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พระราชปณิธานที่จะพระราชทานการศึกษา เพื่อพัฒนา
ชวีติราษฎร ทรงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาพลเมอืงให้มี
คณุภาพด้วยการให้การศึกษา เพือ่ให้สามารถพึง่ตนเองได้และ
มฐีานะความเป็นอยูด่ขีึน้ อนัจะเป็นประโยชน์ทัง้ส่วนบคุคล
และประเทศชาต ิ ดงัจะเหน็ได้จากพระบรมราโชวาทด้าน
การศกึษาบางตอนท่ีได้พระราชทานแก่คณะครแูละนกัเรยีน 
ณ ศาลาดสุดิาลยัเมือ่วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ว่า

“…การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนา
ความรู ้ความคดิ ความประพฤตแิละคณุธรรมของบคุคล 
สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน
ได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกนัทกุๆ ด้าน สงัคมและ
บ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถ
ธ�ารงรกัษาความเจรญิมัน่คงของประเทศชาตไิว้ และ
พฒันาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด”



ค�าปรารภ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้กระผม ดร.วิศัลย์ 
โฆษติานนท์ ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของ
กระผม ยงัความตระหนกัมาสูต่วักระผมว่า จะต้อง
ท�าหน้าที่นี้ ให้ดีที่สุดให้จงได้ เพื่อความวัฒนา

สถาพรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม
เพชรบูรณ์และของประเทศชาติตลอดไป

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีอ�านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�าหนดนโยบาย การอนุมัติแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย การออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การ
ก�ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การอนุมัติปริญญา 
ตลอดจนการพิจารณาการให้ความเหน็ชอบกจิการต่างๆ ของมหาวทิยาลยัฯ เป็นต้น

กระผมในฐานะที่เป็นคนเพชรบูรณ์โดยก�าเนิด และได้ท�างานด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อพัฒนาเพชรบูรณ์มาโดยตลอด กระผมมีความคาดหวังต่อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อยู่ 3 ประการ คือ

1. มหาวิทยาลัยฯ จะต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน เพื่อท�าหน้าที่
พัฒนาสังคมเพชรบูรณ์และประเทศชาติ

2. มหาวิทยาลัยฯ จะต้องเป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีและสร้างองค์ความรู้
เกีย่วกับเพชรบูรณ์ท่ีดีท่ีสดุ ช�านาญงานด้านวชิาการในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัเพชรบรูณ์
ที่มากที่สุด

3. มหาวิทยาลัยฯ จะต้องเป็นองค์กรทางการศึกษาที่ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมและท้องถิ่นเพชรบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ บุคลากร 
ตลอดจนทรัพยากรทุกอย่างที่มีอยู่

หน้าที่ที่สาคัญที่สุดของนายกสภามหาวิทยาลัยฯ คือ การสื่อสารระหว่าง 
สภามหาวทิยาลยัฯ กับฝ่ายบรหิาร คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัฯ 
โดยกระบวนการสื่อสารนี้จะท�าให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นเอกภาพในการปฏิบัติหน้าที่



ของแต่ละส่วน เพือ่มุง่ไปสูจ่ดุมุง่หมายเดยีวกนั นัน่คอืประโยชน์สงูสดุของมหาวทิยาลยัฯ 
การส่ือสารดังกล่าวจะต้องเป็นไปในลักษณะการสื่อสารสองทาง นั่นคือ สภา-
มหาวิทยาลัยฯ คิดอย่างไร ท�าอะไร ออกกฎระเบียบอะไร ทุกส่วนทุกฝ่ายในมหา-
วิทยาลัยฯ จะต้องรับทราบ รับรู้ปัญหา สถานการณ์ ความจ�าเป็น อย่างเข้าใจ
ในเหตุผลและอย่างทัว่ถงึ โดยสภามหาวทิยาลยัฯ เอง กจ็ะต้องสามารถอธบิายเหตผุล 
ความจ�าเป็นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทางกลับกัน ส่วน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกระดับ 
ตลอดจนนักศึกษา จะต้องสามารถสื่อสารถึงสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ เพื่อท่ีจะได้
สอบถามข้อข้องใจ น�าเสนอข้อขัดข้องหรือคับข้องหมองใจต่างๆ ตลอดจนเสนอ
แนะแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในทุกๆ เรื่อง เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯ 
ได้น�าไปพิจารณาด�าเนินการ อันจะน�าไปสู่การท�างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของ
แต่ละส่วนของมหาวิทยาลัยฯ

จุดมุ่งหมายสูงสุดในการท�าหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ของกระผม ก็คือ 
การท�าให้มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์เป็นสถาบันการอุดมศึกษาของจังหวัด
เพชรบรูณ์ทีมี่เกยีรติภมูสิงูสดุ ท่ามกลางความช่ืนชมจากสังคมส่วนรวม เหล่าคณาจารย์
และบุคลากร จะต้องมีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติในมหา-
วิทยาลัยฯ แห่งนี้ เหล่านักศึกษาก็เช่นกัน จะต้องเกิดความรัก ความภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยร่วมกันรักษาและจรรโลงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยฯ ตลอด
เวลาที่ศึกษาอยู่ หรือแม้กระทั่งเมื่อศึกษาจบและออกไปท�างานรับใช้สังคมแล้ว

ประการสุดท้ายคือ กระผม เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
คนแรกที่เป็นคนเพชรบูรณ์ และอยู่ในพื้นที่เพชรบูรณ์ตลอดเวลา กระผมตั้งใจที่จะ
อุทิศตน อุทิศเวลา ท�างานในหน้าที่ด้วยความใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยฯ อย่างทุ่มเท
และใส่ใจ ท�างานบนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมตามหลักการและเหตุผลท่ีถูกต้อง 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ของเรา

การจะท�าให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงลงไปได้นั้น กระผมจะต้องขอ
ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากพวกเรา “ชาวราชภัฏเพชรบูรณ์” ทุกคนครับ

ดร.วิศัลย์  โฆษิตานนท์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวทิยาลยัฯ ขอต้อนรบันกัศกึษาใหม่ ประจ�า
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทุกคน ที่ท่านได้มีโอกาสเข้า
มาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซ่ึงเป็น
หนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่ง ที่มีปรัชญา
โดยรวมสอดคล้องกัน ตามพระราชปณิธาณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ที่ได้
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภฏั” 
พร้อมพระราชทานพระราชลัญจกรเป็นตราประจ�า

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุก
แห่ง “เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ใกล้ชิดกับท้องถิ่น สร้างความเจริญรุ่งเรือง
ให้กับท้องถิ่น เพื่อร้อยรัดกับสภาพแวดล้อมของสังคม อันจะท�าให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศชาติในที่สุด

ในนามของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการ และงาน
ทะเบียน ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส�านักทุกคน ที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีความจ�าเป็นแก่นักศึกษา เพื่อน�าไปปฏิบัติ และปรับใช้ตลอดระยะ
เวลาของการศกึษาในหลกัสตูรทีต่นเองได้สมคัรเข้าเรยีนในมหาวทิยาลยัฯ แห่งนี ้คูม่อืฉบบันี้ 
จึงเปรียบเหมือนเส้นทางตั้งแต่เร่ิมต้น จนถึงปลายทางของการศึกษาตามหลักสูตรต่างๆ 
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ จะได้รับความรู้ และความเข้าใจในการด�าเนินการ 
ในการจัดท�าแผนการเรียนรู้ให้กับตนเองตลอดระยะเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
แห่งน้ี ท�าให้ผู้เรียนทุกคนเกิดความสะดวก รวดเร็ว รู้ขั้นตอนในการปฏิบัติในการเรียนรู้
ตามหลักสูตร อันจะน�าพาให้ตนเองประสบความส�าเร็จในการศึกษาตามหลักสูตร อย่างมี
ประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม ไม่มีต�าราและคู่มือใดๆ ที่จะมีความสมบูรณ์
ที่สุด จึงยังมีสิ่งอื่นอีกมากที่นักศึกษาทุกคนจะได้รับรู้ และท�าความเข้าใจหลังจากได้เข้ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยใช้คู่มือฉบับนี้เป็นหลักในการปฏิบัติ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การปรับตัว ปรับตน ท�าความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆ 
ในอนาคตทีจ่ะเกดิข้ึน จงึเป็นสิง่ส�าคญัทีน่กัศกึษาจะต้องน�ามาปรบัใช้ให้เข้ากบัสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน

ขออ�านวยอวยพร ให้ทุกคนส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นบุคคลที่มี
ความพร้อมในด้านคุณธรรมอันดีงาม และความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีตนเอง
ศึกษา คิดดี ท�าดี เพื่อให้เกิดอานิสงส์ที่ดีกับตนเอง ความส�าเร็จดังกล่าวจะกลายเป็นความ
ภาคภูมิใจของชีวิตได้อย่างดียิ่งในอนาคตอันไม่นานนี้

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  จันดา)
อธิการบดี



ค�าน�า
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ เป็นสถาบนัอดุมศกึษาทีมุ่ง่พฒันานกัศกึษา

ให้มคุีณสมบตัลิกัษณะทีพ่งึประสงค์ทีม่หาวทิยาลัยก�าหนดข้ึน คือ มีความเป็นเลศิ
ทางวิชาการ โดยมคีวามรู ้ ความเชีย่วชาญในวชิาชพีทีศ่กึษา มทีกัษะพืน้ฐานด้าน
การใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลย ี มีความสามารถในการสือ่สารทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ตลอดจนมทีกัษะอืน่ๆ ทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชีวติ มคุีณธรรม จรยิธรรม
และนยิมความเป็นไทย ดงันัน้การศกึษาในมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ นกัศึกษา
จงึต้องมคีวามตัง้ใจ ใฝ่รู ้ และแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ ทีม่หาวิทยาลัย
จดัไว้ให้อย่างเตม็ที ่ เพือ่พฒันาตนเองให้มีคณุลักษณะเป็นบณัฑติทีพ่งึประสงค์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ทีร่ะบไุว้ “บณัฑติมีความรู ้สูง้าน” ตามคุณลักษณะ

คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ มหาวิทยาลัยจัดท�าขึ้นเพื่อเป็นคู่มือส�าหรับนักศึกษา
ใหม่ ให้ทราบข้อมลูทัว่ไปของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เก่ียวกับหน่วยงานท่ี
บรกิารนกัศกึษา กฎระเบยีบต่างๆ ทีน่กัศกึษาควรทราบ แนวปฏิบตัสิ�าหรบันกัศึกษา
ในด้านการเรียนและอ่ืนๆ นอกเหนือจากนั้นนักศึกษายังสามารถใช้คู่มือเล่มนี้ใน
การบันทกึข้อมลูเกีย่วกบันกัศึกษาเองทัง้ในด้านการเรยีนและส่วนตวั ตลอดระยะ
เวลาการศกึษาในมหาวทิยาลยัจนส�าเรจ็การศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์
หวงัว่านกัศกึษาคงจะใช้สมดุบนัทกึเล่มนีใ้ห้เกดิประโยชน์ให้มากทีส่ดุ และในนาม
ของผู้บรหิารคณาจารย์และบคุลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ ขอต้อนรบั
นกัศกึษาใหม่ทกุคนด้วยความยนิดยีิง่
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นายประยูร  ไชยบุตร
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร. วินัย เชื่อมวราศาสตร์
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์สุชิน อินทร์สา
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ. ศันสนีย์ อุตมอ่าง
รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร. แขขวัญ สุนทรศารทูล
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์ปาณิสรา คงปัญญา
รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ผศ.ดร. วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

อาจารย์สุเมธ สงวนใจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์

ผศ.ดร. อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๐๑

 ๐๑

 ๐๕

 ๐๓

 ๐๔

 ๐๒

 ๐๒

 ๐๖

 ๐๓  ๐๗

ท�าเนียบรองอธิการบดี

ท�าเนียบผู้ช่วยอธิการบดี

 ๐๑

 ๐๖

 ๐๒

 ๐๗

 ๐๓

 ๐๒  ๐๓  ๐๔

 ๐๕

 ๐๑
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ท�าเนียบคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 ๐๑

 ๐๕

 ๐๒  ๐๓

 ๐๔

 ๐๑

 ๐๔

 ๐๒

 ๐๕

 ๐๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด�ารัสวิทย์ ปทุมมาศ
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เรืองวิทยาภรณ์ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.สมบัติ บุญเลี้ยง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส.ท.ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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 ๐๑

 ๐๔
 ๐๕

 ๐๒

 ๐๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์กมล บุญเขต
ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์วิศิษฐ์ จันทร์ตั้ง
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ท�าเนียบผู้อ�านวยการส�านักและสถาบัน

 ๐๑

 ๐๕

 ๐๒  ๐๓

 ๐๔
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สญัลกัษณ์ประจ�ามหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบรูณ์
ความหมายของสใีนสญัลกัษณ์

สนี�า้เงนิ แทน สถาบนัพระมหากษตัรย์ิก�าเนดิ
  และพระราชทานนาม “ราชภฏั”

สเีขยีว แทน แหล่งทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัในธรรมชาติ
  และสิง่แวดล้อมทีส่วยงาม

สทีอง แทน ความเจรญิรุง่เรอืงทางปัญญา

สส้ีม แทน ความรุง่เรอืงของศลิปวฒันธรรมท้องถิน่
  ทีก้่าวไกล

สขีาว  แทน ความคดิอนับรสิทุธิข์องนกัปราชญ์
  แห่งพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ

ดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย : ดอกอินทนิล

สีประจ�ามหาวิทยาลัย   : สีม่วง

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย  : ปญญฺา เสฏฐา

     “ปัญญาเป็นสิง่ประเสรฐิสดุ”
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• ปณธิาน

 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ เพิม่พนูคณุธรรม

 เลศิล�า้ปัญญา อดุมศกึษาเพือ่พฒันาท้องถิน่

• วสิยัทัศน์

วสิยัทัศน์ : มหาวทิยาลัยราภฏัเพชรบรูณ์ เป็นแหล่งองค์ความรูท้ีม่คีณุภาพ 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนสู่ความเป็นสากล

• พนัธกจิ 

๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

๒. ศกึษา วจิยั เพือ่สร้างและพฒันาองค์ความรู ้สูค่วามเป็นสากล สามารถ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บริการวิชาการ พัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

๔. ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย

๕. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

• ค่านยิมองค์กร

๑. ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. มุ่งสู่ความส�าเร็จเพื่อส่วนรวม

๓. แสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ

๔. รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความสามัคคี

๕. ด�ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ

• เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั

“เป็นแหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
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• อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั

“บัณฑิตมีความรู้ สู้งาน”

• ประเดน็ยทุธศาสตร์

๑. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ
สู่มาตรฐานวิชาชีพสากล

๒. การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากล
เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. การบรกิารวชิาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่สงัคม และสบืสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๕. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๖. การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

• เป้าประสงค์

๑. บณัฑติมคีวามรู ้คณุธรรม จรยิธรรม และด�ารงชวีติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

๒. หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลง

๓. มีงานวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

๔. มีการวิจัย หรือการประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่มีการบูรณาการสากล
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. มีการบูรณาการการวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์เข้ากับภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย

๖. มกีารตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิยั หรอืจดทะเบียนทรพัย์สนิทางปัญญา 
การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือน�าไปใช้ประโยชน์

๗. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน 
หน่วยงานในท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๘. มีเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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๙. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ

๑๐. มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๑. เป็นผูน้�าในการเผยแพร่ และจดักจิกรรม เพือ่อนรัุกษ์ ส่งเสริม สนบัสนนุ 

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๒. ให้บรกิารวชิาการและสร้างเครอืข่ายด้านศลิปวฒันธรรมและภูมปัิญญา

ท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ
๑๓. มกีารบรูณาการด้านศลิปวฒันธรรมและภูมปัิญญาท้องถิน่เข้ากบัการ

เรียนการสอน
๑๔. มีการบริหารจัดการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล
๑๕. มหาวิทยาลัยเป็นแกนหลักของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการพัฒนาสู่

การเป็นประชาคมอาเซียน
๑๖. นักศึกษาและบคุลากรของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

การเป็นประชาคมอาเซียน
๑๗. มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างประเทศที่

สอดคล้องกับภารกิจ
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• ประวตัคิวามเป็นมาของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ โดยนายจ�ารูญ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ร่วมกับพ่อค้า ประชาชน และสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้
ท�าหนงัสอืถึงรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่ขอจดัตัง้โรงเรยีนฝึกหดัครขูึน้ 
บนพื้นที่ ๘๕๖ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา บริเวณถนนสระบุรี-หล่มสัก ต�าบลสะเดียง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

โดยมีเหตุผลในการขอตั้งดังนี้

๑. จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
การศึกษานั้นยังขาดแคลนครูเป็นจ�านวนมาก

๒. จงัหวดัเพชรบรูณต์ัง้อยูใ่จกลางของประเทศและมจีงัหวดัอืน่ๆ ลอ้มรอบถงึ 
๗ จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และเลย จึงขอ
จัดตั้งสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น เพ่ือให้นักเรียนจากจังหวัดใกล้เคียงได้เดินทาง
มาศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย
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๓. จงัหวดัมทีีด่นิมอบใหห้ลายรอ้ยไร ่เปน็ทีด่นิในเขตผงัเมอืงตามพระราช
กฤษฎีกา พ.ศ.๒๔๘๔ ออกในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สั่งให้กรมการฝึกหัดครู มาส�ารวจท�าแผนผังที่ดิน ซึ่งติด
ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ ๓ กิโลเมตร

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้น
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยประกาศตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๖ และได้
แตง่ตัง้ใหน้ายนอ้ย สปีอ้ อาจารย์เอกโรงเรียนฝึกหัดครูพิบลูสงคราม จงัหวดัพษิณโุลก 
มารักษาราชการในต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ และได้รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๙ โดยรับผิดชอบ
การศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร

วันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๘ มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘” วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๒๗ มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๒๗” ซึง่มผีลใหว้ทิยาลยัครสูามารถผลติบณัฑิตสาขาวชิาชพีอืน่ท่ีไมใ่ชว่ชิาชพี
ครูได้

พ.ศ.๒๕๒๘ สภาการฝกึหดัคร ูไดก้�าหนดขอ้บงัคบัวา่ดว้ยกลุม่วทิยาลยัคร ู
ให้เรียกกลุ่มวิทยาลัยครู ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ วิทยาลัยครูพิบูล
สงคราม วทิยาลยัครนูครสวรรค ์และวทิยาลยัครกู�าแพงเพชร สหวทิยาลยัพทุธชนิราช 
โดยส�านักงานสหวิทยาลัยตั้งอยู่ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

พ.ศ.๒๕๓๕ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการได้น�าความกราบบังคมทูล
พระกรณุาขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชฯ 
และพระองค์ท่านก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า 
“สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์” ซึ่งมีแนวโน้มจะต้องปรับเปลี่ยนสภาพให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา ๗ คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็นนิติบุคคล มี
ฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย
เพื่อพัฒนาทอ้งถิน่ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหก้ารศกึษาทางวชิาการ และการศึกษาวชิาชพี
ชั้นสูง ท�าการวจิัย ให้บริการทางวชิาการแก่สังคม ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู 
ส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรประจ�าการ
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พ.ศ.๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ลงพระ
ปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘

พ.ศ.๒๕๔๐ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยา
ศาสตรดษุฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาวทิยาศาสตร ์โปรแกรมวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ.๒๕๔๑ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ แด่พระบรมราชวงศ์

• ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาศิลปศาสตร์ สายศิลปกรรมและศิลปะประยุกต์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม แด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

• ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาการศึกษาสายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

• ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาการศึกษาสายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษานอกระบบ แด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

• ทลูเกลา้ฯ ถวายปรญิญาวทิยาศาสตรดษุฎบัีณฑติกติตมิศักดิ ์สาขา
วิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิชาเคมี แด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีี

พ.ศ.๒๕๔๒ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์และประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ แด่พระบรมราชวงศ์

• ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

• ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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วนัที ่๑๐ มถินายน พ.ศ.๒๕๔๗ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุย
เดชฯ จึงทรงพระกรุณาโปรกเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗ และมีผลบังคับใช้ ท�าให้สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ เปลี่ยนสถานภาพ
เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” โดยสมบูรณ์

พ.ศ.๒๕๔๗ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี

พ.ศ.๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ปจัจบุนัมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณเ์ปดิสอนระดบัปรญิญาตร ีเปดิสอน
หลกัสตูร ครุศาสตรบณัฑติ, ศลิปศาสตรบณัฑติ, นติศิาสตรบ์ณัฑติ, รฐัศาสตรบณัฑติ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, บริหารฑธุรกิจบัณฑิต, บัญชีบัณฑิต, เศรษฐศาสตร
บัณฑติ, นเิทศศาสตรบณัฑติ, วทิยาศาสตรบณัฑติ, เทคโนโลยบีณัฑติและวศิวกรรม
ศาสตรบัณฑิต โดยเปิดสอนทั้งภาคปกติและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อ
ปวงชน (กศ.ปช.)  ระดบัปรญิญามหาบณัฑติเปดิสอนหลกัสตูร ครศุาสตรมหาบัณฑิต, 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
และบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ ระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติเปดิสอนหลกัสตูร ครศุาสตร
ดุษฎีบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต
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โครงสร้างการบรหิาร
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ
¡Ô¨¡ÒÃÊÀÒ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ
½†ÒÂ·ÃÑ¾Â�ÊÔ

áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¼ÙŒª‹ÇÂÍ¸Ô¡ÒÃº´Õ
½†ÒÂÀÙÁÔ·ÑÈ¹�

¼ÙŒª‹ÇÂÍ¸Ô¡ÒÃº´Õ
½†ÒÂ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ
ÇÒ§á¼¹
áÅÐ¾Ñ²¹Ò
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นโยบายการบรหิาร
๑. ด้านการจดัการศกึษา
 ๑.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทวิชา

ต่างๆ ตามความต้องการของท้องถิน่และสงัคม
 ๑.๒ ส่งเสริมการผลิตบณัฑิตด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม 

สาขาบรหิารธรุกจิ และการจดัการภาษาต่างประเทศ และสาขาอืน่ตามความต้องการ
ของท้องถิน่

 ๑.๓ ส่งเสรมิบรรยากาศทางวชิาการโดยจดัสภาพแวดล้อมในสถาบนั
ให้เอือ้ต่อการแสวงหาความรู้

 ๑.๔ พัฒนางานด้านวิชาการต่างๆ โดยให้มีห้องปฏิบัติการและ
เครือ่งมอือปุกรณ์และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

  ๑.๔.๑ สร้างเครอืข่ายการเรยีนรูด้้านสารสนเทศระหว่างสถาบนั
ทัง้ภายในและต่างประเทศ

  ๑.๔.๒ ส่งเสรมิให้นกัศกึษามทีกัษะในการปฏบิตังิานจากสถานการณ์
จรงิอย่างครบวงจร

  ๑.๔.๓ ส่งเสรมิการผลติให้มปีรมิาณเพยีงพอมคีณุภาพ คณุธรรม
จรยิธรรม

๒. ด้านการวจิยั
 ๒.๑ ส่งเสริมบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันให้มีศักยภาพสูง

และมเีจตคตทิีด่ใีนการท�างานวจิยั
 ๒.๒ พฒันาส�านักวิจยัให้มบีทบาทในการประสานงานและประสาน

ความร่วมมอืระหว่างนกัวจิยัด้วยกนั
 ๒.๓ ส่งเสรมิให้บคุลากรในสถาบนัได้ท�างานวจิยัในศาสตร์สาขาต่างๆ 

ทกุด้านทีม่ผีลต่อการพฒันา

๓. ด้านการบรกิารวชิาการ
 ๓.๑ พฒันาศนูย์ปฏบิตักิารอดุมศกึษาเพือ่พฒันาท้องถิน่
 ๓.๒ ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

เพือ่บรกิารวชิาการแก่ท้องถิน่
 ๓.๓ พฒันางานวิชาการให้มีความหลากหลายทัง้ในรปูแบบ วธิกีาร 

กลุม่เป้าหมายโดยเน้นเร่ืองคณุภาพชวีติ และสภาพแวดล้อม
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๔. ด้านการปรบัปรงุถ่ายทอดเทคโนโลยี
 ๔.๑ ส่งเสริมให้ศูนย์วิทยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยกุต์ท�าหน้าที่

ตามภารกจิของสถาบนั
 ๔.๒ น�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปรบัปรงุถ่ายทอดและพฒันา

เทคโนโลยี
 ๔.๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนในท้องถิน่เหน็คุณค่า และร่วมมอืกนัรกัษา

สิง่แวดล้อม รูจ้กัน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใช้ในการด�ารงชวีติอย่างชาญฉลาด

๕. ด้านการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม
 ๕.๑ ส่งเสรมิให้มกีารศกึษา ค้นคว้า วจิยั ข้อมลูทางศิลปวฒันธรรม 

บรูณาการ การจดัการเรยีนการสอนและบรกิารท้องถิน่
 ๕.๒ ส่งเสรมิให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ในการจดักจิกรรม

ทางศลิปวฒันธรรมท้องถิน่
 ๕.๓ สนบัสนนุให้สถาบนัมกีารพฒันาระบบข้อมลูได้แก่ คน งบประมาณ 

เคร่ืองมอืวสัด ุอปุกรณ์ กระบวนการจดัเกบ็ข้อมลูด้วยระบบทีท่นัสมยั
 ๕.๔ ส่งเสรมิแลกเปล่ียน เผยแพร่ผลงานทางศลิปวฒันธรรมทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ

๖. ด้านการผลติครแูละส่งเสรมิวทิยฐานะครู
 ๖.๑ ผลติครทูีมี่ทกัษะทางกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการสร้าง

องค์ความรู ้ใหม่โดยประยกุต์ทฤษฎหีลกัการกบัข้อเทจ็จรงิในบรบิทของสังคมไทย
 ๖.๒ ส่งเสรมิให้นกัศกึษามีจติส�านกึในการรกัษาสบืทอดวฒันธรรม

ท้องถิน่
 ๖.๓ จดัหาบคุลากรในสาขาทีข่าดแคลนเช่น คณติศาสตร์
 ๖.๔ ส่งเสริมให้นักศึกษา ครูมีจิตส�านึกในการรักษาสืบทอดศิลป

วฒันธรรมท้องถิน่
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๗. ด้านการบรหิาร
 ๗.๑ ส่งเสริมบคุลากรให้พฒันาด้านความรู้ คุณวฒุ ิและต�าแหน่งทาง

วชิาการเพิม่สงูขึน้ สถาบนัจะสนบัสนนุด้วยขวญัและก�าลงัใจ และสวสัดกิารมากขึน้
 ๗.๒ จดัหาอาจารย์ และเจ้าหน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วามสามารถเพียงพอ

ต่อการพฒันาสถาบนั
 ๗.๓ ปรบัปรงุระดบั และรปูแบบการบรหิารสถาบนัแบบมีส่วนร่วม 

เพือ่มุง่สูค่วามคล่องตวัและความเป็นเลศิของสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่พฒันาท้องถิน่
  ๗.๓.๑ พฒันางานบรกิารเพือ่สนบัสนนุกจิการต่างๆ ของสถาบนั

ให้มคีวามเพยีงพอ รวดเรว็ และถกูต้อง

  ๗.๓.๒ จดัตัง้ และพฒันาเครอืข่าย สารสนเทศให้สามารถแลก
เปลีย่นข้อมลู ทัง้ภายในศนูย์ส�านกั คณะ และระหว่างสถาบนั

  ๗.๓.๓ สนบัสนนุให้มกีารพัฒนาองค์กรด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง 
เพือ่รองรับการเปลีย่นแปลง

นโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษา

๑. ด้านคณุภาพองค์กร
 ๑.๑ ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดท�าระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 ๑.๒ ส่งเสริมการบริหารงานองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทุกหน่วยงาน
 ๑.๓ ส่งเสริมวัฒนธรรมการท�างานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

๒. ด้านคณุภาพบณัฑติ

 ๒.๑ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

 ๒.๒ ส่งเสรมิการพฒันาหลกัสตูรตามมาตรฐานกรอบคณุวฒุอิดุมศกึษา

 ๒.๓ ส่งเสริมการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมุ่งเน้น
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
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ท�าเนยีบผูบ้รหิาร

ล�าดับที่ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง ปี

1 นายน้อย สีป้อ อาจารย์ใหญ่ ๒๕๑๖ - ๒๕๒๐

2 นายน้อย สีป้อ อธิการ ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔

3 ผศ.สุประดิษฐ์ ลิปรัตนกุล อธิการ ๒๕๒๔ - ๒๕๒๖

4 ดร.บัญฑิต วงค์แก้ว อธิการ ๒๕๒๖ - ๒๕๒๘

5 ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร อธิการ ๒๕๒๘ - ๒๕๒๙

6 ดร.วิชัย รัตนากีรณวร อธิการ ๒๕๒๙ - ๒๕๓๑

7 ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง อธิการ ๒๕๓๑ - ๒๕๓๒

8 รศ.วันชัย วัฒนกุล อธิการ ๒๕๓๒-๒๕๓๖

9 รศ.เชิดชัย โชครัตนชัย อธิการ ๒๕๓๖ - ๒๕๓๘

10 รศ.เชิดชัย โชครัตนชัย อธิการบดี ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒

11 ผศ.บรรจง หมายมั่น อธิการบดี ๒๕๔๒-๒๕๔๖

12 รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดี ๒๕๔๖-๒๕๔๗

13 รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดี ๒๕๔๗-๒๕๕๑

14 รศ.ดร.เปรื่อง จันดา
รักษาราชการ
แทนอธิการบดี

๒๕๕๑-๒๕๕๒

15 ผศ.ดร. ธวัชชัย นาคะบุตร 
รักษาราชการ
แทนอธิการบดี

๒๕๕๒-๒๕๕๓

16 ดร.พิษณุ กันแตง  
รักษาราชการ
แทนอธิการบดี

๒๕๕๓

17 รศ.ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น�้า
รักษาราชการ
แทนอธิการบดี

๒๕๕๓-๒๕๕๔

18 ผศ.ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด
รักษาราชการ

แทน อธิการบดี
๒๕๕๔

19 อาจารย์สุวัฒน์ บุศย์เมือง
รักษาราชการ

แทน อธิการบดี
๒๕๕๔-๒๕๕๕

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิต บุญเอก
รักษาราชการ
แทนอธิการบดี

๒๕๕๕

21 นางปาณิสรา คงปัญญา
รักษาราชการ
แทนอธิการบดี

๒๕๕๕-๒๕๕๖

22 รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดี ๒๕๕๖-ปัจจุบัน
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หลักสูตรการศึกษา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้

คณะ/ หลักสูตร (ระดับการศึกษา)/ สาขาวิชา

คณะครุศาสตร์
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี)

 ๑. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 ๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ๓. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 ๔. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 ๕. สาขาวิชาพลศึกษา

 ๖. สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ๗. สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต

 ๑. สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 ๑. สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ปี)

 ๑. สาขาวิชาเคมี

 ๒. สาขาวิชาฟิสิกส์

 ๓. สาขาวิชาชีววิทยา

 ๔. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 ๕. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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คณะ/ หลักสูตร (ระดับการศึกษา)/ สาขาวิชา

 ๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ๗. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 ๘. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 ๙. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 ๑. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. ๔ ปี)

 ๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ๒. สาขาวิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่น

 ๓. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 ๔. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อหลัก
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. ๔ ปี)

 ๕. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)

 ๖. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองท้องถิ่น)

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. ๔ ปี)

 ๗. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 ๘. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ๙. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ
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คณะ/ หลักสูตร (ระดับการศึกษา)/ สาขาวิชา

 ๑๐. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

 ๑๑. สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

 ๑๒. สาขาวิชาศิลปกรรม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. ๔ ปี)

 ๑๓. สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 ๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต

 ๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. ๔ ปี)

 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)

 ๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)

 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

 ๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

 ๕. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

 ๖. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



คณะ/ หลักสูตร (ระดับการศึกษา)/ สาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ปี)

 ๗. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)

 ๘. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)

 ๙. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตร)

 ๑๐. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. ๔ ปี)

 ๑๑. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 ๑๒. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. ๔ ปี)

 ๑. สาขาวิชาการจัดการ

 ๒. สาขาวิชาการตลาด

 ๓. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 ๔. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ๕. สาขาวิชาการการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. ๔ ปี)

 ๖. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. ๔ ปี)

 ๗. สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. ๔ ปี)

 ๘. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 ๑. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ์





ตอนที ่๒
ระเบยีบ ข้อบงัคบั
และประกาศต่างๆ





พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นปีที่ ๕๙ 
ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ 

จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัขิึน้ไว้โดยค�าแนะน�าและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘

มาตรา ๔ ให้สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชี
รายชื่อท้ายพระราชบัญญัตินี้

ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตาม 
กฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราช
บัญญัตินี้

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระ
ราชบัญญัตินี้ 
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“วทิยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน 
ส�านัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปตั้งอยู่ในเขตการศึกษานั้นตามที่ สภา
มหาวิทยาลัยก�าหนด

“สภาคณาจารย์และข้าราชการ” หมายความว่า สภาคณาจารย์ และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรี ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ ตามพระราช
บญัญติัน้ีและให้มอี�านาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพือ่ปฏบัิตกิาร ตามพระราช
บัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๗ ให้มหาวิยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม 
วชิาการและวชิาชพีชัน้สงู ท�าการสอน วิจัย ให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง 
ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลย ีท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม ผลติครแูละส่งเสรมิ 
วิทยฐานะครู

มาตรา ๘ ในการด�าเนนิงานเพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก�าหนด
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

(๑) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐาน 
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

(๒) ผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้คู่คุณธรรม ส�านึกในความเป็นไทย มีความรัก
และผูกพันต่อท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือช่วยให้
คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ�านวน 
และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

(๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส�านึก และความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
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(๔) เรียนรู ้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น�าชุมชนผู้น�าศาสนา 
และนักการเมอืงท้องถิ่น ให้มีจติส�านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จรยิธรรม และความ
สามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

(๕) เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของวชิาชพีครผูลติและพัฒนาคร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

(๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น 
รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการการบ�ารุงรักษา และการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

(๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว 
พระราชด�าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มาตรา ๙ มหาวทิยาลยัจะปฏิเสธการรบัผูส้มคัรผูใ้ดเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยั
หรือยุติหรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุน
ทรัพย์อย่างแท้จริงเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้

มาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

(๑) ส�านักงานอธิการบดี

(๒) ส�านักงานวิทยาเขต

(๓) บัณฑิตวิทยาลัย

(๔) คณะ

(๕) สถาบัน

(๖) ส�านัก

(๗) วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอาจให้มีศูนย์ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ เพือ่ด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอีกได้
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ส�านักงานอธิการบดีและส�านักงานวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง 
ส่วนราชการหรอืหน่วยงานทีเ่รยีกช่ืออย่างอ่ืนทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากองบณัฑติวทิยาลยั 
คณะ และวิทยาลัย อาจแบ่งส่วนราชการเป็นส�านักงานคณบดี กอง ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองสถาบัน ส�านัก ศูนย์ ส่วน
ราชการหรอืหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะอาจแบ่งส่วนราชการ
เป็นส�านักงานผู้อ�านวยการกองส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี 
ฐานะเทียบเท่ากองส�านักงานคณบดี ส�านักงานผู้อ�านวยการกอง ส่วนราชการหรือ 
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองอาจแบ่งส่วนราชการเป็นงาน 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน

มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก ส�านักงานวิทยาเขต บัณฑิต
วิทยาลัย คณะ สถาบัน ส�านัก วิทยาลัยศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ท�าเป็นกฎกระทรวง

การแบ่งส่วนราชการเป็นส�านักงานคณบดี ส�านักงานอ�านวยการ และกอง 
ส่วนราชการหรอืหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากองให้ท�าเป็นประกาศ 
กระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่างาน ให้ท�าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถาบัน 
การศกึษาชัน้สงูหรอืสถาบนัอืน่เข้าสมทบในมหาวทิยาลยักไ็ด้ และมอี�านาจให้ปรญิญา
อนปุรญิญาหรอืประกาศนยีบตัรชัน้หนึง่ชัน้ใดแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัทีเ่ข้า
สมทบนั้นได้

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือ
สถาบันอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ประกาศการรับเข้าสมทบ 
หรือยกเลิกการสมทบในราชกิจจานุเบกษา

การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๑๓ นอกจากเงนิทีก่�าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดนิมหาวทิยาลยั อาจ
มีรายได้ดังนี้

(๑) เงินผลประโยชน์ค่าธรรมเนยีมค่าปรบั และค่าบรกิารต่างๆ ของ มหาวทิยาลยั

(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
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(๓) รายได้ หรือผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ปกครองดูแล หรือใช้ประโยชน์

(๔) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัย
ได้รับ เพื่อใช้ในการด�าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย

(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน และจากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย

(๖) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น

ให้มหาวิทยาลัยมีอ�านาจในการปกครอง ดูแล บ�ารุงรักษา ใช้และจัดหาผล
ประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย 
ที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิด
จากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจาก
การผดิสญัญาการซือ้ขายทรพัย์สินหรอืจ้างท�าของทีด่�าเนนิการโดยใช้เงนิงบประมาณ 
ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน�าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

มาตรา ๑๔ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือ
ได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ พระราช
บัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๑๕ บรรดารายได้ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการ เพื่อ
ประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้
อุทิศให้ก�าหนดไว้ และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แต่ถ้ามีความ
จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้
อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย

หมวด ๒
การด�าเนินการ

มาตรา ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิทยาลัย ประกอบด้วย

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

43



(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธาน 
สภาคณาจารย์ และข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ�านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่ง
รองอธิ การบดี คณบดี ผู้อ�านวยการสถาบันผู้อ�านวยการส�านัก ผู้อ�านวยการศูนย์ 
หวัหน้าส่วนราชการ หรอืหวัหน้าหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ

(๔) กรรมการสภามหาวทิยาลยัจ�านวนสีค่น ซึง่เลอืกจากคณาจารย์ประจ�า
ของมหาวิทยาลัยและมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่ง ตาม (๓)

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนสิบเอ็ดคน ซ่ึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค�าแนะน�าของ
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้
ผูท้รงคณุวฒุดิงักล่าวต้องมาจากผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณ และการเงิน 
การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม 
และด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ�านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคล
ในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม 
(๓) เป็นเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัโดยค�าแนะน�าของอธกิารบดใีห้สภา มหาวิทยาลัย
เลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวุฒ ิคนหนึง่เป็นอปุนายกสภามหาวทิยาลยั 
ท�าหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวทิยาลยัเมือ่นายกสภามหาวทิยาลยัไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่
ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

คณุสมบตั ิหลกัเกณฑ์ และวธิกีารได้มาซึง่นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๑๗ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม
มาตรา ๑๖ (๓) (๔ และ ๕) มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสามปี

นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในวรรคหนึง่แล้ว นายกสภามหาวทิยาลยั 
และกรรมการสภามหาวทิยาลยั ตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต�าแหน่งเมือ่

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้นๆ
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(๔) ถูกจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก

(๕) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่อง 
ต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

การพ้นจากต�าแหน่งตาม (๕) ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจ�านวน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่

ในกรณทีีน่ายกสภามหาวทิยาลยั หรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา 
๑๖ (๓) (๔) หรอื (๕) พ้นจากต�าแหน่ง ก่อนครบวาระ และได้มกีารด�าเนนิการให้ผูใ้ด
ด�ารงต�าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน แต่ถ้าวาระการด�ารงต�าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด�าเนินการ
ให้มีผู้ด�ารงต�าแหน่งแทนก็ได้ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่มีอ�านาจและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ ต่อไปได้

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 
๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด�าเนินการให้ได้มาซึ่ง
นายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการ สภามหาวทิยาลยัใหม่ ให้นายกสภามหาวทิยาลยั 
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต�าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมี
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว

ให้มีการด�าเนินการให้ได้มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้น
พ้น จากต�าแหน่ง

มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ�านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ�านาจและหน้าที่ดังนี้

(๑) ก�าหนดนโยบายและอนมุตัแิผนพฒันาของมหาวทิยาลยั เกีย่วกบัการ
ศกึษา การวจิยั การให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม การผลติ และส่งเสรมิวทิยฐานะ
คร ู การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร 
ธรรมชาติ

(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
อาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎระเบียบประกาศและ 
ข้อบังคับส�าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้
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(๓) ก�ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิด
สอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

(๔) อนมุตัใิห้ปรญิญาประกาศนยีบัตรบัณฑติชัน้สงู ประกาศนยีบตัรบณัฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

(๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและยุบเลิกส�านักงานวิทยาเขต บัณฑิต
วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส�านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมท้ังการแบ่งส่วนราชการ หรือหน่วยงานของ
ส่วนราชการดังกล่าว

(๖) อนุมัติการรับสถาบันศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบ ใน
มหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด

(๘) พจิารณาเสนอเรือ่งเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้และถอดถอน
นายกสภามหาวทิยาลยักรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒ ิอธกิารบด ีศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์พิเศษ

(๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ�านวยการสถาบัน 
ผูอ้�านวยการส�านกั และผูอ้�านวยการศนูย์ หวัหน้าส่วนราชการ หรอืหวัหน้าหน่วยงานที่
เรยีกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ รองศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์พเิศษ และอาจารย์
พเิศษ

(๑๐) แต่งตัง้และถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสรมิกจิการ
มหาวิทยาลัย

(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

(๑๒) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การ
จัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

(๑๓) พจิารณาด�าเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของมหาวิทยาลยั
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตาม
ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
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(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

(๑๕) พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวทิยาลยัตามท่ีอธกิารบดี หรือสภาวชิาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธกิารบดี 
หรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจ และหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยได้

(๑๖) ส่งเสรมิสนบัสนนุ และแสวงหาวธิกีารเพือ่พฒันาความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น

(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

มาตรา ๑๙ การประชมุสภามหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย

มาตรา ๒๐ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการ ประกอบด้วย

(๑) ประธานสภาวิชาการ ได้แก่ อธิการบดี

(๒) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจ�าเลือกจากผู้บริหารหรือ
คณาจารย์ประจ�าคณะ คณะละหนึ่งคน

(๓) กรรมการสภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
มีจ�านวนเท่ากับบุคคลตาม (๒)

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (๒) และ 
(๓) ตลอดจนการประชมุและการด�าเนนิงานของสภาวชิาการ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบั
ของมหาวิทยาลัย

ให้สภาวิชาการแต่งตัง้รองอธิการบดคีนหนึง่เป็นกรรมการและเลขานกุารสภา
วิชาการ โดยค�าแนะน�าของอธิการบดี

มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี และ
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้

นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในวรรคหนึง่แล้ว กรรมการสภาวชิาการ
พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก
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(๓) ขาดคณุสมบตัขิองการเป็นประธานสภาวชิาการหรอื กรรมการสภาวชิาการ

(๔) ถูกจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการ
ด�าเนินการให้ผู้ใดด�ารงต�าแหน่งแทนแล้วให้ผู้นั้นอยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด�ารงต�าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
จะไม่ด�าเนินการเพื่อให้มีผู้ด�ารงต�าแหน่งแทนก็ได้ให้สภาวิชาการ ประกอบด้วย
กรรมการสภาวิชาการเท่าที่มีอยู่มีอ�านาจและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ ต่อไปได้

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด�าเนิน
การให้ได้มาซึง่กรรมการสภาวชิาการใหม่ให้กรรมการสภาวชิาการซึง่ พ้นจากต�าแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ขึ้นใหม่แล้ว

มาตรา ๒๒ สภาวิชาการมีอ�านาจและหน้าที่ดังนี้

(๑) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ ก�าหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการ
เรยีนการสอน และการวดัผลประเมนิผลการศกึษาให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

(๒) พิจารณาเสนอด�าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอนการประเมินผล
การสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา

(๓) พจิารณาเสนอการให้ปรญิญาประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู ประกาศนยีบัตร
บัณฑิตอนุปริญญา และประกาศนียบัตร

(๔) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน ส�านัก
ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้ง
การเสนอแบ่งส่วนราชการหรือส่วนงานในหน่วยงานดังกล่าว

(๕) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น เข้า
สมทบในมหาวิทยาลัย

(๖) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

(๗) พจิารณาให้ความเหน็เกีย่วกบัการแต่งตัง้และถอดถอน ศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
และอาจารย์พิเศษ
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(๘) แสวงหาวธิกีารทีจ่ะท�าให้การศกึษา การวจิยั การบรกิารทาง วชิาการ
แก่สงัคม การปรบัปรงุ การถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลย ีการท�านบุ�ารงุศลิปะและ
วัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น การผลิต และส่งเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติให้เจริญยิ่งขึ้น

(๙) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพก�าลังเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น การท�าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ 
ประสานการใช้บุคลากร ทรัพยากร และความช�านาญร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(๑๐) พจิารณาให้ความเหน็ต่อสภามหาวทิยาลยัเกีย่วกบังานด้านวชิาการ
ของมหาวิทยาลัย

(๑๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ และประเมินงาน
ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

(๑๒) ให้ค�าปรกึษาแก่อธกิารบดี และปฏิบตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีส่ภามหาวทิยาลยั
หรืออธิการบดีมอบหมาย

(๑๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เพื่อกระท�าการใดๆ อันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ

มาตรา ๒๓ ให้มหาวทิยาลยัแต่ละแห่งมสีภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบ
ด้วยประธานสภา และกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ�าและข้าราชการ
ของมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบ จ�านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด�ารง
ต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่งของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึง่ 
ตลอดจนการประชมุของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการเรยีกประชมุ คณาจารย์
และข้าราชการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๒๔ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย และการ
พัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

(๒) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ 
และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

(๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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(๔) เรียกประชุมคณาจารย์ และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยและน�าเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยการปฏิบัติหน้าที่ของ
สภาคณาจารย์ และข้าราชการถอืเป็นการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการและการด�าเนนิการใดๆ 
ในการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยชอบย่อมได้รับความคุม้ครองและไม่เป็นเหตใุนการ ด�าเนนิการ
ทางวินัย

มาตรา ๒๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย คณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา 
นายกองค์การนกัศกึษา และกรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิจ�านวนหนึง่ซ่ึงสภามหาวทิยาลยั
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณ และการเงิน การบริหาร
งาน บุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และด้าน
อืน่ๆ ตามทีส่ภามหาวทิยาลยัเหน็สมควรในจ�านวนนีใ้ห้แต่งตัง้จากบคุคลในเขตพืน้ที่ 
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

องค์ประกอบ จ�านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด�ารง
ต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชมุ วธิกีารด�าเนนิ
งานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย 
เพื่อพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

(๒) เสนอความเหน็เกีย่วกบันโยบายและแผนพัฒนาการจดัการ อดุมศกึษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) ส่งเสริมให้มทีนุการศึกษาแก่นกัเรยีนทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ ให้มโีอกาส
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความ เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

(๔) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับประชาชน

มาตรา ๒๗ ให้มอีธกิารบดคีนหนึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุและรบัผดิชอบการ
บรหิารงานของมหาวทิยาลยัแต่ละแห่ง และจะให้มรีองอธกิารบดีหรือผู้ช่วยอธกิารบดี 
หรอืจะมทีัง้รองอธกิารบดแีละผูช่้วยอธกิารบดตีามจ�านวนทีส่ภามหาวทิยาลยัแต่ละแห่ง
ก�าหนด เพือ่ท�าหน้าทีแ่ละรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน ตามท่ีอธกิารบดมีอบหมายกไ็ด้

มาตรา ๒๘ อธกิารบดนีัน้ จะทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ โดยค�าแนะน�า
ของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙
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หลักเกณฑ์วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี ให้เป็น
ไปตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั โดยกระบวนการสรรหาซึง่ต้องค�านงึถงึหลกัเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผูม้คีวามรู้ ความช�านาญ และคณุสมบตัเิหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์
และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย

(๒) กระบวนการสรรหาจะต้องเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๒๙ อธกิารบดต้ีองส�าเร็จการศกึษาไม่ต�า่กว่าปรญิญาตรหีรอื เทียบเท่าจาก
มหาวทิยาลัยหรอืสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ทีส่ภามหาวทิยาลยัรบัรอง และได้ท�าการสอน 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
ด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้ง มีคุณสมบัติอื่นและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้

นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจากต�าแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) สภามหาวทิยาลยัให้ออกเพราะมคีวามประพฤตเิสือ่มเสยี หรอื บกพร่อง
ต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ

(๔) ถกูลงโทษทางวนิยัอย่างร้ายแรง หรือถกูส่ังให้ออกจากราชการ เพราะ
เหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง

(๕) ถูกจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

การให้ออกจากต�าแหน่งตาม (๓) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่า สองใน
สามของจ�านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
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มาตรา ๓๑ อธิการบดีมีอ�านาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ประกาศ และข้อบงัคบัของทางราชการและของมหาวทิยาลยั ทัง้นี ้ให้สอดคล้องกบั
นโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

(๒) ควบคมุดแูลบคุลากร การเงนิ การพสัด ุสถานทีแ่ละทรพัย์สนิ อืน่ของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย

(๓) จัดท�าแผนพฒันามหาวทิยาลยั และปฏบิตัติามนโยบาย และแผนงาน 
รวมทั้งติดตามประเมินผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

(๔) รกัษาระเบยีบวนิยั จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวชิาชพีของข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย

(๕) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป

(๖) เสนอรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ต่อสภามหาวิทยาลัย

(๗) แต่งตั้ง และถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ�านวยการ
สถาบัน รองผู้อ�านวยการส�านัก รองผู้อ�านวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการ หรือ
รองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และอาจารย์พิเศษ

(๘) ส่งเสรมิ และสนับสนุนการด�าเนินงานของสภาวชิาการ สภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

มาตรา ๓๒ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยค�าแนะน�าของ
อธิการบดี จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙

อธกิารบดอีาจแต่งต้ังผู้ช่วยอธกิารบดีจากข้าราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั 
ซ่ึงส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรืสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท�าการสอน หรือมีประสบการณ์ 
ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และให้อธิการบดีมีอ�านาจถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีได้

เมื่ออธิการบดีพ้นจากต�าแหน่งให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจาก
ต�าแหน่งด้วย
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มาตรา ๓๓ ในกรณทีีผู่ด้�ารงต�าแหน่งอธกิารบดไีม่อยูห่รือไม่ อาจปฏิบตัริาชการ
ได้ให้รองอธิการบดี เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคนให้
รองอธิการบดี ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้
มอบหมายให้รองอธิการบดี ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน

ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ คน หน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

มาตรา ๓๔ ในวิทยาเขตหนึ่งให้มีส�านักงานวิทยาเขตโดยมีรองอธิการบดี
คนหน่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา หน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตนั้นแทน 
อธิการบดีตามที่ได้รับมอบหมายและจะให้มีผู้ช่วยอธิการบดีตามจ�านวนที่สภา 
มหาวิทยาลัยก�าหนด เพื่อท�าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้

มาตรา ๓๕ ในบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบ
งานของบณัฑติวทิยาลยั และจะให้มรีองคณบดตีามจ�านวนทีส่ภามหาวทิยาลยัก�าหนด 
เพื่อท�าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้

มาตรา ๓๖ ในคณะหรือวิทยาลัยให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและ รับผิด
ชอบงาน และจะให้มีรองคณบดตีามจ�านวนทีส่ภามหาวทิยาลยัก�าหนด เพือ่ท�าหน้าที่
และรับผิดชอบงานตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้

มาตรา ๓๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณบดีจากผู้ส�าเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าจากมหาวทิยาลัยหรอืสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทีส่ภา 
มหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท�าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร มาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง

ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดี โดยค�าแนะน�าของคณบดี จากผู้มีคุณสมบัติ 
เช่นเดยีวกบัคณบดแีละให้อธิการบดมีีอ�านาจถอดถอนรองคณบดโีดยค�าแนะน�าของ
คณบดี

มาตรา ๓๘ คณบดีมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่ง
ตั้งใหม่อีกได้แต่จะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ และให้น�าความใน
มาตรา ๓๐ วรรคสอง และวรรคสามมาใช้บงัคบัแก่การพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ
ของคณบดโีดยอนโุลมเมือ่คณบดพ้ีนจากต�าแหน่ง ให้รองคณบดพ้ีนจากต�าแหน่งด้วย
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มาตรา ๓๙ การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลในต�าแหน่งคณบดีให้เป็น
ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้น�าบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีไม่อยู่หรือไม่ อาจปฏิบัติราชการ
ได้ หรือไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ 
วรรคหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดี แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

มาตรา ๔๑ ในสถาบัน ส�านัก และศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้มีผู้อ�านวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า
หน่วยงานคนหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชารบัผดิชอบงานของส่วนราชการ หรอืหน่วยงาน
นั้น และจะให้มีรองผู้อ�านวยการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าหน่วย
งานนั้นๆ คนหนึ่ง หรือหลายคนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ผู้อ�านวยการหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นมอบหมายก็ได้

ให้ส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ และส่วนราชการ
หรือหน่วยงานตามวรรคหนึ่งมีคณะกรรมการประจ�าส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง องค์
ประกอบ จ�านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาอ�านาจ และหน้าที่ วาระ
การด�ารงต�าแหน่ง และการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชมุ ของ
คณะกรรมการประจ�าส่วนราชการ และการจัดระบบบริหารงานในส่วนราชการ
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องมีกรรมการที่เป็น
ผูท้รงคณุวุฒิ ซึง่แต่งต้ังจากบคุคลภายนอกมหาวทิยาลยัจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสาม

มาตรา ๔๒ ผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ�านวยการ หัวหน้าส่วน
ราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้ง
ผู้ด�ารงต�าแหน่งรอง และผู้ช่วยของต�าแหน่งดังกล่าว ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เต็มเวลา และจะด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต�าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้

ผู้ด�ารงต�าแหน่งตามวรรคหนึง่จะรกัษาราชการแทนต�าแหน่งอืน่อกีหนึง่ต�าแหน่ง
ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

มาตรา ๔๓ ให้มกีารสรรหาบคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็นคณบด ีผูอ้�านวยการ หวัหน้า
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก�าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๔๔ เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารราชการในส�านกังานบณัฑติวทิยาลยั 
คณะ สถาบัน ส�านัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะอ�านาจในการสัง่ การอนญุาต การอนมุติั การปฏบิติัการ หรอื
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การด�าเนนิการอืน่ใดท่ีอธกิารบดจีะพงึปฏิบตั ิหรือด�าเนนิการตามกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค�าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค�าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้ก�าหนดเรื่องการมอบ
อ�านาจไว้เป็นอย่างอืน่ หรอืมไิด้ห้ามเรือ่งการมอบอ�านาจไว้ อธิการบดจีะ มอบอ�านาจ
โดยท�าเป็นหนงัสอืให้ผูด้�ารงต�าแหน่งคณบด ีผูอ้�านวยการ หวัหน้าส่วนราชการ หรอื
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการ แทน
อธิการบดีเฉพาะในราชการของส่วนราชการนั้นก็ได้

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่งมีอ�านาจ และหน้าท่ีตามท่ีอธิการบดี
ก�าหนด

มาตรา ๔๕ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ มี
อ�านาจและหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

ในกรณีทีก่ฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค�าส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี 
แต่งต้ังให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ�านาจ และหน้าที่อย่างใดให้
ผูร้กัษาราชการแทนท�าหน้าทีก่รรมการ หรอืมอี�านาจและหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบั ผูด้�ารง
ต�าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย

หมวด ๓
การประสานงานและระดมสรรพก�าลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและระดมสรรพก�าลัง เพื่อ

พัฒนาการอุดมศึกษาในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยให้มีหน่วยงานประสานงาน และ
ระดมสรรพก�าลังทางการศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อท�าข้อตกลงระหว่าง 
มหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้บุคลากร ทรัพยากร และ
ความช�านาญร่วมกันในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๔๗ เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามมาตรา ๔๖ ให้ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จัดให้มีการท�าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยโดยมีคณะกรรมการ
ร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัย
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ให้คณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) จดัให้มกีารศกึษาแนวทางในการพฒันาและส่งเสรมิการปฏบัิต ิหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

(๓) สนบัสนนุการผนกึก�าลงัเพือ่ส่งเสรมิการปฏบิตัติามวัตถุประสงค์ และภาระ
หน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

องค์ประกอบจ�านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาวาระการด�ารง
ต�าแหน่ง และการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชมุ วธิกีาร ด�าเนนิ
งานของคณะกรรมการร่วมกัน จากทุกมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศ ของ
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มาตรา ๔๘ เพือ่ประโยชน์ในการส่งเสรมิและสนบัสนนุการวจัิยเพ่ือการ พัฒนา
ท้องถิ่น ให้คณะกรรมการร่วมกัน จากทุกมหาวิทยาลัยประสานความร่วมมือในการ
วิจัยการแลกเปล่ียนความรู้การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหา และ การ
พัฒนาท้องถิ่น

หมวด ๔
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวทิยาลยั ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการผูท้รงคณุวฒุจิากบคุคล
ภายนอก ซ่ึงนายกสภามหาวทิยาลยัแต่งตัง้โดยความเหน็ชอบของสภามหาวทิยาลยั

องค์ประกอบ จ�านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาวาระการ ด�ารง
ต�าแหน่ง และการพ้นจากต�าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ
มหาวทิยาลยัมอี�านาจ และหน้าทีใ่นการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิประสทิธภิาพ 
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาการวิจัย ดังนี้

(๑) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของ
อธิการบดีโดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ 
มหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน
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(๒) รายงานผลการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลงานของ มหาวทิยาลยั
และของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 

หมวด ๕
ต�าแหน่งทางวิชาการ

มาตรา ๕๑ คณาจารย์ประจ�าในมหาวิทยาลัยมีต�าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

(๑) ศาสตราจารย์

(๒) รองศาสตราจารย์

(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(๔) อาจารย์ ศาสตราจารย์นั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดย
ค�าแนะน�าของสภามหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณาจารย์ประจ�าตาม
วรรคหนึ่งให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา

มาตรา ๕๒ คณาจารย์พิเศษมีต�าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

(๑) ศาสตราจารย์พิเศษ

(๒) รองศาสตราจารย์พิเศษ

(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

(๔) อาจารย์พิเศษ

ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยสภา 
มหาวิทยาลัยจากผู้ ซึ่งมีความรู้ความสามารถมี ผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 
และมิได้เป็นคณาจารย์ประจ�าของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณาจารย์พิเศษ ตาม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งน้ีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทางวิชาการจักต้องไม่เสนอตนเพื่อขอรับต�าแหน่ง

มาตรา ๕๓ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช�านาญ เป็น
พิเศษและพ้นจากต�าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็น
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็น
เกียรติยศได้
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คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้ เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๕๔ ให้ผูด้�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พเิศษ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้
ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิใช้ต�าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ 
ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พเิศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นค�าน�าหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะ 
ได้ตลอดไป

การใช้ค�าน�าหน้านามตามความในวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้

ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ.

ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ)

รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ.

รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ)

หมวด ๖
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

มาตรา ๕๕ ปริญญา มีสามชั้น คือ

ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.

ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม.

ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ.

มาตรา ๕๖ มหาวิทยาลัยมีอ�านาจให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอน ใน
มหาวิทยาลัย

การก�าหนดให้สาขาวชิาใดมปีรญิญาชัน้ใดและจะใช้อกัษรย่อส�าหรบัสาขาวชิา
นั้นอย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
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มาตรา ๕๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก�าหนดให้ผู้ส�าเร็จการศึกษา
ชัน้ปรญิญาตรไีด้รบัปรญิญาตรเีกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่ หรอืเกยีรตนิยิมอนัดบัสองกไ็ด้

มาตรา ๕๘ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก�าหนดให้ประกาศนียบัตร
บณัฑติชัน้สงู ประกาศนยีบตัรบณัฑติอนปุรญิญา และประกาศนยีบตัรส�าหรบัสาขา
วิชาใดได้ ดังนี้

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตออกให้แก่ผู้
ส�าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรในสาขาวชิาหนึง่สาขาวชิาใดภายหลังทีไ่ด้รบัปรญิญาแล้ว

(๒) อนปุริญญาออกให้แก่ผูส้�าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรในสาขาวิชาหนึง่
สาขาวิชาใดก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี

(๓) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา

มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยมีอ�านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภา
มหาวทิยาลยัเห็นว่า ทรงคณุวฒุ ิมคีณุธรรมและมผีลงานทีเ่ป็นคณุปูการต่อส่วนร่วม 
สมควรแก่ปรญิญานัน้ๆ แต่จะให้ปรญิญาดงักล่าวแก่คณาจารย์ประจ�าผูด้�ารง ต�าแหน่ง
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือ
กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งนั้นมิได้ ทั้งนี้ ต้องไม่
เป็นการให้ปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ชัน้สาขาของปรญิญากติตมิศกัดิ ์และหลกัเกณฑ์การให้ปรญิญากติตมิศกัดิ ์ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๖๐ มหาวิทยาลัยอาจก�าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ 
เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจก�าหนดให้มีครุย 
ประจ�าต�าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยั ครยุประจ�า
ต�าแหน่งผู้บริหาร และครุยประจ�าต�าแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ได้

การก�าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็ม
วิทยฐานะและครุยประจ�าต�าแหน่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ�าต�าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดย
มีเงื่อนไขอย่างใดให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๖๑ สภามหาวทิยาลยัอาจก�าหนดให้มีตราสญัลกัษณ์หรอื เครือ่งหมาย
ของมหาวิทยาลัยได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
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มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย 
และเครื่องแต่งกายนักศึกษาได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

บทก�าหนดโทษ
มาตรา ๖๓ ผู้ใดใช้ตรา สัญลักษณ์ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุย ประจ�า

ต�าแหน่ง เครือ่งแบบ เครือ่งหมายหรอืเครือ่งแต่งกายนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั โดย
ไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดงด้วยประการใดๆ ว่าตนมีต�าแหน่งใดในมหาวิทยาลัย หรือ
มีปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญา หรือ
ประกาศนยีบตัรของมหาวิทยาลยัโดยทีต่นไม่ม ีถ้าได้กระท�าเพือ่ให้บคุคลอืน่ เชือ่ว่า
ตนมสีทิธทิีจ่ะใช้หรอืมตี�าแหน่งหรอืมวีทิยฐานะเช่นนัน้ ต้องระวางโทษจ�าคกุ ไม่เกนิ
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๖๔ ผู้ใด

(๑) ปลอม หรือท�าเลียนแบบ ซึ่งตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของ 
มหาวทิยาลยั หรอืส่วนราชการ หรอืหน่วยงานของมหาวทิยาลยั ไม่ว่าจะท�าเป็นสใีด 
หรือท�าด้วยวิธีใดๆ

(๒) ใช้ตราสญัลกัษณ์ หรอืเครือ่งหมายของมหาวทิยาลยัหรอืส่วน ราชการ 
หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยปลอมหรือ ซึ่งท�าเลียนแบบหรือ

(๓) ใช้หรอืท�าให้ปรากฏซึง่ตราสญัลกัษณ์หรอืเครือ่งหมายของมหาวทิยาลัย 
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ถ้าผูก้ระท�าความผดิตาม (๑) เป็นผูก้ระท�าความผดิตาม (๒) ให้ลงโทษตาม (๒) 
แต่กระทรงเดียวความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิทั้งปวง หนี้สิน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง อัตราก�าลังเงินงบประมาณและรายได้ของส�านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาเฉพาะส่วนของส�านักงานสภาสถาบันราชภัฏไปเป็นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ แต่ละแห่งตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามรายการที่รัฐมนตรีก�าหนดโดย
ท�าเป็นประกาศกระทรวง ซึง่จะต้องด�าเนนิการให้เสร็จส้ินภายในหกสบิวนันบัแต่วนั
ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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ให้ข้าราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยระยะเริม่แรกให้ข้าราชการดงักล่าวยงัคงด�ารงต�าแหน่ง และรบัเงนิเดอืน ตลอดจนได้
รบัสทิธปิระโยชน์เช่นเดิมต่อไป จนกว่าจะได้รับแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มาตรา ๖๖ ให้ผูด้�ารงต�าแหน่งนายกสภาประจ�าสถาบนัราชภฏั และกรรมการ
สภาประจ�าสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีต่อไปจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการ
เลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญัตน้ีิข้ึนใหม่ ทัง้น้ี ต้องไม่เกนิหน่ึง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๖๗ ให้ส่วนราชการของสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติ สถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ยังคงเป็นส่วนราชการต่อไปจนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการ
ตามพระราชบญัญตันิี ้ทัง้นี ้ต้องไม่กนิหนึง่ร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้
ใช้บังคับ

มาตรา ๖๘ ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ�านวยการส�านักงาน 
อธกิารบด ีผูอ้�านวยการส�านกัวจิยั หวัหน้าส่วนราชการ หรอืหวัหน้าหน่วยงานทีเ่รยีก
ชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ ตามพระราชบญัญตัสิถาบนัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๓๘ 
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย หัวหน้าส่วนราชการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งรอง หรือผู้ช่วยของผู้ด�ารงต�าแหน่งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในต�าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต�าแหน่ง

ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่งตามวรรคหนึ่งด�าเนินการให้มีคณะกรรมการ
ประจ�าส่วนราชการตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ 
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๖๙ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์พเิศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ และอาจารย์
ประจ�าของสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐานะ
เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ

อดุมศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา 
โดยระยะเริ่มแรกให้ข้าราชการดังกล่าวยังคงด�ารงต�าแหน่ง และรับเงินเดือน ตลอด
จนได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมต่อไป จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มาตรา ๖๖ ให้ผูด้�ารงต�าแหน่งนายกสภาประจ�าสถาบนัราชภฏั และกรรมการ
สภาประจ�าสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีต่อไปจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการ
เลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญตันิีข้ึน้ใหม่ ทัง้น้ี ต้องไม่เกนิหน่ึง
ร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๖๗ ให้ส่วนราชการของสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติ สถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ยังคงเป็นส่วนราชการต่อไปจนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี ทัง้นี ้ต้องไม่กนิหนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบัญญตัิ
นี้ใช้บังคับ

มาตรา ๖๘ ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ�านวยการส�านักงาน 
อธิการบดี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๓๘ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งอธิการบดี 
คณบด ีผูอ้�านวยการส�านกังานอธกิารบด ีผูอ้�านวยการส�านกัวจิยั หวัหน้าส่วนราชการ 
หรอืหวัหน้าหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะตามพระราชบญัญตัิ
นี้ต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งรอง หรือผู้ช่วยของผู้ด�ารงต�าแหน่งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในต�าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต�าแหน่ง

ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่งตามวรรคหน่ึงด�าเนินการให้มีคณะกรรมการ 
ประจ�าส่วนราชการ ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๖๙ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ และอาจารย์
ประจ�าของสถาบนัราชภฏัแต่ละแห่งอยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบัมฐีานะเป็น
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจ�าของ
มหาวิทยาลัย แต่ละแห่งต่อไปพระราชบัญญัตินี้

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งอยู่ในวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่อไปตามพระราช
บัญญัตินี้จนครบก�าหนดที่ได้รับแต่งตั้ง

มาตรา ๗๐ ในระหว่างทีย่งัไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ และข้อบงัคบั 
เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ออกใช้บังคับ ให้น�ากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๓๘ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันต�ารวจโททักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

เพ่ือให้การจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราช
บญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รวมทัง้มมีาตรฐานและคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุม ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส�าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ข้อบงัคับ ระเบยีบ ประกาศและค�าสัง่อืน่ใด ทีข่ดัหรอืแย้งกบัข้อบงัคบันี้ 
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“อธิการบด”ี หมายความว่า อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

“สภามหาวทิยาลยั” หมายความว่า สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์

“คณะ” หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎ กระทรวงจัดตั้ง ส่วน
ราชการในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ และทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามประกาศของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“ประธานหลกัสตูร/ สาขาวิชา” หมายความว่า บคุคลทีม่หาวทิยาลยั
แต่งตั้งให้เป็นประธานในการบริหารจัดการหลักสูตร/ สาขาวิชา
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“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้
ท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาดแูลสนบัสนนุทางด้านวชิาการ วธิกีารเรยีนควบคมุโปรแกรม
การเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียน

“นกัศกึษา” หมายความว่า นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

“การศกึษาภาคปกต”ิ หมายความว่า การจัดการศกึษาในเวลาราชการ

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียน 
การสอนในเวลาราชการ

“การศกึษาเพือ่ปวงชน” หมายความว่า การจดัการศึกษาตามโครงการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) หรือโครงการอื่น โดยจัดการเรียนการสอนตาม
ที่หลักสูตรก�าหนดที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคปกติ

“นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความว่า นักศึกษาที่
เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) หรือโครงการอื่นที่
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคปกติ

“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศกึษาปกตใินระบบทวภิาค
โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษา
ภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้

“เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร” หมายความว่า เกณฑ์์มาตรฐานหลกัสตูร
ระดับอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา

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

การจดัการศกึษาภาคปกติ ต้องให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
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การจัดการศึกษาภาค กศ.ปช. ต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้มีสดัส่วนการลงทะเบยีนและจ�านวนหน่วยกติ
สอดคล้องกับภาคปกติ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ข้อ ๖ โครงสร้างหลกัสตูรของแต่ละสาขาวชิา ประกอบด้วย หมวดวชิา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยให้มีสัดส่วนจ�านวน
หน่วยกิต ของแต่ละหมวดวิชา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ข้อ ๗ การก�าหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาศึกษา

๗.๑ ก�าหนดให้รายวชิาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วยรหสัรายวชิา 
ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนช่ัวโมงบรรยาย จ�านวนชั่วโมงปฏิบัติ และ
จ�านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง

การก�าหนดรหสัรายวชิาตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั

๗.๒ การคิดหน่วยกิต และการก�าหนดจ�านวนหน่วยกิต และระยะ
เวลาในการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ข้อ ๘ การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชา
ในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้คณะจัดอาจารยท่ี์ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้
ค�าแนะน�าหรอืค�าปรกึษา ตลอดจนแนะแนวการศกึษาใหส้อดคล้องกบัแผนการศึกษา 
และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อก�าหนด ดังต่อไปนี้

๘.๑ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

๘.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ต่อภาค
การศกึษา และส�าหรับภาคฤดรู้อนให้ลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกนิ ๙ หน่วยกติ ในกรณี
ที่มีความจ�าเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่า ท่ีก�าหนดให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดย
การเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และคณบดี

(๒) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาค
การศกึษาเพ่ือปวงชน ยกเว้นเป็นการขอลงทะเบียนเรียนร่วมในภาคการศกึษาสดุท้าย
ทีจ่ะส�าเรจ็การศกึษา ทัง้นี ้หน่วยกติรวมในภาคการศกึษานัน้ ต้องไม่เกนิ ๒๒ หน่วยกติ 
และการช�าระเงินค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วย
การเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษาของนกัศกึษาภาคการศกึษาเพือ่ปวงชน ในกรณี
เรียนนอกแผนการศึกษา

66



(๓) ไม่อนญุาตให้ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาใดทีไ่ม่ได้ก�าหนด
ไว้ในแผนการศึกษา ในช่วงระยะเวลาที่ก�าลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
สหกิจศึกษา ยกเว้นเป็นการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้ายให้ลงทะเบียนกับนักศึกษา 
ภาค กศ.ปช. ได้

๘.๑.๒ นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ให้ลงทะเบียนตาม
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกนิ ๑๕ หน่วยกติต่อภาคการศกึษา 
และส�าหรับภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในกรณีที่มีความ
จ�าเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าท่ีก�าหนด ให้อธกิารบดเีป็นผูอ้นมุตั ิโดยการเหน็ชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และคณบดี

(๒) นกัศกึษาต้องขออนญุาตจากอธกิารบด ีหรอืผูท้ีร่บัมอบ
หมายลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่มี
การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพี หรอืสหกจิศกึษา ทีใ่ช้เวลา
ฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ ในกรณีที่เป็นการเรียนในภาคการศึกษา
สุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

(๓) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ร่วมกับการศึกษาภาคปกติ แต่หากนักศึกษามีความจ�าเป็นต้องขออนุญาตจาก
อธิการบดีให้ลงทะเบียนเรียนในวันเวลาราชการได้ในกรณีที่เรียนในภาคการศึกษา
สุดท้าย รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยก�าหนด

๘.๑.๓ นักศึกษาที่อยู่ในการจัดการศึกษานอกระบบ ให้ลง
ทะเบียนเรียนตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย

๘.๒ นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียน และได้รับอนุญาต
จากอธกิารบดีแล้ว ให้ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเพ่ิมเตมิได้ ในกรณีทีว่นัและเวลาเรียน 
ไม่ซ�้าซ้อนกับวันและเวลาสอบท่ีก�าหนดไว้แล้ว และต้องไม่เกินที่ก�าหนดไว้ตาม
ข้อ ๘.๑.๑ หรือข้อ ๘.๑.๒ หรือข้อ ๘.๑.๓ แล้วแต่กรณี

๘.๓ รายวิชาใดทีนั่กศกึษาเคยได้ผลการเรยีนเป็น “C” หรอื สงูกว่า 
จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ�้าอีกไม่ได้ และให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ลงซ�้า
เป็นโมฆะ
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๘.๔ การลงทะเบยีนรายวชิาจะสมบรูณ์ต่อเมือ่ได้ช�าระค่าธรรมเนยีม
ต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

๘.๕ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็น
โมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้ผลการเรียนเป็น “W”

๘.๖ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อ
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยให้้ยื่นค�าร้องเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี โดยการ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และคณบดี ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษาตามวรรคแรก จะได้รับการ
ประเมินผลเป็น “ผ่านเกณฑ์” หรือ “ไม่ผ่าน” โดยใช้สัญลักษณ์ “P” ส�าหรับ
ผลการเรียนที่ “ผ่านเกณฑ์” หรือสัญลักษณ์ “F” ส�าหรับผลการเรียนที่ “ไม่ผ่าน” 
และไม่ให้หน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าวไปคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม

๘.๗ รายวชิาใดทีไ่ด้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นกัศกึษาไม่ต้อง
ลงทะเบียนรายวิชานั้นซ�้าอีก

๘.๘ ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วย
เหตใุดๆ ภายในภาคการศกึษานัน้ๆ จะต้องขอลาพกัการศกึษาส�าหรบัภาคการศกึษา
นั้น โดยท�าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษา และต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษา
สถานภาพการเป็นนกัศกึษาภายใน ๑๕ วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษา หากไม่ปฏบิตัิ
ตามดังกล่าว ให้ถือว่านักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

กรณีที่นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพราะไม่ช�าระค่า
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกของการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต
ให้ขอกลับคืนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาต่อไป โดยหากนักศึกษาผู้นั้นประสงค์จะศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้สมัคร
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใหม่ในปีการศึกษาหรือภาคการศึกษาต่อไป

๘.๙ อธกิารบดอีาจอนมุตัใิห้นกัศกึษาทีพ้่นสถานภาพการเป็นนกัศกึษา 
กลบัเข้าเป็นนกัศกึษาใหม่ได้ ถ้ามเีหตผุลอนัสมควร โดยให้ถอืระยะเวลาทีพ้่นสถานภาพ
การเป็นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องช�าระค่า
ธรรมเนียมเพือ่คนืสถานภาพการเป็นนกัศกึษาหรอืค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ตามท่ีก�าหนด
ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตาม
วรรคก่อน หากพ้นก�าหนดเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนช่ือจาก
ทะเบียนนักศึกษา
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๘.๑๐ ในกรณมีโีครงการแลกเปล่ียนนกัศกึษา ระหว่างสถาบนัอดุมศกึษา
หรอืมข้ีอตกลงเฉพาะราย อธกิารบดอีาจพจิารณาอนมุติัให้นกัศกึษาลงทะเบยีนเรียน
รายวิชาทีเ่ปดิสอนในสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ แทนการลงทะเบียนในมหาวทิยาลยั โดย
เสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

๘.๑๑ การลงทะเบียนรายวิชา และการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ให้ด�าเนิน
การตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด หากนักศึกษาลงทะเบียน
รายวชิาภายหลงัระยะเวลาทีก่�าหนด จะต้องถกูปรบัตามอตัรา ทีก่�าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย

หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา

ข้อ ๙ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ที่
จะเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ข้อ ๑๐ กระบวนการรบันกัศกึษาของมหาวทิยาลยั ให้มหาวทิยาลยัด�าเนนิ
การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา
ระดับปริญญาตรีในหลักสูตร/ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของสาขา
วชิานัน้ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมคัร การสอบคดัเลอืกหรอืการสอบสมัภาษณ์ 
และการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ที่ก�าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๑ รหัสประจ�าตัวนักศึกษา ให้มีเลขรหัสประจ�าตัวของนักศึกษา
ทุกคน ตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๒ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยอาจ
รบัโอนนกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ซึง่มฐีานะเทยีบเท่า โดยการเหน็ชอบของ
สาขาวชิาและคณะนัน้ๆ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๓ การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน และการเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณ์ ให้มหาวทิยาลยั สามารถด�าเนนิการโอนผลการเรยีน ยกเว้น
รายวิชาเรียน และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ โดยให้ด�าเนินการตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๔ การศกึษาควบสองหลกัสตูรเพือ่ได้สองปรญิญา นกัศกึษาอาจขอ
ศึกษาในหลักสูตร ๒ หลักสูตร เพื่อให้ได้รับปริญญา ๒ ปริญญา โดยให้มหาวิทยาลัย
จดัแผนการศกึษาร่วมกนัทัง้ ๒ หลกัสตูร เพือ่ให้นักศึกษาเรยีนในคราวเดยีวกนั ทัง้นี้
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และแนวทางและขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย

การเทยีบโอนหน่วยกิตของรายวชิาทีเ่รยีนตามแผนการศกึษา การโอนผล
การเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อ
ให้ได้ปริญญา ๒ ปริญญา ตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๓

หมวด ๓
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสถานภาพ

ข้อ ๑๕ การลา

๑๕.๑ การลาปวย

นักศึกษาผู้ใดที่ปวยจนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่น
ใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษาปวยติดต่อกันตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้ยื่น
ใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรอง
แพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรอืจากสถานพยาบาลเอกชนทีก่ระทรวง
สาธารณสุขรับรอง แล้วน�าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน

๑๕.๒ การลากิจ

นักศึกษาผู้ใดมีกิจจ�าเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่น
ใบลาผ่านอาจารย์ทีป่รกึษา แล้วน�าไปขออนญุาตต่ออาจารย์ผูส้อน ล่วงหน้าอย่างน้อย 
๑ วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าเรียน

๑๕.๓ การลาพักการศึกษา

๑๕.๓.๑ นกัศกึษาจะขออนญุาตลาพกัการศกึษาได้ดงักรณต่ีอไปนี้

(๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร

(๒) ได้รบัทนุแลกเปลีย่นนกัศกึษาระหว่างประเทศ หรอืทนุ
อื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน

(๓) เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ
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(๔) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

(๕) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร

๑๕.๓.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็นเวลาหนึ่ง
ภาคการศึกษา หรือมากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดย
ผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนในภาค
การศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และนักศึกษาภาคปกติลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน ๒ ภาค
การศกึษาติดต่อกนั ส�าหรับภาค กศ.ปช. ลาพกัการศกึษาได้ไม่เกนิ ๓ ภาคการศกึษา
ติดต่อกัน

๑๕.๓.๓ นกัศกึษาทีล่าพกั หรอืถกูสัง่พกัการศกึษาตลอดหนึง่ภาค
การศึกษาหรือมากกว่า จะต้องช�าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา

๑๕.๔ การลาออก

นกัศกึษาผูป้ระสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวธิกีารท่ีมหาวทิยาลยั
ก�าหนด โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี แล้วให้อธิการบดี
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๑๖ การย้ายสาขาวิชา

๑๖.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและได้
รับการเห็นชอบของประธานหลักสูตร/ สาขาวิชา และคณบดีของคณะนั้น โดย
นกัศกึษาต้องได้เรียนตามแผนการศกึษาในหลกัสตูร/ สาขาวิชาเดมิไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ภาคการศึกษา

๑๖.๒ การย้ายสาขาวชิาไปต่างคณะ ให้เป็นตามตามเงือ่นไขและได้รบั
ความเห็นชอบของคณบดีของคณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะย้ายไปสังกัด โดย
นักศึกษาต้องได้เรียนตามแผนการศึกษาในหลักสูตร/ สาขาวิชาของคณะเดิม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา

๑๖.๓ เมือ่นกัศกึษาไดย้้ายสาขาวชิาแลว้ ให้สามารถโอนผลการเรยีน
ในรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วได้ทั้งหมด และค�านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉลี่ย
ในสาขาวิชาใหม่ได้ หรือสามารถยกเว้นรายวิชาเรียนได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ที่ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชาเรียน
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ข้อ ๑๗ การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้

๑๗.๑ ตาย

๑๗.๒ ลาออก

๑๗.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น

๑๗.๔ พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัด
และประเมินผลตามข้อ ๑๘

๑๗.๕ ถกูลบชือ่ออกจากการเป็นนกัศึกษา เนือ่งจากผดิวินยันกัศกึษา
และเป็นไปตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

๑๗.๖ ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

๑๗.๗ มสีถานภาพการเป็นนกัศกึษาเกนิระยะเวลาการศกึษาทีห่ลกัสตูร
แต่ละประเภทก�าหนดไว้หรอืใช้เวลาในการศกึษาเกนิกว่าท่ีก�าหนดในข้อ ๒๘.๔ ตลอด
จนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๒๘.๒ และข้อ ๒๘.๓

๑๗.๘ ไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่สอง

๑๗.๙ ไม่ช�าระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด และ
มิไดล้าพักการศึกษาภายใน ๓๐ วนั นับจากวันเปิดภาคการศึกษาการพน้สถานภาพ
การเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๑๗.๙ ให้สามารถขอคืนสถานภาพได้ ทั้งนี้ ต้องมีระยะ
เวลาทีศ่กึษาต้ังแต่เร่ิมเข้าเรยีนครัง้แรก จนส�าเรจ็การศึกษาไม่เกนิทีก่�าหนดในข้อ ๒๘.๔

ข้อ ๑๘ การพ้นสถานภาพการเป็นนกัศกึษาอนัเนือ่งมาจากเกณฑ์การวดั
และประเมินผล

๑๘.๑ นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเม่ือ
อยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑๘.๑.๑ ผลการประเมินได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๑.๖๐ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑๘.๑.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๑.๘๐ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้า
ศกึษา กรณเีรยีนหลกัสตูรปริญญาตร ี๔ ปี เมือ่สิน้ภาคการศกึษาที ่๔, ที ่๖, ที ่๘, ที ่๑๐, 
ที ่๑๒, ที ่๑๔, ที ่๑๖ และที ่๑๘ นบัตัง้แตเ่ริม่เข้าศกึษา กรณหีลกัสตูรปรญิญาตร ี๕ ปี
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๑๘.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก�าหนด 
แต่ยังได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่า ๑.๘๐

๑๘.๒ นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน จะพ้นสถานภาพการเป็น
นักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑๘.๒.๑ ผลการประเมินได้ คะแนนเฉล่ียสะสมต�่ากว่า ๑.๖๐ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑๘.๒.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๑.๘๐ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ ๑๐ ,ที่ ๑๒ และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้า
ศกึษา กรณเีรยีนหลกัสตูรปริญญาตร ี๔ ปี เมือ่สิน้ภาคการศึกษาที ่๔, ที ่๖, ที ่๘, ที ่๑๐, 
ท่ี ๑๒, ท่ี ๑๔, ที ่๑๖ และที ่๑๘ นบัตัง้แต่เริม่เข้าศกึษากรณหีลกัสตูรปรญิญาตร ี๕ ปี

๑๘.๒.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก�าหนด 
แต่ยังได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่า ๑.๘๐

๑๘.๓ ในกรณีที่นักศึกษาคนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย
สะสม ต�า่กว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด ซ่ึงมผีลให้นกัศกึษาผู้น้ันพ้นสถานภาพการเป็นนักศกึษา 
เพือ่ปองกนัการสญูเปลา่ทางการศกึษา และการเสยีโอกาสทางการศกึษาของนกัศกึษา 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้นั้นได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ใหม่เพิ่มเติม เพื่อที่จะสามารถท�าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 
โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป 
จ�านวนรายวิชาและจ�านวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพิ่มให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา, ประธานหลักสูตร/ สาขาวิชา, คณบดี และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

๑๘.๔ กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จ�านวนหน่วยกิตครบตามที่ก�าหนด
ไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง 
๒.๐๐ ให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง  
๒.๐๐ ได้

หมวด ๔
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม

ข้อ ๑๙ นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาคการศึกษา และจะมีสิทธิใน
การสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ ในเกณฑ์ ต่อไปนี้

๑๙.๑ มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด
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๑๙.๒ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่
ต�่ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ ๓๓ โดยผ่าน
การพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร/ สาขาวิชา

๑๙.๓ ในกรณทีีม่เีวลาเรยีนในรายวชิาใด น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มี
สิทธิสอบในรายวิชานั้น

๑๙.๔ ผู้ไม่มีสิทธิสอบปลายภาคการศึกษา ตามข้อ ๑๙.๒ และข้อ 
๑๙.๓ จะได้รับผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่มีสิทธิสอบ แต่ขาดสอบปลายภาคการศึกษาจะได้รับ
ผลการเรยีนเป็น “I” และนกัศกึษามสีทิธยิืน่ค�าร้องขอสอบภายในระยะเวลาทีก่�าหนด
ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย และการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ตามข้อ ๓๓

ในกรณท่ีีนกัศกึษาได้รบัอนญุาตให้สอบ นกัศกึษาต้องสอบให้เสรจ็ส้ินตาม
ระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก�าหนดในภาคการศกึษาถดัไป ในกรณท่ีีไม่อนญุาตให้สอบ 
หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ หรือไม่ยื่นค�าร้องขอสอบตามก�าหนด 
โดยไม่มเีหตุผลความจ�าเป็นและการอนมุตัจิากอธกิารบดโีดยการเหน็ชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร/ สาขาวิชา และคณะ ทั้งนี้ให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ปรับผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” เมื่อสิ้นภาคการศึกษาถัดไป

ข้อ ๒๑ การวัดและการประเมินผลแต่ละรายวิชาในแต่ละหลักสูตร ให้
อาจารย์ผูส้อนรายวชิานัน้ๆ เป็นผูป้ระเมนิ โดยต้องประเมนิผลการเรยีนรูใ้ห้ครอบคลมุ
ทกุด้านตามทีก่�าหนดไว้ในหลกัสตูรหรอืรายวชิานัน้ และให้คณบดขีองคณะทีเ่ป็นต้น
สังกัดของหลักสูตรหรือรายวิชานั้นๆ เป็นผู้ตรวจสอบ

ข้อ ๒๒ ให้มกีารประเมนิผลการเรียนรายวชิาต่างๆ ตามหลกัสตูร เป็น ๒ 
ระบบ ดังนี้

๒๒.๑ ระบบที่มีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ ดังต่อไปนี้

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน

A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐๐

B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕๐
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ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน

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

เกณฑ์การประเมินผลและเงื่อนไขการประเมินต่างๆ ตามข้อบังคับน้ี 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ระบบมค่ีาระดบัคะแนนนีใ้ช้ส�าหรบัการประเมนิรายวชิาทีเ่รียนตามหลกัสตูร 
ระดับผลการเรียนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต�่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับผล
การเรียนในรายวิชาใดต�่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับผลการเรียนต�่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียน
รายวิชาอื่นแทนได้

ส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

ถ้าได้ระดับผลการเรียนต�่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลง
ทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับผลการเรียนต�่ากว่า “C” เป็นครั้ง
ที่สอง ถือว่าพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

