




สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ส มั ค ร เ ข้ า ม า ศึ ก ษ า ต่ อ
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จะได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ
หรอืคณุลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุแิหง่ชาติ
อย่างน้อย 5 ด้านคือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทกัษะทางปญัญา ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล
และความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแตล่ะหลกัสตูรจะกำาหนดศกัยภาพหรอืคณุลกัษณะในรายละเอยีดทีแ่ตกตา่งกันไป 
ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สามารถมั่นใจได้ว่า
จะได้รับการพัฒนา เอาใจใส่ดูแลเพื่อให้สำาเร็จการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถ
ออกไปทำางานตามที่คาดหวังได้อย่างแน่นอน

ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนด้านสุขภาพและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เกิดขึ้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและสามารถจัดการ
เรยีนการสอนดว้ยระบบ Online ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่ในปจัจบุนัและในอนาคต มหาวทิยาลยั
จะใช้กระบวนการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและผสมผสาน ระหว่าง On-site, On-line, On-hand, 
On-demand และพัฒนา Platform และ Application ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การดำาเนินชีวิตวิถีใหม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ทางด้านวิชาการ ได้มีการเตรียมความพร้อมท้ังด้านหลักสูตร ระบบและกลไกด้านการเรียน
การสอนและการวัดผลประเมินผล ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี 
ด้วยกระบวนการบริการนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สามารถ
จัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา ผู้ปกครอง และตลาดแรงงานได้สำาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสมควรได้รับการช่ืนชม จึงขอขอบคุณมาณ โอกาสนี้และครอบครัว
ได้อย่างดียิ่งในอนาคต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์)

รักษาราชการแทนอธิการบดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติ
ลักษณะที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดขึ้น คือ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีความรู้ 
ความเชีย่วชาญในวิชาชพีท่ีศกึษา มทีกัษะพืน้ฐานดา้นการใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ีมคีวาม
สามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีทักษะอ่ืนๆ ที่จำาเป็นต่อการ
ดำารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและนิยมความเป็นไทย ดังนั้นการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ นักศึกษาจึงต้องมีความตั้งใจ ใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ระบุไว้ ว่า “บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน” 
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ มหาวิทยาลัยจัดทำาขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำาหรับนักศึกษาใหม่ ให้ทราบ
ขอ้มูลทัว่ไปของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เกีย่วกับหน่วยงานท่ีบรกิารนกัศกึษา กฎระเบียบ
ต่างๆ ท่ีนักศึกษาควรทราบ แนวปฏิบัติสำาหรับนักศึกษาในด้านการเรียนและอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ัน
นกัศกึษายงัสามารถใชคู้ม่อืเลม่นีใ้นการบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบันกัศึกษาเองท้ังในดา้นการเรียนและ
ส่วนตัว ตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสำาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หวังว่านักศึกษาคงจะใช้สมุดบันทึกเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด และในนามของผูบ้รหิาร
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน 
ด้วยความยินดียิ่ง

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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รหัสประจำาตัวนักศึกษา .......................................................................................... ๑๖๖
ข้อปฏิบัติและข้ันตอนการรับบริการเคาเตอร์สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ......๑๖๗
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ...................................................................................๑๖๘
การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ....................................................................๑๖๙
การขอยกเลิกรายวิชา ............................................................................................๑๗๐
การขอลงรายวิชาแก้ผลการเรียนเป็น D ...................................................................๑๗๑
การขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา ........................................................................................๑๗๒
การขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ...............................................................................๑๗๔
การยื่นคำาร้องขอสอบปลายภาค (กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค) .........................๑๗๖
การลาของนักศึกษา .............................................................................................. ๑๗๘
การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ...................................................................... ๑๗๙
การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา.....................................................................๑๘๐
การขอพักการศึกษา ...............................................................................................๑๘๑
การโอนผลการเรียน ...............................................................................................๑๘๒
การยกเว้นรายวิชาเรียน .........................................................................................๑๘๔

เรื่อง หน้า



การยกเว้นรายวิชา GE ...........................................................................................๑๘๖
การลาออกจากการเป็นนักศึกษา ........................................................................... ๑๘๗
การขอเปลี่ยนคำานำาหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ..................................................................... ๑๘๘
การขอย้ายภาคการศึกษา ...................................................................................... ๑๘๙
การขอย้ายสาขาวิชา ..............................................................................................๑๙๐
การขอย้ายสถานศึกษา ..........................................................................................๑๙๑
การขอสำาเร็จการศึกษา ...........................................................................................๑๙๒

ตอนที่ ๔ คู่มือการใช้สารสนเทศระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ .....................................๑๙๕
เว็บไซต์ต่างๆ ที่นักศึกษาควรทราบ ........................................................................ ๑๙๗
การเรียกใช้ระบบสารสนเทศทางด้านระบบทะเบียนและวัดผล ................................. ๑๙๙
การเรียกใช้บริการในส่วนข้อมูลของบุคคลทั่วไป ....................................................... ๒๐๐
การเรียกใช้ในส่วนข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา ..........................................................๒๐๓
เมนูการทำางานของระบบ .......................................................................................๒๐๕
การออกจากระบบสารสนเทศ ............................................................................... ๒๒๕
การออกจากระบบอินเตอร์เน็ต ..............................................................................๒๒๖
วิธีการแจ้งปัญหาหรือสอบถามการใช้งาน ................................................................๒๒๖

ตอนที่ ๕ งานอื่นๆ

ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล..................................................................................... ๒๒๗

เรื่อง หน้า



ตอนที่่� ๑
เกี่่�ยวกี่ับ

มหาวิที่ยาลััยราชภััฏเพชรบูรณ์์



๐๑ ๐๒ ๐๓

• ที่ำาเน่ยบผู้ช่วยอธิกี่ารบด่

๐๔

• ที่ำาเน่ยบรองอธิกี่ารบด่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กี่มลัวิช ลัอยมา
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.นิคม โยกี่ัญญา
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเที่พาพร
รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.แกี่้วตา ผิวพรรณ์
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

๐๑

๐๔๐๒

๐๓

 ๐๑

 ๐๔  ๐๕

 ๐๒  ๐๓

ผู้ช่วยศาสตราจารยอัจฉรา กี่ลัิ่นจันที่ร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบัณฑิต

อาจารย์ ดร.เอนกี่พงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กี่ฤษฏิ์พนธ์ พรรณ์รัตนชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์บริการและรายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำาฝน เบ้าที่องคำา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

๐๑

๐๔

๐๒

๐๓

๐๕
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10 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตอนที่ ๑ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

• ที่ำาเน่ยบคณ์บด่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กี่านต์ อัมพานนที่์
คณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.ปาณ์ิสรา  คงปัญญา 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กี่าญจน์ คุ้มที่รัพย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลัักี่ษณ์์ อาน่
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์เอราวัณ์ ชาญพหลั
คณบดคีณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

๐๑

๐๕

๐๔

๐๒

๐๓

 ๐๑

 ๐๕

 ๐๒  ๐๓

 ๐๔
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๐๑

 ๐๕

 ๐๒  ๐๓

 ๐๔

อาจารย์สุภัาพร บางใบ
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร
ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันที่ร์พิมพ์ ม่เปี่ยม
ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม

นางใกี่ลั้รุ่ง เกี่ตะวันด่                  
ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ธรรม์ณ์ชาติ วันแต่ง
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

• ที่ำาเน่ยบผู้อำานวยกี่ารสำานักี่แลัะสถาบัน

๐๑

๐๕

๐๔

๐๒

๐๓



12 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตอนที่ ๑ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

• สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ :
ความหมายของสีในสัญลักษณ์

สีน้ำาเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์กำาเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

สีเขียว แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา

สีส้ม แทน ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล

สีขาว  แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

• พระพุทธรูปประจำามหาวิทยาลัย : พระพุทธมหาธรรมราชา

• อนุสาวรีย์ประจำามหาวิทยาลัย : อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

• ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย : ดอกอินทนิล

• สีประจำามหาวิทยาลัย : สีม่วง

• ปรัชญาของมหาวิทยาลัย :

“ปัญญา เสฏฐา”

ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด
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• ปณิธาน :

ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน

• วิสัยทัศน์:

เป็นมหาวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ติด ๑ ใน ๑๐ ของกลุ่ม ๓ การพัฒนาชุมชน
เชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) ภายใน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘)

• พันธกิจ :

๑. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน

๒. การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม และให้บริการวิชาการ
๓. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
๔. การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่สากล
๕. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี
๖. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

• เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

• อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :
“บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน”

• ค่านิยมองค์กร :
๑. L-Local Wisdom Universit : สถาบันอุดม ปัญญาเพือการพัฒนาท้องถ่ิน ร่วมบูรณาการ

พันธกิจสัมพันธ์กับท้องถ่ิน
๒. W-Willingness : ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มศักยภาพ มุ่งสู่ความสำาเร็จ

เพื่อส่วนรวม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓. P-Professional : การทำางานแบบมืออาชีพ ปรับตัวได้ดี พร้อมนำาการเปลี่ยนแปลง
๔. U-Unity : การประสานสามัคคี ทำางานแบบบูรณาการ และสร้างความร่มมือ



14 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตอนที่ ๑ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN
Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ โดยนายจำารูญ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ร่วมกับพ่อค้า ประชาชน และสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำาหนังสือถึงรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอจัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูข้ึน บนพ้ืนท่ี ๘๕๖ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา 
บริเวณถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำาบลสะเดียง อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

โดยมีเหตุผลในการขอตั้งดังนี้

๑. จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้น 
ยังขาดแคลนครูเป็นจำานวนมาก

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

๓. จังหวัดมีที่ดินมอบให้หลายร้อยไร่ เป็นที่ดินในเขตผังเมืองตามพระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ.๒๔๘๔ ออกในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้สั่งให้กรมการฝึกหัดครู มาสำารวจทำาแผนผังที่ดิน ซึ่งติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ห่างจาก
ตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ ๓ กิโลเมตร

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

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๘ มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พุทธศักราช ๒๕๑๘” วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

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

พ.ศ.๒๕๒๘ สภาการฝึกหัดครู ได้กำาหนดข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู ให้เรียกกลุ่ม
วิทยาลัยครู ซ่ึงประกอบด้วยวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครู
นครสวรรค์ และวิทยาลัยครูกำาแพงเพชร สหวิทยาลัยพุทธชินราช โดยสำานักงานสหวิทยาลัย 
ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
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ตอนที่ ๑ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

พ.ศ.๒๕๓๕ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการได้นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดชฯ และพระองค์ท่านก็ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์” ซึ่งมีแนว
โน้มจะต้องปรับเปลี่ยนสภาพให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา ๗ คือ 
ให้สถาบันราชภัฏเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถาบัน 
การศึกษาและวิจยัเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหก้ารศกึษาทางวิชาการ และการศกึษา
วิชาชีพชั้นสูง ทำาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู 
ส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรประจำาการ

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

พ.ศ.๒๕๔๐ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ.๒๕๔๑ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
แด่พระบรมราชวงศ์

• ทลูเกลา้ฯ ถวายปริญญาศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาศลิปศาสตร ์
สายศิลปกรรมและศิลปะประยุกต์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ

• ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา 
สายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมงกุฎราชกุมาร

• ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา 
สายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษานอกระบบ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

• ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ 
สายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิชาเคมี แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีี
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พ.ศ.๒๕๔๒ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ แด่พระบรมราชวงศ์

• ทลูเกลา้ฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิตกติติมศักดิ ์แดพ่ระเจา้วรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

• ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ ๑๐ มิถนายน พ.ศ.๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และมีผลบังคับ
ใช้ ทำาให้สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” 
โดยสมบูรณ์

พ.ศ.๒๕๔๗ ทลูเกล้าฯ ถวายปริญญาศลิปศาสตรดษุฎบัีณฑติกติติมศักดิ ์สาขายทุธศาสตร์
การพัฒนา แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พ.ศ.๒๕๕๒ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์ทลูเกลา้ฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร

พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์ทลูเกลา้ฯ ถวายปรญิญาครศุาสตรดษุฎบีณัฑติ
กิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิเทศศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี ดังนี้ หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต โดยเปิดสอนท้ังภาคปกติและโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(กศ.ปช.) ระดับปริญญามหาบัณฑิตเปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร 
มหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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ตอนที่ ๑ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงสร้างกี่ารบริหารมหาวิที่ยาลััยราชภััฏเพชรบูรณ์์

งานตรวจสอบภายใน

สภามหาว�ทยาลัย

ผู�อำนวยการสำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน
• สำนักงานผู�อำนวยการสำนักส�งเสร�มว�ชาการ

และงานทะเบียน

สภาคณาจารย�
และข�าราชการ

ผู�อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
• กองกลาง  • กองนโยบายและแผน
• กองพัฒนานักศึกษา

คณะกรรมการสภาว�ชาการ

ผู�อำนวยการสำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สำนักงานผู�อำนวยการสำนักว�ทยบร�การ
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู�อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
• สำนักงานผู�อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู�อำนวยการสถาบันว�จัยและพัฒนา
• สำนักงานผู�อำนวยการสถาบันว�จัยและพัฒนา

รองอธิการบดี
ฝ�ายว�จัย นวัตกรรม
และบร�การว�ชาการ

รองอธิการบดี
ฝ�ายวางแผน
และเทคโนโลย

รองอธิการบดี
ฝ�ายว�ชาการ

  และว�เทศน�สัมพันธ�

รองอธิการบดี
ฝ�ายบร�หาร

และกิจการสภา

คณะกรรมการส�งเสร�ม
กิจการมหาว�ทยาลัย

อธิการบดี

คณบดีคณะครุศาสตร�
• สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร�

คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
• สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร�

คณบดีคณะว�ทยาการจัดการ
• สำนักงานคณบดีคณะว�ทยาการจัดการ

คณบดีคณะว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
• สำนักงานคณบดีคณะว�ทยาศาสตร�

และเทคโนโลยี

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะกรรมการบร�หารบุคคล
ประจำมหาว�ทยาลัย (ก.บ.ม.)

ผู�ช�วยอธิการบดี
ฝ�ายศูนย�บร�การและรายได�

ผู�ช�วยอธิการบดีฝ�ายพันธกิจสัมพันธ� 
และกิจการพ�เศษ

ผู�ช�วยอธิการบดี
ฝ�ายประกันคุภาพการศึกษา

และบัณฑิตศึกษา

ผู�ช�วยอธิการบดีฝ�ายกายภาพ

รองอธิการบดี
ฝ�ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒธรรม
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• นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๑. นโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น

สรา้งความเทา่เทยีมกนัในสงัคมและความเขม้แขง็ชุมชนทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ฟืน้ฟแูละอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง

๑.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น

๑.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
๑.๑.๓ สง่เสรมิและสนบัสนนุการบรูณาการพนัธกจิสมัพนัธเ์พือ่พฒันาสิง่แวดลอ้มและ

พื้นที่ป่าของท้องถิ่น
๑.๑.๔ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

มะขามหวาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
๑.๑.๕ ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
๑.๑.๖ มุ่งเน้นให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน

๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู

มุ่งผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ
นำานวัตกรรมมาจัดการเรียนรู้ และเป็นครูมืออาชีพ

๑.๒.๑ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ

๑.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาครูศึกษา ค้นคว้า วิจัยนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง

๑.๒.๓ เสริมสร้างและพัฒนาบัณฑิตครูให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู และเป็น
ครูมืออาชีพ

๑.๒.๔ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร PLC ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาครูให้ได้รับ 
วิทยฐานะที่สูงขึ้น

๑.๒.๕ สร้างสรรค์การจัดกิจกรรมพ่ีเล้ียงโรงเรียนขนาดเล็กท่ีช่วยแก้ปัญหาของโรงเรียนได้
๑.๒.๖ พัฒนาโมเดลการสร้างครูมืออาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพของครูในชุมชน
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ตอนที่ ๑ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา

สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อความเป็นเลิศทางคุณภาพทางการศึกษา 
และมีศักยภาพในการแข่งขัน

๑.๓.๑ มุ่งเนน้และผลกัดนัการ Re-profile ของมหาวทิยาลยัใหด้ำาเนนิการไดส้อดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ มุ่งมัน่การเปน็มหาวทิยาลยัชัน้นำาตามมาตรฐานสากลโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและนานาชาติ

๑.๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาให้มีการบูรณาการหลักสูตรให้มีมาตรฐานและมีจุดเด่น 
ตามยุทธศาสตร์และ Re-profile ของมหาวิทยาลัย

๑.๓.๔ จัดทำาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับการ Re-profile มหาวิทยาลัย
๑.๓.๕ สนับสนุนการเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ และการมีคุณวุฒิสูงขึ้นของอาจารย์

และการเข้าสู่ตำาแน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
๑.๓.๖ มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากร เพื่อการแข่งขันได้ของมหาวิทยาลัย
๑.๓.๗ มุ่งเน้นและพัฒนางานวิจัยทางด้านการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมความเป็น

เลิศทางคุณภาพทางการศึกษา 

๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ

มุง่ม่ันการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัแบบธรรมาภบิาล ดว้ยหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
และศาสตร์พระราชาอันจะนำาไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

๑.๔.๑ สง่เสรมิ สนบัสนนุ สบืสาน และพฒันาวฒันธรรมองคก์รในการอยูร่ว่มกนัแบบ
กัลยาณมิตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

๑.๔.๒ สนับสนุนและกำากับการบริหารจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอำานาจ และ
หน้าที่ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

๑.๔.๓ จัดทำาแผนและการดำาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทุกด้าน  
เพื่อให้บรรลุผล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๔.๔ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ
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๑.๔.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการสมัยใหม่ เช่น 
ธรรมาภิบาล องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารการประเมินผลงานแบบครบวงจร

๑.๔.๖  มุ่งเน้นการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชา และผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรโปร่งใส

๑.๔.๗ เสริมสร้างสุขภาวะสังคมในองค์กร และมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารองค์กร
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ

๑.๔.๘ เร่งรัดปรับปรุงให้มีโครงสร้างการบริหารองค์กร การบริหารงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

๑.๔.๙ ผลักดันให้มีการเชิดชูเกียรติคนดีและคนเก่งของมหาวิทยาลัยให้สังคมได้รับรู้
อย่างต่อเนื่อง

๑.๔.๑๐  ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

๒. นโยบายตามภารกิจ

๒.๑ นโยบายการผลิตบัณฑิต

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ มีจิตอาสา และมีความเป็นผู้นำา

๒.๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับและ
มีจุดเด่นที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

๒.๑.๒ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นเลิศ ทั้งในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ

๒.๑.๓ มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการเป็น Thailand ๔.๐

๒.๑.๔ ผลกัดันการจดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละทักษะในศตวรรษที ่๒๑ 
และ Thailand ๔.๐

๒.๑.๕ สนับสนุนให้มีเครือข่ายสหกิจศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

๒.๑.๖ พัฒนาให้บัณฑิตมีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ (Startup)

๒.๑.๗ พัฒนาความเปน็ผู้นำา กลา้คดิ กลา้ทำา และกลา้แสดงออกใหบั้ณฑติเพือ่นำาไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
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ตอนที่ ๑ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๒.๑.๘ พัฒนาการมีจิตอาสาให้เป็นคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
๒.๑.๙ ผลักดันให้มีระบบการดูแลและการให้คำาปรึกษาที่หลากหลายและรวดเร็ว
๒.๑.๑๐ สนบัสนนุใหน้กัศึกษาเขา้แขง่ขนัความสามารถทางวชิาการ วชิาชีพ และกิจกรรม 

ต่างๆ ในระดับประเทศและนานาชาติ
๒.๑.๑๑ พัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๒.๑.๑๒ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นโรงเรียนสาธิตเพ่ือพัฒนาเทคนิคการสอนของนกัศกึษาและ

อาจารย์คณะครุศาสตร์
๒.๑.๑๓ จัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรอง หากมีความพร้อม

และจำาเป็นจะจัดตั้งคณะวิชาอื่นให้รวมเป็นคณะที่มีลักษณะของศาสตร์เดียวกัน

๒.๒ นโยบายการพัฒนางานวิจัย

สร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และวิจัยแบบสหวิทยาการที่มีคุณภาพสู่การตีพิมพ์เผยแพร ่
ระดับนานาชาติ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

๒.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม การพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒.๒ สนับสนุนให้มีการทำาวิจัยเชิงพาณิชย์ และวิจัยแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒.๓ พัฒนาระบบการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ หรือการใช้ประโยชน์จากการวิจัย
ที่บูรณาการกับการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๒.๔ ผลักดันให้นักวิจัยขอแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ

๒.๒.๕ ผลกัดนัการตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานวจิยัทีม่คุีณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย และ
สามารถนำาไปขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการได้

๒.๒.๖ ส่งเสรมิสนับสนุนให้มคีณะกรรมการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจัิยเพือ่ดแูล และ
รับผิดชอบเพื่อให้งานวิจัยมีมาตรฐานตามสากล

๒.๒.๗ ผลักดันให้พัฒนาวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารข้ึนสู่ฐาน TCI กลุ่ม ๑ เพ่ือเป็นแหล่ง 
เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา

๒.๒.๘ มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ และดูแลผู้ประกอบการใหม่ (Startup) อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องจนสามารถดำาเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง
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๒.๒.๙ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและแข่งขันได้

๒.๒.๑๐ ผลักดันให้ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ความเป็นเลิศท่ีสามารถสร้าง
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒.๑๑ เร่งรัดผลักดันให้การดำาเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม  
เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

๒.๒.๑๒ ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยอย่างเป็นระบบโดยผ่านโครงการ Mentorship 
coaching

๒.๒.๑๓ สรา้งสรรค ์และจดัทำาระบบการสร้างแรงบนัดาลใจสำาหรบัการวจิยั การตพีมิพ ์
และการได้รับรางวัล

๒.๓ นโยบายการพัฒนางานบริการวิชาการ

ผลักดันให้มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการเรียนการสอนและการวิจัยโดยน้อมนำา
แนวพระราชดำาริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

๒.๓.๑ มุ่งเน้นบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น

๒.๓.๒ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยศาสตร์พระราชา และ 
Thailand ๔.๐

๒.๓.๓ พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓.๔ สนบัสนุนเผยแพร่ผลงานการบรูณาการพนัธกิจสัมพันธ์ และงานวิจยัเพือ่พฒันา
ท้องถิ่นสู่สาธารณชน

๒.๓.๕ มุ่งมั่นในการบริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของสังคม
๒.๓.๖ สนับสนุนผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีโครงการพันธกิจสัมพันธ์ท่ีน้อมนำา 

แนวพระราชดำาริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
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ตอนที่ ๑ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๒.๔ นโยบายการพัฒนางานด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

อนุรักษ์ สืบสาน และฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นมรดกชาติ และ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

๒.๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์ การสืบสาน และการฟื้นฟูศิลปะและ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นมรดกชาติ

๒.๔.๒ พฒันาและเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นศลิปะและวฒันธรรมท้องถิน่ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ

๒.๔.๓ ผลักดันและสร้างเสริมการเช่ือมโยงศิลปวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับชุมชน

๒.๔.๔ ผลักดันการพัฒนาวารสารศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่ฐาน TCI เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.๔.๕ พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัด

๒.๔.๖ สนับสนุนการจัดทำาศูนย์การเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม หอวัฒนธรรม 
(ชาติพันธุ์) พิพิธภัณฑ์ หรือหอจดหมายเหตุ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

๒.๔.๗ ผลักดันให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพขึ้นเป็นมรดกโลกจากองค์ความรู้
ที่ได้จากการวิจัย และการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

๒.๔.๘ สร้างสรรค์ให้มีมหกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
๒.๔.๙ ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ
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ทำ�เนียบผู้บริห�ร
ลำดัับที� ชื่่�อ-สกุุล ตำแหน่ง ปีี

๑ นายน้อย สีีป้้อ อาจารย์ใหญ่่ ๒๕๑๖ - ๒๕๒๐

๒ นายน้อย สีีป้้อ อธิิการ ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔

๓ ผศ.สีุป้ระดิิษฐ์์ ลิิป้รัตนกุลิ อธิิการ ๒๕๒๔ - ๒๕๒๖

๔ ดิร.บััญ่ฑิิต วงค์์แก้ว อธิิการ ๒๕๒๖ - ๒๕๒๘

๕ ผศ.ป้รีชา เศรษฐ์ีธิร อธิิการ ๒๕๒๘ - ๒๕๒๙

๖ ดิร.วิชัย รัตนากีรณวร อธิิการ ๒๕๒๙ - ๒๕๓๑

๗ ดิร.จรินทร์ ชาติรุ่ง อธิิการ ๒๕๓๑ - ๒๕๓๒

๘ รศ.วันชัย วัฒนกุลิ อธิิการ ๒๕๓๒-๒๕๓๖

๙ รศ.เชิดิชัย โชค์รัตนชัย อธิิการ ๒๕๓๖ - ๒๕๓๘

๑๐ รศ.เชิดิชัย โชค์รัตนชัย อธิิการบัดิี ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒

๑๑ ผศ.บัรรจง หมายมั�น อธิิการบัดิี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖

๑๒ รศ.ดิร.เป้ร่�อง จันดิา อธิิการบัดิี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗

๑๓ รศ.ดิร.เป้ร่�อง จันดิา อธิิการบัดิี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑

๑๔ รศ.ดิร.เป้ร่�อง จันดิา รักษาราชการแทนอธิิการบัดิี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

๑๕ ผศ.ดิร. ธิวัชชัย นาค์ะบัุตร รักษาราชการแทนอธิิการบัดิี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓

๑๖ ดิร.พิิษณุ กันแตง  รักษาราชการแทนอธิิการบัดิี ๒๕๕๓

๑๗ รศ.ดิร.ทนงศักดิิ� ค์ุ้มไข่่น้ำ รักษาราชการแทนอธิิการบัดิี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔

๑๘ ผศ.ดิร.รังสีรรค์์ เพิ็งพิัดิ รักษาราชการแทนอธิิการบัดิี ๒๕๕๔

๑๙ นายสีุวัฒน์ บัุศย์เม่อง รักษาราชการแทนอธิิการบัดิี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

๒๐ ผศ.กิต บัุญ่เอก รักษาราชการแทนอธิิการบัดิี ๒๕๕๕

๒๑ นางป้าณิสีรา ค์งป้ัญ่ญ่า รักษาราชการแทนอธิิการบัดิี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

๒๒ รศ.ดิร.เป้ร่�อง จันดิา อธิิการบัดิี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

๒๓ ผศ.ดิร.ป้ระยูร ลิิ้มสีุข่ รักษาราชการแทนอธิิการบัดิี ๒๕๖๐

๒๔ ผศ.ดิร.ป้ระยูร ลิิ้มสีุข่ อธิิการบัดิี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒๕ ผศ.ดิร.ป้รีชา ศรีเร่องฤทธิิ� รักษาราชการแทนอธิิการบัดิี ๒๕๖๔
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หลักสูตรการศึกษา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้

คณะ/ หลักสูตร (ระดับการศึกษา)/ สาขาวิชา

 คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิิต (ค.บ.) ๔ ปี
๑. สาขาวิิชาการศึึกษาปฐมวิัย

๒. สาขาวิิชาพลศึึกษา

๓. สาขาวิิชาคณิิตศึาสตร์

๔. สาขาวิิชาวิิทยาศึาสตร์ทั�วิไป

๕. สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษ

๖. สาขาวิิชาภาษาไทย

๗. สาขาวิชิาการประถมศึกึษา (NEW)

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิิต (วท.บ.) ๔ ปี
๑. สาขาวิิชาเคมี

๒ .สาขาวิิชาฟิิสิกส์

๓. สาขาวิิชาชีวิวิิทยา

๔. สาขาวิิชาคณิิตศึาสตร์และวิิทยาการข้อัมูล

๕. สาขาวิิชาสาธารณิสุขศึาสตร์

๖. สาขาวิิชาเทคโนโลยีสารสนเทศึ

๗. สาขาวิิชาวิิทยาการคอัมพิวิเตอัร์

๘. สาขาวิิชาการจััดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวิดล้อัม

๙. สาขาวิิชาเทคโนโลยีอัาหารและการพัฒนาผลิตภัณิฑ์์

หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิิต (พท.บ.) ๔ ปี
๑๐. สาขาวิิชาการแพทย์แผนไทย (NEW)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิิต (ค.บ.) ๔ ปี
๑๑. สาขาวิิชาคณิิตศึาสตร์และวิิทยาการคำนวิณิ
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ตอนที่ ๑ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คณะ/ หลักสูตร (ระดับการศึกษา)/ สาขาวิชา

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิิต (รป.บ.) ๔ ปี

๑. สาขาวิิชารัฐประศึาสนศึาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิิต (น.บ.) ๔ ปี
๒. สาขาวิิชานิติศึาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิิต (ร.บ.) ๔ ปี
๓. สาขาวิิชาการเมือังการปกครอัง

๔. สาขาวิิชาการเมือังเพื�อัการพัฒนาท้อังถิ�น (NEW)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิิต (ศศ.บ.) ๔ ปี
๕. สาขาวิิชาพัฒนาสังคม

๖. สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษ

๗. สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุรกิจั

๘. สาขาวิิชาภาษาจัีน 

๙. สาขาวิิชาการบริหารกระบวินการยุติธรรม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิิต (ศป.บ.) ๔ ปี
๑๐. สาขาวิิชาศึิลปกรรม

๑๑. สาขาวิิชานาฏศึิลป์และศึิลปะการแสดง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิิต (ค.บ.) ๔ ปี
๑๒. สาขาวิชิาบรรณิารักษศึาสตร์และสารสนเทศึ 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิิต (วท.บ.) ๔ ปี

๑. สาขาวิิชาคหกรรมศึาสตร์

๒. สาขาวิิชาเกษตรศึาสตร์ วิิชาเอักเทคโนโลยีการผลิตพืช

๓. สาขาวิิชาเกษตรศึาสตร์ วิิชาเอักเทคโนโลยีการผลิตสัตวิ์

๔. สาขาวิิชาเกษตรศึาสตร์ วิิชาเอักการจััดการการเกษตรสมัยใหม่

๕. สาขาวิิชาเกษตรศึาสตร์ วิิชาเอักการประมง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิิต (ทล.บ.) ๔ ปี
๖. สาขาวิิชาเทคโนโลยีการผลิต
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คณะ/ หลักสูตร (ระดับการศึกษา)/ สาขาวิชา
๗. สาขาวิิชาเทคโนโลยีคอัมพิวิเตอัร์ 
๘. สาขาวิิชาเทคโนโลยีวิิศึวิกรรมโยธา
๙. สาขาวิิชาเทคโนโลยีไฟิฟิ้าอัุตสาหกรรม
๑๐. สาขาวิิชาอัอักแบบผลิตภัณิฑ์์อัุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิิต (วศ.บ.) ๔ ปี
๑๑. สาขาวิิชาวิิศึวิกรรมคอัมพิวิเตอัร์

๑๒. สาขาวิิชาวิิศึวิกรรมการผลิตและการจััดการ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิิต (ค.บ.) ๔ ปี
๑๓. สาขาวิิชาการงานอัาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสหกรรมบัณฑิิต (ค.อ.บ.) ๔ ปี
๑๔. สาขาวิชิาวิศิึวิกรรมอิัเลก็ทรอันกิส์และระบบอัตัโนมัต ิ(NEW)

 คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิิต (นศ.บ.) ๔ ปี

๑. สาขาวิิชานิเทศึศึาสตร์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิิต (บช.บ.) ๔ ปี
๒. สาขาวิิชาบัญชี

หลักสูตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต (บธุ.บ.) ๔ ปี
๓. สาขาวิิชาการจััดการ

๔. สาขาวิิชาการตลาด

๕. สาขาวิิชาคอัมพิวิเตอัร์ธุรกิจั

๖. สาขาวิิชาการจััดการทรัพยากรมนุษย์

๗. สาขาวิิชาการจััดการธุรกิจัการค้าสมัยใหม่ (WIL)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิิต (ศศ.บ.) ๔ ปี
๘. สาขาวิิชาการท่อังเที�ยวิและการโรงแรม

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิิต (ศ.บ.) ๔ ปี
๙. สาขาวิิชาเศึรษฐศึาสตร์การลงทุน

หมายเหตุ NEW คือั สาขาที�คาดวิ่าจัะเปิดทำาการเรียนการสอัน
 WIL คือั สาขาวิิชาที�เรียนพร้อัมกับอัอักฝึกสหกิจัศึึกษา

ข้อัมูล ณิ วิันที� ๒๗ ธันวิาคม ๒๕๖๔



ตอนที่่� ๒
• ระเบ่ยบ
• ข้้อบังคับ

• แลัะประกี่าศต่างๆ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

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

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๓

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

ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำาความผิดมี ๔ สถาน ดังนี้

(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทำาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทำากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม



32 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษ
ดว้ยความโกรธ หรอืดว้ยความพยาบาท โดยใหค้ำานงึถงึอายขุองนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา และความ
ร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษด้วย การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไป
เพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำานึกในความผิด 
และกลับประพฤติตนในทางท่ีดีต่อไป ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหาร
โรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำาความผิดไม่ร้ายแรง

