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ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำแล้ว ย่อม มี ควำม รับ ผิด ชอบ อย่ำง ยิ่งที่ จะต้องใช้วิชำควำมรู้ปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์  ควำม รู้ ที่ ใช้ได้ผลเป็น

ประโยชน์แท้จริงนัน้ต้องเป็นควำมรูท้ีถ่กูต้องแน่น หนำ และแม่นย�ำช�ำนำญ ซึง่ น�ำ มำ ใช้ กำรได้ทนัท ีด้วยเหตุนี้บัณฑิตแต่ละคนจ�ำเป็นต้องศึกษำ

ค้นคว้ำ เพิ่มพูนควำม รู้ ควำมสำมำรถของ ตน อยู่ตลอดเวลำกล่ำวคือจะต้องศึกษำฝึกฝนวิชำเฉพำะของตน ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ในกำร

ปฏิบัติงำนให้ ยิ่ง แตกฉำน ลึก ซึ้ง และ ก้ำวหน้ำทันกำรณ์ทันสมัย พร้อมกันนั้นก็ต้องพยำยำมเรียนรู้ถึงวิทยำกำรสำ ขำ อื่นๆ 

ตลอดจนควำมรอบรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภำวะและวิวัฒนำกำรของบ้ำนเมืองและ ของ โลกใน ทุก แง่ ทุก มุมเพื่อช่วย

ให้มองเห็น ให้เข้ำใจปัญหำต่ำงๆ อย่ำงชัดเจนจักได้สำมำรถน�ำวิชำกำร เฉพำะด้ำนของตนประสำน

เข้ำกับวิชำกำรด้ำน อื่นๆ ได้โดยสอดคล้องถูกต้องและเหมำะ สมใน วำระส�ำคัญ ที่ ท่ำน ทั้งหลำย

จะออกไปเริ่ม ต้นชีวิตกำรงำนนี้ จึงขอฝำกข้อแนะน�ำตำมที่กล่ำวให้ น�ำไป 

คิดพิจำรณำและ ปฏิบัติให้บังเกิดประโยชน์อัน พึง ประสงค์ ทั้ง แก่ ตน 

ทั้ง แก่ ชำติ บ้ำน เมือง โดย ส่วน รวม ต่อ ไป

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบรม ราโชวาท
ใน พิธี พระรำชทำน ปริญญำ บัตร แก่ บัณฑิต ของ มหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์

วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๑



ข้าพเจ้ามคีวามยนิด ีทีไ่ด้มามอบปริญญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษา จากมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ มหาวิทยาลยัสวนดสุติ และ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ�าปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ คนที่ได้รับเกียรติและความส�าเร็จอันน่าภูมิใจ.

ตามที่รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนองการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และในปีนี้ได้มี
โครงการพัฒนาท้องถิ่นแล้วหลายโครงการนั้น น่าสนใจและน่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในทุกภาค 
ของประเทศไทย ย่อมจะมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะความเป็นจริงของสังคมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในท้องถิน่เป็นอย่างด.ี โครงการพฒันาทีม่หาวิทยาลยัจดัท�าขึน้ จงึเป็นไปอย่างถกูต้องเหมาะสมกบัความต้องการของประชาชน  

ในแต่ละพื้นที่ เป็นผลดี แก่การแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศเป็น 
อย่างมาก. บณัฑติประคองส่งเสริม การปฏบิตังิานพฒันา ให้ทกุถิน่ทกุพืน้ทีใ่นบ้านเมอืงเรา มคีวามเจรญิมัน่งคงในทกุๆ ด้าน. 

ข้า พ เจ้ า ข อมอบ ปริญญ าบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ
มหาวิทยาลยักาฬสนิธ์ุ ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป. ขออวยพรให้บณัฑติใหม่ทกุคน และทกุท่านทีม่าร่วม

ในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร 

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต และมหำวิทยำกำฬสินธุ์

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙





สารจาก
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



จากต้นกล้าสู่ 
บัณฑิตที่มีคุณภาพ”



ผศ.ดร.พิชิต สุดตา
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

บันไดสู่ความสำาเร็จ
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คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๓



สารบัญ
ตอนที่ ๑ ประวัติความเป็นมา  ๒๑

 ประวัติ   ๒๒

 สัญลักษณ์รำชภัฏ  ๒๓

 ครุยวิทยฐำนะของบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  ๒๖

 ปรัชญำมหำวิทยำลัย  ๒๗

 ท�ำเนียบผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  ๒๘

 คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  ๓๑ 

 บุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  ๓๓

 คณะครุศำสตร์  ๓๕

 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  ๓๗

 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ๓๙

 คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  ๔๑

 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ๔๔

 คณะวิทยำกำรจัดกำร  ๕๑

 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ๕๔

 คณะพยำบำลศำสตร์  ๕๗

ตอนที่ ๒ พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  ๖๑

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ๖๒

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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 พระราชกฤษฎีกา

  - ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส�ำหรับสำขำวิชำ ครยุวทิยฐำนะ เขม็วทิยฐำนะ  ๘๗

   และครุยประจ�ำต�ำแหน่งของมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรีุ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ๙๓

  - ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเพชรบุรี  ๑๑๑

  - เรื่อง อัตรำและวิธีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

  - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ๑๑๙

   เรื่อง กำรทดสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษส�ำหรับนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐

  - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ๑๒๐

   เรื่อง ให้นักศึกษำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (ค.บ.) ชั้นปีที่ ๑ (สำขำวิชำชีพครูทุกสำขำ) 

    เข้ำพักอำศัยในหอพักของมหำวิทยำลัย

  - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ๑๒๑

   เรื่อง งดกำรเรียนกำรสอนในวันพุธช่วงบ่ำย    

  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ๑๒๒

   ว่ำด้วย กำรด�ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓

  - ระเบียบสภาประจ�าสถาบันราชภัฏเพชรบุรี  ๑๔๒

   ว่ำด้วย กำรสอบและค่ำธรรมเนียมในกำรสอบวิชำพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๔๓

  -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ๑๔๔

   เรื่อง กำรปฏิบัติตนของนักศึกษำทุนเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (ประเภทเรียนดี)

  -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ๑๔๕

   เรื่อง กำรปฏิบัติตนของนักศึกษำทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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   ประเภทควำมประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตส�ำนึกต่อมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ ๒)

  -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ๑๔๗

   เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรลงทะเบียนเรียน และกำรช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

   ส�ำหรับนักศึกษำกองทุน กยศ. และ กรอ. พ.ศ. ๒๕๕๔

  -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ๑๕๐ 

   เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษำผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔

  -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ๑๕๒

   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินของกองทุนสวัสดิกำรนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒

  -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ๑๕๔

   เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลจำกกองทุนสวัสดิกำรนักศึกษำ

   ในกรณีประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. ๒๕๕๒

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ๑๕๗

   เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน กองทุนพัฒนำนักศึกษำ กรณีนักศึกษำได้สร้ำงชื่อเสียงให้กับมหำวิทยำลัย

  - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ๑๕๙

   เรื่อง กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ

ตอนที่ ๓  งานส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ๑๖๑

 โครงสร้ำงส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ๑๖๒

 ขั้นตอนกำรลงทะเบียน  ๑๖๓

 กำรรับใบรับรองคุณวุฒิ   ๑๖๔

 กำรขอใบรำยงำนผลกำรศึกษำภำษำไทย, ภำษำอังกฤษ (Transcript)   ๑๖๕

 กำรขอใบรับรอง   ๑๖๖

 กำรขอเรียนร่วมกับนักศึกษำหมู่เรียนอื่น   ๑๖๗

 กำรลงทะเบียนเป็นหมู่เรียนพิเศษ   ๑๖๘

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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 กำรขอเรียนสมทบ   ๑๖๙

 กำรลงทะเบียนล่ำช้ำ   ๑๗๐

 กำรขอลงทะเบียนเกินเกณฑ์ที่ก�ำหนด   ๑๗๑

 กำรลำพักกำรเรียน   ๑๗๒

 กำรขอยกเลิกวิชำเรียน   ๑๗๓

 กำรเพิ่ม - กำรถอนรำยวิชำที่ลงทะเบียนแล้ว   ๑๗๔

 ผลกำรเรียน (เกรด)   ๑๗๔

 กำรขำดสอบปลำยภำค   ๑๗๕

 กำรแก้ I ในกรณีที่นักศึกษำส่งงำนไม่ครบ งำนไม่สมบูรณ์   ๑๗๗

 กำรมีสิทธิ์สอบปลำยภำค   ๑๗๘

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลำ   ๑๗๘

 กำรขอโอนสภำพนักศึกษำ   ๑๗๙

 กำรโอนหรือเปลี่ยนสำขำวิชำ   ๑๗๙

 กำรขอย้ำยสถำนศึกษำ   ๑๘๐

 กำรขอจบกำรศึกษำ   ๑๘๑

 กำรรักษำสภำพนักศึกษำ   ๑๘๒

 กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ   ๑๘๒

 กำรขอคืนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ   ๑๘๔

 กำรลำออก   ๑๘๕

 กำรขอเปลี่ยนค�ำน�ำหน้ำ ชื่อ-นำมสกุล   ๑๘๖

 บัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ   ๑๘๗

 กำรท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ   ๑๘๘

 กำรรับปริญญำล่ำช้ำ   ๑๘๙

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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ตอนที่ ๔ งานบริการ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี   ๑๙๑

 ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ๑๙๔

 บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์  ๑๙๗

ตอนที่ ๕ งานบริการ กองพัฒนานักศึกษา   ๒๐๙

 กองพัฒนำนักศึกษำ กิจกรรมนักศึกษำเสริมหลักสูตร  ๒๑๐

 งำนอนำมัยและกำรปฐมพยำบำล   ๒๑๒

 งำนหอพัก   ๒๑๒

 นักศึกษำวิชำทหำร   ๒๑๕

 หมำยเลขโทรศัพท์ ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี   ๒๑๖

 ระบบลงทะเบียนและผลกำรเรียน  ๒๑๗

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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ชื่อ - นำมสกุล 

ที่อยู่

วัน/เดือน/ปีเกิด

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

คณะ

สำขำวิชำ

รหัสประจ�ำตัวนักศึกษำ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

เลขที่บัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ

วันหมดอำยุ

ทะเบียนรถจักรยำนยนต์

ใบขับขี่รถจักรยำนยนต์

ทะเบียนรถยนต์

ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

กรมธรรม์ประกันชีวิต

บัตรเครดิต/บัตร ATM ออกโดย

บัญชี

โรงพยำบำลประจ�ำ

หมู่เลือด

กรณีฉุกเฉินติดต่อ

ข้อมูลนักศึกษา

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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ปฏิทิน ๒๐๒๑

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

MARCH / มีนาคม

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

JUNE / มิถุนายน

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

SEPTEMBER / กันยายน

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

DECEMBER / ธันวาคม

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

FEBRUARY / กุมภาพันธ์

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

AUGUST / สิงหาคม

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

NOVEMBER / พฤศจิกายน

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

MAY / พฤษภาคม

๓๐
๓๐

๓๐
๓๐

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

APRIL / เมษายน

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

JULY / กรกฎาคม

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

JANUARY / มกราคม

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

OCTOBER / ตุลาคม

๒๔
๓๑

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

 ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ 

 ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 

 ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ 

 ๒๘ 

    ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ 

 ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 

 ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ 

 ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

 ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ 

 ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ 

 ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

 ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ 

 ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 

 ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ 

 ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑

       ๑ 

 ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

 ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

 ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ 

   ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ 

 ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ 

 ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ 

 ๒๙ ๓๐ ๓๑

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

 ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ 

 ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 

 ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ 

 ๒๘ ๒๙ ๓๐

      ๑ ๒ 

 ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

 ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ 

 ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ 

  ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

     ๑ ๒ ๓ 

 ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

 ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

 ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑

     ๑ ๒ ๓ 

 ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

 ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

 ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ 

      ๑ ๒ 

 ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

 ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ 

 ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ 

  ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐๓๑
๒๔

    ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ 

 ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 

 ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ 

 ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔

- 14 -



ปฏิทิน ๒๐๒๒

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

 ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ 

 ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ 

 ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ 

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

JANUARY / มกราคม

APRIL / เมษายน

JULY / กรกฎาคม

OCTOBER / ตุลาคม

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

 ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ 

 ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ 

 ๒๗ ๒๘ 

ศุกร์
Fri

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

FEBRUARY / กุมภาพันธ์

MAY / พฤษภาคม

AUGUST / สิงหาคม

NOVEMBER / พฤศจิกายน

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

MARCH / มีนาคม

JUNE / มิถุนายน

SEPTEMBER / กันยายน

DECEMBER / ธันวาคม

๒๓
๓๐

๒๔
๓๑

       ๑ 

 ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

 ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

 ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ 

   ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙

      ๑ ๒ 

 ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

 ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ 

 ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ 

 ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ 

 ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ 

 ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ 

 ๒๙ ๓๐ ๓๑ 

    ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ 

 ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 

 ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ 

 ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

      ๑ ๒ 

 ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

 ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ 

 ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ 

  ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐๓๑
๒๔

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

 ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ 

 ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 

 ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ 

 ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑

     ๑ ๒ ๓ 

 ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

 ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

 ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ 

๒๓
๓๐

๒๔
๓๑

       ๑ 

 ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

 ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

 ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ 

   ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙

   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

 ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ 

 ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ 

 ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ 

     ๑ ๒ ๓ 

 ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

 ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

 ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
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อาทิตย์์
Sun

จันทร์
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อังคาร
Tue

พุธ
Wed
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อังคาร
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พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

JANUARY / มกราคม

APRIL / เมษายน

JULY / กรกฎาคม

OCTOBER / ตุลาคม

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

 ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ 

 ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ 

 ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ 

ศุกร์
Fri

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

FEBRUARY / กุมภาพันธ์

MAY / พฤษภาคม

AUGUST / สิงหาคม

NOVEMBER / พฤศจิกายน

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

MARCH / มีนาคม

JUNE / มิถุนายน

SEPTEMBER / กันยายน

DECEMBER / ธันวาคม

๒๓
๓๐

๒๔
๓๑

       ๑ 

 ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

 ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

 ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ 

   ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ 

 ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ 

 ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ 

 ๒๙ ๓๐ ๓๑ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ 

 ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ 

 ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ 

 ๒๙ ๓๐ ๓๑ 

    ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ 

 ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 

 ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ 

 ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑

    ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ 

 ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 

 ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ 

 ๒๖ ๒๗ ๒๘ 

      ๑ ๒ 

 ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

 ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ 

 ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ 

 ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

 ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ 

 ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 

 ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ 

 ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑

     ๑ ๒ ๓ 

 ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

 ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

 ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๒๓
๓๐

       ๑ 

 ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

 ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

 ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ 

  ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙

      ๑ ๒ 

 ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

 ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ 

 ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ 

  ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐๓๑
๒๔

    ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ 

 ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 

 ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ 

 ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

ปฏิทิน ๒๐๒๓
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อาทิตย์์
Sun

จันทร์
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อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

 ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ 

 ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ 

 ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ 

ศุกร์
Fri

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
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อาทิตย์์
Sun

จันทร์
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อังคาร
Tue

พุธ
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พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
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อาทิตย์์
Sun

จันทร์
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อังคาร
Tue

พุธ
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พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
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อาทิตย์์
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Thu

ศุกร์
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เสาร์
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อาทิตย์์
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ศุกร์
Fri

เสาร์
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อาทิตย์์
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จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

อาทิตย์์
Sun

จันทร์
Mon

อังคาร
Tue

พุธ
Wed

พฤหัสบดี
Thu

ศุกร์
Fri

เสาร์
Sat

MARCH / มีนาคม

JUNE / มิถุนายน

SEPTEMBER / กันยายน

DECEMBER / ธันวาคม

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ 

 ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ 

 ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ 

 ๒๙ ๓๐  

    ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ 

 ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 

 ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ 

 ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

 ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ 

 ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 

 ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ 

 ๒๘ ๒๙ ๓๐ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

 ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ 

 ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 

 ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ 

 ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ 

     ๑ ๒ ๓ 

 ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

 ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

 ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐  ๓๑

     ๑ ๒ ๓ 

 ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

 ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

 ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ 

ปฏิทิน ๒๐๒๔

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

 ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ 

 ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 

 ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ 

 ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑

      ๑ ๒ 

 ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

 ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ 

 ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ 

  ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐๒๓
๓๑

๒๓
๓๐

       ๑ 

 ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

 ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

 ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ 

  ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙

      ๑ ๒ 

 ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

 ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ 

 ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ 

 ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ 

 ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ 

 ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ 

 ๒๙ ๓๐ ๓๑ 
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การคิดคะแนนเฉลี่ย
 คะแนนเฉลี่ ยประจ�าภาค (Grade Point Average : GPA.) หมำยถึง ผลเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในแต่ละวิชำของ

แต่ละภำคกำรศึกษำ

 คะแนนเฉลี่ ยสะสม (Cumulative Grade Point Average : CUM.GPA.) หมำยถึง ผลเฉลี่ยของคะแนนที่ได้

ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ที่เริ่มศึกษำ ถึง ภำคกำรศึกษำสุดท้ำยที่บันทึกในระบบกำรส่งผลกำรเรียน

 วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคและคะแนนเฉลี่ยสะสม

 ๑. วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาค (Grade Point Average : GPA.) ท�ำได้ตำมล�ำดับขั้นตอนต่อไปนี้

  ๑.๑. แทนค่ำเกรดที่ได้ในแต่ละวิชำโดยก�ำหนดให้

   A มีค่ำเท่ำกับ ๔.๐๐

   B+ มีค่ำเท่ำกับ ๓.๕๐

   B มีค่ำเท่ำกับ ๓.๐๐

   C+ มีค่ำเท่ำกับ ๒.๕๐

   C มีค่ำเท่ำกับ ๒.๐๐

   D+ มีค่ำเท่ำกับ ๑.๕๐

   D มีค่ำเท่ำกับ ๑.๐๐

   E มีค่ำเท่ำกับ ๐

   I (Incomplete) หมำยถึง ผลกำรเรียนไม่สมบูรณ์

   W (Withdrawal) หมำยถงึ กำรขอถอนรำยวชิำ กำรเรียนในวชิำน้ัน โดยจะไม่น�ำหน่วยกิตของวชิำท่ีได้  

    เกรด E, I และ W ไปคิดคะแนนเฉลี่ยทั้ง ๒ ประเภท

  ๑.๒. น�ำค่ำเกรดที่สอบได้ของแต่ละวิชำคูณกับจ�ำนวนหน่วยกิต

  ๑.๓. น�ำค่ำที่คูณได้จำกข้อ ๑.๒ ของทุกวิชำรวมกัน

  ๑.๔. น�ำผลรวมข้อมูล ๑.๓ หำรด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตทั้งหมดในภำคเรียน

   (ยกเว้น E, W และ I ไม่น�ำมำคิดและไม่นับหน่วยกิจ)

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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ตัวอย่าง : ภาคการศึกษาที่ ๒

 ๒. วิธีคิดคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average : CUM.GPA.) ท�ำได้โดยน�ำค่ำคะแนนทีไ่ดท้ัง้หมด
หำรด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนมำทั้งหมดตั้งแต่ต้น

ตัวอย่าง : ภาคการศึกษาที่ ๑

 รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต เกรด ค่าคะแนนที่ได้

 ๑๕๔๐๒๐๑ ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร ๓ (๓-๐-๖) B ๓.๐๐ x ๓  =  ๙.๐๐

 ๑๕๕๐๑๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อทักษะกำรเรียน ๓ (๓-๐-๖) C+ ๒.๕๐ x ๓ = ๗.๕๐

 ๔๐๑๑๑๐๕ ฟิสิกส์พื้นฐำน ๓ (๒-๓-๕) A ๔.๐๐ x ๓ = ๑๒.๐๐

 ๔๐๒๑๑๐๕ เคมีพื้นฐำน ๓ (๒-๓-๔) C+ ๒.๕๐ x ๓ = ๗.๕๐

 ๔๐๓๑๑๐๕ ชีววิทยำพื้นฐำน ๓ (๒-๓-๔) B ๓.๐๐ x ๓ = ๙.๐๐

 ๕๐๖๑๕๐๑ หลักกำรประมง ๓ (๒-๓-๕) B+ ๓.๕๐ x ๓ = ๑๐.๕๐

  รวม   ๑๘   ๕๕.๕๐

  คะแนน GPA. ประจ�ำภำคกำรศึกษำที่ ๑    =          =  ๓.๐๘๕๕.๕๐
๑๘

 รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต เกรด ค่าคะแนนที่ได้

๖๐.๐๐
๒๑

๑๑๕.๕
๓๙

(๕๕.๕๐ + ๖๐.๐๐)
(๑๘ + ๒๑)

 ๑๕๕๐๑๐๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๓ (๓-๐-๖) C ๒.๐๐ x ๓ = ๖.๐๐

 ๑๖๓๐๑๐๑ ทักษะกำรเรียนรู้สำรสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) B+ ๓.๕๐ x ๓ = ๑๐.๕๐

 ๔๐๔๐๑๐๑ คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน ๓ (๓-๐-๖) D+ ๑.๕๐ x ๓ = ๔.๕๐ 

 ๔๐๒๑๑๐๕ เคมีอินทรีย์พื้นฐำน ๓ (๓-๐-๖) C+ ๒.๕๐ x ๓ = ๗.๕๐ 

 ๔๐๓๒๔๐๑ สัตววิทยำ ๓ (๒-๓-๔) B ๓.๐๐ x ๓ = ๙.๐๐ 

 ๕๐๖๑๑๐๑ หลักกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ๓ (๒-๒-๕) A ๔.๐๐ x ๓ = ๑๒.๐๐ 

 ๕๐๖๑๖๐๒ วิทยำศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น ๓ (๒-๒-๕) B+ ๓.๕๐ x ๓ = ๑๐.๕๐

   รวม   ๒๑    ๖๐.๐๐ 

 คะแนน GPA. ประจ�ำภำคกำรศึกษำที่ ๒ =              = ๒.๘๕

  คะแนนเฉลี่ยสะสม CUM.GPA.)  =                           =              = ๒.๙๖

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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 ๔. วิธีคิดคะแนนเฉลี่ย กรณีรอผลการเรียนบางรายวิชา (Incomplete : I) เมื่อไม่ทรำบผลกำรเรียน เกรดจะบันทึกเป็น I 
(วิชำที่ยังไม่ ได้ สอบปฏิบัติ หรือโครงงำนยังไม่ส�ำเร็จ) และไม่นับจ�ำนวนหน่วยกิตของวิชำนั้นมำรวมในกำรคิดคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภำค
และคะแนนเฉลี่ยสะสม

 ๓. วิธีคิดคะแนนเฉลี่ย กรณีขอยกเลิกรายวิชา (Withdraw : W) ซึ่งจะไม่นับจ�ำนวนหน่วยกิตของวิชำนั้นมำรวมในกำรคิด
คะแนนเฉลี่ยประจ�ำภำค และคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตัวอย่าง : ภาคการศึกษาที่ ๑

ตัวอย่าง : ภาคการศึกษาที่ ๑

 รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต เกรด ค่าคะแนนที่ได้
 ๑๕๔๐๒๐๑ ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร ๓ (๓-๐-๖) B ๓.๐๐ x ๓ = ๙.๐๐ 

 ๑๕๕๐๑๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อทักษะกำรเรียน ๓ (๓-๐-๖) C+ ๒.๕๐ x ๓ = ๗.๕๐

 ๔๐๑๑๑๐๕ ฟิสิกส์พื้นฐำน ๓ (๒-๓-๕) A ๔.๐๐ x ๓ = ๑๒.๐๐

 ๔๐๒๑๑๐๕ เคมีพื้นฐำน* ๓ (๒-๓-๔) W - x - = -

 ๔๐๓๑๑๐๕ ชีววิทยำพื้นฐำน ๓ (๒-๓-๔) B ๓.๐๐ x ๓ = ๙.๐๐ 

 ๕๐๖๑๕๐๑ หลักกำรประมง ๓ (๒-๒-๕) B+ ๓.๕๐ x ๓ = ๑๐.๕๐

  รวม   ๑๕    ๔๘.๐๐

 
* ไม่น�ำมำรวมในกำรคิด

คะแนน GPA. ประจ�ำภำคกำรศึกษำที่ ๑   =               = ๓.๒๐

 รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต เกรด ค่าคะแนนที่ได้

 ๑๕๔๐๒๐๑ ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร ๓ (๓-๐-๖) B ๓.๐๐ x ๓ = ๙.๐๐

 ๑๕๕๐๑๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อทักษะกำรเรียน ๓ (๓-๐-๖) C+ ๒.๕๐ x ๓ = ๗.๕๐

 ๔๐๑๑๑๐๕ ฟิสิกส์พื้นฐำน ๓ (๒-๓-๕) A ๔.๐๐ x ๓ = ๑๒.๐๐

 ๔๐๒๑๑๐๕ เคมีพื้นฐำน* ๓ (๒-๓-๔) W - x - = -

 ๔๐๓๑๑๐๕ ชีววิทยำพื้นฐำน ๓ (๒-๓-๔) B ๓.๐๐ x ๓ = ๙.๐๐

 ๕๐๖๑๕๐๑ หลักกำรประมง* ๓ (๒-๒-๕) I - x - = -

   รวม   ๑๒    ๓๗.๕๐

 
* ไม่น�ำมำรวมในกำรคิด

คะแนน GPA. ประจ�ำภำคกำรศึกษำที่ ๑   =                 = ๓.๑๒

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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ประวัติ
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีเริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่ต�ำบลอู่เรือ จังหวัดรำชบุรี จำกกำรเป็นโรงเรียนฝกหัดครู

กสิกรรม เมื่อวันที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๔๖๙ จำกนั้นจึงมีวิวัฒนำกำรตำมล�ำดับดังนี้

พ.ศ. ๒๔๗๐ ย้ ำ ย ม ำ อ ยู่ในเขตพระรำชวัง พระรำมรำชนิเวศน์ (วังบ้ำนปืน) ต�ำบลบ้ำนหม้อ อ�ำเภอเมือง  

จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. ๒๔๗๖ ยก ฐ ำ น ะขึ้นเป็นโรงเรียนฝกหัดครูมูลและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝกหัดครู ประกาศนียบัตร  

จังหวัดเพชรบุรีในปีต่อมำ

พ.ศ. ๒๔๘๑ ย้ำยสถำนที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ต�ำบลท่ำรำบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. ๒๔๘๕ เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชำบำล และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝกหัดครูมูลเพชรบุรี

พ.ศ. ๒๔๙๑ ยกเลิกหลักสูตรครูประชำบำล และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี

พ.ศ. ๒๕๐๖ ย้ ำยมำตั้งอยู่ที่ต�ำบลนำวุ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่ ๒๐๐ ไร่เศษ ซึ่งเป็นสถำนที่ 

ตั้งปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๑๒ เปิดสอนในระดบัประกำศนียบตัรวชิำกำรศกึษำชัน้สงูและยกฐำนะเป็นวทิยำลยัครูเพชรบรีุ  

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภำคม

พ.ศ. ๒๕๑๙ ยกฐำนะขึ้นเป็นสถำบันอุดมศึกษำตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘

พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัทรงพระรำชทำนนำม “สถำบนัรำชภฏั” เมือ่วนัที ่๑๔ กมุภำพนัธ์

พ.ศ. ๒๕๓๘ ยกฐำนะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตำม พ.ร.บ.สถำบันรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘

พ.ศ. ๒๕๔๑ เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษำ ในสำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ

พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๔๗ เปิดสอนในระดบับณัฑติศึกษำเพิม่เตมิในสำขำยทุธศำสตร์กำรพฒันำ กำรศกึษำปฐมวยัเทคโนโลยี

อตุสำหกรรมและเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพือ่กำรศกึษำ ส�ำหรับระดบัปริญญำตร ีเปิดสอน ๕ สำขำ

วชิำ คอื สำขำวชิำกำรศกึษำ ศลิปศำสตร์ วทิยำศำสตร์ บริหำรธรุกจิ นติศิำสตร์ และเป็นช่วงเตรียม

ควำมพร้อมเพือ่เปลีย่นแปลงไปสูม่หำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุี

๑๕ มิ.ย. ๒๕๔๗ ยกฐำนะเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีตำมพระรำชบญัญัตมิหำวทิยำลยัรำชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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การก�าหนดรูปแบบสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏ

 รปูแบบทีเ่กีย่วข้องกบัสถำบนัพระมหำกษตัรย์ิผูท้รงให้ก�ำเนดิสถำบันรำชภัฏ

 รูปแบบที่เป็นกลำง เก่ียวข้องกับถิ่นที่ตั้ง ธรรมชำติและควำมสอดคล้องกับ

ชื่อสถำบันรำชภัฏที่ได้รับพระรำชทำน

สีของสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีต่างๆ จ�านวน ๕ สี ดังต่อไปนี้

สีน�้าเงิน แทนค่ำ สถำบันพระมหำกษัตริย์ผู้ให้ก�ำเนิด และ 

พระรำชทำนนำม “สถำบันรำชภัฏ”

สีเขียว แทนค่ำ ที่ตั้งของสถำบันรำชภัฏในแหล่งธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อมที่สวยงำม 

สีทอง แทนค่ำ ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงภูมิปัญญำ

สีส้ม แทนค่ำ ควำมรุ่งเรืองทำงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้ำวไกล

สีขาว แทนค่ำ ควำมคิดอันบริสุทธิ์ ของนักปรำชญ์แห่ง 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

ราชภฏัสัญลักษณ์ ได้หลอมรวมมำจำกสัญลักษณ์เดิมของวทิยำลยัครู

จ�ำนวน ๓๖ สถำบัน ให้คงเหลอืควำมเป็นหนึง่ในรูปแบบสญัลักษณ์ใหม่เพียงรปูแบบ

เดยีว โดยค�ำนงึถงึประโยชน์ในกำรน�ำไปใช้เพือ่กำรสือ่ควำมหมำยง่ำยต่อกำรจดจ�ำ

มีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของสถำบัน 

สัญลักษณ์ราชภัฏ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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การพัฒนารูปแบบตัวอักษรของราชภัฏสัญลักษณ์

แสดงพระรำชกรณยีกจิของพระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วัอย่ำงชดัเจนในกรณกีำรปรับเปลีย่น

แผนกำรศึกษำของช ำติที่เด่นชัดโดยพัฒนำระบบกำรศึกษำที่เริ่มจำกบ้ำน วัด วัง และโรงเรียนตำมล�ำดับ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจุดส�ำคัญเมื่อทรงโปรดเกล้ำฯ ให้มีกำรจัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดอำจำรย์ข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยทรง 

ใช้กระบวนกำรทำงปัญญำแก้ปัญหำระบบกำรพัฒนำประเทศ ตัวอักษรจึงเป็นส่วนประกอบส�ำคัญในกำรจัดวำง

รูปแบบตำมสัญสัญลักษณ์

ปรับตัวอักษรไทย ให้มีโครงสร้ำงในลักษณะใกล้เคียงระบบสำกล คือ ใช้อักษรโรมันแบบ Gothic หรือ 

ตัวอักษรอังกฤษแบบ Old English ตัวอักษรล้ำนนำและตัวอักษรขอม พัฒนำประกอบเข้ำด้วยกันเป็นแนวทำง

ในกำรสร้ำงสรรค์รูปแบบตัวอักษร ให้สำมำรถแทนค่ำควำมรู้สึก ในกำรสื่อสำรร่วมสมัยและแสดงควำมสูงส่งแห่ง

สถำบันพระมหำกษัตริย์

รูปแบบของตราสัญลักษณ์

อัญเชิญดวงตรำพระรำชลัญจกร ประจ�ำพระองค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลปัจจุบันโดยมี

อุณำโลมสีทองขอบ สีส้มประดับบนเศวตฉัตร ๓ ชั้นล่ำง ด้ำนล่ำงของเศวตฉัตร ในวงกลมเปลี่ยนจักรซึ่งหมุน 

รอบอนุณำโลมเดิม เป็นลำยไทยสีทองบนพื้นเขียว พร้อมทั้งขอพระรำชทำนพระปรมำภิไธยย่อ “ภปร” สีทอง  

ขอบสส้ีมประดบัในวงกลมซึง่มีพืน้สนี�ำ้เงนิเส้นขอบสขีำว เปลวของดวงตรำลญัจกรสทีองขอบสส้ีมสำมสบิหกเปลว

อยู่เหนือพื้นที่ภำยในวงรีสีน�้ำเงิน วงรีนอกของดวงตรำด้ำนบนเป็นชื่อเดิมภำษำไทยของสถำบันรำชภัฏทั้ง  

๔๐ แห่ง รวมทัง้สภำสถำบนัรำชภฏั และมลีำยประจ�ำยำมปิดหน้ำและท้ำยตัวอักษรด้ำนล่ำงเป็นชือ่ภำษำองักฤษ 

ตัวอักษรสีทองบนพื้นเขียวและล้อมวงรี ทั้งด้ำนในและด้ำนนอกด้วยเส้นสีทองทับ
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ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชลัญจกร

“พระรำชลัญจกร” แบ่งออกได้ ๓ ประเภท ประกอบด้วย พระรำชลัญจกรประจ�ำแผ่นดินหรือที่เรียกกัน

ทัว่ๆ ไปว่ำตรำแผ่นดนิส�ำหรบั ประทับ ก�ำกบัพระปรมำภไิธยพระมหำกษัตริย์ หรอืก�ำกบันำมผูส้�ำเรจ็รำชกำรแทน

พระองค์พระรำชลัญจกรพระจ�ำพระองค์ หมำยถึง พระตรำที่ใช้ประทับก�ำกับพระปรมำภิไธยพระมหำกษัตริย์ใน

ต้นเอกสำรส�ำคัญ ส่วนพระองค์ที่ไม่เกี่ยวด้วยรำชกำรแผ่นดิน พระรำชลัญจกรประจ�ำพระองค์พระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวในรชักำลปัจจุบนั เป็นรปูกลมรีตัง้แปลกไปกว่ำพระรำชลญัจกร องค์อืน่ๆ ดงักล่ำวแล้วลำยกลำงเป็น

รปูพระมหำอณุำโลมอยูภ่ำยในวงจรรอบวงจักรมรีศัมเีปล่งออกโดยรอบเหนอืจกัรเป็นรปูเศวตฉตัร เจด็ชัน้ ฉตัรตัง้

อยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ

กำรที่มีผู้ก�ำหนดรูปแบบพระรำชลัญจกร ดังนี้ มีอธิบำยว่ำ หมำยถึง ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่

ในแผ่นดนิโดยทีผู่แ้ทน ทัง้แปดน้อมน�ำแผ่นดิน และควำมเป็นใหญ่มำถวำยเป็นสัญลักษณ์ แห่งวนับรมรำชำภเิษก 

ตำมโบรำณรำชประเพณีท่ีเสดจ็ประดบัเหนือพระทีน่ัง่อฐัทศิและสมำชกิรัฐสภำถวำยน�ำ้อภเิษกโดยทิศทัง้แปดและ

ครั้งแรกที่พระมหำ กษัตริย์ในระบอบประชำธิปไตยทรงรับน�้ำอภิเษกจำกสมำชิกรัฐสภำแทนที่จะทรงรับจำกรำช

บัณฑิตดั่งในรัชกำลก่อนเนื่องมำจำกพระปรมำภิไธย “ภูมิพล” ซึ่งหมำยถึง ก�ำลังแผ่นดิน เมื่อจะก�ำหนดรูปแบบ

ออกมำ ไม่มอีะไรเหมำะเท่ำพระทีน่ัง่อฐัทศิ ซ่ึงเป็นพระแท่นแปดเหล่ียมซ่ึงถึงจะอย่ำงไรก็ได้ชือ่ว่ำต้ังอยูบ่นแผ่นดนิ 

เป็นก�ำลังแผ่นดิน

พระรำชลัญจกรประจ�ำพระองค์ ดังกล่ำวมำข้ำงต้นนั้น ส�ำหรับใช้ประทับก�ำกับพระปรมำภิไธยในต้น

เอกสำรส�ำคัญส่วนพระองค์ พระมหำกษัตริย์ไม่เกี่ยวด้วยรำชกำรแผ่นดิน เช่น ประทับในประกำศนียบัตรเหรียญ

รัตนำภรณ์ เป็นต้น
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๑. สำขำวิชำครุศำสตร์  สีฟ้ำ ๗.  สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์  สีแดง

๒. สำขำวิชำนิติศำสตร์  สีขำว ๘. สำขำวิชำศิลปศำสตร์  สีแสด

๓. สำขำวิชำนิเทศศำสตร์  สีน�้ำเงิน ๙. สำขำวิชำแพทย์แผนไทย สีเขียวใบไม้

๔. สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ  สีชมพู ๑๐. สำขำวิชำกำรบัญชี สีฟ้ำครำม 

๕. สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์  สีน�้ำตำล ๑๑. สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ สีม่วง

๖. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์  สีเหลือง 

เข็มวิทยฐำนะของบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี มีลักษณะเป็นตรำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ท�ำด้วยโลหะลงยำสี

ตำมแบบตรำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ทรงนูนขนำด ๕ เซนติเมตร

ครุยวิทยฐานะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ครุยวิทยฐำนะของบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

เป็นครยุผ้ำทึบสดี�ำเยบ็เป็นเสือ้คลมุยำวเหนอืข้อเท้ำพอประมำณ 

ตัวเสื้อผ่ำอกตลอด แขนเสื้อ กว้ำง และยำวตกข้อมือ ปลำยแขน

ปล่อยมีแถบรอบแขน ประกอบด้วยแถบสทีองขนำด ๓ เซนตเิมตร 

ติดรอบแขนต่อจำกไหล่ ๑ แถบ และมีแถบสีทองเป็นกรอบ  

ด้ำนบนและล่ำงขนำด ๐.๕ เซนตเิมตร ตดิห่ำงกนั ๐.๕ เซนตเิมตร 

รวมเป็น ๓ แถบ เพ่ือแสดง ระดับช้ันปริญญำบัณฑิต โดยม ี

สีประจ�ำสำขำวิชำ ดังนี้
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ปรัชญามหาวิทยาลัย

ปรัชญา คุณธรรมน�ำควำมรู้ ค�้ำชูสังคม

วสิยัทศัน์ “บรูณำกำรศำสตร์พระรำชำเพือ่พฒันำให้เป็นมหำวิทยำลยั 
ชัน้น�ำ ทีป่ระยกุต์องค์ควำมรู ้ สูน่วตักรรมในกำรพฒันำ
ท้องถ่ิน ภำยในปี 2579”

ค่านิยมองค์กร 
“ท�ำงำนเชงิรกุ สร้ำงประโยชน์สขุทีเ่ป็นธรรมส�ำนกึน�ำควำมรับ

ผิดชอบกอบกิจเป็นหนึ่งเดียว” (PBRU : Proactive Benefits  
Responsibility Unity)

พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิต ตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย มีคุณภำพ  

มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมน�ำ ควำมรู ้เป็นพลเมืองดีในสังคม มีควำมรัก

และผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ค�ำนึงถึงหลัก

กระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิชำชีพครู ผลิตและพัฒนำครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนที่เหมำะสม  

กับกำรเป็นวิชำชีพชั้นสูง

วจิยัสร้ำงองค์ควำมรูแ้ละนวตักรรม มุง่เน้นกำรบรูณำกำรเพือ่

ประโยชน์ในกำรพฒันำ ท้องถิน่และประเทศอย่ำงแท้จรงิเป็นรปูธรรม 

แก้ปัญหำเชิงพื้นที่

น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี 

นวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่นและให้บริกำรวิชำกำร โดยร่วมมือกับทุก

ภำคส่วนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน สังคม ประเทศชำติ 

และเผยแพร่สู่สำกล

เพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำรร่วมสมัยตำมหลกัธรรมำภิบำล 

ด้วยกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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ท�าเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑล แผนกกสิกรรม

 นำยฮู้ ภิงคำนนท์ ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๕ 

 ขุนจีนศิริศึกษำกร (เฮง จีรศิริ) ป.ป.ก. ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๗๖ 

โรงเรียนฝกหัดครูมูล และแผนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด

 นำยแช สำมชัย ป.ป.ก. ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๗๘ 

โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเพชรบุรี

 นำยไกรสีห์ (เซ่งฮวด) สุขสมัย ป.ม.ก.  ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๔๘๓

 นำยบุญช่วย (เชวง) เลี้ยงสกุล ป.ป.ก. ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔

 นำยโกวิท ต่อวงษ์ พ.ม. ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๔ 

โรงเรียนฝกหัดครูมูลเพชรบุรี

 นำยรัศมี ศรีเสน่ห์ ป.ม. ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๖

 นำยไปล่ สมิตเมฆ ป.ม. ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๙๓ 

โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรี

 นำยน้อม บุญดเิรก ป.ม., ธ.บ. อำจำรย์ใหญ่ พ.ศ.  ๒๔๙๓ - ๒๕๐๓  

 นำยเติม จันทชุม ป.ม.ก., กศ.บ., MS อำจำรย์ใหญ่ พ.ศ.  ๒๕๐๓ - ๒๕๐๓  

 นำยพร้อม ปริงทอง ป.ม., ธ.บ. อำจำรย์ใหญ่ พ.ศ.  ๒๕๐๓ - ๒๕๐๕  

 นำยพะนอม แก้วก�ำเนิด ป.ม., กศ.บ., MS อำจำรย์ใหญ่ พ.ศ.  ๒๕๐๕ - ๒๕๑๒
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วิทยาลัยครูเพชรบุรี

 นำยวิเชียร แสนโสภณ ป.ป., ท.บ., พม., M.Ed. อำจำรย์ใหญ่ พ.ศ.  ๒๕๑๒ - ๒๕๑๕

 นำยประกอบ ระกิตติ กศ.บ., M.A. อำจำรย์ใหญ่ พ.ศ.  ๒๕๑๕ - ๒๕๑๖

 นำยสกล นิลวรรณ พ.ม. B.A. (Phill) M.S.in Ed.,F.E.D.I. ผูอ้�ำนวยกำร พ.ศ.  ๒๕๑๖ - ๒๕๑๘

 นำยเสยย์ เกิดเจริญ ป.ป., พ.ม., กศ.บ. ผูอ้�ำนวยกำร พ.ศ.  ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙

วิทยาลัยครูเพชรบุรี (ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครูฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๑๙)

 นำยเสยย์ เกิดเจริญ ป.ป., พ.ม., กศ.บ. อธิกำร พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๔

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรชัย เยำวปรำณี กศ.บ., กศ.ม., กศ.ด. อธิกำร พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๙

 นำยนิทัศน์ เพียกขุนทด วท.บ. (เกียรตินิยม) อธิกำร พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๒

  ป.ชั้นสูงเฉพำะ วัดผล สถิติ วิจัย

  ป.ชั้นสูงเฉพำะ กำรสอนคณิตศำสตร์, M.S. (Math), น.บ.

 รองศำสตรำจำรย์สันต์ ธรรมบ�ำรุง กศ.บ., ค.ม. อธิกำร พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๖

  Cert. in Collage Administration

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ กำรพำนิช กศ.บ., กศ.ม., Ph.D. อธิกำร พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๘

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘)

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ กำรพำนิช กศ.บ., กศ.ม., Ph.D. อธิกำร พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ กำรพำนิช กศ.บ., กศ.ม., Ph.D. อธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ B.S.I.E., M.A., อธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗

  Ed.D.Education Management
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗)

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ B.S.I.E., M.A., อธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒

  Ed.D.Education Management
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คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข
นำยกสภำมหำวิทยำลัยฯ

ผศ.อารีย์  วชิรวราการ
อุปนำยก

พลเอก สุรินทร์  พิกุลทอง
กรรมกำรสภำฯ

(ประธำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฯ)

ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง
กรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชา จุ้ยชุม
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์
กรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธานินทร์ ถิตตยานุรักษ์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยุทธนา หยิมการุณ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิชัย  ข�าเพชร
กรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม
กรรมกำรสภำฯ (อธิกำรบดี)

คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ผศ.วิเชียร เข็มเงิน 
กรรมกำรสภำฯ

จำกผู้ด�ำรงต�ำแหน่งบริหำร

ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
กรรมกำรสภำฯ

จำกผู้ด�ำรงต�ำแหน่งบริหำร

ผศ.ดร.พิชิต สุดตา
ผู้แทนผู้บริหำร

ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง
กรรมกำรสภำฯ

จำกคณำจำรย์ประจ�ำ

อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์
กรรมกำรสภำฯ

จำกคณำจำรย์ประจ�ำ

รศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน
กรรมกำรสภำฯ

จำกคณำจำรย์ประจ�ำ

อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว
กรรมกำรสภำฯ

จำกคณำจำรย์ประจ�ำ

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ
เลขำนุกำรสภำฯ

นายสะอาด เข็มสีดา
ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำฯ

นางกอบกาญจน์ ศิริธนาวงศ์
ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำฯ

ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์
ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร

ผศ.พจนารถ บัวเขียว 
กรรมกำรสภำฯ

จำกผู้ด�ำรงต�ำแหน่งบริหำร

คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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รายนามผู้บริหาร
อธิกำรบดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสนำะ  กลิ่นงำม

รองอธิกำรบดี  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรีนำรถ  ศรีวนำรถ

รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พจนำรถ  บัวเขียว

รองอธิกำรบดี  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิเชียร  เข็มเงิน

ผู้ช่วยอธิกำรบดี  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทัคนัย ทั่งทอง

ผู้ช่วยอธิกำรบดี  อำจำรย์อนุชำติ บุญมำก

ผู้ช่วยอธิกำรบดี  อำจำรย์ ดร.เมธำวิน  สำระยำน

คณะกรรมการบริหารวิชาการ
อธิกำรบดี  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสนำะ  กลิ่นงำม

คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัญญัติ  ศิริธนำวงศ์

คณบดีคณะครุศำสตร์  รองศำสตรำจำรย์ ดร.กำญจนำ บุญส่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กังสดำล สกุลพงษ์มำลี

คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์และวิทยำกำรสุขภำพ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วนิดำ  ดุรงค์ฤทธิชัย

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิชิต  สุดตำ

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณรงค์ ไกรเนตร์

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัญชนำ พำนิช

คณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ 

คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร อำจำรย์ ดร.วิวิศณ์  สุขแสงอร่ำม 

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



สานักงานอธิการบดี
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี  นำยสะอำด  เข็มสีดำ

ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง  นำงภควัน  จันทนเสวี

รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน  นำยนเรนทร  อมรจุติ

รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ  นำยกิตติภพ รักษำรำษฎร์

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิชิต สุดตำ

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดำรัตน์  ไชยเฉลิม

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  อำจำรย์ ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  อำจำรย์ ดร.จุติพร อินทะนิน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  อำจำรย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญำรักษ์

รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อำจำรย์ปองพล  รักกำรงำน

รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  อำจำรย์ภำคย์  พรำหมณ์แก้ว

รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณวิภำ  มัธยมนันท์

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำจำรย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำจำรย์ ดร.มธุรส  ปรำบไพรี

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ตวงสิทธิ์  สนข�ำ

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำจำรย์สัญญำ  ธีระเดชอุปถัมภ์

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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คณะครุศาสตร์
Faculty of Education

สร้างครูดี พัฒนาคน สร้างชุมชน พัฒนาชาติ

คณบดีคณะครุศาสตร์	

	 	 	 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง	

หลักสูตรที่เปิดสอน	  

   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
      สาขาวิชาพลศึกษา 

อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์	  

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพครู รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
   รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา จ�าปาเหลือง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต ทองคล�้า
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา แพงโสม
   อาจารย์ ดร.สุกัญญรัตน์  คงงาม
   อาจารย์ ดร.ยุพิน  ยืนยง
   อาจารย์ ดร.นวรัตน์  ประทุมตา
   อาจารย์ ดร.พีชาณิกา  เพชรสังข์

โทรศัพท์ ๐-๓๒๗๐-๘๖๒๑
โทรสำร ๐-๓๒๗๐-๘๖๖๔ 
E-mail : edu.pbru@hotmail.com
Website : http://edu.pbru.ac.th

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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   อาจารย์ ดร.ด�ารงค์  ตุ้มทอง
   อาจารย์ ดร.เอื้อมพร  โตภาณุรักษ์กุล
   อาจารย์ศุภรัสมิ์  ศิรพุทธิพันธ์
   อาจารย์ยุพิน   โกณฑา

สาขาวิชาพลศึกษา รองศาสตราจารย์ยศ  ธีระเดชพงศ์
   อาจารย์คมชนัญ  โวหาร
   อาจารย์ ดร.ธ�ารงค์  บุญพรหม
   อาจารย์ ดร.บุญทิพย์  แป้นทอง
   อาจารย์กุศล   ช่วงบุญศรี
   อาจารย์สิทธิชัย  เพิ่มสิน
   อาจารย์สรศักดิ์  ทองเพชร
  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แก้วแย้ม
   อาจารย์ชนาธิป  บุบผามาศ
   อาจารย์ดวงพร  สุขธิติพัฒน์
   อาจารย์พรพรรณ  เพ่งผล
   อาจารย์วิชชญา  มณีชัย

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Faculty of Agricultural Technology

คุณธรรมนำารู้ สู้ปัญหา สู่ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๓๒๗๐-๘๖๒๐
โทรสำร ๐-๓๒๗๐-๘๖๖๓
Website : http://agriculture.pbru.ac.th

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

   รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

   สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยีการเกษตร	 	

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

   รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
   อาจารย์ ดร.อัจฉรีย์  ภุมวรรณ
   อาจารย์ ดร.จุฑามาศ  ทะแกล้วพันธุ์
   อาจารย์ทิพย์สุดา  ชงัดเวช
   อาจารย์ชลิดา  ช้างแก้ว

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
   อาจารย์ ดร.ชมดาว  ข�าจริง
   อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ�่า
   อาจารย์ทรงศักดิ์  ธรรมจ�ารัส
   ว่าที่ร้อยตรี ดร.บุญชาติ  คติวัฒน์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นสพ.มหิศร ประภาสะโนบล
   อาจารย์ ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี
   อาจารย์ ดร.ทวิรัตน์  ก้อนเครือ
   อาจารย์ ดร.วนิดา  มากศิริ
   อาจารย์ ดร.ด�ารงศักดิ์  อาลัย
   อาจารย์ส�ารวย  มะลิถอด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

   รองศำสตรำจำรย์ ดร.จินตนำ วิบูลย์ศิริกุล
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บ�าเพ็ญ นิ่มเขียน
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ ชมภู่ทอง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา กล�่าสกุล
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
   อาจารย์ ดร.กัญญา  รัชตชัยยศ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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โทรศพัท์ ๐-๓๒๗๐-๘๖๑๗ 
E-mail : it.pbru๒๐๑๓@hotmail.com
Website : http://www.infotech.pbru.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty of Information Technology

