

  ระบบกำรศึกษำ 

การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบดังนี้ 

๑.  ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค 

การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  มหาวิทยาลัย

อาจจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนโดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียง

กันได้กับภาคการศึกษาปกติ 

๒.  ระบบไตรภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  การศึกษาปกติ  ๑  ภาค

การศึกษาปกต ิ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์ 

๓.  ระบบจตุรภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาค  การศึกษาปกติ  ๑  ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์ 

 

  กำรศึกษำและระยะเวลำกำรศึกษำ 

ข้อบังคับได้ก าหนดระยะเวลาการศึกษา  แบ่งตามหลักสูตร  ดังนี้ 

ระยะเวลำในกำรศึกษำ 
หลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ ไม่เกินกว่ำ 

ระดับปริญญำตรี  ๔  ปี 
-  การศึกษาแบบเต็มเวลา  (จันทร์  -  
ศุกร์) 

๖  ภาคการศึกษา ๘  ปีการศึกษา 

   
ระดับปริญญำตรี  ๕  ปี 
-  การศึกษาแบบเต็มเวลา  (จันทร์  -  
ศุกร์)   

๘  ภาคการศึกษา ๑๐  ปีการศึกษา 

 

 



๑๗ 
 

  กำรย้ำยคณะ  กำรเปลี่ยนสำขำ  สภำพนักศึกษำ 

  ๑.  กำรย้ำยคณะ 

 ๑.๑  นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะ  จะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

ต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๑.๒  การย้ายคณะจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติ

จากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

๑.๓  ระยะเวลาการศึกษา  ให้นับตั้งแต่วันเข้าศึกษาในคณะเดิม 

๑.๔  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ  จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

๑.๕  นักศึกษาที่ย้ายคณะให้ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่ได้รับ

อนุมัติให้โอนมาจากคณะเดิม  รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะที่รับเข้าศึกษาด้วย 

  ๒.  กำรเปลี่ยนสำขำ 

๒.๑  การเปลี่ยนสาขาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ

ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย   

๒.๒  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสาขา  จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

  ๓.  สภำพนักศึกษำ 

 ๓.๑  สภาพนักศึกษาแบ่งเป็น  ๒  สภาพ  ดังนี้ 

  ๓.๑.๑  นักศึกษาสภาพสมบูรณ์  ได้แก่  นักศึกษาที่ลงทะเบียน 

เรียนเป็นภาคการศึกษาแรกหรือนักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

  ๓.๑.๒  นักศึกษาสภาพรอพินิจ  ได้แก่  นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

 ๓.๒  ผู้ที่มีสภาพนักศึกษาจะต้องมีบัตรประจ าตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน  เพ่ือประกอบการใช้

สิทธิต่าง ๆ  ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 

 ๓.๓  การจ าแนกสภาพนักศึกษา 

  การจ าแนกสภาพนักศึกษาจะกระท าทุก ๆ  ๒  ภาคการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  

เว้นแต่ในกรณีลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง 

 ๓.๔  การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๔.๑  ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๑๑ 

  ๓.๔.๒  ตาย 



๑๘ 
 

  ๓.๔.๓  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และได้รับอนุมัติปริญญาจากสภา

มหาวิทยาลัยแล้ว   

  ๓.๔.๔  ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

  ๓.๔.๕  ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันเปิดภาค

การศึกษา  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

  ๓.๔.๖  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๖๐เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

ปกติภาคที่  ๒  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน  หรือผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๘๐  ใน

ภาคการศึกษาปกติที่  ๔,  ที่  ๖,  ที่  ๘,  ที่  ๑๐,  ที่  ๑๒,  ที่  ๑๔,  ที่  ๑๖  และที่  ๑๘  นับตั้งแต่

เริ่มเข้าเรียน  หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมต่ ากว่า  ๑.๘๐ 

๓.๔.๗  ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ  ๑๐ 

๓.๔.๘กระท าการทุจริต  หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย  และ

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออก 

๓.๔.๙  ต้องโทษด้วยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ  หรือ

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

 ๓.๕  การคืนสภาพนักศึกษา 

  นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุสุดวิสัยโดยไม่ได้กระท าผิดทางวินัย

และไม่ได้พ้นสภาพเนื่องจากมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้  ทั้งนี้ต้องได้รับ

การอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  และต้องช าระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพ

นักศึกษาและค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาย้อนหลัง 

  กำรลงทะเบียนเรียน 

 กำรลงทะเบียนเรียน 

 ๑.  ก าหนดการ  ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ๒.  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

  

 

 

 

 



๑๙ 
 

 จ ำนวนหน่วยกิตแต่ละภำคกำรศึกษำ 

 ๑.  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ไม่ต่ ากว่า๙  

หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิตส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 

 ๒.  ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเรียนแตกต่างจาก  นักศึกษา

ต้องยื่นค าร้องขออนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

  กำรขอถอน  ขอเพิ่ม  หรือขอยกเลิกรำยวิชำ 

 การขอถอน  ขอเพ่ิม  หรือขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรียนต้องได้  รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษาและผ่านการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

การขอถอน  หรือขอเพ่ิมรายวิชาเรียนต้องกระท าภายใน  ๒  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา

ปกติและสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 

นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกรายวิชาเรียนได้  แต่จ านวน  หน่วยกิตท่ีคงเหลือจะต้องไม่น้อย

กว่า  ๙  หน่วยกิต  หากยกเลิกรายวิชาเรียนแล้ว  จ านวนหน่วยกิตคงเหลือน้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  

จะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ก่อนวันสอบปลายภาค 

  กำรวัด  และประเมินผลกำรศึกษำ 

การวัดผลการศึกษาอาจกระท าได้ระหว่างภาคการศึกษา  ด้วยวิธีสอบย่อย  ท ารายงาน  งาน

ที่ร่วมกันท าเป็นกลุ่ม  การทดสอบระหว่างภาคการศึกษา  การเขียนสารนิพนธ์ประจ ารายวิชาหรืออ่ืน 

ๆ  และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจะมีการวัดผลปลายภาคส าหรับแต่ละรายวิ ชาที่ศึกษาในภาค

การศึกษานั้นโดยคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  แต่ต้องไม่เกินร้อยละ  ๘๐  

เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้วัดผลการศึกษาลักษณะอ่ืน  ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเมินหลัง

สอบปลายภาคการศึกษาในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดแต่ต้องไม่เกิน   ๗  วัน  นับตั้งแต่วัน

สิ้นสุดการสอบปลายภาคการศึกษานั้นให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ  ตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ  ทั้งนี้ระบบการประเมินผลแบ่งเป็น  ๒  ระบบดังน้ี 

๑.  ระบบระดับค่าคะแนน  แบ่งเป็น  ๘  ระดับ  ดังนี้ 

  ระดับคะแนน  A  ความหมาย ดีเยี่ยม  ค่าระดับคะแนน  ๔.๐ 

 ระดับคะแนน  B+ ความหมาย ดีมาก  ค่าระดับคะแนน  ๓.๕ 

 ระดับคะแนน  B  ความหมาย ดี  ค่าระดับคะแนน  ๓.๐ 

 ระดับคะแนน  C+ ความหมาย ดีพอใช้  ค่าระดับคะแนน  ๒.๕ 

 ระดับคะแนน  C  ความหมาย พอใช้  ค่าระดับคะแนน  ๒.๐ 

 ระดับคะแนน  D+ ความหมาย อ่อน  ค่าระดับคะแนน  ๑.๕ 

 ระดับคะแนน  D  ความหมาย   อ่อนมาก ค่าระดับคะแนน  ๑.๐ 



๒๐ 
 

 ระดับคะแนน  E  ความหมาย ตก  ค่าระดับคะแนน  ๐.๐ 

  ๑.๑  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ระดับคะแนนที่ถือ

ว่าสอบได้ตามระบบนี้ต้องไม่ต่ ากว่า  D  ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น  E  ต้อง

ลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่าจะสอบได้  ยกเว้นรายวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่

อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทน   

  ๑.๒  การประเมินกลุ่มวิชาปฏิบัติการและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพถ้าได้

ระดับคะแนนต่ ากว่า  C  ถือว่าสอบตก  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
 

๒.  ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

     ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
    ผ่านดีเยี่ยม PD  (Pass  with  Distinction) 

    ผ่าน  P  (Pass) 

    ไม่ผ่าน  F  (Fail) 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะ  

และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่มเติม 

รายวิชาที่ได้ผลประเมิน  “F”  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเรียนใหม่  จนกว่าจะสอบ

ได ้ คือได้ผลการประเมินไม่ต่ ากว่า  P 

๓.  สัญลักษณ์อ่ืน  มีดังนี ้

 Au  (Audit)  ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง  โดยไม่นับ  หน่วยกิต 

 W  (Withdraw)  ใช้ส าหรับนักศึกษาที่ขอยกเลิกวิชาเรียนหรือเมื่อนักศึกษาลาพัก

การศึกษา  หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น   

 I  (Incomplete)  ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง

ท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ  นักศึกษาที่ได้  “I”  ต้องด าเนินการขอรับการ

ประเมินผลการศึกษา  ให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป  ถ้านักศึกษาไม่ด าเนินการขอรับการ

ประเมินผลการศึกษาให้ผู้สอนด าเนินการ  ดังนี้ 

 ๓.๑  กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ  ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์  

และประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ 

 ๓.๒  กรณีนักศึกษาขาดสอบ  ถ้าไม่สอบภายในภาคการศึกษา 

ถัดไปให้ผู้สอนพิจารณาคะแนนสอบที่ยังค้างอยู่เป็นศูนย์และประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่

แล้ว 
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๔.  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา  และค่าระดับคะแนน  เฉลี่ยสะสมให้คิด

เป็นเลขทศนิยม  ๒  ต าแหน่ง  โดยไม่ปัดเศษ  ส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเป็น  “I”  ไม่น า

หน่วยกิตมารวมเพ่ือเป็นตัวหาร 

 ๔.๑  กรณีที่สอบตกไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตที่สอบตกหรือใน  กรณีลงทะเบียนเรียน

ซ้ ากับรายวิชาเดิมเพ่ือเปลี่ยนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตซ้ าเพ่ือเป็นตัวหาร 

  ๔.๒  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ ากับรายวิชาเดิมได้  เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยการอนุมัติของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี

มอบหมายทั้งนี้การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ใช้ผลการเรียนที่ดีกว่า 

  กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

 ๑.  นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จ

การศึกษาที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาพร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะอนุกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 

๒.  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

 ๒.๑  มีความประพฤติด ี

 ๒.๒  สอบได้ในรายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร  รวมทั้งผ่านในรายวิชาที่สภา

มหาวิทยาลัยก าหนดและเป็นไปตามเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัย 

การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของ

รายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 

 ๒.๓  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

 ๒.๔  หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๖  ภาคการศึกษา

ปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๒.๕  หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ส าเร็จการศึกษา  ได้ไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษา

ปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  ๒.๖  หลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)หรือปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)   ส าเร็จ

การศึกษาได้ไม่ก่อน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๘  

ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา   



๒๒ 
 

  ๒.๗  หลักสูตรอนุปริญญาจะส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๕  ภาคการศึกษาปกติ  

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  แต่ไม่ก่อน  ๑๐  ภาค  การศึกษาปกต ิ ส าหรับลงทะเบียนเรียน

ไม่เต็มเวลา   

  ๒.๘  หลักสูตรอนุปริญญา  ต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษาส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน  ๙ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา   

  ๒.๙  หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  ต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่

เต็มเวลา     

 ๒.๑๐  หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปีต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่  เกิน  ๑๐  ปี

การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน  ๑๕  ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียน

เรียนไม่เต็มเวลา   

 ๒.๑๑  หลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)  หรือปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ต้องมี

สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน  ๖  ปี

การศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  กำรให้ปริญญำเกียรตินิยม 

๑.  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่า  ไม่น้อยกว่า  ๓.๖๐และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ

คะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  ๓.๖๐  จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  และ

ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  ๓.๒๕  แต่ไม่ถึง  ๓.๖๐จะได้รับ

เกียรตินิยมอันดับสอง 

 ๒.  สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า  C  ตามระบบค่าระดับคะแนน  หรือไม่ได้  F  ตาม

ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  และไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ ากับรายวิชาเดิมเพ่ือเปลี่ยนค่าคะแนนเฉลี่ย

สะสม 

 ๓.  ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  ว่ำด้วยกำรเทียบโอนผลกำรเรียน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 “การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความว่า  การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษาที่ได้ศึกษาแล้ว  และหรือการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การ

ฝึกอบรม  หรือจากประสบการณ์การท างาน  ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยและอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้โดยไม่ต้องศึกษา

รายวิชานั้นอีก 
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 ข้อ  ๑  รายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องสอบได้หรือเคยศึกษา  ฝึกอบรม  มี

ประสบการณ์มาแล้วไม่เกิน  ๑๐  ปี  นับถึงวันที่เข้าศึกษา  โดยเริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษา  หรือ

ภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน  หรือวันสุดท้ายที่ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์จากการ

ท างาน 

 ข้อ  ๒  คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน 

  (๑)  กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับอนุปริญญา  หรือปริญญาตรี  ต้องเป็น

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

  (๒)  กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

 ข้อ  ๓  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเทียบโอนผลการเรียนได้แก่   ผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  

ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ผู้ที่ศึกษาในสถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมา

แล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษากลับเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย   

  (๒)  ผู้ที่ขอย้ายสถานศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

  (๓)  ผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรใหม่หรือสาขาวิชาใหม่ในมหาวิทยาลัย 

  (๔)  ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับอนุปริญญาหรือส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก

มหาวิทยาลัย  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

  (๕)  ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยผู้ที่

เคยศึกษาจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย   การฝึกอบรม  หรือจาก

ประสบการณ์การท างาน 

  (๖)  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืน 

 ข้อ  ๔  หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ 

  ระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี 

  (๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 

  (๒)  เป็นรายวิชา  หรือกลุ่มวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม  ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 

  (๓)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร  C  

หรือแต้มระดับคะแนน  ๒.๐๐  หรอืเทียบเท่า 

  (๔)  นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวน

หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 



๒๔ 
 

  (๕)  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามา

ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  โดยจะได้รับค่าระดับคะแนนเป็น  P 

  (๖)  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 

  (๗)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามาแล้วและเข้าศึกษาในระดับ

อนุปริญญาหรือปริญญาตรี  ให้ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหรือหมวดวิชา

การศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย  โดยไม่น าข้อ  ๔  และข้อ  ๗(๓)  มาบังคับใช้ 

  (๘)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่

เกินกว่าชั้นปี  และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความ

เห็นชอบแล้ว 

 ระดับบัณฑิตศึกษำ 

  (๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

หรือเทียบเท่าท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

  (๒)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่ 

น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 

  (๓)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 

คะแนนตัวอักษร  B  หรือแต้มระดับคะแนน  ๓.๐๐  หรือเทียบเท่าหรือระดับคะแนนตัวอักษร  S 

  (๔)  การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

  (๕)  นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของ

จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

  (๖)  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามา

ค านวณแต้มระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  โดยจะได้รับค่าระดับคะแนนเป็น  P 

  (๗)  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา  

และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

  (๘)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่

เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ

แล้ว 

  (๙)  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเม่ือเข้าศึกษาในระดับ

ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  

ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา 



๒๕ 
 

 ข้อ  ๕  การขอเทียบโอนผลการเรียนจากผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  และหรือ

การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอบรม  หรือจากประสบการณ์การท างานให้สภาวิชาการ  ก าหนด

วิธีการประเมินเพ่ือเทียบโอน 

 ข้อ  ๖  ผู้ที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนและผู้พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนต้องกระท าให้เสร็จ

สิ้นภายในภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย   

 ข้อ  ๗  การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน  ให้ถือเกณฑ์

ดังนี้ 

  (๑)  นักศึกษาภาคปกติ  ให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  เป็น  ๑  

ภาคการศึกษา 

  (๒)  ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ให้นับจ านวน

หน่วยกิตได้ไม่เกิน  ๑๒  หน่วยกิต  เป็น  ๑  ภาคการศึกษา   

  (๓)  การเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ  ๖(๑),  (๓)  และ  (๗)  ให้นับเฉพาะภาค