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

ข้อ ๙ การตัดสินคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัด
คะแนนความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษาของแตล่ะสถานศึกษากำาหนด และให้ทำาบนัทึกข้อมลู
ไว้เป็นหลัฐาน

ข้อ ๑๐ ทำากจิกรรมเพือ่ให้ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม ใช้ในกรณีทีน่กัเรยีนและนกัศึกษากระทำา
ความผิดที่สมควรต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวง
ศึกษาธิการกำาหนด

ข้อ ๑๑ ใหป้ลัดกระทรวงศึกษาธกิาร รกัษาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนีแ้ละใหม้อีำานาจตคีวาม
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วย แนวปฏิบัติการเข้าอยู่อาศัย

ในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

เพื่อให้การเข้าอยู่อาศัยในหอพักและการควบคุมดูแลหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหง่ พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จงึได้วางระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์วา่ดว้ย แนวปฏบิตักิารเขา้อยูห่อพกัมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์ไว้ ดังนี้

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

ข้อ ๒ ใหย้กเลกิ ระเบยีบอืน่ใดเกีย่วกบัการเขา้อยูห่อพกัมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์
ที่ขัดต่อระเบียบนี้ และให้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๓ คำาจำากัดความของคำาที่เกี่ยวข้องระเบียบนี้

หอพัก หมายถึง หอพักที่ใช้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นกัศกึษา หมายถงึ นักศกึษาทัง้หญงิและชายทีก่ำาลงัศึกษาอยูใ่น มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ที่เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อาจารย์ประจำาหอพัก หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ประจำาหอพัก

คณะกรรมการหอพกั หมายถงึ อาจารยท์ีไ่ด้รบัการแต่งต้ังใหท้ำาหนา้ทีเ่กีย่วกับหอพัก
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๔ ความมุ่งหมายของการจัดบริการหอพัก

๔.๑ เพื่อใช้เป็นที่บริการนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชาย ที่มีความประสงค์
จะอยู่หอพัก ขณะที่กำาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ

๔.๒ เพื่อฝึกความเป็นผู้รับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๔.๓ เพื่อส่งเสริมการแสดงออก ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามในการอยู่ร่วมกัน

ข้อ ๕ การเข้าอยู่อาศัยในหอพัก การเข้าอาศัยในหอพัก นักศึกษาที่เข้าอยู่ในหอพัก
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๕.๑ จะต้องยื่นในสมัครเข้าพักอาศัยด้วยตนเอง ตามแบบที่มหาวิทยาลัยฯ กำาหนด

๕.๒ เปน็นกัศกึษาท่ีมคีวามประพฤตเิรียบร้อย โดยมผีูป้กครองหรอือาจารยท์ีป่รกึษา
รับรอง

๕.๓ เป็นนักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ีขอพักอาศัยในหอพักของ
มหาวิทยาลัย

๕.๔ ชำาระค่าบำารุงหอพักตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยเสนอหลักฐานต่ออาจารย์ประจำาหอพัก หรือคณะกรรมการหอพัก

๕.๕ นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะเข้าอยู่อาศัยในหอพัก ระหว่างปิดภาคเรียน 
ตามรายวิชาที่จะฝึกงาน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบเสนอรายชื่อนักศึกษา และความจำาเป็นต่อ
ทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี โดยชำาระค่าหอพักเป็นรายวัน วันละ ๓๐ บาท 
หรือชำาระเต็มจำานวนค่าบำารุงหอพักต่อภาคเรียน

๕.๖ ไม่เป็นผู้ที่มีโรคประจำาตัวที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ และหรือ
โรคติดต่อร้ายแรง

๕.๗ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก จากหอพักอื่นของ
มหาวิทยาลัยฯ

ข้อ ๖ การปฏิบัติตนในหอพัก

๖.๑ เข้าพักตามห้องที่ได้รับอนุญาต และกำาหนดให้พัก
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๖.๒ ตรวจสอบสภาพเคร่ืองนอนท่ีได้รับตั้งแต่แรกเข้าพัก หากมีการชำารุด เสียหาย 
ให้แจ้งต่ออาจารย์ประจำาหอพัก หรือคณะกรรมการหอพัก

๖.๓ จัดทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาหอพัก ในการแสดงตัวเพ่ือเข้าหอพัก โดยใช้
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯ กำาหนด

๖.๔ การออกนอกหอพักนอกเหนือจากเวลาที่กำาหนด ให้แจ้งและได้รับอนุญาต
จากอาจารย์ประจำาหอพัก หรือคณะกรรมการหอพักเป็นลายลักษณ์อักษร

๖.๕ การเข้าหอพกั นักศกึษาหญงิทกุคนจะตอ้งกลบัเขา้หอพกัภายในเวลา ๒๐.๓๐ น. 
ส่วนนักศึกษาชายจะต้องกลับเข้าหอพักภายในเวลา ๒๑.๐๐ น. หากพ้นกำาหนดนี้แล้วจะ
ไม่อนุญาตให้เข้าหอพัก ในกรณีที่มีความจำาเป็นไม่สามารถกลับได้ตามกำาหนดเวลาดังกล่าว 
จะต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำาหอพัก ทั้งโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร

๖.๖ ห้ามนำาบุคคลภายนอกหรือผู้ปกครองขึ้นหอพัก หรือพักแรมในหอพัก

๖.๗ เวลาเปิด-ปิดหอพักระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. นักศึกษาจะต้องออกจาก
หอพัก เว้นแต่มีเหตุจำาเป็น ซึ่งอาจารย์ประจำาหอพักพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ

๖.๘ เวลา รับ เ ย่ียม บุคคลภายนอกสำ าห รับ นัก ศึกษาหญิงระห ว่า ง เวลา 
๑๕.๓๐-๒๐.๐๐ น. ณ เรือนรับเยี่ยม

๖.๙ ห้ามนักศึกษาชายเข้าไปในบริเวณหอพักหญิง

๖.๑๐ ในกรณีที่จะต้องไปร่วมกิจกรรมนอกหอพัก ให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องทำาหนังสือ
ขออนุญาตให้นักศึกษาออกไปร่วมกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า เว้นแต่กิจกรรม                    
ที่กองพัฒนานักศึกษากำาหนดขึ้น และนักศึกษาหอพักทุกคนต้องไปร่วมกิจกรรมตามกำาหนด 
ให้อาจารย์ประจำาหอพักจัดให้มีกิจกรรมต่อไปน้ี ๑) การประชุมนักศึกษาหอพัก และสวดมนต์
ไหว้พระทุกคืนวันจันทร์ ๒) กิจกรรมพัฒนาหอพักทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของทุกเดือน

๖.๑๑ ห้ามประกอบอาหารบริเวณหอพัก และในห้องพัก

๖.๑๒ ห้ามนำาอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ามาใช้ในหอพัก หรือนำาของมีค่ามาเก็บรักษา
ในหอพักนักศึกษาสามารถนำาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนมาใช้ในหอพักได้

๖.๑๓ ยานพาหนะที่ใช้ในหอพัก อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะรถจักรยานและจักรยานยนต์

๖.๑๔ นักศึกษาหอพักจะต้องเข้า ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ทุกครั้ ง 
ที่มหาวิทยาลัยฯ ร้องขอ



36 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๗ ความประพฤติ และการแต่งกายของนักศึกษาหอพัก

๗.๑ ให้ความเคารพ และเชื่อฟังคณะกรรมการหอพัก คณาจารย์ และอาจารย์
ประจำาหอพัก

๗.๒ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามลักษณะของกิจกรรมทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ

๗.๓ ไม่ส่งเสียงดังและก่อเหตุรำาคาญใดๆ ในบริเวณหอพัก

๗.๔ ดูแลรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

๗.๕ รักษาความสามัคคีของหมู่คณะและเพื่อนร่วมหอพัก

๗.๖ เอื้อเฟื้อช่วยเหลืองานส่วนรวมของหอพัก และของมหาวิทยาลัย

๗.๗ การกระทำาต่อไปนี้ถือว่ากระทำาผิดต่อระเบียบของฝ่ายหอพักอย่างร้ายแรง และ
จำาต้องได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และหอพัก

๑. ไปพักค้างคืนที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
๒. เสพยาเสพติด สุรา และของมึนเมาในหอพัก
๓. ทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นทำาร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน
๔. พกพาอาวุธเข้ามาในหอพัก
๕. เล่นการพนันทุกชนิด รวมถึงการมีอุปกรณ์อยู่ในครอบครอง
๖. นำาบุคคลภายนอกและสัตว์เลี้ยงเข้ามาในหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. แสดงกิริยากระด้างกระเดื่องก้าวร้าวต่ออาจารย์และกรรมการหอพัก
๘. ทำาลายทรัพย์สินของทางหอพักและของมหาวิทยาลัยฯ
๙. การกระทำาผิดในเรื่องชู้สาว
๑๐. การลักขโมยสิ่งของในหอพัก
๑๑. การประพฤติผิดอื่นๆ ที่อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหอพักและ

มหาวิทยาลัยฯ
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ข้อ ๘ การใช้และการบำารุงรักษา เครื่องใช้ของหอพัก

๘.๑ ใหใ้ชอ้ปุกรณเ์คร่ืองใช้ในลกัษณะประหยดัถกูตอ้งเหมาะสม ตามสภาพของเครือ่ง
ใช้และของที่มีอยู่ เมื่อนำาไปใช้ที่อื่นต้องนำามาเก็บไว้ที่เดิมเสมอ

๘.๒ หากมีการกระทำาที่ทำาให้เกิดความเสียหาย ชำารุด หรือสูญหายจะต้องช่วยซ่อม 
หรือจัดหามาทดแทนให้ทรัพย์สินดังกล่างอยู่ในสภาพเดิม

๘.๓ ในกรณทีีไ่ม่สามารถหาตวัผูก้ระทำาผดิได ้ใหน้กัศกึษารบัผดิชอบรว่มกนัทัง้หอพกั 
หรือแล้วแต่กรณี

ข้อ ๙ แนวปฏิบัติการรักษาระเบียบ

๙.๑ ให้ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษาประสานงานให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
จัดให้มีคณะกรรมการหอพัก อาจารย์ประจำาหอพัก เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ

๙.๒ คณะกรรมการหอพัก อาจารย์ประจำาหอพัก อาจจะเรียกประชุมนักศึกษา 
บางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและข้อตกลงบางประการ ทั้งนี้จะต้องแจ้งหรือ
รายงานผลการประชุมให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทราบ

๙.๓ การปกครองในหอพกั ให้อาจารยป์ระจำาหอพกัประสานงานดแูล และรบัผดิชอบ
ในการจัดตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำาหอพัก เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการปกครอง
กนัเอง ร่วมกันรับผิดชอบในการดำาเนินกิจกรรมเก่ียวกับหอพัก การอยู่อาศัย การรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจน วางเงื่อนไขที่ปฏิบัติร่วมกันในหอพัก ซ่ึงจะไม่ขัดต่อ
ระเบียบของหอพักและมหาวิทยาลัยฯ

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
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

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 ให้มีคณะกรรมการ พัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประกอบด้วย

๑๐.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธาน

๑๐.๒ ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา รองประธาน

๑๐.๓ อาจารย์ประจำาหอพักนักศึกษาทุกคน กรรมการ

๑๐.๔ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษ

๑๑.๑ กรณีโทษไม่ร้ายแรง ให้พิจารณาโทษดังต่อไปนี้

๑๑.๑.๑ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
๑๑.๑.๒ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ

ความผิด
๑๑.๑.๓ ชดใช้ค่าเสียหายของเครื่องใช้ในหอพัก หรือหักเงินค่าปรับประกัน

ของเสียหาย
๑๑.๑.๔ ภาคทัณฑ์
๑๑.๑.๕ ลงทะเบียนความประพฤติ
๑๑.๑.๖ ให้ออกจากหอพัก
๑๑.๑.๗ ไล่ออกจากหอพัก และให้พ้นจากการเป็นนักศึกษา
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๑๑.๒ กรณีโทษร้ายแรง ให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพฝ่ายหอพักนักศึกษา 
พิจารณาตามโทษหนักเบาและความรับผิดชอบที่บังเกิดโดยมีเกณฑ์ ตามระเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข้อ ๑๒ ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาเรียน

พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการโอนผล
การเรยีน และการยกเวน้รายวิชาเรียน เพ่ือให้เปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรของสำานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ คำาสัง่ หรอืมตอิืน่ใด ซึง่ขดัแยง้กบัระเบียบนี ้ใหใ้ช้ระเบียบ
นี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ำากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ที่สภามหาวิทยาลัยหรือสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนำาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวชิา ท่ีเคยศึกษาจากหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์เพือ่ใชน้บัเปน็สว่นหนึง่ของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก ซ่ึงรายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชา
ในหลักสูตรที่กำาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน โดยต้องโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมด  
จากหลักสูตรเดิม

“การยกเว้นรายวิชาเรียน” หมายความว่า การนำาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนน 
ของรายวิชา ท่ีเคยศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน                 
ที่สภามหาวิทยาลัย หรือสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองเพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

ข้อ ๕ การโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้ที่มีสิทธิ์โอนผลการเรียนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๕.๑.๑ เปน็ผู้ท่ีสำาเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยั มาแลว้ไมเ่กนิ ๘ ปี นบัต้ังแต่
วันที่สำาเร็จการศึกษา หรือยังไม่สำาเร็จการศึกษาและกลับเข้ามาศึกษาสาขาวิชาใดๆ

๕.๑.๒ เป็นนักศึกษาที่อยู่ในประเภทเดียวกันหรือท่ีเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษหรือ กศ.ปช. หรือเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษา 
ภาคพิเศษหรือ กศ.ปช. เป็นนักศึกษาภาคปกติ โดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย

๕.๒ การขอโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีผลการเรียน คะแนนเฉลี ่ยสะสม
ไม่ต่ำากว่า ๒.๐๐ ในระดับปริญญาตรี และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า ๓.๐๐ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา

๒. นักศึกษาต้องโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
โดยไม่จำากัดจำานวนหน่วยกิตที่โอน ทั้งนี้ จำานวนรายวิชาและผลการเรียนท่ีโอนได้ ให้นับเป็น
หน่วยกิตรวมตามหลักสูตรที่ศึกษาในปัจจุบันและนำาไปคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

๓. นักศึกษาต้องทำาเรื่องโอนผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรก
ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และให้ยื่นคำาร้องขอโอนผลการเรียนที่สำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน หากพ้นจากนี้ให้ทำาบันทึกขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความจำาเป็น 
เป็นกรณีไป

๔. การดำาเนินการโอนผลการเรียนของนักศึกษา ให้สำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเป็นผู้พิจารณาการโอนผลการเรียน และให้อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้อนุมัติ

๕. ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากมหาวิทยาลัย                       
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือ
ประกาศสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องแนวปฏิบัติว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๖ การยกเว้นรายวิชาเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

๖.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้

๖.๑.๑ เป็นผู้ที่สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
อดุมศึกษาอ่ืน ท่ีสภามหาวิทยาลยัหรอืสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารบัรอง แลว้ไมเ่กิน 
๘ ปี นับตั้งแต่วันที่สำาเร็จการศึกษาหรือยังไม่สำาเร็จการศึกษา และกลับเข้ามาศึกษา                                
ในหลักสูตรใดๆ ของมหาวิทยาลัย

๖.๑.๒ เป็นผู้ที่กำาลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และลาออกจาก
หลักสูตรเดิมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่

๖.๒ การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๖.๒.๑ ระดับปริญญาตรี

๑) รายวชิาทีน่ำามายกเวน้รายวิชาเรยีน ตอ้งมเีนือ้หาสาระครอบคลมุไมน้่อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเว้น และจำานวนหน่วยกิตรวมท่ีขอยกเว้นจะต้องไม่เกินสาม
ในสี่ของจำานวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรที่รับยกเว้น

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

๔) สำาหรับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

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

๖) การดำาเนินการยกเว้นรายวิชาเรียนของนักศึกษา ให้คณะกรรมการ
ทีม่หาวทิยาลยัแตง่ตัง้ เป็นผูพ้จิารณาการยกเวน้ และใหอ้ธกิารบด ีหรอืผูท่ี้อธิการบดมีอบหมาย
เป็นผู้อนุมัติ

๖.๒.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา

๑) รายวิชาที่นำามายกเว้นผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเว้น และจำานวนหน่วยกิตรวมที่ขอยกเว้นจะต้องไม่เกิน
หนึง่ในสามของจำานวนหนว่ยกติรวม หรือไมเ่กินหน่ึงในสามของจำานวนหนว่ยกติรวมของหลกัสตูร
ที่รับยกเว้น

๒) การยกเวน้ผลการเรียนรายวชิาใหย้กเวน้ไดเ้ฉพาะรายวิชาทีม่ผีลการเรยีน
ไม่ต่ำากว่าระดับ B หรือระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือ S หรือเทียบเท่า

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

๔) ไม่ให้ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
หรือเทียบเท่า

๕) การดำาเนินการยกเว้นรายวิชาของนักศึกษา ให้คณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาการยกเว้น และให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นผู้อนุมัติ
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๗ เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยการประเมนิผลของมหาวิทยาลัยเกีย่วกบัสภาพ
การเป็นนักศึกษาของผู้ที่จะสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร การนับจำานวนภาคเรียนของผู้ที่ได้
รับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้

๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจำานวนหน่วยกิตไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็น ๑ 
ภาคการศึกษา

๗.๒ ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้นับหน่วยกิต
ได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา

ข้อ ๘ นกัศกึษาตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมการโอนผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชาเรียน 
ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อ ๙ ผู้ท่ีได้รับการโอนผลการเรียน มีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมแต่ผู้ที่ได้รับ
การยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

ข้อ ๑๐ นกัศกึษาทีก่ำาลงัศกึษาในมหาวทิยาลยักอ่นระเบยีบนีใ้ชบ้งัคบั คงไวซ้ึง่สทิธิใ์นการ
ยื่นคำาร้องตามระเบียบนี้ โดยไม่ขัดต่อกำาหนดเวลาการย่ืนคำาร้องต่อสำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ตามข้อ ๕ และ ข้อ ๖

ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอำานาจออกประกาศ หรือ
คำาส่ังเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอำานาจตีความและวินิจฉัยและเมื่อตีความและวินิจฉัยแล้วให้ถือเป็น
ที่สุด

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 ว่าด้วยการเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณ ์ตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัเพือ่ใหก้ารจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์มีคุณภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับความมุ่งหมายและ
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการประชุม ครั้งที่ 
๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวันเวลาราชการ

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

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

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรระดับที่ไม่ต่ำากว่าระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ที่สภามหาวิทยาลัย และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

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

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

๕.๑ นกัศกึษาท่ีขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ มหีนา้ทีต้่องพสิจูนค์วามรูแ้ละ
ประสบการณ์ท่ีขอเทียบโอน โดยต้องดำาเนินการโดยยื่นใบสมัครขอเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ พร้อมแนบหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

๕.๒ ความรู้และประสบการณ์ที่นำามาเทียบโอน ต้องเพียงพอกับเนื้อหาและ
จำานวนหนว่ยกติทัง้หมดของรายวชิาทีข่อเทยีบโอน ตามเกณฑก์ารคดิจำานวนหนว่ยกติในเกณฑ ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้นับเป็น
หน่วยกิต เทียบเท่าในรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยนับรวมเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่นำาไปคิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

๕.๓ จำานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ ต้องไม่เกินสามในสี่
ของจำานวนหน่วยกิตของหลักสูตรระดับปริญญาที่ขอเทียบ และไม่เกินหนึ่งในสามของจำานวน
หนว่ยกติรวมของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีข่อเทยีบโอน และนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการเทยีบโอน 
ต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา

๕.๔ รายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปท่ีนักศกึษาทีส่ำาเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตรี
จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้สามารถเทียบเป็นความรู้และประสบการณ์
ได้ทั้งหมดต้องไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิต ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย สำาหรับนักศึกษา
ที่สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ๓ ปี หรือเทียบเท่า ให้สามารถเทียบรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป เป็นความรู้และประสบการณ์ได้ทั้งหมดแต่ต้องไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในทุกหลักสูตร
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

๕.๕ นักศึกษาที่มีงานทำาในขณะที่กำาลังศึกษาอยู่ ซ่ึงเป็นงานที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ของหลักสูตร/ สาขาวิชา/ วิชาเอก ที่กำาลังศึกษาอยู่ และมีชั่วโมงการทำางานไม่ซ้ำาซ้อนกับเวลา
เรียนปกติ ซึ่งเมื่อนับรวมช่ัวโมงการทำางานแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดบัอดุมศกึษา ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ใหส้ามารถเทยีบ
เป็นรายวิชาเรียนในกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์ โดยไม่ต้องเรียนรายวิชา ในกลุ่ม
ดังกล่าวอีก ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
สำาหรับแต่ละหลักสูตร/ สาขาวิชา/ วิชาเอก



48 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

๕.๖ ความรูแ้ละประสบการณท์ีส่ามารถนำามาเทยีบโอนได ้โดยนกัศึกษาไมต่อ้งเรยีน
รายวิชานั้นอีก ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำากว่าระดับคะแนนอักษร C หรือระดับคะแนน ๒.๐๐ 
หรือเทียบเท่าสำาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำากว่าระดับคะแนนตัว
อักษร B หรือคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า สำาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
และเมื่อเทียบโอนแล้วให้นักศึกษาที่ขอเทียบโอนได้ผลการเรียนเป็น “ผ่านเกณฑ์” และให้
มหาวิทยาลัยบันทึกค่าระดับคะแนนเป็น “P” ไว้ในใบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษา

ข้อ ๖ การนบัจำานวนภาคการศกึษา ของผู้ทีไ่ดรั้บการเทยีบโอนความรู ้และประสบการณ์ 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้

๖.๑ นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจำานวนหน่วยกิตไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็น ๑ 
ภาคการศึกษา

๖.๒ นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และนักศึกษาภาคพิเศษ ให้นับจำานวน
หน่วยกิตได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา

ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สำาหรับ
แต่ละหลักสูตร/ สาขาวิชา/ วิชาเอก โดยมีองค์ประกอบดังนี้

๗.๑ อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ

๗.๓ คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ

๗.๔ ประธานประจำาหลักสูตร/ สาขาวิชา และ/ หรือหัวหน้าวิชาเอก  เป็นกรรมการ

๗.๕ ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นกรรมการและเลขานุการ

๗.๖ อาจารย์ประจำาหลักสูตร / สาขาวิชา จำานวน ๑ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ใหก้รรมการตามวรรคหนึง่มีหนา้ท่ีกำาหนดเกณฑแ์ละวธีิการประเมนิเพ่ือเทียบโอนความ
รู้และประสบการณ์ สำาหรับแต่ละหลักสูตร และดำาเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้
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เกณฑ์และวิธีการเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามวรรคสองให้ทำาเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย และแจ้งให้สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยทราบ

ข้อ ๘ นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา
เกียรตินิยม

ข้อ ๙ นักศึกษาต้องชำาระค่าชำาระธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ตามที่กำาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้อธิการบดีมีอำานาจตีความและ
วินิจฉัย และเมื่อตีความและวินิจฉัยแล้วให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วยการใช้หอสมุดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้การบริหารจัดการ และการให้บริการหอสมุดกลางของสำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์สามารถดำาเนนิการใหบ้รกิารแกค่ณาจารย ์
ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั บคุลากรทกุฝา่ย ตลอดจนนกัศกึษาทกุคน และบคุคลภายนอก 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยความเรยีบรอ้ย และมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์

สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์ในการประชมุครัง้ที ่๑๐/๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๒๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย ดำาเนินการออกระเบียบดังกล่าว ดังนั้น จึงอาศัย
อำานาจตามความ ในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำาหนดให้มีระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการใช้หอสมุด
กลาง พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ใหย้กเลกิบรรดาประกาศ ระเบยีบ และขอ้บังคบัอืน่ใดทีข่ดัแยง้กบัระเบยีบนี ้และ
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
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ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“สำานัก” หมายความว่า สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

“หอสมดุกลาง” หมายความว่า หอสมดุท่ีอยู่ในความควบคุมกำากบัดูแลของสำานกัวทิย
บริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

“ผู้อำานวยการ” หมายความว่า ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

“สมาชิกสามัญ” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ทุกประเภท ที่สมัคร เป็นสมาชิกหอสมุดกลาง

“สมาชิกสมทบ” หมายความว่า นักเรียนและนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น 
รวมทั้งผู้ประกอบ อาชีพอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่สมัครเป็นสมาชิกหอสมุดกลาง

“สมาชิกกิตติมศักด์ิ” หมายความว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการบรหิารงานบคุคลประจำามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวุฒ ิกรรมการสภาวชิาการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
กรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ ผู้เกษยีณอายรุาชการของมหาวทิยาลยั หรอื
บุคคลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้สมัครเป็นสมาชิกหอสมุดกลาง

“บคุลากร” หมายความวา่ ขา้ราชการ พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานราชการ ลูกจา้ง
ประจำา ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“ทรพัยากรสารสนเทศ” หมายความวา่ หนังสอืและทรพัยากรสารสนเทศอืน่ทกุชนดิ 
ที่จัดไว้ให้บริการ ในหอสมุดกลาง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปของส่ิงตีพิมพ์ หรือโสตทัศนวัสดุ 
ที่ทางหอสมุดกลางจัดให้บริการ แก่ผู้เกี่ยวข้อง

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่ง 
เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ตลอดจนมีอำานาจตีความ และวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คำาวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

หมวด ๑
สมาชิกหอสมุดกลาง

ข้อ ๖ สมาชิกหอสมุดกลาง แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ ๑ เรียกว่า สมาชิกสามัญ
ประเภทที่ ๒ เรียกว่า สมาชิกสมทบ
ประเภทที่ ๓ เรียกว่า สมาชิกกิตติมศักดิ์

ข้อ ๗ การสมัครเป็นสมาชิกหอสมุดกลาง ประเภทสมาชิกสมทบและสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
ให้ดำาเนินการ ดังนี้

(๑) ยื่นคำาขอสมัครตามแบบที่กำาหนดไว้ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้

(ก) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำานวน ๒ รูป
(ข) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน จำานวน ๑ ฉบับ
(ค) หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงสถานภาพในการสมัคร จำานวน ๑ ฉบับ
(ง) หลักฐานอื่นตามประกาศมหาวิทยาลัย

(๒) ชำาระค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยให้ยกเว้น    
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกกิตติมศักด์ิ

(๓) ในกรณีบัตรสมาชิกท่ีออกให้เสียหายหรือสูญหาย สมาชิกอาจขอทำาบัตรสมาชิกใหม่
ได้ และต้องชำาระค่าธรรมเนียมการทำาบัตรสมาชกิใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๘ การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

(๑) สมาชิกสามัญ สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อพ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในแต่ละประเภท 

(๓) สมาชิกสมทบสิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อมีอายุการเป็นสมาชิกครบ ๑ ปี นับแต่วันที่
ออกบัตรสมาชิกหรือต่ออายุการเป็นสมาชิก

ข้อ ๙ สมาชิกสมทบเม่ือครบกำาหนดระยะเวลาการเป็นสมาชิกตามข้อ ๘ (๓) แล้ว 
หากประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อไป จะต้องดำาเนินการขอต่ออายุการเป็นสมาชิกภายใน ๖๐ วัน 
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นับแต่วันที่ครบกำาหนดระยะเวลาการเป็นสมาชิก และต้องชำาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุการ
เป็นสมาชิก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การต่ออายุการเป็นสมาชิกให้มีผลนับแต่วันที่
เริ่มต่ออายุสมาชิก

หมวด ๒
เวลาการให้บริการของหอสมุดกลาง

ข้อ ๑๐ หอสมุดกลางเปิดและปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดประจำาปี 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยหรือมติคณะรัฐมนตรีปิดให้บริการ ในช่วงสอบเวลาการเปิดและปิด
ให้บริการ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่มีความจำาเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหอสมุดกลาง ผู้อำานวยการอาจ
เปลี่ยนแปลงเวลาเปิดหรือปิดให้บริการตามความเหมาะสม โดยจัดทำาเป็นประกาศ 
ของมหาวิทยาลัยให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำาการ

หมวด ๓
การใช้ และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง

ข้อ ๑๑ สมาชิกและบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิก ซ่ึงเข้าใช้บริการหอสมุดกลาง ต้อง
ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำาสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏิบัตติาม บรรณารักษห์รือเจา้หน้าทีป่ระจำาหอสมดุกลาง มอีำานาจหนา้ทีใ่นการพจิารณา
ดำาเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ตักเตือน

(๒) เสนอให้ยกเลิกการเป็นสมาชิก ตัดสิทธิการใช้หอสมุดกลาง หรือการยืม 
โดยผู้อำานวยการเป็นผู้พิจารณา

(๓) เสนอให้มีการดำาเนินการพิจารณาโทษทางวินัย หรือทางอาญา หรือการรับผิด
ต่อมหาวิทยาลัย
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๑๒ ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

(๑) ทรพัยากรสารสนเทศทีอ่นญุาตใหย้มืออกนอกหอสมดุกลาง ซึง่เป็นสิง่ตพีมิพ ์และ
โสตทัศนวัสดุ ให้เป็นไปตามที่สำานักกำาหนด

(๒) ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกหอสมุดกลาง ซ่ึงเป็นสิ่งตีพิมพ์ 
และโสตทัศนวัสดุ ให้เป็นไปตามที่สำานักกำาหนด

ข้อ ๑๓ การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๔ การยืม 

(๑) ให้แสดงบัตรสมาชิกหรือหลักฐานอื่น ท่ีกำาหนดให้ใช้แทนบัตรสมาชิกในการยืม 
โดยผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของทรัพยากรสารสนเทศ
ก่อนที่ตนยืม 

(๒) ผู้ยืมจะต้องนำาทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยู่ในสภาพเรียบร้อย มาส่งคืนภายในระยะเวลา 
ท่ีกำาหนด หากเกินกำาหนดให้ชำาระค่าปรับ ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการในการยืมและ
คืนทรัพยากรสารสนเทศ อัตราค่าปรับ ท่ีเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ในกรณีการยืมของสมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอกท่ีมิได้เป็นสมาชิก จะต้อง
วางเงินประกันในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้ จำานวนเงินประกัน และการคืนเงินประกัน 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๕ สมาชิกอาจใชบ้รกิารในการยมืทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุอืน่ในประเทศได ้
หรือสมาชิกของห้องสมุดอื่นในประเทศ อาจยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางได้ ทั้งนี้ 
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๖ ในกรณีหน่วยงานภายนอก มีความประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ของหอสมุดกลาง ต้องมีหนังสือขอยืมจากหน่วยงานท่ีสังกัด และต้องได้รับอนุมัติให้ยืม
จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๗ ในกรณทีรพัยากรสารสนเทศทีย่มืเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหายในระหวา่งทีย่มื 
ผูย้มืจะตอ้งรบัผดิชอบในการชดใชค้วามเสยีหาย หรอืสญูหายดงักลา่วตามประกาศมหาวทิยาลยั



55Handbook Student Phetchabun Rajabhat University

ข้อ ๑๘ เงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และเงินอื่นใดที่ได้รับตามระเบียบนี้ ถือเป็นเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ผู้อำานวยการรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบก่อนสิ้นปีงบประมาณ

บทเฉพาะกาล

ขอ้ ๑๙ สำาหรบัสมาชกิผูใ้ชบ้รกิารอยูก่อ่นระเบยีบนีใ้ชบ้งัคบั ใหถ้อืปฏบิตัไิปตามหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการตามประกาศเดิมไปพลางก่อน จนกว่าพันธะข้อผูกพันต่างๆ ระหว่างหอสมุดกลาง 
กับสมาชิกผู้ใช้บริการจะสิ้นสุดลง จึงให้ใช้ระเบียบนี้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

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

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

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

ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับสำาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำาสั่งอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้ใช ้
ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“คณะ” หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎ กระทรวงจัดตั้ง ส่วนราชการ
ในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์และทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“ประธานหลักสูตร/ สาขาวิชา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็น
ประธานในการบริหารจัดการหลักสูตร/ สาขาวิชา

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ทำาหน้าท่ีเป็น 
ที่ปรึกษาดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียนควบคุมโปรแกรมการเรียน และให้มีส่วนใน
การประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียน

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียน การสอนในเวลา
ราชการ

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

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

“ภาคการศกึษา” หมายความวา่ ภาคการศกึษาปกตใินระบบทวภิาคโดย ๑ ปีการศกึษา 
แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑๕ สัปดาห ์ซึง่มหาวิทยาลยัอาจจดัใหม้กีารศกึษาภาคฤดรู้อนสมทบภาคการศึกษาปกตด้ิวยก็ได้

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

“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒



58 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา

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

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

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

ข้อ ๖ โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยให้มีสัดส่วนจำานวนหน่วยกิต ของแต่ละหมวดวิชา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ข้อ ๗ การกำาหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาศึกษา

๗.๑ กำาหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วยรหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จำานวนหน่วยกติ จำานวนชัว่โมงบรรยาย จำานวนชัว่โมงปฏบิตั ิและจำานวนช่ัวโมงศกึษาด้วยตนเอง

การกำาหนดรหัสรายวิชาตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

๗.๒ การคิดหน่วยกิต และการกำาหนดจำานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษา 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ข้อ ๘ การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยให้คณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้คำาแนะนำาหรือคำาปรึกษา 
ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนด ดังต่อไปนี้

๘.๑ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ต่อไปนี้
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๘.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

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

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

(๓) ไม่อ นุญาตใ ห้ลงทะ เบี ยน เรี ยนรายวิ ชา ใดที่ ไม่ ได้ กำ าหนดไว้  
ในแผนการศึกษาในช่วงระยะเวลาที่กำาลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
ยกเว้นเป็นการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้ายให้ลงทะเบียนกับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ได้

๘.๑.๒ นักศึกษาภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน ให้ลงทะเบียนตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี

(๑) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา และสำาหรับ
ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องลงทะเบียน
มากกว่าท่ีกำาหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธาน
หลักสูตร และคณบดี

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

(๓) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับการศึกษา
ภาคปกต ิแตห่ากนกัศกึษามคีวามจำาเปน็ตอ้งขออนญุาตจากอธิการบดใีหล้งทะเบียนเรยีนในวนั
เวลาราชการได้ในกรณีที่เรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต                            
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

๘.๑.๓ นักศึกษาที่อยู่ในการจัดการศึกษานอกระบบ ให้ลงทะเบียนเรียนตาม
ที่กำาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย

๘.๒ นักศึกษาท่ีต้องการเพิ่มรายวิชาเรียน และได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว 
ให้ลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาเพ่ิมเตมิได ้ในกรณทีีว่นัและเวลาเรยีน ไมซ่้ำาซอ้นกบัวนัและเวลาสอบ
ที่กำาหนดไว้แล้ว และต้องไม่เกินท่ีกำาหนดไว้ตามข้อ ๘.๑.๑ หรือข้อ ๘.๑.๒ หรือข้อ ๘.๑.๓ 
แล้วแต่กรณี

๘.๓ รายวิชาใดที่นักศึกษาเคยได้ผลการเรียนเป็น “C” หรือ สูงกว่า จะลงทะเบียน
รายวิชานั้นซ้ำาอีกไม่ได้ และให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ลงซ้ำาเป็นโมฆะ

๘.๔ การลงทะเบยีนรายวชิาจะสมบรูณ์ต่อเมือ่ได้ชำาระค่าธรรมเนยีมต่างๆ พร้อมทัง้
ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

๘.๕ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชา
ที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้ผลการเรียนเป็น “W”

๘.๖ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ได้ โดยให้้ย่ืนคำาร้องเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี โดยการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประธานหลกัสตูร และคณบดี ท้ังนี ้นักศึกษาจะต้องเสยีค่าธรรมเนยีมตามทีก่ำาหนดไวใ้นระเบียบ
มหาวิทยาลัย

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

๘.๗ รายวิชาใดท่ีได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียน
รายวิชานั้นซ้ำาอีก

๘.๘ ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ภายใน
ภาคการศกึษานัน้ๆ จะต้องขอลาพกัการศกึษาสำาหรับภาคการศึกษานัน้ โดยทำาหนงัสอืขออนมุติั
ลาพกัการศกึษา และต้องเสียค่าธรรมเนยีมเพือ่รกัษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ให้ถือว่านักศึกษาพ้นสถานภาพการ 
เป็นนักศึกษา
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กรณีท่ีนักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพราะไม่ชำาระค่าลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาแรกของการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ขอกลับคืนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ และ
ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป โดยหากนักศึกษาผู้นั้นประสงค์จะศึกษา
ในมหาวิทยาลัย ใหส้มัครเขา้ศกึษาต่อในมหาวิทยาลยัใหมใ่นปีการศึกษาหรอืภาคการศกึษาต่อไป

๘.๙ อธกิารบดอีาจอนมุตัใิห้นกัศกึษาทีพ้่นสถานภาพการเป็นนกัศึกษา กลบัเข้าเป็น
นกัศกึษาใหม่ได้ ถ้ามเีหตผุลอนัสมควร โดยให้ถือระยะเวลาทีพ้่นสถานภาพการเป็นนกัศึกษาน้ัน 
เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำาระค่าธรรมเนียมเพ่ือคืนสถานภาพการเป็น
นักศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคก่อน หากพ้นกำาหนดเวลา 
๒ ปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา

๘.๑๐ ในกรณมีโีครงการแลกเปลีย่นนักศกึษา ระหว่างสถาบนัอุดมศกึษาหรอืมข้ีอตกลง
เฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
ในสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ แทนการลงทะเบยีนในมหาวิทยาลัย โดยเสยีค่าธรรมเนยีมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

๘.๑๑ การลงทะเบียนรายวิชา และการเพ่ิม-ถอนรายวิชา ให้ดำาเนินการตามวิธีการ
และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด หากนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังระยะเวลา 
ที่กำาหนด จะต้องถูกปรับตามอัตรา ที่กำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา

ข้อ ๙ คุณสมบัติและเง่ือนไขการเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ท่ีจะเข้าเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า

ข้อ ๑๐ กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการสอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในหลักสูตร/ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์ และการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ที่กำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๑๑ รหัสประจำาตัวนักศึกษา ให้มีเลขรหัสประจำาตัวของนักศึกษาทุกคน ตามที่กำาหนด
ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๒ การรบัโอนนกัศกึษาจากสถาบันอดุมศกึษาอืน่ มหาวทิยาลยัอาจรบัโอนนกัศกึษา
จากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ซ่ึงมฐีานะเทียบเท่า โดยการเห็นชอบของสาขาวชิาและคณะนัน้ๆ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

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

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

การเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนตามแผนการศึกษา การโอนผลการเรียน 
การยกเว้นรายวิชาเรยีน และการเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์เพือ่ใหไ้ดป้รญิญา ๒ ปรญิญา 
ตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๓

หมวด ๓
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสถานภาพ

ข้อ ๑๕ การลา

๑๕.๑ การลาป่วย

นักศึกษาผู้ใดท่ีป่วยจนไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืนใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน 
ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้ย่ืนใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย 
ผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือจาก
สถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แล้วนำาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน
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๑๕.๒ การลากิจ

นักศึกษาผู้ใดมีกิจจำาเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่านอาจารย ์               
ที่ปรึกษา แล้วนำาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน หากไม่สามารถ               
ยื่นใบลาล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าเรียน

๑๕.๓ การลาพักการศึกษา

๑๕.๓.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ดังกรณีต่อไปนี้

(๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร

(๒) ได ้ รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว ่างประเทศ หรือทุนอื่นใด 
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน

(๓) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ

(๔) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

(๕) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร

๑๕.๓.๒ นักศกึษาทีป่ระสงค์จะลาพกัการศกึษาเป็นเวลาหน่ึงภาคการศกึษา หรอื
มากกว่า ให้ย่ืนใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลยั โดยผ่านการเหน็ชอบของอาจารย์ท่ีปรกึษา
และคณบดี แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลาพกัการเรยีนในภาคการศกึษาแรกทีเ่ขา้ศกึษา และนกัศกึษาภาคปกตลิาพกัการศกึษาไดไ้มเ่กนิ 
๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน สำาหรับภาค กศ.ปช. ลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน ๓ ภาคการศึกษาติดต่อกัน

๑๕.๓.๓ นักศกึษาทีล่าพกั หรือถกูสัง่พกัการศกึษาตลอดหนึง่ภาคการศึกษาหรอื
มากกว่า จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา

๑๕.๔ การลาออก

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 
โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๑๖ การย้ายสาขาวิชา

๑๖.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและได้รับการเห็นชอบ 
ของประธานหลักสูตร/ สาขาวิชา และคณบดีของคณะน้ัน โดยนักศึกษาต้องได้เรียน
ตามแผน การศึกษาในหลักสูตร/ สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

๑๖.๒ การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามตามเงื่อนไขและได้รับความเห็นชอบ
ของคณบดีของคณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะย้ายไปสังกัด โดยนักศึกษาต้องได้เรียน
ตามแผนการศึกษาในหลักสูตร/ สาขาวิชาของคณะเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา

๑๖.๓ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว ให้สามารถโอนผลการเรียนในรายวิชา
ที่ได้ศึกษามาแล้วได้ทั้งหมด และคำานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ได้ หรือ
สามารถยกเว้นรายวิชาเรียนได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีว่าด้วยการโอนผลการเรียน และ
การยกเว้นรายวิชาเรียน

ข้อ ๑๗ การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้

๑๗.๑ ตาย

๑๗.๒ ลาออก

๑๗.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น

๑๗.๔ พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและประเมินผล
ตามข้อ ๑๘

๑๗.๕ ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิดวินัยนักศึกษาและเป็นไป 
ตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

๑๗.๖ สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

๑๗.๗ มสีถานภาพการเปน็นกัศกึษาเกนิระยะเวลาการศึกษาทีห่ลกัสตูรแตล่ะประเภท
กำาหนดไว้หรอืใชเ้วลาในการศึกษาเกนิกวา่ทีก่ำาหนดในขอ้ ๒๘.๔ ตลอดจนขาดคณุสมบัต ิตามข้อ 
๒๘.๒ และข้อ ๒๘.๓

๑๗.๘ ไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่สอง

๑๗.๙ ไมช่ำาระคา่ลงทะเบียนเรยีนตามทีม่หาวิทยาลัยกำาหนด และมิได้ลาพักการศึกษา
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาการพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๑๗.๙ 
ใหส้ามารถขอคนืสถานภาพได ้ทัง้นี ้ตอ้งมรีะยะเวลาทีศ่กึษาตัง้แตเ่ริม่เขา้เรยีนครัง้แรก จนสำาเรจ็
การศึกษาไม่เกินที่กำาหนดในข้อ ๒๘.๔
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ข้อ ๑๘ การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและประเมินผล

๑๘.๑ นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใด 
ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑๘.๑.๑ ผลการประเมินได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑๘.๑.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เริ ่มเข้าศึกษา กรณี
เรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, ที่ ๑๔, 
ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี

๑๘.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำาหนด แต่ยัง
ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำากว่า ๑.๘๐

๑๘.๒ นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน จะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเม่ือ
อยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑๘.๒.๑ ผลการประเมินได้ คะแนนเฉล่ียสะสมต่ำากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑๘.๒.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ ๑๐, ที่ ๑๒ และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เริ ่มเข้าศึกษา กรณี
เรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, ที่ ๑๔, 
ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษากรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี

๑๘.๒.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำาหนด แต่ยัง
ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำากว่า ๑.๘๐

๑๘.๓ ในกรณีที่นักศึกษาคนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำากว่าเกณฑ์  
ที่กำาหนด ซ่ึงมีผลให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพ่ือป้องกันการสูญเปล่า
ทางการศึกษา และการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
ให้โอกาสนกัศกึษาผูน้ัน้ได้ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาใหม่เพิม่เตมิ เพ่ือท่ีจะสามารถทำาคะแนนเฉล่ีย
สะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน
หรือภาคการศึกษาถัดไป จำานวนรายวิชาและจำานวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพิ่มให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ ที่ปรึกษา, ประธานหลักสูตร/ สาขาวิชา, คณบดี และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

๑๘.๔ กรณีท่ีนักศึกษาเรียนได้จำานวนหน่วยกิตครบตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 
และได้คา่ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต่ำากว่า ๑.๘๐ แต่ไม่ถงึ ๒.๐๐ ให้นกัศกึษาผูน้ัน้เรยีนรายวชิา
เพิ่มเพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ได้

หมวด ๔
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม

ข้อ ๑๙ นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาคการศึกษา และจะมีสิทธิในการสอบปลายภาค
การศึกษาต้องอยู่ ในเกณฑ์ ต่อไปนี้

๑๙.๑ มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

๑๙.๒ ในกรณทีีม่เีวลาเรยีนในรายวชิาใดนอ้ยกวา่รอ้ยละ ๘๐ แต่ไมต่่ำากวา่รอ้ยละ ๖๐ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ ๓๓ โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประธานหลักสูตร/ สาขาวิชา

๑๙.๓ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิสอบ
ในรายวิชานั้น

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

ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่มีสิทธิสอบ แต่ขาดสอบปลายภาคการศึกษาจะได้รับผลการเรียน 
เป็น “I” และนักศึกษามีสิทธิยื่นคำาร้องขอสอบภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย และการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ ๓๓

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

ข้อ ๒๑ การวัดและการประเมินผลแต่ละรายวิชาในแต่ละหลักสูตร ให้อาจารย์ผู้สอน
รายวชิานัน้ๆ เปน็ผูป้ระเมนิ โดยตอ้งประเมนิผลการเรยีนรูใ้หค้รอบคลมุทกุดา้นตามทีก่ำาหนดไว้
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ในหลกัสูตรหรอืรายวิชานัน้ และให้คณบดขีองคณะทีเ่ปน็ตน้สงักดัของหลกัสูตรหรอืรายวชิานัน้ๆ 
เป็นผู้ตรวจสอบ

ข้อ ๒๒ ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร เป็น ๒ ระบบ ดังนี้

๒๒.๑ ระบบที่มีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ ดังต่อไปนี้

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน

A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐๐

B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕๐

B ดี (Good) ๓.๐๐

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕๐

C พอใช้ (Fair) ๒.๐๐

D+ อ่อน (Poor) ๑.๕๐

D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐๐

E ตก (Fail) ๐.๐๐

เกณฑก์ารประเมนิผลและเงือ่นไขการประเมนิต่างๆ ตามขอ้บังคับนี ้ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย

ระบบมีค่าระดับคะแนนนี้ใช้สำาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับผล
การเรียนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ำากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับผลการเรียนในรายวิชาใดต่ำากว่า 
“D” ตอ้งลงทะเบียนและเรียนใหมจ่นกวา่จะสอบได ้กรณวีชิาเลอืกถา้ได้ระดบัผลการเรยีนต่ำากว่า 
“D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนได้

ส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ถ้าได้ระดับผลการเรียนต่ำากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับผลการเรียนต่ำากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

๒๒.๒ ระบบที่ไม่มีค่าระดับคะแนน กำาหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้

๒๒.๒.๑ ผลการเรียน PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม”

๒๒.๒.๒ ผลการเรียน P (Pass) หมายถึง “ผ่าน”

๒๒.๒.๓ ผลการเรียน F (Fail) หมายถึง “ไม่ผ่าน”

ระบบที่ไม่มีค่าระดับคะแนนตามวรรคแรก ให้ใช้สำาหรับการประเมินผลการเรียนรายวิชา 
ที่หลักสูตรกำาหนดให้เรียนเพิ่มเติม และสำาหรับรายวิชาหรือการทดสอบที่กำาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย

รายวิชาที่ได้ผลประเมินเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้

ข้อ ๒๓ สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้

๒๓.๑ Au (Audit) ใช้สำาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง และปฏิบัติงานตามที่ผู้สอน
กำาหนดโดยไม่นับหน่วยกิต

๒๓.๒ W (Withdraw) ใช้สำาหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้

๒๓.๒.๑ นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาหลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว หรือลาพัก
การศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว

๒๓.๒.๒ คณะกรรมการตามข้อ ๓๓ เห็นสมควรให้นักศึกษายกเลิกรายวิชา

๒๓.๓ I (Incomplete) ใช้สำาหรับบันทึก ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำางานไม่เสร็จ เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา หรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” ต้องดำาเนิน
การขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป 
ถ้านักศึกษายังทำางานไม่เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป ให้ผู้สอนพิจารณาผลการเรียนจาก 
ผลงานหรือคะแนนที่มีอยู่เดิม และให้ผู้สอนส่งผลการเรียนภายในภาคการศึกษานั้น กรณี
ไม่มีการส่งผลการเรียนจากผู้สอน ให้สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปล่ียนระดับ
ผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๔ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนตามระเบียบเก่ียวกับการยกเว้นรายวิชาเรียน
ให้ได้ผลการประเมินเป็น “P”
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ข้อ ๒๕ การหาคา่ระดบัคะแนนเฉลีย่ประจำาภาคการศกึษา และคา่ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม
ให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ตำาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สำาหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียน 
เป็น “I” ไม่ให้นำาหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย

๒๕.๑ กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ำา หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือกและเปลี่ยน
ไปเรียนรายวิชาอื่นแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ำาเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย

๒๕.๒ กรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรียนวิชาซ้ำากบัรายวชิาทีส่อบไดแ้ลว้ ใหน้บัหนว่ยกติ 
และค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น

๒๕.๓ กรณทีีนั่กศกึษาไดผ้ลการเรยีน “D” อนุญาตใหล้งทะเบยีนเรยีนซ้ำาเพือ่ใหค้า่ระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมสูงขึ้น หรือเพื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนดในข้อ ๑๘ 
ให้กระทำาได้ไม่เกิน ๒ รายวิชา โดยให้นับหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชา 
ที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้าย ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นคำาร้องเพื่อขอใช้สิทธิดังกล่าวตามวิธีการ 
ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด แล้วให้ปรับผลการเรียน “D” ในรายวิชาที่เรียนซ้ำา เป็น “W”

ข้อ ๒๖ กรณทีีม่กีารทจุริตในการสอบ เมือ่กรรมการทีม่หาวทิยาลยัแตง่ตัง้ ได้วนิจิฉยัเปน็
ที่สุดว่านักศึกษาทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใดๆ ให้นักศึกษาผู้นั้น ได้รับผลการ
เรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี ในรายวิชานั้นและให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่
กรณี

ข้อ ๒๗ ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๒๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และ ๕ ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ทั้งนี้การได้รับเกียรตินิยมต้องไม่มี
ผลการเรียนต่ำากว่า “C” ในทุกรายวิชา และต้องไม่ใช้สิทธิตามข้อ ๑๘.๔ หรือข้อ ๑๘.๕ หรือข้อ ๒๔

หมวด ๕
การสำาเร็จการศึกษา

ข้อ ๒๘ ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้

๒๘.๑ มีความประพฤติดี
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

๒๘.๒ สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กำาหนดให้เรียนเพิ่มเติม

๒๘.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า ๒.๐๐

๒๘.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้

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

๒๘.๔.๒ หลกัสตูรปริญญาตรี ๕ ป ีสำาเร็จการศกึษาไดไ้มก่อ่น ๘ ภาคการศกึษา
ปกติ และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาปกติ และสำาหรับการศึกษาเพื่อปวงชน หลักสูตรปริญญาตรี 
๕ ปี สำาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา กรณีที่มีการโอน
หรือยกเว้นรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และหรือคุณลักษณะ
อ่ืนๆ ก่อนสำาเร็จการศึกษา (Exit exam) และให้ใช้เป็นข้อกำาหนดในการสำาเร็จการศึกษา 
ของนักศึกษาได้ โดยให้ทำาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๙ การเสนอสำาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำาเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรดำาเนินการขอสำาเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำาหนด

กรณีที่นักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ประสงค์จะไม่ขอสำาเร็จการศึกษาด้วยเหตุ
หนึ่งเหตุใด ให้นักศึกษาผู้นั้นยื่นคำาขอต่อมหาวิทยาลัย โดยให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
คำาขอเป็นกรณีพิเศษ

หมวด ๖
การให้เหรียญรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม

ข้อ ๓๐ การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม

ให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
ประจำาปีการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
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๓๐.๑ เหรียญรางวัลเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร

๓๐.๑.๑ เหรียญทอง

หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียน
ดตีลอดหลกัสตูร โดยใช้เวลาเรยีนภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทัง้นีไ้ม่ นบัรวม
ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้ผลการเรียน “E” หรือ “F” หรือเรียนซ้ำา
ในรายวิชาใด และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป และนักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับ
การรับรองความมีคุณธรรมจริยธรรมจากมหาวิทยาลัยต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

๓๐.๑.๒ เหรียญเงิน

หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ให้แก่นักศึกษา 
ที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ 
ไม่ นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้ผลการเรียน “E” หรือ “F” 
หรอืเรยีนซ้ำาในรายวชิาใด และมคีา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตัง้แต่่ ๓.๕๐ ถงึ ๓.๗๔ และนกัศึกษา
ผู้นั้นต้องได้รับการรับรองความมีคุณธรรมจริยธรรมจากมหาวิทยาลัยต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

๓๐.๒ เหรียญรางวัลเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมประจำาปีการศึกษา

๓๐.๒.๑ เหรียญทองแดง

(๑) สำาหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ี
ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำาปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียน 
๒ ภาคการศึกษา สำาหรับนักศึกษาภาคปกติและสำาหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน
ในปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

(๒) ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทำาผิดวินัยนักศึกษา

(๓) ไม่เคยได้ผลการเรียน “E” หรือ “F” ในปีการศึกษานั้น และมีค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสม ในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป

(๔) ไม่เคยได้ผลการเรียนต่ำากว่า “C” ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน

(๕) ได้รับการรับรองความมีคุณธรรมจริยธรรมจากมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษานั้นๆ การรับรองความมีคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๓๑ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการ
จัดการศึกษา และดำาเนินการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามที่กำาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๒ การจ่ายค่าตอบแทนการสอน ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
โดยอาจจา่ยค่าตอบแทนการสอนตามภาระงานสำาหรับการศึกษาภาคปกต ิและจา่ยคา่ตอบแทน
การสอนตามหน่วยชั่วโมงสอนสำาหรับภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ทั้งนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนการ
สอนตามอัตราที่กำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๓ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” 
โดยให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า ๙ คน ประกอบด้วย

๓๓.๑ รองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบงานวิชาการเป็นประธาน

๓๓.๒ คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานวิชาการทุกคณะ
เป็นกรรมการ

๓๓.๓ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลเป็นกรรมการ

๓๓.๔ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการเป็นกรรมการ

๓๓.๕ ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการ

๓๓.๖ รองผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๑ คน เป็นกรรมการ
และเลขานุการ

๓๓.๗ หัวหน้าสำานักงานผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการเพิ่มเติมก็ได้ แต่ทั้งนี้
เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน ๑๕ คน

ให้คณะกรรมการวชิาการทำาหน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบริหารงานและการพฒันางานวชิาการ
ของมหาวิทยาลัย  กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ หรือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ และทำาหน้าที่อื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
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ข้อ ๓๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศ และ
คำาสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหา
จากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ โดยให้การวินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ไชยะ)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ทำาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาภาคปกติ

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

อาศัยอำานาจในมาตรา ๑๘ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมตกิารประชมุสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์ในการประชมุครัง้ที ่
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย 
ทุนอุดหนุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

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

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“ทนุอดุหนุนการศกึษา” หมายความวา่ คา่ธรรมเนยีมการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัยกเวน้
ให้กับนักศึกษาภาคปกติ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการจัดสรรทุน จากคณะกรรมการจัดทุนการศึกษา

“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย

“คณะกรรมการจัดทุนอุดหนุนการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการจัดทุน
อุดหนุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีคำาสั่งแต่งตั้ง ตามข้อบังคับนี้

“ผู้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติ 
ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พิจารณาให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อบังคับน้ี

“ผูข้อรับทุน” หมายความว่า นักศกึษาภาคปกต ิซึง่กำาลงัอยูใ่นสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนปัจจุบันที่มีความประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา

ข้อ ๕ ประเภททนุอดุหนุนการศกึษาท่ีจดัสรรใหผู้ไ้ดรั้บการยกเว้นคา่ธรรมเนยีมการศกึษา

๕.๑ ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทเรียนดี จัดสรรให้กับนักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยสอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และ
เป็นแบบอย่างที่ดีกับนักศึกษาอื่นๆ

๕.๒ ทุนอดุหนุนการศึกษาประเภทความสามารถพเิศษ จัดสรรใหก้บันกัศกึษาทีก่ำาลงั
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ มีความ
ประพฤติเรียบร้อยสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักศึกษาอื่นๆ

๕.๓ ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จัดสรรให้กับ
นักศึกษาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานการสร้างชื่อเสียง
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ให้กับมหาวิทยาลัยในด้าน ต่างๆ หรือตามที่หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือมหาชน ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

ให้ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ตามข้อ ๕.๑ ข้อ ๕.๒ และข้อ ๕.๓ ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา 
ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายช่ือเป็นผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษา เป็นต้นไป 
จนครบภาคการศึกษาของหลักสูตรตามเง่ือนไข ท้ังน้ีผู้รับทุนไม่เสียสิทธิในการรับทุนประเภท
อืน่ๆ รวมทัง้เงนิกูยื้มจากรัฐบาล และไมม่พีนัธะหรือขอ้ผูกมดัในการชดใชท้นุคืนแกม่หาวทิยาลยั

ข้อ ๖ ให้อธิการบดี แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทุนอุดหนุนการศึกษา ประกอบด้วย
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา จำานวน ๑ คน เป็นกรรมการ คณบดีทุกคณะ 
เป็นกรรมการ ผูอ้ำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
หรืออาจแต่งตั้งรองผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
งานรับเข้าศึกษาและบริการการศึกษา จำานวน ๑ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

การจัดสรรให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ให้คณะกรรมการจัดทุนอุดหนุนการศึกษาร่วมกัน
กำาหนด จำานวนทุนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา 
ตามข้อ ๕.๑ ข้อ ๕.๒ และข้อ ๕.๓ ตลอดจนกำาหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสมัครขอรับ
ทุนอุดหนุนของผู้ขอรับทุน เกณฑ์การตัดสินให้ได้รับทุนหรือการตัดสิทธิให้ทุนเมื่อผู้ได้รับทุน
อุดหนนุการศึกษาไมป่ฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขทีก่ำาหนดไว ้และใหม้หาวทิยาลยั
จัดทำาเป็นประกาศตามความเหมาะสมและความจำาเป็นทุกภาคการศึกษา

ข้อ ๗ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นตามข้อบังคับนี้ และมีอำานาจออก ประกาศ 
หรือคำาสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีมีอำานาจตีความและ
วินิจฉัยคำาวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง เครื่องแบบ และการแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ

เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษา เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วยการแต่งกาย จึงขอให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ปฏิบัติดังนี้

ก. เครื่องแบบ และการแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

นักศึกษาชาย

๑. กางเกงขายาวสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ

๒. เสื้อเช้ิตสีขาว คอปก มีสาบ ผ่าตลอด เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย แขนยาว
ไม่พับแขน ชายเสื้ออยู่ในกางเกง

๓. ผูกเนคไท สีม่วงเข้ม (สีประจำามหาวิทยาลัย) และมีตราประจำามหาวิทยาลัย

๔. เข็มขัดหนังสีดำา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมีตราประจำา
มหาวิทยาลัย

๕. รองเท้าหนังสีดำา หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย

๖. ถุงเท้าสีดำา หรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย

๗. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม ไม่ไว้หนวดเครา

๘. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

นักศึกษาหญิง

๑. กระโปรงสกีรมทา่ เนือ้ผา้ธรรมดา ทรงเอ หรอืทรงอดัจบี (pleat) ชายกระโปรง
ล่างเสมอเท่ากัน ยาวคลุมเข่าไม่ยาวถึงข้อเท้า
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

๒. เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้น เน้ือผ้าเรียบไม่มีลวดลาย คอปก มีสาบหน้าผ่าตลอด 
ไม่มีสาบแขน สาบหลัง และเกล็ด ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง ติดกระดุมเส้ือท่ีมีตราประจำา
มหาวิทยาลัย เข็มกลัดตราประจำามหาวิทยาลัยที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย และเครื่องหมาย
ที่มีตราประจำามหาวิทยาลัยที่สาบปกเสื้อด้านซ้าย

๓. เข็มขัดหนังสีดำา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสี และมีตราประจำา
มหาวิทยาลัย

๔. รองเท้าหุ้มส้น พื้นเรียบ ทรงสุภาพสีขาว ถุงเท้าสีขาว

๕. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม

๖. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

ข. เครื่องแบบ และการแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒–๕

นักศึกษาชาย

๑. กางเกงขายาวสกีรมทา่ สดีำา หรอืสน้ีำาเงนิ เนือ้ผา้เรยีบ ไมม่ลีวดลาย ทรงสภุาพ

๒. เสื้อเชิ้ตสีขาว คอปก มีสาบ ผ่าตลอด เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย แขนสั้น หรือ 
แขนยาวไม่พับแขน ชายเสื้ออยู่ในกางเกง

๓. ผูกเนคไท สีม่วงเข้ม (สีประจำามหาวิทยาลัย) และมีตราประจำามหาวิทยาลัย

๔. เข็มขัดหนังสีดำา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมีตราประจำา
มหาวิทยาลัย

๕. รองเท้าหนังสีดำา หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย

๖. ถุงเท้าสีดำา หรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย

๗. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม ไม่ไว้หนวดเครา

๘. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

นักศึกษาหญิง

๑. กระโปรงสีกรมท่า สีดำา หรือสีน้ำาเงิน เนื้อผ้าธรรมดา ทรงเอ หรือทรงอัดจีบ 
(pleat) ชายกระโปรงล่างเสมอเท่ากัน ยาวคลุมเข่าไม่ยาวถึงข้อเท้า
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๒. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น เน้ือผ้าเรียบไม่มีลวดลาย คอปก สาบหน้าผ่าตลอด 
ไม่มีสาบแขน สาบหลัง และเกล็ด ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง ติดกระดุมเส้ือท่ีมีตราประจำา
มหาวิทยาลัย เข็มกลัดตราประจำามหาวิทยาลัยที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย และเคร่ืองหมายท่ีมี
ตราประจำามหาวิทยาลัยที่สาบปกเสื้อด้านซ้าย

๓. เข็มขัดหนังสีดำา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมีตราประจำา
มหาวิทยาลัย

๔. รองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น สีดำา ทรงสุภาพ

๕. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม

๖. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

ค. เครื่องแบบในงานพระราชพิธี และพิธีต่างๆ

นักศึกษาชาย

๑. กางเกงขายาวสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ

๒. เสื้อเช้ิตสีขาว คอปก มีสาบ ผ่าตลอด เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย แขนยาว
ไม่พับแขน ชายเสื้ออยู่ในกางเกง

๓. ผูกเนตไท สีม่วงเข้ม (สีประจำาสถาบัน) และมีตราประจำามหาวิทยาลัย

๔. เข็มขัดหนังสีดำา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมีตราประจำา
มหาวิทยาลัย

๕. รองเท้าหนังสีดำา หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย

๖. ถุงเท้าสีดำา หรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย

๗. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม ไม่ไว้หนวดเครา

๘. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

นักศึกษาหญิง

๑. กระโปรงสีกรมท่า เนื้อผ้าธรรมดา ทรงเอ ชายกระโปรงล่างเสมอเท่ากัน 
ยาวคลุมเข่าไม่ยาวถึงข้อเท้า

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

๓. เข็มขัดหนังสีดำา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมีตราประจำา
มหาวิทยาลัย

๔. รองเท้าหนัง สีดำา ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย

๕. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม

๖. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ยกเลิกประกาศอื่นใดที่ขัดแย้งกับประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

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

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาราชภฏัเพชรบรูณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ ว่าด้วย การจดัการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑. ผู้สำาเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีท่ีจะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ

๑.๑.๑ ผู้สำาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี

(๑) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย และ

(๒) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการศึกษาของสาขา
วิชาที่กำาหนด โดยเริ่มนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมภาคการศึกษาที่อนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา

กรณนีกัศกึษาย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลยั ใหน้บัภาคการศึกษาในสาขาเดมิ 
และสาขาวิชาใหม่ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ

กรณีนักศึกษาที่โอนผลการศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งต้องมีจำานวน
หน่วยกิตท่ีจะต้องเรียนในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร
ของสาขาวิชานั้น ให้นับภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิม และภาคการศึกษา
ในมหาวิทยาลยัรวมกนัไมเ่กนิ ๘ ภาคการศกึษา โดยนักศกึษาผูน้ัน้ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา 
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

(๓) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ 
แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

กรณีนักศึกษาที่โอนผลการเรียนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งสอบได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมจากสถาบนัอุดมศกึษาเดมิ ไมน้่อยกวา่ ๓.๖๐ และเมือ่ศกึษาครบตามหลกัสตูร
แล้วไดค้า่ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมในมหาวทิยาลยั ไมน่อ้ยกวา่ ๓.๖๐ จะได้รบัเกยีรตนิยิมอนัดบั
หนึ่ง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม และมหาวิทยาลัย 
ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

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

(๕) ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทำาผิดวินัยนักศึกษา

๑.๑.๒ ผู้สำาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี

(๑) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

(๒) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการศึกษาของ
สาขาวิชาที่กำาหนด โดยเริ่มนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมภาคการศึกษา
ที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

กรณีนักศึกษาย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย ให้นับภาคการศึกษา 
ในสาขาวิชาเดิม และสาขาวิชาใหม่ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ

กรณีนักศึกษาท่ีโอนผลการศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งต้องมีจำานวน
หน่วยกิตท่ีจะต้องเรียนในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร
ของสาขาวิชานั้น ให้นับภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิม และภาคการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยรวมกันไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาผู้นั้นต้องลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๕ ภาคการศึกษาปกติ

(๓) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ 
แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
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กรณีนักศึกษาที่โอนผลการเรียนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งสอบได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมจากสถาบนัอดุมศกึษาเดิมไมน่อ้ยกวา่ ๓.๖๐ และเมือ่ศกึษาครบตามหลกัสตูร
แล้ว ไดค้า่ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมในมหาวทิยาลยัไมน่อ้ยกวา่ ๓.๖๐ จะได้รบัเกยีรตนิยิมอนัดบั
หนึ่ง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม และมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้ รับเกียรตินิยมอันดับสอง

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

(๕) ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทำาผิดวินัยนักศึกษา

๑.๒ นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

๑.๒.๑ ผู้สำาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี

(๑) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

(๒) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ตามแผนการศึกษา
ของสาขาวิชาท่ีกำาหนด โดยเร่ิมนับตัง้แตภ่าคการศกึษาแรกทีเ่ขา้ศกึษา ทัง้นีไ้มร่วมภาคการศกึษา
ที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

กรณีนักศึกษาย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย ให้นับภาคการศึกษา 
ในสาขาวิชาเดิม และสาขาวิชาใหม่ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน

(๓) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ 
แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

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

(๕) ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทำาผิดวินัยนักศึกษา

๑.๒.๒ ผู้สำาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี

(๑) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

(๒) ใชเ้วลาศกึษาไมเ่กนิ ๑๕ ภาคการศกึษาสำาหรบัปวงชน ตามแผนการศึกษา
ของสาขาวชิาทีก่ำาหนด โดยเริม่นบัตัง้แตภ่าคการศกึษาแรกทีเ่ข้าศึกษา ท้ังนี ้ไมร่วมภาคการศึกษา
ที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

กรณีนักศึกษาย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย ให้นับภาคการศึกษา 
ในสาขาวิชาเดิม และสาขาวิชาใหม่ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน

(๓) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ 
แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

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

(๕) ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทำาผิดวินัยนักศึกษา

๒. ให้สำานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำาเร็จการศึกษา 
ตรวจสอบผลการศึกษาของผู้ที่สำาเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสอง ตามคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในข้อ ๑ 
พร้อมผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญา เสนอสภาวิชาการ เพื่อกลั่นกรอง และเสนอ
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปริญญาตรีนิยมอันดับสอง 
พร้อมผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ต่อไป

๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี มีอำานาจตีความประกาศ 
หรือออกคำาสั่งเพื่อดำาเนินการตามประกาศนี้ มีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหา
จากการปฏิบัติตามประกาศนี้ และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิต บุญเอก)
รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เร่ือง การให้เหรียญรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยทีเ่ปน็การสมควรทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณจ์ะส่งเสริม และเชิดชูเกียรตินกัศึกษา
ที่มีผลการเรียนดี และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นต้ังใจ
ในการศึกษาหาความรู้ และมีความประพฤติดี

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๓) (๘) และ (๙) แหง่พระราชบัญญติัมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๔ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑. มหาวิทยาลัย จะดำาเนนิการมอบเหรยีญรางวลัแกน่กัศกึษาเรยีนดมีคีณุธรรมจรยิธรรม
เป็นประจำาทุกปี โดยดำาเนินการ ดังนี้

๑.๑ การมอบเหรียญรางวัลเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร ให้ใช้
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ เหรียญทอง มอบให้แก่นักศึกษาที่ เรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตลอด
หลักสูตร ทั้งหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้
ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้ 
ผลการเรียน “E” หรือ “F” หรือเรียนซ้ำาในรายวิชาใด และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๓.๗๕ 
ขึ้นไป และนักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับการรับรองความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจากมหาวิทยาลัย 
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

๑.๒ การมอบเหรียญรางวัลเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมประจำาปีการศึกษา ให้มอบ
เหรียญทองแดง แก่นักศึกษาที่เรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำาปีการศึกษาหนึ่งๆ ซึ่งมี
คุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ลงทะเบียนเรียน ๒ ภาคการศึกษา สำาหรับศึกษาภาคปกติ หรือ ๓ ภาคการศึกษา 
สำาหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ในปีการศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

(๒) ไม่เคยถูกสั่งพักการเรียนเพราะกระทำาผิดวินัยนักศึกษา

(๓) ไม่เคยได้ผลการเรียน “E” หรือ “F” ในปีการศึกษานั้น และมีค่าคะแนนเฉลี่ย
สะสม ในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป

(๔) ไม่เคยได้ผลการเรียนต่ำากว่า “C” ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และไม่เคย
เรียนเพื่อปรับระดับคะแนน

(๕) ได้รับการรับรองความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจากมหาวิทยาลัย 
ในปีการศึกษานั้นๆ

๒. การคัดเลือกนักศึกษาท่ีเรียนดี ให้สำานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
เป็นหน่วยงานดำาเนินการ โดยคัดจากผลการเรียนประจำาปีการศึกษาเพื่อรับเหรียญทองแดง 
หรือตลอดหลักสูตรเพื่อรับเหรียญทอง และเหรียญเงิน แล้วแต่กรณี

๓. การรับรองความดีคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ประกอบกับการเรียนดีตามข้อ ๒ 
ให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๓.๑ ใหน้กัศกึษา หรอือาจารยท์ีป่รกึษาเปน็ผูย้ืน่คำารอ้งขอใบรบัรองความมีคุณธรรม
จริยธรรมต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 
และคณบดีของคณะท่ีนักศึกษาสังกัด ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา
กำาหนด

๓.๒ มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดำาเนินการ 
กลั่นกรองนักศึกษา และเสนอให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และลงนามในใบรับรองความมีคุณธรรมจริยธรรม



87Handbook Student Phetchabun Rajabhat University

๔. ให้คณะกรรมการดำาเนินงานการมอบเหรียญรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรม
จริยธรรมที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ ง ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเรียนดีจาก
สำานกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน และขอ้มลูดา้นคุณธรรมจรยิธรรมจากกองพฒันานกัศกึษา 
แล้วจัดทำาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี
มีคุณธรรมจริยธรรม และดำาเนินการจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
ในวันไหว้ครู หรือในโอกาสสำาคัญ

๕. การมอบเหรียญรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ให้ดำาเนินการใน
ปกีารศกึษา ๒๕๕๕ เปน็ตน้ไป โดยมอบรางวลัเหรยีญทองแดงใหน้กัศึกษาทกุชัน้ปีทีม่คุีณสมบัติ
ครบถ้วน ส่วนเหรียญทอง และเหรียญเงินให้เริ่มดำาเนินการสำาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๖. ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิต บุญเอก)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การใช้การสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

เพือ่ใหน้กัศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์มีคุณภาพ สำาเรจ็การศกึษาเปน็บณัฑติ
ทีมี่ความรูสู้ง้านสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยั มคีวามสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษ 
และมีความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) (๓) (๘) และ (๙) แหง่พระราชบัญญติัมหาวทิยาลยั
ราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลบัราชภฏัเพชรบรูณ ์ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้

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

๒. การดำาเนินการตามข้อ ๑ ให้ทำาในรูปคณะกรรมการ โดยมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะ
กรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนา และทดสอบวัดความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” ซึ่งประกอบไปด้วย

(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

(๒) คณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรสาขาวิชาละไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ

(๓) เจ้าหน้าที่จากงานวิเทศสัมพันธ์ จำานวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ
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(๔) เจ้าหน้าที่จากงานประกันคุณภาพ จำานวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ

(๕) ผูบ้รหิารและ / หรอืเจ้าหนา้ทีจ่ากสำานกัสง่เสริมวิชาการ และงานทะเบียน ไมเ่กนิ 
๕ คน เป็นกรรมการ

ประธานกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึง่ หรอืหลายคนทำาหนา้ทีเ่ปน็
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

๓. ให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนา และทดสอบวัดความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ซึ่งเมื่อสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ให้ได้รับใบรับรองผลที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย

ในระยะแรกท่ีมีการจัดพัฒนา และทดสอบตามกำาหนดการที่คณะกรรมการตามข้อ ๒ 
กำาหนดไว้ นักศึกษาอาจไม่ต้องชำาระค่าพัฒนา และทดสอบ แต่นักศึกษาอาจต้องชำาระค่าเข้ารับ
การพัฒนา และทดสอบที่นักศึกษาร้องขอให้จัดเพ่ิมเติม หรือเมื่อมหาวิทยาลัย กำาหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในระยะต่อไป

๔. ใหใ้ชเ้กณฑก์ารประเมนิผลการทดสอบวดัความรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ ดงันี้

๔.๑ คะแนนอยู่ในช่วง ร้อยละ ๘๐-๑๐๐ หมายถึง ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีเยี่ยม

๔.๒ คะแนนอยู่ในช่วง ร้อยละ ๗๐-๗๙ หมายถึง ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี

๔.๓ คะแนนอยู่ในช่วง ร้อยละ ๖๐-๖๙ หมายถึง ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับพอใช้

๔.๔ คะแนนอยู่ในช่วง ร้อยละ ๐-๕๙ หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๕. มหาวทิยาลยัอาจใช้คะแนนเฉลีย่สะสมของรายวิชาภาษาองักฤษทกุรายวิชาท่ีนกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย มาเทียบกับเกณฑ์
การประเมินตามข้อ ๔ ก็ได้

๖. มหาวิทยาลัย จะให้การสนับสนุน และอำานวยความสะดวกเพ่ือให้การดำาเนินการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๗. การใช้การสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เป็นข้อกำาหนดในการสำาเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรกำาหนด โดยให้ทำา
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

๘. ให้นักศึกษาสามารถนำาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นๆ ที่ได้รับ
การยอมรับตามเอกสารแนบท้ายประกาศมาใช้แทนผลการทดสอบที่มหาวิทยาลัยก็ได้

๙. ให้ยกเลิกประกาศ หรือคำาสั่งอื่นใดที่ได้ออกไว้ก่อนนี้แล้วที่มีความขัดหรือแย้ง
กับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน ตั้งแต่วันที่มีการลงนามเป็นต้นไป

๑๐. ให้ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิต บุญเอก)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง มาตรการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษา

ที่จะสำาเร็จการศึกษา และก่อนการอนุมัติปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อให้การตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่จะสำาเร็จการศึกษา และก่อน
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา ท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เกิดความรอบคอบ มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๓ ข้อ ๓๓ จึงกำาหนดมาตรการ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่จะสำาเร็จการศึกษา และก่อนการอนุมัติให้ปริญญา 
ไว้ดังต่อไปนี้

๑. มหาวิทยาลัยฯ โดยสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตรวจสอบเอกสารวุฒิการสำาเร็จการศึกษาของผู้ที่สมัครเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยฯ ก่อนรับรายงานตัวเป็นนักศึกษา

๒. หลังจากรับรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ทำาหนังสือสอบถาม
ตรวจสอบวุฒิการสำาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมท่ีนักศึกษาใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร
และรายงานตัวเป็นนักศึกษา ในภาคการศึกษาแรกของปีที่เข้าศึกษาของนักศึกษาทุกคน
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

๓. มหาวิทยาลัยฯ โดยสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือคณะกรรมการ 
ทีม่หาวทิยาลยัแตง่ตัง้ ตรวจสอบความถกูตอ้งแท้จริงในการสำาเรจ็การศกึษาของนกัศึกษาทกุคน 
หากพบว่านักศึกษารายใดยังไม่มีหนังสือรับรองวุฒิการสำาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม 
ให้มหาวิทยาลัยฯ ทำาหนังสือของตรวจสอบวุฒิการสำาเร็จการศึกษาจนกว่าจะได้รับคำายืนยัน
ชัดเจนกอ่นจึงจะเสนออนมุตักิารสำาเรจ็การศกึษา เสนอกลัน่กรองการอนมุติัการใหป้รญิญาบัตร
ต่อสภาวิชาการและเสนออนุมัติการให้ปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย

๔. หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ าวุฒิการศึกษาของนักศึกษาคนใดส่อว่ าจะ
เป็นการกระทำาผิดต่อกฎหมาย ให้สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รีบรายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบทันที

๕. อธิการบดีมีอำานาจในการออกคำาสั่งในดำาเนินการตามประกาศนี้ และเป็นผู้มีอำานาจ
วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ประกาศนี้ และให้การวินิจฉัยเป็นที่สุด

๖. ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดที่มีความขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
โดยมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการลงนามเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

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

โดยที่ เป็นการสมควรออกประกาศเก่ียวกับการปฏิบัติสำาหรับผู้เข้าสอบ เพ่ือให้
กระบวนการสอบมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และบริสุทธิ์ยุติธรรม

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๙) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑติศกึษา ๒๕๕๓ ขอ้ ๓๓ จึงกำาหนดแนวปฏบิติัสำาหรบัผูเ้ขา้สอบ 
ไว้ดังต่อไปนี้

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

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“หนว่ยงาน” หมายถงึ คณะ สำานัก สถาบนั และสว่นงานภายในอ่ืนๆ ของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์

“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง คณบดี ผู้อำานวยการ หรือหัวหน้างานส่วนงานสูงสุด
ของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“ผู้กำากับการสอบ” หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย ให้ทำาหน้าที่กำากับการสอบ”



94 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

“ผู้เข้าสอบ” หมายถึง นักศึกษาหรือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ซึ่งจัดการสอบโดยมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๔.๑ หากเปน็นกัศกึษามหาวทิยาลยั ตอ้งแตง่กายตามแบบประกาศ ของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา ผู้เข้าสอบอื่นที่มิได้
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๔.๒ แสดงบตัรประจำาตวันกัศึกษาหรอืบตัรประจำาตัวทีร่ฐัออกให ้ใหผู้ก้ำากบัการสอบ
ตรวจทุกครั้งที่เข้าสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะเข้าห้องสอบมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผู้กำากับการสอบที่รับผิดชอบ

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

๔.๔ ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลา
ลงมือสอบแล้วสิบห้านาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจำาเป็นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของประธานดำาเนินการสอบของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาต แต่ต้องใช้เวลาสอบ
เท่าที่เหลืออยู่

๔.๕ เข้าห้องสอบเม่ือได้รับอนุญาตจากผู้กำากับการสอบ และให้นั่งตามที่กำาหนดให้ 
จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้

๔.๖ จดัหาอปุกรณเ์คร่ืองเขยีนทีจ่ำาเปน็เกีย่วกบัการสอบตามท่ีขอ้สอบรายวชิานัน้ๆ 
ระบุไว้และไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิดจากผู้เข้าสอบคนอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
จากผู้กำากับการสอบ

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

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

๔.๑๐ ไมอ่อกจากหอ้งสอบกอ่นเวลาสอบผา่นไปแลว้สามสบินาทนีบัแตไ่ดร้บัแจ้งหรอื
สัญญาณให้ทำาการสอบ และต้องรอจนกว่าผู้กำากับการสอบเก็บกระดาษคำาตอบเรียบร้อยแล้ว 
หรือได้รับอนุญาตจากผู้กำากับการสอบ การออกจากห้องสอบชั่วคราวให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของผู้กำากับการสอบ

๔.๑๑ หยุดทำาข้อสอบทันทีเมื่อได้รับแจ้งมีสัญญาณหมดเวลาสอบ

ข้อ ๕ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔ และเมื่อได้สอบสวนแล้วแล้วปรากฏชัดว่า
ทำาการทุจริตในการสอบหรือกระทำาผิดร้ายแรงในการสอบรายวิชาใด ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน
เฉพาะรายวิชานั้น

ข้อ ๖ ในกรณีที่ขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นคำาร้องขอสอบที่สำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน หรือคณะที่สังกัดพร้อมแบบหลักฐานความจำาเป็น ภายในเก้าสิบวัน 
และติดขอสอบกับอาจารย์ผู้สอนภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้สอบจากมหาวิทยาลัย 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน

ข้อ ๗ นักศึกษาที่ขอเรียนร่วมหรือเรียนรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ ที่ตารางสอบ
ตรงกันกันรายวิชาที่กำาหนดได้แล้ว ให้ติดต่ออาจารย์ที่เปิดสอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษนั้น 
เพื่อนัดหมายในการสอบเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องเรียนรายวิชานั้นครบสิบห้าสัปดาห์

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอำานาจออกคำาสั่งในการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ และมีอำานาจในการตีความวินิจฉัยปัญหาอันเกิดแต่การใช้ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การรับสมัคร การรับโอนนักศึกษาต่างประเทศ และการโอนรายวิชา

และหน่วยกิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อเปิดโอากาสให้มีการรับสมัครและรับโอนนักศึกษาต่างชาติ และการโอนรายวิชาและ
หน่วยกิตของนักศึกษาที่ศึกษาในต่างประเทศ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
เป็นไปด้วยความถูกต้องและเกิดความเรียบร้อย

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) (๒) และ (๑๗) แหง่พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์ วา่ดว้ย การโอนผลการเรยีนและยกเว้นรายวิชาการเรยีน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ และมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปน้ี

๑. มหาวทิยาลยั รบัสมคัรนกัศกึษาตา่งชาตเิขา้ศกึษา และรับโอนนักศึกษาต่างชาติท่ีกำาลัง
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ เข้าศึกษาทั้งการศึกษาตลอด
หลักสูตรสาขาวิชา และการศึกษาบางรายวิชาในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี 
หรือระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 
และอื่นๆ)

๒. ผลการเรยีน และการออกเอกสารรบัรองผลการเรยีน ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคับ ระเบียบ 
และประกาศ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรับรองและอนุญาตให้ใช้ผล
การเรียนได้ ทั้งในและต่างประเทศ
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๓. การรับโอนนักศึกษาต่างชาติ จะทำาได้เมื่อหลักสูตรสาขาวิชาและคณะท่ีขอเข้าศึกษา 
สามารถรรับได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

๔. นักศึกษาต่างชาติท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หรือคำาสั่งของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด

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

๖. นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการอนุญาตให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ในต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต หรือโครงการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ และนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศด้วยตนเอง สามารถนำาผลการเรียนรายวิชาและ
หนว่ยกติท่ีไดศ้กึษามาแล้ว ตลอดจนความรูแ้ละประสบการณ ์มาเทยีบโอนรายวชิาและหนว่ยกติ 
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียม การศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิต สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบข้อ ๕ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๑ ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา 
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
และการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒  
ขอ้ ๖ (๓) ของขอ้บังคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณว์า่ดว้ยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติ 
คณะกรรมการการเงนิและทรพัยสิ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ ในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๖๔   
เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคร้ังท่ี ๘/๒๕๖๔ เม่ือวันท ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิต สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ดังนี้

(๑) กรณีเรียนตามแผนการเรียนปกติ 

หลักสูตร/สาขาวิชา
อัตราค่าธรรมเนียมแบเหมาจ่าย 

(บาทต่อภาคเรียน)

(๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๔) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๖) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๗) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๘) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๙) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ๗,๐๐๐

(๑๐) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๗,๕๐๐

(๑๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๑๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๑๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๑๒,๐๐๐

(๑๔) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ๑๒,๐๐๐
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

(๒) กรณีเรียนนอกแผนการเรียนปกติ หรือเรียนเป็นกรณีพิเศษ

หลักสูตร

อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย  
(บาทต่อภาคเรียน)

จำานวนหน่วยกิต

๑ – ๖
หน่วยกิต

๗ – ๑๒
หน่วยกิต

๑๓ – ๑๘
หน่วยกิต

๑๙ 
หน่วยกิต 

ขึ้นไป

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(๑๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๖,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐

(๑๔) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ๖,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐

ข้อ ๕ นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำาหรับนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทยเพิ่มอีก ในอัตราภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท
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ข้อ ๖ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง ดังนี้

(๑) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท

(๒) คา่ขอคนืสภาพการเปน็นกัศกึษาครัง้ละ ๑,๐๐๐ บาท ทัง้นีต้้องชำาระค่าธรรมเนยีม
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาอีกภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท ให้ครบทุกภาคเรียนที่หยุด
การศึกษา 

(๓) คา่ปรบัการชำาระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษาแบบเหมาจา่ยตามขอ้ ๔ หลงักำาหนด 
วันละ ๒๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

(๔) ค่าโอนผลการเรียน คนละ ๒๐๐ บาท

(๕) ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ หน่วยกิตละ ๕๐ บาท

(๖) ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย และค่าการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หน่วยกิตละ ๕๐ บาท

(๗) คา่ออกเอกสารตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่ใบแทนเอกสารทีม่หาวทิยาลยัเคยออกให้แลว้ หนงัสอื
รับรองต่างๆ การออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๘) ค่าออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับละ ๒๐ บาท

(๙) ค่าปรับการรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินกว่า ๖ เดือน
นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศกำาหนดให้รับ ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(๑๐) ค่าลงทะเบียนบัณฑิต คนละ ๑,๕๐๐ บาท

(๑๑) ค่าสมัครคัดเลือกเข้าเรียน คนละ ๓๐๐ บาท

(๑๒) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า คนละ ๑,๙๐๐ บาท ได้แก่ คู่มือการศึกษา 
กิจกรรมแรกเข้า เสื้อกีฬาน้องใหม่ เสื้อกีฬาคณะ และเครื่องหมายชุดนักศึกษา

(๑๓) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คนละ ๕๐๐ บาท

(๑๔) ค่าบัตรประจำาตัวนักศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัย บัตรละ ๑๐๐ บาท
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๗ ให้นักศึกษาชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ 
วนัเปดิภาคเรยีน และชำาระคา่ธรรมเนียมการศกึษาเปน็รายครัง้ตามทีม่หาวทิยาลยักำาหนด ทัง้นี ้
อธิการบดีอาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันการชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายช้ากว่า
ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด และค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้งได้ตามเหตุอันควร

ข้อ ๘ นักศึกษาผู้ใดเรียนครบหลักสูตรแล้ว แต่ยังมีบางรายวิชาที่การประเมินผล
การเรียนยังไม่สมบูรณ์ (ได้ผลการเรียน I ) ให้ชำาระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ตามอัตราที่กำาหนดในข้อ ๖ (๑) ทั้งนี้ ให้ชำาระภายใน ๖ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน 
หากพ้นกำาหนดแล้วให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๙ นักศึกษาผู้ใดที่เรียนรายวิชาไม่เป็นไปตามแผนการเรียน ให้เปลี่ยน เพิ่ม หรือ
ถอนรายวิชาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคเรียน

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศและคำาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศน้ี ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
ให้อธิการบดีมีอำานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์)
รักษาราชการแทนอธิการบดี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

สำาหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรต้องปรับปรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เร่ือง อัตรา
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แหง่พระราชบัญญติัมหาวทิยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบข้อ ๑๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา
สำาหรบัปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ้ ๘ ของระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์วา่ดว้ย 
การโอนผลการเรยีน และการยกเว้นรายวชิาเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ้ ๙ ของระเบียบมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรูณ ์วา่ดว้ย การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งท๘/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิต สำาหรับนักศึกษาในโครงการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 
พ.ศ. ๒๕๖๓
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ดังนี้

(๑) กรณีเรียนตามแผนการเรียนปกติ 

หลักสูตร/สาขาวิชา
อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 

(บาทต่อภาคเรียน) 

(๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๔) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๖) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๗) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๘) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๙) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐

(๑๐) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๘,๕๐๐

(๑๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๙,๐๐๐

(๑๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ๙,๐๐๐

(๑๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๑๓,๐๐๐

(๑๔) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ๑๓,๐๐๐
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(๒) กรณีเรียนนอกแผนการเรียนปกติ หรือเรียนเป็นกรณีพิเศษ 

หลักสูตร

อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย                
(บาทต่อภาคเรียน)

จำานวนหน่วยกิต

๑ – ๕
หน่วยกิต

๖ – ๑๐
หน่วยกิต

๑๑ – ๑๕
หน่วยกิต

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(๑๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๙,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐

(๑๔) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ๙,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๕ นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำาหรับนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทยเพิ่มอีก ในอัตราภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท

ข้อ ๖ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง ดังนี้

(๑) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท

(๒) คา่ขอคนืสภาพการเปน็นกัศกึษาครัง้ละ ๑,๐๐๐ บาท ทัง้นีต้้องชำาระค่าธรรมเนยีม
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาอีกภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท ให้ครบทุกภาคเรียนท่ีหยุดการศึกษา

(๓) คา่ปรบัการชำาระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษาแบบเหมาจา่ยตามขอ้ ๔ หลงักำาหนด 
วันละ ๓๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

(๔) ค่าโอนผลการเรียน คนละ ๒๐๐ บาท

(๕) ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ หน่วยกิตละ ๕๐ บาท

(๖) ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย และค่าการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หน่วยกิตละ ๒๐๐ บาท

(๗) ค่าออกเอกสารต่างๆ ได้แก่ 

(ก) ใบแทนเอกสารที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว หนังสือรับรองต่างๆ 
การออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(ข) ใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ ๒๐๐ บาท

(๘) ค่าออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับละ ๒๐ บาท

(๙) ค่าปรับการรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินกว่า ๖ เดือน 
นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศกำาหนดให้รับ ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(๑๐) ค่าลงทะเบียนบัณฑิต คนละ ๒,๐๐๐ บาท

(๑๑) ค่าสมัครคัดเลือกเข้าเรียน คนละ ๓๐๐ บาท

(๑๒) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า คนละ ๘๕๐ บาท ได้แก่ คู่มือการศึกษา 
และเสื้อกีฬา
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(๑๓) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คนละ ๑,๒๐๐ บาท

(๑๔) ค่าบัตรประจำาตัวนักศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัย บัตรละ ๑๐๐ บาท

ข้อ ๗ ให้นักศึกษาชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต ่
วันเปิดภาคเรียน และชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้งตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 
ทั้งนี้ อธิการบดีอาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันการชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ช้ากว่า ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด และค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้งได้ตามเหตุอันควร

ข้อ ๘ นักศึกษาผู้ใดเรียนครบหลักสูตรแล้ว แต่ยังมีบางรายวิชาที่การประเมินผล
การเรียนยังไม่สมบูรณ์ (ได้ผลการเรียน I ) ให้ชำาระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ตามอัตรา ที่กำาหนดในข้อ ๖ (๑) ทั้งนี้ ให้ชำาระภายใน ๖ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน 
หากพ้นกำาหนดแล้วให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๙ นักศึกษาผู้ใดที่เรียนรายวิชาไม่เป็นไปตามแผนการเรียน ให้เปลี่ยน เพิ่ม หรือ
ถอนรายวิชาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคเรียน 

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศและคำาสั่ง  
เพื่อประโยชน์

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำานาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์)
รักษาราชการแทนอธิการบดี 
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

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

๑. รายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร เป็นรายวิชาที่มีการบรรยาย

๑.๑ นักศึกษาจำานวน ๑–๑๙ คน ให้ประเมินผลโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ 
ดังตาราง

เกรด ระดับคะแนน

A ๘๐ – ๑๐๐

B+ ๗๕ – ๗๙

B ๗๐ – ๗๔

C+ ๖๕ – ๖๙

C ๖๐ – ๖๔

D+ ๕๕ – ๕๙

D ๕๐ – ๕๔

E ๐ – ๔๙
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๑.๒ นักศึกษาจำานวน ๒๐ คนขึ้นไป ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย ๕ ระดับ 
ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ 
การสัมมา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รายวิชาการศึกษาอิสระ และรายวิชาการ
ฝกึทักษะและ/หรอืปฏิบตัติลอดภาคเรยีน [ดจูาก น (ท-ป-อ) เชน่ ๑(๐-๖๐-๐)] เป็นต้น ใหป้ระเมนิ
ผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ ตามข้อ ๑.๑

๒. สำาหรับรายวิชาที่หลักสูตรกำาหนดให้เรียนเพ่ิมตามข้อกำาหนดเฉพาะ และรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำาหนดให้เรียนเพิ่มโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำาเร็จหลักสูตรประเมินผลตามเกณฑ์ ดังตาราง

เกรด ระดับคะแนน

PD ๘๐ – ๑๐๐

P ๕๐ – ๗๙

F ๐ - ๔๙

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

๓.๑ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาปฏิบัติ
งานวชิาชพีตา่งๆ ตามลำาดบักอ่น – หลงั ท่ีสภาวิชาชีพกำาหนดใหผ้า่นกอ่น จงึจะลงทะเบียนเรยีน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา

๓.๒ ถา้มกีารลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพี หรอืสหกจิศกึษา หรอื
การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามลำาดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ ๓.๑ ไม่ผ่าน ให้ถือว่า
การลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอน
ในสถานศกึษาเปน็โมฆะ โดยให้นายทะเบยีนเปน็ผูด้ำาเนนิการปรบัใหไ้ดค้า่ระดับคะแนนเปน็ “W”
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหา
จากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้

๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหา
จากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้

ท้ังน้ีให้เร่ิมใช้ประกาศน้ีต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖ เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศอ่ืน
ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง  จันดา)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การประมวลผลสำาหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

( General Education ) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้ อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อ ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ดำาเนินชีวติอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท การจัดการศึกษาภายใต้การเปล่ียนแปลงทั้งบริบทสังคม
และ เทคโนโลยี อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกบัมตคิณะกรรมการวชิาการในการประชมุ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ สอดคล้องกับการประเมินผลการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ 
และภาค กศ.ปช. มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกัน จึงออกประกาศ การประมวลผลสำาหรับหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ดังนี้
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามเลม่ มคอ. ๒ ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และ มคอ.๒ ฉบับปรับปรุง (เพิ่มเติม) ให้ประเมินผล โดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ดังตาราง

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

ท้ังน้ีให้เริ่มใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับการประเมินผล
การศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย
การจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๔ ขอ้ ๒๒ และมติทีป่ระชมุคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงออกประกาศ เกณฑ์การประเมิน
ผลการศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิธีอิงเกณฑ์ ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

เกรด ระดับคะแนน

A ๙๐ - ๑๐๐

B+ ๘๓ - ๘๙

B ๗๕ – ๘๒

C+ ๖๘ - ๗๔

C ๖๐ - ๖๗

หากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้คะแนนต่ำากว่า ๖๐ คะแนน หรือ ค่าระดับ
คะแนนต่ำากว่า C ถือว่า “สอบตก” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าเรียนใหม่แล้ว 
ได้ค่าระดับคะแนนต่ำากว่า C เป็นครั้งที่ ๒ ถือว่า “พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา”
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ใหอ้ธกิารบดเีป็นผู้รักษาการใหเ้ปน็ไปตามประกาศฉบบันี ้และเปน็ผู้มีอำานาจวนิจิฉยัชีข้าด
ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ คำาวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เร่ือง รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ของค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บแบบเหมาจ่าย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เร่ือง รายการ 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพ่ือใหก้ารกำาหนดรายการคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  ของคา่ธรรมเนียมการศกึษาทีเ่รยีกเก็บแบบเหมาจา่ย 
สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.๒๕๖๔ และเป็นประโยชน์ต่อการที่นักศึกษา
หรือผู้ปกครองจะได้นำาไปเป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
จากทางราชการ หนว่ยงาน หรอืองคก์รอืน่ใดตามสทิธทิีต่นมอียู่ หรอืการดำาเนนิการอืน่ใดต่อไป

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบข้อ ๕ วรรคหน่ึง และข้อ ๑๑ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา ภาคปกติ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยคณะกรรมการ
การเงนิและทรพัยส์นิมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ และมตคิณะกรรมการการเงนิ
และทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี 
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายการ
ค่าใช้จา่ยตา่งๆ ของคา่ธรรมเนียมการศกึษาทีเ่รียกเกบ็แบบเหมาจา่ย ตามประกาศมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรูณ ์เรือ่ง อตัราคา่ธรรมเนยีมการศกึษาระดับปรญิญาตร ีสำาหรบันกัศกึษาภาคปกต ิ
พ.ศ. ๒๕๖๔”
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๔ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามข้อ ๔ (๑) ของประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำาหรับ
นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าบำารุงการศึกษา ทุกภาคเรียน ๑,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าลงทะเบียนหน่วยกิต

(๒.๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๔,๗๐๐ บาท
(๒.๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ๔,๗๐๐ บาท
(๒.๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ๔,๘๐๐ บาท
(๒.๔) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ๔,๘๐๐ บาท
(๒.๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๔,๗๐๐ บาท
(๒.๖) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ๔,๗๐๐ บาท
(๒.๗) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ๔,๗๐๐ บาท
(๒.๘) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ๔,๗๐๐ บาท
(๒.๙) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ๔,๗๐๐ บาท
(๒.๑๐) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๕,๓๐๐ บาท
(๒.๑๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๕,๔๐๐ บาท
(๒.๑๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๕,๔๐๐ บาท
(๒.๑๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ๙,๒๐๐ บาท
(๒.๑๔) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ๙,๒๐๐ บาท

(๓) ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

(๓.๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๕๐๐ บาท
(๓.๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ๕๐๐ บาท
(๓.๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ๔๐๐ บาท
(๓.๔) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ๔๐๐ บาท
(๓.๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๕๐๐ บาท
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(๓.๖) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ๕๐๐ บาท
(๓.๗) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ๕๐๐ บาท
(๓.๘) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ๕๐๐ บาท
(๓.๙) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ๕๐๐ บาท
(๓.๑๐) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๔๐๐ บาท
(๓.๑๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๘๐๐ บาท
(๓.๑๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๘๐๐ บาท
(๓.๑๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ๑,๐๐๐ บาท
(๓.๑๔) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ๑,๐๐๐ บาท

(๔) ค่าบำารุงห้องสมุด ๓๐๐ บาท

(๕) ค่าบำารุงห้องพยาบาล ๑๐๐ บาท

(๖) ค่ากิจกรรมนักศึกษา ๑๐๐ บาท

(๗) ค่าบำารุงกีฬา ๑๐๐ บาท

(๘) ค่าจัดบริการคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต ๒๐๐ บาท

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศและคำาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำานาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เร่ือง รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ของค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บแบบเหมาจ่าย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.)  

พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เร่ือง รายการ 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในโครงการศึกษาเพื่อปวงชน 
(กศ.ปช.) พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การกำาหนดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ของค่าธรรมเนียม
การศึกษา ที่เรียกเก็บแบบเหมาจ่าย สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. ๒๕๖๔ และเป็นประโยชน์ต่อการที่นักศึกษาหรือผู้ปกครองจะได้
นำาไปเป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทางราชการ 
หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใดตามสิทธิที่ตนมีอยู่ หรือ การดำาเนินการอื่นใดต่อไป

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบข้อ ๑๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา
สำาหรับปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายการ
ค่าใช้จา่ยตา่งๆ ของคา่ธรรมเนียมการศกึษาทีเ่รียกเกบ็แบบเหมาจา่ย ตามประกาศมหาวทิยาลยั
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ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษาใน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในโครงการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 
พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๔ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามข้อ ๔ (๑) ของประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สำาหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย
รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าบำารุงการศึกษา ทุกภาคเรียน ๑,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าลงทะเบียนรายวิชา

(๒.๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๕,๗๐๐ บาท
(๒.๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ๕,๗๐๐ บาท
(๒.๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ๕,๘๐๐ บาท
(๒.๔) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ๕,๘๐๐ บาท
(๒.๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๕,๗๐๐ บาท
(๒.๖) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ๕,๗๐๐ บาท
(๒.๗) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ๕,๗๐๐ บาท
(๒.๘) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ๕,๗๐๐ บาท
(๒.๙) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ๕,๗๐๐ บาท
(๒.๑๐) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๖,๓๐๐ บาท
(๒.๑๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๖,๔๐๐ บาท
(๒.๑๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๖,๔๐๐ บาท
(๒.๑๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ๑๐,๒๐๐ บาท
(๒.๑๔) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ๑๐,๒๐๐ บาท

(๓) ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

(๓.๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๕๐๐ บาท
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

(๓.๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ๕๐๐ บาท
(๓.๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ๔๐๐ บาท
(๓.๔) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ๔๐๐ บาท
(๓.๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๕๐๐ บาท
(๓.๖) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ๕๐๐ บาท
(๓.๗) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ๕๐๐ บาท
(๓.๘) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ๕๐๐ บาท
(๓.๙) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ๕๐๐ บาท
(๓.๑๐) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๔๐๐ บาท
(๓.๑๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๘๐๐ บาท
(๓.๑๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๘๐๐ บาท
(๓.๑๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ๑,๐๐๐ บาท
(๓.๑๔) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ๑,๐๐๐ บาท

(๔) ค่าบำารุงห้องสมุด ๓๐๐ บาท

(๕) ค่าบำารุงห้องพยาบาล ๑๐๐ บาท

(๖) ค่ากิจกรรมนักศึกษา ๑๐๐ บาท

(๗) ค่าบำารุงกีฬา ๑๐๐ บาท

(๘) ค่าจัดบริการคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต ๒๐๐ บาท

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศและคำาสั่ง 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำานาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

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

๑. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์สำาหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครูให้มีองค์ประกอบ 
ทั้ง ๖ ด้าน และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆ ให้มีองค์ประกอบ ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้

๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

๑.๑) มีคุณธรรม จริยธรรม
๑.๒) ตระหนักในศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๑.๓) มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และเคารพกฎกติกาของสังคม
๑.๔) มกีารบม่เพาะประสบการณใ์นสาขาวชิาชพีทีศ่กึษาขัน้พืน้ฐานตามหลกัสตูร

กำาหนด
๑.๕) มีความซื่อสัตย์ สุจริต
๑.๖) ตรงต่อเวลา
๑.๗) มีความขยันหมั่นเพียร
๑.๘) มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ
๑.๙) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑.๑๐) มีความอดทนในการปฏิบัติงาน
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

๒) ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐาน

๒.๑) มีความสามารถในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์ต่างๆ และ
สามารถแก้ปัญหาในการทำางานที่เกี่ยวข้องได้

๒.๒) มีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
๒.๓) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๒.๔) มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม
๒.๕) มีความสามารถในการตัดสินใจ

๓) ด้านทักษะทางปัญญา

๓.๑) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
๓.๒) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่ศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๓.๓) นำาความรู้มาปรับ และประยุกต์ใช้ในการทำางาน
๓.๔) มคีวามสามารถในการใฝห่าความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันางาน และพฒันาตนเอง
๓.๕) สามารถสร้างคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑) มีความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อื่น
๔.๒) มีภาวะผู้นำาในการทำางานของกลุ่ม
๔.๓) มีความสามารถในการแก้ใขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำางานของกลุ่ม
๔.๔) มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ
๔.๕) มีน้ำาใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการทำางานเพื่อส่วนรวม
๔.๖) ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา
๔.๗) ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน
๔.๘) มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใหม่ๆ
๔.๙) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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๕) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

๕.๑) มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

๕.๒) มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาไทย รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

๕.๓) มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๕) สามารถสรุปประเด็น หัวข้อการประชุม การสนทนาได้ถูกต้องชัดเจน

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (สำาหรับบัณฑิตวิชาชีพครู)

๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มคีวามเชีย่วชาญในการจดัการเรียนรู้สำาหรบัผูเ้รยีนท่ีหลากหลาย ทัง้ผูเ้รียน

ที่มีความสามารถสูง ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการนวัตกรรม
พิเศษที่ช่วยในการเรียนรู้

๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา

๒. ให้ทุกหลักสูตรสาขาวิชาจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๓. ให้ยกเลิกประกาศหรือคำาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

๔. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ มีอำานาจตีความปัญหาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามประกาศนี้และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)

อธิการบดี
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเขียนเสนอโครงการสำาหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อให้การเขียนและเสอนโครงการสำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และมีแนวปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๙) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกำาหนดแนวปฏิบัติในการเขียนและเสนอโครงการสำาหรับนักศึกษา 
ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ในการจดัเขยีนโครงการใหก้ำาหนดจดุประสงค ์กลุ่มเป้าหมาย กจิกรรมของโครงการ 
ตัวชีวัดและเป้าหมายความสำาเร็จของโครงการ ระยะเวลาดำาเนินการ สถานที่จัดกิจกรรม 
การใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ การประเมินผลโครงการ และกำาหนดการของกิจกรรม
ในโครงการอย่างเหมาะสม และมีรายละเอียดที่ชัดเจน

ข้อ ๒ ให้เสนอขออนุมัติโครงการจากอธิการบดีก่อนวันดำาเนินงานตามโครงการ
อย่างน้อย ๑๕ วัน

ข้อ ๓ กิจกรรมสำาหรับนักศึกษาต้องเกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ การบำาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และการสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
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ข้อ ๔ โครงการหรือกิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาใด ไม่อนุญาต
ให้เบิกค่าวิทยากรสำาหรับอาจารย์ที่สอนในหลักสูตรสาขาวิชานั้น

ข้อ ๕ อธกิารบดมีอีำานาจในการออกคำาสัง่ให้เปน็ไปตามประกาศนี ้และเป็นผูท้ีม่อีำานาจ
วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ประกาศนี้ และให้การวินิจฉัยเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดโครงการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อให้การจัดโครงการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และมีแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๙) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกำาหนดแนวปฏิบัติในการจัดโครงการศึกษาดูงาน หรือทัศนศึกษาของ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ไว้ดังนี้

๑. ในการจัดโครงการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษานอกมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีกิจกรรมทาง
วิชาการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา สังกัด หรือสอดคล้อง
กับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกิจกรรมในโครงการทั้งหมด

๒. ให้ผู้รับผิดชอบเสนอขออนุมัติโครงการจากอธิการบดีก่อนวันดำาเนินการอย่างน้อย 
๑ เดือน และเมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ให้ทำาหนังสือขออนุญาตศึกษาดูงานถึงหน่วยงาน
ที่จะไปขอศึกษาดูงาน และให้ใช้หนังสือขออนุญาตดังกล่าวประกอบการเสนอขอออกคำาสั่ง
ในการเดินทางไปราชการ

๓. การจดัโครงการศกึษาดงูานหรือทศันศกึษาของคณาจารย ์บคุลากร และนกัศึกษานอก
มหาวิทยาลัยฯ ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีต้องใช้รถยนต์และงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
สามารถจัดได้หมู่เรียนละไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี ต่อหลักสูตรสาขาวิชา



127Handbook Student Phetchabun Rajabhat University

๔. หลักสูตรสาขาวิชาสามารถจัดโครงการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาของคณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษานอกสถานที่ในต่างจังหวัดที่ต้องใช้รถยนต์ และใช้งบประมาณของ
มหาวทิยาลัยฯ ไดไ้ม่เกนิ หมูเ่รยีนละ ๑ ครัง้ ตลอดการเรยีนตามหลกัสตูร ในกรณท่ีีมคีวามจำาเปน็
อย่างยิ่งที่ต้องจัดโครงการดังกล่าวเกิน ๑ ครั้ง ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี

๕. ในการนำานักศึกษาเดินทางไปทัศนศึกษาหรือทำากิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยในต่าง
จังหวัด ให้ทำาหนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครองของนักศึกษา และให้ทำาประกันชีวิตแก่นักศึกษา
ที่เดินทางในครั้งนั้นด้วย

๖. อธิการบดีมีอำานาจในการออกคำาสั่งให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู้ที่มีอำานาจ
วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ประกาศนี้ และให้การวินิจฉัยเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศเกี่ยวกับการขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้
กระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
การอุดมศึกษา

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๙) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘.๑.๑ (๒) และ ข้อ ๑๘.๓ จึงกำาหนดแนวปฏิบัติ
การขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคับตัง้แตว่นัถัดจากวนัประกาศเป็นต้นไป และใหย้กเลิกประกาศ
อื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

ข้อ ๒ ให้นักศึกษาที่มีเวลาเรียนครบตามหลักสูตรกำาหนดแล้ว แต่ยังไม่สำาเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๕ หรอืนกัศกึษาทีข่อโอนผลการเรยีนหรอืนกัศึกษาทีข่อยกเวน้รายวชิาเรยีน
ที่มีความจำาเป็นสามารถขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษได้ ในรายวิชาท่ีไม่เปิดเรียนในภาคการศึกษา
น้ันๆ ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

๒.๑ ตอ้งเปน็นักศกึษาภาคปกต ิหรือภาคการศกึษาเพือ่ปวงชน ทีต่กค้างของรุน่ หรอื
นักศึกษาปีสุดท้ายของการเรียนตามปกติ หรือเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ 
หรือนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนหรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นรายวิชาเรียน 
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๒.๒ สำาหรับนักศึกษาท่ีจะสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีลงทะเบียน 
จำานวนหน่วยกิตรวมท้ังหมดต้องไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิตสำาหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือไม่เกิน 
๑๗ หน่วยกิต สำาหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือไม่เกิน ๑๑ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน

๒.๓ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาภาคปกติขอเปิดเรียนกรณีพิเศษในภาคการศึกษา
เพ่ือปวงชน และ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชนขอเปิดเรียนกรณีพิเศษ
ในภาคปกติ ยกเว้นในกรณีที่เป็นนักศึกษาตกค้าง หรือนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือเป็นนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ 

๒.๔ การขอเปิดเรียนกรณีพิเศษต้องกระทำาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
กำาหนด ตามปฏิทินวิชาการ

ข้อ ๓ การดำาเนินการขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษได้ต้องผ่านการพิจารณาของ
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเท่านั้น

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้และเป็นผู้มีอำานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้ประกาศนี้ คำาวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข) 
อธิการบดี
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การให้เกียรติบัตรสำาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

ในระดับปริญญาตรี

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจสำาหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. 
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และระดับปริญญาตรี ๕ ปี ที่มีผลการเรียนดีแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑ และ เหรียญรางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่สำาเร็จ 
การศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒. ให้นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป 
ที่สำาเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และระดับปริญญาตรี ๕ ปี 
แตมี่เงือ่นไขทีผ่ลการเรยีนไมเ่ปน็ไป ตามเกณฑท์ีจ่ะไดร้บัเกยีรตนิยิมอนัดบั ๑ และเหรยีญรางวัล
เชิดชูเกียรติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๗ และข้อ ๓๐ ให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับเกียรติบัตร
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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๓. ใหน้ายทะเบยีนสำานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน เป็นผูร้วบรวมรายชือ่นกัศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการวิชาการ (กว.) พิจารณากลั่นกรองแล้ว
เสนอรายชื่อ นักศึกษาให้อธิการบดี ประกาศรายชื่อการให้เกียรติบัตรในแต่ละปีการศึกษา 
กำาหนดวันเวลาและสถานที่มอบ เกียรติบัตรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำาเนินการ

๔. ใหอ้ธกิารบดเีปน็ผูรั้กษาการตามประกาศน้ี โดยมอีำานาจออกคำาสัง่และตคีวามวนิจิฉยั
ในกรณีเกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ คำาวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ลิ้มสุข )
อธิการบดี
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง ระบบและกลไกการรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยอาศัยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะ และ
หลักสูตรสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาของนักศึกษาในหลักการสำาคัญที่มุ่งเน้น
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญา ในการออกแบบหลักสูตร
ของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา จึงออกประกาศ ระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้

๑. ให้ทุกหลักสูตรสาขาวิชา ดำาเนินการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาในแต่ละ
ปีการศึกษา เพื่อทบทวนกระบวนการรับเข้านักศึกษา ดังนี้

(๑) คุณสมบัติการรับเข้า
(๒) จำานวนรับนักศึกษา
(๓) วิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพและสภาวะการปัจจุบัน และ
(๔) แผนการพัฒนาความพร้อมก่อนการเรียนของนักศึกษาใหม่

๒. ให้งานแนะแนวและรับเข้านักศึกษา สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประสานงาน
กับทุกหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้ 

(๑) จัดทำาแผนรับเข้านักศึกษาใหม่ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ
(๒) จดัทำาแผนประชาสมัพันธก์ารรับเขา้นักศกึษาใหม่รว่มกบัผู้บรหิารสถานศกึษาของ

โรงเรียนในจังหวัดและเขตพื้นที่บริการการศึกษาทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีการศึกษา
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๓. ให้หลักสูตรสาขาวิชาและคณะ ร่วมกับ งานรับเข้านักศึกษา สำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรับเข้านักศึกษา ดังนี้

(๑) จัดทำาแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาเกี่ยวกับการรับเข้านักศึกษา
ทุกประเภท

(๒) รว่มประชมุกจิกรรมการรับเขา้นักศกึษาร่วมกบั งานรบัเข้านกัศกึษา สำานกัสง่เสรมิ
วิชาการและงานทะเบียนเกี่ยวกับการรับเข้านักศึกษาทุกประเภท อย่างต่อเนื่อง

(๓) จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร โดยการมีส่วนร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูแนะแนวของโรงเรียนในจังหวัดและเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
ในแต่ละปีการศึกษา

รายละเอียดของประเด็นในการจัดแผนการแนะแนวสัญจร แผนการรับนักศึกษา
ในแตล่ะปกีารศกึษา และแผนการรบัเขา้นกัศกึษาของนกัศกึษาแตล่ะประเภท หรอืแตล่ะโครงการ
รับเข้านักศึกษา ให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

๔. ใหอ้ธกิารบดมีอีำานาจในการออกประกาศการรบัเขา้ศึกษา และคำาสัง่ในการดำาเนินการ
ต่างๆ ตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติอันเกิดจากการใช้ประกาศนี้ หรือกรณี
ที่มีความจำาเป็นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือข้อกำาหนดในประกาศนี้ให้อธิการบดี 
เป็นผู้มีอำานาจในการวินิจฉัยสั่งการ และคำาวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง ระบบและกลไกการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยอาศัยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๒ และระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะ และ
หลักสูตรสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่นักศึกษาในหลักการสำาคัญ
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ ให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามเกณฑ์ของหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรูณ ์จงึออกประกาศ ระบบและกลไกการพฒันาอาชพีและสหกจิศกึษา เพือ่ใหค้ณะ 
และหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ใช้ประกาศนี้เป็นแนวปฏิบัติในการดำาเนินงานการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา ตลอดจนการพัฒนาอาชีพและสหกิจศึกษาแต่ละปีการศึกษา ดังนี้

๑. ใหท้กุหลกัสตูรสาขาวชิาดำาเนินการเตรยีมความพร้อมดา้นการสง่เสรมิและพฒันาอาชพี
นักศึกษา โดยจัดให้มีการเรียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ จัดทำาโครงการเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนการส่งนักศึกษาเข้าสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม หรือ สหกิจ
ศึกษา ทุกหมู่เรียน

๒. ใหง้านสหกจิศกึษา สำานักสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน ประสานงานกบัทกุหลกัสูตร
สาขาวิชาดังนี้

(๑) รายงานหมูเ่รยีนทีด่ำาเนนิการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาเตรยีมฝกึประสบการณ์
วิชาชีพเรียบร้อยแล้วต่อกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหมู่เรียน

(๒) กำากับ และติดตาม การเสนอโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม
ของนักศึกษาทุกหมู่เรียน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการวิชาการทราบ 
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(๓) กำากับ และติดตาม การจัดส่งรายละเอียดการดำาเนินงานฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ. ๔) ของนักศึกษาทุกหมู่เรียน 

(๔) กำากับ และติดตาม การจัดส่งรายงานผลการดำาเนินงานการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. ๖) เมื่อสิ้นสุดกระบวนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของแต่ละหมู่เรียนแล้ว

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา มีหน้าที่ต้องจัดทำาโครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาคสนาม แผนนิเทศ แผนการประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตลอดจน
การรวบรวมประมวลผลการฝึกของนักศึกษารายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาอาชีพ
ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง การจัดทำาคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แบบประเมินผล 
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามสำาหรับอาจารย์นิเทศก์และพี่เลี้ยง ให้เป็นไปตามมติของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเห็นชอบ

๓. ให้หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ร่วมกับงานสหกิจศึกษา สำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนวางแผนระบบงานสหกิจศึกษาสำาหรับนักศึกษาของแต่ละหมู่เรียน ดังนี้

(๑) ร่วมประชุม และคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ตามเงื่อนไขของ 
สถานประกอบของสหกิจศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมกับงานสหกิจศึกษา

(๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำาหลักสูตรอย่างน้อย ๑ คน ให้ได้
รับการรับรองการเป็นอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา

(๓) ร่วมจัดทำารายละเอียดการดำาเนินงานฝึกสหกิจศึกษา (มคอ. ๔) ของนักศึกษา
ทุกหมู่เรียน กับงานสหกิจศึกษา สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(๔) ร่วม กำากับ และติดตามการนิเทศสหกิจศึกษา และรายงานผลการดำาเนินงาน 
การฝึกสหกิจศึกษา (มคอ. ๖) เมื่อสิ้นสุดกระบวนการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
แต่ละคนและแต่ละหมู่เรียนแล้ว

งานสหกิจศึกษา สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่ต้องจัดทำาโครงการ 
ฝึกสหกิจศึกษา แผนนิเทศสหกิจศึกษา แผนการประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษา ตลอดจนการ
รวบรวมประมวลผลการฝึกของนักศึกษารายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาสหกิจศึกษาของ
นกัศึกษารว่มกบัอาจารยนิ์เทศกส์หกจิศกึษาของหลกัสตูรสาขาวชิาอยา่งตอ่เนือ่ง การจดัทำาคูม่อื
การฝึกสหกิจศึกษา แบบประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษาสำาหรับอาจารย์นิเทศก์ และพ่ีเล้ียง 
ในสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมวิชาการเห็นชอบ



136 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

๔. ให้นักศึกษา ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการเตรียมสหกิจศึกษาของงานสหกิจ
ศกึษา สำานกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน และไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นนกัศึกษาฝกึสหกจิศึกษา
ของสถานประกอบการหรือบริษทัภายใตค้วามร่วมมอืสหกจิศกึษาของมหาวทิยาลยัแลว้ สามารถ
ยื่นคำาร้อง ที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เป็นรายวิชาเตรียมฝึกสหกิจศึกษา ก่อนการออกฝึกสหกิจศึกษาได้

๕. ให้อธิการบดีมีอำานาจในการออกคำาสั่งในการดำาเนินการต่างๆ ตามประกาศนี้ กรณี 
มีปัญหาในทางปฏิบัติอันเกิดจากการใช้ประกาศนี้ หรือกรณีที่มีมีความจำาเป็นต้องปรับปรุงหลัก
เกณฑ ์วธิกีาร หรอืขอ้กำาหนดในประกาศน้ีให้อธกิารบดเีปน็ผู้มอีำานาจในการวินจิฉยัสัง่การ และ
คำาวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ ์
จากการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศัย ไดเ้ขา้ศึกษาในหลกัสตูร
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๕ กำาหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศกึษาตามอธัยาศยั การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณก์ารทำางาน และเป็นไปตามขอ้บังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ(๙) แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกำาหนดแนวปฏิบัติการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ หรือ
ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ไว้ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“ประธานหลักสูตร” หมายถึง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งให้ทำาหน้าที่บริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้
ทำาหน้าที่บริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

“คณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์” หมายถึง คณะกรรมการเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งซ่ึงมีองค์ประกอบตามข้อ ๗ ของระเบียบ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์วา่ดว้ย การเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์ตามหลกัสตูรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

“การศกึษานอกระบบ” หมายถงึ การศกึษาทีม่คีวามยดืหยุน่ในการกำาหนดจดุมุง่หมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไข
สำาคญัของการสำาเรจ็การศกึษา โดยเนือ้หาหลกัสตูรจะตอ้งมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม เช่น หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางหลักสูตร
การศึกษาที่ไม่ได้ให้ปริญญา เป็นต้น

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพ
แวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ

“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“รายวิชา” หมายถึง รายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“การเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์” หมายถงึ การนำาความรูแ้ละประสบการณ์
ของผู้เรียนที่ได้รับจากการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย อันได้แก่ การเข้ารับ
การศึกษา หรือฝึกอบรม การมีประสบการณ์ทำางาน และผลงานต่างๆ มาเทียบเป็นเนื้อหา 
ของรายวิชา หรอืกลุม่วชิาในหลกัสตูรโดยไมต่อ้งลงทะเบยีนเรียนรายวชิานัน้อกีและโอนหน่วยกติ
ของรายวิชานั้นเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กำาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หรือผลการเรียน ต้องเป็นผู้ที่ 
ผ่านการสอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ และมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
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ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอาชีพ
หรือการทำางาน

(๑) หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือ 
กลุ่มรายวิชา โดยมีเนื้อหาความรู้ที่จะเทียบโอนได้ ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหา
รายวิชาที่จะเทียบโอนและจำานวนหน่วยกิตท่ีจะเทียบโอนได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การนับจำานวนชั่วโมงในการเทียบหน่วยกิต และให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยประธาน
หลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำาเป็นประกาศ 
เพื่อการเทียบโอนของนักศึกษา

(๒) หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์จากการฝึกอาชีพหรือการทำางาน 
ให้เทียบโอนเป็นรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเนื้อหาความรู้และประสบการณ์ของกลุ่ม
รายวิชาการ หรอืวชิาชพี วฒุบิตัรหรอืประกาศนยีบตัร หรอืผลการประเมนิความรูจ้ากการอบรม
ที่จัดโดยองค์กรหรือสถาบันที ่ได้รับการยอมรับและเชื ่อถือได้ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
ที่จะเทียบโอนได้ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของเน้ือหารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
รายวิชาการฝึกภาคสนาม ที่จะเทียบโอน และจำานวนหน่วยกิตที่จะเทียบโอนได้ต้องเป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการนับจำานวนชั่วโมงในการเทียบหน่วยกิต

ข้อ ๖ วิธีการเทียบโอนผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอาชีพหรือ
การทำางาน

(๑) การเทียบโอนผลการเรียน ให้นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนรายวิชา จากการศึกษา
ในระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่เกิน ๘ ปี ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอเทียบโอน 
ผลการเรยีนรายวชิาหรอืกลุ่มรายวิชา และยกเว้นรายวิชาเรียน ตามระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒

(๒) การเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์จากการฝึกอาชีพหรือการทำางาน 
ใหน้กัศกึษาทีไ่ด ้รบัวฒุบิตัร หรอืประกาศนยีบตัร หรอืผลการประเมนิความรูจ้ากการอบรม หรอื
การศกึษานอกระบบท่ีจดัโดยสถาบนัทีไ่ดร้บัการยอมรบัและเชือ่ถอืได้ในสาขาวชิาการหรือวิชาชีพ 
หรอืมคีวามรูแ้ละประสบการณจ์ากการฝึกอาชพี หรอืจากประสบการณก์ารทำางาน มาแลว้ ไมเ่กนิ 
๘ ปี ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสามารถขอเทียบโอนเป็นรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้วยการประเมินแฟ้มสะสมงาน ตามเกณฑ์ที่กำาหนดแนบท้ายประกาศนี้
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๗  ขั้นตอนการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอาชีพหรือการทำางาน

(๑) นกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะขอเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณจ์ากการฝกึอาชพีหรอื
การทำางานกับรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกภาคสนาม จะต้องยื่น
คำาร้องขอเทียบโอนต่อสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
ที่มีแผนการจัดการศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 
๓๐ วัน และสามารถยื่นคำาร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

(๒) ผลการประเมินความรู้และหรือประสบการณ์ท่ีจะสามารถเทียบโอนเป็นรายวิชา
ฝกึประสบการณวิ์ชาชพีหรอืรายวชิาการฝกึภาคสนามทีผ่า่นการประเมนิโดยคณะกรรมการเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ และได้รับการประกาศผลเป็นผู้ผ่านการประเมินแล้ว นักศึกษาจะ
ตอ้งดำาเนนิการยกเว้นการเรยีนรายวชิาดงักลา่วและชำาระคา่ยกเวน้การเรียนรายวิชา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เร่ือง อัตราค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี สำาหรับ
นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือ สำาหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี ในภาคการศึกษานั้นๆ หากพ้นภาคการศึกษานั้นไปแล้วนักศึกษา
ไม่ได้ชำาระค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาให้ถือว่าผลการประเมินเป็นโมฆะ และจะนำาประกาศ
ผลการประเมินมาใช้เทียบโอนอีกไม่ได้

ข้อ ๘ วิธีการดำาเนินการเกี่ยวกับการประเมินความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอาชีพ
หรือการทำางาน

ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ที่มีองค์ประกอบ
ตามข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ดำาเนินการประเมินผลเกี่ยวกับ
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำางาน 
ตามแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี้

ประธานคณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เรียกประชุมคณะกรรมการ
เพื่อประเมินผลภายใน ๑๕ วันนับจากวันท่ีได้รับคำาสั่งแต่งต้ัง เกณฑ์การประเมินให้ใช้คะแนน
จากคา่เฉลีย่ของคะแนนการประเมนิของกรรมการทกุคนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ ๖๐ ถอืวา่เปน็ผูผ้า่น
เกณฑ์ประเมินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และเลขานุการคณะกรรมการนำาเสนอ
ผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือให้อธิการบดีประกาศรายช่ือผู้ผ่าน การประเมินการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอาชีพหรือการทำางานกับรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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หรือรายวิชาการฝึกภาคสนาม นักศึกษาผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาฝึกภาคสนาม ต่อไป

ข้อ ๙ เกณฑ์การกำาหนดหน่วยกิตและการบันทึกรายงานผลการศึกษารายวิชา
จากการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ ดังนี้

(๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 
จำานวนหน่วยกิต ที่เทียบโอนและการบันทึกรายงานผลการศึกษารายวิชาที่เทียบโอนได้ 
ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์วา่ดว้ย การโอนผลการเรียนและการยกเว้น
รายวิชาเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒

(๒) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้แนวปฏิบัติทำานองเดียวกับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ตามข้อ ๙ (๑) โดยอนุโลม

ข้อ ๑๐ อัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียน
เหมาจ่ายระดับปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และสำาหรับนักศึกษา
ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ มีอำานาจในการออกประกาศ หรือคำาสั่ง
ทีเ่กี่ยวข้อง และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ขี้ขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

คำาอธิบายการประเมินแฟ้มสะสมงาน
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้พิจารณากำาหนดรายการและ
หลักเกณฑ์การประเมินความรู ้และหรือประสบการณ์ที ่จะสามารถเทียบโอนเป็นรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกภาคสนาม โดยมีรายการประเมิน หลักเกณฑ์ และ
หลักฐานประกอบ ดังน้ี

รายการผลการประเมินแฟ้มสะสมงาน แบ่งเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

เกณฑ์การประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานคุณวุมิ
ระดับอุดมศึกษาแต่ละด้าน

๑. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ หลักฐานประกอบ

๑) มีคุณธรรมจริยธรรม

๒) ตระหนักในศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๓) มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยและเคารพกฏกติกาของสังคม

๔) มีการบ่มเพาะประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักสูตรกำาหนด

๕) ความซื่อสัตย์ สุจริต

๖) การตรงต่อเวลา

๗) ความขยันหมั่นเพียร

๘) ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ

๙) การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

๑๐) ความอดทนในการปฏิบัติงาน
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เกณฑ์การประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานคุณวุมิ
ระดับอุดมศึกษาแต่ละด้าน

๒. ความรู้ความสามารถพื้นฐาน หลักฐานประกอบ

๑) มีความสามารถในการแกปั้ญหาและขอ้โตแ้ยง้ในสถานการณ์อ่ืนๆ 
และการแก้ปัญหาในการทำางานได้

๒) ความมีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๔) ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม

๕) ความสามารถในการตัดสินใจ

๓. ทักษะทางปัญญา หลักฐานประกอบ

๑) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล

๒) สามารถพจิารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกป้ญัหา
ทางวิชาการ หรือวิชาชีพโดยยอมรับข้อจำากัดทางธรรมชาติ
ของความรู้ในสาขาวิชาของตนเอง

๓) ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมาหรือ
ที่เกี่ยวข้อง

๔) การนำาความรู้มาปรับและประยุกต์ใช้ในการทำางาน

๕) ความสามารถในการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางาน และ
พัฒนาตนเอง

๖) สามารถแสดงคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หลักฐานประกอบ

๑) มีความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อื่น

๒) มีภาวะผู้นำาในการทำางานของกลุ่ม
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

เกณฑ์การประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานคุณวุมิ
ระดับอุดมศึกษาแต่ละด้าน

๓) มคีวามสามารถในการแก้ใขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการทำางานของกลุม่

๔) มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ

๕) มีน้ำาใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการทำางานเพื่อส่วนรวม

๖) ได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน

๗) ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน

๘) มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใหม่ๆ

๙) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักฐานประกอบ

๑) มคีวามสามารถในการวเิคราะหด์ว้ยกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณเพ่ือนำาไปประยุกต์ใช้
ในการดำารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

๒) มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาไทย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓) มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔) มีความรู้และทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา
ความรู้เพื่อนำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕) สามารถสรุปประเด็น หัวข้อการประชุม การสนทนาได้ถูกต้อง
ชัดเจน

ใหน้กัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะขอเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณจ์ากการฝกึอาชพี หรอืจาก
ประสบการณ์การทำางาน กับรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกภาคสนาม 
จัดทำาแฟ้มสะสมงาน โดยสรุปเนื้อหาในแต่ละด้านให้มีเนื้อหาที่สะท้อนหัวข้อแต่ละด้านไม่น้อย
กว่าสามในสี่ส่วน จำานวน ๕ ชุด พร้อมคำาร้องเสนอต่อสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนเปิดภาคดารศึกษา ที่มีแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
**************************************************************

ให้คณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประเมินผลภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันที่ได้รับคำาสั่งแต่งตั้ง และใช้คะแนนจากค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินของ
กรรมการทุกคนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินการเทียบโอน 
ความรู้และประสบการณ์ และเลขานุการคณะกรรมการนำาเสนอผลการประเมินต่อ 
มหาวิทยาลัย เพื่อให้อธิการบดีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินการเทียบโอนความรู้ และ
ประสบการณ์ โดยใช้รายการประเมินทั้ง ๕ ด้าน ประกอบกับแฟ้มสะสมงานของนักศึกษา
ผู้ขอประเมิน

*******************************************************************

ชื่อนักศึกษา ...................................... รหัสนักศึกษา .................................
หลักสูตรสาขาวิชา ............................ ภาคการศึกษาที่……....…/…....….. 
คณะ ..................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผลประเมินแฟ้มสะสมงานตามรายการของมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ๕ ด้าน 
เป็นดังนี้

เกณฑ์การประเมินเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแต่ละด้าน

น้ำาหนัก

๑. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ คะแนนที่ได้

๑) มีคุณธรรม จริยธรรม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๒) ตระหนักในศิลปวัฒนธรรมของชาติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๓) มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยและเคารพกฏกติกาของสังคม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๔) มีการบม่เพาะประสบการณใ์นสาขาวชิาชพีทีศึ่กษาขัน้พืน้ฐานตาม
หลักสูตรกำาหนด

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

เกณฑ์การประเมินเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแต่ละด้าน

น้ำาหนัก

๕) ความซื่อสัตย์ สุจริต ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๖) การตรงต่อเวลา ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๗) ความขยันหมั่นเพียร ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๘) ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๙) การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑๐) ความอดทนในการปฏิบัติงาน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๒. ความรู้ความสามารถพื้นฐาน คะแนนที่ได้

๑) มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาและขอ้โตแ้ย้งในสถานการณ์อ่ืนๆ 
และการแก้ปัญหาในการทำางานได้

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๒) ความมีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๔) ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๕) ความสามารถในการตัดสินใจ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๓. ทักษะทางปัญญา คะแนนที่ได้

๑) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๒) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
ทางวิชาการ หรือวิชาชีพโดยยอมรับข้อจำากัดทางธรรมชาติ
ของความรู้ในสาขาวิชาของตนเอง

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๓) ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่ เรียนมาหรือ
ที่เกี่ยวข้อง

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๔) การนำาความรู้มาปรับและประยุกต์ใช้ในการทำางาน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑
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เกณฑ์การประเมินเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแต่ละด้าน

น้ำาหนัก

๕) ความสามารถในการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ  เพือ่พฒันางาน และพฒันา
ตนเอง

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๖) สามารถแสดงคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนนที่ได้

๑) มีความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อื่น ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๒) มีภาวะผู้นำาในการทำางานของกลุ่ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๓) มคีวามสามารถในการแกใ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการทำางานของกลุม่ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๔) มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๕) มีน้ำาใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการทำางานเพื่อส่วนรวม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๖) ได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๗) ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๘) มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใหม่ๆ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๙) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนนที่ได้

๑) มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๒) มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาไทย รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๓) มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

เกณฑ์การประเมินเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแต่ละด้าน

น้ำาหนัก

๔) มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา
ความรู้เพื่อนำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๕) สามารถสรุปประเด็น หัวข้อการประชุม การสนทนาได้ถูกต้อง
ชัดเจน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

รวม

คะแนนรวมทุกด้าน

แปลงน้ำาหนักคะแนน เทียบคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน*

* หมายเหตุ : จากน้ำาหนักคะแนนทั้งหมด (๑๗๕ คะแนน)

สรุปผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักศึกษาช่ือ ………………………......………..

