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สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ในนามของมหาวทิยาลยั ขอขอบคณุคณาจารย์ ขา้ราชการ และบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย 

ที่ได้ร่วมมือในการจัดทำาคู่มือนักศึกษา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรง
ต่อนักศึกษาเป็นสำาคัญ การจัดทำาคู่มือดังกล่าวเป็นการบูรณาการข้อมูลของทุกฝ่าย ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งกบันกัศกึษา ท่ีจะไดป้ระโยชน์จากการใช้คูม่อืนักศกึษา เพือ่การเรียนรูม้หาวทิยาลยัแหง่
นี้โดยสังเขป ทั้งที่เป็นส่วนของบริเวณอาคารสถานที่ ผู้บริหาร บุคลากรที่นักศึกษาจะต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของตนเองในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตลอดจน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่จะต้องมีผลต่อการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรสาขาที่นักศึกษากำาลังศึกษาอยู่ รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพื่อให้
เป็นนักศึกษาที่ดีของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลในคู่มือของนักศึกษา ย่อมได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบท และความ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย โดยสำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานท่ีรับผิด
ชอบในการหลอมรวมข้อมูลจากคณะ และ
หนว่ยงานตา่งๆ ทีจ่ะทำาใหน้กัศกึษาได้นำามาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ในหลักสตูรตา่งๆ ดงันัน้ มหาวทิยาลยัหวังเปน็
อย่างยิ่งว่า นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ทกุคนจะได้นำาคู่มือนกัศึกษาไปศกึษาให้เกดิความ
เข้าใจ เพื่อให้การเรียนการสอนของตนเองเป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีส่วนใดท่ีเกิดความไม่เข้าใจ 
ผู้ที่อยู่ ใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด คือ 
อาจารยท์ีป่รกึษา ทีน่กัศึกษาสามารถขอคำา
ปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา เมื่อนักศึกษา
ได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว เส้นทาง
แหง่ความสำาเรจ็ก็จะเกดิกบันักศกึษาทุกคน

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  จันดา)

อธิการบดี



คำานำา

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์เปน็สถาบนัอดุมศกึษาทีมุ่ง่พฒันานกัศกึษาใหม้คีณุสมบตัิ
ลักษณะที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดขึ้น คือ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีความรู้ 
ความเชีย่วชาญในวิชาชพีทีศ่กึษา มทีกัษะพืน้ฐานดา้นการใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ีมคีวาม
สามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีทักษะอ่ืนๆ ที่จำาเป็นต่อการ
ดำารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและนิยมความเป็นไทย ดังนั้นการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ นักศึกษาจึงต้องมีความตั้งใจ ใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ี
มหาวทิยาลยัจดัไวใ้หอ้ยา่งเตม็ท่ี เพือ่พฒันาตนเองให้มคีณุลกัษณะเป็นบัณฑติทีพ่งึประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ระบุไว้ “บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน” ตามคุณลักษณะ

คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ มหาวิทยาลัยจัดทำาขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือสำาหรับนักศึกษาใหม่ ให้ทราบ
ขอ้มูลทัว่ไปของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรูณ ์เกีย่วกับหน่วยงานท่ีบรกิารนกัศกึษา กฎระเบยีบ
ต่างๆ ที่นักศึกษาควรทราบ แนวปฏิบัติสำาหรับนักศึกษาในด้านการเรียนและอื่นๆ นอกเหนือ
จากนั้นนักศึกษายังสามารถใช้คู่มือเล่มนี้ในการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับนักศึกษาเองทั้งในด้านการ
เรียนและส่วนตัว ตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสำาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์หวังว่านักศึกษาคงจะใช้สมุดบันทึกเล่มน้ีให้เกิดประโยชน์ให้มากท่ีสุด และใน
นามของผูบ้รหิารคณาจารยแ์ละบคุลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์ขอตอ้นรบันกัศกึษา
ใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง
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ตอนที่ ๑
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์



๘ คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ทำาเนียบรองอธิการบดี

อาจารย์ประยูร ไชยบุตร
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย เชื่อมวราศาสตร์
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและการคลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แขขวัญ สุนทรศารทูล
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และกิจการพิเศษ

ดร. ชาตรี  นาคะกุล
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 ๐๑

 ๐๕

 ๐๔

 ๐๒

 ๐๖

 ๐๓

 ๐๑

 ๐๔

 ๐๒

 ๐๕

 ๐๓

 ๐๖
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำารัสวิทย์ ปทุมมาศ
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผูช่้วยศาสตราจารยน์งลกัษณ ์เรอืงวทิยาภรณ์ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. นงลักษณ์ อานี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สิบโท ดร. พิศุทธิ์ บัวเปรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์สุเมธ สงวนใจ
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายภูมิทัศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ กงเติม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. บษุยากร ตีรพฤตกิลุรยั
ผู้อธิการบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ทำาเนียบผู้ช่วยอธิการบดี

 ๐๑

 ๐๑  ๐๓

 ๐๕

 ๐๔

 ๐๒

 ๐๒

 ๐๓

 ๐๒  ๐๓ ๐๑

ทำาเนียบคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 ๐๑

 ๐๕

 ๐๒  ๐๓

 ๐๔



๑๐ คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 ๐๑

 ๐๕

 ๐๒  ๐๓

 ๐๔

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. ชัยณรงค์  ขนัผนึก
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร
ผูอ้ำานวยการสำานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

อาจารย์กมล บุญเขต
ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. พณณา ตัง้วรรณวทิย์
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทำาเนียบผู้อำานวยการสำานักและสถาบัน

 ๐๑

 ๐๕

 ๐๔

 ๐๒

 ๐๓
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 สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ความหมายของสีในสัญลักษณ์

สีน้ำาเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์กำาเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

สีเขียว แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา

สีส้ม แทน ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล

สีขาว  แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย : ดอกอินทนิล

สีประจำามหาวิทยาลัย : สีม่วง

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย :

ปญฺญา เสฏฐา  “ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด”

ปณิธาน

“ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน”

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และเน้นความเป็น
เลิศสายวิชาชีพครู ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙”



๑๒ คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

๒. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากล สามารถใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บริการวิชาการ แก่ท้องถิ่น และสังคม
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อความเป็นเลิศของวิชาชีพครู 
๕. ทำานบุำารุงศลิปวฒันธรรม เสริมสร้างคา่นิยมทีพ่งึประสงคโ์ดยคงไวซ้ึง่ภมูปิญัญาท้อง

ถิ่นและความเป็นไทย
๖. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพการศึกษา

ค่านิยมองค์กร

๑. ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มุ่งสู่ความสำาเร็จเพื่อส่วนรวม
๓. แสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
๔. รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความสามัคคี
๕. ดำารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

“บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน”

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพสู่สากล
๒. การสรา้ง พฒันา และเผยแพร่องคค์วามรูโ้ดยบรูณาการศาสตร์สากลเขา้กบัภูมปัิญญา

ท้องถิ่น
๓. การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู
๔. การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือศิลปะสร้างสรรค์
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๕. การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
๖. การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
๗. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและความเป็นสากล

เป้าประสงค์

๑. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรมและคุณลักษณะตามความต้องการของสังคม
๒. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูที่เน้นความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
๓. มีการวิจัยหรือการประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากลกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การ

ประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรือนำาไปใช้ประโยชน์
๕. มีแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
๖. การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๗. โครงการอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
๘. มีการบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
๙. มีการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
๑๐. มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๑. มีการเผยแพร่ จัดกิจกรรมและให้บริการวิชาการ ทางศิลปวัฒนธรรมหรือศิลป

สร้างสรรค์ร่วมกับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๑๒. มีเครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
๑๓. มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการสอน
๑๔. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
๑๕. มีการส่งเสริมการประเมินคุณภาพการทำางานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกประเภท
๑๖. พัฒนาอาคารสถานที่ให้พร้อมสำาหรับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
๑๗. มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
๑๘. คณาจารย์มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ วิจัย และให้บริการทางวิชาการอย่างมืออาชีพ
๑๙. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า
๒๐. มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
๒๑. มีการพัฒนาความรู้นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ และภาษา

อาเซียน



ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ โดยนายจำารูญ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วม
กับพ่อค้า ประชาชน และสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำาหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้น บนพื้นที่ ๘๕๖ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา 
บริเวณถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำาบลสะเดียง อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

โดยมีเหตุผลในการขอตั้งดังนี้

๑. จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้นยัง
ขาดแคลนครูเป็นจำานวนมาก

๒. จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศและมีจังหวัดอื่นๆ ล้อมรอบถึง ๗ จังหวัด 
คือ พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และเลย จึงขอจัดตั้งสถาบันการศึกษา
ที่สูงขึ้น เพื่อให้นักเรียนจากจังหวัดใกล้เคียงได้เดินทางมาศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย

๓. จังหวัดมีที่ดินมอบให้หลายร้อยไร่ เป็นที่ดินในเขตผังเมืองตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.
๒๔๘๔ ออกในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สั่ง
ให้กรมการฝึกหัดครู มาสำารวจทำาแผนผังที่ดิน ซึ่งติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ห่างจากตัวเมือง
ไปทางทิศเหนือประมาณ ๓ กิโลเมตร

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างโรงเรียนฝึกหัดครูข้ึนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยประกาศตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๖ และได้แต่งตั้งให้นายน้อย สีป้อ อาจารย์
เอกโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มารักษาราชการในตำาแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ และได้รับนักศึกษารุ่นแรกในปี
การศึกษา ๒๕๑๙ โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร

Phetchabun 
Rajabhat University



วันท่ี ๑๙ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๑๘ มกีารประกาศใช ้“พระราชบญัญัตวิทิยาลยัคร ูพุทธศักราช 
๒๕๑๘” วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๒๗ มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๗” ซึ่งมี
ผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้

พ.ศ.๒๕๒๘ สภาการฝึกหัดครู ได้กำาหนดข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู ให้เรียกกลุ่ม
วิทยาลัยครู ซ่ึงประกอบด้วยวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครู
นครสวรรค์ และวิทยาลัยครูกำาแพงเพชร สหวิทยาลัยพุทธชินราช โดยสำานักงานสหวิทยาลัยตั้ง
อยู่ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

พ.ศ.๒๕๓๕ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการได้นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดชฯ และพระองคท์า่นกท็รง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์” ซึ่งมีแนว
โน้มจะต้องปรับเปลี่ยนสภาพให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา ๗ คือ ให้
สถาบนัราชภัฏเปน็นติบิคุคล มฐีานะเป็นกรมในกระทรวงศกึษาธกิาร และเปน็สถาบนัการศกึษา
และวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาทางวิชาการ และการศึกษาวิชาชีพ
ชั้นสูง ทำาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู ส่งเสริม
วิทยฐานะครู และบุคลากรประจำาการ



พ.ศ.๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชฯ ไดล้งพระปรมาภไิธยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และเริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘

พ.ศ.๒๕๔๐ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แด่พระบาทสมเด็จพระปร
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ.๒๕๔๑ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่
พระบรมราชวงศ์

• ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
สายศิลปกรรมและศลิปะประยุกต์ โปรแกรมวชิาศลิปกรรม แด่สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรม
ราชินีนาถ

• ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาสาย
เทคนคิการศกึษา โปรแกรมวชิาการบรหิารการศกึษา แดส่มเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุ
ราชกุมาร

• ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาสาย
เทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษานอกระบบ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

• ทลูเกลา้ฯ ถวายปริญญาวทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวทิยาศาสตร ์สาย
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิชาเคมี แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีี

พ.ศ.๒๕๔๒ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และ
ประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ แด่พระบรมราชวงศ์



• ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

• ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ ๑๐ มิถนายน พ.ศ.๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงทรง
พระกรุณาโปรกเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และมีผลบังคับ
ใช้ ทำาให้สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” โดย
สมบูรณ์

พ.ศ.๒๕๔๗ ทลูเกลา้ฯ ถวายปริญญาศลิปศาสตรดษุฎบัีณฑติกติติมศกัดิ ์สาขายทุธศาสตร์
การพัฒนา แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พ.ศ.๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตร 
ครศุาสตรบณัฑติ, ศิลปศาสตรบณัฑติ, นติศิาสตรบณัฑติ, รฐัศาสตรบัณฑิต รฐัประศาสนศาสตร
บัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต, บัญชีบัณฑิต, เศรษฐศาสตรบัณฑิต, นิเทศศาสตรบัณฑิต, วิทยา
ศาสตรบณัฑิต, เทคโนโลยบีณัฑติและวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ โดยเปดิสอนท้ังภาคปกตแิละการ
จดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาเพือ่ปวงชน (กศ.ปช.)  ระดบัปรญิญามหาบณัฑติเปดิสอนหลกัสตูร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ ระดบัปริญญาดษุฎบีณัฑิตเปดิสอนหลกัสตูร ครศุาสตร
ดุษฎีบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต
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๑. นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙

สภามหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำาหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลยัเพื่อให้
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดย
มีนโยบาย และกรอบทิศทางการดำาเนินงาน ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน

๑.๑ เรง่รดัใหด้ำาเนนิการจดัการศกึษาใหม้คีณุภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ของสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สำานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยให้มีผลการประเมินไม่ต่ำากว่า ระดับดี

๑.๒ ส่งเสรมิใหใ้ช้ระบบและกลไกดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นสว่นหนึง่ของ
กระบวนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ดำาเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง

๑.๓ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษา เพ่ือนำาใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการดำาเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

๒. นโยบายหลัก

๒.๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๒.๑.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต
๑) ส่งเสริมให้มีการผลิตบัณฑิตโดยใช้รูปแบบการสอน ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ใน

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นให้มีการฝึกปฏิบัติให้
สอดคล้องกับภาคทฤษฎี ให้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีศักยภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

๒) ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีวินัย เข้มแข็ง อดทน สอดแทรกการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกฝน
ให้เกิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม

๓) สง่เสรมิการผลติครูท่ีมอุีดมการณ ์มคีวามรูท้างวชิาการ และมคีวามเชีย่วชาญ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เน้นการฝึกปฏิบัติจริงด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย

๒.๑.๒ ด้านการบริหารวิชาการ
๑) เร่งรัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงทุกหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
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กบักระแส โลกาภวิตัน ์และการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิและสงัคมโลก สามารถผลติบณัฑติได้
ตรงตามความตอ้งการ ของตลาดแรงงาน ถกูตอ้งตามมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาติ

๒) สง่เสริมให้นำาเคร่ืองมอืดา้นประกนัคณุภาพการศกึษามาเปน็แนวทางหลกัใน
การบริหารจัดการงานวิชาการ

๓) สนับสนุนให้มีการพัฒนากระบวนการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ที่เป็นระบบ มีความหลากหลาย ให้ได้เข้าเรียนในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้
เรียน โดยเน้นความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางการศึกษา

๔) เรง่รดัให้มกีารพฒันาประสทิธภิาพการให้บรกิาร แหลง่สนบัสนนุการเรยีนการ
สอน และการค้นคว้าของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย มาใช้ในการดำาเนินงาน

๒.๒ ด้านการวิจัย

๒.๒.๑ ส่งเสริมการวิจัยเชิงรุกที่มีการกำาหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น ทิศทางการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถนำาผลการวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

๒.๒.๒ ส่งเสริมการวิจัยในลักษณะบูรณาการวิชาการต่างๆ โดยเน้นการวิจัยที่
สามารถนำาไปใช้ประโยชน ์ในการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสตูร การบรกิารทางวชิาการ การ
ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

๒.๒.๓ สง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพของนกัวจิยัรุน่ใหมใ่หม้คีวามแขง็แกรง่ในงาน
ดา้นการวจิยัโดยกำาหนดใหม้รีะบบและกลไกในการพฒันาใหน้กัวิจยัสามารถเขา้สู่การเป็นนกัวิจยั
มืออาชีพที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

๒.๒.๔ สนับสนุนนักวิจัยที่มีขีดความสามารถ ให้พัฒนางานวิจัยและงาน
สรา้งสรรคเ์พือ่ใหส้ามารถใหบ้รกิารงานวจิยัแก่หนว่ยงานภายนอกไดต้อ่ไป และการจดทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญา

๒.๒.๕ สนบัสนนุการสรา้งและพัฒนาความเขม้แขง็เครอืขา่ยและพนัธมิตรความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

๒.๒.๖ เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัย โดยจัดให้มีกระบวนการ
สนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถอำานวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยได้เป็นอย่างดี

๒.๓ ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

๒.๓.๑ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่มี
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ประสิทธิภาพลดความซ้ำาซ้อน ปรับลดขั้นตอนให้มีความกระชับและเกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน การกระจายอำานาจการบริหารที่เป็นรูปธรรมและเหมาะสม

๒.๓.๒ มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีรวมทั้งใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

๒.๓.๓ ผลักดันให้มีการกำาหนดและปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความ
ทันสมัย ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ เพียงพอ และเอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

๒.๓.๔ ใหม้รีะบบการตดิตามประเมนิผลทีม่ปีระสทิธิภาพ มดัีชนช้ีีวดัความสำาเร็จ
และเกณฑก์ารประเมนิความสำาเร็จของการดำาเนินงานในทกุระดบั โดยนำาผลการวจัิยสถาบนัมา
เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วย

๒.๓.๕ ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการ
จัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง

๒.๓.๖ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับภารกิจที่มากขึ้นและขยายตัว และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

๒.๓.๗ ควบคมุการบริหารจดัการมหาวทิยาลยั โดยมคีณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการบริหาร

๒.๔ ด้านการพัฒนาบุคลากร

๒.๔.๑ ส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการใหม้คุีณวฒิุ ตำาแหนง่ทางวิชาการ 
ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำาหนด

๒.๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงานในแต่ละตำาแหน่ง

๒.๔.๓ ส่งเสริมให้มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดี
ความชอบทีย่ตุธิรรม การใหร้างวลัในการทำาความด ีสรา้งโอกาสกา้วหนา้ในตำาแหนง่งานทีส่งูขึน้ 
ตลอดจนการจัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะส

๒.๕ ด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

๒.๕.๑ ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแกนหลักที่สำาคัญในด้านการทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมสร้างจิตสำานึกที่ดีให้กับสังคมส่วนรวม เพื่อ
ร่วมกันทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน

๒.๕.๒ สนับสนุนให้มกีารจดักจิกรรมทางวัฒนธรรม โดยการทำางานร่วมกบัชมุชน 
ท้องถิ่น ทั้งด้านการสืบค้น บันทึก อนุรักษ์ ริเริ่ม พัฒนา และการเผยแพร่สู่สาธารณชน
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๒.๖ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรและการเงิน

๒.๖.๑ ส่งเสริมให้นำาทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมาจัดหารายได้หรือผลประโยชน์
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู่ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ตามพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

๒.๖.๒ สนับสนนุใหม้กีารใชท้รพัยากรของทุกหนว่ยงานในมหาวทิยาลยัรว่มกนั
ให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

๒.๖.๓ สนับสนุนให้จัดสรรงบประมาณท้ังเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำาป

๒.๖.๔ ส่งเสริมให้นำาข้อมูลทางการเงินมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง 
ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 
ให้เกิดความมั่นคงในการบริหารทรัพยากร และการเงินของมหาวิทยาลัย

๒.๗ ด้านการบริการวิชาการและความร่วมมือกับท้องถิ่น

๒.๗.๑ ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้นการนำาผลการวิจัยมาใช้เป็นองค์ความรู้แก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๒.๗.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม
ทั้งสนับสนุนให้แสวงหาแนวทางในการจัดการ การบำารุงรักษา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๒.๗.๓ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๗.๔ ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในลักษณะของเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย
ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

๒.๗.๕ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐและเอกชนใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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๒.๘ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.๘.๑ ส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

๒.๘.๒ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

๒.๘.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ ให้มีการเช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน สามารถ
นำาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๙ ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและสากล

๒.๙.๑ เร่งรัดการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านภาษาและ
วัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศอาเซียนและสากล

๒.๙.๒ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นสากลและสอดคล้องกับความ
ต้องการในการเรียนรู้ในประชาคมอาเซียน

๒.๙.๓ ส่งเสริมให้มีหน่วยงานดูแลด้านอาเซียนศึกษา เพ่ือเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกภาคส่วนในสังคม

๒.๙.๔ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของอาเซียนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

๒.๙.๕ ส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรต่างประเทศ
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ทำาเนียบผู้บริหาร

ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง ปี

๑ นายน้อย สีป้อ อาจารย์ใหญ่ ๒๕๑๖ - ๒๕๒๐

๒ นายน้อย สีป้อ อธิการ ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔

๓ ผศ.สุประดิษฐ์ ลิปรัตนกุล อธิการ ๒๕๒๔ - ๒๕๒๖

๔ ดร.บัญฑิต วงค์แก้ว อธิการ ๒๕๒๖ - ๒๕๒๘

๕ ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร อธิการ ๒๕๒๘ - ๒๕๒๙

๖ ดร.วิชัย รัตนากีรณวร อธิการ ๒๕๒๙ - ๒๕๓๑

๗ ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง อธิการ ๒๕๓๑ - ๒๕๓๒

๘ รศ.วันชัย วัฒนกุล อธิการ ๒๕๓๒-๒๕๓๖

๙ รศ.เชิดชัย โชครัตนชัย อธิการ ๒๕๓๖ - ๒๕๓๘

๑๐ รศ.เชิดชัย โชครัตนชัย อธิการบดี ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒

๑๑ ผศ.บรรจง หมายมั่น อธิการบดี ๒๕๔๒-๒๕๔๖

๑๒ รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดี ๒๕๔๖-๒๕๔๗

๑๓ รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดี ๒๕๔๗-๒๕๕๑

๑๔ รศ.ดร.เปรื่อง จันดา รักษาราชการแทนอธิการบดี ๒๕๕๑-๒๕๕๒

๑๕ ผศ.ดร. ธวัชชัย นาคะบุตร รักษาราชการแทนอธิการบดี ๒๕๕๒-๒๕๕๓

๑๖ ดร.พิษณุ กันแตง  รักษาราชการแทนอธิการบดี ๒๕๕๓

๑๗ รศ.ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น�้า รักษาราชการแทนอธิการบดี ๒๕๕๓-๒๕๕๔

๑๘ ผศ.ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด รักษาราชการแทนอธิการบดี ๒๕๕๔

๑๙ นายสุวัฒน์ บุศย์เมือง รักษาราชการแทนอธิการบดี ๒๕๕๔-๒๕๕๕

๒๐ ผศ.กิต บุญเอก รักษาราชการแทนอธิการบดี ๒๕๕๕

๒๑ นางปาณิสรา คงปัญญา รักษาราชการแทนอธิการบดี ๒๕๕๕-๒๕๕๖

๒๒ รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดี ๒๕๕๖-ปัจจุบัน
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หลักสูตรการศึกษา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้

คณะ/ หลักสูตร (ระดับกำรศึกษำ)/ สำขำวิชำ

 คณะครุศำสตร์
หลักสูตร ครุศำสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี)

 ๑. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 ๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 ๓. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 ๔. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 ๕. สาขาวิชาพลศึกษา
 ๖. สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ๗. สาขาวิชาภาษาไทย

 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ปี)

 ๑. สาขาวิชาเคมี
 ๒. สาขาวิชาฟิสิกส์
 ๓. สาขาวิชาชีววิทยา
 ๔. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 ๕. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 ๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๗. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 ๘. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 ๙. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตร วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
 ๑๐. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา

 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
หลักสูตร รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต (รป.บ. ๔ ปี)

 ๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตร รัฐศำสตรบัณฑิต (ร.บ. ๔ ปี)
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คณะ/ หลักสูตร (ระดับกำรศึกษำ)/ สำขำวิชำ
 ๒. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
 ๓. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองท้องถิ่น)