คุณธรรมนำาความรู้ ภูมิปัญญานำาสังคม

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

หลักสูตรที่เปิดสอน  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีส�านักงานดิจิทัล
	 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์	แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส�านักงาน

   อาจารย์ ดร.นันทิรา  ธีระนันทกุล
   อาจารย์กรกรต  เจริญผล
   อาจารย์กายทิพย์  เพ็งกับหนู

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์	แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย	

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร เหมียดไธสง
   อาจารย์สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม
   อาจารย์ศิริพร  อ่วมศิริ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์	แขนงวิศวกรรมเครือข่ายฯ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา  บุณฑริก
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุต  บุศราทิจ
   อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร  เพ็งพารา
   อาจารย์ ดร.สุกุมา  อ่วมเจริญ

สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน อินทร์ข�า
   อาจารย์จิรวัฑฒ์  แก้วโกศล
   อาจารย์กฤษดา  ด่านประสิทธิ์พร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธิ  แก้วสวัสดิ์
   อาจารย์อัสนีวัลย์  อินทร์ข�า
   อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ  วิเชียรประดิษฐ์
   อาจารย์ ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม
   อาจารย์ ดร.ทัดทอง  พราหมณี
   อาจารย์ดนัย   เจษฎาฐิติกุล

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ
   อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ตงฉิน
   จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ
   อาจารย์เกรียงไกร  จริยะปัญญา
   อาจารย์ ดร.สราวุธ  แผลงศร
   อาจารย์อนุชาติ  บุญมาก

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Faculty of Engineering and Industrial Technology

โทรศพัท์ ๐-๓๒๗๐-๘๖๑๙
โทรสาร  ๐-๓๒๗๐-๘๖๖๒
Website : http://intech.pbru.ac.th/

 คุณธรรม นำาความรู้ มุ่งสู่สากล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล   สกุลพงษ์มาลี  

หลักสูตรที่เปิดสอน  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
   สาขาวิขาวิศวกรรมพลังงาน 
   สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาปัตยกรรมภายใน 

อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	  

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.เที่ยง เหมียดไธสง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ซันประสิทธิ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ บุญรอด
   อาจารย์สราวุฒิ  เชาวสกู

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม
    อาจารย์ ดร.นพพล  มิ่งเมือง
    อาจารย์อภิรัตน์  วงศ์ศุภชาติ
    อาจารย์วีระยุทธ  รัตนศิริวัฒน์
    อาจารย์ ภาคย์  พราหมณ์แก้ว

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา มุขดา
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ นิลดวงดี
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย หนาแน่น
    อาจารย์ ดร.อนุชา  สายสร้อย
    อาจารย์ปวีณ  สุขบรรเทิง
    อาจารย์ช่วงชัย  ชุปวา
    อาจารย์ดวงฤดี  ชูตระกูล
    อาจารย์ชยุต  พลอยจิรภาส
    อาจารย์เทิดศักดิ์  อาลัย

สาชาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ไชยวงศ์
    อาจารย์ ดร.ประกิจ  อินทะชัย
    อาจารย์ศิริพันธุ์  วิชัยดิษฐ

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี
    อาจารย์เจิมธง  ปรารถนารักษ์
    อาจารย์ ดร.จุติพร  อินทะนิน
    อาจารย์ปกรณ์  พรหมแก้ว
    อาจารย์ชลีดล  อินยาศรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาจารย์ประเสริฐ  ปราชญ์ประยูร
    อาจารย์พรพรรณ  ทองแพง
    อาจารย์ปองพล  รักการงาน
    อาจารย์ชลาลัย  วงเวียน
    อาจารย์อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล
    อาจารย์ ดร.ราเชณ  คณะนา
    อาจารย์ ดร.วิโรจน์  จงชนะชววัฒน์
    อาจารย์กมลวรรณ  วงศ์วุฒิ
    อาจารย์บุรีรักษ์  สังข์คงเมือง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน
    อาจารย์เฉลิมศักดิ์  แก้วเกาะ
    อาจารย์จิตรา  มีทองค�า
    อาจารย์ภัทรวรรณ  เอมกมล
    อาจารย์จตุพล  อังศุเวช
    อาจารย์จิตราพร  ชัยเสริมวงศ์

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	

    อาจารย์ ดร.อิทธิพัฒน์  รูปคม
    อาจารย์ จ.ส.ต.ดร.พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท
    อาจารย์ ดวงกมล  อังอ�านวยศิริ
    อาจารย์ครรชิต  ภาวนานนท์
  

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanities and Social Sciences

คุณธรรมนำาความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล

โทรศัพท์ ๐-๓๒๗๐-๘๖๑๕
โทรสำร ๐-๓๒๗๐-๘๖๕๘
Website : http://hs.pbru.ac.th

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา   พานิช 

หลักสูตรที่เปิดสอน	 	

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  สาขาวิชาภาษาไทย 
  สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  สาขาวิชาศิลปศึกษา 
  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  สาขาวิชาภาษาจึน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และกาจัดการสื่อดิจิทัล 
  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 
  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

อาจารย์ประจ�าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา พานิช

   รองศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ พลบุตร
   รองศาสตราจารย์ ดร.สริตา บัวเขียว
   อาจารย์ MR.Colin Avard Spinney
   อาจารย์ MR.Stephen  Brian Davis
   อาจารย์ MR.Wouter Hans Hessel Van Dijk
   อาจารย์ ดร.ณัฐสุดา  สัตยาบรรพ
   อาจารย์ ดร.ทัศนพรรณ  ไพศาลนันทน์
   อาจารย์กรรณิการ์  ตาละลักษณ์
   อาจารย์จิราพร  เพลทิโคซา
   อาจารย์ตรีนุช  สุนทรวิภาต
   อาจารย์ธิดา   รุ่งธีระ
   อาจารย์ปิยพร  ฉายา
   อาจารย์พิศาล  ปานแก้ว
   อาจารย์มัฆวาน  นาคจั่น
   อาจารย์ศิริกุล  ศรีโตกลิ่น

สาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์ ดร.กรกมล  ธนะโรจน์รุ่งเรือง
   อาจารย์สุภาพร  อรุณะวงศา
   อาจารย์ ดร.มนธนัตถ์  สินทร
   อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ  จุไรยานนท์
   อาจารย์ ดร.กมลทิพย์  รักเกียรติยศ
   อาจารย์ฐณัฐา  ลาภเลิศ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ค�าพล
   อาจารย์ ดร.จุฬาพร  ศรีรังสรรค์
   อาจารย์รัฐวรรณ  เทพหัสดินฯ
   อาจารย์นาถสุดา  วงษ์บุญงาม
   อาจารย์ ดร.ฟาริดา  ร่มพฤกษ์
   อาจารย์รุ่งอรุณ  ปิยะฤทธิ์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาวิณีย์ รักพาณิชย์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา สุวรรณชาติ
   อาจารย์ ดร.กิตตินันท์  บุญรอด
   อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  สุขสันติกมล
   อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  สิงห์ชัย
   อาจารย์ทิพย์วรรณ  จุลิรัชนีกร
   อาจารย์พนัส  ชัยรัมย์
   อาจารย์ไพลิน  ทรัพย์อุดมผล

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง
   อาจารย์ ดร.มธุรส  ปราบไพรี
   อาจารย์ ดร.มลทิชา  แจ่มจันทร์
   อาจารย์ ดร.ลัคนา  ชูใจ
   อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์
   อาจารย์ณัฐกานต์  ผาจันทร์
   อาจารย์วรรณวณัช  นงนุช

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ปานเกตุ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิทย์ รอดเจริญ
   อาจารย์ ดร.ทนงศ์  จันทะมาตย์
   อาจารย์ ดร.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว
   อาจารย์ ดร.วรรณวิวัฒน์  รัตนลัมภ์
   อาจารย์จตุพร  บุญประเสริฐ
   อาจารย์ทรงฤทธิ์  ฉิมโหมด
   อาจารย์ศิวาพร  พิรอด
   อาจารย์อุบลวรรณ  สวนมาลี

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลาลักษณ์ นวมส�าลี
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สอาดนัก
   อาจารย์ ดร.ปราชญา  สายสุข
   อาจารย์จักริน  จันทนภุมมะ
   อาจารย์ภาสกร  ภู่ประภา
   อาจารย์สมบัติ  ไวยรัช
   อาจารย์เสฏฐวุฒิ  แก้วดี

สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประอรนุช หงษ์ทอง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ
   อาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์
   อาจารย์ศราวุฒิ  ด้วงเบ้า
   อาจารย์สัญญา  ธีระเดชอุปถัมภ์

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ นาคจั่น
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงดาว ถิ่นหารวงษ์
   อาจารย์ Mr.William David Booth
   อาจารย์ตรีศิรินทร์  เฉลิมกิติ
   อาจารย์ทิพย์ธิดา  บุตรฉุย
   อาจารย์วัชระ  เย็นเปรม
   อาจารย์ศรัณย์    ตรีคุณ
   อาจารย์ศุภมาส  เกตุเต็ม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

   รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว
   อาจารย์ จ่าสิบต�ารวจตรี ดร.รัฐ กันภัย
   อาจารย์ ดร.นาวาตรีสงคราม สมณวัฒนา
   อาจารย์ ดร.อภิรัตน์  อุดมทรัพย์
   อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  วิบูรณ์กาล
   อาจารย์กุลสกาวว์  เลาหสถิตย์
   อาจารย์ดรุณี   ทิพย์ปลูก
   อาจารย์เทิดศักดิ์  ทองแย้ม
   อาจารย์ธนัฏฐา  ขนอม
   อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณีศา สีฟ้า
   อาจารย์สรัญพัทธ์  เอี๊ยวเจริญ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัย ทั่งทอง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล  กร�่าธาดา
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย  แซ่เบ๊
   อาจารย์ ดร.ศิรินทร์  อินทรวิชะ
   อาจารย์กฤษฎา  แสงเจริญทรัพย์
   อาจารย์วันรัต  รื่นบุญ

สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ ส�าราญรัตน
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
   อาจารย์วิไลวรรณ  ไชยลังการ
   อาจารย์ศิริวัฒน์  ข�าเกิด
   อาจารย์จิณห์จุฑา  สุวรรณ์คัมภีระ
   อาจารย์ปกป้อง  ข�าประเสริฐ

สาขาวิชาศิลปศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา  บุตรแขก
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า
   อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ  ภู่มหภิญโญ
   อาจารย์ ดร.สรไกร  เรืองรุ่ง
   อาจารย์ภัทรภร  ฐิติชาญชัยกุลา

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

   อาจารย์เขมา  แฉ่งฉายา
   อาจารย์กาญจนี  มฤคทัต
   อาจารย์กิตติพันธุ์  ชินวรรณโชติ
   อาจารย์นันทิยา  ดอนเกิด
   อาจารย์ภัทรา  อัตตวิริยะสกุล

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

   อาจารย์ ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล
   อาจารย์ธีระพันธ์  ปัญญาดี
   อาจารย์นิสากร  คุณวงศ์
   อาจารย์รัศมี   อิสลาม

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔

- 50 -



คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Management Science

คุณธรรมนำาความรู้ สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

โทรศัพท์ ๐-๓๒๗๐-๘๖๑๖
โทรสำร ๐-๓๒๗๐-๘๖๕๙
Website : http://mit.pbru.ac.th

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

   อาจารย์ ดร.วิวิศณ์   สุขแสงอร่าม 

หลักสูตรที่เปิดสอน  

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ
       แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
       แขนงวิชาการการตลาดดิจิทัล

    สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 

อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาการจัดการ	  

สาขาวิชาบัญชี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธัญ พงษ์พานิช
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลพรรณ สิงห์ทอง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรภพ  อิสรไกรศีล
   อาจารย์จันทรา  ธนีเพียร
   อาจารย์กนกพร  บุญธรรม
   อาจารย์รัญชิดา  กุฎีศรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา อังกินันทน์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง
   อาจารย์ ดร.วัชระ  เวชประสิทธิ์
   อาจารย์กัลยา  ปุญญธรรม
   อาจารย์คงขวัญ  ศรีสอาด
   อาจารย์จรรยาพร  บุญเหลือ
   อาจารย์จริยา  รัชตโสตถิ์
   อาจารย์ฐายิกา  กสิวิทย์อ�านวย
   อาจารย์ณัฐอร  มหาท�านุโชค
   อาจารย์ธนพงษ์  อุดมทรัพย์
   อาจารย์พงศ์ลัดดา  ป้านสุวรรณ
   อาจารย์พรรณทิพย์  ทองแย้ม
   อาจารย์เยาวภา  อินทเส
   อาจารย์วรรณดี  อนุสรณ์
   อาจารย์สุธาสินี  อัมพิลาศรัย

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจฯ	

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรีย์  กิ่งทอง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนข�า
   อาจารย์ ดร.วิวิศณ์  สุขแสงอร่าม
   อาจารย์ ดร.อัตภาพ  มณีเติม
   อาจารย์ ดร.วรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม
   อาจารย์ธิดารัตน์  ปิ่นทอง

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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สาขาวิชานวัดกรรมการสื่อสาร

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล�่าสกุล
   อาจารย์ ดร.กฤษฎา  สุริยวงค์
   อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา  วิไลลอย
   อาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน
   อาจารย์นิฤมล  หิรัญวิจิตรภรณ์

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

โทรศัพท์ ๐-๓๒๗๐-๘๖๑๘
โทรสำร  ๐-๓๒๗๐-๘๖๖๑
Website : http://sci.pbru.ac.th

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
   สาขาวิชาเคมี 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 

อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วดี ไทรทอง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ไกรเนตร์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพิทย์ โต้ตอบ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมษิยา แย้มเจริญกิจ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ จันทร์แจ่มใส
   อาจารย์ ดร.กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล
   อาจารย์ ดร.จุฬาลักษ์  ปราบเสียง
   อาจารย์ ดร.อิสราภรณ์  ทองสมนึก
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   อาจารย์ อรพรรณ  เลื่อนแป้น
   อาจารย์ปิยวัฒน์  เนียมมาลัย

สาขาวิชาเคมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
   อาจารย์ ดร.เวธกา  เช้าเจริญ
   อาจารย์สุธิดา  ทองค�า
   อาจารย์จ่าเอกกฤษณะ  พวงระย้า
   อาจารย์วรรณา  วัฒนา

สาขาวิชาชีววิทยา	 อาจารย์ ดร.ไกรฤกษ์  ทวีเชื้อ
   อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์  พรมประสิทธิ์
   อาจารย์ ดร.ประดิพันธ์  ทองแถม ณ อยุธยา
   อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์  จันทะบุรี
   อาจารย์จันทนา  ก่อนเก่า
   อาจารย์ด�ารงค์  พงศ์พุทธชาติ
   อาจารย์วุฒิชัย  ฤทธิ
   อาจารย์สุพิตา  พูลสมบัติ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
   อาจารย์ ดร.พรอริยา  ฉิรินัง
   อาจารย์ ดร.อัจฉริยะกูล  พวงเพ็ชร์
   อาจารย์ธนิดา  ชาญชัย
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สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี น้อยส�าราญ
  อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์
  อาจารย์ณปภา หอมหวล
  อาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ
  อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวิศิษฎ์ รักพาณิชย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาดา ขุนณรงค์
  อาจารย์ ดร.นิรุธ  ล�้าเลิศ
  อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ  ศรัทธาผล
  อาจารย์ราภรณ์  นิสสภา
  อาจารย์วริษา  ปานเจริญ
  อาจารย์สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
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โทรศัพท์ ๐-๓๒๗๐-๘๖๒๒ 
โทรสำร ๐-๓๒๗๐-๘๖๖๕
http://nurse.pbru.ac.th/

คุณธรรมนำาปัญญา ก้าวหน้าด้วยวิชาการ 
ผสมผสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจดุลยภาพชีวิต บริการด้วยจิตเอื้ออาทร

คณะพยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ

Faculty of Nursing

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย  

หลักสูตรที่เปิดสอน  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

อาจารย์ประจ�าคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ	 	

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา ซูริค
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศิริ ประสมสุข
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผ่า  อนันจิ๋ว
    อาจารย์วิโรจน์   เจ้ยเปลี่ยน
    อาจารย์นภาวดี   ตั้งตรงวิศลกิจ
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    อาจารย์ประเสริฐ  ศรีนวล
    อาจารย์มนชยา   สมจริต
    อาจารย์ลออ   สิงหโชติสุขแพทย์
    อาจารย์วรรณไพร  แย้มมา
    อาจารย์เรือเอกหญิงสุพัตรา นุตรักษ์
    อาจารย์วาสนา   ทรัพย์ประเสริฐ
    อาจารย์ ดร.นงลักษณ์  กลิ่นพุดตาล
    อาจารย์ ดร.วีรยุทธ  ศรีทุมสุข
    อาจารย์จิตรรดา  พงศธราธิก
    อาจารย์สิชล   ทองมา
    อาจารย์ชื่นชม   ยุสเซน
    อาจารย์ปิยธิดา   เฉียบแหลม

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	 อาจารย์กิติศักดิ์  รุจิกาญจนรัตน์
    อาจารย์ธนัฏนัณ  อนันตศิริสถาพร
    อาจารย์สัณฐิตาพร  กลิ่นทอง
    อาจารย์พรทิพย์  พาโน
    อาจารย์วรัฏฐา   เหมทอง
    อาจารย์ประกายรัตน์  ทุนิจ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  อาจารย์กุลวดี   เข่งวา
    อาจารย์ชิดชนก  ปานวิเชียร
    อาจารย์ณฐกร   นิลเนตร
    อาจารย์ภาสิต   ศิริเทศ
    อาจารย์รัชดาวัลย์  จิตรพรกุลวศิน
    อาจารย์อรวรรณ  มุงวงษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

 เพ่ือให้กำรปรับปรุงกำรจัดเกบ็ค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำ ระดับปรญิญำตรี เป็นไปตำมระเบยีบมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ี ว่ำด้วย 

กำรจดักำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ เพือ่เพิม่ทักษะด้ำนภำษำและทกัษะด้ำนประกอบวชิำชพีให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ 

ปัจจบัุน โดยให้กำรเกบ็ค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำมคีวำมเหมำะสม อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๒) แห่งพระรำชบญัญติัมหำวทิยำลยัรำชภฏั 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกบั มตปิระชมุสภำมหำวทิยำลัยในครำวประชมุ ประชมุครัง้ที ่๕/๒๕๖๓ เม่ือวนัที ่๑๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหำวทิยำลยั 

จงึก�ำหนดอตัรำและวธิเีกบ็ค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำทีน่กัศกึษำต้องช�ำระค่ำธรรมเนยีมกำรศึกษำ ระดับปรญิญำตร ี(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ดงันี้

 ข้อ ๑ ประกำศนีเ้รียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีเรือ่ง อตัรำและวธิกีำรเกบ็ค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำ ระดบัปรญิญำตรี  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๓”

 ข้อ ๒ ให้ใช้ประกำศนีก้บันกัศึกษำภำคกำรศกึษำที ่๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้เพิม่ควำมต่อไปน้ีในข้อ ๕.๑ หลกัสตูรครุศำสตรบณัฑติ สำยสงัคมศำสตร์ แห่งประกำศมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุี  

เรือ่ง อตัรำและวธิกีำรเกบ็ค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีพ.ศ. ๒๕๖๐ ดงันี้

  (๘)  สำขำวชิำนำฏศิลป์ศกึษำ ๑๐,๐๐๐ บำท

  (๙)  สำขำวชิำดนตรีศึกษำ ๑๐,๐๐๐ บำท

  (๑๐) สำขำวิชำภำษำจนี* ๑๕,๕๐๐ บำท

  *หมำยเหต ุรวมค่ำธรรมเนยีมกำรศึกษำและค่ำทีพ่กัอำศัยในระหว่ำงศึกษำทีป่ระเทศสำธำรณรัฐประชำชนจนี เป็นเวลำ ๑ ปี
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 ข้อ ๔ ให้แก้ไขและเพิม่ควำมต่อไปนีใ้นข้อ ๕.๗ หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑติ แห่งประกำศมหำวทิยำลัยรำชภฏัเพชรบรีุ เร่ือง อตัรำ

และวธีิกำรเกบ็ค่ำธรรมเนยีมกำรศึกษำระดับปรญิญำตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้ 

  (๑๗) สำขำวิชำนวตักรรมดจิทัิลและระบบควบคมุอจัฉริยะ ๑๖,๐๐๐  บำท

  (๑๘)  สำขำวิชำนวตักรรมอตุสำหกรรม ๑๓,๐๐๐  บำท

 ข้อ ๕ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนีใ้นข้อ ๕.๘ หลกัสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติ แห่งประกำศมหำวิทยำลยัรำชภัฏเพชรบรุ ีเรือ่ง อตัรำและ

วธิกีำรเกบ็ค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำระดบัปริญญำตร ีพ.ศ.๒๕๖๐ ดงันี้

  (๖)  สำขำวิชำวศิวกรรมหุน่ยนต์และอเิลก็ทรอนกิส์อัจฉรยิะ  ๑๕,๐๐๐ บำท

 ข้อ ๖ ให้แก้ไขควำมต่อไปนี้ในข้อ ๑๐ ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่จ่ำยเฉพำะกรณี แห่งประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  

เรือ่ง อตัรำและวธิกีำรเกบ็ค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีพ.ศ. ๒๕๖๐ ดงันี้

  (๘) ค่ำปรับขอรับใบประกำศนียบัตร อนุปริญญำบัตร ปริญญำบัตร เกินกว่ำ ๓ เดือน จำกวันที่มหำวิทยำลัยให ้

มำรบั ฉบบัละ ๕๐๐ บำท และค่ำปรับขอรับใบรับรองคุณวุฒ ิ และใบรำยงำนผลกำรศึกษำเกนิกว่ำ ๖ เดอืน จำกวนัทีม่หำวทิยำลยัให้มำรบั  

ฉบับละ ๑๐๐ บำท

 ข้อ ๗ ให้อธิกำรบดเีป็นผูร้กัษำกำรให้เป็นไปตำมประกำศน้ี และเป็นผูว้นิจิฉยัช้ีขำดในกรณทีีเ่กดิปัญหำจำกกำรใช้ประกำศฉบบัน้ี

  

  ประกำศ ณ วนัท่ี ๑๗ มถินุำยน พ.ศ. ๒๕๖๓

 (ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสนำะ กลิน่งำม)

 อธกิำรบดมีหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชร
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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ.ศ. ๒๕๔๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๗

เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกำลปัจจุบัน

 พระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภูมพิลอดลุยเดช มพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ โดยทีเ่ป็นกำรสมควรจดั 

ตั้งมหำวิทยำลัยรำชภัฏขึ้นแทนสถำบันรำชภัฏ

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของรัฐสภำ ดังต่อไปนี้  

 มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗”

 มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป   

 มำตรำ ๓ ให้ยกเลิก พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘

 มำตรำ ๔ ให้สถำบันรำชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ มีฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 ให้เรียกชื่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏตำมชื่อของสถำบันรำชภัฏเดิมตำมบัญชีรำยชื่อท้ำยพระรำชบัญญัตินี้

 ให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณในสังกัด 

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
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 มำตรำ ๕ ในพระรำชบัญญัตินี้

  “มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏตำมพระรำชบัญญัตินี้    

  “สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำวิทยำลัยรำชภัฏตำมพระรำชบัญญัตินี้    

  “สภำวิชำกำร” หมำยควำมว่ำ สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏตำมพระรำชบัญญัตินี้   

  “วทิยำเขต” หมำยควำมว่ำ เขตกำรศกึษำของมหำวทิยำลยัทีม่คีณะ สถำบัน ส�ำนกั วทิยำลัย ศนูย์ ส่วนรำชกำร

หรือหน่วยงำนทีเ่รยีกชือ่อย่ำงอืน่ทีม่ฐีำนะเทยีบเท่ำคณะตัง้แต่สองส่วนรำชกำรขึน้ไปตัง้อยูใ่นเขตกำรศกึษำนัน้ ตำมทีส่ภำมหำวทิยำลยัก�ำหนด 

“สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร” หมำยควำมว่ำ สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏตำมพระรำชบัญญัตินี้

  “รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

 มำตรำ ๖ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี และให้มีอ�ำนำจออกกฎกระทรวงและ 

ประกำศเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
บททั่วไป

 มำตรำ ๗ ให้มหำวิทยำลัยเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่เสริมสร้ำงพลังปัญญำของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง 

กำรเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญำของท้องถ่ิน สร้ำงสรรค์ศิลปวิทยำ เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมใน 

กำรจัดกำร กำรบ�ำรุงรักษำ กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยมี วัตถุประสงค์ ให้กำรศึกษำ 

ส่งเสรมิวชิำกำรและวชิำชพีชัน้สงู ท�ำกำรสอน วจิยั ให้บรกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคม ปรบัปรุง ถ่ำยทอดและพฒันำเทคโนโลย ีทะนบุ�ำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู

 มำตรำ ๘ ในกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๗ ให้ก�ำหนดภำระหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย ดังต่อไปนี้ 
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  (๑) แสวงหำควำมจริงเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร บนพื้นฐำนของภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและ

ภูมิปัญญำสำกล

  (๒) ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม ส�ำนึกในควำมเป็นไทย มีควำมรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริม

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เทำ่ทันกำรเปลี่ยนแปลง กำรผลิตบัณฑิตดังกล่ำว จะต้องให้มี จ�ำนวนและคุณภำพ

สอดคล้อง กับแผนกำรผลิตบัณฑิตของประเทศ

  (๓) เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณค่ำ ควำมส�ำนึก และควำมภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ

  (๔) เรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำศำสนำและนักกำรเมืองท้องถิ่นให้มี จิตส�ำนึก

ประชำธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

  (๕) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิชำชีพครู ผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและ

มำตรฐำนที่เหมำะสมกับกำรเป็นวิชำชีพชั้นสูง

  (๖) ประสำนควำมร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย ชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

และองค์กรอื่นทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น

  (๗) ศกึษำและแสวงหำแนวทำงพฒันำเทคโนโลยพีืน้บำ้นและเทคโนโลยสีมัยใหมใ่ห้เหมำะสมกบักำรด�ำรงชวีติ

และกำรประกอบอำชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงกำรแสวงหำแนวทำง เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำร กำรบ�ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำก

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน

  (๘)  ศึกษำ วิจัย ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกแนวพระรำชด�ำริในกำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น

 มำตรำ ๙ มหำวิทยำลัยจะปฏิเสธกำรรับผู้สมัครผู้ใดเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย หรือยุติหรือชะลอกำรศึกษำของนักศึกษำ

ผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่ำผู้นั้นขำดแคลนทุนทรัพย์อย่ำงแท้จริงเพื่อจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำต่ำงๆ แก่มหำวิทยำลัยมิได้

 มำตรำ ๑๐ มหำวิทยำลัยอำจแบ่งส่วนรำชกำร ดังนี้

  (๑) ส�ำนักงำนอธิกำรบดี

  (๒) ส�ำนักงำนวิทยำเขต

  (๓) บัณฑิตวิทยำลัย

  (๔) คณะ

  (๕) สถำบัน
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  (๖) ส�ำนัก

  (๗) วิทยำลัย

  มหำวิทยำลัยอำจให้มีศนูย์ ส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนทีเ่รยีกช่ืออย่ำงอืน่ทีม่ฐีำนะเทยีบเท่ำคณะ เพือ่ด�ำเนนิกำร  

ตำมวัตถุประสงค์ในมำตรำ ๗ เป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยอีกได้

  ส�ำนักงำนอธิกำรบดีและส�ำนักงำนวิทยำเขตอำจแบ่งส่วนรำชกำรเป็นกอง ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกช่ือ 

อีกอย่ำงที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง บัณฑิตวิทยำลัย คณะ และวิทยำลัยอำจแบ่งส่วนรำชกำรเป็นส�ำนักงำนคณบดี กอง ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน

ที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง

  สถำบัน ส�ำนัก ศูนย์ ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะอำจแบ่งส่วนรำชกำร

เป็นส�ำนักงำนผู้อ�ำนวยกำร กอง ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง

  ส�ำนักงำนคณบดี ส�ำนักงำนผู้อ�ำนวยกำร กอง ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น ที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

กองอำจแบ่งส่วนรำชกำรเป็นงำนส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำงำน

 มำตรำ ๑๑ กำรจัดตั้ง กำรรวม และกำรยุบเลิกส�ำนักงำนวิทยำเขต บัณฑิตวิทยำลัย คณะ สถำบัน ส�ำนัก วิทยำลัยศูนย์  

ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ให้ท�ำเป็นกฎกระทรวง

  กำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นส�ำนกังำนคณบด ีส�ำนกังำนผูอ้�ำนวยกำร และกอง ส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนทีเ่รยีกชือ่

อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง ให้ท�ำเป็นประกำศกระทรวงและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

  กำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นงำน ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำงำน ให้ท�ำเป็น

ประกำศมหำวิทยำลัย

 มำตรำ ๑๒ ภำยใต้วัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๗ มหำวิทยำลัยจะรับสถำบันกำรศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันอื่นเข้ำมำ สมทบใน

มหำวิทยำลัยก็ได้ และมีอ�ำนำจให้ปริญญำ อนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันที่เข้ำสมทบนั้นได้

  กำรรับเข้ำสมทบหรือยกเลิกกำรสมทบซึ่งสถำบันกำรศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันอื่นให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ

มหำวิทยำลัย ให้ประกำศกำรรับเข้ำสมทบหรือยกเลิกกำรสมทบในรำชกิจจำนุเบกษำ

  กำรควบคุมสถำบันกำรศึกษำช้ันสูงหรือสถำบันที่เข้ำสมทบในมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ 

มหำวิทำยำลัย
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 มำตรำ ๑๓ นอกจำกเงินที่ก�ำหนดที่ก�ำหนดไว้ในงบประมำณแผ่นดิน มหำวิทยำลัยอำจมีรำยได้ ดังนี้

  (๑) เงินผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และค่ำบริกำรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย

  (๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหำวิทยำลัย

  (๓) รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มำจำกกำรใช้ที่รำชพัสดุซึ่งมหำวิทยำลัยปกครอง ดูแลหรือ ใช้ประโยชน์

  (๔) เงินอุดหนุนจำกรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหำวิทยำลัยได้รับเพื่อใช้ในกำรด�ำเนิน กิจกำร

ของมหำวิทยำลัย

  (๕) รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรลงทุนและจำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย

  (๖) รำยได้หรือผลโประโยชน์อื่น

  ให้มหำวิทยำลัยมีอ�ำนำจในกำรปกครอง ดูแล บ�ำรงุรกัษำ ใช ้และจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์นิของมหำวทิยำลยั 

ทั้งที่เป็นที่รำชพัสดุตำมกฎหมำยว่ำด้วยที่รำชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น

  บรรดำรำยได้และผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจำกที่รำชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจำก  

กำรผิดสัญญำลำศึกษำ และเบี้ยปรับที่เกิดจำกกำรผิดสัญญำกำรซื้อทรัพย์สินหรือจ้ำงท�ำของที่ด�ำเนินกำรโดยใช้เงินงบประมำณ ไม่เป็นรำยได้ 

ที่ต้องน�ำส่งกระทรวงกำรคลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินคงคลังและกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ

 มำตรำ ๑๔ บรรดำอสังหำริมทรัพย์ที่มหำวิทยำลัยได้มำโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มำโดยกำรซ้ือหรือแลกเปลี่ยนรำยได้ของ

มหำวิทยำลัยตั้งแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ถือเป็นที่รำชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหำวิทยำลัย

 มำตรำ ๑๕ บรรดำรำยได้และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยจะต้องจัดกำรเพื่อประโยชน์ภำยใต้วัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย

ตำมมำตรำ ๗

 เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหำวิทยำลัยจะต้องจัดกำรตำมเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้ก�ำหนดไว้และต้องเป็นไปตำมวัตถุประสงค์

ของมหำวทิยำลยั แตถ่ำ้มคีวำมจ�ำเปน็ตอ้งเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักลำ่ว มหำวทิยำลยัตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำกผูอ้ทุศิให้หรอืทำยำท หำกไมม่ี

ทำยำทหรือทำยำทไม่ปรำกฏ จะต้องได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย
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หมวด ๒
การด�าเนินการ

 มำตรำ ๑๖ ให้มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งมีสภำมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย

  (๑) นำยกสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง

  (๒) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยโดยต�ำแหน่ง ได้แก่ อธิกำรบดี ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร 

และประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย

  (๓) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจ�ำนวนส่ีคน ซ่ึงเลือกจำกผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยกำร

สถำบัน ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ

  (๔) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจ�ำนวนสี่คน ซ่ึงเลือกจำกคณำจำรย์ประจ�ำของมหำวิทยำลัย และมิใช่ผู้ด�ำรง

ต�ำแหน่ง (๓) 

  (๕) กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคณุวฒุจิ�ำนวนสบิเอด็คน ซึง่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้จำกบคุคล

ภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยค�ำแนะน�ำของนำยกสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ดงักล่ำวต้องมำจำกผู้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรศกึษำ มนษุยศำสตร์ สงัคมศำสตร์ วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีกฎหมำย กำรงบ ประมำณ

และกำรเงนิ กำรบรหิำรงำนบคุคล กำรปกครองส่วนท้องถิน่ กำรศำสนำ ศลิปะและวฒันธรรม และด้ำนอืน่ๆ ตำมทีส่ภำมหำวทิยำลยั เหน็สมควร 

ในจ�ำนวนนี้ให้แต่งตั้งจำกบุคคลในเขตพื้นที่บริกำรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง

   ให้สภำมหำวทิยำลยัแต่งต้ังรองอธกิำรบดคีนหนึง่ ซึง่มใิช่กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัตำม (๓) เป็นเลขำนุกำร 

สภำมหำวิทยำลัย โดยค�ำแนะน�ำของอธิกำรบดี          

   ให้สภำมหำวิทยำลัยเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย

ท�ำหน้ำทีแ่ทนนำยกสภำมหำวทิยำลยัเมือ่นำยกสภำมหำวทิยำลยัเม่ือนำยกสภำมหำวทิยำลัยไม่อำจปฏบัิติหน้ำท่ีได้ หรือเม่ือไม่มผีูด้�ำรงต�ำแหน่ง

นำยกสภำมหำวิทยำลัย 

   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำซึ่งนำยสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำม (๓)

(๔) และ (๕) ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
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 มำตรำ ๑๗ นำยกสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัตำมมำตรำ ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) มวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

ครำวละสำมปี

 นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระในวรรคหนึ่งแล้ว นำยกสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำมตรำ ๑๖ 

(๓) (๔) และ (๕) พ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ

  (๑) ตำย 

  (๒) ลำออก

  (๓) ขำดคุณสมบัติของกำรเป็นนำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยในประเภทนั้นๆ  

  (๔) ถูกจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก

  (๕) สภำมหำวิทยำลัยให้ออกเพรำะมีควำมประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้ำที่หรือหย่อนควำมสำมำรถ  

  (๖) เป็นบุคคลล้มละลำย

  (๗) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ

  กำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำม (๕) ต้องเป็นไปตำมมติสองในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเท่ำที่มีอยู่ 

  ในกรณีที่นำยกสภำมหำวิทยำลัย หรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจำก 

ต�ำแหน่งก่อนครบวำระและได้มีกำรด�ำเนินกำรให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต�ำแหน่งเพียงเทำ่กับวำระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

แต่ถ้ำวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเหลืออยูน้่อยกว่ำเก้ำสิบวัน จะไม่ด�ำเนนิกำรให้มผีูด้�ำรงต�ำแหน่งแทนกไ็ด้ให้สภำมหำวทิยำลยัประกอบด้วย กรรมกำร

สภำมหำวทิยำลยัเท่ำทีม่อียู ่มอี�ำนำจและปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมมำตรำ ๑๘ ต่อไปได้ ในกรณทีีน่ำยกสภำมหำวทิยำลัยหรือกรรมกำร สภำมหำวทิยำลยั

ตำมมำตรำ ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจำกต�ำแหน่งวำระ แต่ยงัมไิด้ด�ำเนนิกำรให้ได้มำซ่ึงนำยกสภำมหำวทิยำลัยหรอืกรรมกำรสภำมหำวทิยำลัยใหม่ 

ให้นำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป จนกว่ำจะได้มีนำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือ

กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยใหม่แล้ว

  ให้มีกำรด�ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ตำมมำตรำ ๑๖ (๓) (๔) 

และ (๕) ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจำกต�ำแหน่ง

 มำตรำ ๑๘ สภำมหำวิทยำลัยมีอ�ำนำจและหน้ำที่ควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของมหำวิทยำลัย และโดยเฉพำะให้มีอ�ำนำจ

และหน้ำที่ ดังนี้ 
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  (๑) ก�ำหนดนโยบำยและอนุมัติแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยเก่ียวกับกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรให้บริกำรทำง

วิชำกำรแก่สังคม กำรผลิตและส่งเสริมวิทยฐำนะครู กำรทะนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ

  (๒) ออกกฎระเบียบ ประกำศและข้อบังคับของมหำวิทยำลัย และอำจมอบให้ส่วนรำชกำรใดในมหำวิทยำลัย

เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกำศและข้อบังคับส�ำหรับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้

  (๓) ก�ำกบัมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรเปิดสอนของมหำวิทยำลัย และตดิตำมประเมนิ

ผลกำรด�ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย

  (๔) อนุมัติให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำและประกำศนียบัตร 

  (๕) พิจำรณำกำรจัดตั้ง กำรรวมและกำรยุบเลิกส�ำนักงำนวิทยำเขต บัณฑิตวิทยำลัย คณะ วิทยำลัย สถำบัน 

ส�ำนัก ศูนย์ ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะรวมทั้งกำรแบ่งส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของส่วนรำชกำร

ดังกล่ำว

  (๖) อนุมัติกำรรับสถำบันกำรศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันอื่นเข้ำสมทบในมหำวิทยำลัย หรือยกเลิกกำรสมทบ

  (๗) พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบหลกัสตูรกำรศกึษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนทีค่ณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ ก�ำหนด

  (๘) พิจำรณำเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งและถอดถอนนำยกสภำมหำวิทยำลัยกรรมกำร

สภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิกำรบดี ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์พิเศษ

  (๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก และผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ 

หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ รองศำสตรำจำรย์

รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ

  (๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนประธำนกรรมกำรและกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย   

  (๑๑) อนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย    

  (๑๒) ออกระเบยีบและข้อบงัคบัต่ำงๆ เกีย่วกบักำรบรหิำรกำรเงิน กำรจดัหำรำยได้และผลประโยชน์จำกทรพัย์สนิ

ของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

  (๑๓) พิจำรณำด�ำเนินกำรเก่ียวกับกำรบริกำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบรำชกำร

พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ และตำมที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำมอบหมำย 

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔

- 69 -



  (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจำรณำและเสนอควำมเห็นใน 

เรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมำยให้ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันอยู่ในอ�ำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย

  (๑๕) พจิำรณำและให้ควำมเหน็ชอบในเร่ืองทีเ่ก่ียวกับกิจกำรของมหำวทิยำลัย ตำมทีอ่ธกิำรบดีหรือสภำวชิำกำร

เสนอและอำจมอบหมำยให้อธิกำรบดีหรือสภำวิชำกำรปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันอยู่ในอ�ำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย

  (๑๖) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหำวิธีกำรเพื่อพัฒนำควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัย ตลอดจนกำรปฏิบัติ

ภำรกิจร่วมกันกับสถำบันอื่น

  (๑๗) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรของมหำวิทยำลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพำะ

 มำตรำ ๑๙ กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

 มำตรำ ๒๐ ให้มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งมีสภำวิชำกำร ประกอบด้วย

  (๑) ประธำนสภำวิชำกำร ได้แก่ อธิกำรบดี

  (๒) กรรมกำรสภำวิชำกำรที่คณำจำรย์ประจ�ำเลือกจำกผู้บริหำรหรือคณำจำรย์ประจ�ำคณะคณะละหนึ่งคน  

  (๓) กรรมกำรสภำวิชำกำรซึ่งแต่งตั้งจำกผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอกมีจ�ำนวนเท่ำกับบุคคลตำม (๒)  

  คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำวิชำกำรตำม (๒) และ (๓) ตลอดจนกำรประชุมและ 

กำรด�ำเนินงำนของสภำวิชำกำร ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

  ให้สภำวชิำกำรแต่งตัง้รองอธกิำรบดคีนหนึง่เป็นกรรมกำรและเลขำนกุำรสภำวิชำกำรโดยค�ำแนะน�ำของอธกิำรบดี

 มำตรำ ๒๑ กรรมกำรสภำวิชำกำรมีวำระอยู่ในต�ำแหน่งครำวละสองปี และอำจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่ง

เกินสองวำระติดต่อกันไม่ได้

  นอกจำกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมกำรสภำวิชำกำรพ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ  

  (๑) ตำย 

  (๒) ลำออก

  (๓) ขำดคุณสมบัติของกำรเป็นประธำนสภำวิชำกำรหรือกรรมกำรสภำวิชำกำร    

  (๔) ถูกจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก

  (๕) เป็นบุคคลล้มละลำย

  (๖) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
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  ในกรณีทีก่รรมกำรสภำวชิำกำรพ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระและได้มกีำรด�ำเนนิกำรให้ผูด้�ำรงต�ำแหน่งแทนแล้ว  

ให้ผูน้ัน้อยูใ่นต�ำแหน่งเพยีงเท่ำกบัวำระทีเ่หลอือยูข่องผู้ซ่ึงตนแทน แต่ถ้ำวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเหลืออยูน้่อยกว่ำ เก้ำสบิวนัจะไม่ด�ำเนนิกำร เพือ่ให้

มผีูด้�ำรงต�ำแหน่งแทนกไ็ด้ ให้สภำวชิำกำรประกอบด้วยกรรมกำรสภำวชิำกำรเท่ำทีม่อียูม่อี�ำนำจและปฏิบตัหิน้ำทีต่ำมมำตรำ ๒๒ ต่อไปได้

  ในกรณีทีก่รรมกำรสภำวชิำกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ แต่ยงัมไิด้ด�ำเนนิกำรให้ได้มำซ่ึงกรรมกำร สภำวชิำใหม่ 

ให้กรรมกำรสภำวิชำกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป จนกว่ำจะได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรสภำวิชำกำร ขึ้นใหม่แล้ว

 มำตรำ ๒๒ สภำวิชำกำรมีอ�ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้

  (๑) พิจำรณำเสนอวิสยัทศัน์ ก�ำหนดนโยบำยวชิำกำร และหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนและกำรวัดผลประเมนิผล

กำรศึกษำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภำระหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย

  (๒) พิจำรณำเสนอด�ำเนนิกำรเก่ียวกับกำรวจิยักำรสอน กำรประเมนิผลกำรสอน และกำรประกันคณุภำพกำรศกึษำ

  (๓) พิจำรณำเสนอกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงประกำศนียบัตร 

บัณฑิต อนุปริญญำและประกำศนียบัตร

  (๔) พิจำรณำเสนอกำรจัดตั้ง ยุบรวม และกำรยุบเลิกคณะ สถำบัน ส�ำนัก ศูนย์ ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน  

ที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ 

  (๕) พิจำรณำเสนอกำรรับสถำบันวิชำกำรชั้นสูงหรือสถำบันวิจัยอื่นเข้ำสมทบในมหำวิทยำลัย

  (๖) พจิำรณำให้ควำมเหน็เกีย่วกบักำรแต่งตัง้และถอดถอนศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์และผูช่้วยศำสตรำจำรย์

  (๗) พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์พิเศษ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ

รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ และอำจำรย์พิเศษ

  (๘) แสวงหำวิธีกำรที่จะท�ำให้กำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม กำรปรับปรุง กำรถ่ำยทอด 

และพัฒนำเทคโนโลยี กำรทะนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรพัฒนำท้องถิ่น กำรผลิตและส่งเสริมวิทยฐำนะครู กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

และทรัพยำกรธรรมชำติให้เจริญยิ่งขึ้น

  (๙) เสนอแนะแนวทำงกำรประสำนงำน กำรระดมสรรพก�ำลังเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรท�ำข้อตกลงระหว่ำง

มหำวทิยำลยัในควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ประสำนกำรใช้บุคลำกร ทรัพยำกรและควำมช�ำนำญร่วมกนัในกำรปฏบิติัหน้ำทีข่องมหำวทิยำลัยเพือ่

กำรพัฒนำท้องถิ่น
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  (๑๐) พิจำรณำให้ควำมเห็นต่อสภำมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย

  (๑๑) เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย   

  (๑๒) ให้ค�ำปรึกษำแก่อธิกำรบดีและปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดีมอบหมำย

  (๑๓) แต่งตัง้คณะกรรมกำร คณะอนกุรรมกำร หรอืบคุคลหนึง่บคุคลใดเพือ่กระท�ำกำรใดๆ อนัอยูใ่นอ�ำนำจและ 

หน้ำที่ของสภำวิชำกำร

 มำตรำ ๒๓ ให้มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งมีสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ประกอบด้วยประธำนสภำและกรรมกำรสภำซึ่งเลือก

จำกคณำจำรย์ประจ�ำ และข้ำรำชกำรของมหำวิทยำลัย

  องค์ประกอบ จ�ำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งและกำรพ้นจำกต�ำแหน่ง

ของประธำนสภำและกรรมกำรสภำตำมวรรคหนึ่ง ตลอดจนกำรประชุมของสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรและกำรเรียกประชุมคณำจำรย์และ 

ข้ำรำชกำร ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

 มำตรำ ๒๔ สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรมีหน้ำที่ ดังนี้

  (๑) ให้ค�ำปรึกษำและข้อเสนอแนะในกิจกำรของมหำวิทยำลัยและกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยต่ออธิกำรบดีหรือ 

สภำมหำวิทยำลัย

  (๒) แสวงหำแนวทำงร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของคณำจำรย์และข้ำรำชกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม 

จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ 

  (๓) พทิกัษ์ผลประโยชน์ของมหำวทิยำลยัและปฏบิตัหิน้ำทีอ่ืน่ตำมทีอ่ธกิำรบด ีหรอืสภำมหำวทิยำลยัมอบหมำย

  (๔) เรียกประชมุคณำจำรย์และข้ำรำชกำรเพือ่พจิำรณำกิจกรรมของมหำวทิยำลยั และน�ำเสนอควำมคดิเหน็ต่อ

สภำมหำวิทยำลัย

  กำรปฏิบัติหน้ำที่ของสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และกำร ด�ำเนินกำรใดๆ ใน

กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยชอบย่อมได้รับควำมคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในกำรด�ำเนินกำรทำงวินัย

 มำตรำ ๒๕ ให้มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย คณะหนึ่งประกอบด้วยประธำนกรรมกำร

ประธำนสภำนกัศกึษำ นำยกองค์กำรนักศกึษำ และกรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุจิ�ำนวนหนึง่ซ่ึงสภำมหำวทิยำลยัแต่งต้ังจำกผูม้คีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญ

ด้ำนกำรศกึษำ มนษุยศำสตร์ สงัคมศำสตร์ วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีกฎหมำย กำรงบประมำณและกำรเงิน กำรบริหำรงำนบุคคล กำรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น กำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้ำนอื่นๆ ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยเห็นสมควรในจ�ำนวนนี้ให้แต่งตั้งจำกบุคคลในเขตพื้นที่

บริกำรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง  
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  องค์ประกอบ จ�ำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำ วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งและกำรพ้นจำก

ต�ำแหน่งของกรรมกำร ตลอดจนกำรประชุม วิธีกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

 มำตรำ ๒๖ คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยมีหน้ำที่ดังนี้

  (๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค�ำปรึกษำและข้อเสนอแนะแก่มหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำแนวทำงกำรด�ำเนินงำน

ของมหำวิทยำลัย

  (๒) เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับนโยบำยและแผนพัฒนำกำรจัดกำรอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  

  (๓) ส่งเสริมให้มีทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกำสศึกษำในมหำวิทยำลัยอันเป็น

กำรสนับสนุนควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำ

  (๔) ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงสัมพันธภำพและกำรเรียนรู้ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับประชำชน

 มำตรำ ๒๗ ให้มีอธิกำรบดีคนหน่ึงเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุดและรับผิดชอบกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยแต่ละแห่งและ 

จะมี รองอธิกำรบดีหรือผู้ช่วยอธิกำรบดี หรือจะมีท้ังรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดีตำมจ�ำนวนที่สภำมหำวิทยำลัยแต่ละแห่งก�ำหนด  

เพื่อท�ำหน้ำที่ และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำงำนตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำยก็ได้

 มำตรำ ๒๘ อธิกำรบดีนั้น จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง โดยค�ำแนะน�ำของสภำมหำวิทยำลัยจำก ผู้มีคุณสมบัติตำม  

 มำตรำ ๒๙ หลักเกณฑ์ วิธีกำรได้มำ และคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิกำรบดี ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย  

โดยกระบวนกำรสรรหำซึ่งต้องค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (๑) เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมช�ำนำญ และคุณสมบัติ เหมำะสมกับวัตถุประสงค์และภำระหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยและ

เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลำกรของมหำวิทยำลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมหำวิทยำลัย    

  (๒) กระบวนกำรสรรหำจะต้องเน้นเรือ่งกำรมส่ีวนร่วมของบคุลำกรของมหำวทิยำลยัและบคุคลในท้องถิน่ทีม่ส่ีวน