๒๒.๒ ระบบท่ีไม่มค่ีาระดบัคะแนน ก�าหนดสญัลกัษณ์การประเมนิ ดงันี้

๒๒.๒.๑ ผลการเรยีน PD (Pass Distinction) หมายถงึ “ผ่านดเีย่ียม”

๒๒.๒.๒ ผลการเรียน P (Pass) หมายถึง “ผ่าน”

๒๒.๒.๓ ผลการเรียน F (Fail) หมายถึง “ไม่ผ่าน”

ระบบที่ไม่มีค่าระดับคะแนนตามวรรคแรก ให้ใช้ส�าหรับการประเมินผล
การเรียนรายวิชา ที่หลักสูตรก�าหนดให้เรียนเพิ่มเติม และส�าหรับรายวิชาหรือการ
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ทดสอบที่ก�าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

รายวิชาที่ได้ผลประเมินเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้

ข้อ ๒๓ สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้

๒๓.๑ Au (Audit) ใช้ส�าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง และ
ปฏิบัติงานตามที่ผู้สอนก�าหนดโดยไม่นับหน่วยกิต

๒๓.๒ W (Withdraw) ใช้ส�าหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้

๒๓.๒.๑ นกัศกึษาขอยกเลกิรายวชิาหลงัจากลงทะเบยีนเรยีนแล้ว 
หรอืลาพกัการศกึษาหรอืถูกสัง่ให้พักการศึกษาหลงัจากลงทะเบยีนในภาคการศกึษา
นั้นแล้ว

๒๓.๒.๒ คณะกรรมการตามข้อ ๓๓ เหน็สมควรให้นกัศกึษายกเลิก
รายวิชา

๒๓.๓ I (Incomplete) ใช้ส�าหรับบันทึก ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ท�างานไม่เสร็จ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษา
ท่ีได้ผลการเรียนเป็น “I” ต้องด�าเนินการขอรับการประเมิน เพ่ือเปล่ียนระดับ
ผลการเรียนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ถ้านักศึกษายังท�างานไม่เสร็จภายใน
ภาคการศกึษาถดัไป ให้ผูส้อนพิจารณาผลการเรียนจากผลงานหรอืคะแนนทีม่อียูเ่ดมิ 
และให้ผู้สอนส่งผลการเรียนภายในภาคการศึกษานั้น กรณีไม่มีการส่งผลการเรียน
จากผู้สอน ให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนระดับผลการเรียนเป็น 
“E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๔ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนตามระเบียบเกี่ยวกับ
การยกเว้นรายวิชาเรียนให้ได้ผลการประเมินเป็น “P”

ข้อ ๒๕ การหาค่าระดับคะแนนเฉลีย่ประจ�าภาคการศกึษา และค่าระดบั
คะแนนเฉลีย่สะสมให้คดิเป็น เลขทศนยิม ๒ ต�าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส�าหรบัรายวชิา
ที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้น�าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย

๒๕.๑ กรณทีีส่อบตกและต้องเรียนซ�า้ หรือกรณสีอบตกรายวิชาเลอืก
และเปล่ียนไปเรยีนรายวชิาอืน่แทน ให้นบัรวมทัง้หน่วยกติทีส่อบตกและเรยีนซ�า้เพือ่
ใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย

๒๕.๒ กรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิาซ�า้กบัรายวชิาทีส่อบได้แล้ว 
ให้นับหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
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๒๕.๓ กรณีที่นักศึกษาได้ผลการเรียน “D” อนุญาตให้ลงทะเบียน
เรียนซ�้าเพื่อให้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น หรือเพ่ือคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต�า่กว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดในข้อ ๑๘ ให้กระท�าได้ไม่เกนิ ๒ รายวชิา โดยให้นบัหน่วยกติ 
และค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้าย ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่น
ค�าร้องเพื่อขอใช้สิทธิดังกล่าวตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก�าหนด แล้วให้ปรับผล
การเรียน “D” ในรายวิชาที่เรียนซ�้า เป็น “W”

ข้อ ๒๖ กรณทีีม่กีารทจุรติในการสอบ เมือ่กรรมการท่ีมหาวทิยาลัยแต่งต้ัง 
ได้วินิจฉัยเป็นที่สุดว่านักศึกษาทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใดๆ 
ให้นักศึกษาผู้นั้น ได้รับผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี ในรายวิชานั้น
และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี

ข้อ ๒๗ ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๒๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และ ๕ ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ จะได้รบัเกยีรตนิยิมอนัดบัสอง  
และได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่ 
ทั้งนี้การได้รับเกียรตินิยมต้องไม่มีผลการเรียนต�่ากว่า “C” ในทุกรายวิชา และต้อง
ไม่ใช้สิทธิตามข้อ ๑๘.๔ หรือข้อ ๑๘.๕ หรือข้อ ๒๔

หมวด ๕
การส�าเร็จการศึกษา

ข้อ ๒๘ ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ทุกข้อดังนี้

๒๘.๑ มีความประพฤติดี

๒๘.๒ สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนดให้เรียนเพิ่มเติม

๒๘.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐

๒๘.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้

๒๘.๔.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ส�าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๘ ปี และส�าหรับการศึกษาเพื่อปวงชน หลักสูตร
ปริญญาตรี ๔ ปี ส�าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๙ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษาปกติ
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๒๘.๔.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ส�าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ 
ภาคการศกึษาปกต ิและไม่เกนิ ๑๐ ปีการศกึษาปกต ิและส�าหรบัการศกึษาเพือ่ปวงชน 
หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ส�าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๒ ภาคการศึกษา และไม่เกิน 
๑๐ ปีการศึกษา กรณีที่มีการโอนหรือยกเว้นรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัยอาจก�าหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ
หรือคุณลักษณะอื่นๆ ก่อนส�าเร็จการศึกษา (Exit exam) และให้ใช้เป็นข้อก�าหนด
ในการส�าเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ โดยให้ท�าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๙ การเสนอส�าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย
ที่จะส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรด�าเนินการขอส�าเร็จการศึกษาตามวิธีการและ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

กรณีที่นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ประสงค์จะไม่
ขอส�าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ให้นักศึกษาผู้นั้นยื่นค�าขอต่อมหาวิทยาลัย 
โดยให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค�าขอเป็นกรณีพิเศษ

หมวด ๖
การให้เหรียญรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม

ข้อ ๓๐ การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม

ให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
มีคุณธรรมจริยธรรมประจ�าปีการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

๓๐.๑ เหรียญรางวัลเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร

๓๐.๑.๑ เหรียญทอง

หลกัสตูรปริญญาตรี ๔ ปี และหลักสูตรปริญญาตร ี๕ ปี ให้แก่นกัศกึษา
ทีเ่รยีนดตีลอดหลกัสตูร โดยใช้เวลาเรยีนภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในแผนการศกึษา 
ทัง้นีไ้ม่ นบัรวมภาคการศกึษาทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษา ไม่เคยได้ผลการเรียน 
“E” หรือ “F” หรือเรียนซ�้าในรายวิชาใด และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๓.๗๕ 
ข้ึนไป และนักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับการรับรองความมีคุณธรรมจริยธรรมจาก
มหาวิทยาลัยต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
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๓๐.๑.๒ เหรียญเงิน

หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และหลกัสตูรปรญิญาตร ี๕ ปี ให้แก่นกัศกึษา
ทีเ่รยีนดตีลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรยีนภายในระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในแผนการศกึษา 
ทัง้นี ้ไม่ นบัรวมภาคการศกึษาทีไ่ด้รับอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษา ไม่เคยได้ผลการเรยีน 
“E” หรือ “F” หรือเรียนซ�้าในรายวิชาใด และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่่ 
๓.๕๐ ถึง ๓.๗๔ และนักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับการรับรองความมีคุณธรรมจริยธรรม
จากมหาวิทยาลัยต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

๓๐.๒ เหรียญรางวัลเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมประจ�าปีการศึกษา

๓๐.๒.๑ เหรียญทองแดง

(๑) ส�าหรบัหลกัสตูรปรญิญาตร ี๔ ปี และหลกัสตูรปรญิญาตรี 
๕ ปีให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ประจ�าปีการศึกษาหน่ึงๆ โดย
ลงทะเบียนเรียน ๒ ภาคการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาภาคปกติและส�าหรับนักศึกษา
ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนในปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

(๒) ไม่เคยถกูสัง่พกัการศกึษาเพราะกระท�าผดิวนิยันกัศกึษา

(๓) ไม่เคยได้ผลการเรยีน “E” หรือ “F” ในปีการศกึษานัน้ 
และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป

(๔) ไม่เคยได้ผลการเรียนต�่ากว่า “C” ในรายวิชาที่ลง
ทะเบียนเรียน และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน

(๕) ได้รบัการรบัรองความมคีณุธรรมจรยิธรรมจากมหาวทิยาลยั
ในปีการศึกษานั้นๆ การรับรองความมีคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๑ การเกบ็ค่าธรรมเนยีมการศกึษา ให้มหาวทิยาลยัเกบ็ค่าธรรมเนยีม
ต่างๆ ในการจัดการศึกษา และด�าเนินการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
ตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๒ การจ่ายค่าตอบแทนการสอน ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ่ายค่า
ตอบแทนการสอน โดยอาจจ่ายค่าตอบแทนการสอนตามภาระงานส�าหรบัการศกึษา
ภาคปกต ิและจ่ายค่าตอบแทนการสอนตามหน่วยชัว่โมงสอนส�าหรบัภาคการศกึษา
เพือ่ปวงชน ทัง้นีใ้ห้จ่ายค่าตอบแทนการสอนตามอตัราทีก่�าหนดไว้ในประกาศมหาวทิยาลยั
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ข้อ ๓๓ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะ
กรรมการวิชาการ” โดยให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า ๙ คน ประกอบด้วย

๓๓.๑ รองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบงานวิชาการเป็นประธาน

๓๓.๒ คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานวิชาการทุกคณะเป็นกรรมการ

๓๓.๓ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลเป็นกรรมการ

๓๓.๔ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ
เป็นกรรมการ

๓๓.๕ ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการ

๓๓.๖ รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ๑ คน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ

๓๓.๗ หัวหน้าส�านักงานผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

อธกิารบดอีาจแต่งตัง้ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบังานวชิาการเป็นกรรมการเพิม่เตมิกไ็ด้ 
แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน ๑๕ คน

ให้คณะกรรมการวิชาการท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและ
การพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย  กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เหน็ชอบ และท�าหน้าทีอ่ืน่ๆ ทีส่ภามหาวทิยาลยั คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย
สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย

ข้อ ๓๔ ให้อธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามข้อบังคบันี ้และให้มอี�านาจออก
ประกาศ และค�าสัง่ เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตัติามข้อบงัคบันี ้และเป็นผูว้นิจิฉยัชีข้าดใน
กรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ โดยให้การวินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ไชยะ)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ท�าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ส�าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีท่ีจะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ

๑.๑.๑ ผู้ส�าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี

(๑) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์การวัดผล และประเมินผล
การศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย และ

(๒) ใช้เวลาศกึษาไม่เกนิ ๘ ภาคการศกึษาปกติ ตามแผนการศกึษา
ของสาขาวิชาที่ก�าหนด โดยเริ่มนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ไม่รวม
ภาคการศึกษาที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

กรณีนกัศึกษาย้ายสาขาวชิาภายในมหาวทิยาลยั ให้นบัภาคการศกึษา
ในสาขาเดิม และสาขาวิชาใหม่ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ

กรณีนักศึกษาท่ีโอนผลการศึกษามาจากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ ซึง่ต้อง
มีจ�านวนหน่วยกิตที่จะต้องเรียนในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวน
หน่วยกติ ตามหลกัสตูรของสาขาวชิานัน้ ให้นบัภาคการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาเดมิ 
และภาคการศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมกันไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษา โดยนักศึกษา
ผู้นั้นต้องลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ

(๓) สอบได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 
๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

กรณนีกัศกึษาทีโ่อนผลการเรยีนมาจากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ ซึง่สอบ
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ
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เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในมหาวิทยาลัย 
ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รบัเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่ และสอบได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่
สะสมจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม และมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง 
๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

(๔) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต�า่กว่า C ตามระบบค่าระดบัคะแนน 
หรือไม่ได้ U (Unsatisfactory) ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

(๕) ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระท�าผิดวินัยนักศึกษา

๑.๑.๒ ผู้ส�าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี

(๑) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์การวัดผล และประเมินผล
การศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

(๒) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการ
ศึกษาของสาขาวิชาที่ก�าหนด โดยเริ่มนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ทั้งนี้
ไม่รวมภาคการศึกษาที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

กรณนัีกศกึษาย้ายสาขาวชิาภายในมหาวทิยาลยั ให้นบัภาคการศกึษา
ในสาขาวชิาเดมิ และสาขาวชิาใหม่ ซ่ึงรวมกนัแล้วต้องไม่เกนิ ๑๐ ภาคการศกึษาปกติ

กรณนีกัศกึษาท่ีโอนผลการศึกษามาจากสถาบันอดุมศกึษาอืน่ ซึง่ต้อง
มีจ�านวนหน่วยกิตที่จะต้องเรียนในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวน
หน่วยกติ ตามหลกัสตูรของสาขาวชิานัน้ ให้นบัภาคการศึกษาของสถาบนัอดุมศกึษาเดมิ 
และภาคการศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมกันไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษา โดยนกัศกึษา
ผูน้ัน้ต้องลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลาในมหาวทิยาลยัไม่น้อยกว่า ๕ ภาคการศกึษาปกติ

(๓) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

กรณนีกัศกึษาทีโ่อนผลการเรยีนมาจากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ ซึง่สอบ
ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจากสถาบนัอดุมศึกษาเดมิไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเมือ่
ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากสถาบนัอดุมศกึษาเดมิ และมหาวทิยาลยัไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถงึ ๓.๖๐ จะได้ 
รับเกียรตินิยมอันดับสอง
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(๔) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต�า่กว่า C ตามระบบค่าระดบัคะแนน 
หรือไม่ได้ U (Unsatisfactory) ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

(๕) ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระท�าผิดวินัยนักศึกษา

๑.๒ นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

๑.๒.๑ ผู้ส�าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี

(๑) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์การวัดผล และประเมินผล
การศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

(๒) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน ตาม
แผนการศกึษาของสาขาวชิาท่ีก�าหนด โดยเริม่นบัตัง้แต่ภาคการศกึษาแรกทีเ่ข้าศกึษา 
ทั้งนี้ไม่รวมภาคการศึกษาที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

กรณีนกัศึกษาย้ายสาขาวชิาภายในมหาวทิยาลยั ให้นบัภาคการศกึษา
ในสาขาวิชาเดิม และสาขาวิชาใหม่ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษา
เพื่อปวงชน

(๓) สอบได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 
๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

(๔) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต�า่กว่า C ตามระบบค่าระดบัคะแนน 
หรือไม่ได้ U (Unsatisfactory) ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

(๕) ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระท�าผิดวินัยนักศึกษา

๑.๒.๒ ผู้ส�าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี

(๑) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์การวัดผล และประเมินผล
การศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

(๒) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาส�าหรับปวงชน ตาม
แผนการศกึษาของสาขาวชิาท่ีก�าหนด โดยเริม่นบัตัง้แต่ภาคการศกึษาแรกทีเ่ข้าศกึษา 
ทั้งนี้ ไม่รวมภาคการศึกษาที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

กรณีนกัศึกษาย้ายสาขาวชิาภายในมหาวทิยาลยั ให้นบัภาคการศกึษา
ในสาขาวิชาเดิม และสาขาวิชาใหม่ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษา
เพื่อปวงชน
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(๓) สอบได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 
๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

(๔) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต�า่กว่า C ตามระบบค่าระดบัคะแนน 
หรือไม่ได้ U (Unsatisfactory) ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

(๕) ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระท�าผิดวินัยนักศึกษา

๒. ให้ส�านกัสง่เสริมวชิาการ และงานทะเบยีน มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการส�าเรจ็การ
ศึกษา ตรวจสอบผลการศึกษาของผู้ที่ส�าเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสอง ตามคุณสมบัติ และ
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในข้อ ๑ พร้อมผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญา เสนอสภา
วชิาการ เพือ่กลัน่กรอง และเสนอสภามหาวทิยาลยั อนมุตัใิห้ปริญญาตรีเกียรตินิยม
อนัดบัหนึง่ ปริญญาตรีนยิมอนัดบัสอง พร้อมผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา ต่อไป

๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ มีอ�านาจตีความ
ประกาศ หรอืออกค�าสัง่เพือ่ด�าเนนิการตามประกาศนี ้มอี�านาจวินจิฉยัช้ีขาดในกรณี
ที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิต บุญเอก)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การให้เหรียญรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จะส่งเสริม และเชิดชู
เกียรตินักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ และมีความประพฤติดี

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๓) (๘) และ (๙) แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๔ จึงออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑. มหาวิทยาลยั จะด�าเนินการมอบเหรยีญรางวลัแก่นกัศกึษาเรยีนดมีคีณุธรรม
จริยธรรมเป็นประจ�าทุกปี โดยด�าเนินการ ดังนี้

๑.๑ การมอบเหรยีญรางวลัเรยีนดมีคีณุธรรมจรยิธรรมตลอดหลกัสตูร ให้
ใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ เหรยีญทอง มอบให้แก่นกัศึกษาท่ี เรยีนดมีีคุณธรรมจรยิธรรม
ตลอดหลักสูตร ทั้งหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้ผลการเรียน “E” หรือ “F” หรือเรียนซ�้าในรายวิชาใด 
และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป และนักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับการ
รับรองความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจากมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

๑.๒ การมอบเหรยีญรางวลัเรยีนดมีคีณุธรรมจรยิธรรมประจ�าปีการศกึษา 
ให้มอบเหรยีญทองแดง แก่นกัศกึษาทีเ่รียนดีมีคณุธรรมจรยิธรรม ประจ�าปีการศกึษา
หนึ่งๆ ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ลงทะเบียนเรียน ๒ ภาคการศึกษา ส�าหรับศึกษาภาคปกติ หรือ 
๓ ภาคการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ในปีการศึกษานั้น ไม่
น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
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(๒) ไม่เคยถูกสั่งพักการเรียนเพราะกระท�าผิดวินัยนักศึกษา

(๓) ไม่เคยได้ผลการเรียน “E” หรือ “F” ในปีการศึกษานั้น และมีค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม ในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป

(๔) ไม่เคยได้ผลการเรียนต�่ากว่า “C” ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน

(๕) ได้รบัการรบัรองความเป็นผูม้คีณุธรรมจรยิธรรมจากมหาวทิยาลัย
ในปีการศึกษานั้นๆ

๒. การคัดเลือกนักศึกษาที่เรียนดี ให้ส�านักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
เป็นหน่วยงานด�าเนินการ โดยคัดจากผลการเรียนประจ�าปีการศึกษาเพื่อรับเหรียญ
ทองแดง หรือตลอดหลักสูตรเพื่อรับเหรียญทอง และเหรียญเงิน แล้วแต่กรณี

๓. การรับรองความดีคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ประกอบกับการเรียนดีตามข้อ 
๒ ให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๓.๑ ให้นกัศกึษา หรอือาจารย์ทีป่รกึษาเป็นผูย้ืน่ค�าร้องขอใบรบัรองความ
มคีณุธรรมจรยิธรรมต่อมหาวทิยาลยั โดยผ่านความเหน็ของอาจารย์ทีป่รกึษา ประธาน
หลกัสตูรสาขาวชิา และคณบดขีองคณะทีนั่กศกึษาสงักดั ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวทิยาลยั 
โดยกองพัฒนานักศึกษาก�าหนด

๓.๒ มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ด�าเนนิการกลัน่กรองนกัศกึษา และเสนอให้อธิการบด ีหรือรองอธกิารบดทีีอ่ธกิารบดี
มอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในใบรับรองความมีคุณธรรม
จริยธรรม

๔. ให้คณะกรรมการด�าเนินงานการมอบเหรียญรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดีมี
คุณธรรมจริยธรรมที่มหาวิทยาลัย แต่งตั้ง ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการ
เรยีนดจีากส�านกัส่งเสรมิวิชาการ และงานทะเบยีน และข้อมลูด้านคณุธรรมจรยิธรรม
จากกองพัฒนานักศึกษา แล้วจัดท�าประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ทีจ่ะได้รบัเหรยีญรางวลัเรียนดมีีคุณธรรมจริยธรรม และด�าเนนิการจดัพธิมีอบเหรยีญ
รางวัลเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในวันไหว้ครู หรือในโอกาสส�าคัญ
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๕. การมอบเหรียญรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ให้ด�าเนิน
การในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยมอบรางวัลเหรียญทองแดงให้นักศึกษา
ทุกชั้นปีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่วนเหรียญทอง และเหรียญเงินให้เริ่มด�าเนินการ
ส�าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๖. ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิต บุญเอก)

รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การใช้การสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

เพือ่ให้นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์มคีณุภาพ ส�าเรจ็การศกึษา
เป็นบัณฑติท่ีมคีวามรูสู้้งานสอดคล้องกับอัตลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั มคีวามสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และมีความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) (๓) (๘) และ (๙) แห่งพระราช
บญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบงัคบัมหาวทิยาลบัราชภฏัเพชรบรูณ์ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะท�าการพัฒนา และทดสอบวัดความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของนักศกึษาของมหาวทิยาลัย เป็นประจ�าทุกปี 
โดยด�าเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาการทดสอบ การรายงานผล และการ
ออกใบรับรองผล

๒. การด�าเนินการตามข้อ ๑ ให้ท�าในรูปคณะกรรมการ โดยมหาวิทยาลัย 
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนา และทดสอบ
วัดความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์” ซึ่งประกอบไปด้วย

(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ

(๒) คณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวชิาภาษาอังกฤษท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั 
หลักสูตรสาขาวิชาละไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ

(๓) เจ้าหน้าที่จากงานวิเทศสัมพันธ์ จ�านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ

(๔) เจ้าหน้าทีจ่ากงานประกนัคณุภาพ จ�านวนไม่เกนิ ๓ คน เป็นกรรมการ

(๕) ผู้บริหารและ / หรือเจ้าหน้าท่ีจากส�านักส่งเสริมวิชาการ และงาน
ทะเบียน ไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ
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ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึง หรอืหลายคน
ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

๓. ให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนา และทดสอบวัดความรู้ความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ซึ่งเมื่อสอบผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ให้ได้รับใบรับรองผลที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย

ในระยะแรกที่มีการจัดพัฒนา และทดสอบตามก�าหนดการที่คณะกรรมการ
ตามข้อ ๒ ก�าหนดไว้ นักศึกษาอาจไม่ต้องช�าระค่าพัฒนา และทดสอบ แต่นักศึกษา
อาจต้องช�าระค่าเข้ารบัการพฒันา และทดสอบทีน่กัศกึษาร้องขอให้จดัเพิม่เตมิ หรอื
เมื่อมหาวิทยาลัย ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระยะต่อไป

๔. ให้ใช้เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษา
อังกฤษ ดังนี้

๔.๑ คะแนนอยู่ในช่วง ร้อยละ ๘๐-๑๐๐ หมายถงึ ผ่านเกณฑ์อยูใ่นระดบัดเียีย่ม

๔.๒ คะแนนอยูใ่นช่วง ร้อยละ ๗๐-๗๙ หมายถงึ ผ่านเกณฑ์อยูใ่นระดบัดี

๔.๓ คะแนนอยูใ่นช่วง ร้อยละ ๖๐-๖๙ หมายถงึ ผ่านเกณฑ์อยูใ่นระดบัพอใช้

๔.๔ คะแนนอยู่ในช่วง ร้อยละ ๐-๕๙ หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๕. มหาวทิยาลยัอาจใช้คะแนนเฉลีย่สะสมของรายวชิาภาษาองักฤษทกุรายวชิา
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
มาเทียบกับเกณฑ์การประเมินตามข้อ ๔ ก็ได้

๖. มหาวิทยาลัย จะให้การสนับสนุน และอ�านวยความสะดวกเพื่อให้การ
ด�าเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๗. การใช้การสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถด้านภาษา
องักฤษเป็นข้อก�าหนดในการส�าเรจ็การศกึษา ให้เป็นไปตามทีแ่ต่ละหลกัสตูรก�าหนด 
โดยให้ท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

๘. ให้นักศึกษาสามารถน�าผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นๆ ที่ได้
รับการยอมรบัตามเอกสารแนบท้ายประกาศมาใช้แทนผลการทดสอบทีม่หาวทิยาลยั
ก็ได้

89



๙. ให้ยกเลิกประกาศ หรือค�าสั่งอื่นใดที่ได้ออกไว้ก่อนนี้แล้วที่มีความขัดหรือ
แย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน ตั้งแต่วันที่มีการลงนามเป็นต้นไป

๑๐. ให้ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิต บุญเอก)

รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลตามข้อบังคับ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อให้การด�าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา ของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ ส�าหรับนักศึกษาภาคปกติ 
และภาค กศ.ปช. มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. รายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร เป็นรายวิชาที่มีการบรรยาย

๑.๑ นักศึกษาจ�านวน ๑–๑๙ คน ให้ประเมินผลโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์
ตามหลักเกณฑ์ดังตาราง

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
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๑.๒ นักศึกษา จ�านวน ๒๐ คนขึ้นไปให้ประเมินผลโดยวิธีอิงกลุ่ม  
อย่างน้อย ๓ ระดับ ยกเว้น รายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ, โครงการ
พิเศษ, โครงการศึกษาเอกเทศการสัมมา, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, รายวิชาการ
ฝึกทักษะและปฏิบัติตลอดภาคเรียน [ดูจาก น(ท-ป-อ) เช่น ๑(๐-๖๐-๐)] เป็นต้น 
ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ ตามข้อ ๑.๑

๒. ส�าหรบัรายวชิาทีห่ลกัสตูรก�าหนดให้เรียนเพิม่ตามข้อก�าหนดเฉพาะ และรายวชิา
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ก�าหนดให้เรียนเพิ่มโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การส�าเร็จหลักสูตรประเมินผลตามเกณฑ์ดังตาราง

เกรด ระดับคะแนน

PD ๘๐ – ๑๐๐

P ๕๐ – ๗๙

F ๐ - ๔๙

๓. รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชา ปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครตูามล�าดับ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชพี หรอืสหกจิศึกษา หรอืการปฏบิตัิ
งานสอนในสถานศกึษาตามล�าดบั ถ้าค่าระดบัคะแนนต�า่ “C” ถอืว่าไม่ผ่าน นกัศกึษา
ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าเรียนใหม่แล้วได้ค่าระดับคะแนนต�่ากว่า “C” อีกเป็น
ครั้งที่ ๒ ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

๓.๑ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
รายวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพครูตามล�าดับให้ผ่านก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตาม
ล�าดับ

๓.๒ ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
สหกจิศกึษา หรอืการปฏบิตังิานสอนในสถานศกึษาตามล�าดบัไปแล้ว แต่รายวิชาใน
ข้อ ๓.๑ ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
สหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นโมฆะ โดยให้นายทะเบียน
เป็นผู้ด�าเนินการปรับให้ได้ค่าระดับคะแนนเป็น “W”
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๔. ให้อธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามประกาศนี ้และเป็นผูวิ้นจิฉยัช้ีขาดในกรณี
ที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ให้เริ่มใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ เป็นต้นไป และให้
ยกเลิกประกาศที่ขัดแย้งกับประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  คุ้มไข่น�้า)

รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ และข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ประกอบกบัมตคิณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชมุ
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานอกเหนือจากการ
เก็บค่าธรรมเนียมอัตราเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษาแก่นักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทย
เพิ่มอีก ภาคการศึกษาละ ๑,๕๐๐ บาท

ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง ดังนี้

(๑) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ต้องช�าระ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาอีกภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท 
ให้ครบทุกภาคการศึกษา ที่ขอหยุดการศึกษา

(๓) ค่าปรบัการช�าระเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาหลังก�าหนดวนัละ ๒๐ บาท

(๔) ค่าโอนผลการเรียนคนละ ๒๐๐ บาท

(๕) ค่ายกเว้นการเรยีนรายวชิาจากการศกึษาในระบบหน่วยกติละ ๕๐ บาท

(๖) ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการ
ศกึษาตามอธัยาศยัและค่าการเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์หน่วยกติละ ๕๐ บาท

(๗) ค่าออกเอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบแทนเอกสารท่ีมหาวิทยาลัยเคย
ออกให้แล้ว หนังสือรับรองต่างๆ การออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ใบรายงานผล
การศกึษาฉบบัละ ๑๐๐ บาท และภาษาไทย ใบรายงานผลการศกึษา ฉบบัละ ๑๐๐ บาท

(๘) ค่าออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับละ ๒๐ บาท

(๙) ค่าปรบัการรบัประกาศนยีบตัร อนปุรญิญาบตัร ปรญิญาบตัรเกนิกว่า
หกเดือน นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศก�าหนดให้รับ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
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(๑๐) ค่าลงทะเบียนบัณฑิต คนละ ๕๐๐ บาท

(๑๑) ค่าสมัครคัดเลือกเข้าเรียนคนละ ๒๐๐ บาท

(๑๒) ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็เมือ่แรกเข้าค่าข้ึนทะเบยีนนกัศึกษาใหม่ ๕๐๐ บาท