หลักสูตร ศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ. ๔ ปี)
 ๔. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
 ๕. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 ๖. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ
 ๗. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 ๘. สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
 ๙. สาขาวิชาศิลปกรรม

หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต (น.บ. ๔ ปี)
 ๑๐. สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตร รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
 ๑๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต
 ๑๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตร รัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต
 ๑๓. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. ๔ ปี)

 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)
 ๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
 ๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
 ๕. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
 ๖. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ปี)
 ๗. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
 ๘. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
 ๙. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตร)
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คณะ/ หลักสูตร (ระดับกำรศึกษำ)/ สำขำวิชำ
 ๑๐. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ. ๔ ปี)
 ๑๑. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 ๑๒. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 คณะวิทยำกำรจัดกำร
หลักสูตรกำรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. ๔ ปี)

 ๑. สาขาวิชาการจัดการ
 ๒. สาขาวิชาการตลาด
 ๓. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 ๔. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตร เศรษฐศำสตรบัณฑิต (ศ.บ. ๔ ปี)
 ๕. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. ๔ ปี)
 ๖. สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต (นศ.บ. ๔ ปี)
 ๗. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร ศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ. ๔ ปี)
 ๘. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตร บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
 ๙. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔3

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ ผู้อำานวยการ อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตำาแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษาน้ัน “กระทำาความผิด” หมายความว่า การที่
นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา “การลงโทษ” 
หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำาความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการ
อบรมสั่งสอน

ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำาความผิดมี ๔ สถาน ดังนี้

(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทำาทัณฑ์บน
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทำากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษ
ด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คำานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และ
ความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษด้วย การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็น
ไปเพือ่เจตนาทีจ่ะแกน้สิยัและความประพฤตไิมด่ขีองนักเรียนหรอืนกัศึกษาใหรู้ส้ำานกึในความผดิ 
และกลับประพฤติตนในทางท่ีดีต่อไป ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหาร
โรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำาความผิดไม่ร้ายแรง

ข้อ ๘ การทำาทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือ
กรณีทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา 
หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทำาทัณฑ์บนให้ทำาเป็นหนังสือ และ
เชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองทัณฑ์บนไว้ด้วย

ข้อ ๙ การตัดสินคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัด
คะแนนความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษาของแตล่ะสถานศึกษากำาหนด และให้ทำาบนัทึกข้อมลู
ไว้เป็นหลัฐาน

ข้อ ๑๐ ทำากจิกรรมเพือ่ให้ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม ใช้ในกรณีทีน่กัเรยีนและนกัศึกษากระทำา
ความผิดที่สมควรต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวง
ศึกษาธิการกำาหนด

ข้อ ๑๑ ใหป้ลัดกระทรวงศึกษาธกิาร รกัษาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนีแ้ละใหม้อีำานาจตคีวาม
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วย แนวปฏิบัติการเข้าอยู่อาศัย

ในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

เพื่อให้การเข้าอยู่อาศัยในหอพักและการควบคุมดูแลหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศยัอำานาจตามความในมาตรา 1๘ (๒) แหง่ พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จงึได้วางระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์วา่ดว้ย แนวปฏบิตักิารเขา้อยูห่อพกัมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์ไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย แนวปฏิบัติ
การเข้าอยู่อาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐”

ข้อ ๒ ใหย้กเลกิ ระเบยีบอืน่ใดเกีย่วกบัการเขา้อยูห่อพกัมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์
ที่ขัดต่อระเบียบนี้ และให้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๓ คำาจำากัดความของคำาที่เกี่ยวข้องระเบียบนี้

หอพัก หมายถึง หอพักที่ใช้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นกัศกึษา หมายถงึ นักศกึษาทัง้หญงิและชายทีก่ำาลงัศึกษาอยูใ่น มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ที่เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อาจารย์ประจำาหอพัก หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ประจำาหอพัก

คณะกรรมการหอพกั หมายถงึ อาจารยท์ีไ่ด้รบัการแต่งต้ังใหท้ำาหนา้ทีเ่กีย่วกับหอพัก
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ข้อ ๔ ความมุ่งหมายของการจัดบริการหอพัก

๔.1 เพื่อใช้เป็นที่บริการนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชาย ที่มีความประสงค์
จะอยู่หอพัก ขณะที่กำาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ

๔.๒ เพื่อฝึกความเป็นผู้รับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๔.3 เพื่อส่งเสริมการแสดงออก ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามในการอยู่ร่วมกัน

ข้อ ๕ การเข้าอยู่อาศัยในหอพัก การเข้าอาศัยในหอพัก นักศึกษาที่เข้าอยู่ในหอพัก
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๕.1 จะต้องยื่นในสมัครเข้าพักอาศัยด้วยตนเอง ตามแบบที่มหาวิทยาลัยฯ กำาหนด

๕.๒ เปน็นกัศึกษาท่ีมคีวามประพฤตเิรียบร้อย โดยมผีูป้กครองหรอือาจารยท์ีป่รกึษา
รับรอง

๕.3 เป็นนักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ีขอพักอาศัยในหอพักของ
มหาวิทยาลัย

๕.๔ ชำาระค่าบำารุงหอพักตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยเสนอหลักฐานต่ออาจารย์ประจำาหอพัก หรือคณะกรรมการหอพัก

๕.๕ นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะเข้าอยู่อาศัยในหอพัก ระหว่างปิดภาคเรียน 
ตามรายวิชาที่จะฝึกงาน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบเสนอรายชื่อนักศึกษา และความจำาเป็นต่อ
ทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี โดยชำาระค่าหอพักเป็นรายวัน วันละ 3๐ บาท 
หรือชำาระเต็มจำานวนค่าบำารุงหอพักต่อภาคเรียน

๕.๖ ไม่เป็นผู้ที่มีโรคประจำาตัวที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ และหรือ
โรคติดต่อร้ายแรง

๕.๗ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก จากหอพักอื่นของ
มหาวิทยาลัยฯ

ข้อ ๖ การปฏิบัติตนในหอพัก

๖.1 เข้าพักตามห้องที่ได้รับอนุญาต และกำาหนดให้พัก
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๖.๒ ตรวจสอบสภาพเคร่ืองนอนท่ีไดรับต้ังแต่แรกเข้าพัก หากมีการชำารุด เสียหาย 
ให้แจ้งต่ออาจารย์ประจำาหอพัก หรือคณะกรรมการหอพัก

๖.3 จัดทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาหอพัก ในการแสดงตัวเพ่ือเข้าหอพัก โดยใช้
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯ กำาหนด

๖.๔ การออกนอกหอพักนอกเหนือจากเวลาที่กำาหนด ให้แจ้งและได้รับอนุญาต
จากอาจารย์ประจำาหอพัก หรือคณะกรรมการหอพักเป็นลายลักษณ์อักษร

๖.๕ การเข้าหอพกั นักศกึษาหญงิทกุคนจะตอ้งกลบัเขา้หอพกัภายในเวลา ๒๐.3๐ น. 
ส่วนนักศึกษาชายจะต้องกลับเข้าหอพักภายในเวลา ๒1.๐๐ น. หากพ้นกำาหนดนี้แล้วจะ
ไม่อนุญาตให้เข้าหอพัก ในกรณีที่มีความจำาเป็นไม่สามารถกลับได้ตามกำาหนดเวลาดังกล่าว 
จะต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำาหอพัก ทั้งโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร

๖.๖ ห้ามนำาบุคคลภายนอกหรือผู้ปกครองขึ้นหอพัก หรือพักแรมในหอพัก

๖.๗ เวลาเปิด-ปิดหอพักระหว่างเวลา ๐๘.3๐-1๕.๐๐ น. นักศึกษาจะต้องออกจาก
หอพัก เว้นแต่มีเหตุจำาเป็น ซึ่งอาจารย์ประจำาหอพักพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ

๖.๘ เวลา รับ เ ย่ียม บุคคลภายนอกสำ าห รับ นัก ศึกษาหญิงระห ว่า ง เวลา 
1๕.3๐-๒๐.๐๐ น. ณ เรือนรับเยี่ยม

๖.๙ ห้ามนักศึกษาชายเข้าไปในบริเวณหอพักหญิง

๖.1๐ ในกรณีที่จะต้องไปร่วมกิจกรรมนอกหอพัก ให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องทำาหนังสือ
ขออนุญาตให้นักศึกษาออกไปร่วมกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า เว้นแต่กิจกรรมที่
กองพัฒนานักศึกษากำาหนดขึ้น และนักศึกษาหอพักทุกคนต้องไปร่วมกิจกรรมตามกำาหนด 
ให้อาจารย์ประจำาหอพักจัดให้มีกิจกรรมต่อไปน้ี 1) การประชุมนักศึกษาหอพัก และสวดมนต์
ไหว้พระทุกคืนวันจันทร์ ๒) กิจกรรมพัฒนาหอพักทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของทุกเดือน

๖.11 ห้ามประกอบอาหารบริเวณหอพัก และในห้องพัก

๖.1๒ ห้ามนำาอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ามาใช้ในหอพัก หรือนำาของมีค่ามาเก็บรักษา
ในหอพักนักศึกษาสามารถนำาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนมาใช้ในหอพักได้

๖.13 ยานพาหนะที่ใช้ในหอพัก อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะรถจักรยานและจักรยานยนต์

๖.1๔ นักศึกษาหอพักจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ทุกคร้ัง ที่
มหาวิทยาลัยฯ ร้องขอ
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ข้อ ๗ ความประพฤติ และการแต่งกายของนักศึกษาหอพัก

๗.1 ให้ความเคารพ และเชื่อฟังคณะกรรมการหอพัก คณาจารย์ และอาจารย์
ประจำาหอพัก

๗.๒ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามลักษณะของกิจกรรมทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ

๗.3 ไม่ส่งเสียงดังและก่อเหตุรำาคาญใดๆ ในบริเวณหอพัก

๗.๔ ดูแลรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

๗.๕ รักษาความสามัคคีของหมู่คณะและเพื่อนร่วมหอพัก

๗.๖ เอื้อเฟื้อช่วยเหลืองานส่วนรวมของหอพัก และของมหาวิทยาลัย

๗.๗ การกระทำาต่อไปนี้ถือว่ากระทำาผิดต่อระเบียบของฝ่ายหอพักอย่างร้ายแรง และ
จำาต้องได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และหอพัก

1. ไปพักค้างคืนที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
๒. เสพยาเสพติด สุรา และของมึนเมาในหอพัก
3. ทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นทำาร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน
๔. พกพาอาวุธเข้ามาในหอพัก
๕. เล่นการพนันทุกชนิด รวมถึงการมีอุปกรณ์อยู่ในครอบครอง
๖. นำาบุคคลภายนอกและสัตว์เลี้ยงเข้ามาในหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. แสดงกิริยากระด้างกระเดื่องก้าวร้าวต่ออาจารย์และกรรมการหอพัก
๘. ทำาลายทรัพย์สินของทางหอพักและของมหาวิทยาลัยฯ
๙. การกระทำาผิดในเรื่องชู้สาว
1๐. การลักขโมยสิ่งของในหอพัก
11. การประพฤติผิดอื่นๆ ที่อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหอพักและ

มหาวิทยาลัยฯ

ข้อ ๘ การใช้และการบำารุงรักษา เครื่องใช้ของหอพัก

๘.1 ใหใ้ชอ้ปุกรณเ์คร่ืองใช้ในลกัษณะประหยดัถกูตอ้งเหมาะสม ตามสภาพของเครือ่ง
ใช้และของที่มีอยู่ เมื่อนำาไปใช้ที่อื่นต้องนำามาเก็บไว้ที่เดิมเสมอ
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๘.๒ หากมีการกระทำาที่ทำาให้เกิดความเสียหาย ชำารุด หรือสูญหายจะต้องช่วยซ่อม 
หรือจัดหามาทดแทนให้ทรัพย์สินดังกล่างอยู่ในสภาพเดิม

๘.3 ในกรณทีีไ่มส่ามารถหาตวัผูก้ระทำาผดิได ้ใหน้กัศกึษารบัผดิชอบรว่มกนัทัง้หอพกั 
หรือแล้วแต่กรณี

ข้อ ๙ แนวปฏิบัติการรักษาระเบียบ

๙.1 ให้ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษาประสานงานให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
จัดให้มีคณะกรรมการหอพัก อาจารย์ประจำาหอพัก เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ

๙.๒ คณะกรรมการหอพัก อาจารย์ประจำาหอพัก อาจจะเรียกประชุมนักศึกษา 
บางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและข้อตกลงบางประการ ทั้งนี้จะต้องแจ้งหรือ
รายงานผลการประชุมให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทราบ

๙.3 การปกครองในหอพกั ให้อาจารยป์ระจำาหอพกัประสานงานดแูล และรบัผดิชอบ
ในการจัดตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำาหอพัก เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการปกครอง
กันเอง ร่วมกันรับผิดชอบในการดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับหอพัก การอยู่อาศัย การรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจน วางเง่ือนไขท่ีปฏิบัติร่วมกันในหอพัก ซึ่งจะ
ไม่ขัดต่อระเบียบของหอพักและมหาวิทยาลัยฯ

๙.๔ ให้มีคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ซึ่งอาจจะประกอบด้วย
๙.๔.1 ประธานหอพัก
๙.๔.๒ รองประธานหอพัก
๙.๔.3 เลขานุการ
๙.๔.๔ เหรัญญิก
๙.๔.๕ ปฏิคม
๙.๔.๖ สวัสดิการ
๙.๔.๗ นันทนาการ
๙.๔.๘ พัสดุ
๙.๔.๙ พัฒนาอาคารสถานที่
๙.๔.1๐ ประชาสัมพันธ์
๙.๔.11 ศิลปะ
๙.๔.1๒ บรรณารักษ์
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๙.๔.13 พยาบาล
๙.๔.1๔ รักษาความปลอดภัย

ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการ พัฒนาบุคลิกนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประกอบด้วย

1๐.1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธาน

1๐.๒ ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา รองประธาน

1๐.3 อาจารย์ประจำาหอพักนักศึกษาทุกคน กรรมการ

1๐.๔ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษ

11.1 กรณีโทษไม่ร้ายแรง ให้พิจารณาโทษดังต่อไปนี้

11.1.1 ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
11.1.๒ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ

ความผิด
11.1.3 ชดใช้ค่าเสียหายของเครื่องใช้ในหอพัก หรือหักเงินค่าปรับประกัน

ของเสียหาย
11.1.๔ ภาคทัณฑ์
11.1.๕ ลงทะเบียนความประพฤติ
11.1.๖ ให้ออกจากหอพัก
11.1.๗ ไล่ออกจากหอพัก และให้พ้นจากการเป็นนักศึกษา

11.๒ กรณีโทษร้ายแรง ให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพฝ่ายหอพักนักศึกษา 
พิจารณาตามโทษหนักเบาและความรับผิดชอบที่บังเกิดโดยมีเกณฑ์ ตามระเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ข้อ ๑๒ ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้น

รายวิชาเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการโอนผล
การเรยีน และการยกเวน้รายวิชาเรียน เพ่ือให้เปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรของสำานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 1๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/๒๕๕๒ เมื่อ
วันที่ 1๗ มีนาคม ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการโอนผล
การเรียนและการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ คำาสัง่ หรอืมตอิืน่ใด ซึง่ขดัแยง้กบัระเบียบนี ้ใหใ้ช้ระเบียบ
นี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัด การเรียนการสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรไม่ต่ำากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ีสภา
มหาวิทยาลัยหรือสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนำาหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนของ
รายวชิาทีเ่คยศกึษาจากหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์เพือ่ใชน้บัเปน็สว่นหนึง่ของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก ซ่ึงรายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชา
ในหลักสตูรทีก่ำาลงัศกึษาอยูใ่นปจัจบุนัโดยตอ้งโอนผลการเรยีนทกุรายวชิาทีเ่รยีนมาทัง้หมดจาก
หลักสูตรเดิม

“การยกเว้นรายวิชาเรียน” หมายความว่า การนำาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาทีเ่คยศกึษาจากหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณห์รอืสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ที่
สภามหาวิทยาลัย หรือสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองเพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

ข้อ ๕ การโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๕.1 ผู้ที่มีสิทธิ์โอนผลการเรียนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๕.1.1 เปน็ผู้ท่ีสำาเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยั มาแลว้ไมเ่กนิ ๘ ปี นบัต้ังแต่
วันที่สำาเร็จการศึกษา หรือยังไม่สำาเร็จการศึกษาและกลับเข้ามาศึกษาสาขาวิชาใดๆ

๕.1.๒ เป็นนักศึกษาที่อยู่ในประเภทเดียวกันหรือท่ีเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
จากนกัศกึษาภาคปกตเิปน็นักศกึษาภาคพเิศษหรือ กศ.ปช. หรอืเปลีย่นสภาพจากนกัศกึษาภาค
พิเศษหรือ กศ.ปช. เป็นนักศึกษาภาคปกติ โดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย

๕.๒ การขอโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๕.๒.1 นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่ต่ำากว่า ๒.๐๐ ในระดับปริญญาตรี และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า 3.๐๐ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา

๕.๒.๒ นักศกึษาตอ้งโอนผลการเรียนทัง้หมดทกุรายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลว้ โดย
ไม่จำากดัจำานวนหนว่ยกติทีโ่อนทัง้นีจ้ำานวนรายวชิาและผลการเรยีนทีโ่อนได้ ใหน้บัเปน็หนว่ยกติ
รวมตามหลักสูตรที่ศึกษาในปัจจุบันและนำาไปคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม
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๕.๒.3 นกัศกึษาตอ้งทำาเรือ่งโอนผลการเรยีนใหเ้สรจ็สิน้ภายในภาคการศกึษา
แรกทีเ่ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยั และใหย้ืน่คำารอ้งขอโอนผลการเรยีนทีส่ำานกัสง่เสรมิวชิาการและ
งานทะเบยีน หากพน้จากนีใ้หท้ำาบนัทกึขออนมุตัติอ่มหาวทิยาลยัเพ่ือพจิารณาความจำาเปน็ เปน็
กรณีไป

๕.๒.๔ การดำาเนนิการโอนผลการเรยีนของนกัศกึษา ใหส้ำานกัสง่เสรมิวชิาการ
และงานทะเบียนเป็นผู้พิจารณาการโอนผลการเรียน และให้อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้อนุมัติ

๕.๒.๕ ผูข้อโอนผลการเรยีนตอ้งไมเ่คยถกูลงโทษใหอ้อกจากมหาวทิยาลยัตาม
ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการลงโทษนกัเรยีนและนกัศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หรอืประกาศ
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องแนวปฏิบัติว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๖ การยกเว้นรายวิชาเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

๖.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้

๖.1.1 เป็นผู้ที่สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
อดุมศึกษาอ่ืน ท่ีสภามหาวิทยาลยัหรอืสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารบัรอง แลว้ไมเ่กิน 
๘ ปี นับตั้งแต่วันที่สำาเร็จการศึกษาหรือยังไม่สำาเร็จการศึกษา และกลับเข้ามาศึกษาใน
หลักสูตรใดๆ ของมหาวิทยาลัย

๖.1.๒ เป็นผู้ที่กำาลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และลาออกจาก
หลักสูตรเดิมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่

๖.๒ การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๖.๒.1 ระดับปริญญาตรี

1) รายวชิาทีน่ำามายกเวน้รายวิชาเรยีน ต้องมเีนือ้หาสาระครอบคลมุไมน้่อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเว้น และจำานวนหน่วยกิตรวมท่ีขอยกเว้นจะต้องไม่เกินสาม
ในสี่ของจำานวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรที่รับยกเว้น

๒) การยกเว้นรายวิชาเรียน ให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียน
ไม่ต่ำากว่าระดับ C หรือระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือ P หรือเทียบเท่า
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3) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น จะมีผลการเรียนเป็น “ผ่านเกณฑ์” และให้
บันทึกไว้ในใบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษา โดยใช้อักษร P ในช่องระดับคะแนนและไม่นำา
ไปคิดเป็นคะแนนสะสม

๔) สำาหรับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๕) ให้ยกเวน้รายวชิาทีก่ำาหนดใหเ้รยีนเปน็พืน้ฐาน (Prerequisite) โดยไมน่บั
หนว่ยกติในหลกัสตูรทีส่ำาเรจ็การศกึษา เมือ่เขา้ศกึษาตอ่ในหลกัสตูรในระดับปรญิญาตร ี(ตอ่เนือ่ง) 
ในสาขาเดียวกัน

๖) การดำาเนินการยกเว้นรายวิชาเรียนของนักศึกษา ให้คณะกรรมการ
ทีม่หาวิทยาลยัแตง่ตัง้ เป็นผูพ้จิารณาการยกเวน้ และใหอ้ธกิารบด ีหรอืผูท่ี้อธิการบดมีอบหมาย
เป็นผู้อนุมัติ

๖.๒.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา

1) รายวิชาที่นำามายกเว้นผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเว้น และจำานวนหน่วยกิตรวมที่ขอยกเว้นจะต้องไม่เกิน
หนึง่ในสามของจำานวนหน่วยกติรวม หรือไมเ่กินหน่ึงในสามของจำานวนหนว่ยกติรวมของหลกัสตูร
ที่รับยกเว้น

๒) การยกเวน้ผลการเรียนรายวชิาใหย้กเวน้ไดเ้ฉพาะรายวิชาทีม่ผีลการเรยีน
ไม่ต่ำากว่าระดับ B หรือระดับคะแนน 3.๐๐ หรือ S หรือเทียบเท่า

3) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น จะมีผลการเรียนเป็น “ผ่านเกณฑ์” และ
ให้บันทึกไว้ในใบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษา โดยใช้อักษร P ในช่องระดับคะแนน และ
ไม่นำาไปคิดเป็นคะแนนสะสม

๔) ไม่ให้ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
หรือเทียบเท่า

๕) การดำาเนินการยกเว้นรายวิชาของนักศึกษา ให้คณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาการยกเว้น และให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นผู้อนุมัติ
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ข้อ ๗ เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยการประเมนิผลของมหาวิทยาลัยเกีย่วกบัสภาพ
การเป็นนักศึกษาของผู้ที่จะสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการนับจำานวนภาคเรียนของผู้ที่ได้
รับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้

๗.1 นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจำานวนหน่วยกิตไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็น 1 
ภาคการศึกษา

๗.๒ ผู้ท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้นับหน่วยกิต
ได้ไม่เกิน 1๒ หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา

ข้อ ๘ นักศกึษาตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมการโอนผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชาเรียน 
ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ ๙ ผู้ท่ีได้รับการโอนผลการเรียน มีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมแต่ผู้ที่ได้รับ
การยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

ข้อ ๑๐ นักศึกษาที่กำาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการ
ยื่นคำาร้องตามระเบียบนี้ โดยไม่ขัดต่อกำาหนดเวลาการย่ืนคำาร้องต่อสำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ตามข้อ ๕ และ ข้อ ๖

ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอำานาจออกประกาศ หรือ
คำาสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ีใหอ้ธกิารบดมีอีำานาจตคีวามและวนิจิฉยัและเมือ่ตคีวามและวนิจิฉยัแลว้ให้ถอืเปน็ทีส่ดุ

ประกาศ ณ วันที่ 1๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อารีกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณ ์ตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัเพือ่ใหก้ารจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรูณม์คีณุภาพ และเปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย สอดคลอ้งกบัมุง่หมายและหลกัการ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 1๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการประชุม ครั้งที่ 
๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒1 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี ้เรยีกวา่ “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์วา่ดว้ยการเทยีบโอน
ความรู้และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ คำาสั่ง หรือบังคับอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวันเวลาราชการ

“นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ซึ่งจัดการศึกษานอกวันเวลาราชการ

“นักศึกษาโครงการพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาตามโครงการที่นอกเหนือจาก
การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาเพื่อปวงชน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตามโครงการหรือตาม
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบัน หน่วยงานหรือองค์กร 
ภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังในและต่างประเทศ โดยลงทะเบียนในวันเวลาราชการ หรือนอกวัน
เวลาราชการ หรือตามข้อตกลงความร่วมมือ

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรระดับที่ไม่ต่ำากว่าระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ที่สภามหาวิทยาลัย และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

“ความรู้และประสบการณ์” หมายความว่า สิ่งที่แสดงถึงความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถ หรือความชำานาญ ที่เป็นผลจาการประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัยที่มีเนื้อหาตรงตามรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา ตามหลักสูตร
และระดับการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

“การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์” หมายความว่า การนำาความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้เรียน ที่ได้จากการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย อันได้แก่ 
การเข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรม การมีประสบการณ์การทำางาน และผลงานต่างๆ มาเทียบ
เป็นเนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตร โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นอีก
และโอนหน่วยกิตของรายวิชาน้ันเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กำาลังศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๕ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๕.1 นกัศกึษาท่ีขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ มหีนา้ทีต้่องพสิจูนค์วามรูแ้ละ
ประสบการณ์ท่ีขอเทียบโอน โดยต้องดำาเนินการโดยยื่นใบสมัครขอเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ พร้อมแนบหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

๕.๒ ความรู้และประสบการณ์ที่นำามาเทียบโอน ต้องเพียงพอกับเนื้อหาและ
จำานวนกิตท้ังหมดของรายวิชาที่ขอเทียบโอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของสำานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้นับเป็นหน่วยกิต เทียบเท่าในรายวิชาที่ขอ
เทียบโอน โดยนับรวมเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 
แต่ไม่นำาไปคิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

๕.3 จำานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ ต้องไม่เกินสามในสี่
ของจำานวนหน่วยกิตของหลักสูตรระดับปริญญาที่ขอเทียบ และไม่เกินหนึ่งในสามของจำานวน
หนว่ยกติรวมของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีข่อเทยีบโอน และนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการเทยีบโอน 
ต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

๕.๔ รายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปท่ีนักศกึษาทีส่ำาเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตรี
จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้สามารถเทียบเป็นความรู้และประสบการณ์
ได้ทั้งหมดต้องไม่เกิน 3๐ หน่วยกิต ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย สำาหรับนักศึกษา
ที่สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบเท่า ให้สามารถรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป เป็นความรู้และประสบการณ์ได้ทั้งหมดแต่ต้องไม่เกิน 1๕ หน่วยกิต ในทุกหลักสูตร
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

๕.๕ นักศึกษาที่มีงานทำาในขณะที่กำาลังศึกษาอยู่ ซ่ึงเป็นงานที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ของหลักสูตร/ สาขาวิชา/ วิชาเอก ที่กำาลังศึกษาอยู่ และชั่วโมงการทำางานไม่ซ้ำาซ้อนกับเวลา
เรียนปกติ ซึ่งเมื่อนับรวมช่ัวโมงการทำางานแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศกึษา ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ใหส้ามารถเทยีบ
เป็นรายวิชาเรียนในกลุ่มดังกล่าวอีก ทั้งน้ีต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเทียบโอน
ความรู้และรู้ประสบการณ์ สำาหรับแต่ละหลักสูตร/ สาขาวิชา/ วิชาเอก
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๕.๖ ความรู้และประสบการณท์ีส่ามารถนำามาเทยีบโอนได ้โดยนกัศึกษาไมต่อ้งเรยีน
รายวิชานั้นอีก ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำากว่าระดับคะแนนอักษร C หรือระดับคะแนน ๒.๐๐ 
หรือเทียบเท่าสำาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำากว่าระดับคะแนนตัว
อักษร B หรือคะแนน 3.๐๐ หรือเทียบเท่า สำาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
และเมื่อเทียบโอนแล้วให้นักศึกษาที่ขอเทียบโอนได้ผลการเรียนเป็น “ผ่านเกณฑ์” และให้
มหาวิทยาลัยบันทึกค่าระดับคะแนนเป็น “P” ไว้ในใบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษา

ข้อ ๖ การนบัจำานวนภาคการศกึษา ของผู้ทีไ่ดรั้บการเทยีบโอนความรู ้และประสบการณ์ 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้

๖.1 นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจำานวนหน่วยกิตไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็น 1 
ภาคการศึกษา

๖.๒ นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และนักศึกษาภาคพิเศษ ให้นับจำานวน
หน่วยกิตได้ไม่เกิน 1๒ หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา

ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สำาหรับ
แต่ละหลักสูตร/ สาขาวิชา/ วิชาเอก โดยมีองค์ประกอบดังนี้

๗.1 อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ

๗.3 คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ

๗.๔ ประธานประจำาหลักสูตร/ สาขาวิชา และ/ หรือหัวหน้าวิชาเอก เป็นกรรมการ

๗.๕ ผูอ้ำานวยการสำานกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีนเปน็กรรมการและเลขานกุาร
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่กำาหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ สำาหรับแต่ละหลักสูตร และดำาเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เกณฑ์และวิธีการเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตาม
วรรคสองให้เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และแจ้งให้สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยทราบ

ข้อ ๘ นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา
เกียรตินิยม
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ข้อ ๙ นักศึกษาต้องชำาระค่าชำาระธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ตามที่กำาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ให้อธิการบดีมีอำานาจตีความและวินิจฉัย และเมื่อตีความและวินิจฉัยแล้วให้ถือเป็นทีสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒1 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยสอดคล้องกบัความมุง่หมายและหลกัการของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 1๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับสำาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำาสั่งอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้ใช ้
ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“คณะ” หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎ กระทรวงจัดตั้ง ส่วนราชการ
ในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์และทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“ประธานหลักสูตร/ สาขาวิชา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็น
ประธานในการบริหารจัดการหลักสูตร/ สาขาวิชา

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ทำาหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียนควบคุมโปรแกรมการเรียน และให้มีส่วนใน
การประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียน

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียน การสอนในเวลา
ราชการ

“การศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความว่า การจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชน (กศ.ปช.) หรือโครงการอื่น โดยจัดการเรียนการสอนตามท่ีหลักสูตรกำาหนดที่
นอกเหนือจากการศึกษาภาคปกติ

“นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความว่า นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตาม
โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) หรือโครงการอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียน
การสอนที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคปกติ

“ภาคการศกึษา” หมายความวา่ ภาคการศกึษาปกตใินระบบทวภิาคโดย 1 ปีการศกึษา 
แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
1๕ สัปดาห ์ซึง่มหาวิทยาลยัอาจจดัใหม้กีารศกึษาภาคฤดรู้อนสมทบภาคการศึกษาปกตด้ิวยก็ได้

“เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร” หมายความวา่ เกณฑ์ม์าตรฐานหลักสตูรระดบัอดุมศกึษา 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
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หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา

ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ ๒ รูปแบบ คือ การศึกษา
ภาคปกติ และการศึกษาภาค กศ.ปช. ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

การจัดการศึกษาภาคปกติ ต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

การจัดการศึกษาภาค กศ.ปช. ต้องดำาเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้มีสัดส่วนการลงทะเบียนและจำานวนหน่วยกิตสอดคล้องกับภาคปกติ 
และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ข้อ ๖ โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยให้มีสัดส่วนจำานวนหน่วยกิต ของแต่ละหมวดวิชา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ข้อ ๗ การกำาหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาศึกษา

๗.1 กำาหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วยรหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จำานวนหน่วยกติ จำานวนชัว่โมงบรรยาย จำานวนชัว่โมงปฏบิตั ิและจำานวนช่ัวโมงศกึษาด้วยตนเอง

การกำาหนดรหัสรายวิชาตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

๗.๒ การคิดหน่วยกิต และการกำาหนดจำานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษา 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ข้อ ๘ การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยให้คณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้คำาแนะนำาหรือคำาปรึกษา 
ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนด ดังต่อไปนี้

๘.1 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ต่อไปนี้
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๘.1.1 นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ใหล้งทะเบียนเรยีนไดไ้มเ่กนิ ๒๒ หนว่ยกิต ต่อภาคการศึกษา และสำาหรับ
ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องลงทะเบียน
มากกว่า ท่ีกำาหนดให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธาน
หลักสูตร และคณบดี

(๒) ไมอ่นญุาตใหล้งทะเบยีนเรยีนรว่มกบันกัศกึษาภาคการศกึษาเพือ่ปวงชน 
ยกเว้นเป็นการขอลงทะเบียนเรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ 
หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษาน้ัน ต้องไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และการชำาระเงินค่าลงทะเบียน
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ในกรณีเรียนนอกแผนการศึกษา

(3) ไม ่อนุญาตให ้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ ไม ่ได ้กำาหนดไว ้ใน
แผนการศึกษาในช่วงระยะเวลาที่กำาลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ยกเว้น
เป็นการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้ายให้ลงทะเบียนกับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ได้

๘.1.๒ นักศึกษาภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน ให้ลงทะเบียนตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี

(1) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1๕ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา และสำาหรับ
ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องลงทะเบียน
มากกว่าท่ีกำาหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธาน
หลักสูตร และคณบดี

(๒) นักศกึษาตอ้งขออนุญาตจากอธกิารบดี หรอืผูท้ีร่บัมอบหมายลงทะเบยีน
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ท่ีใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ 
ในกรณีที่เป็นการเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอน
ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

(3) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับการศึกษา
ภาคปกต ิแตห่ากนกัศึกษามคีวามจำาเปน็ตอ้งขออนญุาตจากอธิการบดใีหล้งทะเบียนเรยีนในวนั
เวลาราชการได้ในกรณีที่เรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย รวมแล้วไม่เกิน 1๕ หน่วยกิต ทั้งนี้ 
ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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๘.1.3 นักศึกษาที่อยู่ในการจัดการศึกษานอกระบบ ให้ลงทะเบียนเรียนตาม
ที่กำาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย

๘.๒ นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียน และได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ให้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่วันและเวลาเรียน ไม่ซ้ำาซ้อนกับวันและเวลาสอบที่
กำาหนดไว้แล้ว และต้องไม่เกินที่กำาหนดไว้ตามข้อ ๘.1.1 หรือข้อ ๘.1.๒ หรือข้อ ๘.1.3 แล้ว
แต่กรณี

๘.3 รายวิชาใดที่นักศึกษาเคยได้ผลการเรียนเป็น “C” หรือ สูงกว่า จะลงทะเบียน
รายวิชานั้นซ้ำาอีกไม่ได้ และให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ลงซ้ำาเป็นโมฆะ

๘.๔ การลงทะเบยีนรายวชิาจะสมบรูณ์ต่อเมือ่ได้ชำาระค่าธรรมเนยีมต่างๆ พร้อมทัง้
ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

๘.๕ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชา
ที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้ผลการเรียนเป็น “W”

๘.๖ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ได้ โดยให้้ย่ืนคำาร้องเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี โดยการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประธานหลกัสตูร และคณบดี ท้ังนี ้นักศึกษาจะต้องเสยีค่าธรรมเนยีมตามทีก่ำาหนดไวใ้นระเบียบ
มหาวิทยาลัย

นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเขา้รว่มศกึษาตามวรรคแรก จะได้รบัการประเมนิผลเป็น “ผ่านเกณฑ์” 
หรือ “ไม่ผ่าน” โดยใช้สัญลักษณ์ “P” สำาหรับผลการเรียนที่ “ผ่านเกณฑ์” หรือสัญลักษณ์ “F” 
สำาหรับผลการเรียนท่ี “ไม่ผ่าน” และไม่ให้หน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าวไปคิดเป็นคะแนน
เฉลี่ยสะสม

๘.๗ รายวิชาใดท่ีได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียน
รายวิชานั้นซ้ำาอีก

๘.๘ ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ภายใน
ภาคการศกึษานัน้ๆ จะต้องขอลาพกัการศกึษาสำาหรับภาคการศึกษานัน้ โดยทำาหนงัสอืขออนมุติั
ลาพกัการศกึษา และต้องเสียค่าธรรมเนยีมเพือ่รกัษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาภายใน 1๕ วนั 
นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษา หากไม่ปฏบิตัติามดงักล่าว ให้ถอืวา่นกัศึกษาพน้สถานภาพการเป็น
นักศึกษา
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กรณีท่ีนักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพราะไม่ชำาระค่าลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาแรกของการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ขอกลับคืนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ และ
ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป โดยหากนักศึกษาผู้นั้นประสงค์จะศึกษา
ในมหาวิทยาลัย ใหส้มัครเขา้ศกึษาต่อในมหาวิทยาลยัใหมใ่นปีการศึกษาหรอืภาคการศกึษาต่อไป

๘.๙ อธกิารบดอีาจอนมุตัใิห้นกัศกึษาทีพ้่นสถานภาพการเป็นนกัศึกษา กลบัเข้าเป็น
นกัศกึษาใหม่ได้ ถ้ามเีหตผุลอนัสมควร โดยให้ถือระยะเวลาทีพ้่นสถานภาพการเป็นนกัศึกษาน้ัน 
เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำาระค่าธรรมเนียมเพ่ือคืนสถานภาพการเป็น
นกัศกึษาหรอืค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ ตามทีก่ำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย อธิการบดจีะไม่อนมุติั
ให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคก่อน หากพ้นกำาหนดเวลา ๒ ปี นับจากวันท่ีนักศึกษาผู้นั้น
ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา

๘.1๐ ในกรณมีโีครงการแลกเปลีย่นนักศกึษา ระหว่างสถาบนัอุดมศกึษาหรอืมข้ีอตกลง
เฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
ในสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ แทนการลงทะเบยีนในมหาวิทยาลัย โดยเสยีค่าธรรมเนยีมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

๘.11 การลงทะเบียนรายวิชา และการเพ่ิม-ถอนรายวิชา ให้ดำาเนินการตามวิธีการ
และระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด หากนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่
กำาหนด จะต้องถูกปรับตามอัตรา ที่กำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา

ข้อ ๙ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข ้าเป ็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ที่จะเข้า
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า

ข้อ ๑๐ กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการสอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญา
ตรีในหลักสูตร/ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์ และการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ที่กำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๑ รหัสประจำาตัวนักศึกษา ให้มีเลขรหัสประจำาตัวของนักศึกษาทุกคน ตามที่กำาหนด
ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๒ การรบัโอนนกัศกึษาจากสถาบันอดุมศกึษาอืน่ มหาวทิยาลยัอาจรบัโอนนกัศกึษา
จากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ซึง่มฐีานะเทียบเท่า โดยการเห็นชอบของสาขาวชิาและคณะนัน้ๆ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๓ การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน และการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ให้มหาวิทยาลัย สามารถดำาเนินการโอนผลการเรียน ยกเว้นรายวิชาเรียน และ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ โดยให้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนด
ไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๔ การศกึษาควบสองหลกัสตูรเพือ่ไดส้องปรญิญา นกัศกึษาอาจขอศกึษาในหลกัสตูร 
๒ หลักสูตร เพื่อให้ได้รับปริญญา ๒ ปริญญา โดยให้มหาวิทยาลัยจัดแผนการศึกษาร่วมกันทั้ง 
๒ หลักสตูร เพือ่ใหน้กัศกึษาเรยีนในคราวเดยีวกัน ทัง้นีต้อ้งเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 
และแนวทางและขั้นตอนที่กำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

การเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนตามแผนการศึกษา การโอนผลการเรียน 
การยกเว้นรายวิชาเรยีน และการเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์เพือ่ใหไ้ดป้รญิญา ๒ ปรญิญา 
ตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามความในข้อ 13

หมวด ๓
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสถานภาพ

ข้อ ๑๕ การลา

1๕.1 การลาป่วย

นักศึกษาผู้ใดท่ีป่วยจนไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืนใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน 
ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่าน 
อาจารย์ทีป่รกึษา พรอ้มด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรอืจากสถาน
พยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แล้วนำาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน
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1๕.๒ การลากิจ

นักศึกษาผู้ใดมีกิจจำาเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา แล้วนำาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถยื่น
ใบลาล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าเรียน

1๕.3 การลาพักการศึกษา

1๕.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ดังกรณีต่อไปนี้

(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร

(๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซ่ึง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน

(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ

(๔) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

(๕) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร

1๕.3.๒ นักศกึษาทีป่ระสงค์จะลาพกัการศกึษาเป็นเวลาหน่ึงภาคการศกึษา หรอื
มากกว่า ให้ย่ืนใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลยั โดยผ่านการเหน็ชอบของอาจารย์ท่ีปรกึษา
และคณบดี แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลาพกัการเรยีนในภาคการศกึษาแรกทีเ่ขา้ศกึษา และนกัศกึษาภาคปกตลิาพกัการศกึษาไดไ้มเ่กนิ 
๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน สำาหรับภาค กศ.ปช. ลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 3 ภาคการศึกษาติดต่อกัน

1๕.3.3 นักศกึษาทีล่าพกั หรือถกูสัง่พกัการศกึษาตลอดหนึง่ภาคการศึกษาหรอื
มากกว่า จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา

1๕.๔ การลาออก

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 
โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๑๖ การย้ายสาขาวิชา

1๖.1 การย้ายสาขาวชิาภายในคณะ ให้เปน็ไปตามเงือ่นไขและไดร้บัการเหน็ชอบของ
ประธานหลักสูตร/ สาขาวิชา และคณบดีของคณะนั้น โดยนักศึกษาต้องได้เรียนตามแผนการ
ศึกษาในหลักสูตร/ สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
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1๖.๒ การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามตามเงื่อนไขและได้รับความเห็นชอบ
ของคณบดีของคณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะย้ายไปสังกัด โดยนักศึกษาต้องได้เรียน
ตามแผนการศึกษาในหลักสูตร/ สาขาวิชาของคณะเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา

1๖.3 เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว ให้สามารถโอนผลการเรียนในรายวิชา
ที่ได้ศึกษามาแล้วได้ทั้งหมด และคำานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ได้ หรือ
สามารถยกเว้นรายวิชาเรียนได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีว่าด้วยการโอนผลการเรียน และ
การยกเว้นรายวิชาเรียน

ข้อ ๑๗ การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้

1๗.1 ตาย

1๗.๒ ลาออก

1๗.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น

1๗.๔ พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและประเมินผล
ตามข้อ 1๘

1๗.๕ ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิดวินัยนักศึกษาและเป็นไปตาม
การวินิจฉัยของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

1๗.๖ สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

1๗.๗ มีสถานภาพการเปน็นกัศกึษาเกนิระยะเวลาการศึกษาทีห่ลกัสตูรแตล่ะประเภท
กำาหนดไว้หรอืใชเ้วลาในการศึกษาเกนิกวา่ทีก่ำาหนดในขอ้ ๒๘.๔ ตลอดจนขาดคณุสมบัต ิตามข้อ 
๒๘.๒ และข้อ ๒๘.3

1๗.๘ ไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่สอง

1๗.๙ ไม่ชำาระคา่ลงทะเบียนเรยีนตามทีม่หาวิทยาลยักำาหนด และมิได้ลาพักการศึกษา
ภายใน 3๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาการพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 1๗.๙ 
ใหส้ามารถขอคนืสถานภาพได ้ทัง้นี ้ตอ้งมรีะยะเวลาทีศ่กึษาตัง้แตเ่ริม่เขา้เรยีนครัง้แรก จนสำาเรจ็
การศึกษาไม่เกินที่กำาหนดในข้อ ๒๘.๔



๕๙Handbook Student Phetchabun Rajabhat University

ข้อ ๑๘ การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและประเมินผล

1๘.1 นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใด 
ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1๘.1.1 ผลการประเมินได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า 1.๖๐ เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

1๘.1.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า 1.๘๐ เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ 1๐, ที่ 1๒, และที่ 1๔ นับตั้งแต่เริ ่มเข้าศึกษา กรณี
เรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ 1๐, ที่ 1๒, ที่ 1๔, 
ที่ 1๖ และที่ 1๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี

1๘.1.3 นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนครบตามทีห่ลกัสตูรกำาหนด แต่ยงัได้รบั
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำากว่า 1.๘๐

1๘.๒ นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน จะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเม่ือ
อยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1๘.๒.1 ผลการประเมินได้ คะแนนเฉล่ียสะสมต่ำากว่า 1.๖๐ เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

1๘.๒.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า 1.๘๐ เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ 1๐, ที่ 1๒ และที่ 1๔ นับตั้งแต่เริ ่มเข้าศึกษา กรณี
เรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ 1๐, ที่ 1๒, ที่ 1๔, 
ที่ 1๖ และที่ 1๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษากรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี

1๘.๒.3 นกัศกึษาลงทะเบยีนเรียนครบตามทีห่ลกัสตูรกำาหนด แต่ยงัได้รบั
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำากว่า 1.๘๐

1๘.3 ในกรณีที่นักศึกษาคนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำากว่าเกณฑ์ที่
กำาหนด ซึ่งมีผลให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อป้องกันการสูญเปล่า
ทางการศึกษา และการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
ให้โอกาสนกัศกึษาผูน้ัน้ได้ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาใหม่เพิม่เตมิ เพ่ือท่ีจะสามารถทำาคะแนนเฉล่ีย
สะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน
หรือภาคการศึกษาถัดไป จำานวนรายวิชาและจำานวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพิ่มให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ ที่ปรึกษา, ประธานหลักสูตร/ สาขาวิชา, คณบดี และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
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1๘.๔ กรณีท่ีนักศึกษาเรียนได้จำานวนหน่วยกิตครบตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 
และได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต่ำากว่า 1.๘๐ แต่ไม่ถงึ ๒.๐๐ ให้นกัศกึษาผูน้ัน้เรยีนรายวชิา
เพิ่มเพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ได้

หมวด ๔
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม

ข้อ ๑๙ นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาคการศึกษา และจะมีสิทธิในการสอบปลายภาค
การศึกษาต้องอยู่ ในเกณฑ์ ต่อไปนี้

1๙.1 มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

1๙.๒ ในกรณทีีม่เีวลาเรยีนในรายวชิาใดนอ้ยกวา่รอ้ยละ ๘๐ แต่ไมต่่ำากวา่รอ้ยละ ๖๐ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ 33 โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประธานหลักสูตร/ สาขาวิชา

1๙.3 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิสอบ
ในรายวิชานั้น

1๙.๔ ผู้ไม่มีสิทธิสอบปลายภาคการศึกษา ตามข้อ 1๙.๒ และข้อ 1๙.3 จะได้รับผล
การเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่มีสิทธิสอบ แต่ขาดสอบปลายภาคการศึกษาจะได้รับผลการเรียนเป็น 
“I” และนักศึกษามีสิทธิยื่นคำาร้องขอสอบภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
และการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ 33

ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำาหนดในภาคการศึกษาถัดไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบ
แล้วนักศึกษาไม่มาสอบ หรือไม่ยื่นคำาร้องขอสอบตามกำาหนด โดยไม่มีเหตุผลความจำาเป็นและ
การอนุมัติจากอธิการบดีโดยการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร/ สาขาวิชา 
และคณะ ทั้งนี้ให้สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาถัดไป

ข้อ ๒๑ การวัดและการประเมินผลแต่ละรายวิชาในแต่ละหลักสูตร ให้อาจารย์ผู้สอน
รายวชิานัน้ๆ เปน็ผูป้ระเมนิ โดยตอ้งประเมนิผลการเรยีนรูใ้หค้รอบคลมุทกุดา้นตามทีก่ำาหนดไว้
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ในหลกัสูตรหรอืรายวิชานัน้ และให้คณบดขีองคณะทีเ่ปน็ตน้สงักดัของหลกัสูตรหรอืรายวชิานัน้ๆ 
เป็นผู้ตรวจสอบ