การศึกษาที่เคยศึกษาและมีผลการเรียน  นักศึกษาตามข้อ  ๖(๒),  (๔)  ให้นับจ านวนภาคการศึกษา

ต่อเนื่องกัน 

 ข้อ  ๘  การเทียบโอนผลการเรียน  ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

 ข้อ  ๙  ให้คณะกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้ง  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการ

เรียน   

 ข้อ  ๑๐  ผู้ได้รับเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม   

 ข้อ  ๑๑  ให้นายกสภา  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๖ 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

เร่ือง  ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำในภำคฤดูร้อนของนักศึกษำภำคปกติ 

 เพ่ือให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยอธิการบดีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงก าหนดขั้นตอนด าเนินการไว้  ดังนี้ 
 ๑.  รายวิชาใดท่ีจะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนนั้น  จะต้องปรากฏในประกาศเปิดรายวิชา
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๒.  ให้นักศึกษายื่นค าร้องโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาถึงส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนก่อนวันเปิดภาคเรียนของภาคฤดูร้อนนั้น   โดยลงทะเบียนได้ไม่เกิน  ๙  
หน่วยกิต  กรณีเกิน  ๙  หน่วยกิตต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดี  (ฝ่ายวิชาการ) 
 ๓.  ให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบ  ทบ.๑  ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคฤดูร้อนในอัตราตามระเบียบโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนส าหรับ
บุคลากรประจ าการในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๔.  หากนักศึกษาประสงค์จะขอประสงค์จะขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดู
ร้อนนั้น  ให้ยื่นค าร้องขอยกเลิกรายวิชาถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนวันเริ่มสอบ
ปลายภาคของภาคฤดูร้อนนั้น 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร  ว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ  พ.ศ.  ๒๕๐๖ 

  ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติดังนี้   

๑.  แต่งกายสุภาพ  นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย  ผู้สมัครสอบ  หรืออ่ืน ๆ  

ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม   

๒.  ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังจากลงมือท าข้อสอบแล้ว  ๑๕  นาท ี  

๓.  ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต  นั่งตามโต๊ะที่ก าหนด  และไม่น าเอกสารใด ๆ  เข้าไป  

ในห้องสอบ   

๔.  ปฏิบัติตามระเบียบและค าสั่งของผู้ก ากับการสอบ   

๕.  ระมัดระวังมิให้ผู้อ่ืนท าการคัดลอกค าตอบ  ไม่คุยกับผู้ใดเวลาสอบ  หากมีปัญหาให้แจ้ง  

ผู้ก ากับการสอบ   

๖.  ผู้ใดท าข้อสอบเสร็จก่อน  ต้องออกห่างจากห้องสอบ  และไม่ออกจากห้องสอบก่อน  ๒๐  

นาท ี และไม่น าเอกสารใดที่แจกให้ออกนอกห้องสอบ   

๗.  ผู้เข้าสอบพยายามทุจริต  เมื่อสอบสวนแล้วสั่งให้ไม่เข้าสอบ  หรือไม่ตรวจค าตอบ  ให้ถือ

ว่าสอบตกรายวิชานั้น ๆ   

๘.  หากมีการลอกข้อสอบระหว่างผู้เข้าสอบให้ถือว่าสมคบกันกระท าการทุจริต 



๒๗ 
 
 

 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร  ว่ำดว้ยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

การที่นักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ  ข้อบังคับสถานศึกษา  ให้ถือว่าเป็นการกระท า  

ความผิด  เพียงการลงโทษมุ่งหมายเพ่ืออบรมสั่งสอน  ซึ่งม ี ๔  สถานดังนี้   

๑.  ว่ากล่าวตักเตือน   

๒.  ท าทัณฑ์บน   

๓.  ตัดคะแนนความประพฤต ิ

๔.  ท ากิจกรรมเพ่ือปรับพฤติกรรม 

กฎกระทรวง  ก ำหนดควำมประพฤติของนักศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

นักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน  ดังนี้   

๑.  หนีเรียนหรืออกนอกสถานศึกษาในเวลาเรียน   

๒.  เล่นการพนัน  จัดให้มีการเล่นการพนัน  หรือมั่วสุมในวงการพนัน   

๓.  พกพาอาวุธ  หรือวัตถุระเบิด 

๔.  ซื้อ  จ าหน่าย  แลกเปลี่ยน  เสพสุรา  หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สิ่งมึนเมา  บุหรี่  หรือ  

ยา  เสพติด   

๕.  ลักทรัพย์  กรรโชกทรัพย์  ข่มขู ่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน   

๖.  ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน  เตรียมการอันก่อให้เกิดความไม่สงบ  หรือ  

ขาดศีลธรรมอันด ี  

๗.  แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว  ในที่สาธารณะ   

๘.  เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี   

๙.  เที่ยวเตร่กลางคืน  รวมกลุ่มสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเอง  และผู้อ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

เร่ือง  กำรเรียกเก็บเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  

ส าหรับนักศึกษา  ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  ดังนี้ 

 

ที ่ รำยกำร 
นักศึกษำ 

ภำคปกติ 

นักศึกษำ 

โครงกำร  กศ.บป. 