รหัสนักศึกษา ……………………………  ได้คะแนนร้อยละ……………………………………

 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ไม่ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้ประเมิน
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สรุปผลการประเมินแฟ้มสะสม
****************************************************************************************
ชื่อนักศึกษา ...............................................รหัสนักศึกษา ............................................

หลักสูตรสาขาวิชา ......................................ภาคการศึกษาที่……......…/……..……….. 

คณะ.......................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

****************************************************************************************

ผลการประเมินของคณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คะแนนที่ได้

กรรมการ คนที่ ๑ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

กรรมการ คนที่ ๒ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

กรรมการ คนที่ ๓ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

กรรมการ คนที่ ๔ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

กรรมการ คนที่ ๕ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

รวม

คะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินแฟ้มสะสมงาน

 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ไม่ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

กรรมการผู้ประเมิน

ลงชื่อ........................................................................................... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ............................................................................................กรรมการ
ลงชื่อ........................................................................................... กรรมการ
ลงชื่อ........................................................................................... กรรมการ
ลงชื่อ........................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการยืมและคืน

ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้วิธีการในการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง สำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
เป็นประโยชน์ ต่อผู้ใช้บริการและหอสมุดกลางโดยรวม

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการใช้หอสมุดกลาง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (๒) จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการในการยืมและคืน ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ใหย้กเลิกบรรดาประกาศ ระเบยีบ และขอ้บงัคับอืน่ใดท่ีขดัแยง้กบัประกาศนี ้และ
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ ๔ การยืม ให้ผู้ยืมแสดงบัตรสมาชิก หรือบัตรประจำาตัวอื่นที่ทางราชการออก 
ให้มาแสดงต่อบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง 

ข้อ ๕ ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ให้ยืมได้ชื่อเรื่องละ ๑ รายการเท่านั้น

ข้อ ๖ ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อย ของทรัพยากร
สารสนเทศ ก่อนที่จะยืม และให้ถือว่าทรัพยากรสารสนเทศที่ได้ยืมไปอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
และไม่มีความชำารุดบกพร่อง หรือเสียหายแต่อย่างใด
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ข้อ ๗ สมาชิกสามัญที่เป็นคณาจารย์และบุคลากร อาจให้บุคคลอ่ืนมายืมทรัพยากร
สารสนเทศแทนได้ โดยทำาเปน็หนังสอืมอบอำานาจ พร้อมกบัแนบหลกัฐานตาม ข้อ ๔ มาแสดงต่อ
บรรณารกัษห์รอืเจา้หนา้ท่ี และตอ้งรับผดิชอบในความชำารุดเสยีหายหรอืสูญหาย ของทรัพยากร
สารสนเทศที่บุคคลอื่น มายืมแทนด้วย

ข้อ ๘ การยืมทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นหนังสือสำารอง ที่เป็นหนังสือท่ีสงวนไว้ให้ 
กับอาจารย์ที่สอนประจำารายวิชา โดยกำาหนดให้นักศึกษาใช้ค้นคว้าในภาคการศึกษานั้นๆ หรือ
เปน็หนงัสือทีม่จีำานวนเลม่ทีจ่ดัไว้ใหบ้รกิารซึง่มจีำานวนจำากดั ใหย้มืไดเ้ฉพาะสมาชกิสามญัทีเ่ปน็
คณาจารย์และนักศึกษาเท่านั้น

ข้อ ๙ ในกรณีที่ประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อเนื่อง ทรัพยากรสารสนเทศนั้น
ต้องไม่มีผู้จอง และให้ยืมต่อได้เพียงอีก ๑ ครั้ง เท่านั้น

ข้อ ๑๐ สมาชิกอาจขอจองทรัพยากรสารสนเทศที่จะยืมได้ ไม่เกิน ๑ รายการ

ข้อ ๑๑ ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

(๑) ทรัพยากรสารสนเทศที่อนุญาตให้ยืมออกนอกหอสมุดกลาง ได้แก่ 

(ก) สิ่งตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ นวนิยาย เรื่องสั้น วิทยานิพนธ์ รายงานการ-วิจัย 
วารสารหรือนิตยสารฉบับล่วงเวลา และสิ่งพิมพ์อื่นใดตามที่สำานักกำาหนด

(ข) โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ซีดี วีซีดี ดีวีดี ประเภทวิชาการ

(๒) ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกหอสมุดกลาง ได้แก่

(ก) สิ่งตีพิมพ์ ได้แก่ วิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยที่เป็นต้นฉบับ หรือมีเพียง
ฉบับเดยีว วารสารหรอืนติยสารฉบับปจัจบุนั หนงัสอืพิมพ ์และสิง่พมิพอ์ืน่ใดตามท่ีสำานกักำาหนด

(ข) โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ซีดี วีซีดี ดีวีดี ประเภทเพื่อความบันเทิง และวัสดุ อื่นใด
ตามที่สำานักกำาหนด
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๑๒ จำานวนและระยะเวลาที่ให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ นับตั้งแต่วันที่ยืม ดังนี้

ประเภทสมาชิก จำานวนทรัพยากร
สารสนเทศ

ระยะเวลา
(วัน) / รายการ

สมาชิกสามัญที่เป็นคณาจารย์หรือบุคลากร ๒๐ รายการ ๓๐ 

สมาชิกสามัญท่ีเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑๐ รายการ ๑๕

สมาชิกสามัญที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ รายการ ๑๕

สมาชิกสมทบและสมาชิกกิตติมศักดิ์ ๕ รายการ ๗

บุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิก ๕ รายการ ๑

ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์วิธีการกรณีค้างชำาระค่าปรับ ดังนี้

(๑) สมาชิกสามัญที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

(ก) ตัดสิทธิการยืม
(ข) ระงับการลงทะเบียน หรือระงับเอกสารใบรับรองผลการเรียน

(๒) สมาชิกสามัญที่เป็นคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(ก) ตัดสิทธิการยืม
(ข) หักบัญชีเงินเดือน
(ค) ดำาเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัย

(๓) สมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิก
(ก) ตัดสิทธิการยืม หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก
(ข) ยึดเงินค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ
(ค) ดำาเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษตามกฎหมาย

ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำาวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าประกัน

ค่าเสียหายต่อทรัพยากรสารสนเทศ และค่าบริการอื่นๆ
ของหอสมุดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้การกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าเสียหายต่อทรัพยากรสารสนเทศ และ
ค่าบริการอื่นๆ ของหอสมุดกลาง สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและหอสมุดกลาง
โดยรวม 

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การใช้หอสมุดกลาง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ (๒) (๓) ข้อ ๙ ข้อ ๑๔ (๒) ข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๗ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าประกัน ค่าเสียหายต่อทรัพยากรสารสนเทศ และค่าบริการอื่นๆ 
ของหอสมุดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ใหย้กเลิกบรรดาประกาศ ระเบยีบ และขอ้บงัคับอืน่ใดท่ีขดัแยง้กบัประกาศนี ้และ
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ ๔ อัตราค่าธรรมเนียม

(๑) ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ในอัตราปีละ ๑๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุของสมาชิกสมทบ ในอัตราปีละ ๑๐๐ บาท
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

(๓) ค่าธรรมเนียมการทำาบัตรสมาชิกใหม่ของสมาชิกสมทบ ในกรณีบัตรสมาชิก 
ที่ออกให้เสียหาย หรือสูญหาย ในอัตราครั้งละ ๑๐๐ บาท

(๔) ค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการสำาหรับบุคคลภายนอก ที่มิได้เป็นสมาชิก ในอัตรา
วันละ ๒๐ บาท 

ข้อ ๕ อัตราค่าปรับ

(๑) ค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทหลังกำาหนด สำาหรับสมาชิก
ทุกประเภท ในอัตราวันละ ๕ บาท ต่อ ๑ รายการ ต่อ ๑ วัน

(๒) ค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทหลังกำาหนด สำาหรับบุคคล
ภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิก ในอัตราวันละ ๑๐ บาท ต่อ ๑ รายการ ต่อ ๑ วัน

(๓) การผ่อนผัน ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าปรับ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี หรือ
ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ การนับวันเพื่อคิดค่าปรับ ให้นับทุกวันตามปฏิทินรวมทั้งวันหยุดราชการด้วย

ข้อ ๖ ค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ

สมาชิกสมทบและบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิก ที่มีความประสงค์จะยืมทรัพยากร
สารสนเทศ ตอ้งชำาระค่าประกนัทรัพยากรสารสนเทศ ตามจำานวนราคาทรพัยากรสารสนเทศจรงิ
ทั้งหมดที่ยืม

หอสมุดกลางจะคืนเงินค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อผู้ยืมนำาทรัพยากร
สารสนเทศส่งคืนครบทุกรายการ

ข้อ ๗ อัตราค่าเสียหายต่อทรัพยากรสารสนเทศ สมาชิกหอสมุดกลางและผู้ยืม
ต้องรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำารุดหรือสูญหาย จนไม่สามารถใช้การได้ ให้ซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศที่เป็นรายการเดียวกันทดแทน หรือฉบับพิมพ์ที่ใหม่กว่าเดิม ยกเว้นรายการนั้น ไม่มี
จำาหนา่ย ใหซ้ือ้ทรพัยากรสารสนเทศชือ่เรือ่งอืน่ในสาขาวชิาเดยีวกนั ทีม่คีณุคา่ทางวชิาการ และ
ราคาที่ไม่น้อยกว่ารายการที่สูญหาย พร้อมท้ังชำาระค่าดำาเนินการ จำานวน ๑๐๐ บาท และ
ในกรณีที่มีค่าปรับเกินกำาหนดส่ง ต้องชำาระค่าปรับตั้งแต่วันครบกำาหนดส่งจนถึงวันที่ชำาระเงิน
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(๒) กรณีไม่สามารถซื้อทดแทนได้ ผู้ยืมต้องดำาเนินการ ดังนี้

(ก) ชำาระเงินชดใช้เป็นจำานวนอย่างน้อยสองเท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศ
(ข) ชำาระค่าดำาเนินการ จำานวน ๑๐๐ บาท
(ค) ชำาระค่าปรับเกินกำาหนดส่ง ตั้งแต่วันครบกำาหนดส่งจนถึงวันที่ชำาระเงิน

(๓) ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้เคยแจ้งหายไว้ แม้ได้พบภายหลังจากผู้ยืมได้ชดใช้
ค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว ยังถือว่าเป็นสมบัติของงานหอสมุดกลาง และไม่สามารถขอรับ
ค่าเสียหายที่ชำาระแล้วคืนได้

ข้อ ๘ ค่าบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดอื่นในประเทศ

(๑) อัตราค่าบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดอื่นในประเทศ ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของห้องสมุดนั้นๆ

(๒) ค่าถ่ายเอกสาร ตามที่จ่ายจริง
(๓) ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่จ่ายจริง

ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำาวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำาหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ภาคปกติ)
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำาหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกจิการคา้สมยัใหม ่(ภาคปกต)ิ ตามโครงการความรว่มมอืระหวา่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม 

อาศัยอำานาจตามความในข้อ ๘ และข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
การคา้สมยัใหม ่ตามโครงการความรว่มมอืระหวา่ง มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบรูณก์บับรษิทั ซพี ี
ออลล์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๓๑ และ ข้อ ๓๔ ของ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการอำานวยการหลกัสตูร
บรหิารธุรกจิบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการคา้สมยัใหม ่ตามโครงการความรว่มมอืระหวา่ง
มหาวิทยาลัยภัฏเพชรบูรณ์ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เรือ่ง การกำาหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำาหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม ่(ภาคปกต)ิ ตามโครงการความ ร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรูณก์บับรษิทั 
ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
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ข้อ ๓ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำาหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ภาคปกติ) ในอัตราเหมาจ่ายจำานวน 
๒๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา ประกอบด้วย 

(๑) ค่าบำารุงการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าลงทะเบียนรายวิชา ๕,๒๐๐ บาท

(๓) ค่าธรรมเนียมพิเศษ ๕๐๐ บาท

(๔) ค่าบำารุงการกีฬา ๑๐๐ บาท

(๕) ค่าบำารุงห้องสมุด ๓๐๐ บาท

(๖) ค่าบำารุงห้องพยาบาล ๑๐๐ บาท

(๗) ค่ากิจกรรมนักศึกษา ๑๐๐ บาท

(๘) ค่าบริการคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต ๒๐๐ บาท

(๙) ค่าธรรมเนียมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
๑๗,๕๐๐ บาท 

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่งภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำาหนด ในกรณท่ีีนกัศกึษามไิดช้ำาระคา่ธรรมเนยีมการศึกษาภายในกำาหนดเวลาดงักลา่ว นกัศึกษา
จะต้องชำาระค่าปรับตามประกาศที่กำาหนด ไว้ตามข้อ ๕ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด 
(มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓ (๑) - (๘) ให้เรียกเก็บ 
จากนกัศกึษา สว่นคา่ธรรมเนยีมการศกึษาตามขอ้ ๓ (๙) ใหเ้รยีกเกบ็จากบรษิทั ซพี ีออลล ์จำากดั 
(มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม 

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓ (๑) - (๘) ภายในเวลา 
ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓ (๙) ให้งานคลัง กองกลาง 
สำานักงานอธิการบดี ประสานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม 
เพื่อเรียกเก็บตามจำานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนในแต่ละปีการศึกษา 

ในกรณีที่นักศึกษามิได้ชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในกำาหนดเวลาตามวรรคสอง 
นักศึกษาจะต้อง ชำาระค่าปรับตามประกาศที่กำาหนดไว้ตามข้อ ๕ 
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้งจากนักศึกษา 
ตามประกาศ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์เรือ่ง อตัราคา่ลงทะเบยีนเหมาจา่ยระดบัปริญญาตร ี
สำาหรับนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

ในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัย
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายคร้ังจากนักศึกษาตามอัตราที่กำาหนดไว้ในประกาศ
ที่ได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

การชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายคร้ังตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ชำาระ
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

ข้อ ๖ นักศึกษาผู้ใดเรียนครบหลักสูตรแล้ว แต่ยังมีบางรายวิชาท่ีมีการประเมินผล
การเรียนยังไม่สมบูรณ์ (ผลการเรียนเป็น I ) ให้ชำาระเงินเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา 
ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท โดยให้ชำาระภายใน ๖ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้ 
ในกรณีที่มิได้ชำาระเงินภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพ 
การเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนใดนอกจากที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้มหาวิทยาลัย
เรียกเก็บตาม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๘ ในกรณทีีม่ปีญัหาในการปฏบิตัหิรอืไมส่ามารถปฏบิตัติามประกาศนีไ้ด ้หรอืมกีรณี
ที่มิได้กำาหนดไว้ ในประกาศนี้ อธิการบดีจะพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ หรือดำาเนินการเป็นอย่างอื่น ตามที่เห็นสมควรเป็นรายๆ ไปก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ได้กำาหนดให้สถาบัน
อุดมศึกษายกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตท่ีมีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับสากล 
ที่ใช้งานได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กอปรกับการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๓) (๘) และ (๙) แหง่พระราชบัญญติัมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ วรรคสาม และข้อ ๓๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เร่ือง การยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคการศึกษา
เพื่อปวงชน (กศ.ปช.) และระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เร่ือง การใช้การสอบ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง เกณฑ์
การประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
บรรดาประกาศ คำาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
“สถาบันภาษา” หมายความว่า สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
“CEFR” หมายความว่า Common European Framework of Reference 

for Languages (ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลที่มุ่งเน้นในการพัฒนา 
“ทักษะการใช้ภาษา” (English Proficiency) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)

“การทดสอบ” หมายความว่า การทำาข้อสอบเพ่ือทดสอบวัดมาตรฐานระดับ
ความรูค้วามสามารถภาษาอังกฤษดว้ยโปรแกรม English Discoveries, TOEFL ITP, TOEFL iBT, 
TOEIC, IELTS, CU-TEP

“A๒ ชว่งคะแนนลา่ง” หมายความวา่ ช่วงคะแนน ๓๑๐ – ๓๔๓ ของการทดสอบ 
TOEFL ITP

“A๒ ชว่งคะแนนบน” หมายความวา่ ช่วงคะแนน ๓๔๔ – ๓๙๓ ของการทดสอบ 
TOEFL ITP

“B๑ ชว่งคะแนนลา่ง” หมายความวา่ ชว่งคะแนน ๓๙๔ – ๔๓๓ ของการทดสอบ 
TOEFL ITP

“B๑ ชว่งคะแนนบน” หมายความวา่ ช่วงคะแนน ๔๓๔ – ๔๗๓ ของการทดสอบ 
TOEFL ITP

“B๒” หมายความว่า ช่วงคะแนน ๔๗๔ – ๕๑๐ ของการทดสอบ TOEFL ITP
“กิจกรรมพัฒนาภาษา” หมายความว่า การเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรม อบรม

หลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries หรือการเข้าร่วม
กจิกรรมพฒันาภาษาตามทีส่ถาบนัภาษา คณะ หรือหลกัสตูรสาขาวิชาจดัขึน้ ทัง้นี ้ตอ้งออกเปน็
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัย จัดตั้งสถาบันภาษา ซึ่งมีอำานาจหน้าที่ รับผิดชอบในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาและทดสอบวัดมาตรฐานให้เป็นไปตามวิธีการและหลักเกณฑ์
ที่ประกาศนี้กำาหนด
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ข้อ ๖ นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) และบัณฑิตศึกษา 
ทุกคนมีโอกาสได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ และต้องมีมาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
ขั้นต่ำาตามกรอบมาตรฐาน CEFR ดังนี้

๖.๑ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาองักฤษ ตอ้งมมีาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาองักฤษขัน้ต่ำาตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
ระดับ A๒ (ช่วงคะแนนล่าง) ขึ้นไป ดังนี้

(๑) English Discoveries ระดับ basic ๒
(๒) TOEFL ITP ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๒๗
(๓) TOEFL (Internet-based) ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๑๘
(๔) TOEIC ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ 
(๕) IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๑.๕
(๖) CU-TEP ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๑๙

๖.๒ นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ต้องมีมาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นต่ำา
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ A๒ (ช่วงคะแนนบน) ขึ้นไป ดังนี้

(๑) English Discoveries ระดับ basic ๓
(๒) TOEFL ITP ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๖๙
(๓) TOEFL (Internet-based) ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๒๔
(๔) TOEIC ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๒๘๙
(๕) IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๒.๕
(๖) CU-TEP ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๒๙

๖.๓ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ต้องมีมาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
ขั้นต่ำาตามกรอบมาตรฐาน CEFR ดังนี้

(๑) English Discoveries ระดับ Intermediate ๑
(๒) TOEFL ITP ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๔๑๔
(๓) TOEFL (Internet-based) ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๕
(๔) TOEIC ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๖๔
(๕) IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๓.๕
(๖) CU-TEP ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๕๐
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

ข้อ ๗ ใหส้ถาบนัภาษาจดัการทดสอบใหก้บันักศกึษาช้ันปทีี ่๑ ของทกุประเภทการศกึษา
ตามข้อ ๖ ทุกคน โดยไม่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมการทดสอบตามที่มหาวิทยาลัยจัดการทดสอบ
ให้ในครั้งแรกภายในภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

กรณีไม่ผ่านการทดสอบตามกรอบมาตรฐานตามข้อ ๖.๑ ข้อ ๖.๒ และข้อ ๖.๓ นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบใหม่สถาบันภาษา ได้ไม่จำากัดจำานวนครั้งจนกว่าจะผ่าน
การทดสอบตามกรอบมาตรฐานที่กำาหนดโดยนักศึกษาต้องชำาระค่าธรรมเนียมการสอบเอง
ครั้งละ ๑๐๐ บาท

ข้อ ๘ ให้สถาบันภาษา จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาให้กับนักศึกษาทุกประเภทการศึกษา 
ทุกระดับชั้น ตามแผนร่วมพัฒนาของคณะและหลักสูตรสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง 
โดยกิจกรรมพัฒนาภาษาต้องมีเนื้อหาตามมาตรฐาน CEFR โดยนักศึกษาสามารถเลือก
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาตามที่สถาบันภาษากำาหนด และให้มหาวิทยาลัย
จัดทำาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาภาษาตามมาตรฐานความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษขั้นต่ำาเทียบได้กับมาตรฐาน CEFR ที่กำาหนดตามข้อ ๖ และจะต้องมีเวลาเข้าร่วม
กจิกรรมไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ ๘๐ ของเวลากิจกรรมพฒันาภาษา และผ่านการประเมนิตามเกณฑ์
ของกิจกรรมพัฒนาภาษาที่สถาบันภาษากำาหนด 

กรณีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการทดสอบตามกรอบมาตรฐานตามข้อ ๖.๑ ข้อ ๖.๒ และ 
ข้อ ๖.๓ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาที่สถาบันภาษาจัดตามวรรคหนึ่ง 
นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาของคณะ หรือหลักสูตรสาขาวิชาจัดให้ได้ ทั้งนี้
กิจกรรมพัฒนาภาษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาเนื้อหาไม่ต่ำากว่า
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษขั้นต่ำาตามกรอบมาตรฐาน CEFR ก่อน โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะหนึ่ง เป็นผู้พิจารณาเนื้อหากิจกรรมพัฒนาภาษา ประกอบด้วย อธิการบดี
เป็นประธาน ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษซึ่งเสนอโดยสถาบันภาษาจำานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
เป็นกรรมการ และหัวหน้างานสถาบันภาษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

นักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาภาษาที่จัดโดยสถาบันภาษา คณะ หรือหลักสูตรสาขาวิชา 
ตามวรรคสอง ที่มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือ จะได้รับการพิจารณายกเว้นการผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษขั้นต่ำาตามกรอบมาตรฐาน CEFR ตามข้อ ๖

ข้อ ๙ นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าอบรมวิธีใช้โปรแกรม English Discoveries เพื่อ
พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
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ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR และมีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษา
อังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสอบปีการศึกษาละ 
๑ ครั้ง และหากประสงค์จะสอบมากว่า ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมเอง 
ครั้งละ ๑๐๐ บาท

ข้อ ๑๐ ใหม้หาวทิยาลยั ใช้เกณฑค์วามรู้ความสามารถภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR เป็นเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑๐.๑ นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิชาเอก
ภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ จะต้องเข้าทดสอบ 
และร้อยละ ๕๐ ของจำานวนผู้เข้าทดสอบจะต้องมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B๑ (ช่วงคะแนนล่าง) ขึ้นไป ดังนี้

(๑) English Discoveries ระดับ intermediate ๑
(๒) TOEFL ITP ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๙๔
(๓) TOEFL (Internet-based) ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๐
(๔) TOEIC ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๒๖
(๕) IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๓
(๖) CU-TEP ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๕

๑๐.๒ นกัศกึษาชัน้ปสุีดทา้ยระดบัปรญิญาตร ีวชิาเอกภาษาองักฤษ หรือหลักสตูร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
จะต้องเข้าทดสอบ และร้อยละ ๕๐ ของจำานวนผู้เข้าทดสอบจะต้องมีความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B๑ 

(ช่วงคะแนนบน) ขึ้นไป ดังนี้
(๑) English Discoveries ระดับ intermediate ๒
(๒) TOEFL ITP ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๔๑๔
(๓) TOEFL (Internet-based) ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๕
(๔) TOEIC ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๖๔
(๕) IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๓.๕
(๖) CU-TEP ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๕๐
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ตอนที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆ

๑๐.๓ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
จะต้องเข้าทดสอบ และร้อยละ ๕๐ ของจำานวนผู้เข้าทดสอบจะต้องมีความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B๑ (ช่วงคะแนนบน) ขึ้นไป ดังนี้

(๑) English Discoveries ระดับ intermediate ๒
(๒) TOEFL ITP ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๔๓๔
(๓) TOEFL (Internet-based) ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๔๑
(๔) TOEIC ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๔๕๐
(๕) IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๔
(๖) CU-TEP ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๕๒

ข้อ ๑๑ ให้สถาบันภาษา จัดทำาหนังสือรับรองความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำาหรับนักศึกษาทุกประเภทการศึกษาที่มีผลการทดสอบตามข้อ 
๑๐ หรือผู้ที่มีคะแนนผลการทดสอบ TOEFL ITP ระดับ B๑ ขึ้นไป และการรับรองผลการผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศนี้ ให้รับรองเฉพาะผลการสอบที่มีอายุไม่เกินสองปี นับตั้งแต่ 
วนัทีม่หาวทิยาลยัประกาศรายชือ่ ทัง้นี ้การทดสอบดว้ยโปรแกรม English Discoveries ใหนั้บอายุ
การรับรองผลการสอบตั้งแต่วันที่เข้าสอบ

ข้อ ๑๒ ใหส้ถาบนัภาษา สง่รายช่ือนักศกึษาทีส่อบผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรอืผา่นกจิกรรม
พัฒนาภาษาให้ส่วนราชการภายในระดับคณะที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีมีอำานาจในการออกคำาสั่งและสั่งการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็น 
ผู้มีอำานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คำาวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



ตอนที่ ๓
• งานบริการการศึกษา
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ตอนที่ ๓ งานบริการการศึกษา

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสประจำาตัวนักศึกษา

รหัสประจำาตัวนักศึกษาทุกคน จะประกอบด้วยเลข ๑๒ หลัก มีความหมาย ดังนี้

๑
ป�การศึกษา

๒
ศูนย�การศึกษา

๕
รหัสสาขาว�ชา

๔
ระดับการศึกษา

๓
ประเภทนักศึกษา

๖
หมู�เร�ยน

๗
ลำดับนักศึกษา

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

การปฏิบัติตนในการขอรับบริการ

นักศึกษาควรยึดแนวปฏิบัติในการรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ดังต่อไปนี้

๑. แสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่ไปติดต่อกับหน่วยงาน
๒. แต่งกายสุภาพ เมื่อไปติดต่อกับหน่วยงาน
๓. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ประจำาหน่วยงานด้วยกิริยาวาจาสุภาพ
๔. เตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบต่างๆ ให้พร้อม 
๕. ศึกษาข้ันตอนการขอรับบริการของแต่ละหน่วยงานโดยละเอียดและปฏิบัติตามข้ันตอน

ตัวอย่างเช่น

การติดต่อกับเคาเตอร์สำานักส่งเสริมวิชาการ ซ่ึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร และหลักฐาน
ทางการศกึษา หรอืทะเบียนประวตันัิกศกึษา นักศกึษาจงึจำาเปน็ตอ้งยืน่คำารอ้งเพือ่เปน็หลกัฐาน 
ควรปฏิบัติดังนี้

- ยื่นคำาร้องให้ตรงความประสงค์
- กรอกรายละเอียดในคำาร้องให้ครบและชัดเจน
- ดำาเนินการยื่นเอกสารผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามที่ระบุในคำาร้องให้ครบ
- ติดตามผลหลังจากยื่นคำาร้องแล้ว ๓ – ๕ วัน

ดังนั้นนักศึกษาควรวางแผนก่อนล่วงหน้า สำาหรับการติดต่อขอหลักฐานต่างๆ อย่างน้อย 
๓ – ๕ วัน ก่อนถึงวันที่ต้องการใช้หลักฐานเหล่านั้น เพราะเคาเตอร์สำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนจะไม่สามารถให้บริการแก่นักศึกษาโดยเร่งด่วนได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันจะส่งผลเสียหายแก่ทั้งนักศึกษา
และมหาวิทยาลัย
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ตอนที่ ๓ งานบริการการศึกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาตรวจสอบรายว�ชาเร�ยนได�ที่
(http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice)

นักศึกษาต�องตรวจสอบรายว�ชา
การลงทะเบียนเร�ยนให�ถูกต�อง

การ
ลงทะเบียนเร�ยน

ถูกต�อง

พ�มพ�บัตรลงทะเบียน
(https://www.pmis.pcru.ac.th/

mis/webservice/)
ตามกำหนดปฏิทินว�ชาการ
และชำระเง�นที่ฝ�ายงานคลัง

หร�อธนาคาร
ตามวันและเวลาที่กำหนด

ใบเสร็จรับเง�น
เก็บไว�เป�นหลักฐานต�อไป

นักศึกษาจะต�องตรวจสอบชื่อ – สกุล, รายว�ชา, section, ชื่อผู�สอนให�ถูกต�อง
ก�อนชำระเง�นลงทะเบียนเร�ยน และเก็บใบเสร็จรับเง�นเป�นหลักฐาน เพ�่อประโยชน�ของนักศึกษา

การลงทะเบียน
ไม�ถูกต�องให�
เพ��ม – ถอน
ว�ชาเร�ยน
ให�ถูกต�อง

หมายเหตุ



169Handbook Student Phetchabun Rajabhat University

การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หมายถึง การรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่กำาลัง
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นักศึกษากรอกรายละเอียดต�างๆ ในคำร�องให�สมบูรณ�

นำใบรับรองไปชำระเง�นที่ฝ�ายงานคลัง

นำใบรับรองมายื่นที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน
โดยมีลายเซ็นการรับเง�นของฝ�ายงานคลังแล�ว

ประมาณ ๓ วัน หลังยื่นคำร�อง
ติดต�อขอรับใบรับรอง พร�อมแสดงหลักฐานการชำระเง�น

การขอใบรายงานผลการศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Transcript)
(สำาหรับนักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่)

ใบรายงานผลการศึกษา หมายถงึ การรายงานผลการเรยีนและรายวชิาทัง้หมดทีน่กัศกึษา
ลงทะเบียนเรียน / หรือกรณีที่สำาเร็จการศึกษาแล้ว หรือเอกสารหาย

ยื่นคำรองที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน

นำคำร�องใบชำระเง�นที่ฝ�ายงานคลัง

นักศึกษากรอกรายละเอียดต�างๆ ในคำร�องขอใบรายงานผลการศึกษา
โดยระบุว�า ภาษาไทย และ/ หร�อภาษาอังกฤษให�สมบูรณ�

ติดต�อขอรับใบรายงานผลการศึกษา พร�อมแสดงหลักฐานการชำระเง�น
หลังจากยื่นคำร�อง ๓ วันทำการ
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ตอนที่ ๓ งานบริการการศึกษา