ข้อ ๒๒ ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร เป็น ๒ ระบบ ดังนี้

๒๒.1 ระบบที่มีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ ดังต่อไปนี้

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน

A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐๐

B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕๐

B ดี (Good) ๓.๐๐

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕๐

C พอใช้ (Fair) ๒.๐๐

D+ อ่อน (Poor) ๑.๕๐

D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐๐

E ตก (Fail) ๐.๐๐

เกณฑก์ารประเมนิผลและเงือ่นไขการประเมนิตา่งๆ ตามขอ้บังคับนี ้ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย

ระบบมีค่าระดับคะแนนนี้ใช้สำาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับผล
การเรียนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ำากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับผลการเรียนในรายวิชาใดต่ำากว่า 
“D” ตอ้งลงทะเบยีนและเรียนใหมจ่นกวา่จะสอบได ้กรณวีชิาเลอืกถา้ไดร้ะดับผลการเรยีนต่ำากว่า 
“D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนได้

ส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

ถ้าได้ระดับผลการเรียนต่ำากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับผลการเรียนต่ำากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา
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๒๒.๒ ระบบที่ไม่มีค่าระดับคะแนน กำาหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้

๒๒.๒.1 ผลการเรียน PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม”

๒๒.๒.๒ ผลการเรียน P (Pass) หมายถึง “ผ่าน”

๒๒.๒.3 ผลการเรียน F (Fail) หมายถึง “ไม่ผ่าน”

ระบบที่ไม่มีค่าระดับคะแนนตามวรรคแรก ให้ใช้สำาหรับการประเมินผลการเรียนรายวิชา 
ที่หลักสูตรกำาหนดให้เรียนเพิ่มเติม และสำาหรับรายวิชาหรือการทดสอบที่กำาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย

รายวิชาที่ได้ผลประเมินเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้

ข้อ ๒๓ สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้

๒3.1 Au (Audit) ใช้สำาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง และปฏิบัติงานตามที่ผู้สอน
กำาหนดโดยไม่นับหน่วยกิต

๒3.๒ W (Withdraw) ใช้สำาหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้

๒3.๒.1 นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาหลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว หรือลาพัก
การศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว

๒3.๒.๒ คณะกรรมการตามข้อ 33 เห็นสมควรให้นักศึกษายกเลิกรายวิชา

๒3.3 I (Incomplete) ใช้สำาหรับบันทึก ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำางานไม่เสร็จ เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา หรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” ต้องดำาเนิน
การขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป     
ถ้านักศึกษายังทำางานไม่เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป ให้ผู้สอนพิจารณาผลการเรียนจาก     
ผลงานหรือคะแนนท่ีมีอยู่เดิม และให้ผู้สอนส่งผลการเรียนภายในภาคการศึกษานั้น กรณีไม่มี
การส่งผลการเรียนจากผู้สอน ให้สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปล่ียนระดับผลการเรียน
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๔ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนตามระเบียบเก่ียวกับการยกเว้นรายวิชาเรียน
ให้ได้ผลการประเมินเป็น “P”

ข้อ ๒๕ การหาคา่ระดบัคะแนนเฉลีย่ประจำาภาคการศกึษา และคา่ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม
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ให้คิดเป็น เลขทศนิยม ๒ ตำาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สำาหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น 
“I” ไม่ให้นำาหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย

๒๕.1 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ำา หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือกและเปลี่ยน
ไปเรียนรายวิชาอื่นแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ำาเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย

๒๕.๒ กรณทีีนั่กศกึษาลงทะเบยีนเรียนวิชาซ้ำากบัรายวชิาทีส่อบไดแ้ลว้ ใหน้บัหนว่ยกติ 
และค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น

๒๕.3 กรณทีีน่กัศกึษาไดผ้ลการเรยีน “D” อนุญาตใหล้งทะเบยีนเรยีนซ้ำาเพือ่ใหค้า่ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น หรือเพื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนดในข้อ 1๘ ให้
กระทำาไดไ้มเ่กนิ ๒ รายวชิา โดยให้นับหน่วยกติ และคา่ระดบัคะแนนเฉพาะรายวชิาทีล่งทะเบียน
ครัง้สดุทา้ย ทัง้นีน้กัศกึษาตอ้งย่ืนคำาร้องเพือ่ขอใช้สิทธดิงักล่าวตามวธิกีารทีม่หาวทิยาลยักำาหนด 
แล้วให้ปรับผลการเรียน “D” ในรายวิชาที่เรียนซ้ำา เป็น “W”

ข้อ ๒๖ กรณีทีม่กีารทจุริตในการสอบ เมือ่กรรมการทีม่หาวทิยาลยัแตง่ตัง้ ได้วนิจิฉยัเป็น
ทีส่ดุวา่นกัศึกษาทจุรติ หรอืรว่มทจุรติในการสอบรายวชิาใดๆ ใหน้กัศึกษาผู้นัน้ ไดรั้บผลการเรียน
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี ในรายวิชานั้นและให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี

ข้อ ๒๗ ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๒๗.1 หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และ ๕ ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ทั้งนี้การได้รับเกียรตินิยมต้องไม่มี
ผลการเรียนต่ำากว่า “C” ในทุกรายวิชา และต้องไม่ใช้สิทธิตามข้อ 1๘.๔ หรือข้อ 1๘.๕ หรือข้อ ๒๔

หมวด ๕
การสำาเร็จการศึกษา

ข้อ ๒๘ ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้

๒๘.1 มีความประพฤติดี

๒๘.๒ สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กำาหนดให้เรียนเพิ่มเติม
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๒๘.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า ๒.๐๐

๒๘.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้

๒๘.๔.1 หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี สำาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน ๘ ปี และสำาหรับการศึกษาเพื่อปวงชน หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี สำาเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษาปกติ

๒๘.๔.๒ หลกัสตูรปริญญาตรี ๕ ป ีสำาเร็จการศกึษาไดไ้มก่อ่น ๘ ภาคการศกึษา
ปกติ และไม่เกิน 1๐ ปีการศึกษาปกติ และสำาหรับการศึกษาเพื่อปวงชน หลักสูตรปริญญาตรี 
๕ ปี สำาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษา และไม่เกิน 1๐ ปีการศึกษา กรณีที่มีการโอน
หรือยกเว้นรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และหรือคุณลักษณะ
อ่ืนๆ ก่อนสำาเร็จการศึกษา (Exit exam) และให้ใช้เป็นข้อกำาหนดในการสำาเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาได้ โดยให้ทำาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๙ การเสนอสำาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำาเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรดำาเนินการขอสำาเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำาหนด

กรณีที่นักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ประสงค์จะไม่ขอสำาเร็จการศึกษาด้วยเหตุ
หนึ่งเหตุใด ให้นักศึกษาผู้นั้นยื่นคำาขอต่อมหาวิทยาลัย โดยให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
คำาขอเป็นกรณีพิเศษ

หมวด ๖
การให้เหรียญรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม

ข้อ ๓๐ การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม

ให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
ประจำาปีการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

3๐.1 เหรียญรางวัลเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร



๖๕Handbook Student Phetchabun Rajabhat University

3๐.1.1 เหรียญทอง

หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียน
ดตีลอดหลกัสตูร โดยใช้เวลาเรยีนภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทัง้นีไ้ม่ นบัรวม
ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้ผลการเรียน “E” หรือ “F” หรือเรียนซ้ำา
ในรายวิชาใด และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.๗๕ ขึ้นไป และนักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับ
การรับรองความมีคุณธรรมจริยธรรมจากมหาวิทยาลัยต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

3๐.1.๒ เหรียญเงิน

หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ให้แก่นักศึกษาที่
เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ 
นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้ผลการเรียน “E” หรือ “F” หรือ
เรียนซ้ำาในรายวิชาใด และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่่ 3.๕๐ ถึง 3.๗๔ และนักศึกษา
ผู้นั้นต้องได้รับการรับรองความมีคุณธรรมจริยธรรมจากมหาวิทยาลัยต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

3๐.๒ เหรียญรางวัลเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมประจำาปีการศึกษา

3๐.๒.1 เหรียญทองแดง

(1) สำาหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ี
ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำาปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียน 
๒ ภาคการศึกษา สำาหรับนักศึกษาภาคปกติและสำาหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน
ในปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 3๐ หน่วยกิต

(๒) ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทำาผิดวินัยนักศึกษา

(3) ไม่เคยได้ผลการเรียน “E” หรือ “F” ในปีการศึกษานั้น และมีค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสม ในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ 3.๕๐ ขึ้นไป

(๔) ไม่เคยได้ผลการเรียนต่ำากว่า “C” ในรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน และ
ไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน

(๕) ได้รับการรับรองความมีคุณธรรมจริยธรรมจากมหาวิทยาลัยในปี
การศึกษานั้นๆ การรับรองความมีคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๓๑ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการ
จัดการศึกษา และดำาเนินการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามที่กำาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๒ การจ่ายค่าตอบแทนการสอน ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
โดยอาจจา่ยค่าตอบแทนการสอนตามภาระงานสำาหรับการศึกษาภาคปกต ิและจา่ยคา่ตอบแทน
การสอนตามหนว่ยชัว่โมงสอนสำาหรบัภาคการศกึษาเพือ่ปวงชน ทัง้นีใ้หจ้า่ยคา่ตอบแทนการสอน
ตามอัตราที่กำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๓ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” 
โดยให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า ๙ คน ประกอบด้วย

33.1 รองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบงานวิชาการเป็นประธาน

33.๒ คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานวิชาการทุกคณะ
เป็นกรรมการ

33.3 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลเป็นกรรมการ

33.๔ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการเป็นกรรมการ

33.๕ ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการ

33.๖ รองผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 คน เป็นกรรมการ
และเลขานุการ

33.๗ หัวหน้าสำานักงานผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการเพิ่มเติมก็ได้ แต่ทั้งนี้
เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 1๕ คน

ให้คณะกรรมการวชิาการทำาหน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบริหารงานและการพฒันางานวชิาการ
ของมหาวิทยาลัย  กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ หรือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ และทำาหน้าที่อื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย



๖๗Handbook Student Phetchabun Rajabhat University

ข้อ ๓๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศ และ
คำาสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหา
จากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ โดยให้การวินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ไชยะ)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาภาคปกติ

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
......................................

โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบังคับ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาด้วยการยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการศึกษาสำาหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๗ ได้กำาหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่า มหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั ้นสูง ทำาการสอน วิจัย 
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ทำานุบำารุงศิลปะและ
วฒันธรรม ผลติครแูละสง่เสรมิวทิยฐานะครแูละประกอบกบัสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์
มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี

อาศัยอำานาจในมาตรา 1๘ (1) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมตกิารประชมุสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์ในการประชมุครัง้ที ่
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ขอ้บงัคบันีเ้รยีกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์ว่าดว้ย ทุนอุดหนุน
การศึกษาสำาหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษา
สำาหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทสิทธิพิเศษ พ.ศ ๒๕๕๔ และระเบียบอื่นใดที่ขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้
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ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“ทนุอดุหนุนการศกึษา” หมายความวา่ คา่ธรรมเนยีมการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัยกเวน้
ให้กับนักศึกษาภาคปกติ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการจัดสรรทุน จากคณะกรรมการจัดทุนการศึกษา

“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย

“คณะกรรมการจัดทุนอุดหนุนการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการจัดทุน
อุดหนุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีคำาสั่งแต่งตั้ง ตามข้อบังคับนี้

“ผู้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พิจารณาให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อบังคับน้ี

“ผูข้อรับทุน” หมายความว่า นักศกึษาภาคปกต ิซึง่กำาลงัอยูใ่นสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนปัจจุบันที่มีความประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา

ข้อ ๕ ประเภททนุอดุหนุนการศกึษาท่ีจดัสรรใหผู้ไ้ดรั้บการยกเว้นคา่ธรรมเนยีมการศกึษา

๕.1 ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทเรียนดี จัดสรรให้กับนักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยสอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และ
เป็นแบบอย่างที่ดีกับนักศึกษาอื่นๆ

๕.๒ ทนุอดุหนุนการศึกษาประเภทความสามารถพเิศษ จัดสรรใหก้บันกัศกึษาทีก่ำาลงั
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ มีความ
ประพฤติเรียบร้อยสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักศึกษาอื่นๆ

๕.3 ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จัดสรรให้กับ
นักศึกษาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานการสร้างชื่อเสียง
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ให้กับมหาวิทยาลัยในด้าน ต่างๆ หรือตามที่หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือมหาชน ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

ให้ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ตามข้อ ๕.1 ข้อ ๕.๒ และข้อ ๕.3 ได้รับทุนอุดหนุนการ
ศกึษา ต้ังแตภ่าคการศึกษาทีม่หาวทิยาลยัได้ประกาศรายช่ือเป็นผู้รับทุนอดุหนนุการศึกษาเป็นต้น
ไปจนครบภาคการศึกษาของหลักสูตรตามเงื่อนไข ทั้งนี้ผู้รับทุนไม่เสียสิทธิในการรับทุนประเภท
อืน่ๆ รวมทัง้เงนิกูยื้มจากรัฐบาล และไมม่พีนัธะหรือขอ้ผูกมดัในการชดใชท้นุคืนแกม่หาวทิยาลยั

ข้อ ๖ ให้อธิการบดี แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทุนอุดหนุนการศึกษา ประกอบด้วย
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา จำานวน 1 คน เป็นกรรมการ คณบดีทุกคณะเป็น
กรรมการ ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
หรืออาจแต่งตั้งรองผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
งานรับเข้าศึกษาและบริการการศึกษา จำานวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

การจัดสรรให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ให้คณะกรรมการจัดทุนอุดหนุนการศึกษาร่วมกัน
กำาหนด จำานวนทุนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา 
ตามข้อ ๕.1 ข้อ ๕.๒ และข้อ ๕.3 ตลอดจนกำาหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสมัครขอรับ
ทุนอุดหนุนของผู้ขอรับทุน เกณฑ์การตัดสินให้ได้รับทุนหรือการตัดสิทธิให้ทุนเมื่อผู้ได้รับทุน
อุดหนนุการศึกษาไมป่ฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขทีก่ำาหนดไว ้และใหม้หาวทิยาลยั
จัดทำาเป็นประกาศตามความเหมาะสมและความจำาเป็นทุกภาคการศึกษา

ข้อ ๗ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นตามข้อบังคับนี้ และมีอำานาจออก ประกาศ 
หรือคำาสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีมีอำานาจตีความและ
วินิจฉัยคำาวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง เครื่องแบบ และการแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ

เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษา เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วยการแต่งกาย จึงขอให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ปฏิบัติดังนี้

ก. เครื่องแบบ และการแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

นักศึกษาชาย

1. กางเกงขายาวสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ

๒. เสื้อเชิ้ตสีขาว คอปก มีสาบ ผ่าตลอด เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย แขนยาวไม่
พับแขน ชายเสื้ออยู่ในกางเกง

3. ผูกเนคไท สีม่วงเข้ม (สีประจำามหาวิทยาลัย) และมีตราประจำามหาวิทยาลัย

๔. เข็มขัดหนังสีดำา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมีตราประจำา
มหาวิทยาลัย

๕. รองเท้าหนังสีดำา หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย

๖. ถุงเท้าสีดำา หรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย

๗. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม ไม่ไว้หนวดเครา

๘. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

นักศึกษาหญิง

1. กระโปรงสกีรมทา่ เนือ้ผา้ธรรมดา ทรงเอ หรอืทรงอดัจบี (pleat) ชายกระโปรง
ล่างเสมอเท่ากัน ยาวคลุมเข่าไม่ยาวถึงข้อเท้า
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๒. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น เน้ือผ้าเรียบไม่มีลวดลาย คอปก มีสาบหน้าผ่าตลอด 
ไม่มีสาบแขน สาบหลัง และเกล็ด ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง ติดกระดุมเส้ือท่ีมีตราประจำา
มหาวิทยาลัย เข็มกลัดตราประจำามหาวิทยาลัยที่หน้าอกเส้ือด้านซ้าย และเครื่องหมายที่
มีตราประจำามหาวิทยาลัยที่สาบปกเสื้อด้านซ้าย

3. เข็มขัดหนังสีดำา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสี และมีตราประจำา
มหาวิทยาลัย

๔. รองเท้าหุ้มส้น พื้นเรียบ ทรงสุภาพสีขาว ถุงเท้าสีขาว

๕. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม

๖. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

ข. เครื่องแบบ และการแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒–๕

นักศึกษาชาย

1. กางเกงขายาวสกีรมทา่ สดีำา หรอืสน้ีำาเงนิ เนือ้ผา้เรยีบ ไมม่ลีวดลาย ทรงสภุาพ

๒. เสื้อเชิ้ตสีขาว คอปก มีสาบ ผ่าตลอด เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย แขนสั้น หรือ 
แขนยาวไม่พับแขน ชายเสื้ออยู่ในกางเกง

3. ผูกเนคไท สีม่วงเข้ม (สีประจำามหาวิทยาลัย) และมีตราประจำามหาวิทยาลัย

๔. เข็มขัดหนังสีดำา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมีตราประจำา
มหาวิทยาลัย

๕. รองเท้าหนังสีดำา หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย

๖. ถุงเท้าสีดำา หรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย

๗. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม ไม่ไว้หนวดเครา

๘. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

นักศึกษาหญิง

1. กระโปรงสีกรมท่า สีดำา หรือสีน้ำาเงิน เนื้อผ้าธรรมดา ทรงเอ หรือทรงอัดจีบ 
(pleat) ชายกระโปรงล่างเสมอเท่ากัน ยาวคลุมเข่าไม่ยาวถึงข้อเท้า
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๒. เสือ้เชิต้สขีาวแขนสัน้ เนือ้ผา้เรยีบไมม่ลีวดลาย คอปก สาบหนา้ผา่ตลอด ไมม่ี
สาบแขน สาบหลัง และเกล็ด ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง ติดกระดุมเสื้อที่มีตราประจำามหาวิทยาลัย 
เข็มกลัดตราประจำามหาวิทยาลัยที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย และเครื่องหมายที่มีตราประจำา
มหาวิทยาลัยที่สาบปกเสื้อด้านซ้าย

3. เข็มขัดหนังสีดำา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมีตราประจำา
มหาวิทยาลัย

๔. รองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น สีดำา ทรงสุภาพ

๕. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม

๖. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

ค. เครื่องแบบในงานพระราชพิธี และพิธีต่างๆ

นักศึกษาชาย

1. กางเกงขายาวสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ

๒. เสื้อเชิ้ตสีขาว คอปก มีสาบ ผ่าตลอด เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย แขนยาวไม่
พับแขน ชายเสื้ออยู่ในกางเกง

3. ผูกเนตไท สีม่วงเข้ม (สีประจำาสถาบัน) และมีตราประจำามหาวิทยาลัย

๔. เข็มขัดหนังสีดำา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมีตราประจำา
มหาวิทยาลัย

๕. รองเท้าหนังสีดำา หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย

๖. ถุงเท้าสีดำา หรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย

๗. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม ไม่ไว้หนวดเครา

๘. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง
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นักศึกษาหญิง

1. กระโปรงสีกรมท่า เนื้อผ้าธรรมดา ทรงเอ ชายกระโปรงล่างเสมอเท่ากัน 
ยาวคลุมเข่าไม่ยาวถึงข้อเท้า

๒. เสือ้เชิต้สขีาวแขนสัน้ เนือ้ผา้เรยีบไมม่ลีวดลาย คอปก สาบหนา้ผา่ตลอด ไมม่ี
สาบแขน สาบหลงั และเกลด็ ชายเสือ้อยู่ในกระโปรง ตดิกระดมุเสือ้และกระดมุคอทีม่ตีราประจำา
มหาวิทยาลัย และเข็มกลัดตราประจำามหาวิทยาลัยที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย

3. เข็มขัดหนังสีดำา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมีตราประจำา
มหาวิทยาลัย

๔. รองเท้าหนัง สีดำา ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย

๕. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม

๖. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ยกเลิกประกาศอื่นใดที่ขัดแย้งกับประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา 1๘(๒) แหง่พระราชบัญญตัมิหาวิทยาราชภฏัเพชรบรูณ ์
พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ ว่าด้วย การจดัการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

1. ผู้สำาเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีท่ีจะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.1 นักศึกษาภาคปกติ

1.1.1 ผู้สำาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย และ

(๒) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการศึกษาของสาขา
วิชาที่กำาหนด โดยเริ่มนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมภาคการศึกษาที่อนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา

กรณนีกัศกึษาย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลยั ใหน้บัภาคการศึกษาในสาขาเดมิ 
และสาขาวิชาใหม่ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ

กรณีนักศึกษาที่โอนผลการศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งต้องมีจำานวน
หน่วยกิตท่ีจะต้องเรียนในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร
ของสาขาวิชานั้น ให้นับภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิม และภาคการศึกษา
ในมหาวิทยาลยัรวมกนัไมเ่กนิ ๘ ภาคการศกึษา โดยนักศกึษาผูน้ัน้ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา 
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ
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(3) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.๖๐ 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.๒๕ แต่
ไม่ถึง 3.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

กรณีนักศึกษาที่โอนผลการเรียนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งสอบได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมจากสถาบนัอุดมศกึษาเดมิ ไมน้่อยกวา่ 3.๖๐ และเมือ่ศกึษาครบตามหลกัสตูร
แล้วไดค้า่ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมในมหาวทิยาลยั ไมน่อ้ยกวา่ 3.๖๐ จะไดร้บัเกยีรตนิยิมอนัดบั
หนึ่ง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม และมหาวิทยาลัย 
ไม่น้อยกว่า 3.๒๕ แต่ไม่ถึง 3.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

(๔) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ำากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ 
U (Unsatisfactory) ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

(๕) ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทำาผิดวินัยนักศึกษา

1.1.๒ ผู้สำาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

(๒) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 1๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการศึกษาของ
สาขาวิชาที่กำาหนด โดยเริ่มนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมภาคการศึกษา
ที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

กรณีนักศึกษาย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย ให้นับภาคการศึกษาใน   
สาขาวิชาเดิม และสาขาวิชาใหม่ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1๐ ภาคการศึกษาปกติ

กรณีนักศึกษาท่ีโอนผลการศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งต้องมีจำานวน
หน่วยกิตท่ีจะต้องเรียนในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร
ของสาขาวิชานั้น ให้นับภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิม และภาคการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยรวมกันไม่เกิน 1๐ ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาผู้น้ันต้องลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๕ ภาคการศึกษาปกติ

(3) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.๖๐ 
จะไดร้บัเกยีรตนิยิมอนัดบัหน่ึง และสอบไดค้า่ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมน่อ้ยกวา่ 3.๒๕ แตไ่มถึ่ง 
3.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
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กรณีนักศึกษาที่โอนผลการเรียนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งสอบได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมจากสถาบนัอดุมศกึษาเดิมไมน่อ้ยกวา่ 3.๖๐ และเมือ่ศึกษาครบตามหลกัสตูร
แล้ว ไดค้า่ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมในมหาวทิยาลยัไมน่อ้ยกวา่ 3.๖๐ จะไดร้บัเกยีรตนิยิมอนัดบั
หนึ่ง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม และมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 3.๒๕ แต่ไม่ถึง 3.๖๐ จะได้ รับเกียรตินิยมอันดับสอง

(๔) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ำากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ 
U (Unsatisfactory) ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

(๕) ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทำาผิดวินัยนักศึกษา

1.๒ นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

1.๒.1 ผู้สำาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

(๒) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 1๒ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ตามแผนการศึกษา
ของสาขาวิชาท่ีกำาหนด โดยเร่ิมนับตัง้แตภ่าคการศกึษาแรกทีเ่ขา้ศกึษา ทัง้นีไ้มร่วมภาคการศกึษา
ที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