๑ ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๒๐๐  บาท ๒๐๐  บาท 

๒ ค่าบ ารุงการศึกษา  ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐  บาท ๑,๕๐๐  บาท 

๓ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา 

๓.๑  รายวชิาบรรยาย  หน่วยกิตละ 

๓.๒  รายวชิาที่มีภาคปฏิบัติ 

    หรือเตรียมฝึกประสบการณ์   

    หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

    หรือ  สหกิจศึกษา  หน่วยกิตละ 

 

๑๕๐  บาท 

 

 

 

๒๐๐  บาท 

 

๒๒๕  บาท 

 

 

 

๒๗๕  บาท 

๔ 
ค่าปรับเนื่องจากช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา      

ประจ าภาคการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด 

วันละ  ๒๐  บาท   

แต่ไม่เกิน   

๑,๘๐๐  บาท 

วันละ  ๒๐  บาท 

แต่ไม่เกิน 

๑,๘๐๐  บาท 

๕ ค่าออกบัตรประจ าตัวนักศึกษา ๑๐๐  บาท ๑๐๐  บาท 

๖ ค่าบ ารุงกีฬา  ภาคการศึกษาละ ๒๐๐  บาท ๒๐๐  บาท 

๗ 
ค่าบ ารุงหอสมุดกลาง  และห้องสมุดคณะ   

ภาคการศึกษาละ 

 

๒๐๐  บาท 

 

๒๐๐  บาท 

๘ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล  ภาคการศึกษาละ ๑๐๐  บาท ๑๐๐  บาท 

๙ 

ค่าสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

๙.๑  ประเภทรับตรง  (โควตา) 

๙.๒  ประเภทสอบคัดเลือกท่ัวไป 

 

๓๐๐  บาท 

๓๐๐  บาท 

 

- 

๓๐๐  บาท 

๑๐ 
ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา   

ภาคการศึกษาละ 

 

๑,๐๐๐  บาท 

 

๑,๕๐๐  บาท 

๑๑ 
ค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพการเป็น

นักศึกษา   

 

๑,๐๐๐  บาท 

 

๑,๐๐๐  บาท 



๒๙ 
 

ที ่ รำยกำร 
นักศึกษำ 

ภำคปกติ 

นักศึกษำ 

โครงกำร  กศ.บป. 

๑๒ 
ค่าปรับกรณีส่งคืนหนังสือหรือสื่อการเรียน

หลังก าหนด 

๕  บาท/วัน/เล่ม 

หรือชิ้น 

๕  บาท/วัน/เล่ม 

หรือชิ้น 

๑๓ ค่ากิจกรรมนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ ๓๐๐  บาท ๓๐๐  บาท 

๑๔ 

ค่าธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสาขาวิชา   

ภาคการศึกษาละ 

๑๔.๑  สาขาวิชาการศึกษา 

๑๔.๒  สาขาวิชาศิลปศาสตร ์

๑๔.๓  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

๑๔.๔  สาขาวิชาบัญช ี

๑๔.๕  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

๑๔.๖  สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ 

๑๔.๗  สาขาวิชานิติศาสตร ์

๑๔.๘  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์

ศิลป์ 

๑๔.๙  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

๑๔.๑๐  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

๑๔.๑๑  สาขาวิชาเทคโนโลยี 

๑๔.๑๒  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

๑๔.๑๓  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑๔.๑๔  สาขาเศรษฐศาสตร์ 

 

 

๑,๕๐๐  บาท 

๑,๒๐๐  บาท 

๑,๒๐๐  บาท 

๑,๒๐๐  บาท 

๑,๕๐๐  บาท 

๑,๒๐๐  บาท 

๑,๒๐๐  บาท 

๑,๕๐๐  บาท 

 

๑,๕๐๐  บาท 

๑,๕๐๐  บาท 

๑,๕๐๐  บาท 

๑,๕๐๐  บาท 

๑,๕๐๐  บาท 

๑,๒๐๐  บาท 

 

 

๑,๕๐๐  บาท 

๑,๒๐๐  บาท 

๑,๒๐๐  บาท 

๑,๒๐๐  บาท 

๑,๕๐๐  บาท 

๑,๒๐๐  บาท 

๑,๒๐๐  บาท 

๑,๕๐๐  บาท 

 

๑,๕๐๐  บาท 

๑,๕๐๐  บาท 

๑,๕๐๐  บาท 

๑,๕๐๐  บาท 

๑,๕๐๐  บาท 

๑,๒๐๐  บาท 

๑๕ 

ค่าธรรมเนียมบริการคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตกลางและคณะ 

ภาคการศึกษาละ 

 

 

๒๐๐  บาท 

 

 

๒๐๐  บาท 

๑๖ 
ค่ า ธ ร รม เนี ยมกา รบริ ก า ร ศู น ย์ ภ า ษา   

ภาคการศึกษาละ 

 

๒๐๐  บาท 

 

๒๐๐  บาท 

๑๗ 
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การศึกษา  ครั้งละ 

 

๓๐๐  บาท 

 

๓๐๐  บาท 

๑๘ 
ค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ  สาขาวิชา   

ครั้งละ 

 

๓๐๐  บาท 

 

๓๐๐  บาท 



๓๐ 
 

ที ่ รำยกำร 
นักศึกษำ 

ภำคปกติ 

นักศึกษำ 

โครงกำร  กศ.บป. 

