
 
  



คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

ค ำน ำ 

กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ขอต้อนรับนักศึกษำทุกคน       

สู่มหำวิทยำลัยแห่งนี้ด้วยใจจริง และขอให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่นักศึกษำไว้ว่ำ กำรศึกษำ

ในมหำวิทยำลัยแห่งนี้จะไม่เหมือนกับระดับมัธยมศึกษำที่นักศึกษำเคยผ่ำนมำ กำรเรียนกำรสอน      

จะแตกต่ำงไปจำกเดิม นอกจำกนักศึกษำจะต้องเรียนตำมหลักสูตรแล้ว นักศึกษำยังต้องใช้

ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท ำกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือนอกห้องเรียน ที่ถือว่ำเป็นสิ่งจ ำเป็นและ

ส ำคัญยิ่ง เพรำะกิจกรรมต่ำงๆ เหล่ำนั้น จะสอนให้นักศึกษำถึงพร้อมด้วยกระบวนกำรเรียนรู้

คู่คุณธรรม ท ำให้เป็นคนดีและคนเก่ง เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในอนำคต 

กำรด ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำ  จึงเป็นงำนที่ส ำคัญยิ่งอีกงำนหนึ่งของมหำวิทยำลัย 

โดยมุ่งเน้นกำรจัดด ำเนินกำรด้ำนกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อฝึกฝนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษำทุกคน 

พร้อมกับจัดบริกำรและสวัสดิกำรให้นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขจนจบ และออกไปเป็น

บัณฑิตที่มีคุณภำพในภำยหน้ำ  

 คู่มือกิจกำรนักศึกษำเล่มนี้ ได้จัดท ำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกำร

นักศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพต่อนักศึกษำอย่ำงแท้จริง จึงหวังว่ำคงจะเป็น

ประโยชนต์่อนักศึกษำและผู้สนใจในมหำวิทยำลัยแห่งนี้ตำมสมควร 

กองพัฒนำนกัศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
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ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา (ภาคปกติ) ปกีารศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที ่ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย  
จ านวนคน สถานที่ 

  พ.ศ. 2562    

  เดือนพฤษภาคม 2562    

1 พฤ16–ศ17 พ.ค. 62 โครงการสัมมนาผู้น าองค์การนักศึกษา 62 ผู้น านักศึกษา 120 กพน. 

  เดือนมิถุนายน 2562    
2 อ 4 มิ.ย. 62 

(13.30-16.30 น.) 
ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
(การรับน้องใหม่) 

คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 

- กพน. 

3 อา 16 มิ.ย. 62 
(08.00-17.00 น.) 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพ่ีแถวใน
กิจกรรมก้าวแรก ปีการศึกษา 2562 

พี่แถว 100 กพน. 

4 ส 22 มิ.ย. 62 เปิดหอพักนักศึกษาหญิงทะเลแก้วนิเวศ นักศึกษาหอพัก - หอพักนกัศึกษา 

5 จ 24 มิ.ย. 62 
(08.30-12.00 น.) 

ประชุมผู้ปกครอง  (ภาพรวมมหาวิทยาลัย) ผู้ปกครอง 
นศ.รหัส 62 

2,600 หอประชุม ชั้น 3 

จ 24 มิ.ย. 62 
 (13.00-16.30 น.) 

ประชุมผู้ปกครอง (แยกคณะ) ผู้ปกครอง 
นศ.รหัส 62 

2,600 แยกคณะ 

6 อ 25 มิ.ย. 62 
(08.00-12.00 น.) 

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
- ปฐมนิเทศนักศึกษา กองทนุกูย้ืมเพื่อการศึกษา 
  (กยศ.) 

นศ.รหัส 62 2,600 หอประชุม 
ชั้น 3 

อ 25 มิ.ย. 62 
 (13.00-16.30 น.) 

- ปฐมนิเทศนักศึกษา หอพักหญิงทะเลแก้วนิเวศ นักศึกษาหอพัก - 

7 พ 26 มิ.ย. 62 
(08.30-16.30 น.) 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 62 (แยกคณะ) นศ.รหัส 62 2,600 แยกคณะ 

  เดือนกรกฎาคม 2562    

8 2 - 5 ก.ค. 62 
(07.00-17.00 น.) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 

นศ.รหัส 62 2,600 หอประชุม ชั้น 3 

  อ2-พ3 ก.ค. 62 
(07.00-17.00 น.) 

“ก้าวแรกสู่...บัณฑิตพิบูลสงคราม” รุ่นที่ 1 นศ.รหัส 62 1,300  

 พฤ4-ศ5 ก.ค. 62 
(07.00-17.00 น.) 

“ก้าวแรกสู่...บัณฑิตพิบูลสงคราม” รุ่นที่ 2 นศ.รหัส 62 1,300  
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ที ่ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย  
จ านวนคน สถานที่ 

9 6 –7 ก.ค. 62 
(08.30-16.30 น.) 

ตรวจสุขภาพและท าบัตรนักศึกษาใหม่ นศ.รหัส 62 2,600 หอประชุม ชั้น 2 
 

 ส 6 ก.ค. 62 
(08.30-16.30 น.) 

- คณะครุศาสตร ์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
- คณะวิทยาการจัดการ 

นศ.รหัส 62 
(คคศ.,คมส., 

ควจ.) 

- 

 อา 7 ก.ค. 62 
(08.30-16.30 น.) 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- วิทยาลัยการจัดการและพฒันาท้องถิ่น 

นศ.รหัส 62 
(คทก.,คทอ., 
ควท.,วจท) 

-  

 จ 8 ก.ค. 62 เปิดภาคเรียน ภาคปกติ 1/2562 - - - 

10 จ 8 ก.ค. 62 
(07.00-08.30 น.) 