เกี่ยวข้องกับกิจกำรของมหำวิทยำลัย

 มำตรำ ๒๙ อธิกำรบดีต้องส�ำเร็จกำรศึกษำไม่ต�่ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่ 

สภำมหำวทิยำลยัรับรอง และได้ท�ำกำรสอนหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบรหิำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี  ในมหำวทิยำลยัหรอืสถำบนัอดุมศกึษำ 

อื่นที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง หรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยหรือสภำสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง หรือ

ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศำสตรำจำรย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไม่มี ลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก�ำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
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 มำตรำ ๓๐  อธกิำรบดมีวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละสีปี่ และจะทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้ใหม่อกีได้แต่จะด�ำรงต�ำแหน่ง 

เกินสองวำระติดต่อกันไม่ได้ นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง อธิกำรบดีพ้นจำกต�ำแหน่ง เมื่อ

  (๑) ตำย

  (๒) ลำออก

  (๓) สภำมหำวิทยำลัยให้ออกเพรำะมีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องต่อหน้ำที่หรือหย่อน ควำมสำมำรถ

  (๔) ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ 

ถูกสอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง

  (๕) ถูกจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก

  (๖) เป็นบุคคลล้มละลำย

  (๗) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

  กำรให้ออกจำกต�ำแหน่งตำม (๓) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรสภำ

มหำวิทยำลัยทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่

 มำตรำ ๓๑ อธิกำรบดีมีอ�ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้

  (๑) บริหำรกิจกำรของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศและข้องบังคับของทำงรำชกำร 

และของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบำย และวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย

  (๒) ควบคุมดูและบุคลำกร กำรเงิน กำรพัสดุ สถำนที่และทรัพย์สินอื่นของมหำวิทยำลัยให้เป็นไป ตำมกฎหมำย 

กฎ ระเบียบ ประกำศ และข้อบังคับของทำงรำชกำรและของมหำวิทยำลัย

  (๓) จดัท�ำแผนพฒันำมหำวทิยำลยั และปฏบิตัติำมนโยบำยและแผนงำน รวมทัง้ตดิตำมประเมนิผลกำรด�ำเนินงำน 

ด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย

  (๔)  รักษำระเบียบวินัย จรรยำบรรณ และมำรยำทแห่งวิชำชีพของข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย

  (๕)  เป็นผู้แทนมหำวิทยำลัยกิจกำรทั่วไป

  (๖) เสนอรำยงำนประจ�ำปีเกี่ยวกับกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยต่อสภำมหำวิทยำลัย
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  (๗) แต่งตัง้และถอดถอนผูช่้วยอธกิำรบดี รองคณบด ีรองผู้อ�ำนวยกำรสถำบนั รองอ�ำนวยกำรส�ำนกัรองผูอ้�ำนวย 

กำรศูนย์ รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือรองหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะและอำจำรย์พิเศษ

  (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของสภำวิชำกำร สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร รวมทั้ง ส่งเสริมกิจ 

กำรนักศึกษำ

  (๙) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศและข้อบังคับของมหำวิทยำลัย หรือตำมที่สภำ

มหำวิทยำลัย มอบหมำย

 มำตรำ ๓๒ ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งรองอธิกำรบดีโดยค�ำแนะน�ำของอธิกำรบดีจำกผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๒๙

  อธิกำรบดอีำจแต่งตัง้ผู้ช่วยอธกิำรบดจีำกข้ำรำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยั ซึง่ส�ำเรจ็กำรศกึษำ ไม่ต�ำ่กว่ำปรญิญำ

ตรหีรอืเทยีบเท่ำจำกมหำวิทยำลยัหรือสถำบนัอุดมศกึษำอืน่ทีส่ภำมหำวทิยำลยัรบัรอง และได้ท�ำกำรสอนหรอื มปีระสบกำรณ์ด้ำน กำรบรหิำร

มำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปีในมหำวิทยำลยัหรอืสถำบนัอดุมศกึษำอ่ืนทีส่ภำมหำวทิยำลยัรบัรอง และให้อธกิำรบดมีอี�ำนำจถอดถอน ผูช่้วยอธกิำรบดี

ได้ เมื่ออธิกำรบดีพ้นจำกต�ำแหน่ง ให้รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดีพ้นจำกต�ำแหน่งด้วย

 มำตรำ ๓๓ ในกรณีที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิกำรบดีไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้รองอธิกำรบดีเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

ถ้ำมีรองอธิกำรบดีหลำยคน ให้รองอธิกำรบดีซึ่งอธิกำรบดีมอบหมำย เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำอธิกำรบดีมิได้ มอบหมำย ให้รองอธิกำรบดี 

ซึ่งมีอำวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน

  ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีตำมควำมในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้หรือไม่มี ผู้

ด�ำรงต�ำแหน่งอธิกำรบด ีให้สภำมหำวิทยำลยัแต่งตัง้ผูม้คีณุสมบตัติำมมำตรำ ๒๙ คนหนึง่เป็นผูร้กัษำรำชกำรแทนอธกิำรบดแีต่ต้องไม่เกนิ หนึง่

ร้อยแปดสิบวัน

 มำตรำ ๓๔ ในวิทยำเขตหนึ่ง ให้มีส�ำนักงำนวิทยำเขต โดยมีรองอธิกำรบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำ มีหน้ำที่รับผิดชอบ กำร

บริหำรงำนของวิทยำเขตน้ันแทนอธิกำรบดีตำมที่ได้รับมอบหมำยและจะให้มีผู้ช่วยอธิกำรบดีตำมจ�ำนวนที่สภำมหำวิทยำลัยก�ำหนด เพ่ือท�ำ

หน้ำที่และรับผิดชอบตำที่อธิกำรบดีมอบหมำยก็ได้

 มำตรำ ๓๕ ในบัณฑิตวิทยำลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชำและรับผิดชอบงำนของบัณฑิตวิทยำลัยและจะให้มีรองคณบดี

ตำมจ�ำนวนที่สภำมหำวิทยำลัยก�ำหนด เพื่อท�ำหน้ำที่และรับผิดชอบตำมที่คณบดีมอบหมำยก็ได้

 มำตรำ ๓๖ ในคณะหรือวิทยำลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชำและรับผิดชอบงำนและจะให้มีรองคณบดีตำมจ�ำนวนที่ 

สภำมหำวิทยำลัยก�ำหนดเพื่อท�ำหน้ำที่และรับผิดชอบ ตำมที่คณบดีมอบหมำยก็ได้ 
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 มำตรำ ๓๗ ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณบดีจำกผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำไม่ต�่ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัยหรือ

สถำบันอุดมศกึษำอืน่ทีส่ภำมหำวิทยำลยัรบัรอง และได้ท�ำกำรสอนหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำสำมปีในมหำวทิยำลยั 

หรือสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง

  ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งรองคณบดีแต่งต้ังรองคณบดี โดยค�ำแนะน�ำของคณบดีจำกผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดี

และให้อธิกำรบดีมีอ�ำนำจถอดถอนรองคณบดีโดยค�ำแนะน�ำของคณบดี

 มำตรำ ๓๘ คณบดมีวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละส่ีปีและอำจได้รับแต่งต้ังใหม่อกีได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งเกินสองวำระ ติดต่อ

กันมิได้ และให้น�ำควำมในมำตรำ ๓๐ วรรคสองและวรรคสำม มำใช้บังคับแก่กำรพ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระของคณบดีโดยอนุโลม เมื่อ

คณบดีพ้นจำกต�ำแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจำกต�ำแหน่งด้วย

 มำตรำ ๓๙ กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในต�ำแหน่งคณบดี ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยและ 

ให้น�ำ บทบัญญัติในหมวด ๔ มำใช้บังคับโดยอนุโลม

 มำตรำ ๔๐  ในกรณีที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีไม่อยู่ หรือไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ หรือไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีให้อธิกำรบดี 

แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนคณบดีแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

 มำตรำ ๔๑ ในสถำบัน ส�ำนกัและศนูย์ ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนทีเ่รียกช่ืออย่ำงอืน่ทีมี่ฐำนะเทยีบเท่ำคณะให้มีผูอ้�ำนวยกำร 

หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนคนหนึ่ง เป็นผูบ้งัคับบญัชำรบัผดิชอบของส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนนัน้และจะให้มรีองผูอ้�ำนวยกำร 

รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือรองหัวหน้ำหน่วยงำนนั้นๆ คนหนึ่ง หรือหลำยคน เพื่อช่วยปฏิบัติงำน ตำมที่ผู้อ�ำนวยกำรหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ 

หัวหน้ำหน่วยงำนนั้นมอบหมำยก็ได้

  ให้ส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๔ มำตรำ ๓๕ และมำตรำ ๓๖ และส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนตำมวรรคหนึ่งม ี

คณะกรรมกำรประจ�ำส่วนนรำชกำรน้ันคณะหน่ึง องค์ประกอบ จ�ำนวน คณุสมบติั หลกัเกณฑ์ และวธิกีำรได้มำอ�ำนำจและหน้ำทีว่ำระกำรด�ำรง

ต�ำแหน่งและกำรพ้นจำกต�ำแหน่งของกรรมกำร ตลอดจนกำรประชุมของคณะกรรมกำรประจ�ำส่วนรำชกำรและกำรจัดระบบ บริหำรงำนใน

ส่วนรำชกำรดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้จะต้องมีกรรมกำรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งต้ังจำกบุคคล ภำยนอก

มหำวิทยำลัยจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม
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 มำตรำ ๔๒ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น 

ที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ รวมทั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองและผู้ช่วยของต�ำแหน่งดังกล่ำว ต้องสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้เต็มเวลำและจะด�ำรงต�ำแหน่ง

ดังกล่ำวเกินหนึ่งต�ำแหน่งในขณะเดียวกันมิได้

  ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตำมวรรคหนึ่งจะรักษำรำชกำรแทนต�ำแหน่งอื่นอีกหนึ่งต�ำแหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน หนึ่งร้อยแปด

สิบวัน

 มำตรำ ๔๓ ให้มกีำรสรรหำบคุคลเพือ่แต่งต้ังเป็นคณบดี ผู้อ�ำนวยกำร หวัหน้ำส่วนรำชกำรหรือหวัหน้ำหน่วยงำนทีเ่รียกชือ่อย่ำง

อื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก�ำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

 มำตรำ ๔๔ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรในส�ำนักงำน บัณฑิตวิทยำลัย คณะ สถำบัน ส�ำนัก วิทยำลัย ศูนย์ส่วนรำชกำร 

หรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ อ�ำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติกำร หรือกำรด�ำเนินกำร อื่นใดที่

อธิกำรบดีจะพึงปฏิบัติหรือด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย กฎ 

ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้ก�ำหนดเรื่องกำรมอบอ�ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น หรือมิได้ห้ำมเรื่องกำรมอบ

อ�ำนำจไว้ อธิกำรบดีจะมอบอ�ำนำจโดยท�ำเป็นหนังสือให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีผู้อ�ำนวยกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียก

ชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดีเฉพำะในรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้นก็ได้

  ให้ผู้รักษำรำชกำรแทนตำมวรรคหนึ่ง มีอ�ำนำจและหน้ำที่ตำมที่อธิกำรบดีก�ำหนด

 มำตรำ ๔๕ ให้ผู้รักษำรำชกำรแทนตำมท่ีบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้มีอ�ำนำจและหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ซ่ึงตนแทนในกรณี ที่

กฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับค�ำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดเป็นกรรมกำรหรือให้มีอ�ำนำจและหน้ำที่อย่ำง

ใด ให้ผู้รักษำรำชกำรแทนท�ำหน้ำที่กรรมกำรหรือมีอ�ำนำจและหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้น ในระหว่ำงที่รักษำรำชกำรแทนด้วย

หมวด ๓
การประสานงานและระดมสรรพก�าลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 มำตรำ ๔๖ เพ่ือประโยชน์ในกำรประสำนงำนและระดมสรรพก�ำลงัเพือ่พฒันำกำรอดุมศกึษำในท้องถิน่ของมหำวทิยำลยัให้ม ีหน่วยงำน

ประสำนและระดมสรรพก�ำลังทำงกำรศึกษำในแต ่ละมหำวิทยำลัย เพื่อท�ำข ้อตกลงระหว ่ำงมหำวิทยำลัยในควำมร ่วมมือ 

ทำงวิชำกำร ประสำนกำรใช้บุคลำกร ทรัพยำกรและควำมช�ำนำญร่วมกันในกำรปฏิบัติตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
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 มำตรำ ๔๗ เพ่ือให้กำรด�ำเนินกำรเป็นไปตำมมำตรำ ๔๖ ให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จัดให้มีกำรท�ำข้อตกลงระหว่ำง 

มหำวิทยำลัยโดยมีคณะกรรมกำรร่วมกันจำกทุกมหำวิทยำลัย 

  ให้คณะกรรมกำรร่วมกันจำกทุกมหำวิทยำลัยมีหน้ำที่ ดังนี้

  (๑) จดัให้มีกำรศึกษำแนวทำงในกำรพฒันำและส่งเสรมิกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องมหำวทิยำลยัเพือ่กำรพฒันำท้องถิน่

  (๒) เสนอนโยบำยและแผนพัฒนำกำรจัดกำรอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นต่อสภำมหำวิทยำลัยแต่ละแห่ง 

   (๓) สนับสนุนกำรผนึกก�ำลังเพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ และภำระหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยเพื่อกำร

พัฒนำท้องถิ่น

   องค์ประกอบ จ�ำนวน คณุสมบัติ หลกัเกณฑ์และวธิกีำรได้มำ วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งและกำรพ้นจำกต�ำแหน่ง

ของกรรมกำร ตลอดจนกำรประชมุ วิธีกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรร่วมกนัจำกทกุมหำวทิยำลยั ให้เป็นไปตำมประกำศของส�ำนกังำนคณะ

กรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

 มำตรำ ๔๘ เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ให้คณะกรรมกำรร่วมกันจำกทุก 

มหำวิทยำลัยประสำนควำมร่วมมือในกำรวิจัย กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ กำรสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำในกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำท้องถิ่น

หมวด ๔
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

 มำตรำ ๔๙ ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร  

และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอก ซึ่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งโดยควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัย

  องค์ประกอบจ�ำนวน คณุสมบตั ิหลกัเกณฑ์และวธิกีำรได้มำ วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง กำรพ้นจำกต�ำแหน่งตลอดจน

วิธีกำร ด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

 มำตรำ ๕๐ ให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีอ�ำนำจและหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ

ติดตำม และประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำย งบประมำณกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัย ดังนี้
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  (๑) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยและของอธิกำรบดี โดยรับฟังควำมคิดเห็นอย่ำง

กว้ำงขวำงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยและของอธิกำรบดี ประกอบกำรประเมินผลงำน

  (๒) รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวทิยำลยั และของอธกิำรบดีพร้อมควำมเห็น 

ต่อสภำมหำวิทยำลัยทุกปี

หมวด ๕
ต�าแหน่งทางวิชาการ

 มำตรำ ๕๑ คณำจำรย์ประจ�ำในมหำวิทยำลัยมีต�ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้

  (๑) ศำสตรำจำรย์ 

  (๒) รองศำสตรำจำรย์

  (๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

  (๔) อำจำรย์

  ศำสตรำจำรย์นั้น จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งโดยค�ำแนะน�ำของสภำมหำวิทยำลัย   

  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรแต่งตั้งและถอดถอนคณำจำรย์ประจ�ำตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือในสถำบันอุดมศึกษำ

 มำตรำ ๕๒ คณำจำรย์พิเศษมีต�ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้

  (๑) ศำสตรำจำรย์พิเศษ

  (๒) รองศำสตรำจำรย์พิเศษ

  (๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ

  (๔) อำจำรย์พิเศษ

  ศำสตรำจำรย์พเิศษนัน้ จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ังโดยค�ำแนะน�ำของสภำมหำวทิยำลยัจำกผูซ้ึง่มไิด้เป็น

คณำจำรย์ประจ�ำของมหำวิทยำลัย

  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรแต่งตั้งและถอดถอนคณำจำรย์พิเศษตำมวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ 

ของมหำวิทยำลัย
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 มำตรำ ๕๓ ศำสตรำจำรย์ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช�ำนำญเป็นพิเศษและพ้นจำกต�ำแหน่งไปโดยไม่มีควำมผิดสภำ

มหำวิทยำลัยอำจแต่งตั้งให้เป็นศำสตรำจำรย์เกียรติคุณในสำขำที่ศำสตรำจำรย์ผู้นั้นมีควำมเชี่ยวชำญเพื่อเป็นเกียรติยศได้

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรแต่งตั้งศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

 มำตรำ ๕๔ ให้ผูด้�ำรงต�ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์พเิศษ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์

พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ มีสิทธิใช้ต�ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์พิเศษ

  กำรใช้ค�ำน�ำหน้ำนำมตำมควำมในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้     

  ศำสตรำจำรย์ ใช้อักษรย่อ ศ.     

  ศำสตรำจำรย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ)    

  ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ)    

  รองศำสตรำจำรย์ ใช้อักษรย่อ รศ.

  รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ)    

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ใช้อักษรย่อ ผศ.

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ)

หมวด ๖
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

 มำตรำ ๕๕ มีสำมชั้นคือ

  ปริญญำเอก เรียกว่ำ ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.

  ปริญญำโท เรียกว่ำ มหำบัณฑิต ใช้อักย่อ ม.

  ปริญญำตรี เรียกว่ำ บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ.

 มำตรำ ๕๖ มหำวิทยำลัยมีอ�ำนำจให้ปริญญำในสำขำวิชำที่มีกำรสอนในมหำวิทยำลัย กำรก�ำหนดให้สำขำวิชำใด มีปริญญำ

ชั้นใดและจะใช้อักษรย่อส�ำหรับสำขำวิชำนั้นอย่ำงไร ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ
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 มำตรำ ๕๗ สภำมหำวิทยำลัยอำจออกข้อบังคับก�ำหนดให้ผู ้ส�ำเร็จกำรศึกษำชั้นปริญญำตรีได้รับปริญญำตรีเกียรตินิยม 

อันดับหนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสองได้

 มำตรำ ๕๘ สภำมหำวิทยำลัยอำจออกข้อบังคับก�ำหนดให้มีประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญำ 

และประกำศนียบัตรส�ำหรับสำขำวิชำใดได้ ดังนี้

  (๑) ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต ออกให้ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรในสำขำ 

วิชำหนึ่งสำขำวิชำใดภำยหลังที่ได้รับปริญญำแล้ว

  (๒) อนุปริญญำ ออกให้ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรในสำขำวิชำหนึ่งสำขำวิชำใดก่อนถึงขั้นได้รับปริญญำตรี

  (๓) ประกำศนียบัตร ออกให้แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำเฉพำะวิชำ

 มำตรำ ๕๙ มหำวิทยำลัยมีอ�ำนำจให้ปริญญำกิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภำมหำวิทยำลัยเห็นว่ำทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรมและ 

มผีลงำน ทีเ่ป็นคณูุปกำรต่อส่วนรวม สมควรแก่ปริญญำนัน้ๆ แต่จะให้ปรญิญำดงักล่ำแก่คณำจำรย์ประจ�ำ ผูด้�ำรงต�ำแหน่งต่ำงๆ ในมหำวทิยำลยั 

นำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยในขณะที่ ด�ำรงต�ำแหน่งนั้นมิได้ทั้งนี้ต้องไม่เป็น 

กำรให้ปริญญำกิตติมศักดิ์เพื่อแลกกับผลประโยชน์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

  ชัน้ สำขำของปริญญำกติตมิศกัดิ ์และหลกัเกณฑ์กำรให้ปรญิญำกติตมิศกัดิ ์ให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของมหำวทิยำลยั

 มำตรำ ๖๐ มหำวิทยำลัยอำจก�ำหนดให้มีครุยวิทยฐำนะหรือเข็มวิทยฐำนะเป็นเครื่องหมำยแสดงวิทยฐำนะของผู้ได้รับ  

ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำและประกำศนียบัตร และอำจก�ำหนดให้มีครุยประจ�ำต�ำแหน่ง 

นำยก สภำมหำวิทยำลัยหรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ครุยประจ�ำต�ำแหน่งผู้บริหำร และครุยประจ�ำต�ำแหน่งคณำจำรย์ของมหำวิทยำก็ได้

  กำรก�ำหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะและครุยประจ�ำต�ำแหน่ง  

ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ

  ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ�ำต�ำแหน่งจะใช้ในโอกำสใดโดยมีเง่ือนไขอย่ำงใด ให้เป็นไปตำม  

ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

 มำตรำ ๖๑ สภำมหำวทิยำลยัอำจก�ำหนดให้มีตรำสญัลกัษณ์ หรอืเครือ่งหมำยของมหำวทิยำลยัได้ โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ

 มำตรำ ๖๒ สภำมหำวิทยำลัยอำจออกข้อบังคับให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมำย และเครื่องแต่งกำยนักศึกษำได้ โดยประกำศใน

รำชกิจจำนุเบกษำ
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หมวด ๗
บทก�าหนดโทษ

 มำตรำ ๖๓  ผู้ใดใช้มำตรำ สัญลักษณ์ ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ ครุยประจ�ำต�ำแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมำย หรือ  

เครื่องแต่งกำยนักศึกษำของมหำวิทยำลัย โดยมีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประกำรใดๆ ว่ำตนมีต�ำแหน่งใดในมหำวิทยำลัยหรือมีปริญญำ 

ประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตรของมหำวิทยำลัย โดยท่ีตนไม่มี ถ้ำได้กระท�ำเพื่อให้ 

บุคคลอื่นเชื่อว่ำตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีต�ำแหน่งหรือมีวิทยฐำนะเช่นนั้น ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือ 

ทั้งจ�ำทั้งปรับ

 มำตรำ ๖๔ ผู้ใด

  (๑) ปลอม หรือท�ำเลียนแบบซึง่ตรำสญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยของมหำวทิยำลยัหรอืส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำน

ของมหำวิทยำลัยไม่ว่ำจะท�ำเป็นสีใด หรือท�ำด้วยวิธีใดๆ

  (๒) ใช้ตรำสญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยของมหำวทิยำลยัหรอืส่วนรำชกำร หรอืหน่วยงำนของมหำวทิยำลยัปลอม 

หรือท�ำเลียนแบบ หรือ

  (๓) ใช้หรือท�ำให้ปรำกฏซึ่งตรำสัญลักษณ์ หรือเคร่ืองหมำยของมหำวิทยำลัยหรือส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 

ของมหำวิทยำลัยที่วัตถุหรือสินค้ำใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกมหำวิทยำลัย ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท 

หรอืทัง้จ�ำทัง้ปรบั ถ้ำผูก้ระท�ำควำมผดิตำม (๑) เป็นผูก้ระท�ำควำมผดิตำม (๒) ให้ลงโทษตำม (๒) แต่กระทงเดียวควำมผดิตำม (๓) เป็นควำมผดิ  

อันยอมควำมได้ 
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บทเฉพาะกาล

 มำตรำ ๖๕ ให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิทั้งปวง หนี้สิน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง อัตรำก�ำลัง เงินงบประมำณและรำยได้ของ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเฉพำะส่วนของส�ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ ไปเป็นของมหำวิทยำลัยรำชภัฏแต่ละแห่งตำมพระรำช

บัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตำมรำยกำรที่รัฐมนตรีก�ำหนด โดยท�ำเป็นประกำศกระทรวง ซ่ึงจะต้องด�ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่  

พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

  ให้ข้ำรำชกำรซ่ึงโอนไปตำมวรรคหนึ่งเป็นข้ำรำชกำรพลเรือในสถำบันอุดมศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ

ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำโดยในระยะเริ่มแรก ให้ข้ำรำชกำรดังกล่ำวยังคงด�ำรงต�ำแหน่งและรับเงินเดือนตลอดจนได้รับสิทธิ

ประโยชน์เช่นเดิมต่อไป จนกว่ำจะได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนสถำบันอุดมศึกษำ

  มำตรำ ๖๖ ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนำยสภำประจ�ำสถำบันรำชภัฏและกรรมกำรสภำประจ�ำสถำบันรำชภัฏตำม พระรำชบัญญัติ

สถำบันรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้ำที่นำยกสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำม 

พระรำชบัญญตัน้ีิต่อไป จนกว่ำจะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ังนำยกสภำมหำวทิยำลยั กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคณุวฒุแิละมกีำร

เลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อย แปดสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มำตรำ ๖๗ ให้ส่วนรำชกำรของสถำบันรำชภัฏตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ยังคงเป็นส่วนรำชกำรต่อไป 

จนกว่ำจะมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มำตรำ ๖๘ ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิกำรบดี คณบดี ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนอธกิำรบดี ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัวจิยั หวัหน้ำส่วนรำชกำร 

หรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้ำที่ในต�ำแหน่งอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัย หัวหน้ำส่วนรำชหรือหัวหน้ำ 

หน่วยงำนทีเ่รยีกช่ืออย่ำงอ่ืนทีมี่ฐำนะเทยีบเท่ำคณะตำมพระรำชบญัญตันิีต่้อไปทัง้นี ้ ต้องไม่เกนิหนึง่ร้อยแปดสิบวนั นบัแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ 

ใช้บังคับ 
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  ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง ปฏิบัติหน้ำที่ในต�ำแหน่งต่อไปจนกว่ำผู้ด�ำรง

ต�ำแหน่งตำมวรรคหนึ่งจะพ้นจำกต�ำแหน่ง

  ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในต�ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง ด�ำเนินกำรให้มีคณะกรรมกำรประจ�ำส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๔๑  

วรรคสอง แล้วแต่กรณี ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มำตรำ ๖๙ ให้ผู้ซึ่งเป็นศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์พิเศษ รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ และอำจำรย์ประจ�ำของสถำบันรำชภัฏแต่ละแห่ง อยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐำนะเป็นศำสตรำจำรย์ 

ศำสตรำจำรย์พิเศษ รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษและอำจำรย์ประจ�ำของสถำบัน

รำชภัฏ แต่ละแห่งต่อไปตำมพระรำชบัญญัตินี้

  ให้ผูซ้ึง่เป็นอำจำรย์พเิศษของสถำบนัรำชภัฏแต่ละแห่งอยูใ่นวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบัเป็นอำจำรย์พเิศษ ของ 

มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งต่อไป ตำมพระรำชบัญญัตินี้จนครบก�ำหนดที่ได้รับแต่งตั้ง

 มำตรำ ๗๐ ในระหว่ำงทีย่งัไม่มกีฎหมำย กฎ ระเบยีบ ประกำศและข้อบังคบั เพือ่ปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิีอ้อกใช้ บงัคบั

ให้น�ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศและข้อบังคับ ซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ใช้อยู่ในวันที่ พระรำช

บัญญัตินี้ใช้บังคับ มำใช้บังคับโยอนุโลมเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ 

         ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร

         พันต�ำรวจโททักษิณ ชินวัตร

         นำยกรัฐมนตรี
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บัญชีรายชื่อสถาบันราชภัฏที่เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 ๑. สถำบันรำชภัฏกำญจนบุรี ๒๒. สถำบันรำชภัฏเพชรบูรณ์

 ๒. สถำบันรำชภัฏกำฬสินธุ์ ๒๓. สถำบันรำชภัฏภูเก็ต 

 ๓. สถำบันรำชภัฏก�ำแพงเพชร ๒๔. สถำบันรำชภัฏมหำสำรคำม

 ๔. สถำบันรำชภัฏจันทรเกษม ๒๕. สถำบันรำชภัฏยะลำ

 ๕. สถำบันรำชภัฏชัยภูมิ ๒๖. สถำบันรำชภัฏรำชนครินทร์  

 ๖. สถำบันรำชภัฏเชียงรำช ๒๗. สถำบันรำชภัฏร้อยเอ็ด  

 ๗. สถำบันรำชภัฏเชียงใหม่ ๒๘. สถำบันรำชภัฏร�ำไพพรรณี  

 ๘. สถำบันรำชภัฏเทพสตรี ๒๙. สถำบันรำชภัฏเลย  

 ๙. สถำบันรำชภัฏธนบุรี ๓๐. สถำบันรำชภัฏล�ำปำง  

 ๑๐. สถำบันรำชภัฏนครปฐม ๓๑. สถำบันรำชภัฏศรีสะเกษ  

 ๑๑. สถำบันรำชภัฏนครพนม ๓๒. สถำบันรำชภัฏสกลนคร  

 ๑๒. สถำบันรำชภัฏนครรำชสีมำ ๓๓. สถำบันรำชภัฏสงขลำ  

 ๑๓. สถำบันรำชภัฏนครศรีธรรมรำช ๓๔. สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต  

 ๑๔. สถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ ๓๕. สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ  

 ๑๕. สถำบันรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ๓๖. สถำบันรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี  

 ๑๖. สถำบันรำชภัฏบุรีรัมย์ ๓๗. สถำบันรำชภัฏสุรินทร์  

 ๑๗. สถำบันรำชภัฏพระนคร ๓๘. สถำบันรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง  

 ๑๘. สถำบันรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ๓๙. สถำบันรำชภัฏอุดรธำนี  

 ๑๙. สถำบันรำชภัฏพิบูลสงครำม ๔๐. สถำบันรำชภัฏอุตรดิตถ์   

 ๒๐. สถำบันรำชภัฏเพชรบุรี ๔๑. สถำบันรำชภัฏอุบลรำชธำนี 

 ๒๑. สถำบันรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

  จังหวัดปทุมธำนี       
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 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถำนศึกษำของรัฐที่จัดกำรศึกษำระดับปริญญำเป็นนิติบุคคล และอำจจัดเป็นส่วนรำชกำรหรือเป็นหน่วยงำน ในก�ำกับ

ของรัฐ ด�ำเนินกำรได้โดยอิสระ สำมำรถพัฒนำระบบบริหำร และกำรจัดกำรที่เป็นของตนเอง มีควำมคล่องตัวมีเสรีภำพ ทำงวิชำกำร และอยู่

ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของสถำนศึกษำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งสถำนศึกษำนั้นๆ ดังนี้ สมควรก�ำหนดให้สถำบันรำชภัฏ เป็นสถำนศึกษำ

ของรัฐที่จัดกำรศึกษำระดับปริญญำและเป็นนิติบุคคล โดยมีฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อกำรพัฒนำ

ท้องถิน่ โดยมวีตัถปุระสงค์และภำระหน้ำทีใ่นกำรส่งเสริมกำรเป็นสถำบนัอดุมศกึษำ ทีมุ่ง่สูค่วำมเป็นเลศิทำงวชิำกำรบนพืน้ฐำน ของภมูปัิญญำ

ท้องถ่ิน ภูมิปัญญำไทยและภมูปัิญญำสำกล เพือ่สร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ สร้ำงบณัฑติท่ีมีควำมรู้คู่ควำมดี สร้ำงส�ำนกึ ในคุณค่ำของวฒันธรรม

ท้องถิ่นและของชำติ เสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งของวิชำชีพครู ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยชุมชนและ องค์กรอื่นเพื่อกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น ศึกษำแสวงหำแนวทำง พัฒนำเทคโนโลยีพื้นบ้ำนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมำะสมกับกำรด�ำรงชีวิต และประกอบอำชีพของคนใน

ท้องถิน่ รวมทัง้ศกึษำส่งเสรมิ สบืสำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกแนวพระรำชด�ำร ิทัง้นี ้ค�ำนงึถงึกำรมส่ีวนร่วม ของประชำชนในท้องถิน่และสงัคม

สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำร และจัดกำรศึกษำของรัฐตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจ�ำเป็นต้อง ตรำพระรำช

บัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส�าหรับสาขาวิชา

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ�าต�าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ

 โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส�ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ�ำต�ำแหน่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ กับมำตรำ 

๕๖ วรรคสอง และมำตรำ ๖๐ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำช

กฤษฎีกำขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 มำตรำ ๑  พระรำชกฤษฎกีำนีเ้รียกว่ำ “พระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยปรญิญำในสำขำวชิำ อกัษรย่อส�ำหรบัสำขำวชิำ ครยุวทิยฐำนะ 

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ�ำต�ำแหน่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

 มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้น
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 มำตรำ ๓ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๓ แห่งพระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยปรญิญำในสำขำวชิำอกัษรย่อส�ำหรบัสำขำวชิำ ครุยวิทยฐำนะ 

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ�ำต�ำแหน่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน

 “มำตรำ ๓ ให้ก�ำหนดปริญญำในสำขำวิชำและอักษรย่อส�ำหรับสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ดังต่อไปนี้

  (๑) สำขำวิชำกำรบัญชี มีปริญญำสำมชั้น คือ

   (ก) เอก เรียกว่ำ “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ด.” และ “ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต”

    ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”

   (ข) โท เรียกว่ำ “บัญชีมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.”

   (ค) ตรี เรียกว่ำ “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.”

  (๒) สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย มีปริญญำสำมชั้น คือ

   (ก) เอก เรียกว่ำ “กำรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.ด.” 

    และ “ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”

   (ข) โท เรียกว่ำ “กำรแพทย์แผนไทยมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.ม.”

   (ค) ตรี เรียกว่ำ “กำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.บ.”

  (๓) สำขำวิชำกำรศึกษำ มีปริญญำสำมชั้น คือ

   (ก) เอก เรียกว่ำ “ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ด.” 

    และ “ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”

   (ข) โท เรียกว่ำ “ครุศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ม.”

   (ค) ตรี เรียกว่ำ “ครุศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.”

  (๔) สำขำวิชำนิติศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ

   (ก) เอก เรียกว่ำ “นิติศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” 

    และ “ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”

   (ข) โท เรียกว่ำ “นิติศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.”

   (ค) ตรี เรียกว่ำ “นิติศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.”
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  (๕) สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ

   (ก) เอก เรียกว่ำ “นิเทศศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” 

    และ “ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”

   (ข) โท เรียกว่ำ “นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.”

   (ค) ตรี เรียกว่ำ “นิเทศศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”

  (๖) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ มีปริญญำสำมชั้น คือ

   (ก) เอก เรียกว่ำ “บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” 

    และ “ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”

   (ข) โท เรียกว่ำ “บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”

   (ค) ตรี เรียกว่ำ “บริหำรธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”

  (๗) สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ

   (ก) เอก เรียกว่ำ “พยำบำลศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ด.” และ

    “ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”

   (ข) โท เรียกว่ำ “พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ม.”

   (ค) ตรี เรียกว่ำ “พยำบำลศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.บ.”

  (๘) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ

   (ก) เอก เรียกว่ำ “รัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” 

    และ “ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”

   (ข) โท เรียกว่ำ “รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.”

   (ค) ตรี เรียกว่ำ “รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”
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  (๙) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ

   (ก) เอก เรียกว่ำ “วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” 

    และ “ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”

   (ข) โท เรียกว่ำ “วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”

   (ค) ตรี เรียกว่ำ “วิทยำศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”

  (๑๐) สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ

   (ก) เอก เรียกว่ำ “วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” และ “ปรัชญำ

    ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”

   (ข) โท เรียกว่ำ “วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”

   (ค) ตรี เรียกว่ำ “วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”

  (๑๑) สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ

   (ก) เอก เรียกว่ำ “ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต”

    ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”

   (ข) โท เรียกว่ำ “ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”

   (ค) ตรี เรียกว่ำ “ศิลปศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”

  ทั้งนี้ หำกมีสำขำหรือวิชำเอกให้ระบุชื่อสำขำหรือวิชำเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ำยปริญญำด้วย”

 มำตรำ ๔ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๗ แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำอักษรย่อส�ำหรับ สำขำวิชำ 

ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ�ำต�ำแหน่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน

  “มำตรำ ๗  สีประจ�ำสำขำวิชำ มีดังต่อไปนี้

   (๑) สำขำวิชำกำรบัญชี สีฟ้ำครำม

   (๒) สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย สีเขียวใบไม้

   (๓) สำขำวิชำกำรศึกษำ สีฟ้ำ
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   (๔) สำขำวิชำนิติศำสตร์ สีขำว

   (๕) สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ สีน�้ำเงิน

   (๖) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ  สีชมพู

   (๗) สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์  สีม่วง

   (๘) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์  สีน�้ำตำล

   (๙)  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์  สีเหลือง

   (๑๐) สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์  สีแดง

   (๑๑) สำขำวิชำศิลปศำสตร์  สีแสด”

 ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร

 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ

 นำยกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีได้เปิดสอน สำขำวิชำกำรบัญชี  

สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย และสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ เพิ่มขึ้น สมควรก�ำหนดปริญญำในสำขำวิชำและอักษรย่อส�ำหรับสำขำวิชำ รวมทั้ง

สีประจ�ำสำขำวิชำส�ำหรับสำขำวิชำดังกล่ำว จึงจ�ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

 เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยรำชัฏเพชรบุรีด�ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘(๒) และ (๑๒) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภำมหำวิทยำลัย รำชภัฏเพชรบุรี 

จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส�ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ว่ำด้วย กำรประเมินผลกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

 ข้อ ๔ ให้ยกเลกิระเบยีบสภำมหำวทิยำลัยรำชภฏัเพชรบรีุ ว่ำด้วย กำรโอนผลกำรเรียน และกำรยกเว้นรำยวชิำในระดบัปรญิญำตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘

 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกระเบียบสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ว่ำด้วย กำรเทียบโอนผลกำรเรียนจำกกำรศึกษำนอกระบบและ 

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย พ.ศ. ๒๕๔๘

 ข้อ ๖ ในข้อบังคับนี้ 

  “มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

  “สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

  “สภำวิชำกำร” หมำยควำมว่ำ สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

  “อธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

  “คณะ” หมำยควำมว่ำ คณบดีของคณะหรือผู้บริหำรหน่วยงำนที่มีนักศึกษำสังกัดอยู่
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 “นักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำภำคปกติ 

    และภำคนอกเวลำปกติของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

 “คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

 “คณะกรรมกำรประจ�ำคณะ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประจ�ำคณะของคณะหรือหน่วยงำนที่มีนักศึกษำ

        สังกัดอยู่

 “คณะกรรมกำรประจ�ำหลักสูตร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประจ�ำหลักสูตรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

 “อำจำรย์ที่ปรึกษำ”   หมำยควำมว่ำ อำจำรย์ที่รับผิดชอบและคอยติดตำมดูแลให้ค�ำปรึกษำนักศึกษำ  

        มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

 “คณำจำรย์ประจ�ำ”   หมำยควำมว่ำ อำจำรย์ที่สังกัดอยู่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

 “กำรศึกษำแบบเรียนครั้งละรำยวิชำ (Block Course System)”

      หมำยควำมว่ำ กำรจัดกำรศึกษำที่ก�ำหนดให้นักศึกษำเรียนครั้งละรำยวิชำ

        ตลอดหลักสูตร

 “ภำคกำรศึกษำปกติ”  หมำยควำมว่ำ ภำคกำรศึกษำที่ ๑ และ ภำคกำรศึกษำที่ ๒

 “ภำคฤดูร้อน”   หมำยควำมว่ำ ภำคกำรศึกษำหลังภำคกำรศึกษำที่ ๒

 ข้อ ๗ ให้อธิกำรบดรัีกษำกำรตำมข้อบงัคับน้ี มีอ�ำนำจในกำรออกระเบยีบ ประกำศ หรอืแนวปฏบัิติเกีย่วกบัข้อบงัคบั และเป็น 

ผูว้นิจิฉยัชีข้ำดในกรณทีีจ่ะต้องมีกำรด�ำเนินกำรใดๆ ทีมิ่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้หรอืก�ำหนดไว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณทีีม่คีวำมจ�ำเป็นต้องผ่อน

ผนัข้อก�ำหนดในข้อบังคบันีเ้ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ให้กำรด�ำเนินกำรจดักำรศกึษำขัน้ปรญิญำตรขีองมหำวทิยำลยัเป็นไปโดยเรยีบร้อยให้อธกิำรบดี

มีอ�ำนำจตีควำม วินิจฉัยสั่งกำร และปฏิบัติตำมที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นที่สุด
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หมวด ๑
ระบบการบริหารวิชาการ

 ข้อ ๘  มหำวิทยำลัย จัดกำรบริหำรงำนวิชำกำรโดยมีหน่วยงำน บุคคล และคณะบุคคลด�ำเนินงำน ดังนี้ 

   (๑) สภำวิชำกำร

   (๒) คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร

   (๓) คณบดี

   (๔) คณะกรรมกำรประจ�ำคณะ

   (๕) คณะกรรมกำรประจ�ำหลักสูตร

   (๖) อำจำรย์ที่ปรึกษำ

 ข้อ ๙  กำรแต่งตั้งสภำวิชำกำร ให้เป็นไปตำมบทบัญญัติในมำตรำ ๒๐ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

 ข้อ ๑๐  อ�ำนำจหน้ำที่สภำวิชำกำร ให้เป็นไปตำมบทบัญญัติในมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๗

 ข้อ ๑๑  ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร ประกอบด้วย

   (๑) อธิกำรบดี หรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำน

   (๒) ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นกรรมกำร

   (๓) รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นกรรมกำร

   (๔) คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมกำร

   (๕) ผู้แทนสภำคณำจำรย์ ๑ คน เป็นกรรมกำร

   (๖) หัวหน้ำส�ำนักงำนผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำร เป็นเลขำนุกำร

 ผู้แทนสภำคณำจำรย์มำจำกกำรคัดเลือกจำกกลุ่มสภำคณำจำรย์ ๑ คน แล้วเสนอต่ออธิกำรแต่งตั้งโดยประธำนสภำคณำจำรย์

 ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร มีหน้ำที่ดังนี้

   (๑) พิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประมวลผลกำรศึกษำ

   (๒) พิจำรณำกลั่นกรองร่ำงระเบียบหรือประกำศ ท่ีเก่ียวกับกำรจัดกำรศึกษำก่อนน�ำเสนอต่อสภำวิชำกำร

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔

- 95 -



   (๓) พิจำรณำกลั่นกรองกำรแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ

   (๔) ดูแลก�ำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบำยของมหำวิทยำลัย

   (๕) พิจำรณำกลั่นกรองแผนกำรรับนักศึกษำ

   (๖) อนุมัติกำรส�ำเร็จกำรศึกษำ

   (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร เพื่อด�ำเนินกำรใดๆ อันอยู่ในอ�ำนำจหน้ำที่

   (๘) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย

 ข้อ ๑๓ ใหค้ณะเปน็หน่วยงำนผลิตบณัฑติ ตำมนโยบำยของมหำวทิยำลยับริหำรงำนโดยคณบด ีและคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ

 ข้อ ๑๔ กำรได้มำซึ่งอ�ำนำจ หน้ำที่ของคณบดี และคณะกรรมกำรประจ�ำคณะให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

 ข้อ ๑๕ ให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ�ำหลักสูตร ตำมค�ำแนะน�ำของคณบดีหลักสูตรละไม่น้อยกว่ำ ๕ คน จำก

คณำจำรย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร

 ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมกำรประจ�ำหลักสูตร มีหน้ำที่ ดังนี้

   (๑) พัฒนำและหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำหรือประกำศอื่นใด

ของกระทรวงศึกษำธิกำร

   (๒) จัดท�ำอัตรำก�ำลังผู้สอนเสนอต่อคณบดี

   (๓) เสนอแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษต่ออธิกำรบดี

   (๔) เสนอแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำต่ออธิกำรบดี

   (๕) เสนอแผนกำรด�ำเนินกำรพัฒนำนักศึกษำทุกชั้นปี ตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   (๖) ด�ำเนินกำรประเมินผลกำรผลิตบัณฑิตประจ�ำปี ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย

   (๗) ด�ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

   (๘) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะหรือมหำวิทยำลัยมอบหมำย

 ข้อ ๑๗ ใหม้หำวทิยำลยัแตง่ตัง้บคุคลเพือ่ท�ำหนำ้ทีอ่ำจำรยท์ีป่รกึษำ โดยมหีนำ้ทีใ่หค้�ำปรกึษำดแูลสนบัสนนุทำงดำ้นวชิำกำร 

วิธีกำรเรียน แผนกำรเรียน และให้มีส่วนในกำรประเมินผลควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนของนักศึกษำ และภำรกิจอื่นที่คณะและมหำวิทยำลัย

มอบหมำย

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔

- 96 -



หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา

 ข้อ ๑๘ ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำเป็นนักศึกษำ

  ๑๘.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำเป็นนักศึกษำ

   (๑)  ไม่เคยเป็นผู้มีควำมประพฤติเสียหำยร้ำยแรง

   (๒)  ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ

   (๓)  มีคุณสมบัติอื่นตำมข้อก�ำหนดของมหำวิทยำลัยและหรือหลักสูตรที่สมัครเข้ำศึกษำ 

  ๑๘.๒ คุณวุฒิของผู้สมัคร

   (๑) หลกัสตูรอนปุรญิญำ ปรญิญำตร ี๔ ปี และปรญิญำตร ี๕ ปี ต้องส�ำเรจ็กำรศกึษำไม่ต�ำ่กว่ำระดบัมธัยมศึกษำ

ตอนปลำยหรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรหรือสภำมหำวิทยำลัยรับรอง

   (๒) หลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำหรือ สูงกว่ำจำก

สถำบันกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรหรือสภำมหำวิทยำลัยรับรอง ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมประกำศของกระทรวง

 ข้อ ๑๙ กำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำ ก�ำหนดกำรเละวิธีกำรรับเข้ำศึกษำให้ท�ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย    

 ข้อ ๒๐ กำรขึ้นทะเบียน

  ๒๐.๑ ผู้สมัครเป็นนักศึกษำจะมีสถำนภำพเป็นนักศึกษำเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว

  ๒๐.๒ กำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำให้เป็นไปตำมประกำศที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
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หมวด ๓
ระบบการจัดการศึกษา

 ข้อ ๒๑ ระบบกำรจัดกำรศึกษำ

  ๒๑.๑ กำรจดักำรศกึษำใช้ระบบทวิภำค โดยหนึง่ปีกำรศกึษำแบ่งออกเป็น ๒ ภำคกำรศกึษำปกต ิหนึง่ภำคกำรศกึษำ

ปกติมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ สัปดำห์ มหำวิทยำลัยอำจจัดให้มีภำคกำรศึกษำฤดูร้อน โดยก�ำหนดระยะเวลำของ แต่ละรำยวิชำให้มี

สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภำคกำรศึกษำปกติ กำรจัดกำรศึกษำแบ่งเป็น

   (๑) นักศึกษำภำคปกติ ให้จัดกำรเรียนกำรสอนเป็น ๒ ภำคกำรศึกษำ คือ ภำคกำรศึกษำที่ ๑ และ  

ภำคกำรศึกษำที่ ๒ และมหำวิทยำลัยอำจเปิดภำคฤดูร้อนเพิ่มอีกได้ ซึ่งเป็นภำคกำรศึกษำที่ไม่บังคับ

   (๒) นักศึกษำภำคนอกเวลำปกติ ให้จัดกำรเรียนกำรสอนเป็น ๓ ภำคกำรศึกษำ คือ ภำคกำรศึกษำที่ ๑  

ภำคกำรศึกษำที่ ๒ และภำคฤดูร้อน

  ๒๑.๒ “หน่วยกิต” หมำยควำมว่ำ หน่วยที่ใช้แสดงถึงปริมำณกำรศึกษำที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร

   “คำบเรียน” หมำยควำมว่ำ เวลำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ นำที    

   โดยมีเกณฑ์ในกำรก�ำหนดหน่วยกิต มีดังนี้

   (๑) รำยวิชำภำคทฤษฎีที่ใช้เวลำบรรยำย หรืออภิปรำยปัญหำในช้ันเรียนไม่น้อยกว่ำ ๑๕ คำบเรียน ต่อ 

ภำคกำรศึกษำ ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต

   (๒) รำยวิชำภำคปฏิบัติที่ใช้เวลำปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อยกว่ำ ๓๐ คำบเรียนต่อภำคกำรศึกษำ ให้นับเป็น  

๑ หน่วยกิต

   (๓) รำยวิชำกำรฝึกงำนหรือฝึกภำคสนำมที่ใช้เวลำฝึกไม่น้อยกว่ำ ๕๐ ช่ัวโมงต่อภำคกำรศึกษำ ให้นับเป็น  

๑ หน่วยกิต

  ๒๑.๓ มหำวิทยำลัยอำจจัดกำรศึกษำแบบเรียนครั้งละรำยวิชำได้ ทั้งนี้หลักสูตรที่จัดกำรศึกษำแบบเรียนครั้งละ 

รำยวชิำจะต้องมจี�ำนวนชัว่โมงเรียนต่อหน่วยกติ จ�ำนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูร และระยะเวลำกำรศกึษำ เมือ่เทยีบเคยีงกบัภำคปกติแล้ว 

ต้องไม่ต�่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนอุดมศึกษำ

 ข้อ ๒๒ ก�ำหนดวันเปิดและปิดภำคกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยให้ท�ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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หมวด ๔
การลงทะเบียนเรียน

 ข้อ ๒๓ กำรลงทะเบียนเรียน

  ๒๓.๑ นักศกึษำใหม่ทีเ่ข้ำศกึษำในภำคกำรศกึษำแรกต้องลงทะเบยีนเรยีนภำยในเวลำทีม่หำวทิยำลยัก�ำหนด มฉิะนัน้

จะถือว่ำสละสิทธิ์กำรเป็นนักศึกษำและจะถูกถอนชื่อออกจำกทะเบียน

  ๒๓.๒ นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนเรียนภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด

  ๒๓.๓ กำรลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อได้ช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด  

และหำกนักศึกษำมีควำมต้องกำรผ่อนผันกำรช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ นักศึกษำจะต้องยื่นเรื่องขอผ่อนผันกำรช�ำระภำยในเวลำที่

มหำวิทยำลัยก�ำหนด

  ๒๓.๔ ก�ำหนดกำรลงทะเบียนเรียน วิธีกำรลงทะเบียนเรียน และกำรช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำให้เป็นไป  

ตำมประกำศมหำวิทยำลัย  

  ๒๓.๕ กำรลงทะเบยีนเรียน จะต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกอำจำรย์ทีป่รกึษำ หรอืประธำนหลกัสูตร และเป็นไปตำม 