๑๙ 

ค่าธรรมเนียมการขอรับประกาศนียบัตร  

อนุปริญญาบัตร  และปริญญาบัตรเกินกว่า  

๒  ปี  นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 

 

๒๐๐  บาท 

 

 

๒๐๐  บาท 

๒๐ ค่าลงทะเบียนบัณฑิต ๕๐๐  บาท ๕๐๐  บาท 

๒๑ ค่าคู่มือนักศึกษาและหลักสูตร ๒๐๐  บาท ๒๐๐  บาท 

งำนบริกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 

ภำรกิจ   

๑.  งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 ๑.๑  งานธุรการกองพัฒนานักศึกษา 

 ๑.๑.๑  งานสารบรรณ 

 ๑.๑.๒  งานติดต่อและประสานงาน 

 ๑.๑.๓  งานประชาสัมพันธ์ 

 ๑.๒  งำนกำรเงิน 

 ๑.๒.๑  การเงินกิจกรรมนักศึกษา 

 ๑.๒.๒  การเงินบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา 

 ๑.๓  งำนแผนงำน 

 ๑.๓.๑  งานแผนงานงบประมาณประจ าปี 

 ๑.๔  งำนพัสดุ 

 ๑.๔.๑  งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 

 ๑.๔.๒  งานพัสดุครุภัณฑ์ 

 ๑.๕  งานจัดท ารายงานประจ าปี 

๒.  งำนพัฒนำคุณลักษณะบัณฑิต 

 ๒.๑.  งานกิจกรรมนักศึกษา 

 ๒.๑.๑  งานกิจกรรมองค์การนักศึกษา  /  ชมรม 

 ๒.๑.๒  กิจกรรมนักศึกษาท้ัง  ๕  ด้าน 

 ๒.๑.๒.๑  กิจกรรมวิชาการ 

 ๒.๑.๒.๒  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 

 ๒.๑.๒.๓  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 



๓๑ 
 

 ๒.๑.๒.๔  กิจกรรมนันทนาการ 

 ๒.๑.๒.๕  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ๒.๒  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 

 ๒.๓  งานศูนย์เวชศึกษาป้องกัน   

๓.  งำนส่งเสริมสวัสดิภำพและสวัสดิกำรนักศึกษำ 

 ๓.๑.  งานแนะแนวและพัฒนาอาชีพ 

 ๓.๑.๑  งานจัดหาทุนการศึกษา 

 ๓.๑.๒  งานประกันอุบัติเหตุ 

 ๓.๒  งานอนามัยและสุขาภิบาล 

 ๓.๓  งานศูนย์กองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 

 ๓.๔  งานหอพักนักศึกษา 

 ๓.๕  งานศึกษาวิชาทหาร 

 

  กำรขอผ่อนผันเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร  ประจ ำปี  ๒๕๖๐ 

  คุณสมบัติ  ดังนี้ 

 ๑.นักศึกษาชาย  อายุ  ๒๐  ปี  บริบูรณ์  (เกิด  พ.ศ.  ๒๕๓๙)  และนักศึกษาเทียบโอน  ๒  

ปีหลังเป็น 

 ๒.  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เท่านั้น 

 ๓.  นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการผ่อนผันฯ  ที่กองพัฒนานักศึกษา  และส่ง

หลักฐานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐   

  เตรียมหลักฐำน  ดังนี้   

๑.  ใบส าคัญ  (แบบ  สด.  ๙)  ถ่ายเอกสาร  ขนาด  A  ๔  หน้า-หลัง  อย่างละ  ๓  ชุด

(พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น)   

 ๒.  หมายเรียกเข้ารับการการทหาร  (แบบ  ส.ด.  ๓๕)  ถ่ายเอกสาร  ขนาด  A  ๔   

หน้า-หลัง  อย่างละ  ๓  ชุด  (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น)   

๓.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ถ่ายเอกสาร  ขนาด  A  ๔  อย่างละ  ๓  ชุด  (พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้องทุกแผ่น) 

 ๔.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ขนาด  A  ๔  หน้า-หลัง  อย่างละ  ๓  ชุด  (พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้องทุกแผ่น) 

 ๕.  ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ขนาด  A  ๔  หน้า-หลัง  อย่างละ  ๓  ชุด  (พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้องทุกแผ่น)   



๓๒ 
 

หมำยเหตุ  :  นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ  แล้วให้ไปแสดงตนการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

กองประจ าการ  ต่อคณะกรรมการตรวจเลือกที่ตนมีภูมิล าเนาทหารอยู่   (มิฉะนั้นจะมีความผิดตาม

กฎหมาย)   

 

  ทุนกำรศึกษำ 

 ๑.  ทุนภำยนอก 

  ๑.๑  ทุนมูลนิธิต่าง ๆ 

  ๑.๒  ทุนธนาคารกรุงเทพ 

  ๑.๓  ทุนพระราชทาน  ฯ 

 ๒.  ทุนภำยใน 

    ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

  กำรพิจำรณำทุน 

  นักศึกษามีสิทธิ์ได้ทุนม ี ๓  ประเภท  ได้แก่ 

 ๑.  นักศึกษาที่เรียนดีเยี่ยมในแต่ละสาขาวิชา  แต่ละภาคเรียน 

 ๒.  นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและท างานให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับค่าแรงเป็น

ค่าตอบแทน 

 ๓.นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ผลการเรียนพอใช้  ความประพฤติด ี มีจิตอาสา 

 

 

  วิธีขอรับทุน 

 ฝ่ายแนะแนวจะประกาศให้นักศึกษาส่งใบสมัคร  ขอรับทุนภายในเดือนแรกของภาคเรียนที่  

๑  โดยใบสมัครนั้นต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง  หลังจากนั้นคณะกรรมการแนะแนวจะ

สัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาไว้จ านวนหนึ่ง  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกนี้จะขึ้นบัญชีไว้  เมื่อมีทุน