(๑๓) ค่าบตัรประจ�าตวันกัศกึษาทีอ่อกโดยมหาวทิยาลยั บตัรละ ๑๐๐ บาท

ข้อ ๓ ให้มหาวทิยาลยัเรยีกเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษาแบบเหมาจ่ายเป็น
รายภาคการศึกษาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ ให้มหาวทิยาลยัเรยีกเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษาในวนัทีม่หาวทิยาลัย
ก�าหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาที่ไม่ช�าระ
เงินตามก�าหนดดังกล่าว ให้ยื่นค�าร้องขอพักการเรียน และช�าระเงินค่าพักการเรียน
ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้ช�าระก่อนวันสอบปลายภาคการศึกษา

ข้อ ๕ อธิการบดีอาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันการช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก�าหนดได้ตามเหตุอันควร

ข้อ ๖ นักศึกษาผู้ใดเรียนครบหลักสูตรแล้วแต่ยังมีบางรายวิชาที่การประเมิน
ผลการเรียนยังไม่สมบูรณ์ (ได้เกรด I ) ให้ช�าระเงินเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา 
ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ช�าระภายใน ๖ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิด
ภาคการศึกษา หากพ้นก�าหนดแล้วให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๗ ในกรณีที่นักศึกษาขอถอน เปลี่ยน หรือเพิ่มรายวิชาเรียน ต้องกระท�า
ภายใน ๓ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นผู้รักษาการให้เป็นไป
ตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้ประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไปและให้ยกเลิก
ประกาศใดๆ ที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสุวัฒน์ บุศย์เมือง)

รักษาราชการแทน อธิการบดี
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กรณีเรียนตามแผนการเรียน)

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร/สาขา

ค่าธรรมเนียม (บาท) 
/ ภาคการศึกษา

อัตราเหมาจ่าย

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๖,๕๐๐

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ๗,๐๐๐

๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๑๒,๐๐๐

๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐

๖. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐

๗. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐

๘. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐

๙. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๖,๐๐๐

๑๐. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๖,๐๐๐

๑๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐

๑๒. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กรณีเรียนนอกแผนการเรียน)

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร

ค่าธรรมเนียม (บาท) / ภาคการศึกษา

จ�านวนหน่วยกิต

๑-๖ ๗-๑๒ ๑๓-๑๘ ๑๙ ขีน้ไป

หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

๔. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ๖,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐

๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐

๖. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐

๗. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต

๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐

๘. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐

๙. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐

๑๐. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐

๑๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐

๑๒. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาภาคปกติ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เพื่อเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายโดยมิได้แสดงรายการค่า
ใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บนั้น ดังนั้น จึงสมควรก�าหนดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาภาคปกติ

อาศยัอ�านาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๑ แห่งระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 
๒๕๔๙ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑. ค่าบ�ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท

๒. ค่าลงทะเบียนรายวิชา (หน่วยกิตทฤษฎี - ปฏิบัติ)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาคการศึกษาละ ๔,๓๐๐ บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ภาคการศึกษาละ ๔,๔๐๐ บาท

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภาคการศึกษาละ ๔,๔๐๐ บาท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๙,๒๐๐ บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๓,๗๐๐ บาท

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ภาคการศึกษาละ ๓,๗๐๐ บาท

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ (รป.บ.) ภาคการศกึษาละ ๓,๘๐๐ บาท

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ภาคการศึกษาละ ๓,๘๐๐ บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๓,๗๐๐ บาท

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ภาคการศึกษาละ ๓,๗๐๐ บาท

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๓,๗๐๐ บาท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๓,๗๐๐ บาท
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๓. ค่าธรรมเนียมพิเศษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาคการศึกษาละ ๔๐๐ บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ภาคการศึกษาละ ๘๐๐ บาท

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภาคการศึกษาละ ๘๐๐ บาท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ (รป.บ.) ภาคการศกึษาละ ๔๐๐ บาท

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ภาคการศึกษาละ ๔๐๐ บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

๔ ค่าบ�ารุงการกีฬา ภาคการศึกษาละ ๑๐๐ บาท

๕ ค่าบ�ารุงหอสมุด ภาคการศึกษาละ ๓๐๐ บาท

๖ ค่าบ�ารุงห้องพยาบาล ภาคการศึกษาละ ๑๐๐ บาท

๗ ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑๐๐ บาท

๘ ค่าจัดบริการคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาละ ๒๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิต บุญเอก)

รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศยัอ�านาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส�าหรับ
ปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 
จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ส�าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในห้องเรียนเฉพาะบางส่วนมหาวิทยาลัย ให้
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าบ�ารุงห้องเรียนเฉพาะบางส่วน ภาคการศึกษาละ 
๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานอกเหนือจาก
การเกบ็ค่าธรรมเนยีมอตัราเหมาจ่าย/ภาคการศกึษาแก่นกัศกึษาทีไ่ม่ถอืสญัชาตไิทย
เพิ่มอีก ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท

ข้อ ๓ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง ดังนี้

(๑) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ต้องช�าระ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาอีกภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท 
ให้ครบทกุภาคการศกึษาทีไ่ม่ได้ช�าระค่าธรรมเนยีมตามข้อ ๕ แห่งระเบยีบมหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรูณ์ ว่าด้วยการเกบ็ค่าธรรมเนยีนมการศกึษาในโครงการจดัการศกึษา
ส�าหรับปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. ๒๕๔๙

(๓) ค่าปรบัการช�าระเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาหลังก�าหนดวนัละ ๓๐ บาท 
แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

(๔) ค่าโอนผลการเรียนคนละ ๒๐๐ บาท

(๕) ค่ายกเว้นการเรยีนรายวชิาจากการศกึษาในระบบหน่วยกติละ ๕๐ บาท
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(๖) ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือ
การศกึษาตามอธัยาศยัและค่าการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยกติละ ๒๐๐ บาท

(๗) ค่าออกเอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบแทนเอกสารที่มหาวิทยาลัยเคยออก
ให้แล้ว หนังสือรับรองต่างๆ การออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ใบรายงานผล
การศกึษาฉบบัละ ๒๐๐ บาท และภาษาไทย ใบรายงานผลการศกึษา ฉบบัละ ๑๐๐ บาท

(๘) ค่าออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับละ ๒๐ บาท

(๙) ค่าปรบัการรบัประกาศนยีบตัร อนปุรญิญาบตัร ปรญิญาบตัรเกนิกว่า
หกเดือน นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศก�าหนดให้รับ ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(๑๐) ค่าลงทะเบียนบัณฑิต คนละ ๑,๐๐๐ บาท

(๑๑) ค่าสมัครคัดเลือกเข้าเรียนคนละ ๒๐๐ บาท

(๑๒) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
๑,๒๐๐ บาท

(๑๓) ค่าบตัรประจ�าตวันกัศกึษาทีอ่อกโดยมหาวทิยาลยั บตัรละ ๑๐๐ บาท

ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษาแบบเหมาจ่ายเป็น
รายภาคการศึกษา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในวันที่
มหาวิทยาลัยก�าหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา

ข้อ ๕ อธิการบดีอาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันการช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก�าหนดได้ตามเหตุอันควร

ข้อ ๖ นกัศกึษาผูใ้ดเรยีนครบหลกัสตูรแล้ว แต่ยงัมบีางรายวชิาทีก่ารประเมนิ
ผลการเรียนยังไม่สมบูรณ์ (ได้เกรด I ) ให้ช�าระเงินเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา 
ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ช�าระภายใน ๖ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิด
ภาคการศึกษา หากพ้นก�าหนดแล้วให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๗ ในกรณีที่นักศึกษาขอถอน เปลี่ยน หรือเพิ่มรายวิชาเรียน ต้องกระท�า
ภายใน ๓ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นผู้รักษาการให้เป็นไป
ตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้ประกาศนี้
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ทั้งนี้ ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไปและให้ยกเลิก
ประกาศใดๆ ที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสุวัฒน์ บุศย์เมือง)

รักษาราชการแทน อธิการบดี
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาภาค กศ.ปช. พ.ศ. ๒๕๕๕ (กรณีเรียนตามแผนการเรียน)

ระดับปริญญาตรี

หลกัสตูร/สาขา

ค่าธรรมเนยีม (บาท) 
/ ภาคการศกึษา

อัตราเหมาจ่าย

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๗,๕๐๐

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐

๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ๘,๐๐๐

๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๑๓,๐๐๐

๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

๖. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

๗. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

๘. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

๙. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๗,๐๐๐

๑๐. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๗,๐๐๐

๑๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

๑๒. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาภาค กศ.ปช. พ.ศ. ๒๕๕๕ (กรณีเรียนนอกแผนการเรียน)

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร

ค่าธรรมเนียม (บาท) / ภาคการศึกษา

จ�านวนหน่วยกิต

๑-๕ ๖-๑๐ ๑๑-๑๕

หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๗,๕๐๐

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐

๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐

๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๙,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐

๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

๖. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

๗. หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

๘. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

๙. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

๑๐. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

๑๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐

๑๒. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของ

นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการจัดกรศึกษาเพื่อ
ปวงชน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายโดย
มไิดแ้สดงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่รยีกเกบ็นัน้ ดงันั้น จงึสมควรก�าหนดรายการค่า
ใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
(กศ.ปช)

อาศยัอ�านาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชน (กศ.ปช) พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ค่าบ�ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท

๒. ค่าลงทะเบียนรายวิชา (หน่วยกิตทฤษฎี - ปฏิบัติ)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาคการศึกษาละ ๕,๓๐๐ บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ภาคการศึกษาละ ๕,๔๐๐ บาท

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภาคการศึกษาละ ๕,๔๐๐ บาท

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๑๒,๐๐๐ บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๔,๗๐๐ บาท

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ภาคการศึกษาละ ๔,๗๐๐ บาท

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ (รป.บ.) ภาคการศกึษาละ ๔,๘๐๐ บาท

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ภาคการศึกษาละ ๔,๘๐๐ บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๔,๗๐๐ บาท

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ภาคการศึกษาละ ๔,๗๐๐ บาท

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๔,๗๐๐ บาท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๔,๗๐๐ บาท
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๓. ค่าธรรมเนียมพิเศษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาคการศึกษาละ ๔๐๐ บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ภาคการศึกษาละ ๘๐๐ บาท

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภาคการศึกษาละ ๘๐๐ บาท

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ (รป.บ.) ภาคการศึกษาละ ๔๐๐ บาท

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ภาคการศึกษาละ ๔๐๐ บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

๔ ค่าบ�ารุงการกีฬา ภาคการศึกษาละ ๑๐๐ บาท
๕ ค่าบ�ารุงหอสมุด ภาคการศึกษาละ ๓๐๐ บาท
๖ ค่าบ�ารุงห้องพยาบาล ภาคการศึกษาละ ๑๐๐ บาท
๗ ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑๐๐ บาท
๘ ค่าจัดบริการคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาละ ๒๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิต บุญเอก)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา

ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการ
ให้ทุนการศึกษาด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงออกระเบียบไว้ ดัง
ต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วย การให้ทนุการศกึษาด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“สภามหาวทิยาลยั” หมายความว่า สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

“อธกิารบด”ี หมายความว่า อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

“นกัศกึษา” หมายความว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

“ค่าธรรมเนยีมการศกึษา” หมายความว่า เงนิทีเ่รยีกเกบ็จากนกัศกึษา
ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔ มหาวิทยาลัยอาจให้ทุนการศึกษาด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้แก่นักศึกษาได้

จ�านวนทุน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ทุนตาม
วรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการทุนการศึกษาก�าหนด แล้วน�าเสนอต่อ
อธิการบดีออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบภายในหกสิบวัน นับแต่วันออกประกาศ
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ทั้งนี้ การพิจารณาให้ทุนอย่างน้อยต้องค�านึงถึงความประพฤติ และผล
การเรียนของนักศึกษาเป็นส�าคัญ

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา จ�านวนไม่น้อย
กว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน โดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการและด้าน
กิจการนักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อท�าหน้าที่ ดังนี้

(๑) พจิารณาก�าหนดจ�านวนทนุ คณุสมบตั ิหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการให้ทุนตามข้อ ๔ วรรคสอง

(๒) พจิารณาคดัเลอืกผูส้มควรได้รบัทนุแล้วเสนอต่ออธกิารบดเีพือ่
พิจารณาอนุมัติ โดยอาจเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการ
แทนได้ตามความเหมาะสม

(๓) จดัท�ารายงานเสนอต่ออธกิารบดเีพือ่เสนอต่อสภามหาวทิยาลยั
เพื่อทราบทุกสิ้นปีการศึกษา

(๔) ด�าเนินการอื่นตามระเบียบนี้ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการทุนการศึกษาหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ข้อ ๖ การประชุมของคณะกรรมการทุนการศึกษาต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๗ ให้น�าข้อ ๖ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม

ข้อ ๘ นอกจากการให้ทุนตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ ๔ ในกรณีที่มีเหตุผล
อนัสมควร คณะกรรมการทนุการศกึษาอาจพจิารณาเสนอต่ออธกิารบดเีพ่ือพิจารณา
อนุมตัิให้ทุนการศึกษาด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นการเฉพาะรายได้
ตามทีเ่หน็สมควร ทัง้นีเ้มือ่อนมุติัแล้วให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันอนุมัติ
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ข้อ ๙ อ�านาจในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบนี้ อธิการบดีจะ
มอบหมายให้รองอธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแทนก็ได้

ข้อ ๑๐ ให้อธกิารบดรีกัษาการตามระเบียบนี ้และให้มอี�านาจออกประกาศ 
หรือค�าสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ้ให้อธกิารบดมีอี�านาจ
ตีความและวินิจฉัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร ไชยะ)

อุปนายกสภามฟาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้น

รายวิชาเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการ
โอนผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชาเรียน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และมตใินการประชมุสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ ครัง้ที่ 
๓/๒๕๕๒ เมือ่วนัที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๕๒ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ จงึออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบยีบ ประกาศ ค�าสัง่ หรอืมตอิืน่ใด ซึง่ขัดแย้งกับระเบยีบนี้ 
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“สภามหาวทิยาลยั” หมายความว่า สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

“อธิการบด”ี หมายความว่า อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

“นกัศกึษา” หมายความว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัด 
การเรียนการสอนในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรไม่ต�่ากว่าระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยหรือส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง

“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน�าหน่วยกิต และ
ค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เพื่อใช้นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องศึกษา
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รายวิชานั้นอีก ซึ่งรายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่ก�าลังศึกษาอยู่ใน
ปัจจุบันโดยต้องโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดจากหลักสูตรเดิม

“การยกเว้นรายวิชาเรียน” หมายความว่า การน�าหน่วยกิตและค่า
ระดบัคะแนนของรายวชิาทีเ่คยศกึษาจากหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย หรือส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรองเพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดย
ไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

ข้อ ๕ การโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้ทีม่ีสทิธิโ์อนผลการเรียนต้องเป็นไปตามเงือ่นไขข้อใดขอ้หนึ่ง 
ดังต่อไปนี้

๕.๑.๑ เป็นผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยั มาแล้วไม่เกนิ 
๘ ปี นับตั้งแต่วันที่ส�าเร็จการศึกษา หรือยังไม่ส�าเร็จการศึกษาและกลับเข้ามาศึกษา
สาขาวิชาใดๆ

๕.๑.๒ เป็นนักศึกษาท่ีอยู่ในประเภทเดียวกันหรือที่เปลี่ยน
ประเภทนักศึกษา จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษหรือ กศ.ปช. หรือ
เปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคพิเศษหรือ กศ.ปช. เป็นนักศึกษาภาคปกติ โดยใช้
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย

๕.๒ การขอโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๕.๒.๑ นักศกึษาทีข่อโอนผลการเรยีน ต้องมผีลการเรยีนคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ ในระดับปริญญาตรี และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 
๓.๐๐ ในระดับบัณฑิตศึกษา

๕.๒.๒ นักศึกษาต้องโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว โดยไม่จ�ากัดจ�านวนหน่วยกิตที่โอนทั้งนี้จ�านวนรายวิชาและผล
การเรียนที่โอนได้ ให้นับเป็นหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรที่ศึกษาในปัจจุบันและ
น�าไปคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม

๕.๒.๓ นักศึกษาต้องท�าเรื่องโอนผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และให้ยื่นค�าร้องขอโอนผลการเรียน
ท่ีส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หากพ้นจากนี้ให้ท�าบันทึกขออนุมัติ
ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความจ�าเป็น เป็นกรณีไป

๕.๒.๔ การด�าเนินการโอนผลการเรียนของนักศึกษา ให้ส�านัก
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ส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนเป็นผูพ้จิารณาการโอนผลการเรยีน และให้อธกิารบดี
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ

๕.๒.๕ ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจาก
มหาวทิยาลยัตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยการลงโทษนกัเรยีนและนกัศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือประกาศสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ เร่ืองแนวปฏิบัติว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๖ การยกเว้นรายวิชาเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

๖.๑ นกัศกึษาทีม่สีทิธิข์อยกเว้นรายวชิาเรยีน ต้องเป็นไปตามเงือ่นไข
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๖.๑.๑ เป็นผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สภามหาวิทยาลัยหรือส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษารบัรอง แล้วไม่เกนิ ๘ ปี นบัตัง้แต่วนัทีส่�าเรจ็การศึกษาหรอืยงัไม่ส�าเรจ็
การศึกษา และกลับเข้ามาศึกษาในหลักสูตรใดๆ ของมหาวิทยาลัย

๖.๑.๒ เป็นผู้ที่ก�าลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และ
ลาออกจากหลักสูตรเดิมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่

๖.๒ การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้

๖.๒.๑ ระดับปริญญาตรี

๑) รายวิชาที่น�ามายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเว้น และจ�านวนหน่วยกิตรวม
ทีข่อยกเว้นจะต้องไม่เกนิสามในสีข่องจ�านวนหน่วยกติรวม ของหลกัสตูรทีร่บัยกเว้น

๒) การยกเว้นรายวิชาเรียน ให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชา
ที่มีผลการเรียนไม่ต�่ากว่าระดับ C หรือระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือ P หรือเทียบเท่า

๓) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น จะมีผลการเรียนเป็น 
“ผ่านเกณฑ์” และให้บนัทกึไว้ในใบรายงานผลการศกึษาของนกัศกึษา โดยใช้อกัษร 
P ในช่องระดับคะแนนและไม่น�าไปคิดเป็นคะแนนสะสม

๔) ส�าหรับผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และ
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

๕) ให้ยกเว้นรายวิชาที่ก�าหนดให้เรียนเป็นพื้นฐาน 

112



(Prerequisite) โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรที่ส�าเร็จการศึกษา เมื่อเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ในสาขาเดียวกัน

๖) การด�าเนินการยกเว้นรายวิชาเรียนของนักศึกษา ให้
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาการยกเว้น และให้อธิการบดี 
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ

๖.๒.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา

๑) รายวิชาท่ีน�ามายกเว้นผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเว้น และจ�านวนหน่วยกิตรวม
ที่ขอยกเว้นจะต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยกิตรวม หรือไม่เกินหนึ่ง
ในสามของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับยกเว้น

๒) การยกเว้นผลการเรยีนรายวิชาให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชา
ที่มีผลการเรียนไม่ต�่ากว่าระดับ B หรือระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือ S หรือเทียบเท่า

๓) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น จะมีผลการเรียนเป็น 
“ผ่านเกณฑ์” และให้บนัทกึไว้ในใบรายงานผลการศกึษาของนกัศกึษา โดยใช้อกัษร 
P ในช่องระดับคะแนน และไม่น�าไปคิดเป็นคะแนนสะสม

๔) ไม่ให้ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระหรือเทียบเท่า

๕) การด�าเนินการยกเว้นรายวิชาของนักศึกษา ให้
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาการยกเว้น และให้อธิการบดี
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ

ข้อ ๗ เพือ่ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัว่าด้วยการประเมนิผลของมหาวทิยาลยั
เก่ียวกับสภาพการเป็นนักศึกษาของผู้ที่จะส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการนับ
จ�านวนภาคเรียนของผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้

๗.๑ นกัศกึษาภาคปกต ิให้นบัจ�านวนหน่วยกติไม่เกนิ ๒๒ หน่วยกติ 
เป็น ๑ ภาคการศึกษา

๗.๒ ผูท่ี้ศกึษาอบรมตามโครงการอืน่ทีใ่ช้หลกัสตูรของมหาวทิยาลยั
ให้นับหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา

ข้อ ๘ นักศึกษาต้องช�าระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน และ
การยกเว้นรายวิชาเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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ข้อ ๙ ผูท้ีไ่ด้รบัการโอนผลการเรยีน มสีทิธิท์ีจ่ะได้รบัปรญิญาเกยีรตนิยิม
แต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

ข้อ ๑๐ นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
คงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการยื่นค�าร้องตามระเบียบนี้ โดยไม่ขัดต่อก�าหนดเวลาการยื่นค�าร้อง
ต่อส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้
ตามข้อ ๕ และ ข้อ ๖

ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�านาจออก
ประกาศหรอืค�าสัง่เพือ่ประโยชน์ในการปฏบัิติตามระเบียบนี ้ในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่ว
กับการปฏบิตัติามระเบยีบนีใ้ห้อธกิารบดมีอี�านาจตคีวามและวนิจิฉยัและเมือ่ตคีวาม
และวินิจฉัยแล้วให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

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

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีคุณภาพ และเป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อย สอดคล้องกบัมุง่หมายและหลกัการของพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฃอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ ค�าสั่ง หรือบังคับอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“สภามหาวทิยาลยั” หมายความว่า สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

“อธกิารบด”ี หมายความว่า อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

“นกัศกึษา” หมายความว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
วันเวลาราชการ
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“นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความว่า นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ซึ่งจัดการศึกษา
นอกวันเวลาราชการ

“นักศึกษาโครงการพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาตามโครงการที่
นอกเหนอืจากการศกึษาภาคปกต ิและการศึกษาเพ่ือปวงชน ซึง่เป็นการจดัการศกึษาตาม
โครงการหรอืตามข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างมหาวทิยาลยักับสถาบนั 
หน่วยงานหรอืองค์กร ภายนอกมหาวทิยาลยั ทัง้ในและต่างประเทศ โดยลงทะเบยีน
ในวันเวลาราชการ หรือนอกวันเวลาราชการ หรือตามข้อตกลงความร่วมมือ

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรระดับที่
ไม่ต�่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่สภามหาวิทยาลัย และส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

“ความรู้และประสบการณ์” หมายความว่า สิ่งที่แสดงถึงความรู้ 
ความเข้าใจ ความสามารถ หรือความช�านาญ ที่เป็นผลจาการประสบการณ์ต่างๆ 
ที่ได้จากการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัยที่มีเนื้อหาตรงตามรายวิชา 
หรือกลุ่มรายวิชา ตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

“การเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์” หมายความว่า 
การน�าความรูแ้ละประสบการณ์ของผูเ้รียน ท่ีได้จากการศกึษาทัง้ในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย อันได้แก่ การเข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรม การมีประสบการณ์
การท�างาน และผลงานต่างๆ มาเทียบเป็นเนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ในหลักสูตร โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นอีกและโอนหน่วยกิตของ
รายวชิานัน้เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยกติรวมของหลกัสตูรทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั

ข้อ ๕ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๕.๑ นกัศกึษาทีข่อเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์ มหีน้าทีต้่อง
พิสูจน์ความรู้และประสบการณ์ท่ีขอเทียบโอน โดยต้องด�าเนินการโดยยื่นใบสมัคร
ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พร้อมแนบหลักฐานท่ีแสดงถึงความรู้ และ
ประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

๕.๒ ความรู้และประสบการณ์ที่น�ามาเทียบโอน ต้องเพียงพอกับ
เนือ้หาและจ�านวนกติทัง้หมดของรายวชิาทีข่อเทยีบโอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร
ระดับอุดมศึกษาของส�านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้นับเป็นหน่วยกิต  
เทยีบเท่าในรายวชิาท่ีขอเทยีบโอน โดยนบัรวมเป็นหน่วยกติสะสมตามหลักสูตรของ
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มหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่น�าไปคิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

๕.๓ จ�านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ 
ตอ้งไม่เกนิสามในสีข่องจ�านวนหน่วยกิตของหลักสูตรระดับปริญญาที่ขอเทียบ และ
ไม่เกินหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทีข่อเทยีบโอน และนกัศกึษาทีไ่ด้รบัการเทยีบโอน ต้องมเีวลาศกึษาในมหาวทิยาลยั
ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา

๕.๔ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปทีน่ักศึกษาที่ส�าเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้สามารถเทียบเป็น
ความรู้และประสบการณ์ได้ทั้งหมดต้องไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิต ในทุกหลักสูตรที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ส�าหรับนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ๓ ปี 
หรอืเทยีบเท่า ให้สามารถรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาท่ัวไป เป็นความรูแ้ละประสบการณ์
ได้ทั้งหมดแต่ต้องไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

๕.๕ นักศึกษาที่มีงานท�าในขณะที่ก�าลังศึกษาอยู่ ซึ่งเป็นงานที่
สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร/ สาขาวชิา/ วิชาเอก ที่ก�าลังศกึษาอยู่ และชัว่โมง
การท�างานไม่ซ�า้ซ้อนกบัเวลาเรยีนปกต ิซึง่เมือ่นบัรวมชัว่โมงการท�างานแล้ว เป็นไป
ตามเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้สามารถเทียบเป็นรายวิชาเรียน
ในกลุม่ดงักล่าวอกี ทัง้นีต้้องได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการเทยีบโอนความรูแ้ละ
รู้ประสบการณ์ ส�าหรับแต่ละหลักสูตร/ สาขาวิชา/ วิชาเอก

๕.๖ ความรู้และประสบการณ์ที่สามารถน�ามาเทียบโอนได้ โดย
นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ต้องมีผลการประเมินไม่ต�่ากว่าระดับคะแนน
อักษร C หรือระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่าส�าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ระดับปริญญาตรี และไม่ต�่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือคะแนน ๓.๐๐ หรือ
เทียบเท่า ส�าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และเมื่อเทียบโอน
แล้วให้นกัศกึษาท่ีขอเทียบโอนได้ผลการเรยีนเป็น “ผ่านเกณฑ์” และให้มหาวทิยาลยั
บันทึกค่าระดับคะแนนเป็น “P” ไว้ในใบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษา

ข้อ ๖ การนบัจ�านวนภาคการศกึษา ของผูท้ีไ่ด้รบัการเทยีบโอนความรู้ 
และประสบการณ์ ให้ถือเกณฑ์ดังนี้

๖.๑ นกัศกึษาภาคปกต ิให้นบัจ�านวนหน่วยกติไม่เกนิ ๒๒ หน่วยกติ 
เป็น ๑ ภาคการศึกษา
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๖.๒ นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และนักศึกษาภาคพิเศษ 
ให้นับจ�านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา

ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ส�าหรับแต่ละหลักสูตร/ สาขาวิชา/ วิชาเอก โดยมีองค์ประกอบดังนี้

๗.๑ อธกิารบดหีรอืผูท้ีอ่ธกิารบดมีอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เป็นกรรมการ

๗.๓ คณบดีหรือรองคณบดีฝายวิชาการ เป็นกรรมการ

๗.๔ ประธานประจ�าหลกัสตูร/ สาขาวชิา และ/ หรอืหวัหน้าวชิาเอก 
เป็นกรรมการ

๗.๕ ผูอ้�านวยการส�านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีนเป็นกรรมการ
และเลขานกุารให้กรรมการตามวรรคหนึง่มหีน้าทีก่�าหนดเกณฑ์และวธิกีารประเมนิ
เพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ส�าหรับแต่ละหลักสูตร และด�าเนินการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้

เกณฑ์และวธิกีารเพือ่เทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์ตามวรรคสองให้
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และแจ้งให้สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยทราบ

ข้อ ๘ นกัศกึษาท่ีได้รบัการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์ไม่มีสทิธิ์
ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

ข้อ ๙ นักศึกษาต้องช�าระค่าช�าระธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�านาจออก
ประกาศหรือค�าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจ
ตีความและวินิจฉัย และเมื่อตีความและวินิจฉัยแล้วให้ถือเป็นทีสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่า
ด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยการลงโทษนกัเรยีน
หรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“ผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืสถานศกึษา” หมายความว่า ครใูหญ่ อาจารย์
ใหญ่ ผูอ้�านวยการ อธกิารบด ีหรอืหวัหน้าของโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาหรอืต�าแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น

“กระท�าความผดิ” หมายความว่า การทีน่กัเรยีนหรอืนกัศกึษาประพฤติ
ฝาฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎ
กระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา

“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
ที่กระท�าความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน

ข้อ ๕ โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท�าความผิดมี 
๔ สถาน ดังนี้

(๑) ว่ากล่าวตักเตือน

(๒) ท�าทัณฑ์บน

(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ

(๔) ท�ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนกัเรยีนและนกัศกึษาด้วยวธิรีนุแรง หรอืแบบกลัน่แกล้ง 
หรอืลงโทษด้วยความโกรธ หรอืด้วยความพยาบาท โดยให้ค�านงึถงึอายขุองนกัเรยีน
หรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษด้วย

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและ
ความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส�านึกในความผิด และกลับ
ประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป

ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ�านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา
กระท�าความผิดไม่ร้ายแรง

ข้อ ๘ การท�าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกบัสภาพนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติ
นักเรยีนและนกัศกึษา หรอืกรณที�าให้เสือ่มเสยีชือ่เสยีงและเกยีรตศัิกดิข์องสถานศึกษา 
หรอืฝาฝืนระเบยีบของสถานศกึษา หรอืได้รบัโทษว่ากล่าวตกัเตอืนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ

การท�าทัณฑ์บนให้ท�าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
มาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองทัณฑ์บนไว้ด้วย

ข้อ ๙ การตัดสินคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษา
ก�าหนด และให้ท�าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลัฐาน

ข้อ ๑๐ ท�ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียน
และนักศึกษากระท�าความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้และ
ให้มีอ�านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

อดิศัย โพธารามิก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วย แนวปฏิบัติการเข้าอยู่อาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๐
............................................