การขอยกเลิกรายวิชา

เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดแล้ว นักศึกษามีความประสงค์จะไม่เรียน 
ในรายวิชานัน้ นกัศึกษาขอยกเลกิรายวิชา โดยยืน่คำาร้องทีส่ำานกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
(ให้ยื่นคำาร้องภายในกำาหนดระยะเวลาตามปฏิทินวิชาการ)

นักศึกษา “กยศ.” ให�แนบบัตรลงทะเบียนแทน หลักฐานการชำระเง�นหมายเหตุ

ขอใบคำร�องขอยกเลิกรายว�ชาจากสำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน
และกรอกรายละเอียดต�างๆ ให�สมบูรณ� พร�อมแนบหลักฐาน

การชำระเง�นลงทะเบียนเร�ยน
http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/

ยื่นคำร�องยกเลิกรายว�ชาเร�ยนที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน 
เพ�่อเสนออนุมัติ

สำนักส�งเสร�มว�ชาการฯ ดำเนินการยกเลิกรายว�ชา

ให�นักศึกษาตรวจสอบการยกเลิกรายว�ชาเร�ยนได�ที่
http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice

ขอความเห็นของอาจารย�ผู�สอนว�ชาที่ขอยกเลิก
โดยอาจารย�ผู�สอนตรวจสอบ Section

รหัสว�ชาและชื่อว�ชาพร�อมเซ็นชื่อให�ความเห็น

ขอความเห็นการยกเลิกรายว�ชาจากอาจารย�ที่ปร�กษา
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การขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีผลการเรียน D

กรณทีีน่กัศกึษาไดผ้ลการเรยีน “D” อนญุาตใหล้งทะเบยีนเรยีนซ้ำา เพ่ือใหค่้าระดบัคะแนน
เฉลี่ยสะสมสูงขึ้น หรือเพื่อให้ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 
ให้กระทำาได้ไม่เกิน ๒ รายวิชา ตลอดหลักสูตร โดยให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนน 
เฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้าย

ให�นักศึกษาดำเนินการก�อนหมดเวลาเพ��ม-ถอนรายว�ชาหมายเหตุ

ขอใบคำร�องขอลงเร�ยนว�ชาที่มีผลการเร�ยนเป�น “D”
จากสำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน

และกรอกรายละเอียดต�างๆ ให�สมบูรณ�
http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/

ผ�านความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปร�กษา

ยื่นคำร�องที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน เพ�่อเสนออนุมัติ

ดำเนินการเพ��มรายว�ชาที่มีผลการเร�ยนเป�น “D”
ตามประกาศปฏิทินว�ชาการ

ให�นักศึกษาตรวจสอบรายว�ชาเร�ยนได�ที่
http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice
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ตอนที่ ๓ งานบริการการศึกษา

การขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา

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

เกณฑ์ประกอบการพิจารณา

กรณีที่ ๑ ให้เรียนได้เฉพาะรายวิชาที่สอบตก หรือ เพิ่มรายวิชาอื่นแทนวิชาที่ยกเลิกไว้

กรณีที่ ๒ ใหเ้รยีนไดเ้มือ่มรีายวชิาตามแผนภาคเรียนนัน้นอ้ย เนือ่งจากไดร้บัการยกเวน้
หรือโอนวิชาเรียน

กรณีที่ ๓ กรณีจำาเป็นอื่นๆ โดยผ่านการพิจารณาของฝ่ายวิชาการ

ข้อควรระวังในการเพิ่มถอนรายวิชา

๑. สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเพิ่มรายวิชา
ที่มีวันเวลาเรียนและวันเวลาสอบตรงกับรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น

๒. นักศึกษาที่ขอเพิ่มรายวิชาใน section ใดต้องเข้าเรียนใน section นั้นเท่านั้น 
หากไม่เข้าเรียน นักศึกษาจะได้ผลการเรียนตามการประเมินของอาจารย์ผู้สอน

๓. สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะรับคำาร้องก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์สอน (หรือประธานสาขาวิชาของอาจารย์ผู้สอน) แล้วเท่านั้น

๔. สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของสงวนสิทธิ์ในการติดต่องานกับนักศึกษา
ที่แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น

๕. การดำาเนินการทุกอย่างต้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามปฏิทินวิชาการกำาหนดไว้
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การขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา

รอเจ�าหน�าที่
ตรวจสอบ

ข�อมูล

นักศึกษาขอร�บคำร�องขอเพ��ม-ถอยรายว�ชา
กรอกข�อมูลให�สมบูรณ�

นักศึกษา
ตรวจสอบรายว�ชาที่ต�อง

การเพ��ม-ถอนได�จาก
ตารางสอน

เสนออาจารย�ที่ปร�กษา

อนุญาต ไม�อนุญาต

ไม�อนุญาต

ไม�อนุญาต

อนุญาต

ยกเลิกการเพ��ม-ถอน

เจ�าหน�าที่เสนอแบบคำร�องขอเพ�่อขออนุมัติจาก
ผู�อำนวยการสำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน

นักศึกษานำใบคำร�องที่ได�รับการอนุญาตแจ�งผู�สอน
เพ�่อขอบันทึก ขอเพ��มในบัญชีและเข�าเร�ยนตามปกติ

เสนออาจารย�ผู�สอน

นักศึกษากรอกข�อมูลลงระบบทะเบียนและวัดผล
พ�มพ�หน�าเพจ ๑ ใบ และส�งเอกสารที่สำนักส�งเสร�ม

ว�ชาการและงานทะเบียน

รอผลการ
พ�จารณา ๓ วัน
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ตอนที่ ๓ งานบริการการศึกษา

การขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

การขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ หมายถึง เป็นการเปิดสอนรายวิชาให้แก่นักศึกษา
ท่ีมีสภาพนักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย และเป็นรายวิชาท่ีไม่มีเปิดสอนให้แก่นักศึกษา หรือ หมายถึง
รายวิชาท่ีเป็นหลักสูตรเก่า เม่ือตรวจสอบแล้ว รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย 
ตลอดแผนการเรียน

เงื่อนไข

๑. ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติ หรือ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ตกค้างของรุ่น หรือ
นักศึกษาปีสุดท้ายของการเรียนตามปกติ หรือเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ 
หรือนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนหรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นรายวิชาเรียน

๒. สำาหรับนักศึกษาท่ีจะสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียน 
จำานวนหน่วยกิตรวมท้ังหมดต้องไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือไม่เกิน 
๑๗ หน่วยกิต สำาหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือไม่เกิน ๑๑ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน

๓. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาภาคปกติขอเปิดเรียนกรณีพิเศษในภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 
และไม่อนุญาตให้นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชนขอเปิดเรียนกรณีพิเศษในภาคปกติ  
ยกเว้นในกรณีที่เป็นนักศึกษาตกค้าง หรือนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย หรือเป็นนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔

๔. การขอเปิดเรียนกรณีพิเศษต้องกระทำาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำาหนดตามปฏิทินวิชาการ
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การขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการเป�ดกรณีพ�เศษ
ตามปฏิทินว�ชาการและกรอกคำร�องรายละเอียดให�ครบถ�วน

ยื่นคำร�องที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน
 เพ�่อเสนอขออนุมัติ

ประมาณ ๗ วัน หลังยื่นคำร�องให�นักศึกษา
พ�มพ�บัตรลงทะเบียน (http://www.pmis.pcru.ac.th/mis/webservice)

ผ�านความเห็นชอบของอาจารย�ผู�สอน
(อาจารย�ผู�สอนลงนาม)

ผ�านความเห็นชอบของประธานหลักสูตรของอาจารย�ผู�สอน
(ประธานหลักสูตรลงนาม)
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ตอนที่ ๓ งานบริการการศึกษา

Library

การยื่นคำาร้องขอสอบปลายภาค
(กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค)

นักศึกษาท่ีมีเหตุจำาเป็นไม่สามารถมาสอบปลายภาคได้ ให้ดำาเนินการยื่นคำาร้องขอสอบ
ปลายภาค ตามขอ้บังคบัวา่ดว้ยการจดัการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีส่ำานกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
ตามกำาหนดปฏิทินวิชาการ

โดยนักศึกษาจะต้องย่ืนคำาร้องพร้อมท้ังแนบหลักฐานตามความเป็นจริง เพื่อให้
คณะกรรมการวิชาการพิจารณา เช่น ปว่ย จะตอ้งแนบใบรบัรองแพทยท์ีอ่อกใหจ้ากโรงพยาบาล
เท่านั้น หรือ ไปราชการ ต้องแนบคำาสั่งไปราชการ เป็นต้น (ไม่มีหลักฐานไม่รับคำาร้อง)

ผลการพิจารณา มีดังนี้

๑ กรณอีนญุาตให้สอบปลายภาค ใหน้กัศกึษาตดิตอ่กบัอาจารยผ์ูส้อน เพือ่ดำาเนนิการ
สอบปลายภาคตามประกาศ

๒ กรณีไม่อนุญาตให้สอบปลายภาคจะได้รับการผลการเรียนเป็น E ในรายวิชานั้น
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การยื่นคำาร้องขอสอบปลายภาค
(กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค) และกรณีเวลาเรียนไม่ถึง ๘๐%

จะต�องมีหลักฐานประกอบคำร�องที่เกี่ยวข�องและเชื่อถือได�เพ�่อให�คณะกรรมการ
พ�จารณา หากไม�มีหลักฐานมาประกอบจะไม�รับคำร�อง

หมายเหตุ

ขอคำร�องขอสอบปลายภาคที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน
http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/

ยื่นต�อเจ�าหน�าที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน
พร�อมหลักฐานเพ�่อประกอบการพ�จารณาสิทธิการสอบปลายภาค

นายทะเบียน นำเสนอคณะกรรมการว�ชาการพ�จารณา

ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิสอบปลายภาคที่เว็บไซต�
ของสำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน

http://academic.pcru.ac.th

กรอกรายละเอียดต�างๆ ในคำร�องให�สมบูรณ�

ผ�านความเห็นของอาจารย�ที่ปร�กษา และอาจารย�ผู�สอน
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ตอนที่ ๓ งานบริการการศึกษา

การลาของนักศึกษา

การลาป่วย นักศึกษาผู้ใดป่วยจนที่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลา 
พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือจากสถานพยาบาลเอกชน 
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

การลากิจ นักศึกษาผู้ใดมีกิจจำาเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลา 
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนำาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน

ขอคำร�องใบลาที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน
หร�อดาวน�โหลดได�ที่

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

ยื่นต�ออาจาย�ผู�สอนพ�จารณา และเก็บหลักฐาน
ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเร�ยนไม�ถึงร�อยละ ๘๐

เพ�่อประกอบการพ�จารณาสิทธิการสอบปลายภาค

กรอกรายละเอียดต�างๆ ในคำร�องให�สมบูรณ�

ผ�านความเห็นชอบของอาจารย�ที่ปร�กษา
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การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

กรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนเป็น “I” ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร ต้องยื่นคำาร้อง
ขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป ระหว่างรอเกรดแก้ I และนักศึกษา 
ต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จตามกำาหนดปฏิทินวิชาการ โดยจะต้องชำาระค่าธรรมเนียมรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย

นำคำร�องไปชำระเง�นค�าธรรมเนียมที่ฝ�ายงานคลัง

ส�งคำร�องที่ชำระเง�นแล�วที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน

ขอคำร�องขอรักษาสภาพการเป�นนักศึกษา
ท่ีสำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน

และกรอกรายละอียดต�างๆ ในคำร�องให�สมบูรณ�
http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/

ผ�านความเห็นชอบของอาจารย�ที่ปร�กษา

ยื่นคำร�องที่ส�งสำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน เพ�่อเสนออนุมัติ
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ตอนที่ ๓ งานบริการการศึกษา

การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

กรณีที่นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้น 
ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา สามารถขอคืนสถานภาพ กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ 
โดยใหถ้อืระยะเวลาทีพ่น้สถานภาพการเปน็นักศกึษา เปน็ระยะเวลาพกัการศกึษา โดยนักศกึษา
จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมเพื่อคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามที่กำาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย

ส�งคำร�องที่ชำระเง�นแล�วที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน

นำคำร�องไปชำระเง�นค�าธรรมเนียมที่ฝ�ายงานคลัง

ขอคำร�องขอคืนสถานภาพการเป�นนักศึกษาที่
สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน
และกรอกรายละเอียดต�างๆ ให�สมบูรณ�

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

ผ�านความเห็นชอบของอาจารย�ที่ปร�กษา

ยื่นคำร�องที่ส�งสำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน เพ�่อขอออนุมัติ
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การขอพักการศึกษา

นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ดังกรณีต่อไปนี้

(๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร

(๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซ่ึงมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน

(๓) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ

(๔) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะกรรมการวิชาการเห็นสมควรให้พักการเรียน

นักศึกษาท่ีมีความจำาเป็นไม่สามารถเรียนได้ ในภาคเรียนใดจะต้องย่ืนคำาร้องขอพักการศึกษา 
ทั้งนี้ต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูก
ปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียน
ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

ส�งคำร�องที่ชำระเง�นแล�วที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน

นำคำร�องไปชำระเง�นค�าธรรมเนียมที่ฝ�ายงานคลัง

ขอคำร�องขอพักการเร�ยน ที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน
และกรอกรายละเอียดต�างๆ ให�สมบูรณ�

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

ผ�านความเห็นชอบของอาจารย�ที่ปร�กษา

ยื่นคำร�องที่ส�งสำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน เสนอขออนุมัติ
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ตอนที่ ๓ งานบริการการศึกษา

การโอนผลการเรียน

การนำาหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์เพือ่ใชน้บัเปน็สว่นหนึง่ของการศกึษาในมหาวทิยาลยัโดยไมต่อ้ง
ศึกษารายวิชานั้นอีกรายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่กำาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 
โดยต้องโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดจากหลักสูตรเดิม และชำาระค่าธรรมเนียม
ตามที่กำาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย

การโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๑. เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แต่ไม่สำาเร็จการศึกษาและ
ขอกลับเข้ามาเรียนในหลักสูตรเดิม

๒. เป็นนักศึกษาที่อยู่ในประเภทเดียวกันหรือเปลี่ยนประเภทนักศึกษา จากนักศึกษา
ภาคปกติเป็นนักศึกษาภาค กศ.ปช. 

๓. เป็นนักศึกษาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ท่ีขอย้ายสาขาวิชาเรียน

ขอโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

๑. นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า ๒.๐๐ 
ในระดับปริญญาตรี

๒. นักศึกษาต้องโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

๓. นักศึกษาต้องทำาเร่ืองโอนผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรก
ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

๔. การดำาเนินการโอนผลการเรียนของนักศึกษา ให้สำานักส่งเสริมวิชาการฯ 
เป็นผู้พิจารณาการโอนผลการเรียนและให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ

๕. ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
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การโอนผลการเรียน

นำหลักฐานการเทียบโอนผลการเร�ยนส�งสำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน

กรณีได�รับอนุญาตให�โอนผลการเร�ยนได�แล�ว
ให�นำหลักฐานไปชำระเง�นที่ฝ�ายงานคลัง

ให�นักศึกษาติดตามผลการขอโอนผลการเร�ยน
ที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน หลังจากยื่นคำร�อง ๗ วันทำการ

นักศึกษารับคำร�องขอโอนผลการเร�ยนที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน
และกรอกรายละเอียดต�างๆ ให�สมบูรณ�

ผ�านความเห็นชอบของอาจารย�ที่ปร�กษา

ยื่นคำร�องที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน
เพ�่อเสนอขออนุมัติ
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ตอนที่ ๓ งานบริการการศึกษา

การยกเว้นรายวิชาเรียน

การนำาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่ เคยศึกษาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย หรือสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองเพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดย
ไมต่อ้งศึกษารายวิชาน้ันอีก และชำาระคา่ธรรมเนียม ตามทีก่ำาหนดไว้ในประกาศของมหาวทิยาลยั

คุณสมบัติของผู้ขอยกเว้นรายวิชาเรียนมีดังนี้

๑. เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองแล้วไม่เกิน ๘ ปี นับตั้งแต่วันที่สำาเร็จการศึกษาหรือยังไม่สำาเร็จ 
การศึกษา และกลับเข้ามาศึกษาในหลักสูตรใดๆ ของมหาวิทยาลัย

๒. เป็นผู้ที่กำาลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และลาออกจากหลักสูตรเดิม 
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่

๓. เป็นนักศึกษาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ท่ีขอย้ายสาขาวิชาเรียน

การยกเว้นรายวิชาเรียนให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

๑. รายวิชาที่นำามายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเน้ือหาสาระครอบคลุมสามในสี่ส่วน 
ของคำาอธิบายรายวิชา

๒. การยกเว้นรายวชิาเรยีน ใหย้กเวน้ไดเ้ฉพาะรายวชิาทีม่ผีลการเรยีนไมต่่ำากวา่ระดบั C 
หรือระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือ P หรือเทียบเท่า

๓. รายวิชาทีไ่ดร้บัยกเว้น จะมผีลการเรยีนเปน็ “ผา่นเกณฑ์” และใหบั้นทึกไวใ้นใบรายงาน
ผลการศึกษาของนักศึกษา โดยใช้อักษร “P”
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การยกเว้นรายวิชาเรียน

นักศึกษาตรวจสอบรายว�ชายกเว�นจาก
ประกาศการเทียบยกเว�นรายว�ชา

แนบใบรายงานผลการเร�ยน

นักศึกษาลงชื่อส�งใบรายงานผลการเร�ยน

กรอกข�อมูลในระบบยกเว�น

ติดต�อเจ�าหน�าที่

ไม�มี

ไมผ�าน

ผ�าน

มี

นักศึกษามารับเอกสารยกเว�นไปให�
อาจารย�ที่ปร�กษาลงนามและส�งคืน

สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน

๗ วันทำการ มารับไปชำระเง�น
และชำระภายใน ๓๐ วัน และส�งคืน

สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาตรวจสอบการพ�จารณา
๗ วันทำการ

ตรวจสอบ
รายว�ชาในประกาศ

มหาว�ทยาลัย
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ตอนที่ ๓ งานบริการการศึกษา

การยกเว้นรายวิชา GE

สำาหรับผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ไม่เกิน ๘ ปี และเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี 
หรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาที่นำามายกเว้นรายวิชาเรียน 
ให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำากว่าระดับ C หรือระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือ P 
หรือเทียบเท่า และชำาระค่าธรรมเนียมตามที่กำาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย

นำหลักฐานการยกเว�นรายว�ชาเร�ยน
ผลการเร�ยนส�งสำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน

กรณีได�รับการยกเว�นรายว�ชาเร�ยน
ให�นำหลักฐานไปชำระเง�นที่ฝ�ายงานคลัง

นักศึกษารับทราบผลคำร�องที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน

ยื่นที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน

ความเห็นประธานหลักสูตร / สาขาว�ชา

นักศึกษารับคำร�องที่ช�องคำร�อง (สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน)

กรอกรายละเอียดต�างๆ ในคำร�องให�สมบูรณ�

ผ�านการพ�จารณาจากอาจารย�ที่ปร�กษา
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การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

ส�งคำร�องที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน
เพ�่อเสนอรองอธิการบดีฝ�ายว�ชาการอนุมัติ

ผ�านการตรวจสอบจากกองพัฒนานักศึกษา
(ตรวจสอบข�อผูกพันกับหอพัก, กยศ.)

ผ�านการตรวจสอบจากสำนักว�ทยบร�การฯ (ตรวจสอบหนังสือค�าง)

ผ�านการตรวจสอบจากหัวหน�างานคลัง

ขอคำร�องขอลาออกที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน
กรอกรายละเอียดต�างๆ ให�เสมบูรณ�

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

ผ�านคำยินยอมจากผู�ปกครอง (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ)

ผ�านความเห็นชอบของอาจารย�ที่ปร�กษา
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ตอนที่ ๓ งานบริการการศึกษา

การขอเปลี่ยนคำานำาหน้า ชื่อ ชื่อสกุล

เมื่อนักศึกษาเปลี่ยนคำานำาหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ต้องดำาเนินการผ่านระบบทะเบียนและวัดผล
ของนักศึกษา โดยดำาเนินการตามขั้นตอนของระบบให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

การขอเปลี่ยนคำนำหน�า ชื่อ ชื่อสกุล ต�องดำเนินการก�อนสำเร็จการศึกษาหมายเหตุ

พ�มพ�เอกสารคำร�องที่ยืนยันผ�านระบบแล�ว
พร�อมแนบหลักฐานการเปลี่ยน ฉบับสำเนา ๑ ชุด
http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/

ผ�านความเห็นชอบของอาจารย�ที่ปร�กษา

ส�งคำร�องพร�อมสำเนาหลักฐาน
ที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน
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การขอย้ายภาคการศึกษา

นักศึกษาท่ีประสงค์ขอย้ายภาคการศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
และต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษาที่อนุมัติให้ย้ายภาคการศึกษาได้
จะต้องกรอกข้อมูลการรายงานตัวการย้ายภาคการศึกษา เพื่อได้รับรหัสประจำาตัวนักศึกษา

นักศึกษาที่ต้องการย้ายภาคการศึกษา ต้องดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

นักศึกษาเข�ยนใบรายงานตัวการย�ายภาคการศึกษา

นักศึกษาที่ย�ายภาคการศึกษาแล�ว ให�ดำเนินการโอนผลการเร�ยน หร�อ ยกเว�นผลการเร�ยนได�แล�วแต�กรณี
และให�ดำเนินการภายในภาคการศึกษาแรก

หมายเหตุ

ขอคำร�องขอย�ายภาคการศึกษา
ที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน และกรอกรายละเอียดต�างๆ ให�สมบูรณ�

ผ�านความเห็นชอบจากหัวหน�างานทะเบียนและประมวลผล

ยื่นคำร�องที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน เพ�่อรออนุมัติ

ผ�านการตรวจสอบข�อมูลจากเจ�าหน�าที่
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ตอนที่ ๓ งานบริการการศึกษา

การขอย้ายสาขาวิชา

นกัศกึษาทีป่ระสงคข์อยา้ยสาขาวชิา จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนไมน่อ้ยกวา่ ๑ ภาคการศกึษา 
และต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษาที่อนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาได้จะต้อง
กรอกข้อมูลการรายงานตัวเข้าสาขาใหม่ เพื่อรับรหัสประจำาตัวนักศึกษา

นักศึกษาที่ต้องการย้ายสาขาวิชา ต้องดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ยื่นคำร�องที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน เพ�่อรออนุมัติ

นักศึกษาเข�ยนใบรายงานตัวในสาขาว�ชาใหม�

นักศึกษาที่ย�ายสาขาว�ชาแล�ว ให�ดำเนินการโอนผลการเร�ยน หร�อ ยกเว�นผลการเร�ยนได�แล�วแต�กรณี
และให�ดำเนินการภายในภาคการศึกษาแรกเข�าสาขาว�ชาใหม�

หมายเหตุ

ขอคำร�องขอย�ายสาขาว�ชา
ที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน และกรอกรายละเอียดต�างๆ ให�สมบูรณ�

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

ผ�านความเห็นชอบของอาจารย�ที่ปร�กษา

ผ�านการตรวจสอบจากหัวหน�างานทะเบียนฯ

ผ�านความเห็นชอบของประธานสาขาว�ชาเดิม/ประธานสาขาว�ชาใหม�
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การขอย้ายสถานศึกษา

นกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะยา้ยสถานศกึษาตอ้งเปน็ผูท้ีศ่กึษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ไมน่อ้ยกวา่ ๑ ปกีารศกึษา และนกัศกึษาควรตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดกบัสถานศึกษาทีต่อ้งการ
จะย้ายเพื่อความรวดเร็ว

หากนักศึกษาต�องการถือหนังสือไปเอง โปรดแจ�งเจ�าหน�าที่หมายเหตุ

นักศึกษาต�องติดตามผลการขอย�าย หลังจากยื่นคำร�อง ๕ วันทำการ

ยื่นคำร�องที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน

ขอคำร�องขอย�ายสถานศึกษาที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน
และกรอกข�อความให�เร�ยบร�อย

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

ผ�านความเห็นชอบของอาจารย�ที่ปร�กษา

ผ�านการตรวจสอบจากสำนักว�ทยบร�การฯ และกองพัฒนานักศึกษา
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ตอนที่ ๓ งานบริการการศึกษา

การขอสำาเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่จะสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้ดำาเนินการยื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา 
ตามขั้นตอนและตามกำาหนดปฏิทินวิชาการของภาคการศึกษานั้นๆ

ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้

๑. มีความประพฤติดี
๒. สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร
๓. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า ๒.๐๐
๔. ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา

ส�งคำร�องขอสำเร็จการศึกษา พร�อมแนบหลักฐาน
ที่สำนักส�งเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน ภายในเวลาที่มหาว�ทยาลัยกำหนด

ชำระค�าขอสำเร็จการศึกษาที่ฝ�ายงานคลัง

กองพัฒนานักศึกษา (ตรวจสอบข�อมูล กยศ.) และลงนาม

สำนักว�ทยบร�การ (ตรวจสอบการยืมหนังสือ) และลงนาม

หมายเหตุ

ยื่นคำร�องขอสำเร็จศึกษาที่ระบบบร�การนักศึกษา
บันทึกและตรวจสอบข�อมูลตามขั้นตอนของระบบ เมื่อเร�ยบร�อยแล�ว

ให�พ�มพ�แบบขอสำเร็จการศึกษาออกจากระบบ
http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/

อาจารย�ที่ปร�กษาตรวจสอบและรับรองการเร�ยนครบหลักสูตร

หลักฐานประกอบคำร�อง
๑. รูปถ�ายขนาด ๑.๕ นิ�ว จำนวน ๓ รูป พร�อมทั้งเข�ยนชื่อ, รหัสนักศึกษา ด�านหน�ารูป
๒. แสดงบัตรประชาชนตัวจร�ง
๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ๑ ฉบับ
๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หร�อยศ (ถ�ามี)
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ตอนที่ ๔
• คู่มือการใช้สารสนเทศระบบทะเบียน

และวัดผลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ตอนที่ ๔ คู่มือการใช้สารสนเทศระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

194 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เริ่มใช้ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ในการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องลงทะเบียน
ผ่านอินเตอร์เน็ตตามระยะเวลาที่กำาหนดในปฏิทินวิชาการ

๑. การเข้าสู่ระบบ Login แต่ละครั้งจะสามารถอยู่ในระบบได้ ๕๐ นาที 

๒. เมื่อต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หลังจากเลิกใช้งานเรียบร้อยแล้ว 
ต้อง Logout ออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้ามาแก้ไขข้อมูลของตนเอง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เริ่มใช้ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ในการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องลงทะเบียน
ผ่านอินเตอร์เน็ตตามระยะเวลาที่กำาหนดในปฏิทินวิชาการ

๑. การเข้าสู่ระบบ Login แต่ละครั้งจะสามารถอยู่ในระบบได้ ๕๐ นาที 

๒. เมื่อต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หลังจากเลิกใช้งานเรียบร้อยแล้ว 
ต้อง Logout ออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้ามาแก้ไขข้อมูลของตนเอง

การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การใช้อินเตอร์เน็ตทุกเว็บไซต์ที่ผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นักศึกษาจะต้องมี Username และ Password ในการใช้ระบบ เพื่อความปลอดภัยและสามารถ
ตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ตตามกฎหมายท่ีกำาหนดไว้ นักศึกษาสามารถนำาบัตรประจำาตัว
นักศึกษาไปสมัครการใช้ได้ที่ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารราชนครินทร ์
(หอสมุดใหม่)

การเรยีกใชโ้ปรแกรมผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตสามารถเรยีกใชง้านดว้ยโปรแกรม Internet 
Explorer โดยดบัเบิล้คลกิท่ีไอคอนสญัลกัษณ ์ จะปรากฏดงัภาพที ่๑ ซึง่นกัศึกษาต้องกรอก 
Username และ Password สำาหรับใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่สมัครขอใช้งานจากสำานักวิทยบริการฯ 
แล้วคลิกปุ่ม 

ภาพที่ ๑ หน้าจอการยืนยันตัวตน เพื่อเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต



ตอนที่ ๔ คู่มือการใช้สารสนเทศระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

196 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ภาพที่ ๒ หน้าจอหลังจาก login เข้าใช้งานสำาเร็จ

**หมายเหตุ : หน้าแรกของเว็บไซต์กรุณาเก็บหน้าต่างน้ีไว้จนกว่าจะออกจากระบบ มิฉะน้ัน
ต้อง Login เข้าระบบใหม่
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เว็บไซต์ต่างๆ ที่นักศึกษาควรทราบ

เว็บไซต์ภายในหน่วยงานหลักที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาจนกระทั่ง
จบการศึกษาและรับปริญญาบัตรนั้น นักศึกษาควรตรวจสอบข่าวสารต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ ดังนี้ 

๑. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ https://www.pcru.ac.th

ภาพที่ ๓ หน้าจอเว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



ตอนที่ ๔ คู่มือการใช้สารสนเทศระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

198 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๒. เว็บไซต์ของสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://academic.prcu.ac.th 
เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับงานทางด้านวิชาการ

ภาพที่ ๔ หน้าจอเว็บสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๓. เ ว็ บ ไ ซ ต์ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ด้ า น ร ะ บ บ ท ะ เ บี ย น แ ล ะ วั ด ผ ล 
https://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice เป็นระบบที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
อาจมีบริการเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งจะอธิบายในขั้นตอนต่อไป
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การเรียกใช้ระบบสารสนเทศทางด้านระบบทะเบียนและวัดผล

นักศึกษาสามารถเข้าระบบทะเบียนและวัดผลได้โดยพิมพ์ https://pmis.pcru.ac.th/mis/
webservice ที่ช่อง Address แล้วกด Enter จะปรากฏหน้าจอภาพดังภาพที่ ๕ ซึ่งระบบแบ่งออก
เป็น ๒ กลุ่ม คือ ข้อมูลของบุคคลทั่วไป และข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาเอง

ภาพที่ ๕ หน้าจอระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา



ตอนที่ ๔ คู่มือการใช้สารสนเทศระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

200 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การเรียกใช้บริการในส่วนข้อมูลของบุคคลทั่วไป

ในส่วนข้อมูลของบุคคลทั่วไป จะปรากฏเมนูด้านซ้ายมือ ซึ่งเป็นเมนูที่ไม่จำาเป็นต้องมี 
Username และ Password สามารถใช้บริการทุกคนท่ีเขา้เรียกใชข้อ้มลูสารสนเทศนี ้ซึง่จะมหีวัขอ้
บริการข้อมูลตามภาพที่ ๖ โดยแต่ละหัวข้อมีบริการข้อมูลดังนี้

ภาพที่ ๖ หน้าจอเมนูการใช้งานทั่วไปของระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา

เมนูตารางการสอนของอาจารย์ เป็นเมนูที่สืบค้นตารางการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน
ในแต่ละปี/ภาคการศึกษา

ภาพที่ ๗ หน้าจอเมนูตารางการสอนของอาจารย์
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เมนูตารางการใช้ห้อง เป็นเมนูที่สามารถสืบค้นการใช้ห้องเรียนต่างๆ ในแต่ละปี/
ภาคการศึกษา

ภาพที่ ๘ หน้าจอเมนูตารางการใช้ห้อง



ตอนที่ ๔ คู่มือการใช้สารสนเทศระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

202 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เมนูข้อมูลรายวิชาท่ีเปิดสอน เป็นเมนูท่ีแจ้งรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี/ภาคการศึกษา 
และในกรณีที่นักศึกษาต้องการเพิ่มรายวิชาในการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบ
ได้จากเมนูหัวข้อ ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อตรวจสอบวิชา ชุดวิชา และ Section ที่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนร่วมได้

ภาพที่ ๙ หน้าจอเมนูข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
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การเรียกใช้ในส่วนข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา

๑. การเข้าสู่ระบบ นักศึกษาต้องกรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน แล้วคลิก
ปุม่  เพือ่เข้าสูร่ะบบ ในสว่นของรหสัผา่น นกัศกึษาสามารถนำาบตัรประจำาตวันกัศกึษา
เพือ่รบัรหสัผา่นท่ีใชเ้ข้าระบบได ้ทีง่านสารสนเทศวชิาการ สำานกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบียน

ภาพที่ ๑๐ หน้าจอการเข้าใช้งานระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา



ตอนที่ ๔ คู่มือการใช้สารสนเทศระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
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๒. เม่ือเข้าสู่ระบบแล้วจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับนักศึกษาปรากฏดังภาพที่ ๑๑ ถ้าข้อมูล
ที่ปรากฏ ไม่ได้เป็นข้อมูลของนักศึกษาเอง แสดงว่าก่อนหน้าน้ีมีนักศึกษาท่านอ่ืนมาใช้งาน
เครื่องนีแ้ละไม่ได้คลิกออกจากระบบ ดังนั้น ห้าม! นักศึกษาทำาการแก้ไขข้อมูลใดๆ ให้ทำาการ
คลิกออกจากระบบก่อน แล้วเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

ภาพที่ ๑๑ หน้าจอเมื่อ login เข้าใช้ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา

๓. กรณีนักศึกษาพิมพ์ Username หรือ Password ผิดพลาดจะปรากฎข้อความ
ดังภาพด้านล่าง

ภาพที่ ๑๒ หน้าจอแสดงความผิดพลาด กรณีใส่ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านผิด