กรณีนักศึกษาย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย ให้นับภาคการศึกษาใน         
สาขาวิชาเดิม และสาขาวิชาใหม่ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1๒ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน

(3) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.๖๐ 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.๒๕ แต่
ไม่ถึง 3.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

(๔) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ำากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ 
U (Unsatisfactory) ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

(๕) ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทำาผิดวินัยนักศึกษา

1.๒.๒ ผู้สำาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
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(๒) ใชเ้วลาศกึษาไมเ่กนิ 1๕ ภาคการศกึษาสำาหรบัปวงชน ตามแผนการศึกษา
ของสาขาวชิาทีก่ำาหนด โดยเริม่นบัตัง้แตภ่าคการศกึษาแรกทีเ่ข้าศึกษา ท้ังนี ้ไมร่วมภาคการศึกษา
ที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

กรณีนักศึกษาย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย ให้นับภาคการศึกษาใน         
สาขาวิชาเดิม และสาขาวิชาใหม่ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1๕ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน

(3) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.๖๐ 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.๒๕ แต่
ไม่ถึง 3.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

(๔) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ำากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ 
U (Unsatisfactory) ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

(๕) ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทำาผิดวินัยนักศึกษา

๒. ให้สำานักส่งเสริมวชิาการ และงานทะเบยีน มหีน้าท่ีเก่ียวกบัการสำาเรจ็การศกึษา ตรวจ
สอบผลการศกึษาของผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษา หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีีจ่ะได้รบัเกยีรตนิยิมอนัดบั
หนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสอง ตามคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในข้อ 1 พร้อมผู้สำาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา เสนอสภาวิชาการ เพื่อกลั่นกรอง และเสนอสภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปริญญาตรีนิยมอันดับสอง พร้อมผู้สำาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ต่อไป

3. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี มีอำานาจตีความประกาศ 
หรือออกคำาสั่งเพื่อดำาเนินการตามประกาศน้ี มีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจาก
การปฏิบัติตามประกาศนี้ และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 1๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิต บุญเอก)
รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เร่ือง การให้เหรียญรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยทีเ่ปน็การสมควรทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณจ์ะส่งเสริม และเชิดชูเกียรตินกัศึกษา
ที่มีผลการเรียนดี และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นต้ังใจ
ในการศึกษาหาความรู้ และมีความประพฤติดี

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา 31 (1) (3) (๘) และ (๙) แหง่พระราชบัญญติัมหาวทิยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 3๐ และข้อ 3๔ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัย จะดำาเนนิการมอบเหรยีญรางวลัแกน่กัศกึษาเรยีนดมีคีณุธรรมจรยิธรรม
เป็นประจำาทุกปี โดยดำาเนินการ ดังนี้

1.1 การมอบเหรียญรางวัลเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร ให้ใช้
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1.1.1 เหรียญทอง มอบให้แก่นักศึกษาที่ เรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตลอด
หลักสูตร ทั้งหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้
ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้ 
ผลการเรียน “E” หรือ “F” หรือเรียนซ้ำาในรายวิชาใด และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.๗๕ 
ขึ้นไป และนักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับการรับรองความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจากมหาวิทยาลัย 
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

1.๒ การมอบเหรียญรางวัลเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมประจำาปีการศึกษา ให้มอบ
เหรียญทองแดง แก่นักศึกษาที่เรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำาปีการศึกษาหนึ่งๆ ซึ่งมี
คุณสมบัติ ดังนี้

(1) ลงทะเบียนเรียน ๒ ภาคการศึกษา สำาหรับศึกษาภาคปกติ หรือ 3 ภาคการศึกษา 
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สำาหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ในปีการศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 3๐ หน่วยกิต

(๒) ไม่เคยถูกสั่งพักการเรียนเพราะกระทำาผิดวินัยนักศึกษา

(3) ไม่เคยได้ผลการเรียน “E” หรือ “F” ในปีการศึกษานั้น และมีค่าคะแนนเฉลี่ย
สะสม ในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ 3.๕๐ ขึ้นไป

(๔) ไม่เคยได้ผลการเรียนต่ำากว่า “C” ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และไม่เคย
เรียนเพื่อปรับระดับคะแนน

(๕) ได้รับการรับรองความเป็นผู ้มีคุณธรรมจริยธรรมจากมหาวิทยาลัยใน 
ปีการศึกษานั้นๆ

๒. การคัดเลือกนักศึกษาที่เรียนดี ให้สำานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนเป็นหน่วย
งานดำาเนินการ โดยคัดจากผลการเรียนประจำาปีการศึกษาเพื่อรับเหรียญทองแดง หรือตลอด
หลักสูตรเพื่อรับเหรียญทอง และเหรียญเงิน แล้วแต่กรณี

3. การรับรองความดีคุณธรรมจริยธรรมท่ีใช้ประกอบกับการเรียนดีตามข้อ ๒ ให้
กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

3.1 ใหน้กัศกึษา หรอือาจารยท่ี์ปรกึษาเปน็ผูย้ืน่คำารอ้งขอใบรบัรองความมคุีณธรรม
จริยธรรมต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 
และคณบดีของคณะท่ีนักศึกษาสังกัด ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา
กำาหนด

3.๒ มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำาเนิน
การกลั่นกรองนักศึกษา และเสนอให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในใบรับรองความมีคุณธรรมจริยธรรม

๔. ให้คณะกรรมการดำาเนินงานการมอบเหรียญรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรม
จริยธรรมที่มหาวิทยาลัยแต ่งตั้ ง ดำาเนินการเก็บรวบรวมข ้อมูลด ้านการเรียนดีจาก
สำานกัส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน และข้อมลูด้านคณุธรรมจรยิธรรมจากกองพฒันานกัศกึษา 
แล้วจัดทำาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี
มีคุณธรรมจริยธรรม และดำาเนินการจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
ในวันไหว้ครู หรือในโอกาสสำาคัญ

๕. การมอบเหรียญรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ให้ดำาเนินการใน
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ปกีารศกึษา ๒๕๕๕ เปน็ตน้ไป โดยมอบรางวลัเหรยีญทองแดงใหน้กัศึกษาทกุชัน้ปีทีม่คุีณสมบัติ
ครบถ้วน ส่วนเหรียญทอง และเหรียญเงินให้เริ่มดำาเนินการสำาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๖. ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิต บุญเอก)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การใช้การสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

เพือ่ใหน้กัศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์มีคุณภาพ สำาเรจ็การศกึษาเปน็บณัฑติ
ทีมี่ความรูสู้ง้านสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยั มคีวามสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษ 
และมีความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา 1๘ (1) (3) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญติัมหาวทิยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลบัราชภฏัเพชรบรูณ ์ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์จะทำาการพฒันา และทดสอบวดัความรูค้วามสามารถ
ในการใชภ้าษาองักฤษของนักศกึษาของมหาวทิยาลยั เปน็ประจำาทกุป ีโดยดำาเนนิการอยา่งเปน็
ระบบ ทั้งการพัฒนาการทดสอบ การรายงานผล และการออกใบรับรองผล

๒. การดำาเนินการตามข้อ 1 ให้ทำาในรูปคณะกรรมการ โดยมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะ
กรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนา และทดสอบวัดความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” ซึ่งประกอบไปด้วย

(1) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

(๒) คณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรสาขาวิชาละไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ

(3) เจ้าหน้าที่จากงานวิเทศสัมพันธ์ จำานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ
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(๔) เจ้าหน้าที่จากงานประกันคุณภาพ จำานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ

(๕) ผูบ้รหิารและ / หรอืเจ้าหนา้ทีจ่ากสำานักสง่เสริมวิชาการ และงานทะเบียน ไมเ่กนิ 
๕ คน เป็นกรรมการ

ประธานกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึง่ หรอืหลายคนทำาหนา้ทีเ่ปน็
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

3. ให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนา และทดสอบวัดความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ซึ่งเมื่อสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ให้ได้รับใบรับรองผลที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย

ในระยะแรกท่ีมีการจัดพัฒนา และทดสอบตามกำาหนดการที่คณะกรรมการตามข้อ ๒ 
กำาหนดไว้ นักศึกษาอาจไม่ต้องชำาระค่าพัฒนา และทดสอบ แต่นักศึกษาอาจต้องชำาระค่าเข้ารับ
การพัฒนา และทดสอบที่นักศึกษาร้องขอให้จัดเพิ่มเติม หรือเมื่อมหาวิทยาลัย กำาหนดไว้เป็น
อย่างอื่นในระยะต่อไป

๔. ให้ใชเ้กณฑก์ารประเมนิผลการทดสอบวดัความรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ ดงันี้

๔.1 คะแนนอยู่ในช่วง ร้อยละ ๘๐-1๐๐ หมายถึง ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีเยี่ยม

๔.๒ คะแนนอยู่ในช่วง ร้อยละ ๗๐-๗๙ หมายถึง ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี

๔.3 คะแนนอยู่ในช่วง ร้อยละ ๖๐-๖๙ หมายถึง ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับพอใช้

๔.๔ คะแนนอยู่ในช่วง ร้อยละ ๐-๕๙ หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๕. มหาวทิยาลยัอาจใช้คะแนนเฉลีย่สะสมของรายวิชาภาษาองักฤษทกุรายวิชาท่ีนกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย มาเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินตามข้อ ๔ ก็ได้

๖. มหาวิทยาลัย จะให้การสนับสนุน และอำานวยความสะดวกเพ่ือให้การดำาเนินการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๗. การใชก้ารสอบผ่านเกณฑก์ารประเมนิความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษเปน็ขอ้
กำาหนดในการสำาเรจ็การศกึษา ใหเ้ป็นไปตามทีแ่ตล่ะหลักสตูรกำาหนด โดยใหท้ำาเปน็ประกาศของ
มหาวิทยาลัย
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๘. ให้นักศึกษาสามารถนำาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นๆ ที่ได้รับการ
ยอมรับตามเอกสารแนบท้ายประกาศมาใช้แทนผลการทดสอบที่มหาวิทยาลัยก็ได้

๙. ให้ยกเลิกประกาศ หรือคำาสั่งอ่ืนใดที่ได้ออกไว้ก่อนนี้แล้วที่มีความขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน ตั้งแต่วันที่มีการลงนามเป็นต้นไป

1๐. ห้ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิต บุญเอก)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง มาตรการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษา

ที่จะสำาเร็จการศึกษา และก่อนการอนุมัติปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อให้การตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่จะสำาเร็จการศึกษา และก่อน
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา ท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เกิดความ
รอบคอบ มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา 31 (1) (๒) (3) และ (๙) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการ
ศกึษาระดับปรญิญาตร ี๒๕๕๔ ขอ้ 3๔ และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ วา่ด้วยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕3 ข้อ 33 จึงกำาหนดมาตรการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ของนักศึกษาที่จะสำาเร็จการศึกษา และก่อนการอนุมัติให้ปริญญา ไว้ดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยฯ โดยสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตรวจสอบเอกสารวุฒิการสำาเร็จการศึกษาของผู้ท่ีสมัครเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยฯ ก่อนรับรายงานตัวเป็นนักศึกษา

๒. หลังจากรับรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ทำาหนังสือสอบถาม
ตรวจสอบวุฒิการสำาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมท่ีนักศึกษาใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร
และรายงานตัวเป็นนักศึกษา ในภาคการศึกษาแรกของปีที่เข้าศึกษาของนักศึกษาทุกคน
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3. มหาวิทยาลัยฯ โดยสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงในการสำาเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกคน 
หากพบว่านักศึกษารายใดยังไม่มีหนังสือรับรองวุฒิการสำาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม 
ให้มหาวิทยาลัยฯ ทำาหนังสือของตรวจสอบวุฒิการสำาเร็จการศึกษาจนกว่าจะได้รับคำายืนยัน
ชัดเจนกอ่นจึงจะเสนออนมุตักิารสำาเรจ็การศกึษา เสนอกลัน่กรองการอนมุติัการใหป้รญิญาบัตร
ต่อสภาวิชาการและเสนออนุมัติการให้ปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย

๔. หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าวุฒิการศึกษาของนักศึกษาคนใดส่อว่าจะเป็นการ
กระทำาผิดต่อกฎหมาย ให้สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รีบรายงานให้มหาให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบทันที

๕. อธิการบดีมีอำานาจในการออกคำาสั่งในดำาเนินการตามประกาศนี้ และเป็นผู้มีอำานาจ
วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ประกาศนี้ และให้การวินิจฉัยเป็นที่สุด

๖. ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดที่มีความขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
โดยมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการลงนามเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง แนวปฏิบัติสำาหรับผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่ เป็นการสมควรออกประกาศเก่ียวกับการปฏิบัติสำาหรับผู้เข้าสอบ เพ่ือให้
กระบวนการสอบมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และบริสุทธิ์ยุติธรรม

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 31 (1) (๒) (3) และ (๙) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๕๔ ข้อ 3๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
วา่ดว้ยการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ๒๕๕3 ขอ้ 33 จงึกำาหนดแนวปฏบิติัสำาหรบัผูเ้ขา้สอบ 
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยแนวปฏิบัติ
สำาหรับผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“หนว่ยงาน” หมายถงึ คณะ สำานัก สถาบนั และสว่นงานภายในอ่ืนๆ ของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์

“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง คณบดี ผู้อำานวยการ หรือหัวหน้างานส่วนงานสูงสุด
ของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“ผู้กำากับการสอบ” หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย ให้ทำาหน้าที่กำากับการสอบ”
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“ผู้เข้าสอบ” หมายถึง นักศึกษาหรือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ซึ่งจัดการสอบโดยมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๔.1 หากเปน็นกัศกึษามหาวทิยาลยั ตอ้งแตง่กายตามแบบประกาศ ของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา ผู้เข้าสอบอื่นที่มิได้
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๔.๒ แสดงบตัรประจำาตวันกัศึกษาหรอืบตัรประจำาตัวทีร่ฐัออกให ้ใหผู้ก้ำากบัการสอบ
ตรวจทุกครั้งที่เข้าสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะเข้าห้องสอบมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผู้กำากับการสอบที่รับผิดชอบ

๔.3 ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยกำาหนด หากมีประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่สอบจากที่กำาหนดเดิม
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตาม ผู้ไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้นั้นขาดสอบ

๔.๔ ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลา
ลงมือสอบแล้วสิบห้านาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจำาเป็นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของประธานดำาเนินการสอบของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาต แต่ต้องใช้เวลาสอบ
เท่าที่เหลืออยู่

๔.๕ เข้าห้องสอบเม่ือได้รับอนุญาตจากผู้กำากับการสอบ และให้นั่งตามที่กำาหนดให้ 
จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้

๔.๖ จดัหาอปุกรณเ์คร่ืองเขยีนทีจ่ำาเปน็เกีย่วกบัการสอบตามท่ีขอ้สอบรายวชิานัน้ๆ 
ระบุไว้และไม่อนุญาตให้ยืมส่ิงของทุกชนิดจากผู้เข้าสอบคนอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้
กำากับการสอบ

๔.๗ ไมน่ำาอาวธุ วตัถอุนัตราย ตำารา บนัทกึ เอกสาร เครือ่งคำานวณ เครือ่งมอืสือ่สาร
อุปกรณห์รอืสิง่อืน่ใดท่ีมสีตูรสญัลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอบเขา้หอ้งสอบ เวน้แตจ่ะไดอ้นญุาต
ไว้ในข้อสอบ และหรือผู้กำากับการสอบอนุญาต

๔.๘ ระหวา่งการสอบ ไมพ่ดูคยุหรอืตดิตอ่ซึง่กนัและกนั หรอืเปดิโอกาสใหผู้เ้ขา้สอบ
คนอ่ืนคัดลอกข้อสอบของตน หรือกระทำาการใดๆ อนัเปน็การรบกวนแกผู่อ้ืน่ หรอืเปน็การแสดง
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการสอบ
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๔.๙ ไม่นำาข้อสอบและหรือกระดาษคำาตอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใน เว้นแต่
มหาวิทยาลัยจะประกาศอนุญาตไว้

๔.1๐ ไมอ่อกจากหอ้งสอบกอ่นเวลาสอบผา่นไปแลว้สามสบินาทนีบัแตไ่ดร้บัแจ้งหรอื
สัญญาณให้ทำาการสอบ และต้องรอจนกว่าผู้กำากับการสอบเก็บกระดาษคำาตอบเรียบร้อยแล้ว 
หรือได้รับอนุญาตจากผู้กำากับการสอบ การออกจากห้องสอบชั่วคราวให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้กำากับการสอบ

๔.11 หยุดทำาข้อสอบทันทีเมื่อได้รับแจ้งมีสัญญาณหมดเวลาสอบ

ข้อ ๕ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔ และเมื่อได้สอบสวนแล้วแล้วปรากฏชัดว่า
ทำาการทุจริตในการสอบหรือกระทำาผิดร้ายแรงในการสอบรายวิชาใด ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน
เฉพาะรายวิชานั้น

ข้อ ๖ ในกรณีที่ขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นคำาร้องขอสอบที่สำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน หรือคณะที่สังกัดพร้อมแบบหลักฐานความจำาเป็น ภายในเก้าสิบวัน 
และติดขอสอบกับอาจารย์ผู้สอนภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้สอบจากมหาวิทยาลัยให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน

ข้อ ๗ นักศึกษาที่ขอเรียนร่วมหรือเรียนรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ ที่ตารางสอบ
ตรงกันกันรายวิชาที่กำาหนดได้แล้ว ให้ติดต่ออาจารย์ที่เปิดสอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษนั้น 
เพื่อนัดหมายในการสอบเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องเรียนรายวิชานั้นครบสิบห้าสัปดาห์

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอำานาจออกคำาสั่งในการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ และมีอำานาจในการตีความวินิจฉัยปัญหาอันเกิดแต่การใช้ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การรับสมัคร การรับโอนนักศึกษาต่างประเทศ และการโอนรายวิชา

และหน่วยกิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อเปิดโอากาสให้มีการรับสมัครและรับโอนนักศึกษาต่างชาติ และการโอนรายวิชาและ
หนว่ยกติของนกัศกึษาทีศ่กึษาในตา่งประเทศ ท้ังในระดบัปรญิญาตรีและระดบับัณฑิตศึกษา เป็น
ไปด้วยความถูกต้องและเกิดความเรียบร้อย

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา 1๘ (1) (๒) และ (1๗) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ 3๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕3 ข้อ 33 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ 1๐ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์ วา่ดว้ย การโอนผลการเรยีนและยกเว้นรายวิชาการเรยีน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ 11 และมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ในการประชุมคร้ังท่ี 13/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒1 สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปน้ี

1. มหาวิทยาลยั รบัสมคัรนกัศกึษาตางชาตเิขา้ศกึษา และรับโอนนักศึกษาต่างชาติท่ีกำาลัง
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ เข้าศึกษาทั้งการศึกษาตลอด
หลักสูตรสาขาวิชา และการศึกษาบางรายวิชาในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี 
หรือระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 
และอื่นๆ)

๒. ผลการเรยีน และการออกเอกสารรบัรองผลการเรยีน ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคับ ระเบียบ 
และประกาศ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรับรองและอนุญาตให้ใช้ผล
การเรียนได้ ทั้งในและต่างประเทศ
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3. การรับโอนนักศึกษาต่างชาติ จะทำาได้เมื่อหลักสุตรสาขาวิชาและคณะท่ีขอเข้าศึกษา 
สามารถรรับได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

๔. นักศึกษาต่างชาติท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หรือคำาสั่งของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด

๕. การโอนรายวิชาและหน่วยกิต การยกเว้นรายวิชาเรียน และการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณข์องนกัศกึษาตา่งชาต ิใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าดว้ย
การโอนผลการเรยีน และการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี

๖. นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการอนุญาตให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ตา่งประเทศ ตามโครงการความรว่มมอืในการผลติบณัฑติ หรอืโครงการแลกเปลีย่นทางวชิาการ 
และนกัศกึษาทีไ่ปศกึษาในตา่งประเทศดว้ยตนเอง สามารถนำาผลการเรยีนรายวชิาและหนว่ยกติ
ที่ได้ศึกษามาแล้ว ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มาเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการโอนผล
การเรียน และการยกเว้นรายวชิาเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
วา่ด้วยการเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์ตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๒ หรอื
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี

สำาหรับนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕ และข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
1๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงกำาหนดอัตรา
คา่ลงทะเบยีนเหมาจา่ยเปน็รายภาคการศกึษา และคา่ธรรมเนยีมการศกึษาเปน็รายครัง้ สำาหรบั
นักศึกษาภาคการศึกษาปกติ ไว้ดังต่อไปนี้

1. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา

1.1 ค่าลงทะเบยีนเหมาจา่ยเปน็รายภาคการศกึษา กรณีเรียนตามแผนการเรียนปกติ 
มีดังต่อไปนี้

หลักสูตร/สาขาวิชา อัตราเหมาจ่าย (ใหม่)

(๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๔) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๖) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๗) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๘) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐
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หลักสูตร/สาขาวิชา อัตราเหมาจ่าย (ใหม่)

(๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๗,๕๐๐

(๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๑๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๑๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๑๒,๐๐๐

1.๒ คา่ลงทะเบยีนเหมาจา่ยเปน็รายภาคการศกึษา กรณเีรยีนนอกแผนการเรยีนปกต ิ
หรือเรียนเป็นกรณีพิเศษ มีดังต่อไปนี้

หลักสูตร

อัตราเหมาจ่าย

จำานวนหน่วยกิต

๑ – ๖
หน่วยกิต

๗ – ๑๒
หน่วยกิต

๑๓ – ๑๘
หน่วยกิต

๑๙ 
หน่วยกิต 
ขึ้นไป

(๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

(๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

(๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

(๔) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

(๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

(๖) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

(๗) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

(๘) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

(๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

(๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐

(๑๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐

(๑๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
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๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง มีดังต่อไปนี้

(1) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าขอคืนสภาพการเปน็นักศกึษาครัง้ละ 1,๐๐๐ บาท ทัง้นีต้้องชำาระคา่ธรรมเนยีม
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาอีกภาคการศึกษาละ 1,๐๐๐ บาท ให้ครบทุกภาคการศึกษา 
ที่ขอหยุดการศึกษา ตามประกาศปฏิทินวิชาการ

(3) ค่าปรับการชำาระเงินค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายหลังกำาหนด วันละ ๒๐ บาท 
แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

(๔) ค่าโอนผลการเรียน คนละ ๒๐๐ บาท

(๕) ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ หน่วยกิตละ ๕๐ บาท

(๖) ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย และค่าการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หน่วยกิตละ ๕๐ บาท

(๗) ค่าออกเอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบแทนเอกสารที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว 
หนังสือรับรอง ต่างๆ การออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละ 
1๐๐ บาท และภาษาไทย ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละ 1๐๐ บาท

(๘) ค่าออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับละ ๒๐ บาท

(๙) ค่าปรับการรับประกาศนียบัตร  อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตรเกินกว่าหกเดือน 
นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศกำาหนดให้รับ ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(1๐) ค่าลงทะเบียนบัณฑิต คนละ ๕๐๐ บาท

(11) ค่าสมัครคัดเลือกเข้าเรียน คนละ 3๐๐ บาท

(1๒) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คนละ 
๕๐๐ บาท

(13) ค่าบัตรประจำาตัวนักศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัย บัตรละ 1๐๐ บาท

(1๔) ค่าธรรมเนียมสำาหรับนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทยเพิ่มอีก ภาคการศึกษาละ 
1,๕๐๐ บาท
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3. ให้นักศึกษาชำาระค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายภายใน 3๐ วันนับต้ังแต่วันเปิดภาคการ
ศึกษา และจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้งตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ทั้งนี้ อธิการบดี
อาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันการชำาระเงินค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกำาหนด และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้งได้ตามเหตุอันควร