เพื่อให้การเข้าอยู่อาศัยในหอพักและการควบคุมดูแลหอพักเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้วางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วย แนวปฏิบัติการเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย 
แนวปฏบิตักิารเข้าอยูอ่าศยัในหอพักมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ระเบียบอื่นใดเกี่ยวกับการเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ที่ขัดต่อระเบียบนี้ และให้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๓ ค�าจ�ากัดความของค�าที่เกี่ยวข้องระเบียบนี้

หอพัก หมายถึง หอพักท่ีใช้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

นกัศกึษา หมายถงึ นกัศกึษาทัง้หญงิและชายทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่น มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์ที่เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อาจารย์ประจ�าหอพกั หมายถงึ อาจารย์ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้อยูป่ระจ�าหอพกั

คณะกรรมการหอพัก หมายถึง อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าท่ี
เกี่ยวกับหอพัก

ข้อ ๔ ความมุ่งหมายของการจัดบริการหอพัก

๔.๑ เพือ่ใช้เป็นท่ีบรกิารนกัศึกษาหญงิและนกัศกึษาชาย ทีม่คีวามประสงค์
จะอยู่หอพัก ขณะที่ก�าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ

๔.๒ เพื่อฝึกความเป็นผู้รับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๓ เพื่อส่งเสริมการแสดงออก ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามในการอยู่ร่วมกัน
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ข้อ ๕ การเข้าอยู่อาศัยในหอพัก

การเข้าอาศยัในหอพกั นกัศกึษาทีเ่ข้าอยูใ่นหอพกัจะต้องมีคณุสมบตัดิงัต่อไปนี้

๕.๑ จะต้องยืน่ในสมคัรเข้าพักอาศัยด้วยตนเอง ตามแบบทีม่หาวทิยาลยัฯ 
ก�าหนด

๕.๒ เป็นนกัศกึษาทีม่คีวามประพฤตเิรยีบร้อย โดยมผีูป้กครองหรอือาจารย์
ที่ปรึกษารับรอง

๕.๓ เป็นนกัศกึษาทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรยีนทีข่อพกัอาศยัในหอพกัของ
มหาวิทยาลัย

๕.๔ ช�าระค่าบ�ารงุหอพกัตามระเบยีบของมหาวทิยาลัยฯ และตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยเสนอหลักฐานต่ออาจารย์ประจ�าหอพัก หรือคณะกรรมการ
หอพัก

๕.๕ นักศึกษาทีมี่ความประสงค์จะเข้าอยูอ่าศยัในหอพกั ระหว่างปิดภาคเรยีน 
ตามรายวิชาที่จะฝึกงาน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบเสนอรายชื่อนักศึกษา และ
ความจ�าเป็นต่อทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี โดยช�าระค่าหอพัก
เป็นรายวัน วันละ ๓๐ บาท หรือช�าระเต็มจ�านวนค่าบ�ารุงหอพักต่อภาคเรียน

๕.๖ ไม่เป็นผู้ที่มีโรคประจ�าตัวที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ และ
หรือโรคติดต่อร้ายแรง

๕.๗ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก จากหอพักอื่น
ของมหาวิทยาลัยฯ

ข้อ ๖ การปฏิบัติตนในหอพัก

๖.๑ เข้าพักตามห้องที่ได้รับอนุญาต และก�าหนดให้พัก

๖.๒ ตรวจสอบสภาพเครือ่งนอนทีไ่ดรบัตัง้แต่แรกเข้าพกั หากมกีารช�ารดุ 
เสียหาย ให้แจ้งต่ออาจารย์ประจ�าหอพัก หรือคณะกรรมการหอพัก

๖.๓ จัดท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาหอพัก ในการแสดงตัวเพื่อเข้าหอพัก 
โดยใช้รูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯ ก�าหนด

๖.๔ การออกนอกหอพักนอกเหนือจากเวลาที่ก�าหนด ให้แจ้งและได้รับ
อนุญาตจากอาจารย์ประจ�าหอพัก หรือคณะกรรมการหอพักเป็นลายลักษณ์อักษร
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๖.๕ การเข้าหอพกั นกัศกึษาหญงิทกุคนจะต้องกลบัเข้าหอพกัภายในเวลา 
๒๐.๓๐ น. ส่วนนักศึกษาชายจะต้องกลับเข้าหอพักภายในเวลา ๒๑.๐๐ น. หากพ้น
ก�าหนดนี้แล้วจะไม่อนุญาตให้เข้าหอพัก ในกรณีที่มีความจ�าเป็นไม่สามารถกลับได้
ตามก�าหนดเวลาดังกล่าว จะต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจ�าหอพัก 
ทั้งโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร

๖.๖ ห้ามน�าบคุคลภายนอกหรอืผูป้กครองขึน้หอพกั หรอืพกัแรมในหอพกั

๖.๗ เวลาเปิด - ปิดหอพักระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. นักศึกษา
จะต้องออกจากหอพกั เว้นแต่มเีหตจุ�าเป็น ซึง่อาจารย์ประจ�าหอพกัพจิารณาอนญุาต
เป็นกรณีพิเศษ

๖.๘ เวลารับเยี่ยมบุคคลภายนอกส�าหรับนักศึกษาหญิงระหว่างเวลา 
๑๕.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ เรือนรับเยี่ยม

๖.๙ ห้ามนักศึกษาชายเข้าไปในบริเวณหอพักหญิง

๖.๑๐ ในกรณีที่จะต้องไปร่วมกิจกรรมนอกหอพัก ให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
ท�าหนงัสอืขออนญุาตให้นกัศกึษาออกไปร่วมกจิกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า 
เว้นแต่กิจกรรมที่กองพัฒนานักศึกษาก�าหนดขึ้น และนักศึกษาหอพักทุกคนต้องไป
ร่วมกิจกรรมตามก�าหนด

ให้อาจารย์ประจ�าหอพักจัดให้มีกิจกรรมต่อไปนี้ ๑) การประชุมนักศึกษา
หอพัก และสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนวันจันทร์ ๒) กิจกรรมพัฒนาหอพักทุกวันเสาร์
ที่ ๒ ของทุกเดือน

๖.๑๑ ห้ามประกอบอาหารบริเวณหอพัก และในห้องพัก

๖.๑๒ ห้ามน�าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟามาใช้ในหอพัก หรือน�าของมีค่า
มาเกบ็รักษาในหอพกันักศึกษาสามารถน�าเครื่องคอมพวิเตอร์ที่ใช้เปน็สว่นหนึ่งของ
การเรียนมาใช้ในหอพักได้

๖.๑๓ ยานพาหนะที่ใช้ในหอพัก อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะรถจักรยานและ
จักรยานยนต์

๖.๑๔ นกัศกึษาหอพกัจะต้องเข้าร่วมกจิกรรมของมหาวทิยาลยัฯ ทุกครัง้ 
ที่มหาวิทยาลัย ฯ ร้องขอ

ข้อ ๗ ความประพฤติ และการแต่งกายของนักศึกษาหอพัก

๗.๑ ให้ความเคารพ และเชื่อฟังคณะกรรมการหอพัก คณาจารย์ และ
อาจารย์ประจ�าหอพัก
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๗.๒ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามลักษณะของกิจกรรมทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

๗.๓ ไม่ส่งเสียงดังและก่อเหตุร�าคาญใดๆ ในบริเวณหอพัก

๗.๔ ดูแลรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

๗.๕ รักษาความสามัคคีของหมู่คณะและเพื่อนร่วมหอพัก

๗.๖ เอื้อเฟื้อช่วยเหลืองานส่วนรวมของหอพัก และของมหาวิทยาลัย

๗.๗ การกระท�าต่อไปนี้ถือว่ากระท�าผิดต่อระเบียบของฝายหอพักอย่าง
ร้ายแรง และจ�าต้องได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และ
หอพัก

๑. ไปพักค้างคืนที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
๒. เสพยาเสพติด สุรา และของมึนเมาในหอพัก
๓. ทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นท�าร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน
๔. พกพาอาวุธเข้ามาในหอพัก
๕. เล่นการพนันทุกชนิด รวมถึงการมีอุปกรณ์อยู่ในครอบครอง
๖. น�าบคุคลภายนอกและสตัว์เลีย้งเข้ามาในหอพกั โดยไม่ได้รบัอนญุาต
๗. แสดงกริยิากระด้างกระเดือ่งก้าวร้าวต่ออาจารย์และกรรมการหอพกั
๘. ท�าลายทรัพย์สินของทางหอพักและของมหาวิทยาลัยฯ
๙. การกระท�าผิดในเรื่องชู้สาว
๑๐. การลักขโมยสิ่งของในหอพัก
๑๑. การประพฤตผิดิอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการหอพัก

และมหาวิทยาลัยฯ

ข้อ ๘ การใช้และการบ�ารุงรักษา เครื่องใช้ของหอพัก

๘.๑ ให้ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในลักษณะประหยัดถูกต้องเหมาะสม ตาม
สภาพของเครื่องใช้และของที่มีอยู่ เมื่อน�าไปใช้ที่อื่นต้องน�ามาเก็บไว้ที่เดิมเสมอ

๘.๒ หากมีการกระท�าที่ท�าให้เกิดความเสียหาย ช�ารุด หรือสูญหายจะ
ต้องช่วยซ่อม หรือจัดหามาทดแทนให้ทรัพย์สินดังกล่างอยู่ในสภาพเดิม

๘.๓ ในกรณีที่ไม่สามารถหาตัวผู้กระท�าผิดได้ ให้นักศึกษารับผิดชอบ
ร่วมกันทั้งหอพัก หรือแล้วแต่กรณี
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ข้อ ๙ แนวปฏิบัติการรักษาระเบียบ

๙.๑ ให้ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษาประสานงานให้เป็นไปตามข้อ
บงัคบันี ้จดัให้มคีณะกรรมการหอพกั อาจารย์ประจ�าหอพกั เป็นผูด้แูลและรบัผดิชอบ

๙.๒ คณะกรรมการหอพัก อาจารย์ประจ�าหอพัก อาจจะเรียกประชุม
นักศึกษา บางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและข้อตกลงบางประการ 
ท้ังนีจ้ะต้องแจ้งหรอืรายงานผลการประชมุให้รองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษาทราบ

๙.๓ การปกครองในหอพัก ให้อาจารย์ประจ�าหอพักประสานงานดูแล 
และรับผิดชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจ�าหอพัก เพื่อให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการปกครองกันเอง ร่วมกันรับผิดชอบในการด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
หอพัก การอยูอ่าศยั การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยตลอดจน 
วางเงือ่นไขทีป่ฏบิตัร่ิวมกนัในหอพัก ซึง่จะไม่ขดัต่อระเบยีบของหอพกัและมหาวทิยาลยัฯ

๙.๔ ให้มีคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ซึ่งอาจจะประกอบด้วย
๙.๔.๑ ประธานหอพัก
๙.๔.๒ รองประธานหอพัก
๙.๔.๓ 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
๙.๔.๑๐ ประชาสัมพันธ์
๙.๔.๑๑ ศิลปะ
๙.๔.๑๒ บรรณารักษ์
๙.๔.๑๓ พยาบาล
๙.๔.๑๔ รักษาความปลอดภัย

ข้อ ๑๐ ให้มคีณะกรรมการ พฒันาบคุลกินกัศกึษาหอพกัมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ประกอบด้วย

๑๐.๑ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธาน

๑๐.๒ ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา รองประธาน
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๑๐.๓ อาจารย์ประจ�าหอพักนักศึกษาทุกคน กรรมการ

๑๐.๔ หวัหน้างานบริการและสวสัดิการนักศกึษา กรรมการและเลขานกุาร

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษ

๑๑.๑ กรณีโทษไม่ร้ายแรง ให้พิจารณาโทษดังต่อไปนี้
๑๑.๑.๑ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
๑๑.๑.๒ ว่ากล่าวตกัเตอืนด้วยลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งให้ผูป้กครอง

รับทราบความผิด
๑๑.๑.๓ ชดใช้ค่าเสียหายของเครื่องใช้ในหอพัก หรือหักเงินค่าปรับ

ประกันของเสียหาย
๑๑.๑.๔ ภาคทัณฑ์
๑๑.๑.๕ ลงทะเบียนความประพฤติ
๑๑.๑.๖ ให้ออกจากหอพัก
๑๑.๑.๗ ไล่ออกจากหอพัก และให้พ้นจากการเป็นนักศึกษา

๑๑.๒ กรณีโทษร้ายแรง

ให้คณะกรรมการพฒันาบคุลกิภาพฝายหอพกันกัศึกษา พจิารณาตาม
โทษหนักเบาและความรับผิดชอบที่บังเกิดโดยมีเกณฑ์ ตามระเบียนข้อบังคับเกี่ยว
กับวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข้อ ๑๒ ให้รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)

อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง เครื่องแบบ และการแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ

เพือ่ให้การแต่งกายของนกัศกึษา เป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ว่าด้วยการแต่งกาย จึงขอให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้
ปฏิบัติดังนี้

ก. เครื่องแบบ และการแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

นักศึกษาชาย

๑. กางเกงขายาวสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ

๒. เสื้อเชิ้ตสีขาว คอปก มีสาบ ผ่าตลอด เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย 
แขนยาวไม่พับแขน ชายเสื้ออยู่ในกางเกง

๓. ผูกเนคไท สีม่วงเข้ม (สีประจ�ามหาวิทยาลัย) และมีตราประจ�า
มหาวิทยาลัย

๔. เขม็ขดัหนงัสดี�า ไม่มลีวดลาย หวัเขม็ขดัเป็นโลหะสเีงนิ และมตีรา
ประจ�ามหาวิทยาลัย

๕. รองเท้าหนังสีด�า หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย

๖. ถุงเท้าสีด�า หรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย

๗. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม ไม่ไว้หนวดเครา

๘. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

นักศึกษาหญิง

๑. กระโปรงสกีรมท่า เนือ้ผ้าธรรมดา ทรงเอ หรอืทรงอดัจบี (pleat) 
ชายกระโปรงล่างเสมอเท่ากัน ยาวคลุมเข่าไม่ยาวถึงข้อเท้า

๒. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย คอปก มีสาบหน้า
ผ่าตลอด ไม่มีสาบแขน สาบหลัง และเกล็ด ชายเสื้ออยู ่ในกระโปรง ติด
กระดุมเสื้อที่มีตราประจ�ามหาวิทยาลัย เข็มกลัดตราประจ�ามหาวิทยาลัยที่หน้าอก
เสื้อด้านซ้าย และเครื่องหมายที่มีตราประจ�ามหาวิทยาลัยที่สาบปกเสื้อด้านซ้าย
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๓. เข็มขัดหนงัสดี�า ไม่มลีวดลาย หวัเขม็ขดัเป็นโลหะส ีและมตีราประจ�า
มหาวิทยาลัย

๔. รองเท้าหุ้มส้น พื้นเรียบ ทรงสุภาพสีขาว ถุงเท้าสีขาว

๕. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม

๖. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

ข. เครื่องแบบ และการแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒–๕

นักศึกษาชาย

๑. กางเกงขายาวสีกรมท่า สีด�า หรอืสีน�า้เงนิ เนือ้ผ้าเรยีบ ไม่มีลวดลาย 
ทรงสุภาพ

๒. เสื้อเชิ้ตสีขาว คอปก มีสาบ ผ่าตลอด เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย 
แขนสั้น หรือ แขนยาวไม่พับแขน ชายเสื้ออยู่ในกางเกง

๓. ผูกเนคไท สีม่วงเข้ม (สีประจ�ามหาวิทยาลัย) และมีตราประจ�า
มหาวิทยาลัย

๔. เข็มขัดหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมี
ตราประจ�ามหาวิทยาลัย

๕. รองเท้าหนังสีด�า หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย

๖. ถุงเท้าสีด�า หรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย

๗. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม ไม่ไว้หนวดเครา

๘. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

นักศึกษาหญิง

๑. กระโปรงสีกรมท่า สีด�า หรือสีน�้าเงิน เนื้อผ้าธรรมดา ทรงเอ หรือ
ทรงอัดจีบ (pleat) ชายกระโปรงล่างเสมอเท่ากัน ยาวคลุมเข่าไม่ยาวถึงข้อเท้า

๒. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย คอปก สาบหน้า
ผ่าตลอด ไม่มีสาบแขน สาบหลัง และเกล็ด ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง ติดกระดุมเสื้อ
ทีม่ตีราประจ�ามหาวทิยาลยั เขม็กลดัตราประจ�ามหาวทิยาลยัทีห่นา้อกเสือ้ด้านซ้าย 
และเครื่องหมายที่มีตราประจ�ามหาวิทยาลัยที่สาบปกเสื้อด้านซ้าย
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๓. เข็มขัดหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมี
ตราประจ�ามหาวิทยาลัย

๔. รองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น สีด�า ทรงสุภาพ

๕. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม

๖. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

ค. เครื่องแบบในงานพระราชพิธี และพิธีต่างๆ

นักศึกษาชาย

๑. กางเกงขายาวสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ

๒. เสื้อเชิ้ตสีขาว คอปก มีสาบ ผ่าตลอด เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย 
แขนยาวไม่พับแขน ชายเสื้ออยู่ในกางเกง

๓. ผกูเนตไท สม่ีวงเข้ม (สปีระจ�าสถาบนั) และมตีราประจ�ามหาวทิยาลยั

๔. เข็มขัดหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมี
ตราประจ�ามหาวิทยาลัย

๕. รองเท้าหนังสีด�า หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย

๖. ถุงเท้าสีด�า หรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย

๗. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม ไม่ไว้หนวดเครา

๘. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

นักศึกษาหญิง

๑. กระโปรงสีกรมท่า เนื้อผ้าธรรมดา ทรงเอ ชายกระโปรงล่างเสมอ
เท่ากัน ยาวคลุมเข่าไม่ยาวถึงข้อเท้า

๒. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย คอปก สาบหน้า
ผ่าตลอด ไม่มสีาบแขน สาบหลงั และเกลด็ ชายเสือ้อยูใ่นกระโปรง ตดิกระดมุเสือ้และ
กระดมุคอทีม่ตีราประจ�ามหาวทิยาลยั และเขม็กลดัตราประจ�ามหาวทิยาลยัทีห่น้าอกเสือ้ด้าน
ซ้าย
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๓. เขม็ขดัหนงัสดี�า ไม่มลีวดลาย หวัเขม็ขดัเป็นโลหะสเีงนิ และมตีรา
ประจ�ามหาวิทยาลัย

๔. รองเท้าหนัง สีด�า ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย

๕. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม

๖. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ยกเลิกประกาศอื่นใดที่ขัดแย้งกับประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง มาตรการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษา

ที่จะส�าเร็จการศึกษา
และก่อนการอนุมัติปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อให้การตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษา และ
ก่อนสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต
ศึกษา เกิดความรอบคอบ มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๙) แห่งพระราช
บญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกบัข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๓ 
ข้อ ๓๓ จงึก�าหนดมาตรการตรวจสอบวฒุกิารศกึษาของนกัศกึษาทีจ่ะส�าเรจ็การศกึษา 
และก่อนการอนุมัติให้ปริญญา ไว้ดังต่อไปนี้

๑. มหาวทิยาลยัฯ โดยส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน หรอืคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตรวจสอบเอกสารวุฒิการส�าเร็จการศึกษาของผู้ที่สมัครเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ก่อนรับรายงานตัวเป็นนักศึกษา

๒. หลงัจากรบัรายงานตวัเป็นนกัศกึษาแล้ว มหาวทิยาลยัฯ ท�าหนงัสอืสอบถาม
ตรวจสอบวุฒิการส�าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมที่นักศึกษาใช้เป็นหลักฐาน
ในการสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษา ในภาคการศึกษาแรกของปีที่เข้าศึกษา
ของนักศึกษาทุกคน

๓. มหาวิทยาลัยฯ โดยส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือคณะ
กรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงในการส�าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาทุกคน หากพบว่านักศึกษารายใดยังไม่มีหนังสือรับรองวุฒิ
การส�าเรจ็การศึกษาจากสถานศึกษาเดมิ ให้มหาวทิยาลยัฯ ท�าหนงัสอืของตรวจสอบ
วุฒิการส�าเร็จการศึกษาจนกว่าจะได้รับค�ายืนยันชัดเจนก่อนจึงจะเสนออนุมัติการ
ส�าเร็จการศึกษา เสนอกลั่นกรองการอนุมัติการให้ปริญญาบัตรต่อสภาวิชาการและ
เสนออนุมัติการให้ปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย
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๔. หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าวุฒิการศึกษาของนักศึกษาคนใดส่อว่าจะ
เป็นการกระท�าผดิต่อกฎหมาย ให้ส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน หรือคณะ
กรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รีบรายงานให้มหาให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบทันที

๕. อธิการบดีมีอ�านาจในการออกค�าสั่งในด�าเนินการตามประกาศนี้ และเป็น
ผู้มีอ�านาจวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ประกาศนี้ และให้การวินิจฉัยเป็นที่สุด

๖. ให้ยกเลิกประกาศอืน่ใดทีม่คีวามขดัหรอืแย้งกบัประกาศน้ี และให้ใช้ประกาศ
นี้แทน โดยมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการลงนามเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง แนวปฏิบัติส�าหรับผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติส�าหรับผู้เข้าสอบ 
เพื่อให้กระบวนการสอบมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และบริสุทธิ์ยุติธรรม

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๙) แห่งพระราช
บญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกบัข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๓ 
ข้อ ๓๓ จึงก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับผู้เข้าสอบ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย
แนวปฏิบัติส�าหรับผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“หน่วยงาน” หมายถึง คณะ ส�านัก สถาบัน และส่วนงานภายในอื่นๆ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง คณบดี ผู้อ�านวยการ หรือหัวหน้างาน
ส่วนงานสูงสุดของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“ผู้ก�ากบัการสอบ หมายถงึ บุคคลท่ีได้รบัแต่งต้ังจากมหาวทิยาลยัหรอื
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ให้ท�าหน้าที่ก�ากับการสอบ”

“ผู้เข้าสอบ” หมายถึง นักศึกษาหรือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ซึ่งจัดการสอบโดย
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๔.๑ หากเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ต้องแต่งกายตามแบบประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา 
ผูเ้ข้าสอบอืน่ทีม่ไิด้เป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั ให้แต่งกายชดุสภุาพเรยีบร้อยตาม
ประเพณีนิยม
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๔.๒ แสดงบัตรประจ�าตัวนักศึกษาหรือบัตรประจ�าตัวท่ีรัฐออกให้ ให้ผู้
ก�ากบัการสอบตรวจทกุครัง้ทีเ่ข้าสอบ หากไม่มบีตัรดงักล่าวจะเข้าห้องสอบมิได้ เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ก�ากับการสอบที่รับผิดชอบ

๔.๓ ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วย
งานของมหาวิทยาลัยก�าหนด หากมีประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่
สอบจากทีก่�าหนดเดิมให้ผูเ้ข้าสอบปฏบิตัติาม ผูไ้ม่ปฏบิตัติามให้ถือว่าผู้นัน้ขาดสอบ

๔.๔ ไปถงึสถานทีส่อบก่อนเวลาเริม่สอบตามสมควร ผูใ้ดเข้าห้องสอบหลงั
จากเวลาลงมือสอบแล้วสิบห้านาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุ
ความจ�าเป็นให้อยูใ่นดลุยพินจิของประธานด�าเนนิการสอบของมหาวทิยาลยัพจิารณา
อนุญาต แต่ต้องใช้เวลาสอบเท่าที่เหลืออยู่

๔.๕ เข้าห้องสอบเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ก�ากับการสอบ และให้นั่งตามที่
ก�าหนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้

๔.๖ จัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการสอบตามที่ข้อสอบ
รายวชิาน้ันๆ ระบไุว้และไม่อนญุาตให้ยมืสิง่ของทกุชนดิจากผูเ้ข้าสอบคนอ่ืน เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากผู้ก�ากับการสอบ

๔.๗ ไม่น�าอาวธุ วตัถอุนัตราย ต�ารา บนัทกึ เอกสาร เครือ่งค�านวณ เครือ่ง
มือสื่อสารอุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีสูตรสัญลักษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการสอบเข้าห้อง
สอบ เว้นแต่จะได้อนุญาตไว้ในข้อสอบ และหรือผู้ก�ากับการสอบอนุญาต

๔.๘ ระหว่างการสอบ ไม่พูดคุยหรือติดต่อซึ่งกันและกัน หรือเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าสอบคนอื่นคัดลอกข้อสอบของตน หรือกระท�าการใดๆ อันเป็นการรบกวน
แก่ผู้อื่น หรือเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการสอบ

๔.๙ ไม่น�าข้อสอบและหรือกระดาษค�าตอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณี
ใน เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะประกาศอนุญาตไว้

๔.๑๐ ไม่ออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบผ่านไปแล้วสามสิบนาทีนับแต่
ได้รบัแจ้งหรอืสญัญาณให้ท�าการสอบ และต้องรอจนกว่าผูก้�ากับการสอบเกบ็กระดาษ
ค�าตอบเรยีบร้อยแล้ว หรอืได้รบัอนญุาตจากผูก้�ากบัการสอบ การออกจากห้องสอบ
ชั่วคราวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ก�ากับการสอบ

๔.๑๑ หยุดท�าข้อสอบทันทีเมื่อได้รับแจ้งมีสัญญาณหมดเวลาสอบ
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ข้อ ๕ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔ และเมื่อได้สอบสวนแล้วแล้วปรากฏ
ชัดว่าท�าการทจุรติในการสอบหรอืกระท�าผดิร้ายแรงในการสอบรายวชิาใด ให้ถอืว่า
สอบไม่ผ่านเฉพาะรายวิชานั้น

ข้อ ๖ ในกรณีที่ขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอสอบที่ส�านัก
ส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน หรอืคณะทีส่งักดัพร้อมแบบหลกัฐานความจ�าเป็น 
ภายในเก้าสิบวัน และติดขอสอบกับอาจารย์ผู้สอนภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้
สอบจากมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน

ข้อ ๗ นักศึกษาที่ขอเรียนร่วมหรือเรียนรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ ที่ตาราง
สอบตรงกนักนัรายวชิาทีก่�าหนดได้แล้ว ให้ตดิต่ออาจารย์ทีเ่ปิดสอนรายวชิาเป็นกรณี
พิเศษนั้น เพื่อนัดหมายในการสอบเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องเรียนรายวิชานั้นครบสิบ
ห้าสัปดาห์

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอ�านาจออกค�าสั่งใน
การปฏิบัติตามประกาศนี้ และมีอ�านาจในการตีความวินิจฉัยปัญหาอันเกิดแต่การ
ใช้ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง แนวปฏิบัติส�าหรับผู้ก�ากับสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้ก�ากับการสอบ 
เพือ่ให้กระบวนการสอบของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ มคีวามน่าเชือ่ถอื ถกูต้อง 
และบริสุทธิ์

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๙) แห่งพระราช
บญัญัตมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกบัข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๓ 
ข้อ ๓๓ จึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย
แนวปฏิบัติส�าหรับผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“หน่วยงาน” หมายถึง คณะ ส�านัก สถาบัน และส่วนงานภายในอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง คณบดี ผู้อ�านวยการ หรือหัวหน้างาน
ส่วนงานสูงสุดของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“ผู้ก�ากับการสอบ หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ให้ท�าหน้าที่ก�ากับการสอบ”

“ผู้เข้าสอบ” หมายถึง นักศึกษาหรือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ซ่ึงจัดการสอบโดย
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔ การจัดผู้ก�ากับการสอบ ให้ด�าเนินการ ดังนี้

๔.๑ จดัให้มผีูก้�ากบัการสอบจ�านวนสองคนให้ปฏบิติัหน้าทีก่�ากับการสอบ
ไม่เกิน ๓ รายวิชาต่อวัน ยกเว้นมีเหตุผลความจ�าเป็นที่ได้รับการยินยอมของผู้ก�ากับ
การสอบ
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ข้อ ๕ แนวปฏิบัติในการก�ากับการสอบของผู้ก�ากับการสอบ มีดังต่อไปนี้

๕.๑ ไปถึงห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อยสิบห้านาที เพื่อ
เตรียมพร้อมในการก�ากบัการสอบ หากผูก้�ากบัการสอบผูใ้ดมเีหตจุ�าเปน็ไมส่ามารถ
มาก�ากับการสอบได้ ให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบเป็นลายลักลักษณ์อักษรก่อน
วันสอบไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้แจ้งทันทีที่สามารถจะกระท�าได้

๕.๒ ก�ากับ ดูแลให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย

๕.๓ ก�าหนดท่ีน่ังสอบให้ผู้เข้าสอบได้ตามความเหมาะสม และให้นกัศกึษา
แสดงบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

๕.๔ ให้นักศึกษาลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ แล้วสรุปจ�านวน พร้อมบันทึก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการสอบไว้อย่างชัดเจน