ที่จะสรรให้จึงจะเรียกตามล าดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้จนกว่าสิ้นปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

กำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำด้ำนสุขภำพ 

 ๑.  งำนรักษำพยำบำลเบื้องต้น 

   ๑.๑  บริการจ่ายยาเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาท่ีมีอาการเจ็บป่วย  เช่น  ไข ้ ไข้หวัด  ปวด

ท้อง  ปวดกล้ามเนื้อ  ปวดฟัน  ตาแดง  ตัดไหม  เป็นต้น 

   ๑.๒  บริการกระเป๋ายาส าหรับนักศึกษาท่ีท ากิจกรรมนอกสถานที่  เช่น  ทัศนศึกษา  เข้า

ค่ายพักแรม  กิจกรรมกีฬา  เป็นต้น 

   ๑.๓  บริการส าหรับนักศึกษาที่เจ็บป่วยและต้องการนอนพักในเวลากลางวัน  โดยมีเตียง

ผู้ป่วยแยกชาย-หญิงเป็นสัดส่วน 

   ๑.๔  บริการคัดกรองสุขภาพ  และให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพส าหรับนักศึกษาที่สนใจ 

 ๒.  งำนด้ำนกำรดูแลสุขภำพแผนไทย 

   ๒.๑  บริการนวดบ าบัดและประคบสมุนไพรเพ่ือแก้อาการเจ็บปวด  เช่น  อาการเจ็บปวด

จากการเล่นกีฬา  หรือจากการท างานในท่าซ้ าๆ  เป็นเวลานาน  กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดม 

   ๒.๒  บริการอบสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

 ๓.  งำนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ 

   ๓.๑  บริการให้ค าปรึกษาด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

   ๓.๒  บริการให้การอบรมส าหรับนักศึกษาและหรืออาจารย์ที่ปรึกษา  ที่ต้องการให้ท าการ

อบรมกรณีพิเศษ  เช่น  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน  เป็นต้น 

 ๔.  งำนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 

 หน่วยงานรับบริจาคเลือดโดยประสานงานกับโรงพยาบาลสุรินทร์  ในการรับบริจาคเลือด

ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีจิตอันเป็นกุศล  ในการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 

 

งำนกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  กยศ.และ  กรอ. 

รายการเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาผู้กู้ยืมเงิน 

 ๑.  แบบค ำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจำกระบบ  e-Studentloan  และแบบค ำขอกู้ยืม

เงินที่เป็นเอกสำร(แบบ  กยศ.101)  และเอกสำรประกอบ  ดังนี้ 

  ๑.๑.  เอกสารของผู้กู้ยืม  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประชาชน 

  ๑.๒.  เอกสารของบิดา  และมารดา  หรือผู้ปกครอง  หรือคู่สมรสของผู้ยื่นค าขอ

กู้ยืมเงิน  คือ  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประชาชน 

    ๑.๓.  เอกสารประกอบการรับรองรายได้  ดังนี้ 
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     ๑.๓.๑  กรณีบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือคู่สมรสของผู้ยืมเงินมีรายได้

ประจ า  ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี 

     ๑.๓.๒  กรณีบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน  หรือคู่สมรส

ของผู้ขอกูย้ืมเงินไม่มีรายได้ประจ า  ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม  (แบบ  กยศ.

102)  และส าเนาบัตรประชาชน 

     ๑.๔.  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา  (แบบ  กยศ.103) 

     ๑.๕.  แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย  ของบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง 

    ๑.๖.  ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา  เกรดเฉลี่ย

สะสมของนักศึกษาผู้กู้ยืมต้องไม่ต่ ากว่า  2.00 

    ๑.๗.  เอกสารอื่นๆ  ซึ่งสถานศึกษาใช้พิจารณาเพ่ิมเติม 

    ๑.๘.  บันทึกกิจกรรมจิตอาสา  ที่ระบุการท ากิจกรรมและจ านวนชั่วโมงท่ีชัดเจน(จิต

อาสาของนักศึกษากู้ยืมต้องได้  36  ชั่วโมง  ต่อปีการศึกษา) 

  หมำยเหตุ 

   (ก)  กรณีผู้ขอกู้  บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  และ/หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน  มีการ

เปลี่ยนแปลงชื่อสกุล  ให้แนบส าเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

   (ข)  กรณีบิดา  มารดา  ของผู้ขอกู้เสียชีวิต  ให้แนบส าเนาใบมรณบัตร  หรือส าเนา

ทะเบียนบ้าน  ที่ประทับค าว่า  “ตาย”  ประกอบการพิจาณา 

   (ค)  กรณีบิดา  มารดา  ของผู้ขอกู้ยืมเงิน  หย่าร้าง  (กรณีจดทะเบียนสมรส)  ให้แนบ

ส าเนาใบหย่าประกอบการพิจารณา 

   (ง)  ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ  โดยเจ้าของเอกสาร  เช่น  ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของบิดา  บิดาจะต้องเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง  เป็นต้น 

 ๒.  แจ้งให้นักศึกษำติดตำมข่ำวสำรงำนกองทุนฯ  ตามปฏิทินงานทุนฯ  ผ่าน  Facebook  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  หรือ  ประกาศหน้าศูนย์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 ๓.  ขั้นตอนกำรกู้ยืมของนักศึกษำที่มีควำมประสงค์ขอกู้ยืม 

   -  ศูนย์กองทุนฯ  จัดประชุมนักศึกษาผู้ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเพ่ือชี้แจงรายละเอียด  และ