๔. นักศึกษาผู้ใดเรียนครบหลักสูตรแล้วแต่ยังมีบางรายวิชาที่การประเมินผลการเรียน
ยังไม่สมบูรณ์ (ได้ผลการเรียน I) ให้ชำาระเงินเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 
1,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้ชำาระภายใน ๖ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกำาหนดแล้ว
ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

๕. นักศึกษาผู้ใดที่เรียนรายวิชาไม่เป็นไปตามแผนการเรียนให้เปล่ียน หรือ เพิ่ม–ถอน 
รายวิชาให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

๖. ประกาศน้ี ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษา

ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศยัอำานาจตามความในข้อ 1๒ แหง่ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าดว้ยการ
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำาหรับปวงชน (กศ.ปช.) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกบัมตคิณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงกำาหนด
อัตราค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง 
สำาหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ไว้ดังต่อไปนี้

(1) ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา

1.1 ค่าลงทะเบยีนเหมาจา่ยเปน็รายภาคการศกึษา กรณีเรียนตามแผนการเรียนปกติ 
มีดังต่อไปนี้

หลักสูตร/ สาขาวิชา อัตราเหมาจ่าย 

(๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๔) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๖) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๗) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๘) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐
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หลักสูตร/ สาขาวิชา อัตราเหมาจ่าย 

(๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๘,๕๐๐

(๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๙,๐๐๐

(๑๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ๙,๐๐๐

(๑๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๑๓,๐๐๐

1.๒ คา่ลงทะเบยีนเหมาจา่ยเปน็รายภาคการศกึษา กรณเีรยีนนอกแผนการเรยีนปกต ิ
หรือเรียนเป็นกรณีพิเศษ มีดังต่อไปนี้

หลักสูตร

อัตราเหมาจ่าย

จำานวนหน่วยกิต

๑ – ๕
หน่วยกิต

๖ – ๑๐
หน่วยกิต

๑๑ – ๑๕
หน่วยกิต

(๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐

(๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐

(๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐

(๔) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐

(๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐

(๖) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐

(๗) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐

(๘) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐

(๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐

(๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๙,๐๐๐

(๑๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๙,๐๐๐

(๑๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๙,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐
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๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง มีดังต่อไปนี้

(1) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,๐๐๐ บาท

(๒) คา่ขอคนืสภาพการเปน็นกัศกึษาครัง้ละ 1,๐๐๐ บาท ทัง้นีต้อ้งชำาระคา่ธรรมเนยีม 
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาอีกภาคการศึกษาละ 1,๐๐๐ บาท ให้ครบทุกภาค การศึกษา 
ที่ขอหยุดการศึกษา ตามประกาศปฏิทินวิชาการ

(3) ค่าปรับการชำาระเงินค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายหลังกำาหนด วันละ 3๐ บาท แต่
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

(๔) ค่าโอนผลการเรียน คนละ ๒๐๐ บาท

(๕) ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ หน่วยกิตละ ๕๐ บาท

(๖) ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย และค่าการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หน่วยกิตละ ๒๐๐ บาท

(๗) ค่าออกเอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบแทนเอกสารท่ีมหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว 
หนังสือรับรองต่างๆ การออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละ 
๒๐๐ บาท และภาษาไทย ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละ 1๐๐ บาท

(๘) ค่าออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับละ ๒๐ บาท

(๙) ค่าปรับการรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตรเกินกว่าหกเดือน 
นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศกำาหนดให้รับ ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(1๐) ค่าลงทะเบียนบัณฑิต คนละ 1,๐๐๐ บาท

(11) ค่าสมัครคัดเลือกเข้าเรียน คนละ 3๐๐ บาท

(1๒) ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บเม่ือแรกเข้าค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คนละ 
1,๒๐๐ บาท

(13) ค่าบัตรประจำาตัวนักศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัย บัตรละ 1๐๐ บาท

(1๔) ค่าธรรมเนียมสำาหรับนักศึกษาท่ีไม่ถือสัญชาติไทยเพิ่มอีก ภาคการศึกษาละ 
๒,๐๐๐ บาท



๙๙Handbook Student Phetchabun Rajabhat University

3. ให้นักศึกษาชำาระค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายภายใน 3๐ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษา และจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายคร้ังตามท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด ทั้งนี้ 
อธิการบดีอาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันการชำาระเงินค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายช้ากว่าที่มหาวิทยาลัย
กำาหนด และค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้งได้ตามเหตุอันควร

๔. นักศึกษาผู้ใดเรียนครบหลักสูตรแล้วแต่ยังมีบางรายวิชาที่การประเมินผลการเรียน
ยังไม่สมบูรณ์ (ได้ผลการเรียน I) ให้ชำาระเงินเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 
1,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้ชำาระภายใน ๖ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกำาหนดแล้ว
ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

๕. นักศึกษาผู้ใดที่เรียนรายวิชาไม่เป็นไปตามแผนการเรียนให้เปล่ียน หรือ เพิ่ม–ถอน 
รายวิชาให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

๖. ประกาศนี้ ใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี



1๐๐ คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อให้การดำาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. มีแนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร เป็นรายวิชาที่มีการบรรยาย

1.1 นักศึกษาจำานวน 1–1๙ คน ให้ประเมินผลโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์  
ดังตาราง

เกรด ระดับคะแนน

A ๘๐ – ๑๐๐
B+ ๗๕ – ๗๙
B ๗๐ – ๗๔
C+ ๖๕ – ๖๙
C ๖๐ – ๖๔
D+ ๕๕ – ๕๙
D ๕๐ – ๕๔
E ๐ – ๔๙

1.๒ นักศึกษาจำานวน ๒๐ คนขึ้นไป ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย ๕ ระดับ 
ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ 
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การสัมมา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รายวิชาการศึกษาอิสระ และรายวิชาการ
ฝกึทักษะและ/หรอืปฏบิตัติลอดภาคเรยีน [ดจูาก น (ท-ป-อ) เช่น 1(๐-๖๐-๐)] เป็นต้น ให้ประเมนิ
ผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ ตามข้อ 1.1

๒. สำาหรับรายวิชาท่ีหลักสูตรกำาหนดให้เรียนเพิ่มตามข้อกำาหนดเฉพาะ และรายวิชาที่
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำาหนดให้เรียนเพิ่มโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สำาเร็จหลักสูตรประเมินผลตามเกณฑ์ ดังตาราง

เกรด ระดับคะแนน

PD ๘๐ – ๑๐๐
P ๕๐ – ๗๙
F ๐ - ๔๙

3. รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพครูตามลำาดับ 
และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
ตามลำาดับ ถ้าค่าระดับคะแนนต่ำา “C” ถือว่าไม่ผ่าน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าเรียน
ใหม่แล้วได้ค่าระดับคะแนนต่ำากว่า “C” อีกเป็นครั้งที่ ๒ ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

3.1 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาปฏิบัติ
งานวชิาชพีตา่งๆ ตามลำาดบักอ่น – หลงั ท่ีสภาวิชาชีพกำาหนดใหผ้า่นกอ่น จงึจะลงทะเบียนเรยีน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา

3.๒ ถ้ามกีารลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพี หรอืสหกจิศกึษา หรอื
การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามลำาดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ 3.1 ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการ
ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถาน
ศึกษาเป็นโมฆะ โดยให้นายทะเบียนเป็นผู้ดำาเนินการปรับให้ได้ค่าระดับคะแนนเป็น “W”

๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหา
จากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้

๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหา
จากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
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ท้ังน้ีให้เร่ิมใช้ประกาศน้ีต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖ เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศอ่ืน
ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง  จันดา)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาภาคปกติ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง 
อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการ
ศกึษาแบบเหมาจา่ยโดยมไิดแ้สดงรายการคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ท่ีเรยีกเกบ็นัน้ ดงันัน้ จงึสมควรกำาหนด
รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาภาคปกติ

อาศัยอำานาจตามความในข้อ ๕ และข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้

1. ค่าบำารุงการศึกษา ทุกภาคการศึกษา 1,๐๐๐ บาท

๒. ค่าลงทะเบียนรายวิชา (หน่วยกิตทฤษฎี-ปฏิบัติ) ทุกภาคการศึกษา กำาหนดไว้ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๕,3๐๐ บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๕,๔๐๐ บาท
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๕,๔๐๐ บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ๙,๒๐๐ บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๔,๗๐๐ บาท
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ๔,๗๐๐ บาท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ๔,๘๐๐ บาท
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ๔,๘๐๐ บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๔,๗๐๐ บาท
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ๔,๗๐๐ บาท
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ๔,๗๐๐ บาท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ๔,๗๐๐ บาท

3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ทุกภาคการศึกษา กำาหนดไว้ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๔๐๐ บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๘๐๐ บาท
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๘๐๐ บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1,๐๐๐ บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๕๐๐ บาท
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ๕๐๐ บาท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ๔๐๐ บาท
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ๔๐๐ บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๕๐๐ บาท
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ๕๐๐ บาท
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ๕๐๐ บาท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ๕๐๐ บาท

๔ ค่าบำารุงการกีฬา ทุกภาคการศึกษา 1๐๐ บาท

๕ ค่าบำารุงหอสมุด ทุกภาคการศึกษา 3๐๐ บาท

๖ ค่าบำารุงห้องพยาบาล ทุกภาคการศึกษา 1๐๐ บาท

๗ ค่ากิจกรรมนักศึกษา ทุกภาคการศึกษา 1๐๐ บาท

๘ ค่าจัดบริการคอมพิวเตอร์/ อินเตอร์เน็ต ทุกภาคการศึกษา ๒๐๐ บาท

ประกาศนี ้ใชก้บันกัศึกษาทีเ่ข้าศกึษาตัง้แตภ่าคการศกึษาที ่1 ปีการศึกษ  ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เร่ือง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการจัดกรศึกษาเพ่ือปวงชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพื่อเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายโดยมิได้แสดงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ทีเ่รยีกเกบ็นัน้ ดงันัน้ จงึสมควรกำาหนดรายการคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ทีเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมนกัศึกษา
ในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช)

อาศัยอำานาจตามความในข้อ 1๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย 
การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1. ค่าบำารุงการศึกษา ทุกภาคการศึกษาละ 1,๐๐๐ บาท

๒. ค่าลงทะเบียนรายวิชา (หน่วยกิตทฤษฎี-ปฏิบัติ) ทุกภาคการศึกษา กำาหนดไว้ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๖,3๐๐ บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๖,๔๐๐ บาท
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ๖,๔๐๐ บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1๐,๒๐๐ บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๕,๗๐๐ บาท
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ๕,๗๐๐ บาท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ๕,๘๐๐ บาท
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ๕,๘๐๐ บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๕,๗๐๐ บาท
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ๕,๗๐๐ บาท
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ๕,๗๐๐ บาท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ๕,๗๐๐ บาท

3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ทุกภาคการศึกษา กำาหนดไว้ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๔๐๐ บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๘๐๐ บาท
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๘๐๐ บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1,๐๐๐ บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๕๐๐ บาท
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ๕๐๐ บาท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ๔๐๐ บาท
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ๔๐๐ บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๕๐๐ บาท
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ๕๐๐ บาท
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ๕๐๐ บาท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ๕๐๐ บาท

๔ ค่าบำารุงการกีฬา ทุกภาคการศึกษาละ 1๐๐ บาท

๕ ค่าบำารุงหอสมุด ทุกภาคการศึกษาละ 3๐๐ บาท

๖ ค่าบำารุงห้องพยาบาล ทุกภาคการศึกษาละ 1๐๐ บาท

๗ ค่ากิจกรรมนักศึกษา ทุกภาคการศึกษาละ 1๐๐ บาท

๘ ค่าจัดบริการคอมพิวเตอร์/ อินเตอร์เน็ต ทุกภาคการศึกษาละ ๒๐๐ บาท

ประกาศนีใ้ช้กบันกัศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาต้ังแต่ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อให้การดำาเนินการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรบัปรงุหลกัสตูร การจดัการเรยีน การสอนใหส้ามารถผลติบณัฑิตทีม่คีณุภาพ และเพือ่ประโยชน์
ตอ่การรบัรองมาตรฐานคณุวฒุใินระดบัอดุมศกึษาและคณุวฒุติามมาตรฐานวชิาชีพของหลกัสตูร
สาขาวชิา มหาวิทยาลยัจงึกำาหนดคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์
ดังต่อไปนี้

1. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำาหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครูให้มีองค์ประกอบ 
ทั้ง ๖ ด้าน และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆ ให้มีองค์ประกอบ ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้

๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

1.1) มีคุณธรรม จริยธรรม

1.๒) ตระหนักในศิลปวัฒนธรรมของชาติ

1.3) มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และเคารพกฎกติกาของสังคม

1.๔) มีการบม่เพาะประสบการณใ์นสาขาวชิาชพีท่ีศกึษาขัน้พืน้ฐานตามหลกัสตูร
กำาหนด

1.๕) มีความซื่อสัตย์ สุจริต

1.๖) ตรงต่อเวลา

1.๗) มีความขยันหมั่นเพียร

1.๘) มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ

1.๙) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ



1๐๘ คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

1.1๐) มีความอดทนในการปฏิบัติงาน

๒) ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐาน

๒.1) มีความสามารถในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์ต่างๆ และ
สามารถแก้ปัญหาในการทำางานที่เกี่ยวข้องได้

๒.๒) มีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

๒.3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๒.๔) มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม

๒.๕) มีความสามารถในการตัดสินใจ

๓) ด้านทักษะทางปัญญา

3.1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

3.3) มคีวามรู้ความสามารถทางวชิาการตามสาขาทีศ่กึษาหรอืสาขาท่ีเกีย่วขอ้ง

3.๔) นำาความรู้มาปรับ และประยุกต์ใช้ในการทำางาน

3.๕) มีความสามารถในการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนางาน และพัฒนา
ตนเอง

3.๖) สามารถสร้างคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.1) มีความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อื่น

๔.๒) มีภาวะผู้นำาในการทำางานของกลุ่ม

๔.3) มีความสามารถในการแก้ใขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำางานของกลุ่ม

๔.๔) มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ

๔.๕) มีน้ำาใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการทำางานเพื่อส่วนรวม

๔.๖) ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา

๔.๗) ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน

๔.๘) มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใหม่ๆ

๔.๙) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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๕) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

๕.1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

๕.๒) มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาไทย รวมท้ังสามารถส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๕.3) มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

๕.๕) สามารถสรุปประเด็น หัวข้อการประชุม การสนทนาได้ถูกต้องชัดเจน

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (สำาหรับบัณฑิตวิชาชีพครู)

๖.1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย อย่างสร้างสรรค์

๖.๒) มคีวามเชีย่วชาญในการจดัการเรยีนรูส้ำาหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผู้เรียน
ที่มีความสามารถสูง ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการนวัตกรรม
พิเศษที่ช่วยในการเรียนรู้

๖.3) มคีวามเชีย่วชาญในการบรูณาการในการจดัการเรยีนรูใ้นสาขาวชิาทีศ่กึษา

๒. ใหท้กุหลกัสตูรสาขาวชิาจดัการเรียนการสอน จดักจิกรรมหรอืโครงการพฒันาคณุภาพ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3. ให้ยกเลิกประกาศหรือคำาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

๔. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี มีอำานาจตีความปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)

อธิการบดี



11๐ คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเขียนเสนอโครงการสำาหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อให้การเขียนและเสอนโครงการสำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และมีแนวปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา 31 (1) (๒) (3) และ (๙) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกำาหนดแนวปฏิบัติในการเขียนและเสนอโครงการสำาหรับนักศึกษา 
ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ในการจัดเขียนโครงการให้กำาหนดจุดประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จกิกรรมของโครงการ 
ตัวชีวัดและเป้าหมายความสำาเร็จของโครงการ ระยะเวลาดำาเนินการ สถานที่จัดกิจกรรม การใช้
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ การประเมินผลโครงการ และกำาหนดการของกิจกรรม
ในโครงการ อย่างเหมาะสม และมีรายละเอียดที่ชัดเจน

ขอ้ ๒ ใหเ้สนอขออนุมตัโิครงการจากอธกิารบดกีอ่นวันดำาเนนิงานตามโครงการอยา่งนอ้ย 
1๕ วัน

ขอ้ ๓ กจิกรรมสำาหรบันกัศกึษาตอ้งเกีย่วขอ้งกบัดา้นวชิาการ ทีส่ง่เสริมคุณลักษณะบณัฑติ
ท่ีพึงประสงค์ กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ การบำาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม การเสริมสร้าง
คณุธรรมและจรยิธรรม การสง่เสริมศลิปะและวฒันธรรม และการสรา้งเครอืขา่ยพฒันาคณุภาพ
ของหน่วยงาน

ข้อ ๔ โครงการหรือกิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาใด ไม่อนุญาต
ให้เบิกค่าวิทยากรสำาหรับอาจารย์ที่สอนในหลักสูตรสาขาวิชานั้น
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ข้อ ๕ อธิการบดีมีอำานาจในการออกคำาสั่งให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู้ที่มีอำานาจ
วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ประกาศนี้ และให้การวินิจฉัยเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่ 1๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี



11๒ คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดโครงการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อให้การจัดโครงการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และมีแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา 31 (1) (๒) (3) และ (๙) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกำาหนดแนวปฏิบัติในการจัดโครงการศึกษาดูงาน หรือทัศนศึกษาของ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ไว้ดังนี้

1. ในการจัดโครงการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษานอกมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีกิจกรรมทาง
วิชาการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา สังกัด หรือสอดคล้องกับ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของกิจกรรมในโครงการทั้งหมด

๒. ให้ผู้รับผิดชอบเสนอขออนุมัติโครงการจากอธิการบดีก่อนวันดำาเนินการอย่างน้อย 
1 เดือน และเมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ให้ทำาหนังสือขออนุญาตศึกษาดูงานถึงหน่วยงาน
ที่จะไปขอศึกษาดูงาน และให้ใช้หนังสือขออนุญาตดังกล่าวประกอบการเสนอขออกคำาสั่ง
ในการเดินทางไปราชการ

3. การจัดโครงการศกึษาดงูานหรือทศันศกึษาของคณาจารย ์บคุลากร และนกัศึกษานอก
มหาวิทยาลัยฯ ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีต้องใช้รถยนต์และงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
สามารถจัดได้หมู่เรียนละไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี ต่อหลักสูตรสาขาวิชา

๔. หลักสูตรสาขาวิชาสามารถจัดโครงการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาของคณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษานอกสถานที่ในต่างจังหวัดที่ต้องใช้รถยนต์ และใช้งบประมาณของ
มหาวทิยาลัยฯ ไดไ้ม่เกนิ หมูเ่รยีนละ 1 ครัง้ ตลอดการเรยีนตามหลกัสตูร ในกรณทีีมี่ความจำาเปน็
อย่างยิ่งที่ต้องจัดโครงการดังกล่าวเกิน 1 ครั้ง ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี
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๕. ในการนำานักศึกษาเดินทางไปทัศนศึกษาหรือทำากิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยในต่าง
จังหวัด ให้ทำาหนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครองของนักศึกษา และให้ทำาประกันชีวิตแก่นักศึกษา
ที่เดินทางในครั้งนั้นด้วย

๖. อธิการบดีมีอำานาจในการออกคำาสั่งให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู้ที่มีอำานาจ
วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ประกาศนี้ และให้การวินิจฉัยเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 1๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศเกี่ยวกับการขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้
กระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
การอุดมศึกษา

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา 31 (1) (๒) (3) และ (๙) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘.1.1 (๒) และ ข้อ 1๘.3 จึงกำาหนดแนวปฏิบัติการข้อเปิดเรียน
เป็นกรณีพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนครบตามหลักสูตรกำาหนด แต่ยังไม่สำาเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๔ หมวด ๕ ซึง่มคีวามจำาเป็น สามารถขอเปดิเรียนเปน็กรณพีเิศษในรายวชิาทีไ่มมี่เปดิเรยีน
ในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1.1 ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติ หรือ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ตกค้างของรุ่น 
หรือนักศึกษาปีสุดท้ายของการเรียนตามปกติ หรือ เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ 

1.๒ จำานวนหน่วยกติรวมท้ังหมดตอ้งไมเ่กนิ ๒๔ หนว่ยกติสำาหรบันกัศึกษาภาคปกติ 
และไม่เกิน 1๗ หน่วยกิตสำาหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน

1.3 รายวิชาท่ีขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีขอยกเลิกหรือพักการเรียนไว้ 
1.๔ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาภาคปกติขอเปิดเรียนกรณีพิเศษในภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน 

และไม่อนุญาตให้นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชนขอเปิดเรียนกรณีพิเศษในภาคปกติ ยกเว้น
ในกรณีที่เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือ เป็นนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔



11๕Handbook Student Phetchabun Rajabhat University

1.๕ ในกรณีที่นักศึกษาเคยได้รับผลการเรียน “E” ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้เปิดกรณีพิเศษในรายวิชานั้นๆ เมื่อมีนักศึกษายื่นคำาร้องขอตั้งแต ่
1๐ คนขึ้นไป 

1.๖ การขอเปิดเรียนกรณีพิเศษต้องกระทำาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลที่
มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ ๒ การดำาเนินการขอเปิดเป็นกรณีพิเศษ ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี หรือ 
ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย โดยผ่านการพิจารณาของผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี 
และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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เทคนิคการแต่งกายการผูกเนคไทของนักศึกษาชาย มี ๓ วิธี ดังต่อไปนี้

๑. Four-in-Hand

๒. Half-Windsor

๓. Windso-Knot
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ตอนที่ ๓
• งานบริการ



1๒๐ คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสประจำาตัวนักศึกษา

รหัสประจำาตัวนักศึกษาทุกคน จะประกอบด้วยเลข 1๒ หลัก มีความหมาย ดังนี้

๑
ปการศึกษา

๒
ศูนยการศึกษา

๕
รหัสสาขาวิชา

๔
ระดับการศึกษา

๓
ประเภทนักศึกษา

๖
หมูเรียน

๗
ลำดับนักศึกษา

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒
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ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการรับบริการ
เคาเตอร์สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การปฏิบัติตนในการขอรับบริการ

นักศึกษาควรยึดแนวปฏิบัติในการรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ดังต่อไปนี้

1. แสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่ไปติดต่อกับหน่วยงาน
๒. แต่งกายสุภาพ เมื่อไปติดต่อกับหน่วยงาน
3. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ประจำาหน่วยงานด้วยกิริยาวาจาสุภาพ
๔. เตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบต่างๆ ให้พร้อม 
๕. ศึกษาข้ันตอนการขอรับบริการของแต่ละหน่วยงานโดยละเอียดและปฏิบัติตามข้ันตอน

ตัวอย่างเช่น

การติดต่อกับเคาเตอร์สำานักส่งเสริมวิชาการ ซ่ึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร และหลักฐาน
ทางการศึกษาหรือ

ทะเบียนประวัตินักศึกษา นักศึกษาจึงจำาเป็นต้องยื่นคำาร้องเพื่อเป็นหลักฐาน ควรปฏิบัติ
ดังนี้

- ยื่นคำาร้องให้ตรงความประสงค์
- กรอกรายละเอียดในคำาร้องให้ครบและชัดเจน
- ดำาเนินการยื่นเอกสารผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามที่ระบุในคำาร้องให้ครบ
- ติดตามผลหลังจากยื่นคำาร้องแล้ว 3 – ๕ วัน

ดังนั้นนักศึกษาควรวางแผนก่อนล่วงหน้า สำาหรับการติดต่อขอหลักฐานต่างๆ อย่างน้อย 
3 – ๕ วัน ก่อนถึง