๕.๕ ก�ากับการสอบให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่กระท�าการใดๆ 
อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบ

๕.๖ ให้โอกาสผู้เข้าสอบได้มีเวลาท�าข้อสอบเต็มตามเวลาที่ก�าหนด แต่ไม่
เพิ่มเวลาให้ผู้เข้าสอบที่มาสายให้ใช้เวลาตามที่ก�าหนด

๕.๗ ไม่อนญุาตให้ผู้เข้าสอบเข้าออกจากห้องสอบหลงัจากเวลาท�าการสอบ
แล้วสามสิบนาที

๕.๘ ตรวจค้นผู้เข้าสอบ หรือให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ เมื่อ
ปรากฏว่า ผู้เข้าสอบประพฤติผิดหรือทุจริตในการสอบ

๕.๙ รวบรวมหลักฐานในการท�าทุจริตในการสอบ รวมทั้งท�ารายงาน
การทุจรติ พร้อมทัง้ลงลายมอืชือ่ผูก้�ากบัการสอบในเอกสารทุกชิน้ และแจ้งให้ผูต้้อง
สงสัยว่าทุจริตทราบและให้ลงลายมือชื่อรับทราบ แล้วน�าเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
พร้อมหลักฐานของการทุจริตนั้น เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๕.๑๐ เตอืนให้ผูเ้ข้าสอบทราบก่อนหมดเวลาสอบสบิห้านาที และเม่ือหมด
เวลาสอบแล้ว พร้อมทั้งสั่งให้ผู้เข้าสอบทุกคนหยุดท�าข้อสอบทันที

๕.๑๑ เก็บข้อสอบและกระดาษค�าตอบจากผู้เข้าสอบเสร็จแล้ว จึงจะ
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกนอกห้องสอบได้

๕.๑๒ เรียงข้อสอบและกระดาษค�าตอบตามล�าดับเลขที่และจรวจสอบ
จ�านวนให้ครบถ้วนก่อนน�าส่งคณะกรรมการก�ากับการสอบกลางของแต่ละหน่วยงาน
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ข้อ ๖ การก�ากับการสอบส�าหรับนักศึกษาที่ขอเรียนร่วมหรือเรียนรายวิชา
เรียนเป็นกรณีพิเศษ ที่ตารางสอบตรงกันกับรายวิชาที่ก�าหนดไว้แล้ว ให้อาจารย์ที่
เปิดสอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษน้ันนัดหมายในการสอบเป็นกรณีพิเศษ โดยต้อง
จัดการเรียนการสอนครบสิบห้าสัปดาห์

ข้อ ๗ ผู้ก�ากับการสอบ ที่มิได้ปฏิบัติตามประกาศนี้ ถือว่าเป็นการประพฤติ
ผิดวินัยร้ายแรง จะถูกลงโทษตามฐานความผิด

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอ�านาจออกค�าสั่ง
ในการปฏบิตัติามประกาศนี ้และมอี�านาจในการตีความวนิิจฉยัปัญหาอนัเกดิแต่การ
ใช้ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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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



ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสประจ�าตัวนักศึกษา
รหสัประจ�าตวันกัศกึษาทกุคน จะประกอบด้วยเลข ๑๒ หลัก มคีวามหมาย ดงันี้

๑

ปการศึกษา
ที่เขา

สาขาวิชา หมูเรียน เลขที่
นักศึกษา

ประเภท
ของ

นักศึกษา

ศูนย
การศึกษา

ระดับ
การศึกษา

๒ ๓ ๔ ๕ ๖

๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÇÔªÒàÃÕÂ¹ ä´Œ·Õè
(http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice)

¡Ã³ÕÃÒÂÇÔªÒã´
äÁ‹àÃÕÂ¹ ãËŒ¶Í¹ÍÍ¡

¡Ã³ÕµŒÍ§¡ÒÃ
à¾ÔèÁÃÒÂÇÔªÒ ãËŒà¾ÔèÁ
â´Â·ÕèàÇÅÒàÃÕÂ¹

áÅÐµŒÍ§äÁ‹«éÓ«ŒÍ¹
¡ÑºàÇÅÒÊÍº

¡Ã³Õ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà§Ô¹¡ÙŒÂ×Á
ãËŒ¹ÓãºÅ§·ÐàºÕÂ¹
ä»Ê‹§·Õè¡Í§¾Ñ²¹Ò

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

(äÁ‹µŒÍ§¡ÒÃ à¾ÔèÁ – ¶Í¹ÃÒÂÇÔªÒ)

¾ÔÁ¾�ãºÅ§·ÐàºÕÂ¹
(µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÇÔªÒãËŒ¶Ù¡µŒÍ§áÅÐ¤Ãº¶ŒÇ¹)

¹ÓãºÅ§·ÐàºÕÂ¹ä»ªÓÃÐà§Ô¹
·Õè½†ÒÂ§Ò¹¤ÅÑ§ ËÃ×Í¸¹Ò¤ÒÃ

µÒÁ·ÕèÁÕ¡ÓË¹´ã¹ºÑµÃÅ§·ÐàºÕÂ¹  
µÒÁÇÑ¹áÅÐàÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´

ËÁÒÂàËµØ : ¡Ã³ÕÁÕÃÒÂÇÔªÒ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃàÃÕÂ¹µ‹Ò§ÀÒ¤ àª‹¹
 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÀÒ¤»¡µÔ¨Ðä»àÃÕÂ¹ÀÒ¤ ¡È.»ª. µŒÍ§Â×è¹¤ÓÃŒÍ§·ÑèÇä»
 à¾×èÍ¢Íà¾ÔèÁÃÒÂÇÔªÒáÅÐÂ×è¹¤ÓÃŒÍ§·Õè
 ÊÓ¹Ñ¡Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹
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การขอหลักฐานการเรียน

ใบรับรองการเป็นนักศึกษา หมายถึง การรับรองสถานภาพการเป็น
นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ฉบับละ ๒๐ บาท)

ใบรายงานผลการศึกษา หมายถึง การรายงานผลการเรียนและรายวิชา
ทั้งหมดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน (ฉบับละ ๑๐๐ บาท)

ใบแทน ปรญิญาบตัร/ ใบแทนใบรบัรองคณุวฒุ ิหมายถงึ นกัศึกษาไดรั้บ
ใบปริญญาบัตร/ ใบรับรองคุณวุฒิแล้ว แต่สูญหายหรือช�ารุด สามารถขอใบแทนได้ 
และน�าหลักฐานการแจ้งความมาติดต่อที่งานทะเบียนและประมวลผล (ฉบับละ 
๑๐๐ บาท)

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÃÍ¡¢ŒÍ¤ÇÒÁã¹ãº¤ÓÃŒÍ§ãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ

¹Ó¤ÓÃŒÍ§ä»ªÓÃÐà§Ô¹·Õè½†ÒÂ§Ò¹¤ÅÑ§

¹Ó¤ÓÃŒÍ§ÁÒÂ×è¹·Õè§Ò¹·ÐàºÕÂ¹áÅÐ»ÃÐÁÇÅ¼Å

»ÃÐÁÒ³ ó ÇÑ¹ ËÅÑ§Â×è¹¤ÓÃŒÍ§ ãËŒµÔ´µ‹Í¢ÍÃÑº
àÍ¡ÊÒÃ¾ÃŒÍÁáÊ´§ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃªÓÃÐà§Ô¹
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การขอใบรายงานผลการศึกษา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (Transcript)

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÃÍ¡¢ŒÍ¤ÇÒÁã¹¤ÓÃŒÍ§¢ÍãºÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
â´ÂÃÐºØÇ‹Ò ÀÒÉÒä·Â áÅÐ/ËÃ×ÍÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ

¹Ó¤ÓÃŒÍ§ã»ªÓÃÐà§Ô¹·Õè½†ÒÂ§Ò¹¤ÅÑ§ ©ºÑºÅÐ ñðð ºÒ·

¹Ó¤ÓÃŒÍ§ÁÒÂ×è¹·Õè§Ò¹·ÐàºÕÂ¹áÅÐ»ÃÐÁÇÅ¼Å
¾ÃŒÍÁÃÙ»¶‹ÒÂ¢¹Ò´ ñ.õ ¹ÔéÇ ñ ÃÙ» (¡Ã³ÕÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ)

»ÃÐÁÒ³ ó ÇÑ¹ ËÅÑ§Â×è¹¤ÓÃŒÍ§ãËŒµÔ´µ‹Í¢ÍÃÑºãºÃÒÂ§Ò¹¼Å
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÃŒÍÁáÊ´§ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃªÓÃÐà§Ô¹

(¡Ã³Õ¢ÍãºÃÒÂ§Ò¹¼ÅÃØ‹¹à¡‹Ò »ÃÐÁÒ³ 1 ÊÑ»´ÒË�)
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การขอยกเลิกรายวิชา
เมือ่นกัศึกษาลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาใดแลว้ นกัศกึษามคีวามประสงค์

จะไม่เรยีนในรายวิชานัน้ นักศกึษาตอ้งขอยกเลกิรายวชิาเรยีน โดยยืน่ค�ารอ้งทีส่�านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ก�าหนดระยะเวลาตามปฏิทินวิชาการ)

¢Íãº¤ÓÃŒÍ§¢ÍÂ¡àÅÔ¡ÃÒÂÇÔªÒ¨Ò¡
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹

áÅÐ¡ÃÍ¡¢ŒÍ¤ÇÒÁãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ

¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹

¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

Â×è¹¤ÓÃŒÍ§·ÕèÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹
à¾×èÍàÊ¹ÍÍ¹ØÁÑµÔ

»ÃÐÁÒ³ ñ ÇÑ¹ ËÅÑ§Â×è¹¤ÓÃŒÍ§ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµÃÇ¨ÊÍº
¡ÒÃ¢ÍàÅÔ¡ÃÒÂÇÔªÒàÃÕÂ¹ä´Œ·Õè (¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹à»š¹ W)

http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice
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การขอเรียนร่วมกับนักศึกษาหมู่เรียนอื่น
หมายถึง การขอเรียนในบางรายวิชาร่วมกับนักศึกษาหมู่เรียนอื่นในภาค

เดียวกัน (ปกติกับปกติ, กศ.ปช กับ กศ.ปช.) หรือ ต่างภาค (ปกติ กับ กศ.ปช)

เกณฑ์ประกอบการพิจารณา

 กรณีที่ ๑ ให้เรียนได้เฉพาะรายวิชาที่ตก หรือยกเลิกไว้

 กรณทีี ่๒ ใหเ้รียนไดเ้มือ่มรีายวชิาตามแผนภาคเรยีนนัน้นอ้ย เนือ่งจาก
ได้รับการยกเว้นหรือโอนวิชาเรียน

 กรณีที่ ๓ กรณีจ�าเป็นอื่นๆ

¢Íãº¤ÓÃŒÍ§¢ÍàÃÕÂ¹Ã‹ÇÁâ´ÂãªŒáºº¤ÓÃŒÍ§·ÑèÇä» 
áÅÐ¡ÃÍ¡¢ŒÍ¤ÇÒÁãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ

¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹

Â×è¹·Õè§Ò¹·ÐàºÕÂ¹Ï à¾×èÍàÊ¹ÍÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ

»ÃÐÁÒ³ ÷ ÇÑ¹ ËÅÑ§Â×è¹¤ÓÃŒÍ§ãËŒÁÒÃÑºãºÅ§·ÐàºÕÂ¹
ä´Œ·Õè§Ò¹·ÐàºÕÂ¹Ï
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การขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
หมายถึง การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่นอกเหนือจากรายวิชาที่เปิด

สอนในตารางสอนตามปกติในภาคเรียนเดียวกัน

เงื่อนไข

(๑) เรียนแทนรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วในระดับอนุปริญญา

(๒) คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้/ เป็นนักศึกษาตกค้างไม่มี
รายวิชาเปิดสอนตามแผนการเรียน

(๓) แก้ E (กรณีนี้ต้องมีผู้เรียนอย่างน้อย ๑๐ และให้ตัวแทนนักศึกษายื่น
ขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ๑ คน เท่านั้น คนอื่นๆ ให้ขอเรียนร่วม) 

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÃÍ¡ãº¤ÓÃŒÍ§¢Íà»�´àÃÕÂ¹à»š¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ

¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹

Â×è¹·Õè§Ò¹ËÅÑ¡ÊÙµÃÏ à¾×èÍàÊ¹ÍÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ

»ÃÐÁÒ³ ÷ ÇÑ¹ ËÅÑ§Â×è¹¤ÓÃŒÍ§ãËŒÁÒÃÑºãºÅ§·ÐàºÕÂ¹
ä´Œ·Õè§Ò¹ËÅÑ¡ÊÙµÃÏ
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การมีสิทธิสอบปลายภาค
๑. นักศึกษาจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคเรียนต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้

๑.๑ มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด

๑.๒ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการประจ�าสถาบัน
แต่งตั้งขึ้น

๑.๓ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์
สอบในวิชานั้น

๑.๔ ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนตามข้อ ๑.๒ และ ๑.๓ จะได้รับการ
พิจารณาผลการเรียนเป็น “E” ยกเว้นในกรณีที่มีการไม่มีสิทธิ์สอบดังกล่าวเนื่อง
มาจากเหตุจ�าเป็น และคณะกรรมการ ตามข้อ ๑.๒ เห็นควรให้ยกเลิกวิชาเรียนนั้น

๒. ผูม้สีทิธ์ิสอบแต่ขาดสอบปลายภาคเรยีน มสีทิธิย์ืน่ค�าร้องขอสอบวชิาทีข่าด
สอบต่อฝายทะเบยีนและวดัผล และการพจิารณาให้อยูใ่นดุลยพนิจิของคณะกรรมการ 
ตามข้อ ๑.๒ โดยต้องยื่นค�าร้องภายใน ๑๕ วัน นับจากเปิดภาคเรียนถัดไป เมื่อพ้น
ก�าหนดแล้ว นักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนในรายวิชาที่ขาดสอบ

๒.๑ ในกรณทีีอ่นญุาตให้สอบ ให้นกัศกึษาผู้นัน้ได้รับผลการเรียน “I” ไว้ก่อน 
และต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามที่ฝายทะเบียนและวัดผลก�าหนดเท่านั้น

๒.๒ ในกรณีท่ีไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่
มาสอบ หรอืนกัศกึษาไม่มาตดิต่อขอยืน่ค�าร้องขอสอบตามก�าหนด ให้นกัศึกษาผู้นัน้
ได้รับผลการเรียนเป็น “E”

การลาของนักศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษามาเรียนไม่ได้ เนื่องจากมีเหตุจ�าเป็นให้ยื่นใบลา

ตอ่มหาวทิยาลยั โดยนักศกึษาขอแบบใบลาทีส่�านกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น น�าเสนออาจารยท์ีป่รกึษาลงนามใหค้วามเหน็แลว้น�าเสนอ
อาจารย์ผู้สอน ลงนามและเก็บใบลาไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียน
ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ เพื่อประกอบการพิจารณาสิทธิการสอบปลายภาค
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ขั้นตอนการยื่นค�าร้องขอสอบปลายภาค
(กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค)

¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹

¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§»ÃÐ¸Ò¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ / ÊÒ¢ÒÇÔªÒ

Â×è¹¤ÓÃŒÍ§ ¾ÃŒÍÁá¹ºËÅÑ¡°Ò¹ / àÍ¡ÊÒÃ »ÃÐ¡Íº¤ÓÃŒÍ§
·ÕèÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÃÍ¡¤ÓÃŒÍ§¢ÍÊÍº»ÅÒÂÀÒ¤
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การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
หมายถึง การที่นักศึกษามีผลการเรียนเป็น “ I ” ในภาคเรียนสุดท้าย

ของแผนการเรียน ต้องยื่นค�าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ตามก�าหนดของ
มหาวิทยาลัย

¢Í¤ÓÃŒÍ§¢ÍÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾¡ÒÃà»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè§Ò¹·ÐàºÕÂ¹Ï
áÅÐ¡ÃÍ¡¢ŒÍ¤ÇÒÁãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ

¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

¹Ó¤ÓÃŒÍ§Ê‹§ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹
à¾×èÍàÊ¹ÍÍ¹ØÁÑµÔ

¹Ó¤ÓÃŒÍ§ä»ªÓÃÐà§Ô¹¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
ÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾·Õè½†ÒÂ§Ò¹¤ÅÑ§

¹Ó¤ÓÃŒÍ§Ê‹§¤×¹ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹
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การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
หมายถึง กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ช�าระเงินลงทะเบียน จะพ้นสภาพการ

เป็นนักศึกษาด้วยระเบียบว่าด้วยการช�าระเงิน แต่สามารถขอกลับคืนสภาพการ
เป็นนักศึกษาได้

¢Í¤ÓÃŒÍ§¢ÍÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾¡ÒÃà»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè§Ò¹·ÐàºÕÂ¹Ï
áÅÐ¡ÃÍ¡¢ŒÍ¤ÇÒÁãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ

¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

Â×è¹¤ÓÃŒÍ§Ê‹§ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹
à¾×èÍàÊ¹ÍÍ¹ØÁÑµÔ

¹Ó¤ÓÃŒÍ§ä»ªÓÃÐà§Ô¹¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
¡ÒÃ¢Í¤×¹ÊÀÒ¾·Õè½†ÒÂ§Ò¹¤ÅÑ§

¹Ó¤ÓÃŒÍ§Ê‹§¤×¹ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹
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การลาออก
นกัศกึษาทีไ่มป่ระสงคจ์ะศึกษาตอ่ นักศกึษาตอ้งยืน่ค�ารอ้งและขอลาออก

จากการเป็นนักศึกษา

¢Í¤ÓÃŒÍ§¢ÍÅÒÍÍ¡·Õè
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹

áÅÐ¡ÃÍ¡¢ŒÍ¤ÇÒÁãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ

ãËŒ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§Å§ÅÒÂÁ×Íª×èÍÍ¹ØÞÒµ
(à©¾ÒÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÀÒ¤»¡µÔ)

¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

¼‹Ò¹ÊÓ¹Ñ¡ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃ (µÃÇ¨ÊÍºË¹Ñ§Ê×Í¤ŒÒ§) áÅÐÅ§¹ÒÁ

Â×è¹¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
(µÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍ¼Ù¡¾Ñ¹¡Ñº½†ÒÂËÍ¾Ñ¡, ¡ÂÈ.) áÅÐÅ§¹ÒÁ

¹ÓÊ‹§ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹
à¾×èÍàÊ¹ÍÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ
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การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ประวัติ
เมือ่นกัศกึษาเปลีย่นชือ่ ชือ่สกลุ หรอืประวตั ิตอ้งแจง้ใหง้านทะเบยีนทราบ

เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติ ให้เป็นปัจจุบัน

¢Í¤ÓÃŒÍ§¢Íà»ÅÕèÂ¹ª×èÍ ª×èÍÊ¡ØÅ áÅÐ»ÃÐÇÑµÔ·Õè
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹

¡ÃÍ¡¢ŒÍ¤ÇÒÁãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ ¾ÃŒÍÁá¹ºËÅÑ¡°Ò¹

¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

Ê‹§¤ÓÃŒÍ§¾ÃŒÍÁÊÓà¹ÒËÅÑ¡°Ò¹·Õè
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹

ËÁÒÂàËµØ • ¡ÒÃ¢Íà»ÅÕèÂ¹ª×èÍ ª×èÍÊ¡ØÅ ÂÈ
 ËÃ×Í»ÃÐÇÑµÔµŒÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¡‹Í¹ÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
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การขอย้ายสถานศึกษา
นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์ มาแล้วไม่ต่�ากว่า ๑ ปีการศึกษา และนักศึกษาต้องติดต่อ
สอบถามรายละเอียดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต้องการจะย้ายไปเรียนก่อนว่า
ทางมหาวิทยาลัยนั้นมีสาขาวิชาที่นักศึกษาจะย้ายไปเรียนหรือไม่ 

¢Í¤ÓÃŒÍ§¢ÍÂŒÒÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·Õè
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹

áÅÐ¡ÃÍ¡¢ŒÍ¤ÇÒÁãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ

¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

¼‹Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¨Ò¡ ÊÓ¹Ñ¡ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃÏ
áÅÐ ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

Â×è¹¤ÓÃŒÍ§·Õè§Ò¹·ÐàºÕÂ¹
¨ÐÊ‹§Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÍº¶ÒÁä»ÂÑ§Ê¶ÒºÑ¹

·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§¡ÒÃÂŒÒÂä»

ËÒ¡Ê¶ÒºÑ¹¹Ñé¹æ
µÍºÃÑºÁÒ

§Ò¹·ÐàºÕÂ¹Ï
¨Ð·ÓË¹Ñ§Ê×Í
Ê‹§µÑÇ·Ñ¹·Õ

·Õèä´ŒÃÑºË¹Ñ§Ê×Í

ËÒ¡µÍºÃÑºÁÒÇ‹ÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÃÑºÂŒÒÂä´Œ
»ÃÐÇÑµÔ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐÂÑ§ÍÂÙ‹·Õèà´ÔÁ
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การขอส�าเร็จการศึกษา
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนใดเป็นภาคเรียนสุดท้าย นักศึกษาต้อง

ยื่นค�าร้องขอจบการศึกษาด้วย เพราะเมื่อสิ้นภาคเรียนและผลการเรียนประกาศ 
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบว่านักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรหรือไม่

Ê‹§¤ÓÃŒÍ§¢ÍÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾ÃŒÍÁá¹ºËÅÑ¡°Ò¹·Õè
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹

µÒÁ¡ÓË¹´»¯Ô·Ô¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ãËŒÊÓ¹Ñ¡ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºË¹Ñ§Ê×Í¤ŒÒ§áÅÐÅ§¹ÒÁ

ãËŒ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ µÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅ¼Ù¡¾Ñ¹¡Ñº½†ÒÂËÍ¾Ñ¡
¡ÂÈ. áÅÐÅ§¹ÒÁ

ªÓÃÐ¤‹ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹ºÑ³±Ôµ·Õè½†ÒÂ§Ò¹¤ÅÑ§

ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµÃÇ¨ÊÍºÃÒÂª×èÍ¼ÙŒÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä´Œ·Õè
http://academic.pcru.ac.th µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¹ÓãËŒÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃàÃÕÂ¹¤ÃºËÅÑ¡ÊÙµÃ
áÅÐÅ§¹ÒÁ

¢Í¤ÓÃŒÍ§¢ÍÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹

áÅÐ¡ÃÍ¡¢ŒÍ¤ÇÒÁãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ

ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¤ÓÃŒÍ§
 ñ. ÃÙ»¶‹ÒÂÀÒ¾ÊÕÊÇÁ¤ÃØÂ»ÃÐ¨ÓËÅÑ¡ÊÙµÃ ¢¹Ò´ ñ.õ ¹ÔéÇ ¨Ó¹Ç¹ ó ãº
 ò. ÊÓà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ºŒÒ¹ ñ ©ºÑº
 ó. ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐªÒª¹ ñ ©ºÑº
 ô. ÊÓà¹ÒãºÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒà´ÔÁ ñ ©ºÑº
 õ. ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ª×èÍ, ª×èÍÊ¡ØÅ, ÂÈ ËÃ×Í·ÐàºÕÂ¹ÊÁÃÊ (¶ŒÒÁÕ)
ËÁÒÂàËµØ : áµ‹§¡ÒÂ¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
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การขอรับใบปริญญาบัตรล่าช้า

ªÓÃÐà§Ô¹·Õè½†ÒÂ§Ò¹¤ÅÑ§ õðð ºÒ·

ÃÍÃÑºãº»ÃÔÞÞÒºÑµÃ

¢Í¤ÓÃŒÍ§¢ÍÃÑºãº»ÃÔÞÞÒ·Õè
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹

áÅÐ¡ÃÍ¡¢ŒÍ¤ÇÒÁãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ

Ê‹§¤ÓÃŒÍ§¢ÍÃÑºãº»ÃÔÞÞÒ·Õè§Ò¹
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹
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ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล
ส�านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๑ จัดบริการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แก่นักศึกษาและบุคลากร ของศูนย์การ
ศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในเวลาปฏิบัติงานปกติ คือ ๘.๓๐-
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการศูนย์นอก ได้แก่

บริการจ่ายยาสามัญประจ�าบ้าน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องต้น

 ๑.๑ ให้การปฐมพยาบาลผู้ปวย

 ๑.๒ ให้บริการตรวจเพื่อประเมินสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การชั่งน�้า
หนัก วัดความสูง วัดความดันโลหิต ตรวจหาน�้าตาลในปัสสาวะ และตรวจร่างกาย
ทั่วไป

 ๑.๓ เผยแพรค่วามรูด้า้นสขุภาพเพือ่การสง่เสรมิสขุภาพและปองกนัโรค

 ๑.๔ ใหก้ารสนับสนุนยาสามัญประจ�าบา้นและเวชภณัฑท์ีจ่�าเปน็ แก่
องค์การนักศกึษาและชมรมกจิกรรมตา่งๆ เพือ่ใชบ้รกิารผูป้วยระหวา่งการจดักจิกรรม
ของนกัศกึษาทีม่อีาจารยข์องมหาวทิยาลยัฯ ควบคมุรบัผดิชอบโดยใหตั้วแทนนกัศกึษา
ติดต่อขอรบัฟอรม์การยมื–เบกิอปุกรณล์ว่งหนา้จากเจา้หนา้ทีป่ระจ�าฝายอนามยั ณ 
อาคารพยาบาล ก่อนวันจัดกิจกรรม และต้องน�าอุปกรณ์ที่ขอยืมมาคืนตามก�าหนด
เวลาที่ระบุ

๒. บริการส่งต่อนักศึกษาที่มีการเจ็บปวยตามข้อก�าหนดของสถาบันฯ ไป
รบัการรกัษาท่ี เหมาะสม ณ โรงพยาบาลใกลเ้คียงศนูยก์ารศกึษาภายนอกมหาวทิยา
ลัยฯ ซึ่งมีรายละเอียดของข้อก�าหนดและระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

 ๒.๑ ข้อก�าหนดขอบเขตการเจ็บปวยของนักศึกษาที่ฝายอนามัยฯ
จะพิจารณาให้มี การส่งต่อผู้ปวยไปรับการรักษา ณ โรงพยาบาลใกล้เคียงศูนย์การ
ศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ประกอบไปด้วยกรณีต่างๆ ดังนี้

  ๒.๑.๑ นักศึกษาที่มีการเจ็บปวยฉุกเฉินที่รุนแรง หรือเจ็บปวย
หนักและอยู่ในภาวะวิกฤติ 

  ๒.๑.๒ นกัศกึษาทีเ่จบ็ปวยและต้องนอนพกัรกัษาตัวในโรงพยาบาล
ใกล้เคียงศูนย์การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่
ปรึกษาว่ามีปัญหาเดือดร้อนด้านการเงิน และไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก
หน่วยงาน/องค์กรใดๆ ได้
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 ๒.๒ มหาวิทยาลัยฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษานักศึกษาที่
ถูกส่งจากฝายอนามัย ไปรับการรักษาดังกล่าวในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อย
บาทถ้วน) ต่อเนื่องปีการศึกษา

 อนึ่ง สิทธินี้จะใช้ได้เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับการส่งต่อตามระเบียบ
ปฏบิตัทิีก่�าหนดอยา่งถกูต้อง และตอ้งเป็นนกัศึกษาท่ีผูป้กครองหรอืตนเองไมส่ามารถ
ขอรับสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงาน องค์กร หรือ บริษัทประกันชีวิต
ใดๆ ได้เท่านั้น

 ๒.๓ ระเบียบปฏิบัติในการขอใช้สิทธิการส่งต่อผู้ปวยไปโรงพยาบาล 
มีดังนี้

  ๒.๓.๑ เมื่อมีการเจ็บปวยหนักตามข้อก�าหนดขอบเขตการเจ็บ
ข้างต้นนักศึกษาที่เจ็บปวย หรือผู้ช่วยเหลือ/ ผู้ประสบอุบัติเหตุ ต้องติดต่อประสาน
งานกับเจ้าหน้าที่ประจ�าฝายอนามัยฯ เพื่อขอรับพิจารณาการส่งต่อไปโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ หากตรงตามหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะให้ใบส่งต่อที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย
แล้วแก่ผู้ปวยหรือผู้ประสานงานแทน จากนั้นต้องน�าใบส่งต่อดังกล่าวไปแสดง ต่อ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และแจ้งข้อมูลให้ทราบอย่างถูกต้องการส่งต่อ
นักศึกษาที่เจ็บปวยตามข้อก�าหนดขอบเขตดังกล่าวจะถูกด�าเนินการเฉพาะช่วงวัน
และเวลาการปฏิบัติราชการปกติเท่าน้ัน คือ จันทร์–ศุกร์ เวลา ๘.๐๐–๑๖.๓๐ น. (ยกเว้น
วันหยุดราชการ)

  ๒.๓.๒ ในกรณีของนักศึกษาที่พักในหอพักของสถาบันฯ หาก
มีการเจ็บปวยฉุกเฉินนอกเวลา ราชการให้นักศึกษาที่เจ็บปวย หรือผู้ช่วยเหลือแจ้ง
ตอ่อาจารยผ์ูค้วบคมุหอพกั และใหอ้ยูด่ลุยพนิจิ ของอาจารยผ์ูค้วบคมุหอพกั ในการ
พิจารณาออกใบส่งต่อเพื่อส่งตัวนักศึกษาท่ีเจ็บปวยไปรับการรักษา ที่โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ต่อไป (ทั้งนี้โดยที่ฝายอนามัย ได้ด�าเนินการประสานงานกับอาจารย์ผู้
ควบคุมหอพักให้รับทราบร่วมกันไว้แล้ว)

  ๒.๓.๓ เมื่อนักศึกษาที่เจ็บปวยซึ่งถูกส่งต่อ ได้รับการรักษาจาก
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาผู้นั้น หรือผู้แทนที่ทราบข้อมูล
การรักษา (ในกรณีท่ีผู้ปวยไม่สามารถติดต่อได้ด้วยเหตุจ�าเป็นที่มีเหตุผลรับฟังได้) 
กลับติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจ�าฝายอนามัย ณ อาคารพยาบาล ภายใน
ก�าหนดเวลา ๓ วัน หลังจากรับการรักษาเรียบร้อยแล้ว เพื่อแจ้งยอดรวมจ�านวนเงิน
ทีโ่รงพยาบาลเพชรบรูณจ์ะเก็บเปน็ค่ารกัษาผู้ปวยส่งตอ่ เพ่ือรวบรวมขอ้มูลไวด้�าเนนิ
การต่อไป ตามระเบียบ
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  อนึ่ง หากนักศึกษาที่เจ็บปวยซึ่งได้รับการส่งต่อรายใด ไม่กลับ
มาแจ้งข้อมูลค่ารักษาตนเองดังกล่าว ต่อเจ้าหน้าที่ฝายอนามัยฯ มหาวิทยาลัยฯ จะ
ตัดสิทธิในการขอรับสิทธิการส่งต่อในโอกาสต่อๆ ไปทันที

  ๒.๓.๔ นักศึกษาจะมาขอเบิกเงินค่ารักษาต่อมหาวิทยาลัยฯ 
ตามวงเงินการส่งดังกล่าวไม่ได้ หากปฏิบัติ ด้วยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบ
ที่ก�าหนดไว้ กล่าวคือ หากนักศึกษาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ด้วย
ตนเอง แล้วน�าใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาของโรงพยาบาลมาแสดงต่อเจ้า
หน้าที่ประจ�าฝายอนามัยฯ ในภายหลังเพื่อเบิกค่ารักษาในกรณีเช่นนี้นักศึกษาไม่
สามารถเบิกค่ารักษาจากมหาวิทยาลัยได้
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การบริการงานห้องสมุด

งานบริการยืม-คืนบริการหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 ๑. บริการยืม-รับคืนหนังสือ

 ๒. บริการยืม-รับคืนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 ๓. ทวงหนังสือเกินก�าหนด

 ๔. รวบรวมหนังสือใหม่เพื่อให้บริการ

 ๕. จัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น เพื่อให้บริการ

 ๖. รวบรวมและเตรียมหนังสือจองและรับจองหนังสือ

 ๗. บริการและจัดเก็บหนังสือจอง

งานบริการวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

 ๑. บริการยืม-คืน

 ๒. ท�าสารนิเทศบริการข่าวสารทันสมัย

 ๓. จัดเก็บแฟมข้อมูลข่าวสารทันสมัยและให้บริการ

บรกิารยมื – คืน หนังสอื (เปิดบรกิาร จนัทร-์ศกุร ์เวลา ๘.๐๐–๑๖.๓๐ น.)