หลักเกณฑ์การกู้ยืมและแจกแบบขอกู้ยืม 

   -  นักศึกษายื่นแบบค าขอกู้ยืมในระบบ  e-Studentloan 

   -  ส่งแบบขอกู้พร้อมสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลตามวันและเวลาที่ศูนย์กองทุนฯ  ก าหนด 

   -  กองทุนฯ  ประกาศรายชื่อ  ผ่านและไม่ผ่าน  พร้อมเหตุผล 

   -  กองทุนก าหนดกรอบวงเงิน  และประกาศรายชื่อ  ผ่านระบบ  e-Studentloan   
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   -  นักศึกษาสร้างสัญญาในระบบพร้อมปริ้น  สัญญาคนละ  3  ชุด  มาเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่

พร้อมผู้ค้ าประกัน 

   -  นักศึกษาบันทึกเลขท่ีแจ้งหนี้  และค่าเล่าเรียนในระบบ  e-Studentloan  และติดต่อ

เซ็นยืนยันที่กองทุนฯ 

 ๔.  กำรช ำระค่ำเล่ำเรียนของนักศึกษำผู้กู้ยืม 

   -  นักศึกษาติดต่อช าระค่าเล่าเรียนที่ศูนย์กองทุนฯ  ตามปฏิทินงานศูนย์กองทุนฯ 

   -  ให้นักศึกษาปีสุดท้ายช าระเงินสดเองเต็มจ านวนที่ฝ่ายการเงิน  (ผู้กู้ยืมกยศ.  สามารถขอ

คืนเงินได้) 

 ๕.  หลักเกณฑ์กำรช ำระหนี้ 

   ๑.  ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระเงินกู้ยืม  พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ  ๑  ต่อปี  

โดยต้องคืนให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภำยใน  ๑๕  ปี  นับตั้งแต่วันที่ต้องเริ่มช าระหนี้ 

   ๒.  ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้งวดแรก  ภำยในวันที่  ๑๕  กรกฎำคม  หลังจากครบระยะเวลา

ปลดหนี้  โดยให้ช าระหนี้คืนเฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ  ๑.๕  ของวงเงินที่ได้กู้ยืม 

   ๓.  การช าระหนี้งวดต่อๆไปให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินต้นคืน  ตามอัตราผ่อนช าระที่กองทุน

ก าหนด  พร้อมด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด  ในอัตราร้อยละ  ๑  ต่อปี  ของเงินต้นที่คงค้าง  

ภายในวันที่  ๕  กรกฎำคม  ของทุกปี 

   ๔.  หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้  ผู้กู้ยืมเงินจะต้องช าระค่าปรับ  หรือค่าธรรมเนียมจัดการ

กรณีผดินัดช าระหนี้ตามอัตราที่กองทุนก าหนด 

   ๕.  ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอช าระหนี้คืนก่อนครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้  หรือ

ก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้  2  ปี  สามารถช าระคืนได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด 

  หมำยเหตุ 

   (ก)  ให้ผู้กู้ยืมเงินไปติดต่อแสดงตน  ขอช าระหนี้  และเลือกวิธีการผ่อนช าระเป็นรายปี  

หรือรายเดือนกับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้ทุกสาขาก่อนที่จะครบระยะเวลาปลอดหนี้  ๒  ป ี

   (ข)  กรณีผู้กู้ยืมเงินยังอยู่ในระหว่างการศึกษา  แต่ไม่ได้กู้ยืมในปีการศึกษาใด  ต้องแจ้ง

สถานภาพการศึกษาต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมโดยน าใบรับรองจากสถานศึกษา  และเลขบัตร

ประจ าตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กู้ไปแสดงทุกปีจนกว่าจะส าหรับการศึกษา 
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งำนให้ค ำปรึกษำในส่วนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีบทบาทในการ

ให้ค าแนะน า  การให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือแก่นักศึกษา  ดังนี้ 

 ๑.  การแนะน าแบบตัวต่อตัว  การจัดท าแผ่นพับแนะน าการเข้าใช้บริการห้องสมุด  แนะน า

สิทธิการใช้บริการหน้าเว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ  แนะน าการยืม  –  คืนทรัพยากรสารสนเทศ  

แนะน าการท าบัตรสมาชิกห้องสมุด  และการต่ออายุบัตรสมาชิก   

 ๒.  บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา 

 ๓.  บริการสืบค้นข้อมูล  ThaiLIS 

 ๔.  บริการห้องโสตทัศวัสดุ  รวมทั้งสื่อ  วีดีโอ  วีดิทัศน์  ต่างๆ   

 ๕.  บริการคอมพิวเตอร์  ระบบอินเตอร์เน็ต 

 ๖.  บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 

 ๗.  บริการจัดสรรพื้นที่บนเว็บไซต์ให้นักศึกษา 

 ๘.  มีการจัดมุมนิทรรศการต่าง ๆ  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา  เช่น  มุมหอประวัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ตู้นิทรรศการผ้าไหมทอมือ  เป็นต้น 

 ๙.  มีการบริการทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ  รวมทั้งหนังสือวิจัย  หนังสือข้อมูลท้องถิ่น  

และหนังสืออ้างอิง 

 ๑๐.  มีกิจกรรม  Library  ทัวร์  เป็นกิจกรรมน านักศึกษาชมห้องสมุดแนะน าการบริการใน

แต่ละชั้นของห้องสมุด  และการอบรมฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ให้แก่นักศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษามี

ทักษะในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศน าไปใช้ในการเรียน  การด าเนินชีวิต  และการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
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บรรณำนุกรม 
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