วันที่ต้องการใช้หลักฐานเหล่านั้น เพราะเคาเตอร์สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จะไม่สามารถให้บริการแก่นักศึกษาโดยเร่งด่วนได้ เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลัก
ฐานต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันจะส่งผลเสียหายแก่ทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาเรียนไดที่
(http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice)

นักศึกษาตองตรวจสอบรายวิชา
การลงทะเบียนเรียนใหถูกตอง

การลง
ทะเบียนเรียน

ถูกตอง

รับใบลงทะเบียนเรียน
จากสำนักสงเสริมวิชาการฯ
ไปชำระเงินที่ฝายงานคลัง

หรือธนาคารอื่นๆ
ตามวันและเวลาที่กำหนด

ใบเสร็จรับเงิน
เก็บไวเปนหลักฐานตอไป

นักศึกษาจะตองตรวจสอบชื่อ – สกุล, รายวิชา, section, ชื่อผูสอนใหถูกตอง
กอนชำระเงินลงทะเบียนเรียน และเก็บใบเสร็จเปนหลักฐาน เพื่อประโยชนของนักศึกษา

การลงทะเบียน
ไมถูกตองให
เพิ่ม – ถอน
วิชาเรียน
ใหถูกตอง

หมายเหตุ
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ขอบัตรลงทะเบียนเรียนฉบับใหม่
ใบลงทะเบียนเรียนทางสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเคยออกให้แล้ว กรณี

ขอใบลงทะเบียนเรียนฉบับใหม่

นักศึกษากรอกรายละเอียดตางๆ ในคำรองใหสมบูรณ

นำใบคำรองไปชำระเงินที่ฝายงานคลัง

นำใบคำรองมายื่นที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ
โดยมีลายเซ็นการรับเงินของฝายงานคลังแลว

สำนักสงเสริมวิชาการฯ พิมพใบลงทะเบียนเรียนฉบับใหมใหทันที

การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หมายถึง การรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่กำาลัง
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นักศึกษากรอกรายละเอียดตางๆ ในคำรองใหสมบูรณ
(สสว-บร.01)

นำใบรับรองไปชำระเงินที่ฝายงานคลัง

นำใบรับรองมายื่นที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ
โดยมีลายเซ็นการรับเงินของฝายงานคลังแลว

ประมาณ ๓ วัน หลังยื่นคำรอง
ติดตอขอรับใบรับรอง พรอมแสดงหลักฐานการชำระเงิน
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การขอใบรายงานผลการศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Transcript)

ใบรายงานผลการศึกษา หมายถงึ การรายงานผลการเรยีนและรายวชิาทัง้หมดทีน่กัศกึษา
ลงทะเบียนเรียน / หรือกรณีที่สำาเร็จการศึกษาแล้ว หรือเอกสารหาย

นำคำรองใบชำระเงินที่ฝายงานคลัง

นักศึกษากรอกรายละเอียดตางๆ ในคำรองขอใบรายงานผลการศึกษา
โดยระบุวา ภาษาไทย และ/ หรือภาษาอังกฤษใหสมบูรณ

(สสว-บร.03)

นำคำรองมายื่นที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ พรอมรูปถายขนาด ๑.๕ นิ้ว
๑ รูป (กรณียังไมสำเร็จการศึกษา ไมติดรูปถาย)

ประมาณ ๓ วัน หลังยื่นคำรอง ติดตอขอรับใบรายงานผลการศึกษา
พรอมแสดงหลักฐานการชำระเงิน

กรณี นักศึกษารุนเกาใหแนบสำเนาใบรายงานผลฉบับเดิมดวยเพื่อสะดวก
ในการคนขอมูล

หมายเหตุ
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ใบแทน ปริญญาบัตร/ ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ หมายถึง นักศึกษาได้รับใบปริญญา
บตัร/ ใบรบัรองคณุวุฒแิลว้ แตสู่ญหายหรอืชำารดุ สามารถขอใบแทนได ้และนำาหลกัฐานการแจง้
ความมาติดต่อที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การขอใบแทนปริญญาบัตร / ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ

กรอกรายละเอียดตางๆ ในคำรอง
ขอใบแทนปริญญาบัตร / ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ

ใหสมบูรณ พรอมสำเนาหลักฐาน
การแจงความจากสถานีตำรวจ, สำเนาบัตรประชาชน

หรือบัตรขาราชการ ๑ ชุด และ
รูปถายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป  (สสว-ทบ.04)

นำคำรองใปชำระเงิน
ที่ฝายงานคลัง 

ใหนำคำรองมายื่นที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ

ติดตอขอรับเอกสาร ๓ – ๕ วัน หลังจากยื่นคำรอง
พรอมแสดงหลักฐานการชำระเงิน

กรณี นักศึกษารุนเกาใหแนบสำเนาหลักฐานดวย (ถามี) และหลักฐานที่เปนสำเนา
กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกตองใหครบถวน

หมายเหตุ
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การขอยกเลิกรายวิชา

เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดแล้ว นักศึกษามีความประสงค์จะไม่เรียนใน
รายวิชานั้น นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชา โดยยื่นคำาร้องที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(กำาหนดระยะเวลาตามปฏิทินวิชาการ)

นักศึกษา “กยศ.” ใหแนบบัตรลงทะเบียนแทน หลักฐานการชำระเงินหมายเหตุ

ขอใบคำรองขอยกเลิกรายวิชาจากสำนักสงเสริมวิชาการฯ
และกรอกรายละเอียดตางๆ ใหสมบูรณ พรอมแนบหลักฐาน

การชำระเงินลงทะเบียนเรียน (สสว.-ลส-06)

ยื่นคำรองยกเลิกรายวิชาเรียนที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 
เพื่อเสนออนุมัติ

สำนักสงเสริมวิชาการฯ ดำเนินการยกเลิกรายวิชา

ใหนักศึกษาตรวจสอบการยกเลิกรายวิชาเรียนไดที่
http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice

ขอความเห็นของอาจารยผูสอนวิชาที่ขอยกเลิก
โดยอาจารยผูสอนตรวจสอบ Section

รหัสวิชาและชื่อวิชาพรอมเซ็นชื่อใหความเห็น

ขอความเห็นการยกเลิกรายวิชาจากอาจารยที่ปรึกษา
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การขอลงรายวิชาแก้ผลการเรียนเป็น D

กรณทีีน่กัศกึษาไดผ้ลการเรยีน “D” อนญุาตใหล้งทะเบยีนเรยีนซ้ำา เพ่ือใหค่้าระดบัคะแนน
เฉลี่ยสะสมสูงขึ้น หรือเพื่อให้ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 
ใหก้ระทำาไดไ้มเ่กนิ 2 รายวชิา โดยใหนั้บหนว่ยกติและคา่ระดบัคะแนนเฉพาะรายวชิาทีล่งทะเบยีน
ครั้งสุดท้าย

ขอใบคำรองขอลงเรียนวิชาที่มีผลการเรียนเปน “D”
จากสำนักสงเสริมวิชาการฯ

และกรอกรายละเอียดตางๆ ใหสมบูรณ (สสว-ทบ.01)

ขอความเห็นการขอลงรายวิชาแกผลการเรียนเปน “D”
ของอาจารยที่ปรึกษา

ยื่นคำรองที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อเสนออนุมัติ

ดำเนินการเพิ่มรายวิชาที่มีผลการเรียนเปน “D”
ตามประกาศปฏิทินวิชาการ

ใหนักศึกษาตรวจสอบรายวิชาเรียนไดที่
http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice
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การขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา

การขอเพิ่ม – ถอนรายวิชา หมายถึง การขอเรียนในบางวิชาร่วมกับนักศึกษาหมู่เรียนอื่น
ในภาคเดียวกัน (ปกติ กับ ปกติ , กศ.ปช. กับ กศ.ปช.)

เกณฑ์ประกอบการพิจารณา

กรณีที่ 1 ให้เรียนได้เฉพาะรายวิชาที่ตก หรือ ยกเลิกไว้

กรณีท่ี ๒ ให้เรยีนไดเ้มือ่มรีายวชิาตามแผนภาคเรยีนนัน้นอ้ย เนือ่งจากไดรั้บการยกเวน้
หรือโอนวิชาเรียน

กรณีที่  3 กรณีจำาเป็นอื่นๆ โดยผ่านการพิจารณาของฝ่ายวิชาการ

ข้อควรระวังในการเพิ่มถอนรายวิชา

1. สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเพิ่มรายวิชาที่มีวัน
เวลาเรียนและวันเวลาสอบตรงกับรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น

๒. นักศึกษาท่ีขอเพ่ิมรายวิชาใน section ใดต้องเข้าเรียนใน Section น้ันเท่าน้ัน ถ้ามิเช่นน้ัน 
การขอเพิ่มรายวิชานั้นๆ ถือเป็นโมฆะ ซึ่งผลการเรียนในรายวิชานั้นจะถูกยกเลิกนักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

3. สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะรับคำาร้องก็ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์สอน (หรือประธานสาขาวิชาของอาจารย์ผู้สอน) แล้วเท่านั้น

๔. สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของสงวนสิทธิ์ในการติดต่องานกับนักศึกษาที่
แต่งกายชุดนักศึกษาที่แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น

๕. การดำาเนินการทุกอย่างต้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามปฏิทินวิชาการกำาหนดไว้
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การขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา

รอเจาหนาที่
ตรวจสอบ

ขอมูล

นักศึกษาขอรบคำรองขอเพิ่ม-ถอยรายวิชา (สสว.-ลส-02)
กรอกขอมูลใหสมบูรณ

นักศึกษา
ตรวจสอบรายวิชาที่ตอง

การเพิ่ม-ถอนไดจาก
ตารางสอน

เสนออาจารยที่ปรึกษา

อนุญาต ไมอนุญาต

ไมอนุญาต

ไมอนุญาต

อนุญาต

ยกเลิกการเพิ่ม-ถอน

เจาหนาที่เสนอแบบคำรองขอเพื่อขออนุมัติจาก
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงาน

นักศึกษานำใบคำรองที่ไดรับการอนุญาตแจงผูสอน
เพื่อขอบันทึก ขอเพิ่มในบัญชีและเขาเรียนตามปกติ

เสนออาจารยผูสอน

นักศึกษากรอกขอมูลลงระบบทะเบียนและวัดผล
พิมพหนาเพจ 2 ใบ และสงเอกสารที่สำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน

รอผลการ
พิจารณา ๑ วัน
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การขอเรียนร่วมกับนักศึกษาหมู่เรียนอื่น

การขอเรยีนรว่มกบันักศกึษาหมูเ่รียนอ่ืน หมายถงึ การขอเรยีนในบางวชิารว่มกบันกัศึกษา
หมู่เรียนอื่นในภาคเดียวกัน (ปกติ กับ ปกติ, กศ.ปช. กับ กศ.ปช.)

เกณฑ์ประกอบการพิจารณา

กรณีที่ 1 ให้เรียนได้เฉพาะรายวิชาที่ตก หรือ ยกเลิกไว้

กรณีที่ ๒ ใหเ้รยีนไดเ้มือ่มรีายวชิาตามแผนภาคเรียนนัน้นอ้ย เนือ่งจากไดร้บัการยกเวน้
หรือโอนวิชาเรียน

กรณีที่ 3 กรณีจำาเป็นอื่นๆ โดยผ่านการพิจารณาของฝ่ายวิชาการ

ขอคำรองขอเรียนรวมที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ
ศึกษากรอกรายละเอียดตางๆ ใหสมบูรณ

ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
(พิจารณา พรอมทั้งรับรองเหตุผลของนักศึกษา

ตามความเปนจริง)

ผานความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
(อาจารยผูสอนลงนาม)

สงคำรองคืนพรอมใบลงทะเบียนฉบับเดิม
ที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ

เพื่อเสนอรองอธิการฝายวิชาการ

ใหมารับใบลงทะเบียนเรียนไดที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ

หลังยื่นประมาณ
๗ วัน นักศึกษา

มาติดตามใบคำรอง
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การขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

การขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ หมายถึง เป็นการเปิดสอนรายวิชาให้แก่นักศึกษาที่มี
สภาพนกัศึกษาภาคเรยีนสดุทา้ย และเปน็รายวชิาทีไ่มม่เีปดิสอนให้แกน่กัศกึษา หมายถงึรายวชิา
ท่ีเป็นหลักสูตรเก่า เม่ือตรวจสอบแล้ว รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน

เงื่อนไข

1. เป็นนักศึกษาตกค้างของรุ่น หรือนักศึกษาปีสุดท้ายของการเรียนปกติ หรือเป็น
นักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปี ๔

๒. จำานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนรวมท้ังหมดต้องไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิตสำาหรับ
นักศึกษาภาคปกติ และไม่เกิน 1๗ หน่วยกิต สำาหรับนักศึกษาภคการศึกษาเพื่อปวงชน

3. รายวิชาที่ขอเปิดเรียนต้องไม่เป็นรายวิชาที่ขอยกเลิกหรือพักการเรียนไว้

๔. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาภาคปกติขอเปิดเรียนกรณีพิเศษในภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 
และไม่อนุญาตให้นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชนขอเปิดเรียนกรณีพิเศษในภาคปกติ ยกเว้น
ในกรณีที่เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือ เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔

๕. ในกรณีที่นักศึกษาเคยได้รับผลการเรียน “E” ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
จะอนุญาตให้เปิดกรณีพิเศษในรายวิชานั้นๆ เมื่อมีนักศึกษายื่นคำาร้องขอตั้งแต่ 1๐ คนขึ้นไป
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การขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

การขอเปดรายวิชาเปนกรณีพิเศษ เปนการเปดสอนเพื่อชวยใหนักศึกษา
จบทันตามระยะเวลาการศึกษา รวมถึงชวยใหนักศึกษาตกคางไดสำเร็จการศึกษาโดยเร็ว

หมายเหตุ

นักศึกษากรอกรายละเอียดตางๆ ในคำรองขอเปดเรียน
เปนกรณีพิเศษใหสมบูรณ (สสว.-ลส.-05)

ยื่นที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติ

ประมาณ ๗ วัน หลังยื่นคำรองใหมารับใบลงทะเบียน
ไดที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ

ผานความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
(อาจารยผูสอนลงนาม)

ผานความเห็นชอบของประธานหลักสูตรของอาจารยผูสอน
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การยื่นคำาร้องขอสอบปลายภาค
(กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค)

นักศึกษาขอเลื่อนสอบปลายภาค หรือ ขอสอบปลายภาคต้องปฏิบัติดังนี้

นักศึกษาท่ีมีเหตุจำาเป็นไม่สามารถมาสอบปลายภาคได้ ให้ดำาเนินการยื่นคำาร้องขอสอบ
ปลายภาค ตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการด้วย พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ตามกำาหนดปฏิทินวิชาการ

นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน “I” ในภาคเรียนใด จะต้องดำาเนินการขอรับการประเมินผล เพื่อ
เปลี่ยนแปลงเกรด I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไปตามกำาหนดปฏิทินวิชาการ ดังนี้

(1) กรณีนักศึกษาได้ผลการเรียน “I” เนื่องจากขาดสอบภาคปลาย ให้นักศึกษายื่นคำาร้อง
ขอสอบปลายภาคที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามกำาหนดปฏิทินวิชาการ

 1.1 ถ้าได้รับอนุญาต ให้นักศึกษานำาหลักฐานจากสำานักส่งเสริมวิชาการฯ ไปติดต่อ
กับอาจารย์ผู้สอน เพื่อดำาเนินการสอบปลายภาค

 1.๒ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตสอบปลายภาคให้อาจารย์ผู้สอนประเมิน

(๒) กรณนีกัศกึษาไดผ้ลการเรยีน “I” เนือ่งจากยงัปฏบิติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษา
รายวชิานัน้ไมส่มบรูณใ์หนั้กศึกษาไปตดิตอ่ขอแก ้“I” กบัอาจารยผ์ูส้อน ตามกำาหนดปฏทิินวชิาการ 
หากพน้กำาหนดการดงักลา่ว ให้อาจารยผู้์สอนพจิารณาประเมนิผลจากคะแนนทีม่อียู ่และสง่ผล
การเรียนต่อไป ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาตามปฏิทินวิชาการของภาคการศึกษาถัดไป และโดย
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หากผู้สอนท่าน
ใดไมป่ระเมนิผลการเรยีน “I” ของนักศกึษาทีพ่น้ระยะเวลาตามปฏทินิวชิาการแลว้ นายทะเบยีน
สามารถปรับเปลื่ยนผลการเรียน “I” ของนักศึกษาเป็นผลการเรียน “E” ได้
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การยื่นคำาร้องขอสอบปลายภาค
(กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค) 

จะตองมีหลักฐานประกอบคำรองที่เกี่ยวของและเชื่อถือไดเพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณา หากไมมีหลักฐานมาประกอบจะไมเสนอชื่อเขาพิจารณา

หมายเหตุ

ขอคำรองที่ชองคำรอง (สำนักสงเสริมวิชาการฯ) (สสว-ทบ.02)

ยื่นตอเจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ
พรอมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาสิทธิการสอบปลายภาค

นายทะเบียน นำเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบปลายภาคที่เว็บไซต
ของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรอกรายละเอียดตางๆ ในคำรองใหสมบูรณ
พรอมแนบหลักฐานประกอบ

ขอความคิดเห็นอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูสอน
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การลาป่วย/ กิจของนักศึกษา

การลาป่วย นักศึกษาผู้ใดป่วยจนที่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลา พร้อม
ด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่
กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

การลากิจ นักศึกษาผู้ใดมีกิจจำาเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่าน
อาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วนำาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่
สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าเรียน

ขอคำรองที่ชองคำรอง (สำนักสงเสริมวิชาการฯ) (สสว.-บร.04)
หรือดาวนโหลดไดที่

 http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/

ยื่นตออาจายผูสอนพิจารณา และเก็บหลักฐาน
ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐

เพื่อประกอบการพิจารณาสิทธิการสอบปลายภาค

กรอกรายละเอียดตางๆ ในคำรองใหสมบูรณ

ยื่นตออาจารยที่ปรึกษาพิจารณา
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การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

การที่นักศึกษามีผลการเรียนเป็น “I” ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร ต้องยื่นคำาร้องขอ
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จตามกำาหนด โดยจะต้องชำาระ
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยกำาหนดปฏิทิน
วิชาการ

นำคำรองไปชำระเงินคาธรรมเนียมรักษาสภาพที่ฝายงานคลัง

สงคำรองที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ

ขอคำรองขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ
และกรอกรายละอียดตางๆ

ในคำรองใหสมบูรณ (สสว-ทบ.05)

ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

นำคำรองสงสำนักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อเสนออนุมัติ
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การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอน
ช่ือจากทะเบยีนนกัศกึษา สามารถขอคนืสถานภาพ กลบัเขา้เปน็นกัศกึษาใหมไ่ด ้โดยใหถ้อืระยะ
เวลาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นระยะเวลพักการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำาระค่า
ธรรมเนียมเพื่อคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามที่กำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

กรณี ที่นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพราะไม่ชำาระค่าลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาแรกของการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต

สงคำรองที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ

นำคำรองไปชำระเงินคาธรรมเนียมรักษาสภาพที่ฝายงานคลัง

ขอคำรองขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาที่
สำนักสงเสริมวิชาการฯ

และกรอกรายละเอียดตางๆ ใหสมบูรณ (สสว-ทบ.06)

ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

นำคำรองสงสำนักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อเสนออนุมัติ



13๘ คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การขอพักการศึกษา

นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ดังกรณีต่อไปนี้

(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร

(๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็น
สมควรสนับสนุน

(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ

(๔) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร

นักศึกษาท่ีมีความจำาเป็นไม่สามารถเรียนได้ ในภาคเรียนใดจะต้องย่ืนคำาร้องขอพักการศึกษา 
ทัง้นีต้อ้งดำาเนนิการตามกำาหนด โดยจะตอ้งชำาระเงนิคา่ขอพกัการเรยีนตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยั 
ที่ฝ่ายงานคลัง

ทัง้นีม้หาวทิยาลยัจะไมอ่นุญาตใหน้กัศกึษาลาพักการเรยีนในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา

สงคำรองที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ

นำคำรองไปชำระเงินคาธรรมเนียมรักษาสภาพที่ฝายงานคลัง

ขอคำรองขอพักการเรียน ที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ
และกรอกรายละเอียดตางๆ ใหสมบูรณ (สสว-ทบ.07)

ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

นำคำรองสงสำนักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อเสนออนุมัติ
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การโอนผลการเรียน

การนำาหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยลัยโดยไม่ต้อง
ศึกษารายวิชานั้นอีกรายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่กำาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน โดย
ต้องโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดจากหลักสูตรเดิม (ค่าโอนผลการเรียน คนละ 
๒๐๐ บาท)

การโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1 ผู้มีสิทธิ์โอนผลการเรียนต้องเป็นผู้ที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกิน 
๘ ปี นับต้ังแต่วันท่ีสำาเร็จการศึกษา หรือยังไม่สำาเร็จการศึกษาและกลับเข้ามาศึกษาสาขาวิชาใดๆ

๒ เป็นนกัศึกษาทีอ่ยูใ่นประเภทเดยีวกนัหรอืเปลีย่นประเภทนกัศกึษา จากนักศึกษาภาค
ปกติเป็นนักศึกษาภาคกศ.ปช. เปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคกศ.ปช.เป็นนักศึกษาภาคปกติ

การขอโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1 นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า ๒.๐๐ 
ในระดับปริญญาตรี

๒ นักศึกษาต้องโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

3 นักศึกษาต้องทำาเรื่องโอนผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรกเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย

๔ การดำาเนนิการโอนผลการเรยีนของนกัศกึษา ใหส้ำานกัสง่เสรมิวิชาการฯเป็นผูพ้จิารณา
การโอนผลการเรียนและให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ

๕ ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
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การโอนผลการเรียน

นำหลักฐานการเทียบโอนผลการเรียนสงสำนักสงเสริมวิชาการฯ

กรณีไดรับเทียบโอนผลการเรียน ใหนำหลักฐาน
ไปชำระเงินที่ฝายงานคลัง

หลังจากยื่นคำรอง ๗ วันนักศึกษารับทราบ
ผลการโอนผลการเรียนที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ

นักศึกษารับคำรองขอโอนผลการเรียน (สสว.-ลส.-04)
ที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ และกรอกรายละเอียดตางๆ ใหสมบูรณ

ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

ยื่นคำรองที่สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อเสนอขออนุมัติ
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การยกเว้นรายวิชาเรียน

การนำาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่ เคยศึกษาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย หรือสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองเพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดย
ไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก (ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ หน่วยกิตละ 
๕๐ บาท)

1 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรองแล้วไม่เกิน ๘ ปี นับตั้งแต่วันท่ีสำาเร็จการศึกษาหรือยังไม่สำาเร็จการศึกษา 
และกลับเข้ามาศึกษาในหลักสูตรใดๆ ของมหาวิทยาลัย

๒ เป็นผู้ที่กำาลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และลาออกจากหลักสูตรเดิมเพื่อ
เข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่

3 รายวิชาท่ีนำามายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเน้ือหาสาระครอบคลุมสามในสี่ส่วนของ
คำาอธิบายรายวิชา

๔ การยกเว้นรายวชิาเรยีน ใหย้กเวน้ไดเ้ฉพาะรายวชิาทีม่ผีลการเรยีนไมต่่ำากวา่ระดบั C 
หรือระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือ P หรือเทียบเท่า

๕ รายวิชาทีไ่ดร้บัยกเว้น จะมผีลการเรยีนเปน็ “ผ่านเกณฑ์” และใหบั้นทกึไวใ้นใบรายงาน
ผลการศึกษาของนักศึกษา โดยใช้อักษร “P”
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การยกเว้นรายวิชาเรียน

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชายกเวนจาก
ประกาศการเทียบยกเวนรายวิชา