ข้อก�ำหนดของหลักสูตร

  ๒๓.๖ กำรลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท

   (๑)  กำรลงทะเบียนเรียนที่นับหน่วยกิต และคิดค่ำระดับคะแนน

   (๒)  กำรลงทะเบียนเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร โดยไม่คิดค่ำระดับคะแนน    

   (๓) กำรลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟัง

  ๒๓.๗ นักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนเรียนต่ำงมหำวิทยำลัยได้ โดยควำมเห็นชอบของมหำวิทยำลัย

  ๒๓.๘ จ�ำนวนหน่วยกิตในกำรลงทะเบียนเรียน

   นักศึกษำปกติ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในภำคกำรศึกษำปกติและลงทะเบียน เรียนได้ไม่เกิน 

๙ หน่วยกิตในภำคฤดูร้อน

   นักศึกษำปกติ สำมำรถลงทะเบียนเรียนสูงกว่ำที่ก�ำหนดได้ในกรณีที่จ�ำเป็นหรือกรณีจะขอส�ำเร็จกำรศึกษำ 

ในภำคกำรศกึษำนัน้ โดยลงได้ไม่เกนิ ๒๔ หน่วยกติในภำคปกติและไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตในภำคฤดูร้อนทัง้นีใ้ห้มหำวทิยำลัยเป็นผูพ้จิำรณำอนมุตัิ 

โดยค�ำแนะน�ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำและคณะ ก่อนกำรลงทะเบียนเรียน
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   นักศึกษำภำคนอกเวลำปกติ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในภำคกำรศึกษำปกติและลงทะเบียน

เรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิตในภำคฤดูร้อน

   นักศึกษำภำคนอกเวลำปกติ สำมำรถลงทะเบียนเรียนสูงกว่ำท่ีก�ำหนดได้ในกรณีที่จ�ำเป็นหรือกรณีจะขอ 

ส�ำเรจ็กำรศึกษำในภำคกำรศกึษำนัน้ โดยลงได้ไม่เกนิ ๑๘ หน่วยกติในภำคเรียนปกติ และไม่เกิน ๙ หน่วยกิตในภำคฤดูร้อน ทัง้น้ีให้มหำวทิยำลยั 

เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ โดยค�ำแนะน�ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำและคณะ ก่อนกำรลงทะเบียนเรียน แต่นักศึกษำต้องเสียค่ำหน่วยกิตส่วนที่เกิน  

ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย

  ๒๓.๙ นักศึกษำจะต้องตรวจสอบสถำนภำพของตนเองก่อนกำรลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง นักศึกษำที่ไม่ปฏิบัติ  

ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขตำมประกำศของมหำวิทยำลัยจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน

 ข้อ ๒๔ กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่มีวิชำบังคับก่อน (Pre – requisite) นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่เป็น  

วิชำบังคับก่อนลงทะเบียนเรียนรำยวิชำต่อเนื่องมิฉะนั้นให้ถือว่ำกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำต่อเนื่องเป็นโมฆะ

 ข้อ ๒๕ กำรขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรำยวิชำ

  ๒๕.๑ กำรขอเพิ่มและขอถอนรำยวิชำ ต้องด�ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนดให้ท�ำกำรลงทะเบียน 

เรียนของภำคกำรศึกษำนั้นๆ โดยจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำและคณะ ถ้ำนักศึกษำขอยกเลิกรำยวิชำหลังจำกช่วงเวลำ  

ดังกล่ำวจะได้รับกำรบันทึกผลกำรประเมินเป็น “W”

  ๒๕.๒ กำรขอยกเลิกรำยวิชำต้องกระท�ำให้เสร็จสิ้นก่อนกำรสอบปลำยภำค ๒ สัปดำห์ส�ำหรับกำรศึกษำ ภำคปกติ 

และก่อนกำรสอบปลำยภำค ๑ สัปดำห์ส�ำหรับภำคฤดูร้อน

  ๒๕.๓ นักศึกษำที่เข้ำศึกษำแบบเรียนครั้งละรำยวิชำ จะต้องท�ำกำรเพิ่ม ถอน และยกเลิกรำยวิชำให้เสร็จสิ้น ภำยใน

เวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด ของภำคกำรศึกษำนั้นๆ

 ข้อ ๒๖ กำรช�ำระเงินให้เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด โดยให้จัดท�ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย

 ข้อ ๒๗ กรณีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนครบตำมหลักสูตรแล้ว หำกต้องกำรเรียนรำยวิชำเพ่ิมเติม เพื่อต้องกำรผลกำรเรียน  

ต้องช�ำระเงินค่ำลงทะเบียนตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
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หมวด ๕
ระยะเวลาการศึกษา

 ข้อ ๒๘ ระยะเวลำกำรศึกษำ

  ๒๘.๑  นักศึกษำภำคปกติ

   (๑) หลักสูตรอนุปริญญำ ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๕ ภำคกำรศึกษำปกติและไม่เกิน ๑๒ ภำคกำรศึกษำปกติ

   (๒) หลักสูตรปริญญำ (๔ ปี) ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๖ ภำคกำรศึกษำและไม่เกิน ๑๖ ภำคกำรศึกษำปกติ

   (๓) หลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๔ ภำคกำรศึกษำปกติ และไม่เกิน ๘ ภำค 

กำรศึกษำปกติ

   (๔) หลักสูตรปริญญำตรี (๕ ปี) ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๘ ภำคกำรศึกษำปกติ และไม่เกิน ๒๐ ภำค 

กำรศึกษำปกติ

  ๒๘.๒ นักศึกษำภำคนอกเวลำปกติ

   (๑) หลักสูตรอนุปริญญำ ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๗ ภำคกำรศึกษำ และไม่เกิน ๑๘ ภำคกำรศึกษำ

   (๒) หลักสูตรปริญญำตรี (๔ ปี) ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ภำคกำรศึกษำ และไม่เกิน ๒๔ ภำคกำรศึกษำ

   (๓) หลักสูตรปริญญำตร ี(ต่อเนือ่ง) ใช้เวลำศกึษำไม่น้อยกว่ำ ๖ ภำคกำรศกึษำ และไม่เกิน ๑๒ ภำคกำรศกึษำ

   (๔) หลักสูตรปริญญำตรี (๕ ปี) ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๑๒ ภำคกำรศึกษำ และไม่เกิน ๓๐ ภำคกำรศึกษำ

หมวด ๖
การเรียน การฝกประสบการณ์วิชาชีพและการสอบ

 ข้อ ๒๙ กำรเรียน

  นักศึกษำจะต้องมีเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียนทั้งหมดของรำยวิชำนั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้ำสอบ

ปลำยภำค ในกรณีที่นักศึกษำมีเวลำเรียนน้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ต้องยื่นค�ำร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐำนแสดงเหตุจ�ำเป็นของกำรขำดเรียน ที่

ต่ออำจำรย์ผู้สอน โดยควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำและคณะ ก่อนกำรสอบปลำยภำค ๑ สัปดำห์ ส�ำหรับนักศึกษำที่มีเวลำเรียน น้อย

กว่ำร้อยละ ๖๐ ให้ได้รับผลกำรเรียนเป็น “E” หรือ “F” 

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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 ข้อ ๓๐ กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

  ๓๐.๑ นักศึกษำจะต้องฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพตำมที่ระบุไว้ในหลักสูตร ถ้ำผู้ใดปฏิบัติงำนไม่ครบถ้วน ให้ถือว่ำ 

กำรศึกษำยังไม่สมบูรณ์

  ๓๐.๒ ในระหว่ำงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี นกัศกึษำจะต้องประพฤติตนตำมระเบียบ และปฏิบติังำนตำมข้อก�ำหนด

ทุกประกำร หำกฝ่ำฝืน ผู้คุมซึ่งเป็นอำจำรย์และบุคลำกรในหน่วยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพอำจพิจำรณำส่งตัวกลับ และด�ำเนินกำรกำรฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพใหม่

 ข้อ ๓๑ กำรสอบ

  ๓๑.๑ กำรสอบแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ กำรสอบย่อย กำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค โดยให้มีคะแนน

สอบปลำยภำคตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ถึง ร้อยละ ๕๐ ของคะแนนทั้งหมด

  ๓๑.๒ นักศึกษำที่ไม่ได้เข้ำสอบปลำยภำคตำมเวลำก�ำหนดโดยมีเหตุผลควำมจ�ำเป็นจะต้องยื่นค�ำร้องขอสอบต่อ 

อำจำรย์ผู้สอน โดยควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำและคณะนับต้ังแต่วันสอบวิชำนั้น หรืออย่ำงช้ำที่สุดภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิด 

ภำคกำรศกึษำถดัไป กำรพจิำรณำค�ำร้องให้อยู่ในดลุยพนิิจของคณะ หำกนกัศกึษำไม่ยืน่ค�ำร้องภำยในก�ำหนดหรอืคณะพจิำรณำแล้วไม่อนญุำต

ให้สอบ ให้อำจำรย์ผู้สอนปรับคะแนนสอบปลำยภำคเป็นศูนย์และประเมินผลกำรศึกษำจำกคะแนนที่มีอยู่

  ๓๑.๓ นักศึกษำที่ทุจริตในกำรสอบ เมื่อนักศึกษำกระท�ำผิดหรือร่วมกระท�ำผิดระเบียบกำรสอบให้คณะกรรมกำร

บริหำรวิชำกำรพิจำรณำโทษนักศึกษำที่กระท�ำผิดระเบียบกำรสอบแล้วรำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อมหำวิทยำลัยเพื่อด�ำเนินกำรลงโทษ และ 

แจ้งโทษให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทรำบ โดยมีแนวทำงกำรพิจำรณำโทษดังต่อไปนี้

   (๑) ถ้ำเป็นควำมผิดประเภททุจริต หรือส่อเจตนำทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรำยวิชำที่

กระท�ำผิดและหรืออำจพิจำรณำสั่งพักกำรศึกษำนักศึกษำผู้นั้นได้ไม่เกิน ๑ ภำคกำรศึกษำ

   (๒) ถ้ำเป็นควำมผิดอย่ำงอื่นตำมที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษำในกำรสอบ ให้ลงโทษตำมควรแก่ควำม

ผิดนั้น แต่จะต้องไม่เกินกว่ำระดับโทษต�่ำสุดของควำมผิดประเภททุจริต

   (๓) ถ้ำนักศึกษำกระท�ำผิดหรือร่วมกระท�ำผิดอื่นๆ ที่เก่ียวกับกำรสอบให้คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรเป็น 

ผู้พิจำรณำ กำรลงโทษเสนอต่อมหำวิทยำลัยตำมควรแก่ควำมผิดนั้น

   (๔) กำรให้พกักำรศกึษำของนักศกึษำตำมค�ำสัง่ของมหำวทิยำลยัให้เริม่เมือ่สิน้สดุภำคกำรศกึษำทีก่ระท�ำผดิ

นั้น ทั้งนี้ให้นับระยะเวลำที่ถูกสั่งพักกำรศึกษำเข้ำเป็นระยะเวลำกำรศึกษำด้วย

   (๕) นกัศกึษำทีถ่กูสัง่พกักำรศกึษำจะต้องช�ำระค่ำธรรมเนยีมกำรรักษำสภำพนกัศึกษำทกุภำคกำรศึกษำทีพ่กั

กำรศึกษำ 
คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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หมวด ๗
การวัดและประเมินผล

 ข้อ ๓๒ ให้มีกำรประเมินผลกำรศึกษำในรำยวิชำต่ำงๆ ตำมหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้

  ๓๒.๑ ระบบค่ำระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ

   ระดับคะแนน    ควำมหมำย ค่ำระดับคะแนน

     A    ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐

     B+   ดีมำก (Very Good)  ๓.๕

     B    ดี (Good)   ๓.๐

     C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕

     C    พอใช้ (Fair)  ๒.๐

     D+   อ่อน (Poor)  ๑.๕

     D   อ่อนมำก (Very Poor)  ๑.๐

     E    ตก (Fail)   ๐.๐

  ระบบนี้ใช้ส�ำหรับกำรประเมินผลรำยวิชำที่บังคับเรียนตำมหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่ำสอบได้ต้องไม่ต�่ำกว่ำ “D” 

ถ้ำนกัศกึษำได้ระดบัคะแนนในรำยวิชำใดต�ำ่กว่ำ “D” ต้องลงทะเบยีนเรียนใหม่จนกว่ำจะสอบได้ กรณวีชิำเลอืกถ้ำได้ระดบัคะแนนต�ำ่กว่ำ “D” 

สำมำรถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรำยวิชำอ่ืนได้ ส่วนกำรประเมินผลรำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

ถ้ำได้ระดับคะแนนต�่ำกว่ำ “C” ถือว่ำสอบตก นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้ำได้รับกำรประเมินผลต�่ำกว่ำ “C” เป็นครั้งที่สอง  

ถือว่ำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ทั้งนี้ยกเว้นนักศึกษำระดับปริญญำตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญำ ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรที่มหำวิทยำลัย

เปิดหลักสูตรระดับอนุปริญญำในสำขำเดียวกัน

  ๓๒.๒ ระบบไม่มีค่ำระดับคะแนน ก�ำหนดสัญลักษณ์กำรประเมินผล ดังนี้

   ผลการศึกษา   ระดับการประเมิน

   ผ่ำนดีเยี่ยม   PD (Pass with Distinction)

   ผ่ำน     P (Pass)

   ไม่ผ่ำน    F (Fail)

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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  ระบบคะแนนนีใ้ช้ส�ำหรบักำรประเมนิผลรำยวชิำทีห่ลกัสตูรบงัคับให้เรียนเพิม่ตำมข้อก�ำหนดเฉพำะ และรำยวชิำทีส่ภำ

มหำวิทยำลัยก�ำหนดให้เรียนเพิ่ม

  รำยวิชำที่ได้ผลประเมิน “F” นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ จนกว่ำจะได้สอบได้

 ข้อ ๓๓ สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้

  AU (Audit) ใช้ส�ำหรับกำรลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิตและผู้ลงทะเบียนได้ปฏิบัติตำมเกณฑ์ที่

ผู้สอนก�ำหนด กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดได้ ให้ถือว่ำผู้เรียนยกเลิกกำรเรียนรำยวิชำนั้น และให้บันทึกผลกำรประเมินเป็น

  “W” W (Withdraw) ใช้ส�ำหรับกำรบันทึกรำยวิชำที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรำยวิชำนั้น โดยต้องด�ำเนินกำรให้เสร็จสิ้น

ก่อนก�ำหนดสอบปลำยภำคไม่น้อยกว่ำ ๒ สัปดำห์ในภำคกำรศึกษำปกติ และไม่น้อยกว่ำ ๑ สัปดำห์ในภำคฤดูร้อน และใช้ในกรณีที่นักศึกษำลำ

พักกำรศึกษำหรือถูกสั่งให้พักกำรศึกษำหลังจำกลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำนั้นแล้ว

  T (Transfer) ใช้ส�ำหรับบันทึกกำรเทียบโอนผลกำรเรียน

  IP (In Progress) ใช้ส�ำหรบับนัทกึกำรประเมนิผลในรำยวชิำทีม่กีำรเรยีนกำรสอนต่อเนือ่งอยู ่และยงัไม่สำมำรถประเมนิ

ผลในภำคกำรศึกษำที่ลงทะเบียนได้ ทั้งนี้ให้ใช้เฉพำะบำงรำยวิชำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด นักศึกษำที่ได้รับกำรประเมินเป็น “IP” จะต้องติดต่อ

ผู้สอนเพื่อด�ำเนินกำรขอรับกำรประเมินผล เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในสองภำคกำรศึกษำถัดไป หำกพ้นก�ำหนดระยะเวลำ ดังกล่ำว 

มหำวิทยำลัยจะเปลี่ยนผลกำรศึกษำเป็น E หรือ F ตำมกรณี

  I (Incomplete) ใช้ส�ำหรับกำรบันทึกกำรประเมินผลในรำยวิชำที่นักศึกษำยังท�ำงำนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำ 

หรือใช้ส�ำหรับบันทึกรำยวิชำที่นักศึกษำขำดสอบ และมหำวิทยำลัยอนุญำตให้สอบ นักศึกษำที่ได้ “I” จะต้องด�ำเนินกำรขอรับกำรประเมินผล

เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภำคกำรศึกษำถัดไป กำรเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด�ำเนินกำรดังนี้

  (๑) กรณีนักศึกษำยังท�ำงำนไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สำมำรถส่งงำนได้ตำมเวลำที่ก�ำหนด ให้ผู้สอนพิจำรณำ

ผลงำนท่ีค้ำงอยูเ่ป็นศนูย์ และประเมินผลกำรศกึษำจำกคะแนนทีม่อียูใ่ห้เสร็จสิน้ภำยในภำคกำรศกึษำถดัไป หำกไม่ส่งผลกำรศกึษำตำมก�ำหนด

มหำวิทยำลัยจะเปลี่ยนผลกำรศึกษำเป็น “E” หรือ “F” ตำมแต่กรณี

  (๒) กรณีนักศึกษำขำดสอบ และมหำวิทยำลัยอนุญำตให้สอบ แต่ไม่มำสอบภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด

 ให้ผู้สอนปรับคะแนนปลำยภำคเป็นศูนย์และประเมินผลกำรศึกษำจำกคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นในภำคกำรศึกษำถัดไป

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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  (๓)  นักศึกษำที่ได้รับผลกำรเรียนเป็น “I” ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยและด�ำเนินกำรแก้ “I” ในภำคกำรศึกษำถัดไป

ต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ

 ข้อ ๓๔ รำยวิชำที่ได้รับกำรยกเว้นกำรศึกษำ ให้ได้รับผลกำรประเมินเป็น “P”

 ข้อ ๓๕ นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรำยวิชำซ�้ำกับรำยวิชำที่ศึกษำมำแล้วใน 

ระดับอนุปริญญำไม่ได้ หำกลงทะเบียนซ�้ำให้เว้นกำรนับหน่วยกิต เพื่อพิจำรณำวิชำเรียนครบตำมหลักสูตรที่ก�ำลังศึกษำอยู่ เว้นแต่เป็นรำยวิชำ

ที่เคยสอบได้มำแล้วในระดับอนุปริญญำเกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำถึงวันเข้ำศึกษำ

 ข้อ ๓๖ กำรคิดค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย

  ๓๖.๑  ค่ำระดับคะแนนเฉล่ียประจ�ำภำค และค่ำระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ให้คิดเป็นทศนิยม ๒ ต�ำแหน่ง โดย 

ไม่ปัดเศษ ส�ำหรับรำยวิชำที่ยังมีผลกำรเรียนเป็น “I” ไม่น�ำหน่วยกิตมำเป็นตัวหำรเฉลี่ย เมื่อมีกำรประเมินเปลี่ยนจำก “I” เป็นระดับคะแนน

ตำมข้อ ๓๒.๑ จึงจะน�ำผลมำคิดในภำคกำรศึกษำที่มีกำรเปลี่ยน

  ๓๖.๒  กรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำซ�้ำกับรำยวิชำที่สอบได้แล้วให้นับหน่วยกิต และค่ำระดับคะแนน

เฉพำะรำยวิชำที่ลงทะเบียนครั้งล่ำสุดเท่ำนั้น

  ๓๖.๓  ค่ำระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมให้คดิเฉพำะรำยวชิำทีม่กีำรประเมนิผลตำมข้อ ๓๒.๑ ส�ำหรบัผลกำรประเมนิเป็น 

“E” ไม่มีกำรนับหน่วยกิตของรำยวิชำที่ได้ระดับคะแนนนี้ และไม่น�ำไปค�ำนวณหำค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย

  ๓๖.๔  ผลกำรเรียนระบบไม่มีค่ำระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหำรแต่ให้นับหน่วยกิตเพื่อพิจำรณำ

รำยวิชำเรียนครบตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร

 ข้อ ๓๗ เมื่อนักศึกษำเรียนครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตรแล้ว และได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 

๒.๐๐ นกัศกึษำสำมำรถลงทะเบยีนเรียนรำยวิชำเดมิ หรอืเลอืกเรยีนรำยวชิำเพิม่เตมิ เพือ่ท�ำค่ำระดบัคะแนนเฉลีย่ให้ถงึ ๒.๐๐ กรณเีป็นกำรลง

ทะเบียนเรียนรำยวิชำเดิมให้ฝ่ำยทะเบียนน�ำค่ำระดับคะแนนทุกรำยวิชำมำคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลำที่หลักสูตร

ก�ำหนด
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หมวด ๘
การเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา

 ข้อ ๓๘ “กำรเทียบโอนผลกำรเรียน” หมำยควำมว่ำ กำรน�ำหน่วยกิตและค่ำระดับคะแนนของทุกรำยวิชำที่เคยศึกษำใน 

หลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏมำใช้โดยไม่ต้องศึกษำรำยวิชำนั้นอีก

  “กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ” หมำยควำมว่ำ กำรน�ำหน่วยกิตของรำยวิชำในหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ หรือ

สถำบันอุดมศึกษำอื่น หรือกำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรฝึกอำชีพ หรือจำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำนซึ่งเนื้อหำสำระควำม

ยำกง่ำย เทียบได้ไม่น้อยกว่ำ สำมในสี่ของเนื้อหำในรำยวิชำของหลักสูตรมหำวิทยำลัย และอยู่ในระดับเดียวกันมำใช้โดยไม่ต้องเรียนรำยวิชำ 

นั้นอีก

  ๓๘.๑ รำยวิชำที่จะน�ำมำเทียบโอนผลกำรเรียนหรือยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ ต้องสอนได้หรือเคยศึกษำแล้วไม่เกิน 

๑๐ ปี นับถึงวันที่เข้ำศึกษำ โดยเริ่มนับจำกวันส�ำเร็จกำรศึกษำหรือภำคกำรศึกษำสุดท้ำยที่มีผลกำรเรียน หรือวันสุดท้ำยที่ศึกษำ และผู้ที่จะขอ

เทียบโอนผลกำรเรียนรำยวิชำจะต้องกระท�ำให้เสร็จสิ้นภำยในภำคกำรศึกษำแรกของกำรศึกษำตำมหลักสูตร

  ๓๘.๒ ผู้มีสิทธิในกำรขอเทียบโอนผลกำรเรียน ได้แก่

   (๑) ผู้ที่ศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมำแล้ว แต่ยังไม่ส�ำเร็จกำรศึกษำและไม่พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ  

ตำมข้อ ๒๘ ทั้งนี้จะต้องมีผลกำรเรียนแต่ละรำยวิชำไม่ต�่ำกว่ำ “D” หรือ “P” และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ำกว่ำ ๒.๐๐

   (๒) ผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี

  ๓๘.๓ ผู้มีสิทธิในกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ ได้แก่

   (๑) ผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำหรือเคยศึกษำในระดับอุดมศึกษำ

   (๒) ผู้ท่ีศึกษำจำกกำรศึกษำนอกระบบ และ/หรือ กำรศึกษำตำมอัธยำศัยและต้องมีควำมรู้พื้นฐำนระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำส�ำหรับขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำระดับปริญญำตรี

   (๓) ผู้ที่ขอย้ำยสถำนศึกษำจำกมหำวิทยำลัยอื่น

  ๓๘.๔ เงื่อนไขในกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ

   (๑) ต้องเป็นรำยวิชำที่ได้รับคะแนนไม่ต�่ำกว่ำ “C” หรือ “P”

   (๒) กำรขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำของผู้ศึกษำจำกกำรศึกษำนอกระบบและหรือกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

ให้เป็นไปตำมวิธีกำรประเมินของมหำวิทยำลัย
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   (๓) ผู้ส�ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรมีำแล้วและเข้ำศกึษำให้นบัหน่วยกติหมวดวชิำกำรศกึษำทัว่ไป รวมใน

เกณฑ์กำรส�ำเร็จกำรศึกษำโดยไม่ต้องบันทึกผลกำรเรียนเป็นรำยวิชำ

   (๔) จ�ำนวนหน่วยกติทีไ่ด้รบักำรยกเว้นรวมแล้วต้องไม่เกนิสองในสำมของจ�ำนวนหน่วยกติรวมขัน้ต�ำ่ ซึง่ก�ำหนด

ไว้ในหลักสูตรที่ก�ำลังศึกษำ และเมื่อได้รับกำรยกเว้นแล้วต้องมีเวลำศึกษำในมหำวิทยำลัยไม่น้อยกว่ำ ๑ ปีกำรศึกษำ

  ๓๘.๕ กำรนับจ�ำนวนภำคกำรศึกษำของผู้ที่โอนผลกำรเรียนหรือยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำให้ถือเกณฑ์ ดังนี้

   (๑)  นักศึกษำภำคปกติให้นับจ�ำนวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภำคกำรศึกษำ นักศึกษำ 

ภำคนอกเวลำปกติให้นับจ�ำนวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต เป็น ๑ ภำคกำรศึกษำ

   (๒) กำรโอนผลกำรเรียนของนักศึกษำตำมข้อ ๓๘.๒ (๑) ให้นับเฉพำะภำคกำรศึกษำที่เคยศึกษำและมีผล 

กำรเรียน และนักศึกษำตำมข้อ ๓๘.๒ (๒) ให้นับจ�ำนวนภำคกำรศึกษำต่อเนื่องกัน

 ข้อ ๓๙ นักศกึษำทีข่อโอนผลกำรเรียนและขอยกเว้นกำรเรยีนรำยวชิำ ต้องช�ำระค่ำธรรมเนยีมโดยท�ำเป็นประกำศมหำวทิยำลยั

และต้องมีเวลำศึกษำในมหำวิทยำลัยไม่น้อยกว่ำ ๑ ปีกำรศึกษำ

หมวด ๙
การลาพักการศึกษา การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๔๐ กำรลำพักกำรศึกษำ

  ๔๐.๑ นักศึกษำเข้ำใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกำรเป็นนักศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถยื่นค�ำร้องลำพักกำรศึกษำหรือรักษำ

สภำพกำรเป็นนักศึกษำในภำคกำรศึกษำแรกได้ ยกเว้นในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

   (๑) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ำรับรำชกำรทหำร

   (๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหำวิทยำลัยเห็นสมควรสนับสนุน

   (๓) ประสบอุบัติเหตุ ภยันตรำย หรือเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถศึกษำต่อไปให้ได้ผลดีได้

   (๔) เหตุผลอื่นตำมที่มหำวิทยำลัยเห็นสมควร

  ๔๐.๒ กำรลำพกักำรศึกษำให้ด�ำเนนิกำรผ่ำนคณะ แล้วยืน่ค�ำร้องต่อส�ำนกัส่งเสรมิวชิำกำรและงำนทะเบยีน และต้อง

ได้รับกำรอนุมัติจำกมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ให้นับระยะเวลำลำพักกำรศึกษำเข้ำเป็นระยะเวลำกำรศึกษำด้วย
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  ๔๐.๓ นักศึกษำท่ีได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพนักศึกษำภำยในเวลำที่

มหำวิทยำลัยก�ำหนด

  ๔๐.๔ นักศึกษำที่ลงทะเบียนครบตำมหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส�ำเร็จกำรศึกษำและนักศึกษำที่พักกำรเรียน ต้องรักษำ

สภำพกำรเป็นนักศึกษำทุกภำคกำรศึกษำจนกว่ำจะส�ำเร็จกำรศึกษำ

 ข้อ ๔๑ กำรลำออกและกำรพ้นสภำพนักศึกษำ

  ๔๑.๑ กำรลำออกให้ด�ำเนินกำรผ่ำนคณะ แล้วยื่นค�ำร้องต่อส�ำนักงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

เพื่อให้มหำวิทยำลัยอนุมัติ

  ๔๑.๒ นักศึกษำจะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำในกรณีต่อไปนี้

   (๑) นักศึกษำภำคปกติ

    (๑.๑) ส�ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร

    (๑.๒) ผลกำรประเมินได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่ำ ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำปกติที่ ๒  

นับตั้งแต่เริ่มเข้ำเรียน หรือมีผลกำรประเมินได้รับค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่ำ ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ 

ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ และที่ ๒๐นับตั้งแต่เริ่มเข้ำเรียน ในกรณีที่ภำคกำรศึกษำนั้นมีผลกำรเรียน “I” ไม่ต้องน�ำมำคิด ให้คิดค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมเฉพำะรำยวิชำที่มีค่ำระดับคะแนน

    (๑.๓) ลงทะเบียนเรียนครบตำมหลักสูตรที่ก�ำหนด แต่ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่ำ ๑.๘๐  

    (๑.๔) มีสภำพเป็นนักศึกษำของภำคกำรศึกษำครบตำมข้อ ๒๘

   (๒) นักศึกษำภำคนอกเวลำปกติ

    (๒.๑) ลงทะเบียนเรียนครบตำมหลักสูตรที่ก�ำหนด แต่ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่ำ ๑.๘๐ 

    (๒.๒) มีสภำพเป็นนักศึกษำของภำคกำรศึกษำครบตำมข้อ ๒๘

  ๔๑.๓ ได้รบัคะแนนรำยวิชำเตรยีมฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีหรอืรำยวชิำฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีต�ำ่กว่ำ C เป็นครัง้ที ่๒

  ๔๑.๔ ไม่รักษำสภำพนักศึกษำติดต่อกันเกิน ๒ ภำคกำรศึกษำ

  ๔๑.๕ ประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ
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 ข้อ ๔๒ นักศึกษำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรไม่รักษำสภำพนักศึกษำสำมำรถยื่นค�ำร้องขอคืนสภำพ  

กำรเป็นนักศึกษำต่อมหำวิทยำลัย และเม่ือได้รับอนุมัติแล้วต้องช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรขอคืนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ และค่ำธรรมเนียม  

กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัย

หมวด ๑๐
การส�าเร็จการศึกษา

 ข้อ ๔๓ ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้

  ๔๓.๑ มีควำมประพฤติดี

  ๔๓.๒ ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด

  ๔๓.๓ มีเวลำศึกษำในมหำวิทยำลัยตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร

  ๔๓.๔ สอบได้รำยวิชำต่ำงๆ ครบตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรตำมเกณฑ์กำรประเมินผล

  ๔๓.๕ ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่ำ ๒.๐๐

  ๔๓.๖ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชำเฉพำะ เฉพำะวิชำเอกไม่ต�่ำกว่ำ ๒.๐๐

  ๔๓.๗ สอบผ่ำนกำรประเมนิควำมรู ้และทักษะตำมทีม่หำวทิยำลยัก�ำหนด ยกเว้นนกัศกึษำภำคนอกเวลำปกติ

 ข้อ ๔๔ กำรขออนุมัติส�ำเร็จกำรศึกษำ

  ๔๔.๑ นักศึกษำต้องยื่นค�ำร้องขอส�ำเร็จกำรศึกษำพร้อมใบเสร็จกำรช�ำระเงิน ๒ ภำคเรียนสุดท้ำย ต่อส�ำนักส่งเสริม

วิชำกำรและงำนทะเบียน

  ๔๔.๒ นักศึกษำทีไ่ด้รับพจิำรณำเสนอชือ่ขออนมุตัสิ�ำเรจ็กำรศกึษำต่อคณะกรรมกำรบรหิำรวชิำกำร เสนอชือ่เพือ่ให้

ปริญญำต่อสภำวิชำกำร และเสนอชื่อขออนุมัติอนุปริญญำและปริญญำต่อสภำมหำวิทยำลัยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมข้อ ๔๓ และต้อง

ไม่ค้ำงช�ำระค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ไม่ติดค้ำงวัสดุสำรสนเทศ หรืออยู่ระหว่ำงถูกลงโทษทำงวินัย

 ข้อ ๔๕ กำรให้ปริญญำเกียรตินิยม
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  ๔๕.๑ ปริญญำตรีด้ำนกำรศึกษำของนักศึกษำที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญำเกียรตินิยมมีดังนี้

   (๑) ปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อย

กว่ำ ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสมสมไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

    ปรญิญำตร ี(ต่อเนือ่ง) สอบได้ค่ำระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจำกระดับอนุปริญญำหรือเทยีบเท่ำไม่น้อยกว่ำ 

๓.๖๐ และเรียนครบหลักสตูรได้ค่ำระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมจำกกำรศกึษำในระดบัปรญิญำตร ี (ต่อเนือ่ง) ไม่น้อยกว่ำ ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง และได้รับระดับค่ำคะแนนเฉลี่ยสะสมจำกระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ ขึ้นไป ไม่มีรำยวิชำได้ต�ำ่กว่ำ C  

และเรยีนครบหลกัสตูรได้ค่ำระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมจำกำรศึกษำในระดบัปรญิญำตร ี(ต่อเนือ่ง) ไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ แต่ไม่ถงึ

๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

   (๒) สอบได้ในรำยวิชำใดๆ ไม่ต�่ำกว่ำ C ตำมระบบค่ำระดับคะแนนหรือไม่ได้ “F” ตำมระบบไม่มีค่ำระดับ

คะแนน

   (๓) นักศึกษำภำคปกติ มีเวลำเรียนไม่เกิน ๔ ภำคกำรศึกษำปกติติดต่อกันส�ำหรับหลักสูตรระดับปริญญำ

ตรีต่อเนื่อง ไม่เกิน ๘ ภำคกำรศึกษำปกติติดต่อกัน ส�ำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภำคกำรศึกษำปกติติดต่อกันส�ำหรับ

หลักสูตรระดับปริญญำตรี ๕ ปี

   (๔) นักศึกษำภำคนอกเวลำปกติมเีวลำเรยีนไม่เกนิ ๘ ภำคกำรศกึษำติดต่อกนั ส�ำหรบัหลกัสตูรปรญิญำตรี

ต่อเนื่อง ไม่เกิน ๑๒ ภำคกำรศึกษำติดต่อกัน ส�ำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี ๔ ปี และไม่เกิน ๑๕ ภำคกำรศึกษำติดต่อกัน ส�ำหรับหลักสูตร

ปริญญำตรี ๕ ปี

   (๕) ต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนรำยวิชำซ�้ำกับรำยวิชำเดิมที่สอบได้แล้ว

   (๖) ต้องไม่เคยขอยกเว้นรำยวิชำเรียน

  ๔๕.๒ คุณสมบัติด้ำนคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษำที่จะได้รับปริญญำเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีควำมประพฤติดี 

และ ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยตลอดระยะเวลำที่ศึกษำในมหำวิทยำลัย
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หมวด ๑๑
การควบคุมคุณภาพ

 

 ข้อ ๔๖ ให้มีอำจำรย์ที่ปรึกษำท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำในกำรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำ กำรเปล่ียนรำยวิชำ กำรเพิ่มถอน

รำยวิชำและอื่นๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด

 ข้อ ๔๗ ให้มหำวิทยำลัยประเมินกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอนอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง และให้น�ำผลกำรประเมินมำใช้

ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

 ข้อ ๔๘ ให้มีกำรวิจัยเพื่อติดตำม และประเมินผลกำรใช้หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่องภำยใน ๕ ปี ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย

        ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๓

        

        

        พลเอก

         (สุรยุทธ์ จุลำนนท์)

        นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
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ประกาศมหาวทิยาลยัเพชรบุรี

เรือ่ง อตัราและวิธกีารเกบ็ค่าธรรมเนยีมการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๖๐

 เพื่อให้กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรีเป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  

ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ เพื่อเพิ่มทักษะด้ำนภำษำและทักษะด้ำนประกอบวิชำชีพให้สอดคล้อง 

กับสถำนกำรณ์ ในปัจจุบัน อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำที่ ๓๑(๒) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ 

กับมติคณะกรรมกำร บริหำรมหำวิทยำลัยในครำวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐ และมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

ในครำวประชุม ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๐ มหำวิทยำลัยจึงก�ำหนดอัตรำและวิธีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  

ที่นักศึกษำต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ดังนี้

 ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตรำและวิธีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับ 

ปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๖๐”

 ข้อ ๒ ให้ใช้ประกำศนี้กับนักศึกษำภำคกำรศึกษำที่ ๒/๒๕๕๗ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

  ๑) ประกำศมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีเร่ือง อตัรำและวธิกีำรเรียกเก็บค่ำบ�ำรุงกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

  ๒) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตรำและวิธีกำรเก็บค่ำบ�ำรุงกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๗

  ๓) ประกำศมหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบุร ีเรือ่ง อตัรำและวธิกีำรเรยีกเก็บค่ำบ�ำรงุกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ี(ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘

 ข้อ ๔ ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่จัดเก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร ที่นักศึกษำต้องช�ำระ มีดังนี้ 

  (๑) ค่ำธรรมเนยีมกำรศึกษำที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้ำ ประกอบด้วยค่ำสมัครสอบ ค่ำขึ้นทะเบียนนักศึกษำ และค่ำเอกสำร

คู่มือ รวม ๑,๐๐๐ บำท
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  (๒) ค่ำประกันของเสียหำย ๕๐๐ บำท

   มหำวิทยำลัยจะคืนค่ำประกันของเสียหำยให้เม่ือนักศึกษำส�ำเร็จกำรศึกษำ หรือพ้นสภำพจำกกำรเป็นนักศึกษำ  

กรณีส�ำเร็จกำรศึกษำและมิได้ท�ำทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยเสียหำย นักศึกษำจะต้องขอคืนภำยในเวลำหกเดือนนับจำกวันที่ส�ำเร็จ กำรศึกษำ

หรอืพ้นสภำพจำกกำรเป็นนักศกึษำกรณีส�ำเร็จกำรศึกษำ โดยขอคนืได้เท่ำกบัจ�ำนวนเงินทีเ่หลอือยู ่แต่หำกไม่มำรบัคนื ตำมระยะเวลำทีก่�ำหนด

จะส่งเป็นรำยได้ของมหำวิทยำลัยต่อไป

 ข้อ ๕ ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่เก็บแบบเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำที่นักศึกษำต้องช�ำระ มีดังนี้

  ๕.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

   สำยวิทยำศำสตร์

   (๑)  สำขำวิชำเคมี ๑๑,๐๐๐ บำท

   (๒)  สำขำวิชำชีววิทยำ ๑๑,๐๐๐ บำท

   (๓)  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๑๑,๐๐๐ บำท

   (๔)  สำขำวิชำคณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์ ๑๑,๐๐๐ บำท

   (๕)  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ ๑๑,๐๐๐ บำท

   (๖)  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ ๑๖,๐๐๐ บำท

   (๗)  สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ๑๑,๐๐๐ บำท

   สำยสังคมศำสตร์

   (๑)  สำขำวิชำพลศึกษำ ๑๐,๐๐๐ บำท

   (๒)  สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย ๑๐,๐๐๐ บำท

   (๓)  สำขำวิชำภำษำไทย ๑๐,๐๐๐ บำท

   (๔)  สำขำวิชำภำษำอังกฤษ ๑๐,๐๐๐ บำท

   (๕)  สำขำวิชำศิลปศึกษำ ๑๐,๐๐๐ บำท

   (๖)  สำขำวิชำสังคมศึกษำ ๑๐,๐๐๐ บำท

   (๗)  สำขำวิชำนำฎดุริยำงคศำสตร์ ๑๐,๐๐๐ บำท
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  ๕.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

   (๑)  สำขำกำรพัฒนำชุมชน ๑๐,๐๐๐ บำท

   (๒)  สำขำวิชำศิลปะและกำรออกแบบ ๑๐,๐๐๐ บำท

   (๓)  สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์ ๑๐,๐๐๐ บำท

   (๔)  สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ๑๐,๐๐๐ บำท

   (๕)  สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ ๑๐,๐๐๐ บำท

   (๖)  สำขำวิชำกำรพัฒนำและกำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว ๑๐,๐๐๐ บำท

   (๗)  สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม ๑๐,๐๐๐ บำท

   (๘)  สำขำวิชำภำษำจีน ๑๐,๐๐๐ บำท

    (ยกเว้นนักศึกษำชั้นปีที่ ๓ ที่ศึกษำในโครงกำรควำมร่วมมือ

    กับสถำบันอุดมศึกษำในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนให้

    เก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเหมำจ่ำยปีกำรศึกษำละ ๕๐,๐๐๐ บำท)

   (๙)  สำขำวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำรระหว่ำงประเทศ ๑๕,๐๐๐ บำท

  ๕.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

   (๑)  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ๑๐,๐๐๐ บำท

  ๕.๔  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

   (๑)  สำขำวิชำนิติศำสตร์ ๑๐,๐๐๐ บำท

  ๕.๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

   (๑)  สำขำวิชำกำรจัดกำร ๑๐,๕๐๐ บำท

   (๒)  สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ๑๐,๕๐๐ บำท

   (๓)  สำขำวิชำกำรตลำด ๑๐,๕๐๐ บำท

   (๔)  สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก ๑๐,๕๐๐ บำท

   (๕)  สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ๑๐,๕๐๐ บำท
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   (๖)  สำขำวิชำกำรบัญชี ๑๐,๕๐๐ บำท

   (๗) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๓,๐๐๐ บำท

   (๘)  สำขำวิชำกำรจัดกำรสำรสนเทศทำงธุรกิจ ๑๓,๐๐๐ บำท

  ๕.๖  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

   (๑)  สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ๑๓,๐๐๐ บำท

  ๕.๗  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

   (๑)  สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำรประยุกต์ ๑๑,๐๐๐ บำท

   (๒)  สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ๑๑,๐๐๐ บำท

   (๓)  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๑๑,๐๐๐ บำท

   (๔)  สำขำวิชำเทคโนโลยีและศิลปะกำรประกอบอำหำร ๒๐,๐๐๐ บำท

   (๕)  สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ๑๒,๐๐๐ บำท

   (๖)  สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ ๑๒,๐๐๐ บำท

   (๗)  สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๑๒,๐๐๐ บำท

   (๘)  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ ๑๒,๐๐๐ บำท

   (๙)  สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ๑๒,๐๐๐ บำท

   (๑๐) สำขำวิชำสัตวศำสตร์ ๑๒,๐๐๐ บำท

   (๑๑) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร ๑๒,๐๐๐ บำท

   (๑๒) สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ๑๔,๐๐๐ บำท

   (๑๓) สำขำวิชำควำมมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ ๑๖,๐๐๐ บำท

   (๑๔) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ๑๖,๐๐๐ บำท

   (๑๕) สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส�ำนักงำน ๑๖,๐๐๐ บำท

   (๑๖) สำขำวิชำบูรณำกำรสำรสนเทศอัจฉริยะ (นำนำชำติ) ๒๐,๐๐๐ บำท

   (๑๗) สำขำวิชำสุขภำพและควำมงำม ๒๐,๐๐๐ บำท
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  ๕.๘  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

   (๑)  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ๑๘,๐๐๐ บำท

   (๒) สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน ๑๕,๐๐๐ บำท

   (๓)  สำขำวิชำวิศวกรรมสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ๑๕,๐๐๐ บำท

   (๔)  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ๑๕,๐๐๐ บำท

   (๕)  สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ๑๕,๐๐๐ บำท

  ๕.๙  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๑๐,๕๐๐ บาท 

  ๕.๑๐ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

   (๑)  สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ ๕๐,๐๐๐ บำท

  ๕.๑๑ หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต

   (๑)  สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย ๑๕,๐๐๐ บำท

  ๕.๑๒ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

   (๑)  สำขำวิชำสถำปัตยกรรมภำยใน ๑๒,๐๐๐ บำท

  ๕.๑๓ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   (๑)  สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ๑๑,๐๐๐ บำท

  ส�ำหรบัสำขำวชิำอืน่ทีเ่ปิดสอนหลงัประกำศนี ้ให้มหำวทิยำลยัประกำศเก็บค่ำธรรมเนยีมกำรศึกษำในอตัรำเดียวกับสำขำ

วิชำที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสำขำวิชำตำมประกำศนี้

 ข้อ ๖ กรณีจัดกำรศึกษำนอกเวลำปกติ ให้เก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเพิ่มภำคกำรศึกษำละ ๒,๐๐๐ บำท และค่ำธรรมเนียม

กำรศึกษำหน่วยเรียนรู้นอกที่ตั้ง ภำคกำรศึกษำละ ๓,๐๐๐ บำท

 ข้อ ๗ กรณเีป็นนกัศกึษำต่ำงชำตินอกโครงกำรร่วมมอืให้เก็บค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำตำมข้อ ๕ เพิม่เป็น ๒ เท่ำต่อภำคกำรศึกษำ

 ข้อ ๘ กรณีหลักสูตรก�ำหนดให้มีกำรฝึกทักษะวิชำชีพในสถำนประกอบกำรหรือศึกษำในต่ำงประเทศให้สำมำรถเรียกเก็บ  

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำได้ไม่เกินจ�ำนวนที่สถำนประกอบกำรนั้นๆ เรียกเก็บ
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 ข้อ ๙ กรณีเป็นนักศึกษำพิกำรให้เก็บค่ำธรรมเนียมพิเศษ ภำคกำรศึกษำละ ๑๐,๐๐๐ บำท

 ข้อ ๑๐ ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่จ่ำยเฉพำะกรณี

  (๑) ค่ำธรรมเนียมหอพัก เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

  (๒) ค่ำออกเอกสำรต่ำงๆ เช่น ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ หนังสือรับรองต่ำงๆ หรือใบแทนเอกสำรที่มหำวิทยำลัยเคย

ออกให้แล้ว ฉบับ ๕๐ บำท

  (๓)  ค่ำปรับกำรช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำช้ำกว่ำก�ำหนดอัตรำวันละ ๕๐ บำท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บำท  

ต่อภำคกำรศกึษำ

  (๔) ค่ำรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ ๑,๐๐๐ บำท

  (๕) ค่ำขอคืนสภำพกำรเป็นนักศึกษำจำกกำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ คร้ังละ ๕๐๐ บำท และต้องช�ำระเงิน  

ค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพเป็นนักศึกษำให้ครบทุกภำคที่หยุดกำรศึกษำ

  (๖) ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำกำรเปลี่ยนย้ำยคณะ/สำขำวิชำ ครั้งละ ๕๐๐ บำท

  (๗) ค่ำเทียบโอนผลกำรเรียนจำกกำรศึกษำท้ังในและนอกระบบกำรศึกษำ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ครั้งละ  

๑๐๐ บำท และช�ำระค่ำเทียบโอนเป็นหน่วยกิต หน่วยกิตละ ๒๐๐ บำท 

  (๘) ค่ำปรับขอรับใบประกำศนียบัตร อนุปริญญำบัตร ปริญญำบัตร เกินกว่ำ ๓ เดือน จำกวันที่มหำวิทยำลัย ให้มำรับ 

ฉบับละ ๕๐๐ บำท

  (๙)  ค่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิต ๖๐๐ บำท 

   ส�ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ให้ช�ำระค่ำลงทะเบียนบัณฑิตคนละ ๑,๐๐๐ บำท

  (๑๐)  ค่ำสมำคมศิษย์เก่ำ ๑๐๐ บำท

 ข้อ ๑๑ กรณีที่นักศึกษำยังไม่ส�ำเร็จกำรศึกษำ แต่ได้จ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมข้อ ๕ ครบ ตำมเกณฑ์ขั้นต�่ำของหลักสูตร

แล้ว ให้นักศึกษำช�ำระค่ำธรรมเนียมภำคกำรศึกษำละ ๒,๐๐๐ บำท

 ข้อ ๑๒ กรณีนักศึกษำไม่ต้องช�ำระค่ำธรรมเนยีมกำรศึกษำตำมข้อ ๕ จะต้องช�ำระเงินเพือ่รักษำสภำพกำรเป็นนกัศึกษำ ตำมข้อ 

๑๐ (๔) ก่อนวนัสอบปลำยภำคกำรศึกษำ ๒ สัปดำห์ นกัศกึษำผูใ้ดไม่ช�ำระเงนิตำม ข้อ ๑๐ (๔) ให้ถอืว่ำนกัศกึษำผูน้ัน้พ้นสภำพกำรเป็นนกัศกึษำ
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 ข้อ ๑๓ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ที่นักศึกษำช�ำระแล้วนักศึกษำจะขอคืนมิได้

 ข้อ ๑๔ ให้อธิกำรบดีเป็นผู้รักษำกำรให้เป็นไปตำมประกำศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำดในกรณีที่เกิดปัญหำจำกกำรใช้ประกำศ 

ฉบับนี้

 ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสนำะ กลิ่นงำม)

รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔

- 118 -



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

เพ่ือให้บัณฑิตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี มีคุณภำพตำมเกณฑ์กำรส�ำเร็จกำรศึกษำที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเพชรบุรี ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๓ ที่ก�ำหนดให้นักศึกษำจะส�ำเร็จกำรศึกษำนั้น 
ต้องศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ ครบถ้วน และผ่ำนเกณฑ์อื่นตำมระเบียบและประกำศของมหำวิทยำลัย อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๑)  
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกำศคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ เรื่องนโยบำยกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษ 
ในสถำบันอุดมศึกษำ และมติกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐ 
จึงก�ำหนดแนวปฏิบัติในกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษส�ำหรับผู้เริ่มเข้ำศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษำภำคปกติ ที่เริ่มเข้ำศึกษำในภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

 ข้อ ๒ นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในภำคกำรศึกษำแรกจะต้องเข้ำรับกำรทดสอบวัดระดับควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษส�ำหรับผู้เริ่ม 
เข้ำศึกษำ (PBRU English Placement Test) โดยมหำวิทยำลัยจะประกำศวัน เวลำ และสถำนที่สอบให้ทรำบต่อไป

 ข้อ ๓ นกัศกึษำทีม่ผีลคะแนนสอบวัดระดบัควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษส�ำหรบัผูเ้ร่ิมเข้ำศกึษำ (PBRU English Placement Test) 
ต้องผ่ำนเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก�ำหนดจึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป รำยวิชำภำษำอังกฤษได้ปกติตำมล�ำดับดังต่อไปนี้

  ข้อ ๓.๑ รำยวิชำ  ๑๕๕๐๑๐๑  ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน

  ข้อ ๓.๒ รำยวิชำ  ๑๕๕๐๑๐๒  ภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ทั่วไป