ให้นักศึกษาคลิกปุ่ม [กลับ] และทำาการกรอก Username และ Password ใหม่อีกคร้ัง 
กรณีนักศึกษากรอกถูกต้อง แต่ระบบยังแจ้งผิดพลาดอีกให้นักศึกษาติดต่อที่ งานสารสนเทศ
วิชาการ สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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เมนูการทำางานของระบบ

เมื่อทำาการเข้าสู่ระบบแล้ว จะเข้าสู่หน้าหลัก ซึ่งจะมีเมนูการทำางานต่างๆ ที่สามารถช่วย
ใหน้กัศกึษาสามารถสบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัตนเองไดต้ามหัวขอ้ทีแ่สดง นกัศึกษาควรหมัน่เขา้ระบบ
เพือ่ตรวจสอบข้อมลูของตนเอง และดำาเนนิการตามระยะเวลาท่ีปฏิทนิวชิาการกำาหนดเชน่ เรือ่ง
การลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการกำาหนดให้นักศึกษา
ลงทะเบียน และเพิ่ม-ถอน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือการตรวจสอบการชำาระเงินลงทะเบียน 
ถ้านักศึกษาไม่ชำาระเงินค่าลงทะเบียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ในปฏิทินวิชาการ 
นกัศกึษาจะพ้นสภาพการเปน็นกัศกึษาไมส่ามารถเรยีนตอ่ไดเ้ป็นตน้ เมนขูองระบบประกอบดว้ย
รายละเอียดต่างๆ ดังนี้  

๑. ข้อมูลเบื้องต้น
๑.๑ ประวัติส่วนตัว

๒. การลงทะเบียนเรียน 
๒.๑ ลงทะเบียน 
๒.๒ ใบแจ้งหนี้ 
๒.๓ ใบเสร็จรับเงิน 

๓. แผนการศึกษา 
๓.๑ ตารางเรียน 
๓.๒ ตารางสอบ
๓.๓ การตรวจสอบผลการเรียนรายเทอม 
๓.๔ การตรวจสอบผลการเรียนรวมทั้งหมด 
๓.๕ โครงสร้างหลักสูตรที่เรียน 
๓.๖ การตรวจสอบผลการเรียนครบหลักสูตร
๓.๗ ประเมินผลการเรียนล่วงหน้า

๔. เมนูแบบคำาร้อง
๔.๑ แบบคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา
๔.๑ แบบคำาร้องขอเปลี่ยนคำานำาหน้า/ชื่อ/ชื่อสกุล

๕. เปลี่ยนรหัสผ่าน



ตอนที่ ๔ คู่มือการใช้สารสนเทศระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

206 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขั้นตอนการใช้งานแต่ละเมนู
๑. ข้อมูลเบื้องต้น 

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ภาพที่ ๑๓ หน้าจอแสดงข้อมูลเมนูเบื้องต้น

• ชื่อ-นามสกุล ไทย
กรณทีีช่ือ่ในภาษาไทยมข้ีอผดิพลาด นกัศกึษาไมส่ามารถแกไ้ขดว้ยตวัเองได ้ให้นกัศึกษา

แจ้งสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อทำาการแก้ไขโดยด่วน
• ชื่อ-นามสกุลอังกฤษ
ภาษาองักฤษ ตวัแรกตอ้งเป็นตวัพมิพใ์หญ ่ตวัตอ่ไปเปน็ตัวพิมพ์เลก็ เชน่ Nopphadol Worapo
ในประวัติส่วนตัว จะมีหัวข้อต่างๆ ที่นักศึกษาเข้ามาตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงแก้ไข

และสามารถพิมพ์ประวัติของตนเองได้ นักศึกษาต้องตรวจสอบและกรอกข้อมูลประวัติ
ของนักศึกษาให้ครบถ้วน ดังนี้
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๑. การศึกษา ๕. ข้อมูลที่อยู่ (หมายเลขโทรศัพท์ ต้องติดต่อได้)
๒. เข้าศึกษา ๖. ข้อมูลครอบครัว(จำานวนพี่น้องให้รวมตัวเองด้วย)
๓. ข้อมูลส่วนตัว ๗. ข้อมูลการได้รับทุน 
๔. ข้อมูลการศึกษา (เดิม) ๘. รูปภาพ

*หมายเหตุ
๑. การใส่รูปภาพถ่ายของนักศึกษา ให้คลิกปุ่ม Browse... เพื่อเลือกรูปภาพของนักศึกษา 

๑.๑ ปรับขนาดรูปภาพ ให้มีขนาด  ๒๐๐x๒๐๐ pixels  หรือ ๗x๗ cm  
๑.๒ รูปภาพไม่สวมหมวก / ไม่ใส่แว่นตาดำา  
๑.๓ รูปภาพหน้าตรง 
๑.๔ ใส่ชุดนักศึกษา
๑.๕ ภาพถ่ายสี 

๒. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรูปภาพให้ทำาตามขั้นตอนที่ ๑
๓. การลบรูปภาพ  ให้คลิก  
**หมายเลขบตัรประชาชน และวนัเดอืนปเีกดิ (หา้มเวน้ว่าง)  และควรตรวจสอบใหถ้กูต้อง

ก่อนการบันทึก  

๒. การลงทะเบียนเรียน 
๒.๑ ลงทะเบียน 

เมนูลงทะเบียน เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งรายวิชาเร่ิมต้นในตารางจะเป็นรายวิชาที่สำานักส่งเสริมวิชาการฯ 
ได้ทำาการจัดรายวิชาให้นักศึกษาเรียนตามแผนการเรียนที่กำาหนดโดยกรรมการหลักสูตร
ที่นักศึกษาสังกัด ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเรียนตามแผนการเรียนที่จัดให้นักศึกษาไม่ต้อง
ดำาเนินการใดๆ แต่ในกรณีท่ีนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลง ก็สามารถทำาการเพิ่มหรือถอน
รายวิชานั้นๆ ได้ ทั้งนี้จำานวนหน่วยกิตต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตามขั้นตอน
ถัดไป

ข้อกำาหนดในการลงทะเบียน
นกัศกึษาไมส่ามารถลงทะเบยีนตา่งประเภทนกัศกึษาได ้เชน่ นกัศกึษาภาคปกต ิ

ไม่สามารถลงทะเบียนในภาค กศ.ปช. และนักศึกษาภาค กศ.ปช. ไม่สามารถลงทะเบียนร่วมกับ
ภาคปกตไิด ้ยกเว้นภาคการศกึษาสดุทา้ยทีจ่ะสำาเร็จการศกึษา โดยตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีสำานักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน (ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ)



ตอนที่ ๔ คู่มือการใช้สารสนเทศระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
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* * นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
• รายวิชาซ้ำากับรายวิชาที่ลงทะเบียนแล้ว 
• วัน – เวลาเรียนหรือเวลาสอบซ้ำากับรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว 
• ลงทะเบียนใน Section ที่มีจำานวนผู้ลงทะเบียนครบแล้ว 
• จำานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเกินกว่าที่กำาหนดไว้
• รายวิชาฝึกประสบการณ์ไม่สามารถลงทะเบียนร่วมกับรายวิชาอื่น 
• รายวิชาที่จำาเป็นต้องเรียนรายวิชาอื่นมาก่อน 

๒.๑.๑ การเพิ่มรายวิชาที่ลงทะเบียน
รายวชิาทีต่อ้งการเพิม่นัน้ อาจเปน็รายวชิาทีน่กัศกึษาไดท้ำาการยกเลกิการเรยีน

ไปหรือเรียนไม่ผ่าน ดังน้ันวิธีการเพิ่มรายวิชาควรตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนประจำาภาค
การศึกษา และวัน-เวลาเรียน/สอบ ของ Section (กลุ่มผู้เรียน) ที่ต้องการเรียนร่วมก่อน ซึ่งการ
เพิ่มรายวิชาสามารถทำาได้ดังนี้

๑. คลกิทีปุ่ม่    หลังช่องรหัสรายวิชา เพ่ือทำาการค้นหารายวิชาท่ีต้องการเพ่ิม 

ภาพที่ ๑๔ หน้าจอแสดงการค้นหารายวิชาที่ต้องการเพิ่ม
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๒. พิมพ์รหัสหรือชื่อวิชาในช่องค้นหา แล้วคลิกปุ่มค้นหา จะปรากกฎรายวิชา
ทุกวิชาที่มีรหัสหรือชื่อคล้ายกับที่กรอกลงไป **ข้อควรระวัง นักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชา
ที่ต้องการเพิ่มให้ถูกต้องตามหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอยู่ โดยสามารถตรวจสอบรายวิชา
ในหลักสูตรที่ตนเองสังกัดจากคู่มือนักศึกษาก่อนและนำามาตรวจสอบจากรหัสวิชา ชุดวิชา 
ชื่อวิชา และจำานวนหน่วยกิตที่เลือก ต้องเป็นรายวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรของตนเอง ยกเว้น
รายวิชาเลือกเสรี

๓. ตรวจสอบ Section (กลุ่มผู้เรียน) เพื่อตรวจสอบวันเวลาเรียน-สอบ
ของ Section นั้นๆ ก่อน มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ ถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
ให้คลิกเลือกตาม Section ที่ต้องการเพิ่ม

ภาพที่ ๑๕ หน้าจอแสดงการค้นหาและเลือกรายวิชาตาม Section ที่ต้องการเพิ่ม

**หมายเหตุ : นักศึกษาควรตรวจสอบรายละเอียดวิชาที่เปิดสอนให้ถูกต้องก่อนทำาการ
เพิ่มรายวิชา ซึ่งสามารถศึกษาตามหัวข้อ เมนูข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน (ภาพที่ ๙)



ตอนที่ ๔ คู่มือการใช้สารสนเทศระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
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๔. เมื่อเลือกรายวิชาแล้วจะปรากฎรายละเอียดของวิชาเหนือตาราง 
ให้คลิกปุ่ม    ในรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม ก็จะปรากฎข้อความ ดังภาพที่ ๑๖

ภาพที่ ๑๖ หน้าจอแสดงการเพิ่มรายวิชาที่เลือกไว้

๕. คุณแน่ใจที่จะทำารายการต่อไป คลิกปุ่ม    รายวิชาจะเพิ่มเข้า
ในตาราง ดังภาพที่ ๑๘

ภาพที่ ๑๗ หน้าจอยืนยันการทำารายการต่อไป
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ภาพที่ ๑๘ หน้าจอแสดงรายวิชาที่ถูกเพิ่ม

๒.๑.๒ การถอนรายวิชา 
การถอนรายวิชาท่ีมีอยู่ในตารางรายวิชาลงทะเบียนนั้น ควรเป็นรายวิชาที่

นกัศกึษาตอ้งการยกเลกิ การเรียนในรายวชิาน้ัน อาจเน่ืองมาจากนกัศกึษาเคยเรยีนมาแลว้หรอื
จะทำาการโอนย้ายจากที่เคยเรียนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่นมาก่อน หรือนักศึกษาไม่ได้
เรียนตามแผนการเรียน ตามหมู่เรียนที่นักศึกษาสังกัดอยู่ นักศึกษาสามารถทำาการถอนรายวิชา
นั้นได้  โดย 

๑. คลิกที่ปุ่มถอน    ในรายวิชาที่ต้องการ 

๒. จะปรากฎรายละเอียดของวิชาที่ต้องการถอนรายวิชาในช่องด้านบนตาราง 
ในกรณีที่ต้องการถอนรายวิชานี้จริง ให้คลิกปุ่ม    จะปรากฎข้อความ ดังภาพที่ ๒๐ 
คุณแน่ใจที่จะทำารายการต่อไป แล้วให้คลิกปุ่ม    ข้อมูลรายวิชาในตารางจะถูกลบ
หายไป แสดงว่าถอนรายวิชาได้อย่างสมบูรณ์แล้ว  

๓. แต่ถ้าต้องการยกเลิกการถอนรายวิชาให้คลิกปุ่ม    รายละเอียด
รายวชิาเหนอืตารางจะหายไป และถา้นักศกึษาตอ้งการทำารายการอืน่ กส็ามารถดำาเนนิการอืน่ๆ 
ต่อไปได้



ตอนที่ ๔ คู่มือการใช้สารสนเทศระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

212 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ภาพที่ ๑๙ หน้าจอแสดงการเพิ่ม-ถอนรายวิชา

ภาพที่ ๒๐ หน้าจอยืนยันการทำารายการต่อไป
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๒.๒ ใบแจ้งหนี้
เมนูใบแจ้งหนี้ เป็นเมนูที่นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดลงทะเบียน 

สถานะการได้รับทุน ผลการชำาระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนซึ่งสามารถแสดงถึงสถานะ
การชำาระเงินในแต่ละปีการศึกษาและภาคการศึกษาได้   สามารถตรวจสอบเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือ
เลขที่ใบเสร็จได้ ซึ่งรายละเอียดนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบหมายเลขอ้างอิงในการติดต่อกับ
ฝ่ายการเงินหรือทางสำานักส่งเสริมวิชาการฯ ได้ และถ้านักศึกษาอยู่ในสถานะการได้รับทุน แต่
สถานะการชำาระเงินอยู่ในสถานะยงัไมช่ำาระนัน้ หรอืถา้นกัศกึษาไดร้บัทนุแตร่ะบบแสดงขอ้ความ
ว่าไม่ได้รับทุนให้นักศึกษาติดต่อกับหน่วยงานท่ีดำาเนินการเร่ืองกองทุนนั้นๆ เช่น กองทุนกู้ยืม
เงิน กยศ. กรอ. ให้ติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา ส่วนกองทุนความสามารถพิเศษหรือเรียนดีให้
ติดต่อสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ภาพที่ ๒๑ หน้าจอแสดงข้อมูลใบแจ้งหนี้

๒.๓ ใบเสร็จรับเงิน 
เมนใูบเสรจ็รับเงนิ จะเปน็เมนทูีเ่ปน็รายละเอยีดของใบเสรจ็รบัเงนิทีฝ่า่ยการเงนิ

ของมหาวทิยาลยัไดอ้อกใบเสรจ็แลว้ ในกรณทีีน่กัศกึษาทำาใบเสรจ็หาย นกัศกึษากส็ามารถตรวจ
สอบขอ้มลูเลขทีใ่บเสรจ็ได ้หรือนักศกึษาท่ีกูยื้มเงินจากกองทุนกูยื้มต่างๆ แลว้ยงัไมไ่ดร้บัใบเสรจ็
นั้น สามารถนำาหมายเลขใบเสร็จในการอ้างอิงเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินจริงได้ที่กองทุนนั้นๆ ได้



ตอนที่ ๔ คู่มือการใช้สารสนเทศระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
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ภาพที่ ๒๒ หน้าจอแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงิน

๓. แผนการศึกษา 
๓.๑ ตารางเรียน 

เมนูตารางเรียนเป็นเมนูที่แสดงรายละเอียดตารางเรียนของนักศึกษาเอง 
ทัง้นีส้ามารถเรยีกดใูนภาคการศกึษาท่ีเคยเรยีนมาแลว้ได ้โดยการคลิกปีการศึกษา/ภาคการศึกษา 
ในตารางที่ต้องการดูได้ทันที

ภาพที่ ๒๓ หน้าจอแสดงเมนูตารางเรียน
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เมื่อคลิกเลือกปีการศึกษา/ภาคการศึกษาท่ีต้องการแล้ว จะมีตารางแสดง
รายละเอียดของตารางเรียนที่ต้องการทราบ และในกรณีที่นักศึกษาต้องการ พิมพ์ออกทาง
เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้แล้วนั้น นักศึกษาสามารถคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ด้านล่างของตารางได้

ภาพที่ ๒๔ หน้าจอแสดงตารางเรียนเพื่อพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

๓.๒ ตารางสอบ 
เมนูตารางสอบ เป็นเมนูที่แสดงรายละเอียดตารางสอบของนักศึกษาเอง โดย

สามารถเรียกดูในภาคการศึกษาที่เคยเรียนมาแล้วได้ โดยการคลิกปีการศึกษา/ภาคการศึกษา   
ในตารางที่ต้องการดูได้ทันที

ภาพที่ ๒๕ หน้าจอแสดงเมนูตารางสอบ



ตอนที่ ๔ คู่มือการใช้สารสนเทศระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
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เมื่อคลิกเลือกปีการศึกษา/ภาคการศึกษาท่ีต้องการแล้ว จะมีตารางแสดง 
รายละเอยีดของตารางสอบนัน้ๆ มาให ้และในกรณทีีน่กัศกึษาตอ้งการพมิพอ์อกทางเครือ่งพมิพ์
ที่ติดตั้งไว้แล้วนั้น นักศึกษาสามารถคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ด้านล่างของตารางได้

ภาพที่ ๒๖ หน้าจอแสดงตารางสอบเพื่อพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
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๓.๓ การตรวจสอบผลการเรียนรายเทอม 
เมนูตรวจสอบผลการเรียนรายเทอม เป็นเมนูที่ใช้สำาหรับตรวจสอบผลการเรียน

ในปีการศึกษา/ภาคการศึกษาที่ระบุ การตรวจสอบผลการเรียนเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับนักศึกษา  
ทกุทา่น เพราะจะมผีลตอ่สถานภาพนกัศกึษา นกัศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรยีนรายเทอม
ของตนเองได ้ โดยเลอืกปกีารศกึษาและภาคการศกึษาทีนั่กศกึษาต้องการใหแ้สดง  และสามารถ
พิมพ์ผลการเรียนออกมาเก็บไว้ได้

ภาพที่ ๒๗ หน้าจอแสดงเมนูตรวจสอบผลการเรียนรายเทอม

ภาพที่ ๒๘ หน้าจอแสดงปุ่มการพิมพ์ผลการเรียนรายเทอม
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๓.๔  การตรวจสอบผลการเรียนรวมทั้งหมด 
เมนูตรวจสอบผลการเรียนรวมท้ังหมด เป็นเมนูท่ีไม่ต้องระบุปีการศึกษา/       

ภาคการศกึษา ซึง่จะเป็นรายวิชาทัง้หมดทีเ่รยีน หรอืโอนยา้ยมาทัง้หมดทกุภาคเรียน และสามารถ
พิมพ์ผลการเรียนออกมาเก็บไว้ดูได้

ภาพที่ ๒๙ หน้าจอแสดงเมนูตรวจสอบผลการเรียนทั้งหมด

**หมายเหตุ : ผลการเรียนดังกล่าวไม่สามารถนำาไปใช้อ้างอิงเพ่ือประกอบเอกสาร
ทางราชการได้ หากท่านต้องการนำาไปใช้อ้างอิงใดๆ  ก็ตาม  สามารถติดต่อได้ที่ สำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
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๓.๕ โครงสร้างหลักสูตรที่เรียน
เป็นเมนูที่แสดงรายละเอียดหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด และแสดงรายวิชาต่างๆ 

เมนโูครงสรา้งหลกัสตูรทีเ่รียนและจำานวนหน่วยกิตทัง้หมดทีนั่กศกึษาจะตอ้งเรยีนจนจบการศกึษา

ภาพที่ ๓๐ หน้าจอแสดงโครงสร้างหลักสูตรที่เรียน
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๓.๖ การตรวจสอบผลการเรียนครบหลักสูตร
เมนูตรวจสอบผลการเรียนครบหลักสูตร เป็นเมนูที่ใช้ในการตรวจสอบการเรียน

ของนักศึกษาว่าได้เรียนรายวิชาตามหมวดวิชาต่างๆ  ครบแล้วหรือไม่

ภาพที่ ๓๑ หน้าจอแสดงเมนูตรวจสอบผลการเรียนครบหลักสูตร

เมนูตรวจสอบผลการเรียนครบหลักสูตร จะเป็นเมนูที่มีรายการให้เลือก ๒ หัวข้อ คือ 

๑) จำานวนหน่วยกิตรวม 
๒) รายละเอียดหลักสูตร 
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๑) จำานวนหนว่ยกิตรวม จะเป็นหวัขอ้ทีเ่ปน็ภาพรวมในการตรวจสอบในแต่ละ
หมวดวชิา วา่เรยีนไปทัง้หมดในกลุม่วชิาตา่งๆ กีห่นว่ยกติ และยงัคงค้างท่ีต้องเรียนอีกกีห่นว่ยกติ 
ดังภาพที่ ๓๓

ภาพที่ ๓๒ หน้าจอแสดงเมนูตรวจสอบผลการเรียนครบหลักสูตร (จำานวนหน่วยกิตรวม)

๒) รายละเอยีดหลกัสตูร จะเปน็หัวขอ้ท่ีแสดงรายวชิาทีไ่ดเ้รียนไปแลว้ในแตล่ะ
หมวดหรือกลุ่มวิชา ถ้ารายวิชาไหนเรียนไปแล้วจะเป็นแถบสีขาว ซึ่งได้ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา 
ชุดวิชา(ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บหลังชื่อวิชา)  จำานวนหน่วยกิต เกรดที่ได้ และปีการศึกษา/ภาคการ
ศึกษา ที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว  

**หมายเหตุ : รายวิชาที่เป็นแถบสีนั้นจะเป็นรายวิชาที่สามารถเรียนได้ในหลักสูตร
ทีน่กัศกึษาสงักดัอยู ่ซึง่ในแตล่ะกลุม่วชิานัน้ นกัศึกษาตอ้งเรยีนใหค้รบตามจำานวนหนว่ยกติท่ีระบุ
เท่านั้น ไม่จำาเป็นต้องเรียนทุกวิชาที่แสดงไว้ เช่น ข้อมูล ตัวอย่าง นางสาวตัวอย่าง  งามเด่น 
จะต้องเรียนในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารทั้งหมด ๙ หน่วยกิต นักศึกษาต้องเรียนในกลุ่ม
วิชาบังคับทั้ง ๙ หน่วยกิต แล้วสามารถเลือกเรียน รายวิชาในข้อ ๑.๑ – ๑.๔ ที่ยังไม่เคยเรียน
อีก ๓ หน่วยกิต ซึ่งอีก ๔ วิชาในข้อ ๑.๑.๒ อาจไม่เลือกเรียนเลยก็ได้ (ดังภาพที่ ๓๓) 

**เพื่อป้องกันการเรียนไม่ครบหลักสูตร นักศึกษาควรสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา 
หรือ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อขอคำาปรึกษา
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ภาพที่ ๓๓ หน้าจอแสดงเมนูตรวจสอบผลการเรียนครบหลักสูตร (รายละเอียดหลักสูตร)

๓.๗ ประเมินผลการเรียนล่วงหน้า 
เมนปูระเมนิผลการเรยีนลว่งหนา้ เปน็เมนูทีม่ไีวใ้หน้กัศกึษาคาดเดาผลการเรยีน

ล่วงหน้า สำาหรับการวางแผนและเตรียมความพร้อม ในการทำาผลการเรียนให้สูงขึ้นกว่าเกณฑ์  
ที่กำาหนดได้

ภาพที่ ๓๔ หน้าจอแสดงเมนูประเมินผลการเรียนล่วงหน้า
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๔. เมนูแบบคำาร้อง 
เมนูแบบคำาร้องจัดทำาขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ยื่นคำาร้อง และพิมพ์เอกสาร ในระบบ

ภาพที่ ๓๕ หน้าจอแสดงเมนูแบบคำาร้อง

๔.๑ แบบคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา
เมนแูบบคำาร้องขอสำาเร็จการศกึษา เปน็เมนูทีม่ไีวใ้หส้ำาหรบันักศกึษาท่ีจะสำาเรจ็

การศึกษาย่ืนคำาร้องในระบบโดยการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วพิมพ์เอกสารออกจากระบบ
พร้อมกับให้นักศึกษาดำาเนินการตามข้ันตอนดังเอกสารที่แจ้ง (ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูก
ต้องก่อนยืนยัน)

ภาพที่ ๓๖ หน้าจอแสดงเมนูแบบคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา
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๔.๒  แบบคำาร้องขอเปลี่ยนคำานำาหน้า/ชื่อ/ชื่อสกุล
เมนูแบบคำาร้องขอเปล่ียนคำานำาหน้า/ช่ือ/ชื่อสกุล เป็นเมนูที่มีไว้ให้สำาหรับ

นักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงคำาหน้าหน้า/ชื่อ/ชื่อสกุลในระบบ โดยการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว
พิมพ์เอกสารออกจากระบบพร้อมกับให้นักศึกษาดำาเนินการตามขั้นตอนดังเอกสารที่แจ้ง

ภาพที่ ๓๗ หน้าจอแสดงเมนูแบบคำาร้องขอเปลี่ยนคำานำาหน้า/ชื่อ-สกุล

๕. การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
เมนเูปลีย่นรหัสผา่น เม่ือนกัศกึษาไดร้บัใบแจง้รหสัผา่นจาการทางสำานกัสง่เสรมิ

วิชาการและงานทะเบียนไปแล้ว นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของตนเองได้ที่เมนู 
เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยให้ใส่รหัสผ่านเดิม ในช่องรหัสผ่านเดิม และใส่รหัสผ่านที่ต้ังขึ้นใหม่ที่ช่อง 
กรอกรหัสใหม่ และช่องยืนยันรหัสใหม่อีกครั้ง แล้วกดปุ่มตกลง

ภาพที่ ๓๘ หน้าจอแสดงเมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน
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ภาพที่ ๓๙ หน้าจอแสดงเมนูการเปลี่ยนรหัสผ่าน

การออกจากระบบสารสนเทศทางด้านระบบทะเบียนและวดัผล 
เมือ่นักศึกษาทำาการลงทะเบยีนเสรจ็แลว้ใหค้ลกิปุม่ ออกจากระบบ หลงัเลกิใชง้านทกุครัง้ 

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนักศึกษาเอง

ภาพที่ ๔๐ หน้าจอแสดงการออกจากระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา

**หมายเหตุ : ห้ามออกจากระบบโดยการคลิกปุ่มปิดหน้าต่างโดยเด็ดขาด เพราะระบบ
จะจดจำา ข้อมูลการ log in เดิมอยู่  ทำ า ใ ห้ ผู้ที่มาใช้งานต่อและเข้ า ใช้ ระบบได้ เลย
โดยทีเ่ปน็ตวันกัศกึษาเอง หากมขีอ้สงสยัให้ตดิตอ่ งานสารสนเทศวิชาการ สำานกัสง่เสรมิวชิาการ
และงานทะเบียน
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การออกจากระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อนักศึกษาใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม หลังเลิกใช้งาน

ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนักศึกษาในด้านการกระทำาผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์

ภาพที่ ๔๑ หน้าจอแสดงการออกจากระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ต

.................................................................................................

วิธีการแจ้งปัญหาหรือสอบถามการใช้งาน

ข้อมูลที่ติดต่อทางโทรศัพท์
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๙ ต่อ ๒๕๐๔

เว็บไซต์ http://academic.pcru.ac.th
แฟนเพจ https://www.facebook.com/AcademicPCRU
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ตอนที่ ๕
• งานอื่นๆ



ตอนที่ ๕ งานอื่นๆ
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ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล

สำานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๑. จัดบริการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แก่นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ ์ในเวลาปฏบิตังิานปกต ิคือ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารพยาบาล ไดแ้ก่

บริการจ่ายยาสามัญประจำาบ้าน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
๑.๑ ให้การปฐมพยาบาลผู้ป่วย
๑.๒ ให้บริการตรวจเพื่อประเมินสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การช่ังน้ำาหนัก วัดความสูง 

วัดความดันโลหิต ตรวจหาน้ำาตาลในปัสสาวะ และตรวจร่างกายทั่วไป
๑.๓ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๑.๔ ใหก้ารสนบัสนนุยาสามญัประจำาบา้นและเวชภัณฑ์ท่ีจำาเป็น แกอ่งค์การนกัศึกษา

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

๒. บริการส่งต่อนักศึกษาที่มีการเจ็บป่วยตามข้อกำาหนดของมหาวิทยาลัย 
ไปรับการรกัษาทีเ่หมาะสม ณ โรงพยาบาลเพชรบรูณ ์ซึง่มรีายละเอยีดของขอ้กำาหนดและ
ระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ ข้อกำาหนดขอบเขตการเจ็บป่วยของนักศึกษาที่ฝ่ายอนามัยฯจะพิจารณา
ให้มี การส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษา ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ประกอบไปด้วยกรณีต่างๆ ดังนี้

๒.๑.๑ นักศึกษาท่ีมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่รุนแรง หรือเจ็บป่วยหนักและ
อยู่ในภาวะวิกฤติ 

๒.๑.๒ นักศึกษาที่เจ็บป่วยและต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
ซึ่งได้รับการรับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษาว่ามีปัญหาเดือดร้อนด้านการเงิน และไม่สามารถ
เบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงาน/องค์กรใดได้้

๒.๒ มหาวทิยาลยัฯจะรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการรกัษานักศกึษาทีถ่กูสง่จากงาน
บริการและสวสัดกิารนกัศกึษา ไปรบัการรกัษาดงักลา่ว ในวงเงนิไมเ่กนิ ๕๐๐ บาท (หา้รอ้ย
บาทถ้วน) ต่อหนึ่งปีการศึกษา สิทธิน้ีจะใช้ได้เฉพาะนักศึกษาท่ีได้รับการส่งต่อตามระเบียบ
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ปฏิบัติที่กำาหนดอย่างถูกต้อง และต้องเป็นนักศึกษาที่ ผู้ปกครองหรือตนเอง ไม่สามารถขอรับ
สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงาน องค์กร หรือ บริษัทประกันชีวิตใดๆ ได้เท่านั้น

๒.๓ ระเบียบปฏิบัติในการขอใช้สิทธิการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล มีดังนี้

๒.๓.๑ เมื่อมีการเจ็บป่วยหนักตามข้อกำาหนดขอบเขตการเจ็บป่วยข้างต้น 
นักศึกษาที่เจ็บป่วย หรือ ผู้ช่วยเหลือ / ผู้ประสบอุบัติเหตุ ต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ประจำางานบรกิารและสวัสดกิารนักศกึษา เพือ่ขอรับพจิารณาการสง่ต่อไปโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
หากตรงตามหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะให้ใบส่งต่อที่ กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแก่ผู้ป่วยหรือ
ผู้ประสานงานแทนจากนั้นต้องนำาใบส่งต่อดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์และแจ้งข้อมูลให้ทราบอย่างถูกต้อง การส่งต่อนักศึกษาท่ีเจ็บป่วยตามข้อกำาหนด
ขอบเขตดังกล่าว จะดำาเนินการเฉพาะช่วงวันและเวลาการปฏิบัติราชการตามปกติเท่านั้น คือ 
วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

๒.๓.๒ ในกรณขีองนักศกึษาทีพ่กัในหอพกัของของมหาวทิยาลยั หากมกีารเจบ็
ป่วยฉุกเฉินนอกเวลา ราชการให้นักศึกษาที่เจ็บป่วย หรือผู้ช่วยเหลือแจ้งต่ออาจารย์ผู้ควบคุม
หอพัก และให้อยู่ดุลยพินิจ ของอาจารย์ผู้ควบคุมหอพัก ในการพิจารณาออกใบส่งต่อเพื่อส่งตัว
นักศึกษาท่ีเจ็บป่วยไปรับการรักษา ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ต่อไป (ทั้งนี้โดยที่ฝ่ายอนามัย ได้
ดำาเนินการประสานงานกับอาจารย์ผู้ควบคุมหอพักให้รับทราบร่วมกันไว้แล้ว)

๒.๓.๓  เม่ือนักศึกษาท่ีเจ็บป่วยซ่ึงถูกส่งต่อ ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาผู้นั้น หรือ ผู้แทนที่ทราบข้อมูลการรักษา (ในกรณีที่ผู้ป่วย
ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยเหตุจำาเป็นท่ีมีเหตุผลรับฟังได้) กลับมาติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารพยาบาล ภายในกำาหนดเวลา ๓ วัน
หลังจากรับการรักษาเรียบร้อยแล้ว เพื่อแจ้งยอดรวมจำานวนเงินที่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
จะเก็บเป็นค่ารักษาผู้ป่วยส่งต่อ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ดำาเนินการต่อไป ตามระเบียบ หาก
นักศึกษาท่ีเจ็บป่วยซ่ึงได้รับการส่งต่อรายใด ไม่กลับมาแจ้งข้อมูลค่ารักษาตนเองดังกล่าวมาต่อ
เจ้าหน้าที่งานบริการฯ มหาวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิในการขอรับสิทธิการส่งต่อในโอกาสต่อๆ ไป
ทันทีี

๒.๓.๔  นักศึกษาจะมาขอเบิกเงินค่ารักษาต่อมหาวิทยาลัยฯ ตามวงเงินการ
ส่งต่อดังกล่าวไม่ได้ หากปฏิบัติ ด้วยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบที่กำาหนดไว้ กล่าวคือ 
หากนกัศกึษาไปรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลเพชรบรูณด้์วยตนเอง แลว้นำาใบเสรจ็รบัเงินค่าใชจ้า่ย
ในการรักษาของโรงพยาบาลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่งานบริการในภายหลัง เพื่อเบิกค่ารักษา
ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาไม่สามารถเบิกค่ารักษาจากมหาวิทยาลัยได้
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