 ๑. อาจารย์ประจ�ายืมได้ไม่เกินคนละ ๒๐ เล่ม ต่อ ๑ ภาคเรียน

 ๒. อาจารย์พิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ยืมได้ไม่เกินคนละ ๑๐ 
เล่ม ต่อ ๑ เดือน

 ๓. นักศึกษาปริญญาตรียืมได้ไม่เกินคนละ ๕ เล่ม ต่อ ๒ สัปดาห์

 ๔. นักศึกษาปริญญาโทยืมได้ไม่เกินคนละ ๑๐ เล่ม ต่อ ๒ สัปดาห์

 ๕. อัตราค่าปรับหนังสือทั่วไป ปรับเล่มละ ๕ บาท ต่อ ๑ วัน

 ๖. ในกรณีที่ผู้ยืมท�าหนังสือหาย ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ยืม–คืน ชั้น ๒ 
ภายใน ๗ วัน หากยังหาหนังสือไม่พบ ผู้ยืมจะต้องชดใช้เงินเป็น ๒ เท่าของราคา
หนังสือที่ปรากฎในทะเบียนหรือราคาจ�าหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน และเพิ่มค่า
เตรียมการในด้านเทคนิคอีกรายละ ๓๐ บาท
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บริการหนังสือส�ารอง และจองหนังสือ (เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 
๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

 เป็นบริการที่หอสมุดจัดท�าขึ้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสั่งจองหนังสือ
ต�าราหรอืส่ิงพมิพ ์ทีใ่ชป้ระกอบการสอนใหน้กัศกึษาไดใ้ชโ้ดยทัว่ถงึกนั สว่นในกรณท่ีี
ผูใ้ชห้าเอกสารบนช้ันไมพ่บก็สามารถขอจองหนังสือ หอสมดุจะเรยีกคนืเอกสารเลม่
นั้น และผู้ใช้จะต้องมารับเอกสารตามก�าหนดเวลา

บริการวารสารและหนังสือพิมพ์

 ให้บริการวารสารใหม่และล่วงเวลา หนังสือพิมพ์ จุลสาร จัดเก็บไว้
ให้ค้นคว้าย้อนหลัง รวมถึงการจัดท�าดรรชนีวารสาร กฤตภาค งานสร้างฐานข้อมูล
จากบบทความวารสาร

บริการอ้างอิงและตอบค�าถาม

 บรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีจะอ�านวยความสะดวกในการค้นคว้า
หาข้อมูลจากพิมพ์ต่างๆ ตอบค�าถาม หนังสืออ้างอิง หนังสือวิจัย/ วิทยานิพนธ์

บริการจัดหาสิ่งพิมพ์ และวัสดุการศึกษา

 หอสมุดด�าเนินการจัดหาสิ่งพิมพ์ต่างๆ และวัสดุการศึกษาตาม
ข้อเสนอของนักศึกษาและคณาจารย์

บริการช่วยการค้นคว้า

 เป็นบริการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้า
หาความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทั้งภายในส�านักและแหล่งข้อมูล
อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์

 ใหบ้รกิารแนะน�าขอ้มูลทัว่ไป รวมทัง้ใหบ้ริการแจกเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
กับหอสมุด

การท�าบัตรสมาชิก

 ๑. นักศึกษาใหม่จะต้องน�ารูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ�านวน ๑ รูปพร้อม
ใบเสร็จรับเงินค่าทะเบียน มาติดต่อขอท�าบัตรสมาชิกห้องสมุดที่เคาน์เตอร์ยืม–คืน 
ชั้น ๒ โดยเขียนชื่อ–นามสกุล หมู่เรียนให้ชัดเจนนักศึกษาที่มีบัตรสมาชิกแล้ว แต่ท�า
บัตรหายให้ไปติดต่อเพื่อขอท�าบัตรใหม่
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 ๒. นกัศกึษาตอ้งน�าใบเสรจ็รบัเงนิคา่ลงทะเบียนมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที่
เพื่อต่ออายุการใช้บัตรสมาชิกทุกภาคเรียน

 ๓.ในกรณทีีจ่�าเปน็ตอ้งเปลีย่นบตัรสมาชกิใหม ่ใหน้�าบตัรเกา่มาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรใหม่

 ๔. เม่ือจบการศึกษา หรือลาออก ต้องท�าการตรวจสอบหนี้ค้างส่ง
หนังสือกับหอสมุด

 ๕. การสิน้สดุการเปน็สมาชกิ เมือ่พน้สภาพการเปน็อาจารย ์ขา้ราชการ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วิธีปฏิบัติในการยืม–คืน หนังสือ

 ๑ หนังสือทั่วไป

  ผู้ใช้บริการน�าหนังสือและบัตรสมาชิกหรือบัตรนักศึกษายื่นต่อ
เจา้หนา้ที ่เพือ่ท�าการบนัทกึการยมื–คนื ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ผูใ้ช้บรกิารสามารถ
ดจูากจอคอมพิวเตอร์ว่าเจ้าหนา้ทีบ่นัทกึการยมื–คนื ดว้ยคอมพวิเตอรเ์รยีบรอ้ยแลว้

 ๒. หนังสือส�ารอง

  ยืมหนังสือใช้ภายในหอสมุด ให้แจ้งความจ�านงและมอบบัตร
สมาชิกไว้กับเจ้าหน้าที่ยืม–คืน เมื่อใช้เสร็จแล้วน�าหนังสือมาคืนให้เจ้าหน้าที่และรับ
บัตรสมาชิกคืน ส่วนการยืมออกนอกหอสมุดปฏิบัติเช่นเดียวกับหนังสือทั่วไปและ
ต้องส่งคืนภายในเวลาที่ก�าหนด

 ๓. วารสาร และหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา

  ใหย้มืใชใ้นหอสมุดเทา่นัน้ โดยปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัการยมืหนงัสอื
ส�ารอง

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้หอสมุด

 ๑. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ๒. ฝากกระเป๋า ถุง ย่าม ฯลฯ ยกเว้นของมีค่าไว้ที่ล็อคเกอร์ฝาก
ของ โดยยืน่บตัรนกัศกึษาหรอืบตัรทีท่างราชการออกใหต้อ่เจา้หนา้ที ่และรบักญุแจ
ล็อคเกอร์ไปเปิดตู้ล็อคเกอร์เพื่อเก็บส่ิงของแล้วเก็บรักษากุญแจไว้ จนกว่าจะเสร็จ
ธุระจึงน�ากุญแจคืนเจ้าหน้าที่

 ๓. ไม่น�าหนังสือหรือเอกสารใดๆ ของหอสมุดออกนอกอาคาร โดย
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ไม่ได้ยืมหรือ ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ประจ�าหอสมุด

 ๔. ไม่ตัด ฉีกหนังสือ และเอกสารใดๆ ของหอสมุด ผู้ฝาฝืนจะถูก
ลงโทษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และด�าเนินการตามกฎหมาย

 ๕. ในการใช้หนังสือของหอสมุด เมื่ออ่านเสร็จแล้วโปรดวางหนังสือ
ให้เป็นระเบียบ ส�าหรับวารสาร หนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ เมื่ออ่านเสร็จแล้วให้น�ามา
วางไว้ที่เดิม

 ๖. หนงัสอืหรอืวสัดใุดๆ ทีย่มืไปจากหอสมดุ ควรไดร้บัการรกัษาเปน็
อย่างดี ไม่ท�าลายหรือท�าให้เปรอะเปื้อน

 ๗. ไม่น�าเครื่องดื่มหรืออาหารเข้าไปรับประทานในหอสมุด

 ๘. งดเปิดหรือใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทในหอสมุด

 ๙. ก่อนออกจากหอสมุด โปรดยื่นสิ่งของให้เจ้าหน้าที่ตรวจทุกครั้ง

บทลงโทษ

ผู้ใช้บริการพึงปฏิบัติตามระเบียบที่ก�าหนดไว้ถ้าฝาฝืน ผู้อ�านวยการส�านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีอ�านาจพิจารณาด�าเนินการ ดังนี้

 ๑. ตักเตือน

 ๒. เชิญออกนอกหอสมุด

ห้ามเข้าใช้หอสมุดเป็นระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

 ๓. ตัดสิทธิการใช้บริการ
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ตารางกิจกรรมนักศึกษา
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖











ที่ วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม ผู้ด�าเนินโครงการ สถานที่ หมายเหตุ

๑ ๒๐ พ.ค. ๕๖
อบรมผู้น�ำรับน้องประชุมเชียร์อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ประจ�ำปี ๒๕๕๕

กองพัฒนำนักศึกษำ
+ สภำนักศึกษำ

หอประชุมประกำยทอง งบสภำนักศึกษำ

๒ ๒๑ - ๒๒ พ.ค. ๕๖ โครงกำร TO BE NUMBER ONE กองพัฒนำนักศึกษำ
หอประชุมศำลำกลำง
จ.เพชรบูรณ์

งบ TO BE NUMBER 
ONE จ.เพชรบูรณ์

๓ ๒๗-๒๙ พ.ค. ๕๖
โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตนักศึกษำใหม่ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑

กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

มหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบรูณ์
หอประชุมประกำยเพชร

งบนอกตำมจ�ำนวน
นักศึกษำเข้ำใหม่

๔ ๓๐ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๕๖
โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตนักศึกษำใหม่ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒

กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

มหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบรูณ์ 
หอประชุมประกำยเพชร

งบนอกตำมจ�ำนวน
นักศึกษำเข้ำใหม่

๕ ๒ - ๔ มิ.ย. ๕๖
โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตนักศึกษำใหม่ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๓

กองพัฒนำนักศึกษำ+องค์กำร
นักศึกษำ+สภำนักศึกษำ
+สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

มหำวิทยำลัยเพชรบูรณ์
หอประชุมประกำยเพชร

งบนอกตำมจ�ำนวน
นักศึกษำเข้ำใหม่

๖ ๘ มิ.ย. ๕๖ โครงกำรรับขวัญน้องใหม่ด้วยหัวใจอินทนิล
กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

หอประชุมประกำยเพชร
เงินกิจกรรมนักศึกษำ
ภำคปกติในสัดส่วน
ขององค์กำรนักศึกษำ

๗ ๙ มิ.ย. ๕๖
โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำชั้นปีที่๑ 
และประชุมผู้ปกครอง

กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

หอประชุมประกำยเพชร
เงินกิจกรรมนักศึกษำ
ภำคปกติในสัดส่วน
ขององค์กำรนักศึกษำ

๘ ๑๖ มิ.ย. ๕๖ โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ภำค กศ.ปช.
องค์กำรนักศึกษำ ภำค กศ.ปช.
+ กองพัฒนำนักศึกษำ

ห้องประชุมหมื่นจง
เงินกิจกรรมนักศึกษำ
ภำคปกติในสัดส่วน
ขององค์กำรนักศึกษำ

๙ ๒๐ มิ.ย. ๕๖ โครงกำรพิธีไหว้ครู
กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

หอประชุมประกำยเพชร
องค์กำรนักศึกษำ
+กองพัฒนำนักศึกษำ
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ที่ วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม ผู้ด�าเนินโครงการ สถานที่ หมายเหตุ

๑ ๒๐ พ.ค. ๕๖
อบรมผู้น�ำรับน้องประชุมเชียร์อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ประจ�ำปี ๒๕๕๕

กองพัฒนำนักศึกษำ
+ สภำนักศึกษำ

หอประชุมประกำยทอง งบสภำนักศึกษำ

๒ ๒๑ - ๒๒ พ.ค. ๕๖ โครงกำร TO BE NUMBER ONE กองพัฒนำนักศึกษำ
หอประชุมศำลำกลำง
จ.เพชรบูรณ์

งบ TO BE NUMBER 
ONE จ.เพชรบูรณ์

๓ ๒๗-๒๙ พ.ค. ๕๖
โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตนักศึกษำใหม่ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑

กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์
หอประชุมประกำยเพชร

งบนอกตำมจ�ำนวน
นักศึกษำเขำ้ใหม่

๔ ๓๐ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๕๖
โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตนักศึกษำใหม่ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒

กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์ 
หอประชุมประกำยเพชร

งบนอกตำมจ�ำนวน
นักศึกษำเขำ้ใหม่

๕ ๒ - ๔ มิ.ย. ๕๖
โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตนักศึกษำใหม่ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๓

กองพัฒนำนักศึกษำ+องค์กำร
นักศึกษำ+สภำนักศึกษำ
+สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

มหำวิทยำลัยเพชรบูรณ์
หอประชุมประกำยเพชร

งบนอกตำมจ�ำนวน
นักศึกษำเขำ้ใหม่

๖ ๘ มิ.ย. ๕๖ โครงกำรรับขวัญน้องใหม่ด้วยหัวใจอินทนิล
กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

หอประชุมประกำยเพชร
เงินกิจกรรมนักศึกษำ
ภำคปกติในสัดส่วน
ขององค์กำรนักศึกษำ

๗ ๙ มิ.ย. ๕๖
โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำชั้นปีที่๑ 
และประชุมผู้ปกครอง

กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

หอประชุมประกำยเพชร
เงินกิจกรรมนักศึกษำ
ภำคปกติในสัดส่วน
ขององค์กำรนักศึกษำ

๘ ๑๖ มิ.ย. ๕๖ โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ภำค กศ.ปช.
องค์กำรนักศึกษำ ภำค กศ.ปช.
+ กองพัฒนำนักศึกษำ

ห้องประชุมหมื่นจง
เงินกิจกรรมนักศึกษำ
ภำคปกติในสัดส่วน
ขององค์กำรนักศึกษำ

๙ ๒๐ มิ.ย. ๕๖ โครงกำรพิธีไหว้ครู
กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

หอประชุมประกำยเพชร
องค์กำรนักศึกษำ
+กองพัฒนำนักศึกษำ
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ที่ วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม ผู้ด�าเนินโครงการ สถานที่ หมายเหตุ

๑๐ มิ.ย. ๕๖ โครงกำรค่ำยเครือข่ำย U-Network สัมพันธ์ครั้งที่ ๑
กองพัฒนำนักศึกษำ
+ จังหวัดเพชรบูรณ์

ห้องประชุมพึ่งศิริ องค์กำรนักศึกษำ

๑๑ ก.ค. ๕๖ โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ หอประชุมประกำยทอง
งบประมำณ
กองพัฒนำนักศึกษำ

๑๒ ก.ค. ๕๖ สมำพันธ์ นิสิต - นักศึกษำ
องค์กำรนักศึกษำ + สภำ
นักศึกษำ + สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

- สภำนักศึกษำ

๑๓ ๓ ก.ค. ๕๖ โครงกำรพิธีรับเข็มตรำพระรำชสัญจกร
องค์กำรนักศึกษำ + สภำ
นักศึกษำ + สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

หอประชุมประกำยทอง
เงินกิจกรรมนักศึกษำ 
ภำคปกติในสัดส่วน
ขององค์กำรนักศึกษำ

๑๔ ก.ค. ๕๖ ฝึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
หอประชุมประกำยทอง
+ หอประชุมประกำยเพชร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์

๑๕ ก.ค. ๕๖ โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด กองพัฒนำนักศึกษำ - กองพัฒนำนักศึกษำ

๑๖ ๓ ส.ค. ๕๖ โครงกำรแห่เทียนวันเข้ำพรรษำ
ส�ำนักศิลปะฯ + กองพัฒนำ
นักศึกษำ + องค์กำรนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

หอประชุมประกำยเพชร ส�ำนักศิลปะฯ

๑๗ ส.ค. ๕๖ โครงกำรจิตอำสำรุ่นที่ ๔
องค์กำรนักศึกษำ + สภำ
นักศึกษำ + สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

ร.ร.บ้ำนตีบใต้ องค์กำรนักศึกษำ

๑๘ ส.ค. ๕๖ โครงกำรอบรมผู้น�ำนักศึกษำ
องค์กำรนักศึกษำ + สภำ
นักศึกษำ + สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

หอประชุมประกำยทอง สภำนักศึกษำ

๑๙ ๑๒ ส.ค. ๕๖ โครงกำรวันแม่

ส�ำนักศิลปะฯ + กองพัฒนำ
นักศึกษำ + องค์กำรนักศึกษำ
+ สภำนักศึกษำ + สโมสร
ทั้ง ๕ คณะ

หอประชุมประกำยเพชร ส�ำนักศิลปะฯ
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๑๐ มิ.ย. ๕๖ โครงกำรค่ำยเครือข่ำย U-Network สัมพันธ์ครั้งที่ ๑
กองพัฒนำนักศึกษำ
+ จังหวัดเพชรบูรณ์

ห้องประชุมพึ่งศิริ องค์กำรนักศึกษำ

๑๑ ก.ค. ๕๖ โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ หอประชุมประกำยทอง
งบประมำณ
กองพัฒนำนักศึกษำ

๑๒ ก.ค. ๕๖ สมำพันธ์ นิสิต - นักศึกษำ
องค์กำรนักศึกษำ + สภำ
นักศึกษำ + สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

- สภำนักศึกษำ

๑๓ ๓ ก.ค. ๕๖ โครงกำรพิธีรับเข็มตรำพระรำชสัญจกร
องค์กำรนักศึกษำ + สภำ
นักศึกษำ + สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

หอประชุมประกำยทอง
เงินกิจกรรมนักศึกษำ 
ภำคปกติในสัดส่วน
ขององค์กำรนักศึกษำ

๑๔ ก.ค. ๕๖ ฝึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
หอประชุมประกำยทอง
+ หอประชุมประกำยเพชร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์

๑๕ ก.ค. ๕๖ โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด กองพัฒนำนักศึกษำ - กองพัฒนำนักศึกษำ

๑๖ ๓ ส.ค. ๕๖ โครงกำรแห่เทียนวันเข้ำพรรษำ
ส�ำนักศิลปะฯ + กองพัฒนำ
นักศึกษำ + องค์กำรนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

หอประชุมประกำยเพชร ส�ำนักศิลปะฯ

๑๗ ส.ค. ๕๖ โครงกำรจิตอำสำรุ่นที่ ๔
องค์กำรนักศึกษำ + สภำ
นักศึกษำ + สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

ร.ร.บ้ำนตีบใต้ องค์กำรนักศึกษำ

๑๘ ส.ค. ๕๖ โครงกำรอบรมผู้น�ำนักศึกษำ
องค์กำรนักศึกษำ + สภำ
นักศึกษำ + สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

หอประชุมประกำยทอง สภำนักศึกษำ

๑๙ ๑๒ ส.ค. ๕๖ โครงกำรวันแม่

ส�ำนักศิลปะฯ + กองพัฒนำ
นักศึกษำ + องค์กำรนักศึกษำ
+ สภำนักศึกษำ + สโมสร
ทั้ง ๕ คณะ

หอประชุมประกำยเพชร ส�ำนักศิลปะฯ
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๒๐ ก.ย. ๕๖ โครงกำรวันสถำปนำสถำบัน คืนสู่เหย้ำชำวอินทนิล กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบรูณ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์

๒๑ ก.ย. ๕๖ งำนอุ้มพระด�ำน�้ำ

มหำวิทยำลัยฯ + กองพัฒนำ
นักศึกษำ + องค์กำรนักศึกษำ
+สภำนักศึกษำ + สโมสร
ทั้ง ๕ คณะ

-
งบประมำณ
จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๒ ๑๖ - ๑๙ ต.ค. ๕๖ ประชุมเครือข่ำยรำชภัฏฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ มหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบรูณ์ องค์กำรนักศึกษำ

๒๓ ๑๘ - ๒๓ พ.ย. ๕๖ โครงกำรกีฬำลูกพ่อขุนผำเมืองเกมส์ “๕๖”
องค์กำรนักศึกษำ+สภำ
นักศึกษำ + สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

สนำมโชครัตนชัย

เงินกิจกรรมนักศึกษำ 
ภำคปกติในสัดส่วน
ขององค์กำรนักศึกษำ
+ งบประมำณกอง
พัฒนำนักศึกษำ

๒๔ พ.ย. ๕๖ กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ มหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบรูณ์ มหำวิทยำลัยฯ

๒๕ พ.ย. ๕๖ โครงกำรค่ำย ๘ มหำวิทยำลัย
กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

มหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบรูณ์ องค์กำรนักศึกษำ

๒๖ พ.ย. ๕๖ โครงกำรสัมมนำ ๘ มหำวิทยำลัย
กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

มหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบรูณ์ องค์กำรนักศึกษำ

๒๗ พ.ย. ๕๖ โครงกำรวันลอยกระทง
ส�ำนักศิลปะฯ + กองพัฒนำ
นักศึกษำ + องค์กำรนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

มหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบรูณ์

งบประมำณส�ำนัก
ศิลปและวัฒนธรรม
และงบประมำณกอง
พัฒนำนักศึกษำ
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๒๐ ก.ย. ๕๖ โครงกำรวันสถำปนำสถำบัน คืนสู่เหย้ำชำวอินทนิล กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์

๒๑ ก.ย. ๕๖ งำนอุ้มพระด�ำน�้ำ

มหำวิทยำลัยฯ + กองพัฒนำ
นักศึกษำ + องค์กำรนักศึกษำ
+สภำนักศึกษำ + สโมสร
ทั้ง ๕ คณะ

-
งบประมำณ
จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๒ ๑๖ - ๑๙ ต.ค. ๕๖ ประชุมเครือข่ำยรำชภัฏฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์ องค์กำรนักศึกษำ

๒๓ ๑๘ - ๒๓ พ.ย. ๕๖ โครงกำรกีฬำลูกพ่อขุนผำเมืองเกมส์ “๕๖”
องค์กำรนักศึกษำ+สภำ
นักศึกษำ + สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

สนำมโชครัตนชัย

เงินกิจกรรมนักศึกษำ 
ภำคปกติในสัดส่วน
ขององค์กำรนักศึกษำ
+ งบประมำณกอง
พัฒนำนักศึกษำ

๒๔ พ.ย. ๕๖ กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์ มหำวิทยำลัยฯ

๒๕ พ.ย. ๕๖ โครงกำรค่ำย ๘ มหำวิทยำลัย
กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์ องค์กำรนักศึกษำ

๒๖ พ.ย. ๕๖ โครงกำรสัมมนำ ๘ มหำวิทยำลัย
กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์ องค์กำรนักศึกษำ

๒๗ พ.ย. ๕๖ โครงกำรวันลอยกระทง
ส�ำนักศิลปะฯ + กองพัฒนำ
นักศึกษำ + องค์กำรนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์

งบประมำณส�ำนัก
ศิลปและวัฒนธรรม
และงบประมำณกอง
พัฒนำนักศึกษำ
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๒๘ ๕ ธ.ค. ๕๖ โครงกำรวันพ่อ

ส�ำนักศิลปะฯ + กองพัฒนำ
นักศึกษำ + องค์กำรนักศึกษำ
+สภำนักศึกษำ + สโมสร
ทั้ง ๕ คณะ

มหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบรูณ์

งบประมำณส�ำนัก
ศิลปและวัฒนธรรม
และงบประมำณกอง
พัฒนำนักศึกษำ

๒๙ ม.ค. ๕๖ โครงกำรเลืองตั้ง สภำนักศึกษำ มหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบรูณ์ กองพัฒนำนักศึกษำ

๓๐ ๑๔ ก.พ. ๕๖ โครงกำรวันพระรำชทำนนำม “รำชภัฏ”
กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

มหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบรูณ์
งบประมำณกอง
พัฒนำนักศึกษำ

๓๑ มี.ค. ๕๗
โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำภำคปกติ
ประจ�ำปี ๒๕๕๖

กองพัฒนำนักศึกษำ
+ องค์กำรนักศึกษำ

หอประชุมประกำยทอง

งบประมำณเงิน
กิจกรรมนักศึกษำ
ภำคปกติในสัดส่วน
ของกองพัฒนำ
นักศึกษำ

๓๒ มี.ค. ๕๗
โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ ภำค กศ.ปช.
ประจ�ำปี ๒๕๕๖

กองพัฒนำนักศึกษำ
+ องค์กำรนักศึกษำ

หอประชุมประกำยทอง

งบประมำณเงิน
กิจกรรมนักศึกษำ
ภำคปกติ ในสัดส่วน
ของกองพัฒนำ
นักศึกษำ

๓๓ เม.ย.๕๗ ฝึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
หอประชุมประกำยทอง + 
หอประชุมประกำยเพชร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์

๓๔ เม.ย.๕๗ พิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
หอประชุมประกำยทอง + 
หอประชุมประกำยเพชร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์

* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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๒๘ ๕ ธ.ค. ๕๖ โครงกำรวันพ่อ

ส�ำนักศิลปะฯ + กองพัฒนำ
นักศึกษำ + องค์กำรนักศึกษำ
+สภำนักศึกษำ + สโมสร
ทั้ง ๕ คณะ

มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์

งบประมำณส�ำนัก
ศิลปและวัฒนธรรม
และงบประมำณกอง
พัฒนำนักศึกษำ

๒๙ ม.ค. ๕๖ โครงกำรเลืองตั้ง สภำนักศึกษำ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์ กองพัฒนำนักศึกษำ

๓๐ ๑๔ ก.พ. ๕๖ โครงกำรวันพระรำชทำนนำม “รำชภัฏ”
กองพัฒนำนักศึกษำ + องค์กำร
นักศึกษำ + สภำนักศึกษำ
+ สโมสร ทั้ง ๕ คณะ

มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์
งบประมำณกอง
พัฒนำนักศึกษำ

๓๑ มี.ค. ๕๗
โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำภำคปกติ
ประจ�ำปี ๒๕๕๖

กองพัฒนำนักศึกษำ
+ องค์กำรนักศึกษำ

หอประชุมประกำยทอง

งบประมำณเงิน
กิจกรรมนักศึกษำ
ภำคปกติในสัดส่วน
ของกองพัฒนำ
นักศึกษำ

๓๒ มี.ค. ๕๗
โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ ภำค กศ.ปช.
ประจ�ำปี ๒๕๕๖

กองพัฒนำนักศึกษำ
+ องค์กำรนักศึกษำ

หอประชุมประกำยทอง

งบประมำณเงิน
กิจกรรมนักศึกษำ
ภำคปกติ ในสัดส่วน
ของกองพัฒนำ
นักศึกษำ

๓๓ เม.ย.๕๗ ฝึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
หอประชุมประกำยทอง + 
หอประชุมประกำยเพชร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์

๓๔ เม.ย.๕๗ พิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
หอประชุมประกำยทอง + 
หอประชุมประกำยเพชร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์

* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

179



note.........

180