  ข้อ ๓.๓ รำยวิชำ  ๑๕๕๐๑๐๓  ภำษำอังกฤษในสถำนประกอบกำร

 ข้อ ๔ นักศึกษำที่มีผลคะแนนสอบวัดระดับ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษส�ำหรับผู้เร่ิมเข้ำศึกษำ (PBRU English Placement 
Test) ไม่ผ่ำนเกณฑ์ทีม่หำวทิยำลยัก�ำหนด จะต้องลงทะเบยีนเรยีนรำยวชิำ ๑๕๕๐๑๐๐ ภำษำอังกฤษเบ้ืองต้น โดยไม่นบัหน่วยกติ (Non-Credit) 
ในภำคกำรศึกษำแรกก่อนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป รำยวิชำภำษำอังกฤษที่ระบุในข้อ ๓.๑ – ๓.๓ ได้ตำมปกติในภำค
กำรศึกษำถัดไป

  ประกำศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสนำะ กลิ่นงำม)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ชั้นปีที่ ๑ (สาขาวิชาชีพครูทุกสาขา)

เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

ตำมทีค่รุสุภำได้ก�ำหนดมำตรฐำนวิชำชีพครู ประกอบด้วยมำตรฐำน ๓ ด้ำน คอื มำตรฐำนควำมรูแ้ละประสบกำรณ์วชิำชพี มำตรฐำน

กำรปฏิบัติงำน และมำตรฐำนปฏิบัติตน (จรรยำบรรณของวิชำชีพ) โดยจรรยำบรรณของวิชำชีพครูได้มีกำรก�ำหนดแบบแผนพฤติกรรม 

ตำมจรรยำบรรณเพื่อประมวลพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่ำงของกำรประพฤติปฏิบัติ และเพื่อเป็นไปตำมมติคณะกรรมกำรกลุ่มหลักสูตร 

ครุศำสตรบัณฑิต ในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๖๑ นั้น จึงจ�ำเป็นต้องให้นักศึกษำใหม่สำขำวิชำชีพครูเข้ำพักอำศัยในหอพักของ

มหำวิทยำลัยเพื่อฝึกทักษะจรรยำบรรณวิชำชีพครูด้ำนต่ำงๆ

ในกำรนี้ เพื่อเป็นไปตำมเหตุผลดังกล่ำวจึงให้นักศึกษำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (ค.บ.) ชั้นปีที่ ๑ ทุกคน (สำขำวิชำชีพครูทุกสำขำ) 

เข้ำพักในหอพักของมหำวิทยำลัย เป็นระยะเวลำ ๑ ปีกำรศึกษำ (ภำคเรียนที่ ๑ – ๓) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกำศ ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสนำะ กลิ่นงำม)

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

หมำยเหตุ :  ๑. นักศึกษำสำขำวิชำชีพครูที่มีภูมิล�ำเนำอยู่ห่ำงจำกมหำวิทยำลัย เฉพำะระยะทำงไม่เกิน ๓ กิโลเมตรเท่ำนั้น ที่ไม่ประสงค์จะ

เข้ำพกัในหอพกัของมหำวทิยำลยัให้แจ้งควำมประสงค์ทีง่ำนหอพกันกัศกึษำ กองพฒันำนกัศกึษำ โดยน�ำทะเบียนบ้ำนตวัจรงิ และบตัรประชำชน

ตัวจริง มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ (ไม่รับพิจำรณำผู้ที่โอนย้ำยเข้ำมำอยู่ในทะเบียนบ้ำนไม่ถึง ๓ ปี)

 ๒. กรณเีป็นไปตำมข้อ ๑ นกัศกึษำต้องเข้ำร่วมกจิกรรมเสริมวชิำชพีครุตำมท่ีมหำวทิยำลัยก�ำหนดเหมือนนกัศึกษำทีพั่กในหอพัก

ของมหำวิทยำลัยทุกประกำสโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง งดการเรียนการสอนในวันพุธช่วงบ่าย

 อำศัยอ�ำนำจข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ว่ำด้วยกำรด�ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕๓ และ

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภฏัเพชรบุรี เร่ือง กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรของนกัศกึษำและให้เป็นไปตำมองค์ประกอบที ่๓ กจิกรรมกำรพฒันำ

นิสิต นักศึกษำ ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ กำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อให ้

กำรด�ำเนินกิจกรรมเป็นไปตำมข้อบังคับดังกล่ำว จึงให้งดกำรเรียนกำรสอนในวันพุธ ต้ังแต่เวลำ ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่ 

ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓

 จึงประกำศมำเพื่อทรำบและให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

   ประกำศ ณ วันที่ ๗ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสนำะ กลิ่นงำม)

 รองอธิกำรบดี ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

กองพัฒนำนักศึกษำ 

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การด�าเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

ตำมวิถีประชำธิปไตย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสำนประเพณีไทย และกำรพัฒนำตนเองของนักศึกษำให้มีควำมสมบูรณ์ทั้งทำงกำย  

จิตใจ สติปัญญำ และสังคม ตลอดจนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กล้ำคิดกล้ำแสดงออกอย่ำงถูกต้องเหมำะสม สำมำรถท�ำงำนและอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภำมหำวิทยำลัย

รำชภัฏเพชรบุรี จึงตรำข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ว่ำด้วยกำรด�ำเนินกิจกำรนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ว่ำด้วย กำรด�ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓”

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ว่ำด้วยกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมของนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘”

 ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้ให้บังคับใช้ได้กับนักศึกษำภำคพิเศษระดับอนุปริญญำและปริญญำตรีโดยอนุโลม

 ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้

  “สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

  “มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

  “อธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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  “รองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำย” 

   หมำยควำมว่ำ  รองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีมอบหมำยให้ก�ำกับดูแลงำนกิจกำรนักศึกษำ  

    ของมหำวิทยำลัย

  “กองพัฒนำนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนตำมโครงสร้ำงของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ท�ำหน้ำที่ 

    เป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำ ด�ำเนินงำน และ 

    ให้กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำของมหำวิทยำลัย

  “คณะ” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนคณะตำมโครงสร้ำงของมหำวิทยำลัย

  “องค์กำรนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ องค์กำรนักศึกษำของมหำวิทยำลัย ประกอบไปด้วยสภำนักศึกษำ 

    องค์กำรบริหำรนักศึกษำและสโมสรนักศึกษำคณะ

  “สภำนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สภำนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

  “องค์กำรบริหำรนักศึกษำ หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

  “สโมสรนักศึกษำคณะ” หมำยควำมว่ำ สโมสรนกัศกึษำคณะต่ำงๆ ตำมโครงสร้ำงของมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุี

  “ชมรม” หมำยควำมว่ำ กลุ่มนักศึกษำตั้งแต่ ๒ คณะขึ้นไป รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นตำมข้อบังคับนี้

    โดยหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย

  “ชุมนุม” หมำยควำมว่ำ กลุ่มนักศึกษำภำยในคณะเดียวกันรวมตัวกันจัดตั้งขึ้น 

    ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของสโมสรนักศึกษำคณะนั้นๆ

  “นักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำที่ก�ำลังศึกษำอยู่ตำมหลักสูตรระดับปริญญำตรี 

    หรืออนุปริญญำในกำรเรียนกำรสอนปกติวันจันทร์ ถึงวันศุกร์

  “นักศึกษำภำคพิเศษ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำที่ก�ำลังศึกษำหลักสูตรระดับปริญญำตรี หรืออนุปริญญำ

    ในกำรเรียนกำรสอนนอกเวลำรำชกำรปกติ

  “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรที่สังกัดอยู่ในองค์กำรนักศึกษำ

  “กิจกรรม” หมำยควำมว่ำ กิจกรรมนักศึกษำที่จัดขึ้นเพื่อสร้ำงเสริมและพัฒนำศักยภำพ

    นักศึกษำมีควำมสอดคล้อง ตำมนโยบำยของส�ำนักงำน

    คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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  “กิจกรรมส่วนกลำง”  หมำยควำมว่ำ  กิจกรรมที่องค์กำรบริหำรนักศึกษำ หรือกองพัฒนำนักศึกษำเป็นผู้จัดขึ้นเป็น 

    ไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย

  “กิจกรรมส่วนคณะ” หมำยควำมว่ำ  กิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำ 

    ซึ่งคณะหรือ สโมสรนักศึกษำคณะเป็นผู้จัดขึ้น

  “อำจำรย์ที่ปรึกษำองค์กำรนักศึกษำ” 

   หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งให้ก�ำกับดูแลและให้ค�ำปรึกษำแก่สภำนักศึกษำ   

    องค์กำรบริหำรนักศึกษำ สโมสนักศึกษำคณะ ชมรม และชุมนุม

  “กฎระเบียบ” หมำยควำมว่ำ  บรรดำกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ค�ำสั่ง และนโยบำย ของ 

    มหำวิทยำลัยที่นักศึกษำ ต้องถือปฏิบัติ

หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์และนโยบายการส่งเสริมกิจการนักศึกษา

 ข้อ ๖ วัตถุประสงค์กำรด�ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำ

  ๖.๑ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนักศึกษำให้พัฒนำตนเองเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม

  ๖.๒ เพือ่ปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม รกัษำไว้ซ่ึงศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลักษณ์ของชำติ และส�ำนกึ

ในควำมเป็นไทย

  ๖.๓ เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำน�ำควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรและบริกำรไปสร้ำงสรรค์และพัฒนำสังคมให้เกิด

ควำมเจริญก้ำวหน้ำ

  ๖.๔  เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษำได้เรียนรู้และมีประสบกำรณ์ตรงในสภำพทีเ่ป็นจรงิของสงัคมอนัจะก่อให้เกดิควำมรู ้ควำม

เข้ำใจ สำมำรถปรบัตวัให้เข้ำกบัสภำพกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิและสงัคม มจีติส�ำนกึท่ีถูกต้องดงีำม และตระหนักถงึควำมรบัผดิชอบทีพ่งึ

มีต่อสังคม

  ๖.๕ เพื่อเสริมสร้ำงค่ำนิยมด้ำนควำมร่วมมือ กำรรู้รักสำมัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ฝึกกำรเป็นผู้น�ำ

และ ผู้ตำมที่ดี รู้จักกำรวำงแผนก�ำหนดวิธีกำรและขั้นตอนกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นหมู่คณะ
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  ๖.๖ เพื่อส่งเสริมพลำนำมัยและพัฒนำบุคลิกภำพและกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์

  ๖.๗ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหำวิทยำลัย และคุณภำพของผู้จบกำรศึกษำ

  ๖.๘ เพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 ข้อ ๗ นโยบำยด้ำนกิจกำรนักศึกษำ

  ๗.๑ กำรจัดกจิกรรมนกัศึกษำต้องเป็นกจิกรรมนกัศกึษำทีม่ปีระโยชน์ต่อนกัศกึษำของมหำวทิยำลยั และต้องไม่จดั กจิกรรม

ใดๆ ทีข่ดัต่อกฎหมำยควำมสงบของบ้ำนเมอืง หรือขดัแย้งต่อกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ

  ๗.๒ นักศึกษำต้องเข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด

  ๗.๓ นักศึกษำต้องมีควำมประพฤติดี เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมอันดีงำม และในระเบียบวินัยของมหำวิทยำลัย รู้หน้ำที่ 

รักษำสิทธิของตนเองและเคำรพสิทธิผู้อื่น รู้รักสำมัคคี และมีควำมปรองดอง สมำนฉันท์

หมวดที่ ๓
สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของนักศึกษา

 ข้อ ๘ นักศึกษำมีสิทธิเสรีภำพ ดังนี้

  ๘.๑  นักศึกษำมีสิทธิเสรีภำพในควำมเป็นนักศึกษำโดยเท่ำเทียมกันในกำรศึกษำ กำรได้รับบริกำรและสวัสดิกำร  

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

  ๘.๒ นักศึกษำมีสิทธิเสรีภำพ เท่ำเทียมกันในกำรสมัครรับเลือกตั้ง เสนอตัวเข้ำรับกำรสรรหำและออกเสียงในกิจกรรม

ต่ำงๆ ของนักศึกษำภำยใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  ๘.๓ นักศึกษำมีสิทธิเสรีภำพ ในกำรแสดงควำมคิดเห็นโดยเปิดเผย ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย จำรีตประเพณี 

วัฒนธรรมอันดีงำม กฎระเบียบ และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

  ๘.๔ นักศึกษำมีสิทธิเสรีภำพในกำรเสนอเรื่องรำวกำรร้องทุกข์ต่อสภำนักศึกษำ

  ๘.๕ นักศึกษำมีสิทธิขอหนังสือรับรองกำรท�ำกิจกรรม ระเบียนสะสมกิจกรรม และหนังสือรับรองควำมประพฤติ ทั้งนี้

หลักเกณฑ์วิธีกำรให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย
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 ข้อ ๙ หน้ำที่ของนักศึกษำ

  ๙.๑ สนใจและพำกเพียรอย่ำงต่อเนื่องที่จะพัฒนำตนเอง และท้องถิ่นให้เจริญก้ำวหน้ำ

  ๙.๒ ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของครูอำจำรย์

  ๙.๓ ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของมหำวิทยำลัย และปฏิบัติตนตำมครรลองของระบอบประชำธิปไตย

   อันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

  ๙.๔ รักษำและน�ำชื่อเสียงเกียรติคุณมำสู่มหำวิทยำลัย

  ๙.๕ ไปใช้สิทธิออกเสียงตำมสิทธิของตนในกำรเลือกตั้งทุกชนิด

  ๙.๖ ธ�ำรงไว้ซึ่งควำมรู้รักสำมัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ

  ๙.๗ รักษำขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของชำติ

  ๙.๘  เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่หน่วยงำนคณะ หรือมหำวิทยำลัยจัดขึ้น

  ๙.๙ ต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอำสำรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และส่วนรวม

  ๙.๑๐ ด�ำเนินชีวิตภำยใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรม จริยธรรม

  ๙.๑๑ ต้องรับรู้ และให้ควำมร่วมมือ รวมทั้งเผยแพร่กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย

หมวดที่ ๔
การด�าเนินงานกิจการนักศึกษา

 ข้อ ๑๐ องค์กำรนักศึกษำ ประกอบด้วย

  ๑๐.๑ สภำนักศึกษำ

  ๑๐.๒ องค์กำรบริหำรนักศึกษำ

  ๑๐.๓  สโมสรนักศึกษำคณะ 

 ข้อ ๑๑ ให้กำรด�ำเนินงำนของสภำนกัศึกษำ องค์กำรบรหิำรนกัศกึษำและชมรมภำยใต้สงักดัองค์กำรบรหิำรนกัศกึษำอยูใ่นกำร

ก�ำกับดูแลของกองพัฒนำนักศึกษำ
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 ข้อ ๑๒ ให้กำรด�ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำคณะ และชุมนุมภำยใต้สังกัดสโมสรนักศึกษำ อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของคณะที่

สโมสรนักศึกษำนั้นๆ สังกัดโดยประสำนกำรด�ำเนินงำนกับกองพัฒนำนักศึกษำ

 ข้อ ๑๓ ให้องค์กำรนักศึกษำตำมข้อ ๑๐ มีส�ำนักงำนตั้งอยู่ภำยในมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น

 ข้อ ๑๔ คุณสมบัติของคณะกรรมกำรองค์กำรนักศึกษำตำมข้อ ๑๐

  ๑๔.๑ เป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

  ๑๔.๒ มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่ำ ๒.๐๐ ยกเว้นต�ำแหน่งประธำนสภำนักศึกษำ รองประธำนสภำนักศึกษำ  

นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ รองนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ นำยกสโมสรนักศึกษำคณะ รองนำยกสโมสรนักศึกษำคณะ ประธำนชมรม 

รองประธำนชมรม ประธำนชมุนมุ รองประธำนชมุนมุต้องมเีกรดเฉลีย่สะสมไม่ต�ำ่กว่ำ ๒.๒๐ และลงทะเบยีนเรยีนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๗๕ หน่วยกติ

  ๑๔.๓ เป็นผู้มีควำมประพฤติดีอยู่ในกฎระเบียบของมหำวิทยำลัย

  ๑๔.๔ ไม่ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดในองค์กำรนักศึกษำเกิน ๑ ต�ำแหน่ง ยกเว้นต�ำแหน่งนำยกสโมสรนักศึกษำคณะ และ

ประธำนชมรมต้องเป็นคณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำโดยต�ำแหน่ง และประธำนชุมนุมต้องเป็นคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ 

โดยต�ำแหน่ง และประธำนชุมนุมต้องเป็นคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำคณะโดยต�ำแหน่ง

  ๑๔.๕ เป็นผู้ยึดมั่นในควำมยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอำสำ

  ๑๔.๖ เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 ข้อ ๑๕ กำรได้มำของคณะกรรมกำรองค์กำรนักศึกษำตำมข้อ ๑๐

  ๑๕.๑ กำรได้มำของคณะกรรมกำรสภำนักศึกษำ ประกอบด้วย

   ๑๕.๑.๑ หน่วยงำนคณะด�ำเนินกำรสรรหำจำกนักศึกษำชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไปคณะละ ๒ คน

   ๑๕.๑.๒ สรรหำจำกตัวแทนนักศึกษำใหม่ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ สัดส่วน ๑ ต่อ ๑๐๐ คน หำกเหลือเศษ

เกิน ๕๐ คน ให้เพิ่มตัวแทนได้อีก ๑ คน หำกผู้สมัครไม่ครบจ�ำนวนให้กองพัฒนำนักศึกษำเสนอแต่งตั้งผู้ที่เหมำะสมและมีคุณสมบัติตำมข้อ ๑๔

   ๑๕.๑.๓ กำรด�ำเนินกำรตำมข้อ ๑๕.๑.๑ ให้แล้วเสร็จสิ้นภำยใน ๑๕ วัน ก่อนปิดภำคกำรศึกษำที่ ๒ ของปี

กำรศึกษำนั้น

   ๑๕.๑.๔ กำรด�ำเนินกำรตำมข้อ ๑๕.๑.๒ ให้เสร็จสิ้นภำยใน ๔๕ วัน หลังเปิดภำคกำรศึกษำแรกของปี 

กำรศึกษำนั้น
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   ๑๕.๑.๕ ในกำรประชุมสภำนักศึกษำสมัยแรกให้คณะกรรมกำรสภำนักศึกษำเลือกผู้สมควรด�ำรงต�ำแหน่ง 

ประธำน และรองประธำนสภำนักศกึษำจำกคณะกรรมกำรทัง้หมดโดยผูด้�ำรงต�ำแหน่งประธำนสภำนกัศกึษำต้องเคยด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำร

ในองค์กำรนักศึกษำมำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี

   ๑๕.๑.๖ ให้ประธำนสภำนักศึกษำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนต�ำแหน่งต่ำงๆ ในสภำนักศึกษำ

  ๑๕.๒ กำรได้มำซึ่งต�ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ ให้มำจำกกำรเลือกตั้งของนักศึกษำทั้งมหำวิทยำลัย  

  ๑๕.๓ ให้นำยกองค์กำรบริหำรนักศกึษำเสนอแต่งต้ังคณะกรรมกำรองค์กำรบรหิำรนกัศึกษำโดยผ่ำนควำมเหน็ชอบ

ของกองพัฒนำนักศึกษำ

  ๑๕.๔ กำรได้มำซึ่งต�ำแหน่งนำยกสโมสรนักศึกษำคณะให้ได้มำจำกกำรเลือกตั้งของนักศึกษำภำยในคณะนั้นๆ  

และนำยก-สโมสรนักศึกษำคณะเป็นคณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรโดยต�ำแหน่ง

  ๑๕.๕ ให้นำยกสโมสรนกัศึกษำคณะเสนอแต่งตัง้คณะกรรมกำรสโมสรนกัศกึษำคณะโดยควำมเหน็ชอบของคณบดี 

  ๑๕.๖ กำรได้มำซึ่งต�ำแหน่งประธำนชมรมให้มำจำกกำรลงมติของสมำชิกของชมรมนั้นๆ และเป็นคณะกรรมกำร

บริหำรองค์กำรนักศึกษำโดยต�ำแหน่ง

  ๑๕.๗ ให้ประธำนชมรมเสนอแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรชมรมโดยผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ทีป่รึกษำของชมรม

  ๑๕.๘ กำรได้มำซึ่งต�ำแหน่งประธำนชุมนุมให้มำจำกกำรลงมติของสมำชิกของชุมนุมนั้นๆ

  ๑๕.๙ ให้ประธำนชมุนมุเสนอแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรชมุนมุโดยผ่ำนควำมเหน็ชอบของอำจำรย์ทีป่รึกษำของชมุนุม

 ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมกำรองค์กำรนักศึกษำตำมข้อ ๑๐ มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

 ข้อ ๑๗ ให้อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้ลงนำมแต่งต้ังถอดถอนและอนุมัติกำรลำออกจำกต�ำแหน่ง

ประธำนสภำนักศึกษำ นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ นำยกสโมสรนักศึกษำคณะ ประธำนชมรม และคณะกรรมกำรในองค์กำรนักศึกษำ

 ข้อ ๑๘ กรณีผู ้ได้รับกำรเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ หรือนำยกสโมสรนักศึกษำคณะแล้ว  

ประสงค์จะสละสิทธิ์ หรือลำออกให้ผู้ที่ได้คะแนนในล�ำดับถัดไปข้ึนด�ำรงต�ำแหน่งแทน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๖๐ วันนับจำกกำรประกำศผลกำร 

เลือกตั้ง หำกพ้น ๖๐ วันไปแล้ว ให้ด�ำเนินกำรเลือกตั้งใหม่
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 ข้อ ๑๙ วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรองค์กำรนักศึกษำสิ้นสุดตำมข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  ๑๙.๑ ตำย

  ๑๙.๒ ลำออก

  ๑๙.๓ ขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตำมข้อ ๑๔

  ๑๙.๔ ขำดกำรประชุมเกิน ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันควร

  ๑๙.๕ สภำนักศึกษำมีมติไม่ไว้วำงใจ หรือให้ยุบเลิก

  ๑๙.๖ พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ

  ๑๙.๗ ครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

  ๑๙.๘ มหำวิทยำลัยมีค�ำสั่งให้พ้นจำกต�ำแหน่ง

  ๑๙.๙ ถูกลงโทษทำงวินัยนักศึกษำตั้งแต่ท�ำทัณฑ์บนขึ้นไป

  ๑๙.๑๐ ประพฤติตนไม่เหมำะสม มีมลทินมัวหมอง หรือท�ำควำมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงขององค์กำรนักศึกษำและ 

มหำวิทยำลัย

 ข้อ ๒๐ ถ้ำต�ำแหน่งประธำนสภำนกัศกึษำ นำยกองค์กำรบรหิำรนกัศกึษำ นำยกสโมสรศกึษำคณะว่ำงลงหรอืพ้นจำกต�ำแหน่ง 

ก่อนครบวำระ และมีระยะเวลำตำมวำระเหลือเกิน ๙๐ วัน ให้ด�ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนต�ำแหน่งที่ว่ำงภำยใน ๓๐ วัน โดย

ให้อยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่ำที่วำระต�ำแหน่งนั้นเหลืออยู่ หำกไม่ถึง ๙๐ วัน ให้อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำยแต่งตั้ง รองประธำน 

สภำนักศึกษำ รองนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ รองนำยกสโมสรนักศึกษำคณะ หรือผู้ที่เหมำะสมคนใดคนหนึ่งท�ำหน้ำที่รักษำกำร โดยผ่ำน

ควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล

 ข้อ ๒๑ หำกต�ำแหน่งคณะกรรมกำรองค์กำรนกัศกึษำตำมข้อ ๑๐ ยกเว้นต�ำแหน่งประธำนสภำนกัศกึษำ นำยกองค์กำรบรหิำร 

นักศึกษำนำยกสโมสรนักศึกษำคณะ ว่ำงลงหรือพ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้ประธำนสภำนักศึกษำหรือนำยกองค์กำรบริหำร นักศึกษำ

หรือนำยกสโมสรนักศึกษำคณะแล้วแต่กรณี น�ำเสนอแต่งตั้งนักศึกษำที่มีคุณสมบัติตำมข้อ ๑๔ แทนต�ำแหน่งที่ว่ำง และให้อยู่ในต�ำแหน่งเพียง

เท่ำที่วำระต�ำแหน่งนั้นเหลืออยู่โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล

 ข้อ ๒๒ เม่ือคณะกรรมกำรในองค์กำรตำมข้อ ๑๐ ครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง แต่ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินงำน  

ชดุใหม่ให้คณะกรรมกำรชดุเดมิรักษำกำรไปจนกว่ำจะมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุใหม่มำด�ำเนนิงำน ทัง้นีใ้ห้มกีำรส่งมอบงำนภำยใน ๑๕ วนั 

หลังจำกคณะกรรมกำรชุดใหม่มำด�ำเนินงำน
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 ข้อ ๒๓ ในกรณทีีม่คีวำมจ�ำเป็นเพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำนขององค์กำรนกัศึกษำตำมข้อ ๑๐ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้อธกิำรบดี 

หรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำยมีอ�ำนำจแต่งตั้งที่มีคุณสมบัติตำมข้อ ๑๔ ท�ำหน้ำที่รักษำกำรในต�ำแหน่งต่ำงๆ ได้ โดยกำรน�ำเสนอของ 

หน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล

 ข้อ ๒๔ ห้ำมมิให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนำยก รองนำยก องค์กำรบริหำร นักศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะ ประธำนสภำ และ รอง

ประธำน สภำนักศึกษำ เข้ำไปท�ำหน้ำที่บริหำรกำรด�ำเนินงำนของชมรมและชุมนุม

 ข้อ ๒๕ กรณีทีค่ณะกรรมกำรองค์กำรนกัศึกษำผูใ้ดถกูข้อกล่ำวหำและอยูใ่นระหว่ำงกระบวนกำนสอบสวนข้อเทจ็จรงิ ให้หยดุ

กำรปฏิบัติหน้ำที่ในต�ำแหน่งกระบวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นจะถึงที่สุด

 ข้อ ๒๖ กำรนัดประชมุให้แจ้งวัน เวลำ สถำนที ่และระเบยีบวำระกำรประชมุให้คณะกรรมกำรทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๓ วนั

 ข้อ ๒๗ กำรประชุมต้องมีผู้เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนคณะกรรมกำรทั้งหมด จึงจะถือว่ำครบองค์ประชุม  

 ข้อ ๒๘ กำรลงมติให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์ตัดสิน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนที่ประชุมออกเสียงชี้ขำด

 ข้อ ๒๙ สภำนักศึกษำมีหน้ำที่

  ๒๙.๑ พิทักษ์ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัย และของนักศึกษำทั้งปวง

  ๒๙.๒ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของนักศึกษำ

  ๒๙.๓ ก�ำกับดูแลกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำให้อยู่ในขอบเขตอันพึงควร เพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ไม่ก่อเกิดควำมรุนแรงทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และรำยงำนให้กองพัฒนำนักศึกษำทรำบ

  ๒๙.๔ รณรงค์ให้นักศึกษำประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหำวิทยำลัย

  ๒๙.๕ พจิำรณำให้ควำมเหน็ของกำรน�ำเสนอโครงกำรกิจกรรมและงบประมำณขององค์กำรบริหำรนกัศึกษำ สโมสร

นักศึกษำคณะ และชมรม

  ๒๙.๖ เมื่อพิจำรณำโครงกำร ตำมข้อ ๒๙.๕ แล้วเสร็จให้รำยงำนผลต่อกองพัฒนำนักศึกษำภำยใน ๑ สัปดำห์ 

  ๒๙.๗ ติดตำม ตรวจสอบกำรประเมินผลท�ำงำนของคณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำ คณะ 

ชมรม ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้แถลงกำรณ์ไว้ต่อสภำนักศึกษำ

  ๒๙.๘ ตรวจสอบทรัพย์สินและกำรบันทกึกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบรหิำรนกัศกึษำสโมสรนกัศกึษำ คณะ

ชมรม รำยงำนต่อกองพัฒนำนักศึกษำ และเผยแพร่กำรตรวจสอบดังกล่ำวให้นักศึกษำทั่วไปทรำบ
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  ๒๙.๙ รำยงำนทรัพย์สินและกำรบันทึกกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสภำนักศึกษำให้กองพัฒนำนักศึกษำทรำบ  

  ๒๙.๑๐ จัดกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ และสโมสรนักศึกษำคณะ ภำยใน ๓๐ วัน หลังต�ำแหน่ง 

ดังกล่ำวครบวำระ

  ๒๙.๑๑ ลงมติไม่ไว้วำงใจคณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะ ชมรม เป็นรำยบุคคลหรือ 

ทั้งคณะ โดยมติกำรออกเสียงไม่น้อยกว่ำ ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมกำรทั้งหมด โดยกรณีมีมติไม่ไว้วำงใจ หรือมีมติให้ยุบเลิก สภำนักศึกษำต้อง

รำยงำนให้กองพัฒนำนักศึกษำทรำบ

  ๒๙.๑๒ ธ�ำรงรักษำไว้ซึง่ควำมรูร้กัสำมัคค ีในหมูน่กัศกึษำ ตลอดจนสร้ำงเสรมิควำมสมัพนัธภำพทีด่รีะหว่ำงนกัศกึษำ

กับคณำจำรย์ ผู้บริหำร และมหำวิทยำลัย

 ข้อ ๓๐ คณะกรรมกำรสภำนักศึกษำ ประกอบด้วย

  ๓๐.๑ ประธำนสภำนักศึกษำ

  ๓๐.๒ รองประธำนสภำนักศึกษำ ไม่เกิน ๓ คน

  ๓๐.๓ ต�ำแหน่งอ่ืนตำมควำมเหมำะสมในกำรด�ำเนินงำนของสภำนักศึกษำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของกองพัฒนำ

นักศึกษำ

 ข้อ ๓๑ คณะกรรมกำรสภำนักศึกษำ มีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังนี้

  ๓๑.๑ ประธำนสภำนักศึกษำ

   ๓๑.๑.๑ ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนและด�ำเนินกำรต่ำงๆ ให้บรรลุผลตำมข้อ ๒๙

   ๓๑.๑.๒ เสนอรำยชื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรสภำนักศึกษำเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต�ำแหน่งต่ำงๆ ในสภำนักศึกษำ

   ๓๑.๑.๓ ลงนำมในเอกสำรกำรด�ำเนินงำนของสภำนักศึกษำ

   ๓๑.๑.๔ จัดกำรประชุมสภำนักศึกษำ และรับผิดชอบบริหำรกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของสภำนักศึกษำให้

มีประสิทธิภำพ

   ๓๑.๑.๕ รับผิดชอบ วสัด ุครภุณัฑ์ส�ำนกังำน หรอืสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกทีใ่ช้ในกำรปฏิบตังิำนซ่ึงมหำวิทยำลยั

จัดไว้ให้ มิให้สูญหำยและต้องดูแลรักษำให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

   ๓๑.๑.๖ เป็นคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยโดยต�ำแหน่งตำมควำมในมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำช

บัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๘

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔

- 131 -



   ๓๑.๑.๗ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่กองพัฒนำนักศึกษำมอบหมำย

  ๓๑.๒ รองประธำนสภำนักศึกษำ

   ๓๑.๒.๑ ท�ำกำรแทนประธำนสภำนักศึกษำ ในกรณีที่ประธำนสภำนักศึกษำไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ

หน้ำที่ได้

   ๓๑.๒.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ประธำนสภำนักศึกษำมอบหมำย ๓๑.๒.๓ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่กองพัฒนำ

นักศึกษำมอบหมำย

  ๓๑.๓ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในต�ำแหน่งอื่นๆ ตำมข้อ ๓๐.๓ ให้เป็นไปตำมค�ำสั่งแต่งตั้งของมหำวิทยำลัย 

 ข้อ ๓๒  องค์กำรบริหำรนักศึกษำมีหน้ำที่

  ๓๒.๑ ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรงำนขององค์กำรบรหิำรนกัศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวทิยำลยั

  ๓๒.๒ ต้องแถลงนโยบำยต่อสภำนักศึกษำภำยใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำแรกของปีกำรศึกษำ  

  ๓๒.๓ วำงแผนและจัดท�ำโครงกำรเพื่อให้วัตถุประสงค์ตำมข้อ ๖ และจัดกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมข้อ ๔๘ 

  ๓๒.๔ เสนอโครงกำร กิจกรรม งบประมำณ ต่อสภำนักศึกษำภำยใน ๓๐ วัน หลังจำกแถลงนโยบำย

  ๓๒.๕ บริหำรกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้แถลงต่อสภำนักศึกษำ

  ๓๒.๖ รำยงำนสรุปและประเมินผลกำรด�ำเนินกิจกรรมขององค์กำรบริหำรนักศึกษำเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นลงต่อสภำ

นักศึกษำ ภำยใน ๓๐ วัน

  ๓๒.๗ ก�ำกับดูแล และให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของชมรมต่ำงๆ 

  ๓๒.๘ มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ให้นักศึกษำปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย

  ๓๒.๙ เป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนกิจกรรมนักศึกษำ

  ๓๒.๑๐ เป็นศนูย์กลำงกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์และควำมเข้ำใจอนัดรีะหว่ำงนักศกึษำ คณำจำรย์ ผู้บรหิำร และมหำวทิยำลยั

 ข้อ ๓๓ คณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำประกอบด้วย

  ๓๓.๑ นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ

  ๓๓.๒ รองนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ ไม่เกิน ๓ คน

  ๓๓.๓ นำยกสโมสรนักศึกษำคณะ

  ๓๓.๔ ประธำนชมรม
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  ๓๓.๕ ประธำนหอพักนักศึกษำ

  ๓๓.๖ ต�ำแหน่งอื่นตำมควำมเหมำะสมในกำรบริหำรงำน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกกองพัฒนำนักศึกษำ

 ข้อ ๓๔  คณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำ มีอ�ำนำจหน้ำที่

  ๓๔.๑ นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ

   ๓๔.๑.๑ เป็นหัวหน้ำในกำรด�ำเนินกิจกรรมขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ

   ๓๔.๑.๒ รับผิดชอบกำรด�ำเนินงำน ให้บรรลุผลตำมข้อ ๓๒

   ๓๔.๑.๓ เป็นตัวแทนนักศึกษำของมหำวิทยำลัยในกำรร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนภำยนอก

   ๓๔.๑.๔ เสนอรำยชื่อเพื่อแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่ำงๆ ในองค์กำรบริหำรนักศึกษำยกเว้นต�ำแหน่ง

ตำมข้อ ๓๓.๓ และข้อ ๓๓.๔

   ๓๔.๑.๕ ลงนำมในเอกสำรกำรด�ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ

   ๓๔.๑.๖ รบัผดิชอบ วัสด ุครภุณัฑ์ส�ำนกังำน หรอืสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกทีใ่ช้ในกำรปฏบิตังิำนทีม่หำวทิยำลยั

จัดไว้ให้ มิให้สูญหำยและต้องดูแลรักษำให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

   ๓๔.๑.๗ เป็นคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยโดยต�ำแหน่งตำมมำตรำ ๒๕ แห่ง พระรำชบัญญัติ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๘

  ๓๔.๒ รองนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ

   ๓๔.๒.๑ ท�ำหน้ำทีแ่ทนนำยกองค์กำรบริหำรนกัศึกษำกรณทีีน่ำยกองค์กำรบริหำรนกัศึกษำไม่อยู ่หรอืไม่สำมำรถ 

ปฏิบัติหน้ำที่ได้

   ๓๔.๒.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย

   ๓๔.๒.๓ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่กองพัฒนำนักศึกษำมอบหมำย

  ๓๔.๓ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในต�ำแหน่งอื่นๆ ตำมข้อ ๓๓.๖ ให้เป็นไปตำมค�ำสั่งแต่งตั้งของมหำวิทยำลัย

 ข้อ ๓๕ สโมสรนักศึกษำคณะมีหน้ำที่

  ๓๕.๑ ด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำในส่วนของคณะให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมข้อ ๖

  ๓๕.๒ สนับสนุนและด�ำเนินงำนร่วมกับองค์กำรบริหำรนักศึกษำให้กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
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  ๓๕.๓ แถลงนโยบำยต่อสภำนักศึกษำ ภำยใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำแรกของปีกำรศึกษำ   

  ๓๕.๔ จัดท�ำโครงกำรกิจกรรมนักศึกษำตำมข้อ ๔๘ เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อสภำนักศึกษำภำยใน ๓๐ วัน หลังจำก

แถลงนโยบำย

  ๓๕.๕ ด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแผนงำน โครงกำร ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำนักศึกษำ

  ๓๕.๖ รำยงำนสรุปและประเมินผลกำรด�ำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษำคณะเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นลงต่อสภำ

นักศึกษำ ภำยใน ๓๐ วัน

  ๓๕.๗ ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของชุมนุม

  ๓๕.๘ ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมมสำมัคคีของนักศึกษำในหมู่คณะ

  ๓๕.๙ ประสำนสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงนักศึกษำ คณำจำรย์ ผู้บริหำร และมหำวิทยำลัย

 ข้อ ๓๖ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำคณะ ประกอบด้วย

  ๓๖.๑ นำยกสโมสรนักศึกษำคณะ

  ๓๖.๒ รองนำยกสโมสรนักศึกษำคณะ

  ๓๖.๓ ต�ำแหน่งอื่นตำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของคณบดี

 ข้อ ๓๗ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำคณะ มีอ�ำนำจหน้ำที่ นำยกสโมสรนักศึกษำคณะ

  ๓๗.๑ นำยกสโมสรนักศึกษำคณะ

   ๓๗.๑.๑ ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนและด�ำเนินงำนให้บรรลุผลตำม ข้อ ๓๕

   ๓๗.๑.๒ แถลงนโยบำยกำรด�ำเนนิงำนต่อสภำนกัศึกษำ ภำยใน ๓๐ วนั นบัต้ังแต่เปิดภำคเรยีนแรกของปีกำรศึกษำ

   ๓๗.๑.๓ เป็นคณะกรรมกำรในองค์กำรบริหำรนักศึกษำโดยต�ำแหน่ง

   ๓๗.๑.๔ ประสำนกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงสโมสรนักศึกษำคณะกับองค์กำรบริหำรนักศึกษำ

   ๓๗.๑.๕ ลงนำมในเอกสำรกำรด�ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำคณะ

   ๓๗.๑.๖ รบัผดิชอบ วสัดุ ครภัุณฑ์ส�ำนกังำน หรอืส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกทีใ่ช้ในกำรปฏิบัตงิำน ซึง่มหำวทิยำลัย

จัดไว้ให้ มิให้สูญหำยและต้องดูแลรักษำให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

   ๓๗.๑.๗ รบัผดิชอบบริหำรกำรด�ำเนนิงำนของสโมสรนกัศึกษำคณะ และงำนอืน่ๆ ตำมทีค่ณะ หรือ มหำวทิยำลยั 

มอบหมำย
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  ๓๗.๒ รองนำยกสโมสรนักศึกษำคณะ

   ๓๗.๒.๑ ท�ำหน้ำท่ีแทนนำยกสโมสรนักศึกษำคณะกรณีที่นำยกสโมสรนักศึกษำคณะไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถ

ปฏิบัติหน้ำที่ได้

   ๓๗.๒.๒ ปฏิบติหน้ำที่ตำมที่นำยกสโมสรนักศึกษำคณะมอบหมำย

   ๓๗.๒.๓ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่คณะ หรือมหำวิทยำลัยมอบหมำย

  ๓๗.๓ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในต�ำแหน่งอื่นๆ ตำมข้อ ๓๖.๓ ให้เป็นไปตำมค�ำสั่งแต่งตั้งของมหำวิทยำลัย

 ข้อ ๓๘ กำรจัดตั้งชมรม

  ๓๘.๑ ต้องได้รับกำรอนุญำตให้จัดต้ังจำกมหำวิทยำลัยโดยผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบข้อมูลขององค์กำรบริหำร 

นักศึกษำ และควำมเห็นชอบของกองพัฒนำนักศึกษำ

  ๓๘.๒ ให้แต่ละชมรมต้องมีอำจำรย์ที่ปรึกษำอย่ำงน้อย ๒ คน

  ๓๘.๓ ชมรมต้องมีจ�ำนวนสมำชิกเริม่กำรจดัตัง้ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ คน แต่ไม่เกนิ ๒๐๐ คน โดยสมำชกิมำจำกคณะต่ำงๆ 

ไม่น้อยกว่ำ ๒ คณะ ทั้งนี้เมื่อชมรมจัดตั้งแล้วเสร็จต้องมีสมำชิกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๔๐๐ คน

  ๓๘.๔ หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดตั้งชมรมให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย

  ๓๘.๕ ให้ชมรมอยู่ในกำรก�ำกับดูแลขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ

  ๓๘.๖ ชมรมต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำเนินกิจกรรมสร้ำงเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำประเภทใดประเภทหนึ่ง 

ตำมข้อ ๔๘

 ข้อ ๓๙ นักศึกษำชั้นปีที่ ๑ ทุกคนต้องสังกัดและท�ำกิจกรรมชมรมอย่ำงน้อยคนละ ๑ ชมรม แต่ไม่เกิน ๒ ชมรม

 ข้อ ๔๐ ชมรมนักศึกษำมีหน้ำที่

  ๔๐.๑ ด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งชมรม

  ๔๐.๒ ปฏิบัติตำมข้อบังคับของชมรม

  ๔๐.๓ แถลงนโยบำยกำรด�ำเนนิงำนต่อสภำนกัศกึษำภำยใน ๓๐ วนั นบัตัง้แต่เปิดภำคกำรศกึษำแรกของปีกำรศกึษำ

  ๔๐.๔ จัดท�ำแผนงำน โครงกำร เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภำนักศึกษำ

  ๔๐.๕ ด�ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำน โครงกำร ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำนักศึกษำ
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  ๔๐.๖ ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ

  ๔๐.๗ ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสำมัคคีของนักศึกษำในชมรม

  ๔๐.๘ ประสำนสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงนักศึกษำ คณำจำรย์ ผู้บริหำร และมหำวิทยำลัย

  ๔๐.๙ รำยงำนสรุปและประเมินผลกำรด�ำเนนิกจิกรรมของชมรมเมือ่กจิกรรมเสรจ็สิน้ลงต่อองค์กำรบรหิำรนักศึกษำ

  ๔๐.๑๐ กำรบริหำรนักศึกษำ ภำยใน ๓๐ วัน

  ๔๐.๑๑ จดัท�ำรำยงำนกำรด�ำเนนิงำนในรอบปีเสนอต่อสภำนกัศกึษำโดยผ่ำนควำมเหน็ชอบขององค์กำรบรหิำรนกัศกึษำ

  ๔๐.๑๒ แจ้งยืนยันกำรคงสถำนภำพของชมรมต่อมหำวิทยำลัยทุกปีกำรศึกษำ

 ข้อ ๔๑ คณะกรรมกำรชมรม ประกอบด้วย

  ๔๑.๑ ประธำนชมรม

  ๔๑.๒ รองประธำนชมรม ไม่เกิน ๒ คน

  ๔๑.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม ไม่เกิน ๑๕ คน

 ข้อ ๔๒ คณะกรรมกำรชมรมมีอ�ำนำจหน้ำที่ดังนี้

  ๔๒.๑ ประธำนชมรม

   ๔๒.๑.๑ ก�ำหนดนโยบำยและด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ของชมรม

   ๔๒.๑.๒ เป็นคณะกรรมกำรในองค์กำรบริหำรนักศึกษำโดยต�ำแหน่ง

   ๔๒.๑.๓ ลงนำมในเอกสำรกำรด�ำเนินงำนของชมรมนักศึกษำ

   ๔๒.๑.๔ รบัผดิชอบ วสัดุ ครภัุณฑ์ส�ำนกังำน หรอืส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกทีใ่ช้ในกำรปฏิบัตงิำน ซึง่มหำวทิยำลัย

จัดไว้ให้ มิให้สูญหำยและต้องดูแลรักษำให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

   ๔๒.๑.๕ รับผดิชอบบริหำรกำรด�ำเนนิงำนของชมรมทีต่นสงักดัและงำนอืน่ๆ ตำมทีอ่งค์กำรบรหิำรนกัศกึษำ 

หรือมหำวิทยำลัยมอบหมำย 

   ๔๒.๑.๖ จัดท�ำรำยงำนบัญชีทรัพย์สินและบัญชีรำยรับรำยจ่ำยทำงกำรเงิน พร้อมส่งมอบงำนต่อกองพัฒนำ 

นักศึกษำภำยใน ๓๐ วัน ก่อนครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

  ๔๒.๒ รองประธำนชมรม

   ๔๒.๒.๑ ท�ำหน้ำที่แทนประธำนชมรม กรณีที่ประธำนชมรมไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้   
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   ๔๒.๒.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ ตำมที่ระธำนชมรมมอบหมำย

   ๔๒.๒.๓ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่องค์กำรบริหำรนักศึกษำหรือมหำวิทยำลัยมอบหมำย

  ๔๒.๓ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในต�ำแหน่งอื่นๆ ตำมข้อ ๔๑.๓ ให้เป็นไปตำมค�ำสั่งแต่งตั้งของมหำวิทยำลัย

 ข้อ ๔๓ กำรจัดตั้งชุมนุม

  ๔๓.๑ กำรจัดตั้งชุมนุมต้องได้รับกำรอนุญำตจำกมหำวิทยำลัย

  ๔๓.๒ แต่ละชุมนุมต้องมีอำจำรย์ที่ปรึกษำอย่ำงน้อย ๒ คน

  ๔๓.๓ ชุมนุมต้องมีสมำชิกภำยในคณะเดียวกันเริ่มกำรจัดตั้งไม่น้อยกว่ำ ๒๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ทั้งนี้เมื่อชุมนุม

จัดตั้งแล้วเสร็จต้องมีสมำชิกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐๐ คน

  ๔๓.๔ หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดตั้งชุมนุมให้เป็นไปตำมประกำศของคณะ

  ๔๓.๕ ให้ชุมนุมอยู่ในกำรก�ำกับดูแลของสโมสรนักศึกษำคณะ

  ๔๓.๖ ชมุนุมต้องมีวัตถปุระสงค์เพือ่ด�ำเนนิกจิกรรมสร้ำงเสรมิและพฒันำศักยภำพนกัศกึษำประเภทใดประเภทหนึง่ 

ตำมข้อ ๔๘

 ข้อ ๔๔ ชุมนุมนักศึกษำมีหน้ำที่

  ๔๔.๑ ด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งชุมนุม

  ๔๔.๒ ปฏิบัติตำมข้อบังคับของชุมนุม

  ๔๔.๓ จัดท�ำแผนงำน โครงกำร เพื่อเสนอขออนุมัติ

  ๔๔.๔ ด�ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำน โครงกำร ที่ได้รับกำรอนุมัติ

  ๔๔.๕ ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำคณะที่ชุมนุมสังกัด

  ๔๔.๖ ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสำมัคคีของนักศึกษำในชุมนุม

  ๔๔.๗ ประสำนสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงนักศึกษำ คณำจำรย์ ผู้บริหำร และมหำวิทยำลัย

  ๔๔.๘ รำยงำนสรุปและประเมินผลกำรด�ำเนินกิจกรรมของชุมนุมเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นลง ต่อสโมสรนักศึกษำ

คณะที่สังกัด ภำยใน ๓๐ วัน

  ๔๔.๙ แจ้งยืนยันกำรคงสถำนภำพของชุมนุมต่อมหำวิทยำลัยทุกปีกำรศึกษำ
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 ข้อ ๔๕ คณะกรรมกำรชุมนุม ประกอบด้วย

  ๔๕.๑ ประธำนชุมนุม

  ๔๕.๒ รองประธำนชุมนุม ไม่เกิน ๒ คน

  ๔๕.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม ไม่เกิน ๑๐ คน

 ข้อ ๔๖ คณะกรรมกำรชุมนุมมีอ�ำนำจหน้ำที่ดังนี้

  ๔๖.๑ ประธำนชุมนุมมีอ�ำนำจหน้ำที่

   ๔๖.๑.๑ รบัผดิชอบบรหิำรกำรด�ำเนนิงำนของชมุนมุทีต่นสังกัดและงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีสโมสรนักศึกษำคณะ หรอื

มหำวิทยำลัยมอบหมำย

   ๔๖.๑.๒ ด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ของชุมนุม

   ๔๖.๑.๓ เป็นคณะกรรมกำรในสโมสรนักศึกษำคณะโดยต�ำแหน่ง

   ๔๖.๑.๔ ลงนำมในเอกสำรของชุมนุมนักศึกษำ

   ๔๖.๑.๕ รบัผดิชอบ วัสด ุครภุณัฑ์ส�ำนกังำน หรือส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกทีใ่ช้ในกำรปฏบัิติงำนซ่ึงมหำวทิยำลยั

จัดไว้ให้ มิให้สูญหำยและต้องดูแลรักษำให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

   ๔๖.๑.๖ จัดท�ำรำยงำนบญัชีทรพัย์สนิและบญัชรีำยวบัรำยจ่ำยทำงกำรเงนิ พร้อมส่งมอบงำนต่อคณะภำยใน 

๓๐ วันก่อนครบวำระ

  ๔๖.๒ รองประธำนชุมนุม

   ๔๖.๒.๑ ท�ำหน้ำที่แทนประธำนชุมนุม กรณีที่ประธำนชุมนุมไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

   ๔๖.๒.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ประธำนชุมนุมมอบหมำย

   ๔๖.๒.๓ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่คณะ หรือมหำวิทยำลัยมอบหมำย

  ๔๖.๓ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในต�ำแหน่งอื่นๆ ตำมข้อ ๔๕.๓ ให้เป็นไปตำมค�ำสั่งแต่งตั้งของมหำวิทยำลัย

