ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กําหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒/2564
----------------------------------ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
(ค่ า บํ า รุ ง การศึ ก ษา) ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ ๒/2564
มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกําหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒/2564 ดังต่อไปนี้
1. กําหนดการเปิด ภาคการศึกษาที่ ๒/2564
เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
2. กําหนดการปิด ภาคการศึกษาที่ ๒/2564
ปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 256๕
3. กําหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๒/2564
3.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4, 5 (รหัสประจําตัวนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 62, 61, 60 และ
นักศึกษาตกค้าง) นักศึกษาสามารถยืนยันการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชา พร้อมทั้งพิมพ์ใบ
ลงทะเบียนเรียน ได้ที่ http://mis.pbru.ac.th/register และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามช่องทาง
การชําระเงินที่มหาวิทยาลัย กําหนดในข้อ 4.1 ได้ตั้งแต่วันที่ 15-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยนักศึกษา
สามารถตรวจสอบตารางเรียน และตารางรายวิชาที่เปิดสอน ได้ที่ http://acad.pbru.ac.th
3.2 นักศึกษาชั้นปีที่ ๑, 2 (รหัสประจําตัวนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย ๖๔, 63) นักศึกษา
สามารถยืน ยัน การลงทะเบีย นเรีย น และเพิ ่ม -ถอนรายวิช า พร้อ มทั ้ง พิม พ์ใ บลงทะเบีย นเรีย นได้ที ่
http://mis.pbru.ac.th/register และชํ า ระเงิน ค่า ธรรมเนีย มการศึก ษา ตามช่อ งทางการชํ า ระเงิน ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดในข้อ 4.1 ได้ตั้งแต่วันที่ 20-2๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยนักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบตารางเรียน และรายวิชาที่เปิดสอน ได้ที่ http://acad.pbru.ac.th
3.3 นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การตามข้ อ 3.1 และ 3.2 สามารถ
ยื น ยั น การลงทะเบี ย นเรี ย น และเพิ่ ม -ถอนรายวิ ช า พร้ อ มทั้ ง พิ ม พ์ ใ บลงทะเบี ย นเรี ย น ได้ ที่
http://mis.pbru.ac.th/register และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามช่องทางการชําระเงินที่มหาวิทยาลัย
กํ า หนดในข้ อ 4.1 ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 2๕-๒๘ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2564 โดยนั ก ศึ ก ษาสามารถตรวจสอบ
ตารางเรียน และตารางรายวิชาที่เปิดสอน ได้ที่ http://acad.pbru.ac.th

๒
4. ช่องทางการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.1 นักศึกษาสามารถชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ตามช่องทางการชําระเงินที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
ก. ธนาคารออมสินทุกสาขา
ข. ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
ค. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ง. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
จ. งานบริหารคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ)
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาดํ า เนิ น การชํ า ระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ผ่ า นช่ อ งทาง 4.1 ข้ อ ก-ง
ให้ดําเนินการส่งรูปใบยืนยันการลงทะเบียน และหลักฐานการชําระเงินมายัง เพจ Facebook : งานบริหารคลัง
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงภายหลัง
4.2 หากนักศึกษาไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
จะต้องเสียค่าปรับกรณีชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากําหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็ บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่
9 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป (สอบปลายภาควันที่ ๒3-25, 28-31 มีนาคม, 1 เมษายน พ.ศ. 2565)
5. การเพิ่ม-ถอนรายวิชา และการยกเลิกรายวิชาเรียน
5.1 นั ก ศึ ก ษาที่ ชํ า ระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาแล้ ว และมี ค วามประสงค์ จ ะ
เพิ่ม-ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน สามารถดําเนินการโดย สแกน QR-Code ซึ่งปรากฏในส่วนท้ายของ
ประกาศฉบับนี้ ภายในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน, 1-14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5.2 กรณีนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ http://mis.pbru.ac.th/register ภายในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน, 1-14
ธันวาคม พ.ศ. 2564
5.3 นักศึกษาที่จะยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน สามารถสแกน QR-Code ซึ่งปรากฏ
ในส่วนท้ายของประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2565
6. การรักษาสภาพ และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
6.1 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทําเรื่องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา สามารถสแกน
QR-Code ซึ่งปรากฏในส่วนท้ายของประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – 8 มีนาคม
พ.ศ. 2565
6.2 นักศึกษาที่ไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือไม่ชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา และไม่มาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา
6.3 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัสประจําตัวขึ้นต้นด้วย 63) ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า
1.60 ให้ถือว่านักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
6.4 นักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 (รหัสประจําตัวขึ้นต้นด้วย 62, 61 และ 60) และ
นักศึกษาตกค้าง ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 1.80 ให้ถือว่านักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