ตรวจสอบ
รายวิชาใน

นักศึกษากรอกขอมูลในระบบยกเวน

นักศึกษาแนบใบรายงานผลการศึกษา

นักศึกษาลงลายมือชื่อสงเอกสาร

ใหนักศึกษาดูรายชื่อที่เว็บและพิมพ
ใบยกเวนรายวิชามาสง สสว. และลงชื่อ

นักศึกษากรอกแบบรองขอยกเวน
เรียนรายวิชา สสว.-ลส.-03

นักศึกษากรอกแบบฟอรม
สำหรับเทียบคำอธิบาย

รายวิชา สสว.-ลส.-03

ใหนักศึกษาดูประกาศรายชื่อและรับคำรอง
เพื่อชำระเงินคายกเวนรายวิชาและลงชื่อ
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การยกเว้นรายวิชา GE

สำาหรับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ไม่เกิน 8 ปี และเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี 
หรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาที่นำามายกเว้นรายวิชาเรียน 
ให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำากว่าระดับ C หรือระดับคะแนน 2.00 หรือ P 
หรือเทียบเท่า อีก (ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ หน่วยกิตละ ๕๐ บาท)

นำหลักฐานการยกเวนรายวิชาเรียน
ผลการเรียนสงสำนักสงเสริมวิชาการฯ

กรณีไดรับการยกเวนรายวิชาเรียน
ใหนำหลักฐานไปชำระเงินที่ฝายงานคลัง

นักศึกษารับทราบผลคำรองที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ

ยื่นที่สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ความเห็นประธานหลักสูตร / สาขาวิชา

นักศึกษารับคำรองที่ชองคำรอง (สำนักสงเสริมวิชาการฯ)
(สสว-ลส. 03)

กรอกรายละเอียดตางๆ ในคำรองใหสมบูรณ

อาจารยที่ปรึกษาพิจารณา
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การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด โดย
ผ่านการเห็นชอบของอาจาย์ที่ปรึกษา และคณบดี แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

นำสงงานทะเบียนเพื่อเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการอนุมัติ

ใหกองพัฒนานักศึกษา
(ตรวจสอบขอผูกพันกับฝายหอพัก) และลงนาม

ใหสำนักวิทยบริการ (ตรวจสอบหนังสือคาง) และลงนาม

ขอคำรองขอลาออกที่งานทะเบียนฯ
กรอกรายละเอียดตางๆ ใหเสมบูรณ (สสว-บร.05)

ใหผูปกครองลงลายมือชื่ออนุญาต (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ)

ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
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การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ประวัติ

เมื่อนักศึกษาเปลี่ยนช่ือ ชื่อสกุล หรือประวัติ ต้องแจ้งให้งานทะเบียนทราบเพื่อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติ ให้เป็นปัจจุบัน

การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ยศ หรือประวัติตองดำเนินการกอนสำเร็จการศึกษาหมายเหตุ

ขอคำรองขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ประวัติที่งานทะเบียน 
กรอกขอความใหเรียบรอย พรอมแนบหลักฐานการเปลี่ยน

(ตัวจริงพรอมสำเนา ๑ ชุด) (สสว-บร.08)

ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

สงคำรองพรอมสำเนาหลักฐาน
ที่งานทะเบียนและประมวลผล

การขอย้ายคณะ/ ภาควิชา/ สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถโอนย้ายคณะ/ ภาควิชา/ สาขาวิชาได้ 
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การยา้ยสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏบิตัติามเง่ือนไขและไดร้บัการเหน็ชอบของประธาน
หลักสูตร/ สาขาวิชา และคณบดีของคณะนั้น โดยนักศึกษาต้องได้เรียนตามแผนการศึกษา
ในหลักสูตร/ สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา แต่ละคณะ

2. การยา้ยสาขาวชิาไปคณะอ่ืน ให้ปฏบิตัติามเงือ่นไขและไดร้บัความเหน็ชอบของคณบดี
ของคณะเดมิ และคณบดขีองคณะท่ีจะย้ายไปสังกดั โดยนักศกึษาต้องไดเ้รยีนตามแผนการศึกษา
ในหลักสูตร/ สาขาวิชาของคณะเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
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3. การย้ายสาขาวิชาจะสมบรูณ์ กต็อ่เมือ่ได้รบัการเปลีย่นรหสัประจำาตวันกัศกึษา ใหมแ่ลว้

4. เม่ือนกัศึกษาได้ย้ายสาขาวชิาแลว้ ทำาเร่ืองโอน หรือยกเวน้รายวชิาภายในภาคการศกึษา
แรกเข้า

5. ใหน้กัศึกษาทีป่ระสงคจ์ะยา้ยสาขาวชิา ย่ืนคำารอ้งตอ่ส่วนทะเบียนและประเมนิผล ตาม
แบบท่ีกำาหนด ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาประสงค์จะย้ายสาขาวิชา

นักศึกษาไดยายสาขาวิชาแลว
รายวิชาที่เคยเรียนมานำมาคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ในสาขาวิชาใหมดวย

ยื่นคำรองที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อรออนุมัติ

เจาหนาที่ฝายทะเบียนดำเนินการยายสาขาวิขา
ไดรับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม

ผานความเห็นชอบของประธานสาขาวิชา/คณบดีคณะใหม

ขอคำรองขอยายสาขาวิชาที่สำนักสงสริมวิชาการฯ
และกรอกรายละเอียดตางๆ ใหสมบูรณ (สสว-บร.07)

ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

ผานความเห็นชอบของประธานสาขาวิชา/ คณบดีคณะเดิม
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การขอย้ายสถานศึกษา

นกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะยา้ยสถานศกึษาตอ้งเปน็ผูท้ีศ่กึษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และนักศึกษาควรติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสถานศึกษา
ที่ต้องการจะย้ายเพื่อความรวดเร็ว

หากตองการถือหนังสือไปเอง ใหมารับหนังสือภายใน 2 วัน
หลังจากทราบผลการเรียน

หมายเหตุ

นักศึกษาตองติดตามผลการยาย

หากสถาบันนั้นตอบรับมา สำนักสงเสริมวิชาการฯ
จำทำหนังสือสงตัวทันทีที่ไดรับหนังสือ

ยื่นคำรองที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ
จะสงหนังสือสอบถามไปยังสถาบันที่นักศึกษาจะยายไป

ขอคำรองขอยายสถานศึกษาที่สำนักสงสริมวิชาการฯ
และกรอกขอความใหเรียบรอย (สสว-บร.06)

ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

ผานการตรวจสอบจาก สำนักวิทยบริการฯ
และ กองพัฒนานักศึกษา
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การขอสำาเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่จะสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้ดำาเนินการยื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา 
ตามขั้นตอนและตามกำาหนดปฏิทินวิชาการของภาคการศึกษานั้นๆ

ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้

1. มีความประพฤติดี
๒. สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร
3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า ๒.๐๐
๔. ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา

สงคำรองขอสำเร็จการศึกษา พรอมแนบหลักฐานที่งานทะเบียนฯ
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ชำระคาลงทะเบียนบัณฑิตที่ฝายงานคลัง

ผานกองพัฒนานักศึกษา

ผานหองสมุด

หมายเหตุ

ขอคำรองขอสำเร็จศึกษาที่งานทะเบียนฯ 
และกรอกขอความใหเรียบรอย (สสว-ทบ.03)

นำใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและรับรอง

หลักฐานประกอบคำรอง
๑. รูปถายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๒. สำเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ๒ ฉบับ
๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือยศ (ถามี)



1๔๙Handbook Student Phetchabun Rajabhat University

การขอรับใบปริญญาบัตรล่าช้า

ค่าปรับการรับปริญญาบัตรเกินกว่าหกเดือน นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศกำาหนด
ให้รับ ฉบับ ๕๐๐ บาท

รับใบปริญญาบัตร

สงคำรองขอรับใบปริญญาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อเสนอ
ผอ.สำนักสงเสริมวิชาการฯ อนุญาต

ขอคำรองขอรับใบปริญญาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 
และกรอกรายละเอียดตางๆ ใหสมบูรณ

ชำระเงินคาปรับที่ฝายการเงิน 
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ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล

สำานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

1. จัดบรกิารดแูลสขุภาพเบือ้งตน้ แกนั่กศกึษาและบุคลากร ของศนูยก์ารศกึษาภายนอก
มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบรูณ ์ในเวลาปฏบิตังิานปกต ิคอื ๘.3๐-1๖.3๐ น. ณ หอ้งธุรการศูนย์
นอก ได้แก่

บริการจ่ายยาสามัญประจำาบ้าน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น

1.1 ให้การปฐมพยาบาลผู้ป่วย

1.๒ ให้บริการตรวจเพื่อประเมินสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การช่ังน้ำาหนัก วัดความสูง 
วัดความดันโลหิต ตรวจหาน้ำาตาลในปัสสาวะ และตรวจร่างกายทั่วไป

1.3 เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

1.๔ ใหก้ารสนบัสนนุยาสามญัประจำาบา้นและเวชภณัฑ์ท่ีจำาเป็น แกอ่งค์การนกัศึกษา
และชมรมกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้บริการผู้ป่วยระหว่างการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่มีอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยฯ ควบคุมรับผิดชอบโดยให้ตัวแทนนักศึกษาติดต่อขอรับฟอร์มการยืม–เบิก
อุปกรณ์ล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ประจำาฝ่ายอนามัย ณ อาคารพยาบาล ก่อนวันจัดกิจกรรม และ
ต้องนำาอุปกรณ์ที่ขอยืมมาคืนตามกำาหนดเวลาที่ระบุ

๒. บริการส่งต่อนักศึกษาที่มีการเจ็บป่วยตามข้อกำาหนดของสถาบันฯ ไปรับการรักษาที่ 
เหมาะสม ณ โรงพยาบาลใกล้เคียงศูนย์การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีรายละเอียดของ
ข้อกำาหนดและระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

๒.1 ข้อกำาหนดขอบเขตการเจบ็ปว่ยของนักศกึษาท่ีฝา่ยอนามยัฯจะพจิารณาใหม้ ีการ
ส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษา ณ โรงพยาบาลใกล้เคียงศูนย์การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
ประกอบไปด้วยกรณีต่างๆ ดังนี้

๒.1.1 นักศึกษาที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่รุนแรง หรือเจ็บป่วยหนักและอยู่ใน
ภาวะวิกฤติ 

๒.1.๒ นักศึกษาที่เจ็บป่วยและต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลใกล้เคียง
ศูนย์การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่ามีปัญหาเดือด
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ร้อนด้านการเงิน และไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงาน/องค์กรใดๆ ได้

๒.๒ มหาวิทยาลัยฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษานักศึกษาที่ถูกส่งจากฝ่าย
อนามัย ไปรับการรักษาดังกล่าวในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเนื่องปีการ
ศกึษา อนึง่ สทิธนิีจ้ะใชไ้ดเ้ฉพาะนักศกึษาทีไ่ด้รบัการสง่ตอ่ตามระเบียบปฏิบัติทีก่ำาหนดอยา่งถกู
ตอ้ง และตอ้งเปน็นกัศกึษาทีผู่ป้กครองหรอืตนเองไมส่ามารถขอรับสิทธกิารเบกิคา่รกัษาพยาบาล
จากหน่วยงาน องค์กร หรือ บริษัทประกันชีวิตใดๆ ได้เท่านั้น

๒.3 ระเบียบปฏิบัติในการขอใช้สิทธิการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล มีดังนี้

๒.3.1 เมื่อมีการเจ็บป่วยหนักตามข้อกำาหนดขอบเขตการเจ็บข้างต้นนักศึกษา
ที่เจ็บป่วย หรือผู้ช่วยเหลือ/ ผู้ประสบอุบัติเหตุ ต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำา
ฝ่ายอนามัยฯ เพื่อขอรับพิจารณาการส่งต่อไปโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ หากตรงตามหลักเกณฑ์ 
เจา้หนา้ทีจ่ะใหใ้บสง่ตอ่ท่ีกรอกขอ้มลูเรียบร้อยแล้วแกผู้่ปว่ยหรอืผูป้ระสานงานแทน จากนัน้ต้อง
นำาใบส่งต่อดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และแจ้งข้อมูลให้ทราบ
อยา่งถกูตอ้ง การสง่ตอ่นกัศกึษาท่ีเจบ็ปว่ยตามขอ้กำาหนดขอบเขตดงักลา่วจะถกูดำาเนนิการเฉพาะ
ช่วงวันและเวลาการปฏิบัติราชการปกติเท่านั้น คือ จันทร์–ศุกร์ เวลา ๘.๐๐–1๖.3๐ น. (ยกเว้น
วันหยุดราชการ)

๒.3.๒ ในกรณีของนักศึกษาท่ีพักในหอพักของสถาบันฯ หากมีการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินนอกเวลา ราชการให้นักศึกษาที่เจ็บป่วย หรือผู้ช่วยเหลือแจ้งต่ออาจารย์ผู้ควบคุมหอพัก 
และใหอ้ยู่ดลุยพินจิ ของอาจารยผ์ูค้วบคมุหอพกั ในการพจิารณาออกใบส่งต่อเพือ่สง่ตัวนกัศกึษา
ที่เจ็บป่วยไปรับการรักษา ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ต่อไป (ทั้งนี้โดยที่ฝ่ายอนามัย ได้ดำาเนินการ
ประสานงานกับอาจารย์ผู้ควบคุมหอพักให้รับทราบร่วมกันไว้แล้ว)

๒.3.3 เมื่อนักศึกษาที่เจ็บป่วยซึ่งถูกส่งต่อ ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาล
เพชรบรูณเ์รยีบรอ้ยแลว้ ให้นักศึกษาผู้น้ัน หรือผู้แทนทีท่ราบขอ้มลูการรกัษา (ในกรณท่ีีผูป้ว่ยไม่
สามารถตดิตอ่ไดด้ว้ยเหตจุำาเปน็ทีมี่เหตผุลรับฟังได)้ กลบัตดิตอ่ประสานงานกบัเจา้หนา้ทีป่ระจำา
ฝ่ายอนามัย ณ อาคารพยาบาล ภายในกำาหนดเวลา 3 วัน หลังจากรับการรักษาเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือแจ้งยอดรวมจำานวนเงนิทีโ่รงพยาบาลเพชรบรูณจ์ะเกบ็เป็นค่ารกัษาผูป่้วยสง่ต่อ เพือ่รวบรวม
ขอ้มูลไว้ดำาเนนิการตอ่ไป ตามระเบยีบ อนึง่ หากนกัศกึษาทีเ่จ็บป่วยซ่ึงไดร้บัการสง่ต่อรายใด ไม่
กลับมาแจ้งข้อมูลค่ารักษาตนเองดังกล่าว ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนามัยฯ มหาวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ
ในการขอรับสิทธิการส่งต่อในโอกาสต่อๆ ไปทันที
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๒.3.๔ นักศึกษาจะมาขอเบิกเงินค่ารักษาต่อมหาวิทยาลัยฯ ตามวงเงินการส่ง
ดังกล่าวไม่ได้ หากปฏิบัติ ด้วยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบที่กำาหนดไว้ กล่าวคือ หาก
นักศึกษาไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ด้วยตนเอง แล้วนำาใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายใน
การรกัษาของโรงพยาบาลมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีป่ระจำาฝา่ยอนามยัฯ ในภายหลังเพ่ือเบิกค่ารักษา
ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาไม่สามารถเบิกค่ารักษาจากมหาวิทยาลัยได้
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การบริการงานห้องสมุด

งานบริการยืม-คืนบริการหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. บริการยืม-รับคืนหนังสือ

๒. บริการยืม-รับคืนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. ทวงหนังสือเกินกำาหนด

๔. รวบรวมหนังสือใหม่เพื่อให้บริการ

๕. จัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น เพื่อให้บริการ

๖. รวบรวมและเตรียมหนังสือจองและรับจองหนังสือ

๗. บริการและจัดเก็บหนังสือจอง

งานบริการวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

1. บริการยืม-คืน

๒. ทำาสารนิเทศบริการข่าวสารทันสมัย

3. จัดเก็บแฟ้มข้อมูลข่าวสารทันสมัยและให้บริการ

บริการยืม–คืน หนังสือ (เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา ๘.๐๐–๑๖.๓๐ น.)

1. อาจารย์ประจำายืมได้ไม่เกินคนละ ๒๐ เล่ม ต่อ 1 ภาคเรียน

๒. อาจารย์พิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ยืมได้ไม่เกินคนละ 1๐ เล่ม ต่อ 1 เดือน

3. นักศึกษาปริญญาตรียืมได้ไม่เกินคนละ ๕ เล่ม ต่อ ๒ สัปดาห์

๔. นักศึกษาปริญญาโทยืมได้ไม่เกินคนละ 1๐ เล่ม ต่อ ๒ สัปดาห์

๕. อัตราค่าปรับหนังสือทั่วไป ปรับเล่มละ ๕ บาท ต่อ 1 วัน

๖. ในกรณีที่ผู้ยืมทำาหนังสือหาย ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ยืม–คืน ชั้น ๒ ภายใน ๗ วัน หาก
ยังหาหนังสือไม่พบ ผู้ยืมจะต้องชดใช้เงินเป็น ๒ เท่าของราคาหนังสือที่ปรากฎในทะเบียนหรือ
ราคาจำาหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน และเพิ่มค่าเตรียมการในด้านเทคนิคอีกรายละ 3๐ บาท
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บริการหนังสือสำารอง และจองหนังสือ (เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

เป็นบริการที่หอสมุดจัดทำาขึ้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสั่งจองหนังสือตำาราหรือสิ่งพิมพ์ ที่ใช้
ประกอบการสอนให้นักศึกษาได้ใช้โดยทั่วถึงกัน ส่วนในกรณีที่ผู้ใช้หาเอกสารบนชั้นไม่พบ
ก็สามารถขอจองหนังสือ หอสมุดจะเรียกคืนเอกสารเล่มนั้น และผู้ใช้จะต้องมารับเอกสาร
ตามกำาหนดเวลา

บริการวารสารและหนังสือพิมพ์

ให้บริการวารสารใหม่และล่วงเวลา หนังสือพิมพ์ จุลสาร จัดเก็บไว้ให้ค้นคว้าย้อนหลัง 
รวมถึงการจัดทำาดรรชนีวารสาร กฤตภาค งานสร้างฐานข้อมูลจากบบทความวารสาร

บริการอ้างอิงและตอบคำาถาม

บรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีจะอำานวยความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลจากพิมพ์ต่างๆ 
ตอบคำาถาม หนังสืออ้างอิง หนังสือวิจัย/ วิทยานิพนธ์

บริการจัดหาสิ่งพิมพ์ และวัสดุการศึกษา

หอสมุดดำาเนินการจัดหาสิ่งพิมพ์ต่างๆ และวัสดุการศึกษาตามข้อเสนอของนักศึกษาและ
คณาจารย์

บริการช่วยการค้นคว้า

เป็นบริการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้จากทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท ทั้งภายในสำานักและแหล่งข้อมูลอื่นๆ

ประชาสัมพันธ์

ให้บริการแนะนำาข้อมูลทั่วไป รวมทั้งให้บริการแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหอสมุด
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การทำาบัตรสมาชิก

1. นักศึกษาใหม่จะต้องนำารูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำานวน 1 รูป พร้อมใบเสร็จรับเงิน
คา่ทะเบยีน มาตดิตอ่ขอทำาบตัรสมาชกิหอ้งสมดุทีเ่คานเ์ตอรย์มื–คืน ช้ัน ๒ โดยเขยีนช่ือ–นามสกุล 
หมู่เรียนให้ชัดเจนนักศึกษาที่มีบัตรสมาชิกแล้ว แต่ทำาบัตรหายให้ไปติดต่อเพื่อขอทำาบัตรใหม่

๒. นกัศกึษาต้องนำาใบเสรจ็รบัเงนิคา่ลงทะเบยีนมาแสดงต่อเจา้หนา้ทีเ่พ่ือต่ออายุการใช้
บัตรสมาชิกทุกภาคเรียน

3. ในกรณีท่ีจำาเป็นต้องเปลี่ยนบัตรสมาชิกใหม่ ให้นำาบัตรเก่ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรใหม่

๔. เมื่อจบการศึกษา หรือลาออก ต้องทำาการตรวจสอบหนี้ค้างส่งหนังสือกับหอสมุด

๕. การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก เมื่อพ้นสภาพการเป็นอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วิธีปฏิบัติในการยืม–คืน หนังสือ

๑ หนังสือทั่วไป

ผู้ใชบ้รกิารนำาหนงัสอืและบัตรสมาชกิหรอืบตัรนกัศกึษายืน่ตอ่เจา้หนา้ท่ี เพือ่ทำาการบนัทกึ
การยมื–คนื ดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ ผูใ้ชบ้ริการสามารถดจูากจอคอมพวิเตอรว่์าเจา้หน้าทีบ่นัทกึ
การยืม–คืน ด้วยคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว

๒. หนังสือสำารอง

ยืมหนงัสือใชภ้ายในหอสมดุ ให้แจง้ความจำานงและมอบบัตรสมาชิกไวก้บัเจา้หนา้ทีย่มื–คนื 
เมือ่ใชเ้สรจ็แลว้นำาหนังสอืมาคนืใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละรบับตัรสมาชิกคนื ส่วนการยมืออกนอกหอสมดุ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับหนังสือทั่วไปและต้องส่งคืนภายในเวลาที่กำาหนด

๓. วารสาร และหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา

ให้ยืมใช้ในหอสมุดเท่านั้น โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการยืมหนังสือสำารอง
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ข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้หอสมุด

1. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ

๒. ฝากกระเปา๋ ถงุ ย่าม ฯลฯ ยกเว้นของมคีา่ไว้ท่ีล็อคเกอร์ฝากของ โดยยืน่บัตรนกัศึกษา
หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ต่อเจ้าหน้าที่ และรับกุญแจล็อคเกอร์ไปเปิดตู้ล็อคเกอร์เพ่ือเก็บ
สิ่งของแล้วเก็บรักษากุญแจไว้ จนกว่าจะเสร็จธุระจึงนำากุญแจคืนเจ้าหน้าที่

3. ไม่นำาหนังสือหรือเอกสารใดๆ ของหอสมุดออกนอกอาคาร โดยไม่ได้ยืมหรือ ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ประจำาหอสมุด

๔. ไม่ตัด ฉีกหนังสือ และเอกสารใดๆ ของหอสมุด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และดำาเนินการตามกฎหมาย

๕. ในการใช้หนังสือของหอสมุด เมื่ออ่านเสร็จแล้วโปรดวางหนังสือให้เป็นระเบียบ 
สำาหรับวารสาร หนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ เมื่ออ่านเสร็จแล้วให้นำามาวางไว้ที่เดิม

๖. หนังสือหรือวัสดุใดๆ ที่ยืมไปจากหอสมุด ควรได้รับการรักษาเป็นอย่างดี ไม่ทำาลาย
หรือทำาให้เปรอะเปื้อน

๗. ไม่นำาเครื่องดื่มหรืออาหารเข้าไปรับประทานในหอสมุด

๘. งดเปิดหรือใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทในหอสมุด

๙. ก่อนออกจากหอสมุด โปรดยื่นสิ่งของให้เจ้าหน้าที่ตรวจทุกครั้ง

บทลงโทษ

ผู้ใช้บริการพึงปฏิบัติตามระเบียบที่กำาหนดไว้ถ้าฝ่าฝืน ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีอำานาจพิจารณาดำาเนินการ ดังนี้

1. ตักเตือน

๒. เชิญออกนอกหอสมุด

ห้ามเข้าใช้หอสมุดเป็นระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

3. ตัดสิทธิการใช้บริการ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY
83 หมู 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 67000
โทร. 0-5671-7100 ตอ 1121, 0-5671-7119 (สายตรง)
โทรสาร. 0-5671-7120