 ข้อ ๔๗  กำรยุบเลิกชมรม หรือชุมนุม

  ๔๗.๑ สภำนักศึกษำมีมติไม่ไว้วำงใจ หรือมีมติให้ยุบเลิกชมรมด้วยเหตุอันควร

  ๔๗.๒ ชมรมหรอืชมุนมุไม่ด�ำเนินงำนตำมวัตถปุระสงค์ หรอืหน้ำทีท่ัง้หมด และสมำชกิ ๒ ใน ๓ ร่วมกนัลงชือ่ขอยบุเลกิ
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หมวดที่ ๕
กิจกรรมนักศึกษา

 ข้อ ๔๘ กิจกรรมนักศึกษำที่จัดเพื่อสร้ำงเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ มีดังนี้

  ๔๘.๑ กิจกรรมวิชำกำรและวิชำชีพ

  ๔๘.๒ กิจกรรมกีฬำ หรือส่งเสริมสุขภำพ

   ๔๘.๓ กิจกรรมนันทนำกำร

   ๔๘.๔ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม

   ๔๘.๕ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี

   ๔๘.๖ กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม

 ข้อ ๔๙ จัดกิจกรรมนักศึกษำตำมข้อ ๔๘ ทั้งในส่วนกลำง และส่วนของคณะ

 ข้อ ๕๐ กำรจัดกจิกรรมนกัศกึษำทกุกจิกรรมต้องได้รบักำรอนญุำตจำกมหำวทิยำลยั โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ทีป่รกึษำ 

หรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล

 ข้อ ๕๑ กำรพำนักศึกษำไปท�ำกิจกรรมนอกสถำนศึกษำต้องได้รับกำรอนุญำตจำกมหำวิทยำลัยและต้องมีอำจำรย์ก�ำกับดูแล

อย่ำงใกล้ชิด กรณีพักค้ำงคืนต้องท�ำหนังสือขออนุญำตผู้ปกครอง

 ข้อ ๕๒ ในกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำหำกพบกำรใช้ควำมรุนแรง ก่อเกิดอันตรำยต่อชีวิต กำรล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเสพ 

ของมึนเมำหรือกำรกระท�ำใดๆ ที่ผิดต่อศีลธรรม จำรีตประเพณี ให้กองพัฒนำนักศึกษำด�ำเนินกำรระงับกำรจัดกิจกรรมนั้นๆ โดยทันที และ 

ด�ำเนินกำรทำงวินัยนักศึกษำ หรือทำงกฎหมำยกับผู้จัดกิจกรรม

 ข้อ ๕๓ นักศึกษำทุกคนต้องท�ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ ทั้งกิจกรรมส่วนกลำงและกิจกรรมส่วน 

ของคณะ หลักเกณฑ์ วิธีกำรให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย
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หมวดที่ ๖
อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา

 ข้อ ๕๔ อำจำรย์ที่ปรึกษำองค์กำรนักศึกษำ มีหน้ำที่

  ๕๔.๑ รบัทรำบและด�ำเนนิกำรตำมวตัถปุระสงค์ นโยบำย ข้อบงัคบั ระเบยีบ ประกำศ และวธิกีำรด�ำเนนิกำรเกีย่วกบั 

กิจกรรมนักศึกษำของมหำวิทยำลัย

  ๕๔.๒ ให้ค�ำปรึกษำ วำงแผน ด�ำเนินงำน ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกิจกรรมที่ตนรับเป็นอำจำรย์ที่

ปรึกษำ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรด�ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำ

  ๕๔.๓ พิจำรณำกล่ันกรองกำรขอจดักจิกรรมเพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตำมวตัถปุระสงค์ และสนองตอบนโยบำยของ

มหำวิทยำลัย

  ๕๔.๔ ดูแลเอำใจใส่สวัสดิภำพของนักศึกษำระหว่ำงด�ำเนินกิจกรรมอย่ำงใกล้ชิด

  ๕๔.๕ ก�ำกับดูแลให้นักศึกษำปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง และประกำศของมหำวิทยำลัย

  ๕๔.๖ แก้ไขปัญหำอุปสรรค ข้อขัดแย้งต่ำงๆ ที่เกิดในกำรด�ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำ

  ๕๔.๗ ประสำนกำรด�ำเนินงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ อำจำรย์ผู้สอน หรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  

เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์

  ๕๔.๘ มีอ�ำนำจยับยั้งหรือให้ยุติกำรด�ำเนินงำนอื่นใด ของชมรมหรือชุมนุม ที่ขัดต่อศีลธรรม จำรีตประเพณี หรือ 

ขัดแย้งต่อกฎระเบียบของมหำวิทยำลัยหรืออำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตัวนักศึกษำและมหำวิทยำลัย

 ข้อ ๕๕ อำจำรย์ทีป่รึษำองค์กำรนักศกึษำ แต่งตัง้โดยอธกิำรบดีหรอืรองอธิกำรบดีทีไ่ด้รบัมอบหมำย โดยมวีำระ ๑ ปี และสำมำรถ

ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

 ข้อ ๕๖ วำระของอำจำรย์ที่ปรึกษำองค์กำรนักศึกษำ สิ้นสุดตำมข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  ๕๖.๑ ตำย

  ๕๖.๒ ลำออก

  ๕๖.๓ ครบวำระ

  ๕๖.๔ ชมรม หรือชุมนุม ถูกยุบเลิก

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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หมวดที่ ๗
งบประมาณ และการเงิน

 ข้อ ๕๗ งบประมำณในกำรด�ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำมำจำก

  ๕๗.๑ มหำวิทยำลัยเป็นผู้จดัสรรงบประมำณสนบัสนนุกำรจดักจิกรรมนกัศึกษำส่วนกลำง โดยผ่ำนกองพฒันำนกัศกึษำ

  ๕๗.๒ หน่วยงำนคณะเป็นผู้จัดสรรงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำส่วนของคณะ

  ๕๗.๓ บริจำคเงินเพื่อสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ

  ๕๗.๔ เงินจำกกำรจัดหำรำยได้ขององค์กำรนักศึกษำ หรือดอกผลเงินฝำกจำกสถำบันกำรเงิน 

 ข้อ ๕๘ สภำนักศึกษำ องค์กำรบริหำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะ ชมรม ชุมนุม ที่มีรำยได้นอกเหนือจำกงบประมำณที่ 

มหำวทิยำลยัจดัสรรให้ ตัง้แต่หนึง่พนับำทต้องแต่งตัง้คณะกรรมกำรกำรเงนิ ประกอบด้วย อำจำรย์ทีป่รกึษำ ผูด้�ำรงต�ำแหน่ง นำยก หรอืประธำน 

เหรัญญิก และคณะกรรมกำรต�ำแหน่งอื่นๆ อีก ๒ คน

 ข้อ ๕๙ นกัศกึษำทีม่หำวทิยำลยัมคี�ำสัง่ให้ไปรำชกำรเพือ่ปฏบิติังำนในนำมมหำวิทยำลยัให้เบกิค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรไปรำชกำร

ได้เทีย่บเท่ำตำมสทิธข้ิำรำชกำรระดบัปฏิบตักิำร หรอืแล้วแต่กรณ ีส่วนกำรเบกิจ่ำยทำงกำรเงินในกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียง

ของมหำวิทยำลัย

 ข้อ ๖๐ ให้อธิกำรบดีเป็นผู้รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบังคับนี้ และให้วินิจฉัยสั่งกำรกรณีเกิดปัญหำในกำรด�ำเนินงำน

   ประกำศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 พลเอก

 (สุรยุทธ์ จุลำนนท์)

 นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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ระเบียบสภาประจ�าสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การสอบและค่าธรรมเนียมในการสอบวิชาพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓

 เพื่อให้บัณฑิตของสถำบันรำชภัฏเพชรบุรี มีคุณภำพ และมีมำตรฐำนตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และเป็นไปตำมหลัก 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อำศัยอ�ำนำจตำมมำตรำ ๓๐ (๒) (๖) แห่งพระรำชบัญญัติ 

สถำบันรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะกรรมกำรสภำประจ�ำสถำบันรำชภัฏเพชรบุรี จึงออกระเบียบสภำประจ�ำสถำบันรำชภัฏเพชรบุรี ว่ำด้วย  

กำรสอบและค่ำธรรมเนียมในกำรสอบวิชำพื้นฐำนไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รยีกว่ำ “ระเบยีบสภำประจ�ำสถำบนัรำชภฏัเพชรบรีุ ว่ำด้วยกำรสอบและค่ำธรรมเนยีมในกำรสอบวชิำพืน้ฐำน 

พ.ศ. ๒๕๔๓”

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบ ประกำศ ค�ำสั่งใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

 ข้อ ๓  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๔๓ เป็นต้นไปข้อ ๔ ในระเบียบนี้

  “วิชำพื้นฐำน” หมำยถึง วิชำคณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และคอมพิวเตอร์

 ข้อ ๕ นักศึกษำที่จะส�ำเร็จกำรศึกษำได้นั้น จะต้องผ่ำนกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรที่ก�ำหนด และสอบผ่ำนวิชำพื้นฐำน  

อย่ำงน้อย ๓ รำยวิชำ

 ข้อ ๖ ในกำรสอบวิชำพื้นฐำนแต่ละวิชำนั้น นักศึกษำจะต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสอบแต่ละครั้งเป็นจ�ำนวนเงิน ๕๐ บำท 

ต่อ ๑ รำยวิชำ
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 ข้อ ๗ กำรจดัสอบและกำรประกำศผลสอบ ให้สถำบนัจัดท�ำเป็นประกำศของสถำบนั ลงนำมโดยอธกิำรบดีและแจ้งให้นกัศกึษำ

ทรำบโดยทั่วกัน

 ข้อ ๘ ค่ำธรรมเนียมในกำรสอบที่เก็บจำกนักศึกษำ ให้น�ำส่งเข้ำเป็นเงินรำยได้ของสถำบัน

 ข้อ ๙ กำรจ่ำยเงินส�ำหรับกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรสอบวิชำพื้นฐำนส�ำหรับนักศึกษำ ให้น�ำระเบียบที่เกี่ยวข้องมำใช้โดยอนุโลม

 ข้อ ๑๐ ให้อธิกำรบดีรักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้และให้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด กรณีมีปัญหำจำกกำรใช้ระเบียบนี้

 

   ประกำศ ณ วันที่ ๒๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๓

            

 (นำยสุเมธ ตันติเวชกุล)

 นำยกสภำประจ�ำสถำบันรำชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การปฏิบัติตนของนักศึกษาทุนเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประเภทเรียนดี)

 ตำมที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ได้ด�ำเนินกำรคัดเลือกผู้ที่ได้รัรบทุนอุดหนุนกำรศึกษำทุนเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จ-

พระเจ้ำอยู่หัว (ประเภทเรียนดี) เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรให้ทุนอุดหนุนกำรศึกษำและเป็นไปตำมำตรำที่ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติ 

กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕) กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ำงกำย 

จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู ้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด�ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข จึงก�ำหนดแนว 

กำรปฏิบัติตนของนักศึกษำทุนฯ ดังนี้

 ๑. นักศึกษำทุนต้องปฏิบัติตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เรื่องพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษำ

 ๒. นักศึกษำทุนต้องช่วยเหลืองำนของมหำวิทยำลัยเพื่อเป็นกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

 ๓. เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่ำ ๓.๐๐

 ๔. นักศึกษำทุนต้องตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน โดยรู้จักแบ่งเวลำให้ถูกต้อง

 ๕. หำกนักศึกษำทุนขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ ประกำศพ้นสภำพกำรเป็น นักศึกษำ

ทุนและระงับกำรให้ทุนอุดหนุนกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำต่อไป

 ๖. ให้ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นผู้ก�ำกับดูแลตลอดหลักสูตร

  ประกำศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๔

        

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิวัต กลิ่นงำม)

 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การปฏิบัติตนของนักศึกษาทุนเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตส�านึกต่อมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)

 ตำมที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ได้ด�ำเนินกำรคัดเลือกผู้ได้รับทุนอุดหนุนกำรศึกษำเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประเภทควำมประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตส�ำนึกต่อมหำวิทยำลัย เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรให้  

ทุนอุดหนุนกำรศึกษำ และเพื่อเป็นไปตำมมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕)  

กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ คุณธรรมจริยธรรมและ มีวัฒนธรรม

ในกำรด�ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข

 ๑. นักศึกษำทุนต้องปฏิบัติตนตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เรื่อง พฤติกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษำ 

ครบทุกข้อ

 ๒. นักศึกษำทุนต้องช่วยเหลืองำนของมหำวิทยำลัย ตำมข้อใดข้อหนึ่งหรือมำกกว่ำ ดังนี้

  ๒.๑ ร่วมเป็นคณะกรรมกำร สโมสรนักศึกษำคณะ องค์กำรบริหำรนักศึกษำ สภำนักศึกษำคณะกรรมกำรหอพักหรือตำม

ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย

  ๒.๒ ช่วยเหลืองำนตำมหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย ๑๘๐ ชั่วโมงต่อภำคเรียน

 ๓. เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำนักศึกษำทุนต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต�ำ่ำกว่ำ ๒.๕๐

 ๔. นักศึกษำทุนต้องไม่ถูกตัดคะแนนควำมประพฤติ

 ๕. นักศึกษำทุนต้องเข้ำร่วมประชุมทุกครั้งเมื่อมีกำรนัดหมำยจำกองพัฒนำนักศึกษำ
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 ๖. หำกนักศึกษำทุนขำดคุณสมบัติหรือละเลยกำรปฏิบัติ ตำมข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้คณะกรรมกำรบริหำร

กิจกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี พิจำรณำระงับกำรให้ทุนอุดหนุนกำรศึกษำ โดยให้มีผลตั้งแต่ภำคเรียนถัดไป

 ๗. ให้กองพัฒนำนกัศกึษำเป็นผูก้�ำกบัดแูลตลอดหลักสูตร และน�ำผลกำรประเมินเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรนกัศึกษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีในทุกสิ้นปีกำรศึกษำ

  จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน และให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีกำรศึกษำที่ ๒/๒๕๕๔ เป็นต้นไป

    ประกำศ ณ วันที่ ๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิวัต กลิ่นงำม)     

 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔

- 146 -



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการลงทะเบียน และการช�าระเงินค่าธรรมเนียม 

การศึกษาส�าหรับนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ. พ.ศ. ๒๕๕๔

 เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่กำรศกึษำ (กยศ.) และกองทนุเงนิให้กูย้มืทีผ่กูกบัรำยได้ในอนำคต (กรอ.) ทีเ่กีย่วข้อง 

กับกำรลงทะเบียนวิชำเรียนของนักศึกษำกองทุน กยศ. และ กรอ. เป็นไปตำมรำเบียบคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำว่ำด้วย 

กำรด�ำเนินงำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๓/๑ และสอดคล้องกับกำรด�ำเนินงำนกำรลงทะเบียนเรียน และกำรช�ำระค่ำเงิน ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมที่

มหำวิทยำลัยก�ำหนด มหำวิทยำลัยจึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรลงทะเบียนวิชำเรียนของนักศึกษำกองทุน กยศ. และ กรอ. ดังนี้

 ข้อ ๑ ประกำศนี้ใช้ส�ำหรับนักศึกษำผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตั้งแต่ภำคกำร

ศึกษำที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

 ข้อ ๒ กำรยืนยันกำรลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม – ถอนรำยวิชำ ให้นักศึกษำผู้กู้ยืมเงินปฏิบัติเช่นเดียวกับนักศึกษำทั่วไป

 ข้อ ๓ กำรช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ให้นักศึกษำผู้กู้ยืมเงินปฏิบัติตำมก�ำหนดกำรช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  

ในแต่ละภำคกำรศึกษำ โดยส่งเอกสำรตำมแต่กรณีที่หน่วยทุนกำรศึกษำ ดังนี้

  (๑) กรณีกูยื้มเงนิค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำ และยงัไม่ได้ช�ำระค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำให้ส่งใบยนืยนักำรลงทะเบยีนเรียน 

หำกมีค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำสูงเกินกว่ำวงเงินที่ขอกู้ยืมให้ช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส่วนที่เกินมำพร้อมกัน

   นกัศกึษำผูกู้ย้มืเงนิจะได้รบัใบเสรจ็รบัเงินค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำ ภำยใน ๔๕ วนั นบัตัง้แต่วนัทีม่หำวทิยำลยัได้รบั

กำรโอนเงนิค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำจำกธนำคำรกรงุไทย หรอืนับตัง้แต่วันทีส่่งใบยนืยนักำรลงทะเบยีนเรียน แล้วแต่กรณทีีด่�ำเนนิกำรหลงัสดุ
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  (๒) กรณีกูยื้มค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำ แต่ช�ำระค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำไปก่อนให้ส่งส�ำเนำใบเสรจ็รบัเงินค่ำธรรมเนยีม 

กำรศกึษำ และส�ำเนำบญัชธีนำคำรค่ำครองชีพมำพร้อมกนั กรณีมคีวำมประสงค์ขอรบัเงนิกูย้มืคนื มหำวทิยำลยัจะด�ำเนนิกำรน�ำเงนิทีกู่ย้มืโอน

เงินเข้ำบัญชีของนักศึกษำผู้กู้ยืมเงิน ตำมจ�ำนวนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หรือตำมวงเงินกู้ยืม แล้วแต่กรณีที่จ�ำนวนเงินน้อยกว่ำหรือเท่ำกัน

    หำกไม่มีควำมประสงค์ขอรับเงินกู้ยืมคืน ให้ส่งเฉพำะส�ำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

  (๓) กรณีได้รับทนุยกเว้นค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำ หรอืทนุทีจ่่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำ ให้ส่งส�ำเนำประกำศ หรอื

หนังสือรับรองที่แสดงว่ำยังเป็นผู้ได้รับทุนในแต่ละภำคกำรศึกษำนั้นๆ

  (๔) กรณีไม่กู้ยืมเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ แต่กู้ยืมเฉพำะเงินค่ำครองชีพ ให้ส่งส�ำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียม 

กำรศึกษำ

 ข้อ ๔ นักศึกษำผู้กู้ยืมเงินที่ส่งเอกสำรตำม ข้อ ๓ (๑) ช้ำกว่ำก�ำหนด นับตั้งแต่วันสิ้นสุดกำรช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

ในแต่ละภำคกำรศกึษำ จะต้องช�ำระค่ำปรับกำรส่งใบยืนยันกำรลงทะเบียนช้ำกว่ำก�ำหนด วนัละ ๕๐ บำท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บำท ตำมประกำศ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตรำและวิธีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ (๓)  

โดยอนุโลม

 ข้อ ๕ นักศึกษำผู้กู้ยืมเงินที่ส่งเอกสำรตำม ข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ช้ำกว่ำก�ำหนด เกิน ๗ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุด กำรช�ำระ

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยจะแจ้งไปยังธนำคำกรุงไทย เพื่อระงับกำรโอนเงินให้ผู้กู้ยืมเงินไว้ก่อน ตำมควำม

ในข้อ ๓๘ แห่งระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนฯ ว่ำด้วย กำรด�ำเนินงำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  

พ.ศ. ๒๕๔๖

  หำกช้ำกว่ำก�ำหนด เกนิ ๓๐ วนั นบัตัง้แต่วนัส้ินสุดกำรช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ มหำวทิยำลัย

จะน�ำเงินกู้ยืมที่มิได้ใช้ส่งคืนกองทุน เพื่อช�ำระหนี้ให้กับนักศึกษำผู้กู้ยืมเงิน และตัดสิทธิ์กำรกู้ยืมเงินในภำคกำรศึกษำนั้น

 ข้อ ๖ กรณีเงินกู้เหลือจ่ำยจำกกำรช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ตำมข้อ ๓ (๑) (๒) และ (๓) หรือไม่มีกำรน�ำเงินกู้ช�ำระ  

ค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำ ตำมข้อ ๕ มหำวทิยำลยัจะด�ำเนนิกำรน�ำเงินกู้ยมืทีมิ่ได้ใช้ส่งคืนกองทุน เพือ่ช�ำระหนีใ้ห้กับนกัศึกษำผูกู้้ยมืเงิน ตำมควำม

ในข้อ ๔๓/๑ แห่งระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ว่ำด้วยกำรด�ำเนินงำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรกู้ยืมเงิน กองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
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  กำรด�ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง และกำรน�ำเงินกู้ยืมโอนเงินเข้ำบัญชีของนักศึกษำผู้กู้ยืมเงินตำมข้อ ๓ (๒) มหำวิทยำลัย

จะหักค่ำธรรมเนียมกำรส่งคืนจำกยอดเงินส่งคืน/โอน ตำมที่ธนำคำรเรียกเก็บ

 จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

   ประกำศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

       

       

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิวัต กลิ่นงำม)

 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

กองพัฒนำนักศึกษำ
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เรื่อง  ข้อปฏิบัติของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

 เพ่ือให้กำรก�ำกับและส่งเสริมผู้กู้ยืมเงินในระหว่ำงก�ำลังศึกษำ รวมทั้งกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้กู้ยืมต่อเนื่องของมหำวิทยำลัย 

รำชภัฏเพชรบุรี เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ว่ำด้วย กำรด�ำเนินงำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรกู้ยืมเงิน 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓๖ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเพชรบรีุ ครัง้ที ่๑/๒๕๕๔ เม่ือวันที ่๓๐ มีนำคม ๒๕๕๔ และมติทีป่ระชมุกองพฒันำนกัศกึษำ ครัง้ที ่๑/๒๕๕๔ เมือ่วนัที ่๒๘ พฤศจกิำยน 

๒๕๕๔ รวมทั้งระเบียบกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยจึงก�ำหนดข้อปฏิบัติของ

นักศึกษำผู้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ดังนี้

 ข้อ ๑ ประกำศนีใ้ช้ส�ำหรบันกัศกึษำผูกู้ย้มืเงนิกองทนุเงินให้กู้ยมืเพือ่กำรศึกษำ ท่ีได้สทิธิกู้์ยืมเงินในแต่ละปีกำรศึกษำ ให้ใช้ต้ังแต่ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

 ข้อ ๒ นักศึกษำผู้กู้ยืมเงินต้องปฏิบัติตน ดังนี้

  (๑) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินตรงกับควำมเป็นจริง

  (๒) ปฏิบัติตำมประกำศ ระเบียบกฎหมำยต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำอย่ำงเคร่งครัด

  (๓) ปฏิบัติตำมประกำศ ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยอย่ำงเคร่งครัด

  (๔) ไม่ประพฤตตินเสือ่มเสยีแก่สภำพกำรเป็นนกัศึกษำของมหำวทิยำลัย เช่น ดืม่สรุำ เล่นกำรพนัน เก่ียวข้องกับยำเสพติด 

ทะเลำะวิวำท และเที่ยวเต่ในสถำนบันเทิง ฯลฯ

  (๕) ใช้จ่ำยเงนิด้วยควำมประหยดั โดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ไม่น�ำไปซือ้เครือ่งใช้เครือ่งอ�ำนวยควำมสะดวก หรอืใช้

บริกำรเกินควำมจ�ำเป็น

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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  (๖)  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป

  (๗)  เข้ำร่วมกิจกรรมภำยในมหำวิทยำลัยหรือภำยนอกมหำวิทยำลัย ดังนี้

   ๑. เข้ำร่วมกิจกรรมบังคับ

    ๑.๑ เข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงผู้กู้ยืมเงินทุกครั้ง ในแต่ละปีกำรศึกษำ

    ๑.๒ เข้ำร่วมกำรประชมุชีแ้จงกำรช�ำระหนีคื้นกองทนุฯ ส�ำหรับนกัศึกษำทีก่�ำลงัศึกษำในปีกำรศกึษำสดุท้ำย

ที่จะจบกำรศึกษำ

   ๒. เข้ำร่วมกจิกรรมเลอืก  โดยกำรสมัครเข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมสมัครใจอย่ำงน้อย ๑ กิจกรรม ต่อ ๑ ปีกำรศกึษำ 

ยกเว้นนักศึกษำที่ก�ำลังศึกษำในปีกำรศึกษำสุดท้ำยที่จะจบกำรศึกษำอนุโลมให้ไม่ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมเลือกได้

  (๘) แจ้งกำรเปลีย่นแปลงช่ือ นำมสกุล ทีอ่ยู ่ย้ำยสถำนศกึษำ และจบกำรศกึษำ หรอืพ้นสภำพกำรเป็นนกัศกึษำ ภำยใน 

๑๕ วัน นับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ต่อหน่วยทุนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย

 ข้อ ๓ นักศึกษำผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับกำรลงโทษตำมบทลงโทษของมหำวิทยำลัย จะถูกตัดสิทธิ์กำรกู้ยืมเงิน ดังนี้

  (๑)  ท�ำทัณฑ์บน  ตัดสิทธิ์กำรกู้ยืมเงินเป็นระยะเวลำ  ๑  ภำคกำรศึกษำ

  (๒)  สั่งพักกำรเรียน ตัดสิทธิ์กำรกู้ยืมเงินเป็นระยะเวลำ  ๒  ภำคกำรศึกษำ

  (๓)  ให้ออกจำกสถำนศึกษำ ตัดสิทธิ์กำรกู้ยืมเงินเป็นระยะเวลำ  ๒  ปีกำรศึกษำ

 ข้อ ๔ นักศึกษำผู้กู้ยืมเงินที่ไม่ปฏิบัติตำมประกำศฉบับนี้ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสิทธ์ิกำรให้กู้ยืมเงินทันทีหรือในภำค 

กำรศึกษำ ถัดไป หรือบอกเลิกสัญญำกู้ยืมเงินและเรียกเงินกู้ยืมที่ได้รับไปแล้วคืนทั้งหมดตำมประกำศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  

ลงวันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๔๑ เรื่อง กำรมอบอ�ำนำจให้บอกเลิกสัญญำกู้ยืมเงินและเรียกเงินกู้ยืมคืน

 จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

  ประกำศ ณ วันที่ ๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิวัต กลิ่นงำม)

 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

 เพื่ออนุโลมตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินของกองทุนสวัสดิกำรนักศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๘ ประกอบกับมำตรำ ๓๑ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ มติกรรมกำร

บริหำรกองทุนสวัสดิกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จึงออกประกำศก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินของกองทุนสวัสดิกำรนักศึกษำ ดังนี้ ข้อ ๑ ประกำศฉบับ

นี้ เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินของกองทุนสวัสดิกำรนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒”

 ข้อ ๒  ประกำศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓  หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินของกองทุนสวัสดิกำรนักศึกษำ ให้ปฏิบัติดังนี้

  (๑) กรณีเสียชีวิตเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ ให้จ่ำยเงินช่วยเหลือไม่เกินจ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท/คน

  (๒) กรณีเสียชีวิตเนื่องมำจำกถูกท�ำร้ำย ให้จ่ำยเงินช่วยเหลือไม่เกิน จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท/คน

  (๓) กรณีสูญเสียอวัยวะ สำยตำ มือ เท้ำ (สองส่วน) เนื่องมำจำกอุบัติเหตุ ให้จ่ำยเงินช่วยเหลือไม่เกิน 

   จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท/คน

  (๔) กรณีสูญเสียอวัยวะ สำยตำ มือ เท้ำ (หนึ่งส่วน) เนื่องมำจำกอุบัติเหตุ ให้จ่ำยเงินช่วยเหลือไม่เกิน 

   จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท/คน

  (๕) กรณีทุพพลภำพถำวรอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ ให้จ่ำยเงินช่วยเหลือไม่เกิน จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท/คน

  (๖) ค่ำรกัษำพยำบำลอนัเนือ่งมำจำกอบัุตเิหต ุให้จ่ำยเงนิช่วยเหลือเท่ำทีจ่่ำยจรงิ แต่ต้องไม่เกนิ ๒,๐๐๐ บำท/คน/ครัง้

  (๗) กรณีเกิดไฟไหม้บ้ำน (บ้ำนของตนเอง) ให้จ่ำยเงินช่วยเหลือไม่เกิน จ�ำนวน ๒,๐๐๐ บำท/คน/ครั้ง
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  (๘) สนบัสนนุเป็นสวสัดิกำรในกำรท�ำกจิกรรมขององค์กำรนักศกึษำ โดยให้ท�ำเรือ่งขออนมุตัมิหำวิทยำลยัเป็นครำวๆ ไป

  (๙) กรณีอื่นๆ นอกเหนือจำกที่กล่ำวมำให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำร

 ข้อ ๔ กำรจ่ำยเงนิของกองทนุให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรีุ ว่ำด้วยกองทนุสวสัดิกำรนกัศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒

  กำรจ่ำยเงินสนับสนุนของกองทุน ตำมข้อ ๓ (๖) หำกนักศึกษำมีบัตรทองหรือบัตรประกันสุขภำพ ให้นักศึกษำใช้สิทธิ 

ดังกล่ำวก่อน หำกไม่เพียงพอจึงขอรับกำรช่วยเหลือจำกมหำวิทยำลัย

  กำรจ่ำยเงินช่วยเหลือตำม ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) หำกเกิดจำกกำรฆ่ำตัวตำย กำรทะเลำะวิวำท กำรกระท�ำที่

ผิดกฎหมำย หรือเกี่ยวข้องกับสุรำ สำรเสพติดหรือยำเสพติดให้โทษ กองทุนจะไม่พิจำรณำจ่ำยเงินช่วยเหลือ

  ในกำรขอรบักำรสนบัสนนุ หรอืกำรช่วยเหลอืจำกกองทนุจะต้องใช้หลกัฐำนตัวจริงเท่ำนัน้ เพือ่ให้ทำงกองทนุเก็บรวบรวม

ไว้เป็นหลักฐำน สำมำรถตรวจสอบได้

 ข้อ ๕ ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมประกำศนี้ ให้อธิกำรบดีมีอ�ำนำจตีควำมวินิจฉัยชี้ขำด

  ประกำศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิวัต กลิ่นงำม)

 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุร ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

สวัสดิการนักศึกษาในกรณีประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. ๒๕๕๒

 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินของกองทุนสวัสดิกำรนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒  

ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินแก่นักศึกษำที่ประสบอุบัติเหตุจำกยำนยนต์ในกรณีต่ำงๆ ตำมอำกำรบำดเจ็บ นั้น ในกำรนี้เพื่อเป็นกำร

ก�ำหนดรำยละเอยีดกำรเบกิค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว จงึประกำศแนวปฏบิตักิำรเบกิค่ำรกัษำพยำบำลในกำรประสบอบุตัเิหตขุองนกัศกึษำมหำวทิยำลยั

รำชภัฏเพชรบุรีจำกเงินกองทุนสวัสดิกำรนักศึกษำ ดังนี้

 ๑. ค่ำใช้จ่ำยที่สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลจำกเงินของกองทุนได้ มีดังนี้

  ๑.๑ ค่ำยำและสำรอำหำรทำงเส้นเลือด ซึ่งต้องเป็นยำในบัญชีหลักแห่งชำติเท่ำนั้น

  ๑.๒ เวชภัณฑ์ ๑ หมำยถึง วัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์ เช่น สำยยำง ท่อระบำย เข็มฉีดยำ ชุดให้ยำ (Soluset) ขุดหยด

เล็ก (Micro Drip Set) ถุงมือ เฝือก

  ๑.๓ ค่ำตรวจวินิจฉัยและกำรรักษำทำงรังสีวิทยำ

  ๑.๔ ค่ำตรวจรักษำทั่วไปของผู้ประกอบวิชำชีพ

 ๒. ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเบิกเงินจำกกองทุนเพื่อเป็นค่ำรักษำพยำบำลได้ มีดังนี้

  ๒.๑ ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์

   ๑) ค่ำเวชภณัฑ์ ๒ หมำยถงึ อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ ทีใ่ช้ภำยนอกตัวผูป่้วยเป็นหลกั เช่น กำยอปุกรณ์ เฝือกพยงุคอ 

(Collar) ไม้เท้ำ ไม้ค�้ำยัน รถเข็น รองเท้ำคนพิกำร 

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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   ๒) ค่ำเวชภัณฑ์ ๓ หมำยถงึ วสัด ุหรือ อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ทีใ่ส่ติดตวัผูป่้วย เช่น วสัดตุำมยึดกระดกู ลิน้หัวใจเทยีม 

เลนส์ตำเทียม Aneurysm Clips

   ๓) ค่ำบริกำรโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

   ๔) ค่ำวินิจฉัยทำงเทคนิคกำรแพทย์และพยำธิวิทยำ

   ๕) ค่ำวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ

   ๖) ค่ำห้องผ่ำตัด

   ๗) ค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร

   ๘) ค่ำบริกำรทำงทันตกรรม

   ๙) ค่ำบริกำรทำงกำยภำพบ�ำบัด

   ๑๐)  ค่ำบริกำรฝังเข็ม

   ๑๑) ค่ำบริกำรกำรพยำบำลของผู้ประกอบวิชำชีพพยำบำล

   ๑๒)  ค่ำบริกำรของผู้ประกอบโรคศิลปะ

   ๑๓)  ค่ำบริกำรเหมำจ่ำยกำรรักษำพยำบำล

   ๑๔)  ค่ำบริกำรรถพยำบำล

   ๑๕)  ค่ำห้องพัก

   ๑๖)  ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม

   ๑๗)  ค่ำบริกำรอื่นๆ

   ๑๘)  ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด

   ๑๙)  ค่ำอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือแพทย์

  ๒.๒  ค่ำธรรมเนียมบุคลำกรทำงกำรแพทย์

   ๑) ค่ำท�ำศัลยกรรมและหัตถกรรมต่ำงๆ ของผู้ประกอบวิชำชีพ

   ๒)  ค่ำปฏิบัติกำรอื่นๆ ของผู้ประกอบวิชำชีพ เช่น กำรออกใบรับรองแพทย์ ค่ำปรึกษำแพทย์ ค่ำวิสัญญี

  ๒.๓  ค่ำรักษำที่ไม่ได้เกิดจำกค�ำสั่งกำรรักษำของแพทย์โดยตรง

  ๒.๔  ค่ำยำ หรือเวชภัณฑ์ ที่ผู้ป่วยจัดซื้อจำกร้ำนขำยยำเอง
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 ๓.  กำรเข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำล

  ๓.๑ เข้ำรับกำรรักษำในหน่วยสถำนพยำบำลของรัฐบำล สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำตำมข้อ ๑ ได้เต็มจ�ำนวน  

  ๓.๒ เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลของเอกชน สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำตำมข้อ ๑ ได้ครึ่งจ�ำนวน

  ๓.๓ กำรเข้ำรับกำรรักษำจำกคลนิกิ หรือสถำนประกอบกำรของแพทย์ทีไ่ม่ใช่โรงพยำบำลไม่สำมำรถเบกิค่ำรกัษำพยำบำลได้

 กำรได้รับสิทธิ ตำมข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ แห่งประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินของกองทุนสวัสดิกำรนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒

  ประกำศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๒

          

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิวัต กลิ่นงำม)

 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน กองทุนพัฒนานักศึกษา

กรณีนักศึกษาได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

 อำศัยอ�ำนำจตำมข้อ ๒.๒ แห่งประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับ-จ่ำย เงินกองทุนพัฒนำ

นักศึกษำ ในกำรก�ำหนดเกณฑ์กำรจ่ำยเงินรำงวัลแก่นักศึกษำที่ได้สร้ำงชื่อเสียงให้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีในระดับประเทศ ซึ่งจ�ำแนก

เป็นประเภทบคุคล และประเภททมี และเพือ่ให้กำรเบกิจ่ำยเงินจำกกองทนุเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงประกำศหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเงนิกองทนุ

พัฒนำนักศึกษำกรณีนักศึกษำได้สร้ำงชื่อเสียงให้กับมหำวิทยำลัย โดยได้รับรำงวัลระดับต่ำงๆ ในกำรเข้ำประกวดหรือเข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับ

ประเทศ ดังนี้

 ๑. ประเภทบุคคล

  ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ๕,๐๐๐ บำท

  ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๔,๐๐๐ บำท

  ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๓,๐๐๐ บำท

  ได้รับรำงวัลชมเชย ๒,๐๐๐ บำท

 ๒. ประเภททีม

  ๒.๑  ทีมที่มีจ�ำนวนสมำชิก ตั้งแต่ ๒-๑๐ คน

   ๒.๑.๑ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ๑๖,๐๐๐ บำท

   ๒.๑.๒ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑๔,๐๐๐ บำท 

   ๒.๑.๓ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑๒,๐๐๐ บำท

   ๒.๑.๔ ได้รับรำงวัลชมเชย ๑๐,๐๐๐ บำท
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  ๒.๒ ทีมที่มีจ�ำนวนสมำชิก ตั้งแต่ ๑๐-๒๐ คน

   ๒.๒.๑ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ๒๐,๐๐๐ บำท

   ๒.๒.๒ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑๘,๐๐๐ บำท

   ๒.๒.๓ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑๖,๐๐๐ บำท

   ๒.๒.๔ ได้รับรำงวัลชมเชย ๑๕,๐๐๐ บำท

 กรณีผู้ได้รับรำงวัลมีจ�ำนวนนอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ตำมประกำศฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิกำรบดี  

   ประกำศ ณ วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิวัต กลิ่นงำม)

 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การตัดคะแนนความประพฤติ

 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระเบียบวินัยอันดีงำม อันจะ

ส่งผลของนักศึกษำที่จะเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือประเทศชำติให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไป

 อำศัยอ�ำนำจตำมข้อ ๑๓.๑ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 

๒๕๕๒ ก�ำหนดให้นักศกึษำทีจ่ะส�ำเร็จกำรศึกษำน้ัน ต้องมคีวำมประพฤตดีิ และเพือ่ให้เป็นไปตำมมตขิองคณะกรรมกำร บรหิำรกิจกำรนกัศกึษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ในกำรประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๕๒ จึงออกประกำศ กำรตัดคะแนน ควำมประพฤติ

ของนักศึกษำ ดังนี้

 ๑. ก�ำหนดให้นักศึกษำทุกคนมีคะแนนควำมประพฤติคนละ ๑๐๐ คะแนน

 ๒. กรณีนักศึกษำกระท�ำผิดระเบียบวินัยชนิดไม่ร้ำยแรง จะถูกตัดคะแนนควำมประพฤติ ครั้งละ ๑๐ คะแนน ได้แก่

  ๒.๑ กำรแต่งกำยเครื่องแบบนักศึกษำผิดระเบียบของมหำวิทยำลัย

  ๒.๒ ฝ่ำฝืน ค�ำสั่ง ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหำวิทยำลัย

  ๒.๓ เสพสิ่งมึนเมำในมหำวิทยำลัย และสูบบุหรี่ในสถำนที่ห้ำมสูบ

  ๒.๔ ก่อกำรทะเลำะวิวำทด้วยวำจำหรือมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดกำรแตกควำมสำมัคคี

  ๒.๕ อื่นๆ ตำมข้อ ๕.๑ แห่งระเบียบนักศึกษำรำชภัฏเพชรบุรี ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒

 ๓. กรณีนักศึกษำกระท�ำผิดระเบียบวินัยชนิดร้ำยแรง จะถูกตัดคะแนนควำมประพฤติ ครั้งละ ๕๐ คะแนน ได้แก่

  ๓.๑ ก่อควำมไม่สงบภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย

  ๓.๒ เสพสิ่งมึนเมำหรือสำรเสพติดชนิดอื่นจนครองสติมิได้ 
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  ๓.๓ เกี่ยวข้องกับกำรพนัน หรือ เล่นกำรพนัน ในบริเวณของมหำวิทยำลัย

  ๓.๔ ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง

  ๓.๕ ประพฤติตนก้ำวร้ำวต่ออำจำรย์ หรือบุคลำกรของมหำวิทยำลัย

  ๓.๖ อื่นๆ ตำมข้อ ๕.๒ แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒

 ๔. กำรตดัคะแนนจะถกูบนัทกึไว้ในฐำนข้อมลูระบบคอมพวิเตอร์ และเม่ือนกัศึกษำมีคะแนนควำมประพฤติไม่ครบ ๑๐๐ คะแนน 

จะมผีลต่อกำรส�ำเรจ็กำรศกึษำ

 ๕. เงื่อนไขกำรลงโทษ กรณีคะแนนควำมประพฤติไม่ครบ ๑๐๐ คะแนน นักศึกษำต้องท�ำกิจกรรมชดเชย จึงจะมีคุณสมบัติ

สำมำรถส�ำเร็จกำรศึกษำได้ เพื่อสะสมคะแนนควำมประพฤติให้ครบ ๑๐๐ คะแนน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

  ๕.๑ กิจกรรมวิชำกำร วิชำชีพ ได้ ๑๐ คะแนน

  ๕.๒ กิจกรรมกีฬำ หรือส่งเสริมสุขภำพ และกิจกรรมนันทนำกำร ได้ ๑๐ คะแนน

  ๕.๓ กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม ได้ ๑๐ คะแนน

  ๕.๔ กิจกรรมพัฒนำสังคมและบ�ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม ได้ ๑๐ คะแนน

  ๕.๕ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ได้ ๑๐ คะแนน

 จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน และให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

   ประกำศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิวัต กลิ่นงำม)

 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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150   คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี154  คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขั้นตอนการลงทะเบียน

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาในแผนการเรียนจาก 
http://register.pbru.ac.th 

ยืนยันการลงทะเบียน 
(http://register.pbru.ac.th) 

พิมพ์ใบลงทะเบียนที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว (ตรวจสอบ
รายวิชาให้ถูกต้องและครบถ้วน) นำมาชำระเงิน ซึ่งจะมี

กำหนดวันชำระเงินและจำนวนเงินที่จะต้องชำระ 

นำใบลงทะเบียนมาชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีธนาคารทหารไทยสาขาย่อย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือสำนักงานต่างสาขา  

หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ตามวันและเวลาที่กำหนด 

กรณีรายวิชาใดไม่เรียนให้ถอนออก 

กรณีต้องเพิ่มรายวิชา ให้เพิ่มโดยที่ตารางเรียนและ 
ตารางสอบต้องไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาเดิม (*) 

กรณีนักศึกษาเงินกู้ ให้นำใบลงทะเบียน 
ไปส่งที่กองพัฒนานักศึกษา 

 หมายเหตุ *กรณีมีรายวิชาที่ต้องการเรียนต่างภาคหรือต่างกลุ่ม เช่น นักศึกษาภาคปกติจะไปเรียน ภาค กศ.บป.  
  ต้องยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนที่สำนักส่งเสริมฯ ก่อนจะดำเนินการยืนยันการลงทะเบียน 

   คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   155

ผู้อ�านวยการ

รองผู้อ�ำนวยกำร

กำรศึกษำระดับปริญญำตรี กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ

หัวหน้ำส�ำนักงำน 

งานบริหารทั่วไป

กำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติ งำนทะเบียน 

เทียบโอน

หลักสูตรและแผนกำรเรียน

เอกสำรและตรวจสอบ

งำนธุรกำร 

งำนแนะแนวและประชำสัมพันธ์ 

ระบบฐำนข้อมูลและน�ำเสนอผลงำน 

การศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานประกันคุณภาพ

งำนประกันคุณภำพ

รองผู้อ�ำนวยกำร รองผู้อ�ำนวยกำร

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
การผลิตบัณฑิตและวิชาการ

โครงสร้างส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองอธิการฝ่ายยุทธศาสตร์ 
การผลิตบัณฑิตและวิชาการ 

ผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

รองผู้อำนวยการ 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หัวหน้าสำนักงาน 

รองผู้อำนวยการ 

งานประกันคุณภาพ 

 งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 

งานธุรการ 

งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี

ประมวลผล 

งานทะเบียน 

หลักสูตรและแผนการเรียน 

เทียบโอนและศูนย์นอก 

เอกสารและตรวจสอบ 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษา 

ระบบฐานข้อมูลและนำเสนอผลงาน 

งานประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ 

การจัดการศึกษานานาชาติ 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองอธิการฝ่ายยุทธศาสตร์ 
การผลิตบัณฑิตและวิชาการ 

ผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

รองผู้อำนวยการ 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หัวหน้าสำนักงาน 

รองผู้อำนวยการ 

งานประกันคุณภาพ 

 งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 

งานธุรการ 

งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี

ประมวลผล 

งานทะเบียน 

หลักสูตรและแผนการเรียน 

เทียบโอนและศูนย์นอก 

เอกสารและตรวจสอบ 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษา 

ระบบฐานข้อมูลและนำเสนอผลงาน 

งานประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ 

การจัดการศึกษานานาชาติ 
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นักศึกษำตรวจสอบรำยวิชำในแผนกำรเรียนจำก
http://mis.pbru.ac.th/register

นกัศกึษำตรวจสอบก�ำหนดกำรลงทะเบยีนรำยปีจำก
http://acad.pbru.ac.th

ยืนยันกำรลงทะเบียน
http://mis.pbru.ac.th/register

พิมพ์ใบลงทะเบียนที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
(ตรวจสอบรำยวิชำให้ถูกต้องและครบถ้วน)

น�ำมำช�ำระเงิน ซึ่งจะมีก�ำหนดวันช�ำระเงินและ
จ�ำนวนเงินที่จะต้องช�ำระ 

กรณีรำยวิชำใดไม่เรียนให้ถอนออก

กรณีต้องเพิ่มรำยวิชำ ให้เพิ่มโดยที่ตำรำงเรียนและ 
ตำรำงสอบต้องไม่ซ�้ำซ้อนกับรำยวิชำเดิม (*) 

กรณีนักศึกษำเงินกู้ ให้น�ำใบลงทะเบียน
ไปส่งที่กองพัฒนำนักศึกษำ 

น�ำใบลงทะเบียนมำช�ำระเงินที่ฝ่ำยกำรเงิน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ธนำคำรกรุงไทย

ธนำคำรออมสิน ธนำคำรทหำรไทย

หมำยเหตุ* กรณีมีรำยวิชำที่ต้องกำรเรียนต่ำงภำคหรือต่ำงกลุ่ม เช่น นักศึกษำภำคปกติจะไปเรียน ภำคนอกเวลำ
 ต้องยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนที่ส�ำนักส่งเสริมฯ ก่อนจะด�ำเนินกำรยืนยันกำรลงทะเบียน

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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การรับใบรับรองคุณวุฒิ

นักศึกษำสำมำรถติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้

หลังจำกผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยแล้ว

จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี

รับใบรับรองคุณวุฒิที่ส�ำนักส่งเสริมฯ ด้วยตนเอง
หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำรับแทน

รับเงินค่ำประกันคืนที่ฝ่ำยกำรเงิน
ส�ำนักงำนอธิกำรบดี (ภำยใน ๖ เดือน

หลังอนุมัติผลกำรศึกษำ)

หมายเหตุ* หลักฐำนที่ต้องใช้ คือ บัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ หรือ บัตรประจ�ำตัวประชำชน

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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นักศึกษำกรอกข้อควำมในใบรำยงำนผลกำรศึกษำระบุว่ำ
ภำษำไทย และ/หรือภำษำอังกฤษให้เรียบร้อย

น�ำค�ำร้องไปช�ำระเงินที่ฝ่ำยกำรเงินส�ำนักงำนอธิกำรบดี
ปริญญำตรีฉบับละ ๕๐ บำท บัณฑิตศึกษำฉบับละ ๑๐๐ บำท

น�ำค�ำร้องมำยื่นที่ส�ำนักส่งเสริมฯ โดยมีลำยเซ็นกำรรับเงิน
ของฝ่ำยกำรเงิน

ประมำณ ๓ วัน หลังยื่นค�ำร้อง ให้มำรับใบรำยงำน
ผลกำรศึกษำได้ที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

การขอใบรายงานผลการศึกษาภาษาไทย,
ภาษาอังกฤษ (Transcript)

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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การขอใบรับรอง
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา หมำยถึง กำรรับรองว่ำเป็นนักศึกษำภำคปกติ หรือภำคนอกเวลำปกติ และก�ำลัง

ศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีแล้ว สำมำรถรอรับเอกสำรได้
ภำยใน ๒ วันท�ำกำร

ใบรับรองการศึกษา (ครบหลักสูตร) หมำยถึง นกัศกึษำลงทะเบยีนเรยีนเป็นภำคเรยีนสดุท้ำย และต้องกำรให้ มหำวทิยำลยั
รับรองว่ำเรียนครบหลักสูตร เพื่อไปสมัครเข้ำศึกษำต่อหรือไปสมัครเข้ำ
ท�ำงำน (ไม่มีผลกำรเรียน/เกรด)

สมัครงานใบรับรองผลการศึกษา หมำยถึง นักศึกษำเรียนครบโครงสร้ำงหลักสูตรและตรวจสอบกำรจบ กำรศึกษำ
เรียบร้อยแล้ว ก�ำลังรอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ (มีผลกำรเรียน/เกรด)

ใบแทนปริญญาบัตรหรืออนุปริญญาบัตร หมำยถึง นกัศกึษำได้รบัใบปรญิญำบตัร หรอืใบอนุปรญิญำบตัรแล้ว แต่ท�ำหำย หรอื 
ช�ำรุด สำมำรถขอใบแทนได้ หำกนักศึกษำ ท�ำหำยต้องแจ้งควำมที่สถำนี
ต�ำรวจและน�ำหลักฐำนกำรแจ้งควำมมำติดต่อที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

นักศึกษำกรอกข้อควำมในใบค�ำร้องให้เรียบร้อย

น�ำค�ำร้องไปช�ำระเงินที่ฝ่ำยกำรเงิน ส�ำนักงำนอธิกำรบดี
ฉบับละ ๕๐ บำท

น�ำค�ำร้องมำยื่นที่ส�ำนักส่งเสริมฯโดยมีลำยเซ็น
กำรรับเงินของฝ่ำยกำรเงินแล้ว

ส�ำนักส่งเสริมจะออกใบนัดให้ ประมำณ ๒ วัน 
หลังยื่นใบค�ำร้องให้มำรับใบรับรองได้ที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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หมำยถึง กำรขอเรียนในบำงรำยวิชำร่วมกับนักศึกษำหมู่เรียนอื่นในภำคเรียนเดียวกัน (ภำคปกติกับภำคปกติ ภำคนอกเวลำ

กับภำคนอกเวลำ)

เกณฑ์ประกอบการพิจารณา

กรณีที่ ๑ ให้เรียนได้เฉพำะรำยวิชำที่ตก หรือยกเลิกไว้

กรณีที่ ๒ ให้เรียนได้เมื่อมีวิชำที่เรียนตำมแผนในภำคกำรศึกษำนั้นน้อยเนื่องจำกได้รับกำรยกเว้นหรือโอนวิชำเรียน

กรณีที่ ๓ กรณีจ�ำเป็นอื่นๆ เช่น มีวิชำต่อเนื่องจะต้องเรียน โดยผ่ำนกำรพิจำรณำของส�ำนักส่งเสริมฯ

หมายเหตุ u นักศึกษำต้องถ่ำยส�ำเนำใบค�ำร้องที่อนุมัติ ๒ ชุด เก็บไว้เป็นหลักฐำนของนักศึกษำ ๑ ชุด

  และแนบกับบัตรลงทะเบียน ๑ ชุด ฉบับจริงส่งคืนให้ส�ำนักส่งเสริมฯ

การขอเรียนร่วมกับนักศึกษาหมู่เรียนอื่น

๑ วัน

ขอค�ำร้องขอเรียนร่วมที่ส�ำนักส่งเสริมฯ กรอกข้อควำมให้เรียบร้อย

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ผู้สอน

ยื่นค�ำร้องต่อผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมฯ เพื่อพิจำรณำ

น�ำค�ำร้องยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนฯ เพื่อบันทึกข้อมูล

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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การลงทะเบียนเป็นหมู่เรียนพิเศษ
หมำยถงึ กำรลงทะเบียนเรยีนในรำยวิชำท่ีนอกเหนือจำกรำยวชิำท่ีเปิดสอนในตำรำงสอนตำมปกตใินภำคกำรศกึษำนัน้

เงื่อนไข

๑. เป็นภำคกำรศึกษำสดุท้ำยในแผนกำรเรยีนของนกัศกึษำ หรอืเป็นควำมจ�ำเป็นทำงวชิำกำร 

 (โดยมคี�ำยนืยนัจำก อำจำรย์ที่เกี่ยวข้อง)

๒. นักศึกษำลงทะเบียนเป็นหมู่เรียนพิเศษได้เพียง ๑ รำยวิชำเท่ำนั้น ยกเว้นมีควำมจ�ำเป็นทำงวิชำกำร 

 ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำจำกส�ำนักส่งเสริมฯ

นักศึกษำกรอกใบค�ำร้องขอเปิดหมู่เรียนเป็นกรณีพิเศษ

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ผู้สอน

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกประธำนสำขำวิชำที่ขอให้เปิดสอน

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณบดี

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมฯ

น�ำค�ำร้องยื่นพร้อมใบลงทะเบียนกับเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนฯ

นักศึกษำน�ำค�ำร้องยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่งำนส่งเสริมวิชำกำรฯ
เพื่อบันทึกข้อมูลเข้ำเครื่องประมวลผล

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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 ในกรณีที่รำยวิชำที่นักศึกษำจ�ำเป็นต้องเรียนในรำยวิชำนั้น และมหำวิทยำลัยไม่สำมำรถเปิดสอนให้ในภำคกำรศึกษำนั้นได้

นักศึกษำสำมำรถยื่นค�ำร้องขอไปเรียนสมทบในรำยวิชำดังกล่ำวที่สถำบันอื่นที่มีกำรเปิดสอนได้ โดยด�ำเนินกำรดังนี้

การขอเรียนสมทบ

รับค�ำร้องที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

กรอกข้อควำมตำมแบบค�ำร้องให้เรียบร้อย

ผ่ำนควำมคิดเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ส่งค�ำร้องพร้อมซองยำวติดแสตมป์ ๕ บำท ๑ ซอง
ที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

หำกนักศึกษำมีควำมประสงค์จะถือหนังสือ
ไปเองให้เฉพำะซองขำวและให้นักศึกษำมำรับ

ค�ำร้องที่ส�ำนักส่งเสริมฯ ภำยใน ๒ วัน
นับตั้งแต่วันยื่นค�ำร้อง

หำกไม่รับนักศึกษำเรียนสมทบ นักศึกษำ
ไม่มีสิทธิ์ไปเรียน ส�ำนักส่งเสริมฯ

จะแจ้งให้นักศึกษำทรำบ

ส�ำนักส่งเสริมฯ จะส่งหนังสือสอบถำมไปยังสถำบันที่
นักศึกษำต้องกำรไปเรียนสมทบ

หำกสถำบันนั้นยินดีรับนักศึกษำไปเรียนสมทบ
ส�ำนักส่งเสริมฯ จะแจ้งนักศึกษำและส่งตัวไปยัง

สถำบันนั้นทันที

เมื่อสิ้นภำคเรียนนั้น สถำบันนั้นจะส่งผลกำรเรียน
กลับมำยังมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

หมำยเหตุ u นักศึกษำต้องถ่ำยส�ำเนำใบค�ำร้องที่อนุมัติแล้ว ๒ ชุด เก็บไว้เป็นหลักฐำนของนักศึกษำ ๑ ชุด   

  และแนบกับบัตรลงทะเบียน ๑ ชุด ฉบับจริงส่งคืนให้ส�ำนักส่งเสริมฯ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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การลงทะเบียนล่าช้า

กรณีที่นักศึกษำไม่สำมำรถช�ำระเงินค่ำลงทะเบียนได้ตำมเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนดให้ด�ำเนินกำร ดังนี้

รับค�ำร้องที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

ผ่ำนควำมคิดเห็นจำกอำจำรย์ผู้สอนแต่ละรำยวิชำ

ยื่นค�ำร้องที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

รอฟังผลกำรพิจำรณำ

หำกมหำวิทยำลัยอนุญำตให้นักศึกษำช�ำระเงิน
ตำมวันและเวลำที่ก�ำหนด

หำกไม่อนุญำตนักศึกษำจะต้องยื่นค�ำร้อง
ขอรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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การขอลงทะเบียนเกินเกณฑ์ที่ก�าหนด

หำกนักศึกษำมีควำมจ�ำเป็นต้องลงรำยวิชำเกิน ๒๒ หน่วยกิต ตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด ให้กระท�ำได้ดังนี้

หมำยเหตุ  นักศึกษำควรท�ำให้เสร็จสิ้นก่อนส่งใบยืนยันกำรลงทะเบียนกับส�ำนักส่งเสริมฯ

ถ้ำไม่อนุมัติ นักศึกษำไม่สำมำรถลงรำยวิชำท่ีเกินได้ ถ้ำอนุมัติให้นักศึกษำลงทะเบียนได้

ขอรับค�ำร้องที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

กรอกข้อควำมพร้อมระบุเหตุผลให้เรียบร้อย

ผ่ำนควำมคิดเห็นจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ผ่ำนควำมคิดเห็นจำกประธำนสำขำวิชำ

ผ่ำนควำมคิดเห็นจำกคณบดี

ส่งค�ำร้องที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

๑ วัน

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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การลาพักการเรียน

 เมื่อนักศึกษำได้ช�ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่มีควำมประสงค์ไม่เรียน และมีเหตุจ�ำเป็น ไม่สำมำรถมำเรียน 

ทุกรำยวิชำจนสิ้นภำคกำรศึกษำ นักศึกษำสำมำรถขอลำพักกำรเรียน โดยปฏิบัติดังนี้

ขอใบค�ำร้องพักกำรเรียนและกรอกข้อควำมให้เรียบร้อย

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ส�ำนักส่งเสริมฯ แจ้งอำจำรย์ผู้สอน

ยื่นที่ส�ำนักส่งเสริมฯ เพื่อขออนุมัติจำก
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมฯ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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การขอยกเลิกวิชาเรียน

 เมือ่นกัศกึษำลงทะเบยีนในรำยวชิำใดแล้ว นกัศกึษำมคีวำมประสงค์จะไม่เรยีนในรำยวชิำนัน้ นกัศกึษำต้องขอยกเลกิวิชำ

เรียนซึ่งผลกำรเรียนจะแสดงเกรดเป็น “w”

หมายเหตุ :  ต้องด�ำเนินกำรก่อนสอบปลำยภำคอย่ำงน้อย ๒ สัปดำห์

๑ วัน

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ผู้สอน

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกประธำนสำขำวิชำ (ที่รับผิดชอบวิชำนี้)

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณบดี

ย่ืนส�ำนักส่งเสริมฯ เพ่ือเสนอผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมฯ พิจำรณำ

ส�ำนักส่งเสริมฯ แจ้งให้อำจำรย์ผู้สอนทรำบ

ขอใบค�ำร้องขอยกเลิกวิชำเรียนจำกส�ำนักส่งเสริมฯ
และกรอกข้อควำมให้เรียบร้อย

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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การเพิ่ม - การถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนแล้ว

นกัศกึษำทีย่นืยนัและพิมพ์ใบลงทะเบียนแล้ว และยังไม่ถงึวนัช�ำระเงนิ หำกมคีวำมประสงค์จะเปลีย่นแปลงรำยวิชำดงักล่ำว จะต้อง

ด�ำเนินกำรดังนี้

๑. นักศึกษำต้องลงทะเบียนกำรเพิ่ม–กำรถอนรำยวิชำกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Internet) ให้เสร็จสิ้นก่อนถึงวันช�ำระเงิน

๒. ถ้ำนักศึกษำลงทะเบียนเรียนต่ำงกลุ่ม หรือลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่ก�ำหนด ต้องเขียนค�ำร้องที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

ผลการเรียน (เกรด)
นักศึกษำจะทรำบผลกำรเรียนของรำยวิชำต่ำงๆ ที่เรียนไปแล้วในแต่ละภำคเรียนได้ ๓ วิธีคือ

๑. จากป้ายประกาศของคณะต่างๆ

  โดยจะติดประกำศหลังจำกวันก�ำหนดส่งผลกำรเรียน (เกรด) และก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน ส�ำนักส่งเสริมฯ จะแจ้งก�ำหนด

วันที่ติดประกำศผลกำรเรียนให้ทรำบเป็นรำยภำคกำรศึกษำ ซึ่งจะเป็นผลกำรเรียนเฉพำะภำคกำรศึกษำนั้นๆ ตำมป้ำยประกำศของคณะต่ำงๆ

๒. จากคอมพิวเตอร์ดูผลการเรียนทาง Internet

  หลังจำกคณะส่งผลกำรเรียนมำให้ส�ำนักส่งเสริมฯ งำนทะเบียนและประมวลผลจะบันทึกผลกำรเรียนในคอมพิวเตอร์  

ซึ่งนักศึกษำสำมำรถตรวจสอบได้ที่ส�ำนักส่งเสริมฯ 

๓. จากใบแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

  นักศึกษำจะได้รับผลกำรศึกษำของนักศึกษำแต่ละภำคกำรศึกษำ ที่ส�ำนักส่งเสริมฯ จัดส่งผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยจะมีค่ำ

ระดับคะแนนเฉลี่ยให้ทรำบด้วย แต่กำรแจ้งผลดังกล่ำวจะจัดส่งให้ประมำณกลำงภำคกำรศึกษำถัดไป

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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การขาดสอบปลายภาค

นักศึกษำที่ไม่ได้เข้ำสอบปลำยภำคตำมเวลำก�ำหนดโดยมีเหตุผลควำมจ�ำเป็นจะต้องยื่นค�ำร้องขอสอบต่ออำจำรย์ผู้สอนโดย 

ควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำและคณะนับตั้งแต่วันสอบวิชำนั้น หรืออย่ำงช้ำที่สุดภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภำค กำรศึกษำถัดไป  

กำรพิจำรณำค�ำร้องให้อยูด่ลุยพนิิจของคณะ หำกนักศกึษำไม่ยืน่ค�ำร้องภำยในก�ำหนดหรอืคณะพจิำรณำแล้วไม่อนุญำตให้สอบ ให้อำจำรย์ผูส้อน 

ปรับคะแนนสอบปลำยภำคเป็นศูนย์และประเมินผลกำรศึกษำจำกคะแนนที่มีอยู่

๑. กรณีที่อนุญำตให้สอบให้นักศึกษำผู้นั้นได้รับผลกำรเรียน “I” ไว้ก่อนและต้องสอบให้เสร็จสิ้นภำยในภำคกำรศึกษำถัดไป

๒. กรณีที่ไม่อนุญำต หรืออนุญำตให้สอบแล้วนักศึกษำไม่มำสอบ หรือนักศึกษำไม่มำติดต่อขอยื่นค�ำร้องขอสอบตำมก�ำหนด  

ให้นักศึกษำผู้นั้น ได้รับผลกำรเรียนเป็น “E”

ดงันัน้เพือ่ให้กำรด�ำเนินกำรขอสอบรำยวชิำทีข่ำดสอบปลำยภำคกำรศกึษำของนกัศกึษำเป็นไปโดยสอดคล้องกบัข้อบงัคบัของสภำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรศึกษำ จึงก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขอสอบรำยวิชำที่ขำดสอบปลำยภำคดังนี้

ข้อ ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นค�ำร้องขอสอบและกำรยื่นค�ำร้อง

 ๑.๑ ผูย้ืน่ค�ำร้องขอสอบต้องเป็นผูม้สีทิธ์ิสอบในปลำยภำคกำรศึกษำนัน้ ซึง่จะต้องมเีวลำเรยีนในรำยวชิำนัน้ๆ ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียนทั้งหมด หรือมีเวลำเรียนในรำยวิชำนั้นน้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 

คณะกรรมกำรวิชำกำรคณะ 

 ๑.๒ ให้ผู้ยื่นค�ำร้องขอสอบ ขอรับแบบค�ำร้องที่ส�ำนักส่งเสริมฯ และจะต้องกรอกรำยละเอียดที่เก่ียวข้องกับรำยวิชำ 

ที่ขำดสอบปลำยภำคกำรศึกษำตำมเงื่อนไขให้ครบถ้วน เช่น ชื่อรำยวิชำ รหัสรำยวิชำ ผู้สอนประจ�ำรำยวิชำ ฯลฯ ตลอดจนหลักฐำนต่ำงๆ  

ที่แสดงว่ำมีเหตุจ�ำเป็นจะต้องขำดสอบ พร้อมด้วยผู้รับรองหลักฐำนต่ำงๆ เหล่ำนั้น พร้อมแล้วจึงยื่นค�ำร้องที่สมบูรณ์ ณ ส�ำนักส่งเสริมฯ 

ข้อ ๒. เหตผุลและเงือ่นไขประกอบกำรพจิำรณำ ผูม้สีทิธิส์อบแต่ขำดสอบปลำยภำคกำรศกึษำมสีทิธิย์ืน่ค�ำร้อง ขอสอบรำยวชิำที่

ขำดสอบได้โดยเหตุผลและเงื่อนไขดังนี้ ป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ หรือลำคลอด และไม่สำมำรถสอบได้ตำมก�ำหนด โดยมีหลักฐำนที่ชัดเจน 

และเชื่อถือได้ ได้รับค�ำสั่งของทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนต้นสังกัดให้ไปปฏิบัติรำชกำร ปฏิบัติงำน ในวันสอบและ ไม่สำมำรถมำสอบได้ในวันที่

ก�ำหนดไว โดยมีหลักฐำนชัดเจนและเชื่อถือได้
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ข้อ ๓. ก�ำหนดอื่นๆ

 ๓.๑ นักศึกษำที่มีควำมประสงค์จะขออนุญำตสอบในรำยวิชำที่ขำดสอบ ให้ยื่นค�ำร้องได้อย่ำงช้ำที่สุดภำยใน ๑๕ วัน 

จำกวันแรกของกำรเปิดภำคกำรศึกษำของภำคกำรศึกษำถัดไป

 ๓.๒ ให้นกัศกึษำตดิตำมประกำศผลกำรพิจำรณำอนญุำตหรือไม่อนญุำตให้นกัศกึษำสอบในรำยวชิำทีข่ำดสอบและควำม

รับผิดชอบด�ำเนินกำรตำมที่ก�ำหนดไว้ในประกำศดังกล่ำวโดยเคร่งครัด
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การแก้ I ในกรณีที่นักศึกษาส่งงานไม่ครบ งานไม่สมบูรณ์

 นักศึกษำมีสิทธิ์สอบ (มีเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียนทั้งหมด) และได้เข้ำสอบตำมปกติ

นักศึกษำไม่มำติดต่อ ไม่มำท�ำงำนให้เสร็จให้ใช้คะแนนที่มีอยู่
ประเมินผลกำรเรียน (ให้คะแนนผลงำนที่ค้ำงอยู่เป็นศูนย์)

นักศึกษำท�ำงำนแต่ยังไม่เรียบร้อย 
ไม่ทันก�ำหนดวันที่มหำวิทยำลัย

ก�ำหนดส่งเกรด แก้ I

นักศึกษำท�ำงำนส่งเรียบร้อย 
อำจำรย์ประเมินผลกำรเรียนแก้ I

นักศึกษำติดต่ออำจำรย์

นักศึกษำส่งงำนไม่ครบ หรืองำนไม่สมบูรณ์ ขำดสอบปลำยภำค โดยมีเหตุอันควร

อำจำรย์ให้ผลกำรเรียน I

ส่งผลกำรเรียนผ่ำนคณะ
(ตำมแบบฟอร์มที่ก�ำหนด)

๑. อำจำรย์ผู้สอนบันทึกเสนอขอส่งผลกำรแก้ I ช้ำกว่ำก�ำหนด
๒. นักศึกษำท�ำงำนต่อถ้ำยังไม่เสร็จในก�ำหนดให้ประเมินผลงำน
 เท่ำที่มีอยู่

ส่งผลกำรเรียนผ่ำนคณะ (ตำมแบบฟอร์มที่ก�ำหนด)

คณะน�ำผลกำรเรียนแก้ I ส่งงำนทะเบียนฯ 
ส�ำนักส่งเสริมฯ (ส่งภำยในก�ำหนด
วันส่งผลกำรเรียนของภำคเรียน)

คณะน�ำผลกำรเรียนแก้ I ส่งงำนทะเบียนฯ
ส�ำนักส่งเสริมฯ (ภำยในภำคเรียนถัดไป 

ไม่เกินวันที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด)
# ก่อนสอบปลำยภำคประมำณ ๑ สัปดำห์ #
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การมีสิทธิ์สอบปลายภาค

ตำมระเบยีบสภำมหำวิทยำลัยรำชภฏัเพชรบรีุ ว่ำด้วยกำรประเมนิผลกำรศกึษำ ก�ำหนดแนวปฏบิติัเกีย่วกบักำรมีสทิธิส์อบปลำยภำค

กำรศึกษำ ดังนี้

๑. นักศึกษำจะมีสิทธิ์สอบปลำยภำคกำรศึกษำ จะต้องมีเวลำเรียนในรำยวิชำนั้นๆ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียนทั้งหมด

๒. ในกรณทีีม่เีวลำเรยีนในรำยวชิำใดน้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ แต่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรมมกำรวชิำกำรคณะ

๓. ในกรณีที่มีเวลำเรียนในรำยวิชำใดน้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ของเวลำเรียนทั้งหมดจะไม่มีสิทธิ์สอบในรำยวิชำนั้น ส�ำหรับแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ มหำวิทยำลัยจะประกำศดังกล่ำว หำกพบว่ำตนไม่มีสิทธิ์สอบและประสงค์จะขอสิทธิ์สอบให้ด�ำเนินกำรกำรศึกษำ จึงขอให้ได้

ติดตำมตรวจสอบรำยชื่อตำมประกำศดังกล่ำว หำกพบว่ำตนไม่มีสิทธิ์สอบและประสงค์จะขอสิทธิ์สอบให้ด�ำเนินกำรดังนี้

 ๑. เขียนค�ำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลำยภำค โดยผ่ำนควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ แล้วน�ำส่งที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

 ๒. ติดตำมประกำศ เร่ืองกำรอนุญำตให้มีสิทธ์ิสอบของคณะกรรมกำร หำกพบว่ำคณะกรรมกำรอนุญำตให้มีสิทธ์ิสอบให้เข้ำ

สอบปลำยภำคได้ตำมปกติ แต่หำกคณะกรรมกำรไม่อนุญำตจะไม่มีสิทธิ์สอบ

 ๓. ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลำยภำคกำรศึกษำ จะได้รับผลกำรเรียนเป็น “E” ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีสิทธิ์สอบดังกล่ำวเนื่องมำจำก 

เหตุจ�ำเป็นสุดวิสัย และคณะกรรมกำร เห็นควรก็อำจให้ “W” กำรเรียนในรำยวิชำนั้น 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลา

ในกรณีท่ีนักศึกษำมีควำมจ�ำเป็นจนไม่สำมำรถมำเรียนในบำงเวลำได้ ให้ยื่นใบลำต่อมหำวิทยำลัยโดยผ่ำนส�ำนักส่งเสริมฯ เมื่อ

มหำวิทยำลัยอนุญำตแล้วมอบให้ส�ำนักงำนส่งเสริมฯ เก็บไว้เป็นหลักฐำนโดยเฉพำะน�ำไปใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำค�ำร้องขอเข้ำ

สอบปลำยภำคกรณีที่มีเวลำเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ กำรย่ืนใบลำดังกล่ำวให้นักศึกษำยื่นใบลำ ซึ่งนักศึกษำจะต้องยื่นโดยเร็วตำมระยะเวลำที่

ก�ำหนด คือ หำกเป็นลำกิจจะต้องยื่นก่อนวันลำ และหำกเป็นกำรลำป่วยจะต้องยื่นภำยใน ๑ สัปดำห์ นับจำกวันสุดท้ำยของกำรลำป่วยนั้น ต่อ

ผู้สอนพร้อมหลักฐำนประกอบ
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การขอโอนสภาพนักศึกษา

กำรขอโอนสภำพนักศึกษำมีแนวปฏิบัติดังนี้

๑. กำรขอโอนสภำพนักศึกษำจำกภำคปกติ เป็น ภำคพเิศษ สำมำรถกระท�ำได้โดยเขียนใบค�ำร้อง และผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกอำจำรย์

ปรึกษำ ส่งที่ส�ำนักส่งเสริมฯ หำกทำงมหำวิทยำลัยเห็นชอบ จะอนุญำตให้นักศึกษำมำด�ำเนินกำรโอนสภำพได้

๒. กำรขอโอนสภำพนกัศึกษำจำกภำคนอกเวลำ เป็นภำคปกติจะกระท�ำได้ก็ต่อเม่ือนักศึกษำสอบคัดเลอืกเข้ำเป็นนกัศกึษำภำคปกติ 

ได้เสียก่อนจึงจะมีสิทธิ์โอนได้

การโอนหรือเปลี่ยนสาขาวิชา

เนือ่งจำกมีปัญหำมำกมำยเกีย่วกบักำรโอนหรือเปลีย่นสำขำวชิำของนกัศกึษำ ทัง้ในด้ำนแผนกำรเรยีนของนกัศกึษำและ กำรควบคมุ

จ�ำนวนผู้เรียนในหมู่เรียน ทำงมหำวิทยำลัยจึงก�ำหนดแนวปฏิบัติว่ำ “ไม่อนุญำตให้มีกำรโอนหรือเปลี่ยนสำขำวิชำ” หำกนักศึกษำประสงค์จะ

โอนหรือเปลี่ยนสำขำวิชำจะต้องผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักศึกษำใหม่เสียก่อน แล้วจึงขอโอนผลกำรเรียนหรือขอยกเว้นกำรเรียน 

บำงรำยวิชำ ส�ำหรับรำยวิชำที่เรียนไปแล้ว
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การขอย้ายสถานศึกษา

หมายเหตุ : นักศึกษำจะต้องขอผลกำรเรียนเพื่อไปโอนในสถำบันนั้นๆ ด้วยตัวเอง

กำรขอย้ำยสถำนศึกษำ นักศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ดังนี้

หำกต้องกำรถือหนังสือไปเองให้มำรับหนังสือได้
ภำยใน ๒ วัน หลังจำกทรำบผลกำรเรียน

หำกสถำบันนั้นตอบรับมำ ส�ำนักส่งเสริมฯ 
จะท�ำหนังสือส่งตัวทันทีที่ได้รับหนังสือ

กรณีที่จะถือไปเองให้ใช้ซองขำวยำว ๒ ซอง
และมำรับค�ำร้องได้ภำยในเวลำ ๒ วัน

นับตั้งแต่ยื่นค�ำร้อง

นักศึกษำต้องติดตำมผลกำรย้ำย

รับค�ำร้องที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

ส�ำนักส่งเสริมฯ จะส่งหนังสือสอบถำมไปยังสถำบันที่
นักศึกษำต้องกำรย้ำยไป

กรอกรำยละเอียดพร้อมทั้งผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ยื่นค�ำร้องที่ส�ำนักส่งเสริมฯ พร้อมซองขำวยำว ๒ ซอง
ติดแสตมป์ซองละ ๕ บำท
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การขอจบการศึกษา

เมือ่นักศกึษำลงทะเบยีนเรยีนภำคกำรศกึษำใดเปน็ภำคกำรศึกษำสดุทำ้ย นกัศึกษำต้องยืน่ค�ำร้องขอจบกำรศึกษำด้วยเพรำะเมือ่สิน้

ภำคกำรศึกษำและประกำศผลกำรเรียนแล้ว อำจำรย์ที่ปรึกษำจะต้องตรวจสอบว่ำนักศึกษำเรียนจบครบตำมหลักสูตรหรือไม่

หมายเหตุ  ๑.  ค่ำลงทะเบียนบัณฑิต ๖๐๐ บำท

 ๒. ค่ำลงทะเบียนมหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ๖๐๐ บำท 

(ส�ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ให้

ช�ำระค่ำลงทะเบียนบัณฑิต มหำบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

คนละ ๑,๐๐๐ บำท)

 ๓. ค่ำสมำคมศิษย์เก่ำ ๑๐๐ บำท

 ๔. หลงัจำกยืน่ค�ำร้องขอจบแล้ว ตรวจสอบแล้วผลปรำกฏว่ำ 

ไม่ส�ำเร็จกำรศึกษำ ต้องมำท�ำใบค�ำร้องขอจบใหม่ในภำค

กำรศึกษำถัดไป

หลักฐำนที่นักศึกษำต้องยื่นพร้อมค�ำร้องขอจบ

๑.  ใบแสดงผลกำรเรียนสะสม

๒.  ซองน�้ำตำลขนำด A4 ติดแสตมป์

 ๕ บำท พร้อมจ่ำหน้ำซองถึงตัวเอง

ขอค�ำร้องจบกำรศึกษำที่ส�ำนักส่งเสริมฯ
กรอกข้อควำมให้เรียบร้อย

น�ำให้ส�ำนักวิทยบริกำรฯ ตรวจสอบ
ลงนำมและประทับตรำ

ตรวจสอบกิจกรรมจำกกองพัฒนำนักศึกษำ

ช�ำระค่ำลงทะเบียนบัณฑิตที่ฝ่ำยกำรเงิน
ส�ำนักงำนอธิกำรบดี

หลังจำกส่งค�ำร้องขอบจกำรศึกษำ ให้นักศึกษำรอผล
กำรอนมัติจำกคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยฯ  

(ไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน) นักศึกษำสำมำรถมำตรวจสอบ
ผลกำรอนุมัติได้ที่ฝ่ำยงำนทะเบียนและวัดผล

น�ำให้อำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจสอบและลงนำม

ครึ่งวัน

อนุมัติ ๑ เดือน

ส่งค�ำร้องขอจบ พร้อมหลักฐำนและค่ำลงทะเบียน
บัณฑิต ค่ำสมำคมศิษย์เก่ำ ที่ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำร

และงำนทะเบียน

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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การรักษาสภาพนักศึกษา
 ในภำคกำรศกึษำใดทีน่กัศกึษำมีควำมจ�ำเป็นไม่สำมำรถมำเรยีนได้ (ยงัไม่ได้ช�ำระเงนิค่ำลงทะเบยีน) ให้นกัศกึษำมำยืน่ ค�ำร้องขอรักษำ

สภำพนักศึกษำ โดยปฏิบัติดังนี้

หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา
 ๑.  นักศึกษำภำคปกติ ค่ำรักษำสภำพนักศึกษำ ๑,๐๐๐ บำท
 ๒.  นักศึกษำภำคนอกเวลำ ค่ำรักษำสภำพนักศึกษำ ๑,๐๐๐ บำท
 ๓.  นักศึกษำที่รักษำสภำพนักศึกษำ หลังวันก�ำหนด หมดเขตกำรลงทะเบียนเรียน
  นักศึกษำต้องเสียค่ำปรับวันละ ๕๐ บำท สูงสุดไม่เกิน ๕๐๐ บำท
 ๔.  กรณีนักศึกษำช�ำระค่ำลงทะเบียนแล้ว ไม่สำมำรถเรียนได้ให้นักศึกษำมำท�ำเรื่องขอพักกำรเรียน
 ๕.  กรณีลงทะเบียนเรียนครบรำยวิชำตำมเกณฑ์ขั้นต�่ำของหลักสูตรแล้วต้องช�ำระค่ำรักษำสภำพ ภำคกำรศึกษำละ ๒,๐๐๐ บำท

ขอค�ำร้องขอรักษำสภำพนักศึกษำที่ส�ำนักส่งเสริมฯ
และกรอกข้อควำมให้เรียบร้อย

น�ำค�ำร้องไปช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพที่ฝ่ำยกำรเงิน
ส�ำนักงำนอธิกำรบดี

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ตรวจสอบกำรกู้ยืมเงินจำกกองพัฒนำนักศึกษำ

น�ำค�ำร้องส่งส�ำนักส่งเสริมฯ เพื่อกรอกข้อมูลลงค�ำร้อง

ส่งค�ำร้องที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำนั้น อำจจะเกิดขึ้นได้หลำยกรณี นักศึกษำจึงควรระมัดระวัง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพ้นสภำพตำม

ลักษณะต่อไปนี้

๑. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผล

 ๑.๑ ส�าหรับนักศึกษาภาคปกติ

  เมื่อได้คะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่ำ ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำที่ ๒ และน้อยกว่ำ ๑.๘๐ 

  เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำที่ ๔, ๖, ๘

 ๑.๒ ส�าหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ

  เมื่อได้คะแนนน้อยกว่ำ ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำที่ ๔ (หลักสูตร ๒ ปี) ภำคกำรศึกษำที่ ๗ 

  (หลักสูตร ๔ ปี) และเมื่อเรียนครบหลักสูตร

๒. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยระเบียบเกี่ยวกับการเงิน

 นกัศกึษำทีข่ึน้ทะเบยีนเป็นนกัศึกษำใหม่แล้ว หำกประสงค์จะลำหยดุกำรเรียน หรือไม่ลงทะเบยีนเรียนเฉพำะในภำคกำรศกึษำ

ใดต้องช�ำระเงนิเพ่ือรักษำสภำพนักศึกษำไว้ ภำคเรียนละ ๑,๐๐๐ บำท โดยต้องกระท�ำให้เสรจ็สิน้ก่อนวนัสอบปลำยภำคของภำคกำรศกึษำนัน้ๆ 

หำกพ้นก�ำหนดดังกล่ำวแล้ว นักศึกษำผู้นั้นจะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ

๓. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากความประพฤติเสียหาย 

 นักศึกษำที่มีควำมประพฤติเสียหำยร้ำยแรง มหำวิทยำลัยอำจด�ำเนินกำรสั่งให้ออกจำกมหำวิทยำลัย ในกรณี ดังกล่ำวนี้ถือว่ำ

นักศึกษำนั้นพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ

 อนึ่ง นักศึกษำที่พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำด้วยระเบียบกำรเงิน (ตำมข้อ ๒) หำกประสงค์ที่จะเข้ำเป็นนักศึกษำใหม่ อำจจะ

ท�ำได้โดยช�ำระค่ำธรรมเนียมขอกลับคืนสภำพเป็นนักศึกษำใหม่ และค่ำบ�ำรุงกำรศึกษำของภำคเรียนที่ค้ำงช�ำระ

๔. การพ้นสภาพตามอายุการเป็นนักศึกษา

 - ภำคปกติ มีอำยุเป็นนักศึกษำ ได้ ๔ ปี ส�ำหรับหลักสูตร ๒ ปี และ ๘ ปี ส�ำหรับหลักสูตร ๔ ปี และ ๑๐ ปี 

  ส�ำหรับหลักสูตร ๕ ปี

 - ภำคนอกเวลำ มีอำยุเป็นนักศึกษำได้ ๕ ปี ส�ำหรับหลักสูตร ๒ ปี และ ๙ ปี ส�ำหรับหลักสูตร ๔ ปี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
กรณีนักศึกษำไม่ได้ช�ำระเงินลงทะเบียนเรียน จะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ด้วยระเบียบกำรเงิน แต่สำมำรถขอกลับคืนสภำพกำร

เป็นนักศึกษำได้

หมายเหตุ  ๑.  ค่ำขอกลับคืนสภำพนักศึกษำใหม่ เนื่องจำกพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ

  ภำคปกติ และภำคนอกเวลำปกติ ๕๐๐ บำท

 ๒.  ให้ช�ำระค่ำรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำทุกภำคกำรศึกษำ

  ที่ค้ำงช�ำระภำคกำรศึกษำละ ๑,๐๐๐ บำท

น�ำค�ำร้องคืนสภำพนักศึกษำมำเก็บที่งำนทะเบียนฯ

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมฯ

น�ำค�ำร้องส่งส�ำนักส่งเสริมฯ เพื่อบันทึกข้อมูลคืนสภำพนักศึกษำ

นักศึกษำน�ำค�ำร้องไปช�ำระเงินค่ำคืนสภำพนักศึกษำที่ฝ่ำยกำรเงิน
ส�ำนักงำนอธิกำรบดี

ขอคำาร้องที่สำานักส่งเสริมฯ และกรอกข้อความให้เรียบร้อย

๑ ชั่วโมง

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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การลาออก

นักศึกษำที่ไม่มีควำมประสงค์จะศึกษำต่อ นักศึกษำต้องยื่นค�ำร้อง และขอลำออกจำกกำรเป็นนักศึกษำ

น�ำส่งงำนทะเบียนฯ เพื่อเสนอผู้อ�ำนวยกำรและรองอธิกำรบดี
อนุมัติใช้เวลำ ๑ วัน

มำรับค�ำร้องที่อนุมัติให้ลำออกแล้ว
ไปรับเงินค่ำประกันของเสียหำยที่ฝ่ำยกำรเงิน ส�ำนักงำนอธิกำรบดี

ขอค�ำร้องที่ส�ำนักส่งเสริมฯ และกรอกข้อควำมให้เรียบร้อย

น�ำให้ผู้ปกครองลงลำยมือชื่ออนุญำต กรณีนักศึกษำอำยุไม่ถึง ๒๐ ปี

น�ำให้อำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม

น�ำให้ส�ำนักวิทยบริกำรฯตรวจสอบ (หนังสือค้ำงส่ง) ลงนำมและประทับตรำ

ตรวจสอบกำรกู้ยืมเงินจำกกองพัฒนำนักศึกษำ

น�ำค�ำร้องมำคืนที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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การขอเปลี่ยนค�าน�าหน้า ชื่อ-นามสกุล

เมื่อนักศึกษำเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล หรือได้เลื่อนยศสูงขึ้น ต้องแจ้งให้ส�ำนักส่งเสริมฯ ทรำบเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่ำงๆ ให้เป็น

ปัจจุบันและนักศึกษำต้องท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำใหม่

ขอค�ำร้องขอเปลี่ยนชือ่-นำมสกลุ, ยศ ทีส่�ำนักส่งเสรมิฯ กรอก
ข้อควำมให้เรียบร้อย พร้อมแนบหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือ
นำมสกุล หรือยศ (ตัวจริงพร้อมส�ำเนำ ๑ ชุด)

นักศึกษำ

น�ำค�ำร้องไปช�ำระค่ำธรรมเนียม ๑๐๐ บำท
ที่ฝ่ำยกำรเงิน ส�ำนักงำนอธิกำรบดี

น�ำแจ้งอำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบลงนำม

ส่งค�ำร้องพร้อมส�ำเนำหลักฐำนที่ส�ำนักส่งเสริมฯ
ส่งค�ำร้องพร้อมรูปถ่ำยขนำด ๑ นิ้ว ๑ รูป

ที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

ขอค�ำร้องท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ
และกรอกข้อควำมให้เรียบร้อย

๓ วันหลังจำกส่งค�ำร้อง ให้นักศึกษำน�ำใบเสร็จ
ที่ช�ำระเงินค่ำท�ำบัตรฯ มำรับบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ

ที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

ในบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำของทุกคน จะมีเลขรหัสประจ�ำตัว ๙ หลัก มีควำมหมำยดังนี้ 

๓. แทน ระดับ ป.ตรี ๔ ปี  ภำคนอกเวลำปกติ

๔. แทน ระดับ ป.ตรี ๔ ปี   หรอื ๕ ปี ภำคปกติ

๙. แทน ระดับ ป.โท

๐. แทน ระดับ ป.เอก

ปีพ.ศ.ทีเ่ข้ำ
ใช้เลข ๒ ตวัสดุท้ำย

ระดับ
และประเภท

ของ
นักศึกษำ

สำขำ
กำรศึกษำ

สำขำวิชำเอก ล�ำดับที่ใน
หมู่เรียน

กลุ่มเรียน
ชั้นเรียน

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔

- 187 -



การท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

ท�ำบัตรกับธนำคำร

ท�ำบัตรกับธนำคำรกรุงไทย สำขำจังหวัดเพชรบุรี

มำรับบัตรภำยใน ๕ วัน

ท�ำบัตรกับมหำวิทยำลัย

รับค�ำร้องที่ส�ำนักส่งเสริมฯ 

กรอกรำยละเอียด

น�ำค�ำร้องมำให้ส�ำนักส่งเสริมฯ 

พร้อมรูปถ่ำยนักศึกษำที่ถูกระเบียบ

มำรับบัตรภำยใน ๒ วัน

ช�ำระเงิน ๑๐๐ บำท ที่ฝ่ำยกำรเงิน ส�ำนักงำนอธิกำรบดี 

หมายเหตุ  u	กรณีท�ำบัตรหำย ต้องแนบใบแจ้งควำมด้วย

  กรณีเปลี่ยนชื่อต้องแนบส�ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ

  หรือสกุลด้วย

๓๐ นำที

๕๐ นำที
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การรับปริญญาล่าช้า

หมายเหตุ  u	ค่ำปรับกำรขอรับประกำศนียบัตร อนุปริญญำบัตร ปริญญำบัตร เกินกว่ำ ๓ เดือน

  นับจำกวันที่มหำวิทยำลัยให้รับ ฉบับ ๕๐๐ บำท 

นักศึกษำที่มีควำมประสงค์จะเข้ำรับปริญญำในปีถัดไป นักศึกษำที่ไม่ประสงค์จะเข้ำรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตร 

ติดตำมก�ำหนดกำรรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร

นักศึกษำสำมำรถรับใบปริญญำบัตรได้ที่ส�ำนักส่งเสริมฯ

ในวันถัดไป จำกวันก�ำหนดเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

หำกต้องกำรให้ทำงมหำวิทยำลัยส่งใบปริญญำบัตร 
ไปให้ กรุณำปฏิบัติตำมที่ส�ำนักส่งเสริมฯ ก�ำหนดไว้ใน

เอกสำรที่ส่งไปให้ 

เมื่อได้รับก�ำหนดกำรแจ้งรับปริญญำ
จำกที่ส�ำนักส่งเสริมฯ ส่งไปให้ที่บ้ำน 

มำเขียนค�ำร้องขอเลื่อนรับปริญญำ พร้อมทั้งแนบซอง
ติดแสตมป์จ�ำนวน ๕ บำท ที่ส�ำนักส่งเสริมฯ 

ส�ำนักส่งเสริมฯ จะเสนอค�ำร้องให้กับ
รองอธิกำรบดีพิจำรณำ

ส�ำนักส่งเสริมฯ จะจัดส่งหมำยก�ำหนดกำร
ให้บัณฑิตในปีถัดไป 

นักศึกษำมำรำยงำนตัวตำมวันเวลำที่ก�ำหนด 

๓๐ นาที
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ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�ำนกัวทิยบรกิำรฯ หรือห้องสมุดของมหำวิทยำลัยรำชภฏัเพชรบรุ ีได้เริม่ตัง้แต่โรงเรยีนฝึกหดัครกูสกิรรมเมือ่วนัที ่๑ เมษำยน ๒๔๖๙ 

ณ จังหวัดรำชบุรี ต่อมำได้ย้ำยมำตั้งที่เขตพระรำชนิเวศน์ (วังบ้ำนปืน) จังหวัดเพชรบุรี และเปล่ียนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกำศนียบัตร

มณฑล เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีได้ย้ำยข้ำมฟำกมำวัดร้ำงชื่อวัดเกตุใช้ด้ำนล่ำงอำคำรเป็น ห้องสมุดจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ และได้ย้ำยเข้ำ 

อำคำรหอสมุดหลังใหม่สองชั้นมีเนื้อท่ี ๑,๘๑๓ ตำรำงเมตร ในปีงบประมำณ ๒๕๓๒ ได้รับงบประมำณ ๓ ล้ำนเศษ ต่อเติมยำว ๒๑ เมตร  

กว้ำง ๑๖ เมตร เป็นอำคำร ๒ ชั้น เนื้อที่ ๖๗๒ ตำรำงเมตร ในปีงบประมำณ ๒๕๓๙ ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักวิทยบริกำรฯ ๖ ชั้น 

มีเนื้อที่ ๔,๙๗๓ ตำรำงเมตร รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๗,๔๕๘ ตำรำงเมตร

๑.  ระเบียบการท�าบัตรสมาชิกและการยืมทรัพยากรสารนิเทศ

  ๑.๑  ผู้มีสิทธิท�าบัตรสมาชิก ได้แก่ นักศึกษำ คณำจำรย์ ข้ำรำชกำร พนักงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี และเปิดโอกำสให้

บุคคลในท้องถิ่นมำเป็นสมำชิกได้เช่นเดียวกัน

  ๑.๒  หลักฐานในการท�าบัตรสมาชิก

   ๑.๒.๑  หลักฐำนในกำรท�ำบัตรสมำชิกของคณำจำรย์

    ๑)  รูปถ่ำยหน้ำตรงขนำด ๑ นิ้ว ๑ รูป

   ๑.๒.๒  หลักฐำนในกำรท�ำบัตรสมำชิกของนักศึกษำ

    ๑)  บัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ

    ๒) ใบเสร็จรับเงินบ�ำรุงกำรศึกษำ หรือใบลงทะเบียน รูปถ่ำยหน้ำตรงขนำด ๑ นิ้ว ๑ รูป

   ๑.๒.๓ หลักฐำนในกำรท�ำบัตตรสมำชิกของข้ำรำชกำร, พนักงำนและบุคคลภำยนอก

    ๑)  ส�ำเนำบัตรประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร

    ๒)  รูปถ่ำยหน้ำตรง ๑ นิ้ว ๑ รูป

   ๑.๒.๔ ถ้ำท�ำบัตรประจ�ำตัวหรือบัตรสมำชิกหำย โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่เพื่อท�ำบัตรใหม่ และจะรับบัตรใหม่ได้หลังจำกแจ้งไว้

แล้ว ๑ เดือน โดยเสียค่ำท�ำบัตรใหม่ ๑๐๐ บำท
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   ๑.๒.๕ บัตรยืม ให้ใช้ได้เฉพำะตัวบุคคลเท่ำนั้น จะให้บุคคลอื่นมำยืมแทนกันไม่ได้

  ๑.๓  วิธีการยืม

    เมื่อท่ำนเลือกหนังสือที่ต้องกำรยืมและเป็นหนังสือที่สำมำรถยืมออกได้ ให้น�ำไปยืมที่ เคำน์เตอร์จ่ำย-รับ ชั้น ๑ ซึ่งมีระบบ

กำรยืม ดังนี้

   ๑.๓.๑ กำรยืมด้วยระบบบำร์โค้ด ผู้ยืมน�ำหนังสือและบัตรประจ�ำตัวสมำชิกให้เจ้ำหน้ำที่ท�ำรำยกำร

   ๑.๓.๒ จ�ำนวนวัสดุสำรนิเทศที่ยืมได้ สมำชิกสำมำรถยืมหนังสือได้ทั่วไป วำรสำรและหนังสือฉบับล่วงหน้ำ โสตทัศนวัสดุ 

ตำมจ�ำนวนและเวลำที่ก�ำหนด

    ๑. หนังสือทั่วไป

     นักศึกษำยืมได้  ๕  เล่ม ต่อ  ๒  สัปดำห์

     คณำจำรย์ยืมได้  ๑๐  เล่ม  ต่อ  ๒  สัปดำห์

     ข้ำรำชกำรยืมได้  ๔  เล่ม  ต่อ  ๒  สัปดำห์

     พนักงำนยืมได้  ๔  เล่ม  ต่อ  ๒  สัปดำห์

     บุคคลภำยนอกยืมได้ ๓ เล่ม  ต่อ  ๒  สัปดำห์

     ถ้ายืมเกินก�าหนดจะถูกปรับวันละ ๕ บาทต่อเล่ม

    ๒. วารสารและหนังสือพิมพ์

     นักศึกษำยืมได้  ๕  ฉบับ  ต่อ  ๓  วัน

     คณำจำรย์ยืมได้  ๕  ฉบับ  ต่อ  ๓  วัน

     ข้ำรำชกำรยืมได้  ๔  ฉบับ  ต่อ  ๓  วัน

     พนักงำนยืมได้  ๓  ฉบับ  ต่อ  ๓  วัน

     ถ้ายืมเกินก�าหนดจะถูกปรับวันละ ๕ บาทต่อเล่ม

     วำรสำรที่ท�ำดรรชนีจะให้ใช้ภำยในห้องวำรสำรเท่ำนั้น วำรสำรฉบับใหม่ล่ำสุดที่วำงบนชั้นห้ำมยืมออก
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    ๓. โสตทัศนวัสดุ

      นักศึกษำยืมได้  ๔  ชิ้น  ต่อ  ๕  วัน

     คณำจำรย์ยืมได้  ๔  ชิ้น  ต่อ  ๕  วัน

     ข้ำรำชกำรยืมได้  ๓  ชิ้น ต่อ  ๕  วัน

     พนักงำนยืมได้  ชิ้น  ต่อ  ๕  วัน

     ถ้ายืมเกินก�าหนดจะถูกปรับวันละ ๕ บาทต่อชิ้น

     หมายเหตุ คณำจำรย์สำมำรถยืมพิเศษได้ในกรณีที่ใช้เขียนผลงำนทำงวิชำกำรครั้งละไม่เกิน ๑๕ เล่ม ต่อ ๑  

      ภำคกำรศึกษำเท่ำนั้นๆ

  ๑.๔ วิธีการคืน

   ๑.๔.๑ ท่ำนสำมำรถน�ำหนังสือที่ยืมไปมำคืนได้ที่ เคำน์เตอร์บริกำรยืม-คืน ชั้น ๑ โดยไม่ต้องใช้บัตรสมำชิก

   ๑.๔.๒ กรณีที่หนังสือเกินก�ำหนดจะมีค่ำปรับ ท่ำนต้องช�ำระค่ำปรับก่อน ท�ำกำรยืมครั้งต่อไป

  ๑.๕ การยืมต่อ เมื่อถึงก�ำหนดส่งคืน ท่ำนสำมำรถน�ำวัสดุสำรนิเทศมำท�ำกำรยืมต่อไว้ที่เคำน์เตอร์บริกำรจ่ำย-รับ ชั้น ๑

    หมำยเหตุ สำมำรถยืมวัสดุสำรนิเทศติดต่อกันได้ ๒ ครั้ง แต่ถ้ำต้องกำรยืมวัสดุสำรนิเทศใหม่ให้เว้นระยะไว้ ๑ สัปดำห์

  ๑.๖ วัสดุสารนิเทศหายหรือช�ารดุ ผูย้มืจะต้องหำวัสดสุำรนเิทศแบบเดยีวกนัหรอืเนือ้หำคล้ำยคลงึกนัมำทดแทนกนัหรอืชดใช้ค่ำ 

เสยีหำยตำมแต่บรรณำรกัษ์จะเหน็สมควร หำกผูย้มืไม่มำตดิต่อเมือ่ได้รบักำรทวงถำม ทำงส�ำนักวทิยบรกิำรฯ จะส่งชือ่ไปยังส�ำนกัส่งเสรมิวชิำกำร

และงำนทะเบียน เพื่อระงับกำรออกหลักฐำนส�ำคัญของท่ำน

๒.  ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ

  ๒.๑ สิ่งของต่ำงๆ ประเภทย่ำม ถุงกระดำษ เป้ ฯลฯ ต้องฝำกกับเจ้ำหน้ำที่ก่อนที่จะเข้ำในอำคำรส�ำนักวิทยบริกำรฯ

  ๒.๒ เมื่อจะออกจำกอำคำรส�ำนักวิทยบริกำรฯ ต้องให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจหนังสือและสมุดทุกเล่มและทุกครั้ง

  ๒.๓ กำรขโมยวสัดสุำรนเิทศของส�ำนกัวทิยบรกิำรฯ มคีวำมผิดทำงอำญำ เม่ือทำงส�ำนกัวทิยบริกำรฯ จับได้จะด�ำเนนิตำมกฏหมำย 

  ๒.๔ กำรตัด ฉีกบทควำม รูปจำกหนังสือ วำรสำร หนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ ของส�ำนักวิทยบริกำรฯ มีโทษหนัก เช่น  

พักกำรเรียน
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  ๑.๕ ห้ำมน�ำอำหำร ขนมเครื่องดื่มมำรับประทำนในส�ำนักวิทยบริกำรฯ

  ๑.๖ แต่งกำยสุภำพเมื่อเข้ำไปในอำคำรส�ำนักวิทยบริกำรฯ

  ๑.๗ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในอำคำรส�ำนักวิทยบริกำรฯ

  ๑.๘ ผู้ละเมิดระเบียบข้อบังคับของอำคำรส�ำนักวิทยบริกำรฯ และถูกตักเตือนหลำยครั้งแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำใช้บริกำร 

ของส�ำนักวิทยบริกำรฯ

  ๑.๙ ห้ำมสูบบุหรี่ ภำยในอำคำรส�ำนักวิทยบริกำรฯ ผู้ฝ่ำฝืนมีควำมผิดตำมกฏหมำยปรับไม่เกิน ๕,๐ ๐๐ บำท

   หมำยเหตุ  ผู้เข้ำใช้บริกำรส�ำนักวิทยบริกำรฯ ต้องแสดงบัตรสมำชิกก่อนเข้ำใช้บริกำรทุกครั้ง

๓. ทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการ

 ทรัพยำกรสำรนิเทศของส�ำนักวิทยบริกำรฯ ที่ให้บริกำรมีดังนี้

  ๓.๑ หนังสือ

  ๓.๒ วำรสำร

  ๓.๓ หนังสือพิมพ์

  ๓.๔ วำรสำรเย็บเล่ม

  ๓.๕ วัสดุสื่อโสตทัศน์ CVD CD DVD CD-ROM วีดิทัศน์ แถบเสียง สไสด์ เทปคลำสเซ็ต

  ๓.๖ โทรทัศน์

   ๑)  ช่องภำษำไทยทุกช่อง

   ๒)  CNBC, etc., MM

  ๓.๗  สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ค้นได้จำก http://gold.pbru.ac.th

๔.  บริการอินเทอร์เน็ต

  ส�ำนักวิทยบริกำรฯ ให้บริกำรสืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต ที่อำคำรวิทยบริกำร ๑ ชั้น ๒ ๙๓ เครื่อง ก่อนเข้ำใช้บริกำรนักศึกษำจะ

ต้องอ่ำนระเบียบกำรใช้ และสำมำรถเลือกใช้บริกำรตำมสถำนที่ที่ก�ำหนดไว้
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๕.  โฮมเพจของส�านักวิทยบริการฯ

  โฮมเพจของส�านักวิทยบริการฯ คือ http://lib.pbru.ac.th, http://book.pbru.ac.th

  การค้นบัตรรายการและฐานข้อมูล : VTSL Web Gateway, ERIC

  ข้อมูลทั่วไป : ประวัติส�ำนักวิทยบริกำรฯ, ผู้บริหำรและพนักงำน, เวลำท�ำกำร

  ทรัพยากรสารสนเทศ : หนังสือทั่วไป วำรสำรและหนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ หนังสือหำยำก ศูนย์สำรนิเทศท้องถิ่น จดหมำยเหตุ

สถำบันรำชภัฏเพชรบุรี และวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  การบริการ : จ่ำย-รับ ข้อมูลอ้ำงอิง บริกำรอ้ำงอิงทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ กำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร ข่ำวสำรทันสมัย

  การค้นบัตรรายการและฐานข้อมูล : VTLS Web Gateway, ERIC. DAO, ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ไทย ฐำนข้อมูลงำนวิจัยไทยฐำน

ข้อมูลกฤตภำคท้องถิ่น ฐำนข้อมูลภูมิภำคตะวันตก ฐำนข้อมูลกฤตภำคออนไลน์ และฐำนข้อมูลแหล่งอื่นๆ
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บริการฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีให้บริการทั้งหมด ๒๐ ฐานข้อมูล โดยแบ่งตาม

สาขาวิชาดังนี้

ABI/INFORM Collection เป็นหนึ่งในฐำนข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหำทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรไว้ มำกที่สุด โดยรวบรวม 
สิ่งพิมพ์มำกกว่ำ ๘,๕๐๐ รำยชื่อ รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยำนิพนธ์ (Theses) อีกมำกมำย โดยมีเอกสำร
ฉบับเต็ม (Full Text) จำกวำรสำรมำกกว่ำ ๕,๒๐๐ รำยชื่อ ใช้ประกอบกำรศึกษำภำวะทำง เศรษฐกิจ แนวโน้มทำงธุรกิจ 
เทคนิคกำรจัดกำรและกลยุทธ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำร บริหำรจัดกำร เป็นต้น ProQuest Dissertations & Theses Global เป็น
ฐำนข้อมูลที่รวบรวมวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท และปริญญำเอก จำกสถำบันทำงกำรศึกษำที่มีชื่อเสียงในประเทศ
สหรัฐอเมริกำและแคนำดำ รวมถึงสถำบันกำรศึกษำจำกทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกำ มำกกว่ำ ๑,๗๐๐ แห่ง 
ประกอบด้วยวิทยำนิพนธ์มำกกว่ำ ๒.๗ ล้ำนชื่อเรื่อง ซึ่ง ให้บริกำรรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มำกกว่ำ ๑.๔ ล้ำนชื่อ  
ย้อนหลังตั้งแต่ปี ๑๙๙๗-ปัจจุบัน

ACM Digital Library เป็นฐำนข้อมูลทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสำรสนเทศ จำกส่ิงพิมพ์ต่อเน่ืองจดหมำยข่ำว  
และเอกสำรในกำร ประชุมวิชำกำร จดัท�ำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึง่เน้ือหำเอกสำรประกอบ
ด้วยข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น รำยกำรบรรณำนุกรม สำระสังเขป article reviews และบทควำมฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนหลัง 
ตั้งแต่ ปี ๑๙๘๕ - ปัจจุบัน

SpringerLink eJournal เป็นฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเน้ือหำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยำศำสตร์สุขภำพครอบคลุมวำรสำร จ�ำนวนเอกสำรฉบับเต็ม ๑,๑๓๐ ชื่อ

Web of Science เป็นฐำนข้อมลูบรรณำนกุรมและสำระสงัเขป พร้อมกำรอ้ำงองิและอ้ำงถงึ เนือ้หำครอบคลุม สำขำวชิำหลัก
ทั้งวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ จำกวำรสำรมำกกว่ำ ๑๐,๐๐๐ รำยชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ๒๐๐๑-ปัจจุบัน

American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐำนข้อมูลรวบรวมบทควำมและงำนวิจัยจำกวำรสำรด้ำนเคมี 
และวิทยำศำสตร์ โดยรวบรวมจำกวำรสำรที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้
จำกกำรสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็มและรูปภำพ

USER สำาหรบัการใชง้านภายนอกมหาวทิยาลยั
Login  : phetchaburiru
Password : proguest
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Emerald เป็นฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ จำกส�ำนักพิมพ์ Emerald Group Publishing Limited ครอบคลุมสำขำ
วิชำกำรบัญชี กำรเงิน และเศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรธุรกิจและกลยุทธ์ และสำขำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริกำรข้อมูล ย้อนหลัง
ตัง้แต่ปี ๑๙๙๔-ปัจจบุนั ประกอบด้วย รำยกำรทำงบรรณำนกุรม สำระสังเขป และ เอกสำรฉบบัเต็มรปูแบบ HTML และ PDF

Computers & Applied Sciences Complete เป็นฐำนข้อมูลทีค่ลอบคลมุสำขำวิชำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๖๕ - ปัจจุบัน มีดัชนีและสำระสังเขปจำกจ�ำนวน
วำรสำรมำกกว่ำ ๒,๒๐๐ รำยชื่อ นอกจำกนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจำกวำรสำรมำกกว่ำ ๑,๐๒๐ ชื่อเรื่อง Education Research 
Complete เป็นฐำนข้อมลูทีค่รอบคลมุเนือ้หำด้ำนกำรศกึษำในทกุระดับต้ังแต่ปฐมวยัไปจนถงึกำรศกึษำระดับทีส่งูขึน้ให้บรกิำร
ดชันแีละสำระสงัเขปของวำรสำรกว่ำ ๒,๑๐๐ รำยกำรวำรสำรฉบบัเตม็กว่ำ ๑,๒๐๐ รำยกำร และรวมไปถงึหนงัสอืและบทควำม
เฉพำะเรื่องอีกเกือบ ๕๐๐ รำยกำร CINAHL Complete ฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์สำขำพยำบำลศำสตร์ มีวำรสำร
ฉบับเต็ม ๑,๓๐๐ ชื่อเรื่อง ครอบคลุมในสำขำวิชำกำรพยำบำล สหเวชศำสตร์ และกำรสำธำรณสุข Wilson Databases  
(๑๒ Subjects) เป็นฐำนข้อมูลดรรชนี สำระสังเขปและเอกสำรฉบับเต็มครอบคลุมทุกสำขำวิชำ

ฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) เป็นกำรจัดเก็บและแสดงเอกสำรฉบับเต็ม  
(Full text) โดยรวบรวมข้อมลูวิทยำนิพนธ์ งำนวิจยั บทควำม หนังสอืหำยำก ภำพถ่ำย ของสถำบันอดุมศกึษำในประเทศไทย 
โดยปัจจุบันมีเอกสำรในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๕๘,๓๙๒ รำยกำร

ScienceDirect เป็นฐำนข้อมูล E-journal ทำงสำขำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรแพทย์ ให้บริกำรเอกสำรฉบับเต็ม
และบทคัดย่อ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ๑๙๙๕

Academic Search Complete เป็นฐำนข้อมูลสหสำขำวิชำที่มีขนำดใหญ่และดีที่สุด ประกอบด้วยจ�ำนวนวำรสำรที่มีข้อมูล
ฉบับเต็มมำกกว่ำ ๘,๕๐๐ ชื่อเรื่อง Communication & Mass Media Complete เป็นฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำ
วำรสำรศำสตร์ นิเทศศำสตร์กำรสื่อสำรมวลชนและภำษำศำสตร์ ครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวำรสำรจ�ำนวนมำกกว่ำ 
๘๒๐ ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจำกวำรสำรมำกกว่ำ ๕๐๐ ชื่อเรื่อง

USER สำาหรบัการใช้งานภายนอกมหาวทิยาลยั
Login  : pbru
Password : library
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 เข้ำใช้งำนฐำนข้อมูลออนไลน์ : http://lib.pbru.ac.th 

 นักศึกษำ อำจำรย์ และผู้สนใจที่มีควำมประสงค์ให้ส�ำนักวิทยบริกำรฯ จัดอบรมแนะน�ำ “กำรใช้งำนฐำนข้อมูลออนไลน์” 

 แจ้งควำมประสงค์หรือสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักวิทยบริกำร 

  ●  งำนบริกำรวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัย โทรภำยใน : ๑๕๑๙

  ●  ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โทร : ๐๓๒-๔๙๓๒๗๑ / โทรภำยใน : ๑๑๐๙

เป็นส�ำนักพิมพ์ที่ร่วมมือกับส�ำนักพิมพ์ชั้นน�ำมำกกว่ำ ๑๐๐ ส�ำนักพิมพ์ ทั้งที่เป็นส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัย สมำคมวิชำชีพ เช่น 
Business Expert Press, Columbia University Press, Elsevier, F.A. Davis, HartPublishing, iSmithers Publishing 
เป็นต้น เป็นฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกสำขำวิชำ

เป็นฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) จำกส�ำนักพิมพ์ชั้นน�ำมำกกว่ำ ๒๒๐ ส�ำนักพิมพ์ ครอบคลุม ๑๖ สำขำวิชำ
หลัก เช่น ธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ คอมพิวเตอร์ ภำษำและวรรณคดี สังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ เป็นต้น

เป็นฐำนข้อมลูกฤตภำคข่ำวออนไลน์จำกบรษิทัมติชน รวบรวมข่ำวจำก บทสมัภำษณ์ บทควำม บทวิเครำะห์-วจิำรณ์ รำยงำน
หรือข้อเขียนอื่นๆ เพื่อใช้ในกำรค้นคว้ำอ้ำงอิง โดยมีกำรจัดเก็บเป็นหมวดและหัวเรื่อง จำกหนังสือพิมพ์กว่ำ ๒๖ ชื่อ โดยมี
ข้อมูลย้อนหลังนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐

เป็นฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) รวบรวมผลงำนทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย เช่นวิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย 
วำรสำร เอกสำรเผยแพร่ หนังสือ และสื่อกำรสอนต่ำงๆ เป็นต้น

เป็นฐำนข้อมลูหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ภำษำไทย ครอบคลมุเนือ้หำวชิำกำรศึกษำ ภำษำศำสตร์และวรรณคด ีวทิยำศำสตร์ กฬีำ 
กำรท่องเที่ยวสุขภำพและอำหำร ธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำร รวมถึง นวนิยำย นิทำนและหนังสืออ่ำนเล่น โดยมี
หนังสือทั้งสิ้น ๒๑๔ รำยชื่อ
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บุคลากรประจาํศูนยค์อมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

2

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

อาคาร อาคาร 17 17 
ดานหลงัอาคาร ดานหลังอาคาร 1414

หรืออาคารวิทยาภิรมยหรืออาคารวิทยาภิรมย

Tel: 032032--708601708601 URL Address: ct.pbru.ac.th

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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สรางและพัฒนาเครือขาย ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสรางและพัฒนาเครือขาย ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

Tel: 032032--708601708601 URL Address: ct.pbru.ac.th

ศูนย

สิ่งอํานวย
ความสะดวก

ดานไอที
ซอมบํารุงดูแล

รักษา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

ศูนย
คอมพิวเตอรฯ

การให
ความรูดาน

ไอที

ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร

3

Tel: 0-3249-3300-6 ตอ 1109 URL Address: lib.pbru.ac.th

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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ครอบคลุมท้ังภายใน
และภายนอกอาคาร
ประมาณ 270 จุด

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

โดยบางอาคารจะใหบริการจุด
เช่ือมตอ และบางอาคารจะ

Tel: 032032--708601708601 URL Address: ct.pbru.ac.th

เช่ือมตอ และบางอาคารจะ
ใหบริการท้ังจุดเช่ือมตอและผู
กระจายสัญญาณ แลวแต
ผูรับบริการแจงความประสงค

Wi-Fi Name: 

Free Free WifiWifi ภายในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยภายในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

Tel: 0-3249-3300-6 ตอ 1109 URL Address: lib.pbru.ac.th

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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Internet AccountInternet Account

หลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืน

1. สําเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ หรือ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

1. สําเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ หรือ

สําเนาใบเสร็จท่ีชาํระคาเทอม 1 ฉบับ

2. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

(เฉพาะนกัศึกษาปี 1) หรือผูที้ยงัไม่ไดบ้ตัรนกัศึกษา

Tel: 032032--708601708601 URL Address: ct.pbru.ac.th

1 กันยายน 2559

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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พ้ืนท่ีการเรียนรู และส่ิงอํานวยความสะดวก

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

Tel: 0-3249-3300-6 ตอ 1109 URL Address: lib.pbru.ac.th

Log in Log in เข้าใช้บริการ เข้าใช้บริการ PBRU & Google PBRU & Google Apps for EducationApps for Education  

1. ลงชือเขา้สู่ระบบ2. หนา้ต่าง Log in เขา้ใชบ้ริการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

1. ลงชือเขา้สู่ระบบ2. หนา้ต่าง Log in เขา้ใชบ้ริการ
     กรอกชือ  (User Name)

Tel: 032032--708601708601 URL Address: ct.pbru.ac.th

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์

สาํหรับการจดัอบรม
ชัน 2 หอ้ง 17126

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

ชัน 2 หอ้ง 17126
จาํนวน 52 เครือง

ในวนัและเวลาราชการ
วนัจนัทร์ - วนัศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น.

หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์

สาํหรับคน้ควา้ขอ้มูล 
ใชง้าน Internet

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

ใชง้าน Internet
ชัน 2 หอ้ง 17123
จาํนวน 84 เครือง

ในวนัและเวลาราชการ
วนัจนัทร์ - วนัศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น.

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

ระบบบรกิาร ระบบบรกิาร ee--servicesservices
นกัศึกษาสามารถเขา้รับบริการผา่นทางเวบ็ไซต์ http://ct.pbru.ac.rh

Tel: 0-3249-3300-6 ตอ 1109 URL Address: lib.pbru.ac.th

บริการดูแล บาํรุงรกัษา คอมพวิเตอร์เบืองตน้บริการดูแล บาํรุงรกัษา คอมพวิเตอร์เบืองตน้

บริการติดตังโปรแกรม 
กาํจดัไวรัส ฯลฯ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

กาํจดัไวรัส ฯลฯ
ขอรับบริการไดที้
หอ้งสาํนกังาน ชัน 1  
ในวนัและเวลาราชการ
วนัจนัทร์ - วนัศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น.

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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∗ กิจกรรมปลูกสัมพันธภาพเครือขายความรวมมือดานซอฟตแวรและการ
ฝกอบรมดวนการคิดรวม Google Apps for EducationGoogle Apps for Education

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

16

…::บริการฉบัไว ทันสมัย ไดคุณภาพ::…Tel: 0-3249-3300-6 ตอ 1109 URL Address: lib.pbru.ac.th

การบริการพัฒนาทักษะดานไอทีการบริการพัฒนาทักษะดานไอที

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

https://sites.google.com/a/mail.pbru.ac.th/e-training/

Tel: 0-3249-3300-6 ตอ 1109 URL Address: lib.pbru.ac.th

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

18

…::บริการฉบัไว ทันสมัย ไดคุณภาพ::…

Lib.pbru.ac.th, www.facebook.com/libpbru

ช่องทางการตดิต่อช่องทางการตดิต่อ

∗โทร: 032-708601
∗Web site: http://ct.pbru.ac.th

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บริการดี มีคุณธรรม นําเทคโนโลยี”

∗Web site: http://ct.pbru.ac.th
∗E-mail: e.service@mail.pbru.ac.th
∗Face book: PBRUITService

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๒



กองพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษาเสริมหลักสูตร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมพัฒนำทักษะให้แก่นักศึกษำ เป็นคนเก่ง คนดี มีควำมสุข 

และภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีจึงได้ก�ำหนดให้นักศึกษำต้องท�ำกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกำรให้ บริกำร

ต่ำงๆ แก่นักศึกษำเพื่อเป็นกำรสนองนโยบำยดังกล่ำว

โดยนักศึกษำต้องท�ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่ไปกับกำรเรียนด้ำนวิชำกำร เพื่อประโยชน์ในด้ำนเสริมควำมรู้ และกำรใช้

ชีวิตท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรมีจิตสำธำรณะช่วยเหลือผู้อื่น คิดเป็น ท�ำเป็น สำมำรถบริหำรจัดกำรด�ำเนินชีวิตของตนเองและกำรท�ำงำน 

ในอนำคต โดยสมัครท�ำกิจกรรมได้ที่ เว็บไซต์ http://pbruact.pbur.ac.th/pbruact

เมื่อส�ำเร็จกำรศึกษำนักศึกษำจะได้รับ Transcript กิจกรรม ควบคู่ไปกับ Transcript ผลกำรเรียนเพื่อประโยชน์ในกำรใช้

ประกอบกำรสมัครงำนของนักศึกษำ และหำกนักศึกษำท�ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่ครบจ�ำนวนที่ก�ำหนดจะไม่สำมำรถท�ำเรื่องจบกำร

ศึกษำได้ โดยนักศึกษำสำมำรถดูรำยละเอียดและระเบียบกำรท�ำกิจกรรมได้ที่เอกสำรรั้วร่มตำล หรือ http://dsd.pbru.ac.th

บริการให้ค�าปรึกษาและแนะแนวและจัดหางาน

งำนบรกิำรและสวัสดกิำรนักศึกษำ มีบริกำรให้ค�ำปรกึษำแก่นกัศกึษำทัง้ในเรือ่งกำรเรยีน, ส่วนตัว, ครอบครัว, สงัคม, กำรเงิน, 

กำรอยู่หอพัก, กำรคบเพื่อน, ควำมรัก, อำชีพในอนำคต เพื่อคลำยควำมกังวล ไม่สบำยใจเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ เพื่อให้นักศึกษำรู้จักและ 

เข้ำใจตนเอง สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้อย่ำงเหมำะสม และพัฒนำตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมปรัชญำกำรแนะแนว ข้อหนึ่งที่

กล่ำวว่ำ “มนุษย์เป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ”

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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บริกำรข้อมูลข่ำวสำรต�ำแหน่งงำน จดัหำงำนพิเศษให้นกัศกึษำท�ำระหว่ำงเรยีน เช่น งำนส�ำนกัในหน่วยงำนของ มหำวทิยำลยั, 

สอนพิเศษ, งำนบ้ำน, พมิพ์เอกสำร ฯลฯ โดยขอรบัค�ำปรกึษำได้ที ่งำนบริกำรและสวสัดิกำร กองพฒันำนกัศกึษำ โทร. ๐๓๒ ๔๙๓ ๒๗๘ 

เว็บไซต์ http://dsd.pbru.ac.th

บริการทุนการศึกษา

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี มีทุนกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำที่มีผลกำรเรียน, ขำดแคลนทุนทรัพย์, นักศึกษำพิกำร, นักกีฬำ, 

นักกิจกรรม และนักศึกษำที่เข้ำแข่งขันหรือสร้ำงชื่อเสียงให้แก่มหำวิทยำลัย ทั้งในส่วนของกำรยกเว้นค่ำเล่ำเรียน และมอบเป็นเงินทุน

กำรศกึษำ อีกทัง้ยงัมีทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนของรฐับำล, เอกชน สมำคมศษิย์เก่ำ และมูลนธิต่ิำงๆ มลูค่ำทนุตัง้แต่ ๗,๐๐๐ – ๔๘,๐๐๐ 

บำท/ปี มทีัง้ทนุรำยปีและทนุต่อเนือ่งจบกำรศกึษำ สำมำรถสมัครขอรับทุนกำรศึกษำได้ทีง่ำนบริกำรและ สวสัดิกำร กองพฒันำนกัศกึษำ 

โทร. ๐๓๒ ๔๙๓ ๒๗๘ เว็บไซต์ http://dsd.pbru.ac.th
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งานอนามัยและการปฐมพยาบาล

ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษา ดังนี้

๑. บริกำรยำและเวชภัณฑ์

๒. ให้กำรปฐมพยำบำลและรักษำพยำบำลเบื้องต้น

๓. น�ำส่งผู้ที่ป่วยหนักระหว่ำงเข้ำเรียนไปโรงพยำบำล

๔. ประสำนงำนกับบริษัทประกันอุบัติเหตุเพื่อรับค่ำสินไหมทดแทนในกรณีนักศึกษำประสบอุบัติเหตุ

 และได้ท�ำประกันอุบัติเหตุไว้

๕. ประสำนงำนกำรท�ำบัตรสุขภำพ

๖. ให้ค�ำแนะแนวเรื่องปัญหำสุขภำพ

งานหอพัก

กองพัฒนำนักศึกษำเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรให้บริกำรที่พักแก่นักศึกษำที่ประสงค์จะอยู่หอพักของมหำวิทยำลัย 

โดยมหำวิทยำลัยจะจัดเก็บค่ำธรรมเนียมเป็นรำยปี มหำวิทยำลัยจะจัดเก็บค่ำธรรมเนียมหอพักดังนี้

๑.  หอพักเพชรไพลิน, เพชรสำยรุ้ง ภำคกำรศึกษำละ ๓,๕๐๐ บำท ค่ำประกันของเสียหำย ๑,๐๐๐ บำท

๒.  หอพักเพชรมรกต, เพชรเพทำย, นิวำสรัตน์, ขวัญเรียม

  ภำคกำรศึกษำละ ๒,๐๐๐ บำท ค่ำประกันของเสียหำย ๕๐๐ บำท

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษำให้มีที่พักอำศัยที่เอื้อต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน

๒. เพื่อให้นักศึกษำหอพัก ได้มีโอกำสเรียนรู้ ฝึกฝนตนเองในกำรอยู่ร่วมกันและเคำรพสิทธิและเสรีภำพซึ่งกันและกัน
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๓. เพื่อสร้ำงเสริมให้นักศึกษำมีพลำนำมัยที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ รู้จักพัฒนำตนเองและ 

บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

๔. เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษำเป็นผู้มีควำมกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ รู้จักแสวงหำควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นนิจ เพ่ือจะได้เป็น 

บุคคลที่มีคุณภำพของประเทศชำติต่อไป

สิทธิ์การเข้าพักในหอพัก

๑. กองพัฒนำนักศึกษำ เป็นผู้พิจำรณำนักศึกษำเข้ำพักอำศัยในหอพักของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ตำมเกณฑ์ที่กอง 

พัฒนำนักศึกษำก�ำหนด และไม่ขัดต่อประกำศฉบับนี้

๒. สิทธิ์กำรเข้ำพักในหอพัก เป็นสิทธิส่วนบุคคลจะโอนสิทธิ์อันนี้ให้กับบุคคลอื่นไม่ได้

๓. ผู้มีสิทธิ์เข้ำพักอำศัยในหอพัก ต้องปฏิบัติตำมประกำศนี้ และปฏิบัติตำมกฏระเบียบ ค�ำสั่ง ข้อบังคับที่เกี่ยวกับหอพัก

๔.  กำรเปล่ียนแปลงหรือย้ำยเตยีงนอน หรอืห้องนอนจะกระท�ำมไิด้ เว้นแต่ได้รบัอนญุำตจำกผู้ก�ำกบัดแูลหอพกั หรอืหัวหน้ำ

งำนบริกำรและสวัสดิกำร กองพัฒนำนักศึกษำก่อนเท่ำนั้น

๕. ผู้มีสิทธิ์เข้ำพักอำศัยในหอพัก ต้องช�ำระเงินค่ำบ�ำรุงหอพักตำมวัน เวลำ ที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด

ผู้เข้าพักอาศัยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้

๑. ต้องไม่น�ำบุคคลอื่น ที่มิได้รับอนุญำตจำกมหำวิทยำลัยเข้ำพักอำศัยภำยในหอพัก

๒. ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินในหอพัก หำกเกิดควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระท�ำของตนเอง ต้องชดใช้ตำมรำคำ

 ที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด

๓. ต้องรักษำควำมสะอำด และดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนอุปกรณ์ของหอพักมิให้เกิดควำมช�ำรุดเสียหำย

๔. ต้องไม่น�ำทรัพย์สินที่มีค่ำมำเก็บไว้ในหอพัก หำกมีกำรสูญเสียเกิดขึ้น ทำงมหำวิทยำลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

๕. ต้องปฏิบัติตนเยี่ยงสุภำพชนทั้งด้ำนกำรแต่งกำยและควำมประพฤติ

๖. ต้องไม่จัดงำนรื่นเริงสังสรรค์ใดๆ ในหอพัก เว้นแต่ได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกมหำวิทยำลัยก่อน

๗. ต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นที่พักอำศัยด้วยกัน หรือใกล้เคียง

๘. ต้องไม่ประกอบอำหำรในหอพัก
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สิ่งต่อไปนี้ห้ามมีไว้ครอบครองในหอพัก
๑. อุปกรณ์ที่ใช้เล่นกำรพนันทุกชนิด

๒. ยำเสพติด และอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับเสพ 

๓. สื่อลำมกอนำจำรที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคมไทย

๔. สุรำและของมึนเมำอื่นๆ ที่เป็นกำรกระตุ้นประสำทอย่ำงรุนแรง

๕. อำวุธปืน กระสุนปืน และวัตถุระเบิด

๖. เชื้อเพลิงไวไฟ

๗. อำวุธแหลมคมหรืออำวุธชนิดอื่น ที่ไม่มีควำมจ�ำเป็นส�ำหรับใช้ประกอบกำรศึกษำเล่ำเรียนของนักศึกษำในมหำวิทยำลัย

 นักศึกษาหอพักต้องไม่กระท�าผิดกฏระเบียบหอพักดังต่อไปนี้

 ๑. ห้ำมเล่นหรือร่วมวงเล่นพนัน

 ๒. ห้ำมเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด

 ๓. ห้ำมประกอบอำหำร อันก่อให้เกิดควำมร�ำคำญหรือมีผลกระทบต่อผู้อื่นในหอพัก

 ๔. ห้ำมเปิดเครื่องเสียงหรือเล่นดนตรีเสียงดังเกินไป เป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดควำมร�ำคำญ

 ๕. ห้ำมดื่มสุรำหรือของมึนเมำ ก่อให้เกิดกำรขำดสติ

 ๖. เจตนำอย่ำงจงใจท�ำลำยสำธำรณสมบัติิและทรัพย์สินของหอพัก

 ๗. เจตนำกล่ำววำจำหรือแสดงกิริยำที่หยำบคำย หรือไม่เคำรพผู้ก�ำกับดูแลหอพัก

 ๘. มีพฤติกรรมลักขโมยของผู้อื่น

 ๙. ห้ำมน�ำสัตว์เลี้ยงมำเลี้ยงไว้ในบริเวณหอพัก

 ๑๐. ห้ำมตำกเสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกำย เครื่องนอนอื่นๆ ในสถำนที่มิควร

 ๑๑. ห้ำมเข้ำไปในส่วนที่พักของผู้อื่นในขณะที่เจ้ำของไม่อยู่

 ๑๒. ห้ำมประพฤติเสื่อมเสียทำงเพศ ขัดกับศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงำมของไทยในบรเวณหอพัก

 ๑๓. ห้ำมน�ำเพศตรงข้ำมเข้ำไปในห้องพักหรือบริเวณอื่นๆ อันไม่สมควรในบริเวณหอพัก

 ๑๔. ห้ำมน�ำบุคคลอื่นมำพักในหอพัก

 ๑๕. ห้ำมไปพักอำศัยในหอพักอื่นๆ ของมหำวิทยำลัยที่ไม่ใช่หอพักที่ตนได้พักอำศัยอยู่ ยกเว้นมีเหตุผลควำมจ�ำเป็นที่เหมำะสม
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 ๑๖. ห้ำมนักศึกษำหอพักหญิง ไปพักที่หอพักชำย หรือสถำนที่ที่มหำวิทยำลัยได้จัดไว้เป็นกำรเฉพำะส�ำหรับนักศึกษำชำยอย่ำง 

เด็ดขำด

 ๑๗. กรณีเป็นนักศกึษำชำวต่ำงชำติ ต้องยดึถือขนบธรรมเนยีมประเพณไีทยอย่ำงเคร่งครดั ปฏบิติัแบบเดียวกบันกัศกึษำไทยอยูบ่น

บรรทัดฐำนของระเบียบวินัยที่เท่ำเทียมกัน จะไม่ได้รับกำรยกเว้นในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 ๑๘. ห้ำมแต่งกำยไม่สุภำพจำกหอพัก หรือแต่งกำยส่อไปในทำงอนำจำรในบริเวณหอพัก

 ๑๙. ห้ำมติดรูปภำพ โปสเตอร์ เขียนรูป หรือข้อควำมที่ท�ำให้เปรอะเปื้อนตำมฝำผนัง พื้นห้อง ประตู ตู้เสื้อผ้ำ หรือที่อื่นๆ ในบริเวณ

หอพักและขัดศีลธรรมอันดีของไทย

 ๒๐. ห้ำมทะเลำะวิวำทหรือท�ำร้ำยร่ำงกำยอย่ำงเด็ดขำด

การก�าหนดเวลาเข้า - ออกหอพัก

๑. กำรก�ำหนดเวลำเปิดและปิดหอพัก ให้เป็นไปตำมประกำศกองพัฒนำนักศึกษำ

๒. นักศึกษำที่จะเข้ำ-ออกหอพักนอกเวลำที่ก�ำหนดไว้ ให้ขออนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ก�ำกับดูแลหอพัก

๓. ช่วงตั้งแต่เวลำปิดหอพักจนถึงเวลำเปิดหอพักของวันใหม่ ห้ำมบุคคลภำยนอกเข้ำหอพักโดยเด็ดขำด

นักศึกษาวิชาทหาร

หลักฐานในการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ - ๕

๑. ใบสมัคร (รด.๒)

๒. รูปถ่ำยแต่งกำยเครื่องแบบนักศึกษำขนำด ๓x๔ ซม. จ�ำนวน ๑ รูป

๓. หนังสือรับรองกำรฝึก กรณีโอนย้ำยสถำนศึกษำ (ขอได้จำกหน่วยฝึกต้นสังกัดจำกโรงเรียนเดิม)

๔. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ�ำนวน ๑ ฉบับ

๕. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน  จ�ำนวน ๑ ฉบับ

๖. ใบส�ำคัญทหำร สด. ๙  จ�ำนวน ๑ ฉบับ
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หมายเลขโทรศัพท์
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โทร ๐ ๓๒๗๐-๘๖๐๑ 

ส�านักงานอธิการบดี
โทรศัพท์สำยตรง ๐ ๓๒๗๐ ๘๖๐๕

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์สำยตรง ๐ ๓๒๗๐ ๘๖๐๗

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์สำยตรง ๐ ๓๒๗๐ ๘๖๐๙

กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์สำยตรง ๐ ๓๒๗๐ ๘๖๐๑๐

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์สำยตรง ๐ ๓๒๗๐ ๘๖๐๘

คณะครุศาสตร์ โทรศัพท์สำยตรง ๐ ๓๒๗๐ ๘๖๒๑
๑๒๐๐ คณบดีคณะครุศำสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทรศัพท์ ๐ ๓๒๗๐ ๘๖๒๐ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๗๐ ๘๖๑๗

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทรศัพท์ ๐ ๓๒๗๐ ๘๖๑๙

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๗๐ ๘๖๑๕

คณะวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๗๐ ๘๖๑๖

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๗๐ ๘๖๑๘

คณะพยาบาลศาสตร์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๗๐ ๘๖๒๒

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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2  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 1มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 11

http://mis.pbru.ac.th/register

การ Login เขาสูระบบบริหารขอมูลนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 1

ระบบลงทะเบียน และผลการเรียน

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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2  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 322    คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

   กดตรงนี้   

การแกไขประวัติสวนตัว

 2. กดปุม Login จะพบกับหนาจอนี้เมื่อ Login สําเร็จ

 1. กรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผานของตนเอง  ดังรูป

2  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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2  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 3มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 33

   กดตรงนี้

การแกไขประวัติสวนตัว

 2. กดปุม Login จะพบกับหนาจอนี้เมื่อ Login สําเร็จ

 1. กรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผานของตนเอง  ดังรูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 3

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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4  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 544  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

 1. กด “ประวัติสวนตัว” แลวจะพบกับหนาจอนี้  2. นักศึกษาสามารถแกไขขอมูลสวนตัวตางๆ  เสร็จแลวกดปุม  “บันทึก”

4  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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4  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 5มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 55

 1. กด “ประวัติสวนตัว” แลวจะพบกับหนาจอนี้  2. นักศึกษาสามารถแกไขขอมูลสวนตัวตางๆ  เสร็จแลวกดปุม  “บันทึก”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 5

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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6  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 766  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

 3. เมื่อกดบันทึกสําเร็จจะขึ้นหนาจอเพื่อแสดงวาแกไขเสร็จสมบูรณแลว

 4. หลังจากที่ทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว  หากไมประสงคจะทําอยางอื่นใหกดปุม “Logout”
  เพื่อออกจากระบบและปองกันมิใหผูอื่นเขามาแกไขขอมูล

การตรวจสอบขอมูลหลักสูตร

6  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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6  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 7มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 77

 3. เมื่อกดบันทึกสําเร็จจะขึ้นหนาจอเพื่อแสดงวาแกไขเสร็จสมบูรณแลว

 4. หลังจากที่ทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว  หากไมประสงคจะทําอยางอื่นใหกดปุม “Logout”
  เพื่อออกจากระบบและปองกันมิใหผูอื่นเขามาแกไขขอมูล

การตรวจสอบขอมูลหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 7

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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8  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 988  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

 1. ใหกด “ขอมูลหลักสูตร”  แลวจะพบกับหนาจอนี้  2. หลังจากที่ตรวจสอบขอมูลหลักสูตรหรือพิมพเรียบรอยแลว  หากไมประสงคจะทําอยางอื่นใหกดปุม “Logout”
  เพื่อออกจากระบบและปองกันมิใหผูอื่นเขามาแกไขขอมูล

8  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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8  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 9มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 99

 1. ใหกด “ขอมูลหลักสูตร”  แลวจะพบกับหนาจอนี้  2. หลังจากที่ตรวจสอบขอมูลหลักสูตรหรือพิมพเรียบรอยแลว  หากไมประสงคจะทําอยางอื่นใหกดปุม “Logout”
  เพื่อออกจากระบบและปองกันมิใหผูอื่นเขามาแกไขขอมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 9

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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10  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 111010  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

การเปล่ียนรหัสผาน
 1. ใหกด “เปลี่ยนรหัสผาน” แลวจะพบกับหนาจอนี้

10  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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10  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 11  1111มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การเปลี่ยนรหัสผาน
 1. ใหกด “เปลี่ยนรหัสผาน” แลวจะพบกับหนาจอนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 11มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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12  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 131212    คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

 3. นักศึกษาสามารถใชรหัสผานใหม  เมื่อพบหนาจอนี้

การลงทะเบียนเรียน 2. นักศึกษาสามารถใสรหัสผานใหมที่ตองการ  ซึ่งรหัสผานดังกลาวควรเก็บไวเปนความลับสวนตัว

  เมื่อเปลี่ยนรหัสผานเปนที่เรียบรอยแลว  ใหกดปุม “เปลี่ยนรหัสผาน” 

12  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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12  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 13  1313มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 3. นักศึกษาสามารถใชรหัสผานใหม  เมื่อพบหนาจอนี้

การลงทะเบียนเรียน 2. นักศึกษาสามารถใสรหัสผานใหมที่ตองการ  ซึ่งรหัสผานดังกลาวควรเก็บไวเปนความลับสวนตัว

  เมื่อเปลี่ยนรหัสผานเปนที่เรียบรอยแลว  ใหกดปุม “เปลี่ยนรหัสผาน” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 13มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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14  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 151414  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

 1. ใหกด “ลงทะเบียนเรียน” แลวจะพบกับหนาจอนี้  2. ใหตรวจสอบรายวิชาที่ปรากฏ หากไมตองการเพิ่ม-ถอนรายวิชาใหกดปุม “ยืนยันการลงทะเบียน”
  ตามหนาจอนี้

 3. หากตองการเพิ่มรายวิชา  ใหทําการใสรหัสวิชาที่จะตองการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม จากนั้นกดปุม

  “ตรวจสอบรายวิชา” ตามภาพ

14  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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14  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 15  1515มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 1. ใหกด “ลงทะเบียนเรียน” แลวจะพบกับหนาจอนี้  2. ใหตรวจสอบรายวิชาที่ปรากฏ หากไมตองการเพิ่ม-ถอนรายวิชาใหกดปุม “ยืนยันการลงทะเบียน”
  ตามหนาจอนี้

 3. หากตองการเพิ่มรายวิชา  ใหทําการใสรหัสวิชาที่จะตองการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม จากนั้นกดปุม

  “ตรวจสอบรายวิชา” ตามภาพ

 3. หากตองการเพิ่มรายวิชา  ใหทําการใสรหัสวิชาที่จะตองการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม จากนั้นกดปุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 15มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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16  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 171616  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

 4. หากวิชานั้นเปดใหลงทะเบียนในภาคการศึกษาดังกลาว จะปรากฏรายละเอียดของรายวิชาที่ตองการ

  ลงทะเบียนเพิ่ม  ดังรูป
 5. ทําการเลือกรายวิชาที่ตองการโดยกดปุม             จากนั้นใหกดปุม “ยืนยัน” ตามภาพ วิชาที่เลือกไว

  จะเขาไปในระบบลงทะเบียนของนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 

 6. กรณีที่นักศึกษาตองการ ถอนรายวิชา ออกจากระบบการลงทะเบียน ใหนักศึกษากดปุม            ระบบจะทํา

  การลบรายวิชาดังกลาวตามความตองการ

16  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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16  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 17  1717มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 4. หากวิชานั้นเปดใหลงทะเบียนในภาคการศึกษาดังกลาว จะปรากฏรายละเอียดของรายวิชาที่ตองการ

  ลงทะเบียนเพิ่ม  ดังรูป
 5. ทําการเลือกรายวิชาที่ตองการโดยกดปุม             จากนั้นใหกดปุม “ยืนยัน” ตามภาพ วิชาที่เลือกไว

  จะเขาไปในระบบลงทะเบียนของนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 

 6. กรณีที่นักศึกษาตองการ ถอนรายวิชา ออกจากระบบการลงทะเบียน ใหนักศึกษากดปุม            ระบบจะทํา

  การลบรายวิชาดังกลาวตามความตองการ

 5. ทําการเลือกรายวิชาที่ตองการโดยกดปุม             จากนั้นใหกดปุม 

 6. กรณีที่นักศึกษาตองการ ถอนรายวิชา ออกจากระบบการลงทะเบียน ใหนักศึกษากดปุม            ระบบจะทํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 17มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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18  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 191818  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

 7. เมื่อทําการเลือกรายวิชาที่ตองการเรียนครบหมดแลวใหทําการยืนยันกดปุม “ยืนยันการลงทะเบียน”

 8. การยืนยันการลงทะเบียน หมายถึง นักศึกษาจะไมสามารถแกไขการลงทะเบียนไดจึงตองขอใหนักศึกษา

  ตรวจสอบรายวิชาอยางถี่ถวนกอนการกดปุม “ยืนยัน”

 9. จะปรากฏหนาจอตามภาพ  ถือวาเปนการยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ

 10. ระบบจะแสดงรายละเอียดของการลงทะเบียน และแสดงคาบํารุงการศึกษา  ตามภาพ

18  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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18  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 19  1919มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 7. เมื่อทําการเลือกรายวิชาที่ตองการเรียนครบหมดแลวใหทําการยืนยันกดปุม “ยืนยันการลงทะเบียน”

 8. การยืนยันการลงทะเบียน หมายถึง นักศึกษาจะไมสามารถแกไขการลงทะเบียนไดจึงตองขอใหนักศึกษา

  ตรวจสอบรายวิชาอยางถี่ถวนกอนการกดปุม “ยืนยัน”

 9. จะปรากฏหนาจอตามภาพ  ถือวาเปนการยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ

 10. ระบบจะแสดงรายละเอียดของการลงทะเบียน และแสดงคาบํารุงการศึกษา  ตามภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 19มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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20  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 212020  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

 11. ใหพิมพใบลงทะเบียนเก็บไว  เพื่อนําไปชําระเงินตามชองทางที่แจงไวในเอกสาร  12. หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบรอยแลว  หากไมประสงคจะทําอยางอื่นใหกดปุม “Logout” เพื่อออกจากระบบ

  และปองกันมิใหผูอื่นเขามาแกไขขอมูล

20  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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20  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 21  2121มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 11. ใหพิมพใบลงทะเบียนเก็บไว  เพื่อนําไปชําระเงินตามชองทางที่แจงไวในเอกสาร  12. หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบรอยแลว  หากไมประสงคจะทําอยางอื่นใหกดปุม “Logout” เพื่อออกจากระบบ

  และปองกันมิใหผูอื่นเขามาแกไขขอมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 21มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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22  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 23  2323มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การตรวจสอบรายวิชาเรียนที่เปดสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 23มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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24  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 25

 3. ระบบจะแสดงรายละเอียดการเปดวิชาดังกลาว โดยแสดงวัน-เวลาเรียน เวลาสอบ ชื่อผูสอนในภาคการศึกษา

  ปจจุบันที่เปดใหลงทะเบียนเรียน และแสดงใหทราบวาในภาคการศึกษาตอไป ทําใหนักศึกษาสามารถวางแผน

  การศึกษาไดดวยตนเอง

2424  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

 1. ใหกด “รายวิชาที่เปดสอน” แลวจะพบกับหนาจอนี้

 2. ใหนักศึกษากรอกรหัสวิชาหรือชื่อวิชาที่ตองการตรวจสอบ  แลวกดปุม “ตกลง”

24  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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24  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 25  2525มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 3. ระบบจะแสดงรายละเอียดการเปดวิชาดังกลาว โดยแสดงวัน-เวลาเรียน เวลาสอบ ชื่อผูสอนในภาคการศึกษา

  ปจจุบันที่เปดใหลงทะเบียนเรียน และแสดงใหทราบวาในภาคการศึกษาตอไป ทําใหนักศึกษาสามารถวางแผน

  การศึกษาไดดวยตนเอง

 1. ใหกด “รายวิชาที่เปดสอน” แลวจะพบกับหนาจอนี้

 2. ใหนักศึกษากรอกรหัสวิชาหรือชื่อวิชาที่ตองการตรวจสอบ  แลวกดปุม “ตกลง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 25มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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26  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 272626  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

การตรวจสอบแผนการศึกษา 4. หลังจากตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอนเรียบรอยแลว  หากไมประสงคจะทําอยางอื่นใหกดปุม “Logout”
  เพื่อออกจากระบบและปองกันมิใหผูอื่นเขามาแกไขขอมูล

26  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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26  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 27  2727มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การตรวจสอบแผนการศึกษา 4. หลังจากตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอนเรียบรอยแลว  หากไมประสงคจะทําอยางอื่นใหกดปุม “Logout”
  เพื่อออกจากระบบและปองกันมิใหผูอื่นเขามาแกไขขอมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 27มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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28  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 292828  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

 4. ระบบจะแสดงรายวิชาเรียนของแผนการศึกษา  ตามภาคการศึกษาที่ตองการ ดังรูป

 3. หากตองการตรวจสอบแผนการศึกษาบางภาคการศึกษา ใหระบุภาคเรียนและปการศึกษาที่ตองการตรวจสอบ

  จากนั้นใหกดปุม “ตกลง” ดังภาพ

 1. ใหกด “ตรวจสอบแผนการศึกษา” แลวจะพบกับหนาจอนี้

 2. หากตองการตรวจสอบแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  ใหกดปุม “ตกลง” จะแสดงขอมูลแผนการศึกษาทั้งหมด 

  ตามหนาจอนี้

28  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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28  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 29  2929มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 4. ระบบจะแสดงรายวิชาเรียนของแผนการศึกษา  ตามภาคการศึกษาที่ตองการ ดังรูป

 3. หากตองการตรวจสอบแผนการศึกษาบางภาคการศึกษา ใหระบุภาคเรียนและปการศึกษาที่ตองการตรวจสอบ

  จากนั้นใหกดปุม “ตกลง” ดังภาพ

 1. ใหกด “ตรวจสอบแผนการศึกษา” แลวจะพบกับหนาจอนี้

 2. หากตองการตรวจสอบแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  ใหกดปุม “ตกลง” จะแสดงขอมูลแผนการศึกษาทั้งหมด 

  ตามหนาจอนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 29มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔

- 244 -



30  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 313030  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

การตรวจสอบผลการศึกษาสะสม 5. หลังจากที่ตรวจสอบแผนการศึกษาเรียบรอยแลว หากไมประสงคจะทําอยางอื่นใหกดปุม “Logout”
  เพื่อออกจาก ระบบและปองกันมิใหผูอื่นเขามาแกไขขอมูล

30  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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30  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 31  3131มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การตรวจสอบผลการศึกษาสะสม 5. หลังจากที่ตรวจสอบแผนการศึกษาเรียบรอยแลว หากไมประสงคจะทําอยางอื่นใหกดปุม “Logout”
  เพื่อออกจาก ระบบและปองกันมิใหผูอื่นเขามาแกไขขอมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 31มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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32  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 333232    คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

 2. ระบบจะสรุปผลการศึกษาและรายละเอียดของนักศึกษา ไวหนาสุดทาย ดังรูป 1. ใหกด “ผลการศึกษาสะสม” แลวจะพบกับหนาจอนี้

  9/9 ตัวเลขหนาหมายถึง : จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนไปแลว

   ตัวเลขหลังหมายถึง : จํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรกําหนดใหเรียน 

  3.66 หมายถึง :  ผลการศึกษาสะสมของกลุมวิชา

32  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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32  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 33  3333มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 2. ระบบจะสรุปผลการศึกษาและรายละเอียดของนักศึกษา ไวหนาสุดทาย ดังรูป 1. ใหกด “ผลการศึกษาสะสม” แลวจะพบกับหนาจอนี้

  9/9 ตัวเลขหนาหมายถึง : จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนไปแลว

   ตัวเลขหลังหมายถึง : จํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรกําหนดใหเรียน 

  3.66 หมายถึง :  ผลการศึกษาสะสมของกลุมวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 33มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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34  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 353434  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

การตรวจสอบผลการสอบรายวิชาพื้นฐาน 3. หลังจากที่ตรวจสอบผลการศึกษาสะสมเรียบรอยแลว หากไมประสงคจะทําอยางอื่นใหกดปุม “Logout”
  เพื่อออกจากระบบและปองกันมิใหผูอื่นเขามาแกไขขอมูล

34  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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34  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 35  3535มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การตรวจสอบผลการสอบรายวิชาพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 3. หลังจากที่ตรวจสอบผลการศึกษาสะสมเรียบรอยแลว หากไมประสงคจะทําอยางอื่นใหกดปุม “Logout”
  เพื่อออกจากระบบและปองกันมิใหผูอื่นเขามาแกไขขอมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 35มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำาปี ๒๕๖๔
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36  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 373636  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศคูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ ( ( ( (MISMIS) ) ) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

http://register1.pbru.ac.th/admission
 1. ใหกด “ผลการสอบวิชาพื้นฐาน”  แลวจะพบกับหนาจอนี้

 2. หลังจากตรวจสอบผลการสอบรายวิชาพื้นฐานเรียบรอยแลว  หากไมประสงคจะทําอยางอื่นใหกดปุม

  “Logout” เพื่อออกจากระบบและปองกันมิใหผูอื่นเขามาแกไขขอมูล

MIS) ) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ36  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (MIS) สําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการสําหรับผูใชบริการ

การ Login เขาสูระบบรับสมัครนักศึกษาใหม (ภาคปกติ) 
เรียนวันจันทร–ศุกร

คู ่ม ือ น ัก ศึ ก ษ า  ระ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
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บันทึก
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บันทึก
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พิมพ์ที่		บริษัทจามจุรีโปรดักส์		จ�ากัด
๒๖ ถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๘๓ แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร. ๐๘๑ ๘๑๒ ๓๖๗๔ , ๐๒ ๔๑๕ ๘๓๒๑
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คุณธรรม 
นําความรู 
มุงสูสากล

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 หมู 8 ต.นาวุง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝงตะวันตก 
โทรศัพท 0-3270-8607 ตอ 8607, 1301-1304
โทรสาร 0-3270-8654 Website : http://acad.pbru.ac.th
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