ท าบุญตักบาตรเปิดภาคเรียนใหม่ นศ.รหัส 62 2,600 หน้าหอประชุม
ศรีวชิรโชติ 

11 ส13-อา14 ก.ค. 62 รับน้อง คณะครุศาสตร์ นศ.คคศ. - คคศ. 

12 ส13-จ15 ก.ค. 62 รับน้อง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร นศ.คทก. - คทก. 

13 ศ19-อา21 ก.ค. 62 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

นศ.คทอ. - คทอ. 

14 ส20-อา21 ก.ค. 62 รับน้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นศ.ควท. - ควท. 

15 พ 24 ก.ค. 62 
(13.00-15.00น.) 

พิธีถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

นศ.รหัส 61 2,500 หอประชุม ชั้น 3 

16 พ 24 ก.ค. 62 
(15.00-16.30น.) 

ซ้อมพิธีไหว้ครู ตัวแทนนักศึกษา 
รหัส 62 

- หอประชุม ชั้น 3 

17 พฤ 25 ก.ค. 62 
(09.00-12.00 น.) 

พิธีไหว้ครู 
 

นศ.รหัส 62 2,600 หอประชุม ชั้น 3 

พฤ 25 ก.ค. 62 

(15.00-18.00 น.) 
พิธีสู่ขวัญ นศ.รหัส 62 2,600 หอประชุม ชั้น 3 

18 ส 27 ก.ค. 62 รับน้อง คณะวิทยาการจัดการ นศ.ควจ. - ควจ. 

19 ส 27 ก.ค. 62 ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร 

นศ.คทก. - คทก. 

  เดือนสิงหาคม 2562    

20 พฤ 1 ส.ค. 62 
(06.00-08.00 น.) 

ท าบุญตักบาตรหอพักนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 นักศึกษาหอพัก 1,700 ศูนย์อาหารชั้น 2 

21 ส 10 ส.ค. 62 
(08.00-16.00 น.) 

การประชุมสภา(พิจารณาต่ออายุชมรม) สภานักศึกษาและ
ชมรมนักศึกษา 

50 ห้องประชุม กพน. 
ชั้น 2 

22 ส 10 ส.ค. 62 กีฬาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นศ.ควท. - ศูนย์กีฬาในร่ม 
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ที ่ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย  
จ านวนคน สถานที่ 

23 ส10-อา11 ส.ค. 62 รับน้อง วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น นศ.วจท. - วจท. 

24 ส17 ส.ค. 62 ประกวดดาวเดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นศ.ควท. - หอประชุม 

25 ส17-อา18 ส.ค. 62 กีฬาภายใน คณะครุศาสตร์ นศ.คคศ. - ศูนย์กีฬาในร่ม 

26 อา 18 ส.ค. 62 ประกวดดาวเดือน คณะครุศาสตร์ นศ.คคศ. - หอประชุม 

27 พ 21 ส.ค. 62 
(13.00 – 16.30 น.) 

โครงการเปิดโลกชมรม ปีการศึกษา 2562 
(การแสดงและเลือกชมรม) 

นศ.รหัส 62 2,600 ศูนย์กีฬาในร่ม1 

28 พฤ22-ศ23 ส.ค. 62 
(08.30-16.30 น.) 

กิจกรรมเปิดโลกชมรม ปีการศึกษา 2562 
(เลือกชมรม) 

นศ.รหัส 59-61 8,000 ศูนย์กีฬาในร่ม1 

29 ส 24 ส.ค. 62 กีฬาภายใน คณะวิทยาการจัดการ นศ.ควจ. - ศูนย์กีฬาในร่ม 

30 ส 24 ส.ค. 62 ประกวดดาวเดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร นศ.คทก. - หอประชุม 

31 อา 25 ส.ค. 62 ประกวดดาวเดือน คณะวิทยาการจัดการ นศ.ควจ. - หอประชุม 

32 ส 31 ส.ค. 62 กีฬาภายใน และประกวดดาวเดือน วิทยาลัยการจัดการ
และพัฒนาท้องถิ่น 

นศ.วจท. - หอประชุม และ
ศูนย์กีฬาในร่ม 

33 ส31ส.ค.-อา1ก.ย.62 
(08.30-16.30 น.) 

สัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 สภานักศึกษาและ
ชมรมนักศึกษา 

50 ห้องประชุม ชั้น 2 
กพน. 

  เดือนกันยายน 2562    

34 2-9 ก.ย.62 การแข่งขันกีฬาภายใน PSRU Game  
ปีการศึกษา2562 

นศ.รหัส 59-62 9,000 สนามกีฬาภายใน 
มรพส. 

จ 2 ก.ย. 62 พิธีเปิดกีฬา PSRU Game  นศ.รหัส 61 2,500 สนามกีฬา
พระองค์ด า 

จ 9 ก.ย. 62 พิธีปิด กีฬา PSRU Game  นศ.รหัส 60 2,500 สนามกีฬา
พระองค์ด า 

35 พ 11 ก.ย. 62 ปี 2 พบผู้บริหาร วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น นศ.วจท. - วจท. 

36 พ 18 ก.ย. 62 ปี 3 พบผู้บริหาร วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น นศ.วจท. - วจท. 

37 ส 21 ก.ย. 62 ประกวดดาวเดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นศ.คทอ. - คทอ. 

38 พ 25 ก.ย. 62 ปี 4 พบผู้บริหาร วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น นศ.วจท. - วจท. 

  เดือนตุลาคม 2562    

39 พ 2 ต.ค. 62 
(12.00-15.00 น.) 

แนะน าน้องจองรายวิชา (กองบริการการศึกษา) นศ.รหัส 62 1,300 หอประชุม ชั้น 3 

40 ส 5 ต.ค. 62 กีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร นศ.คทก. - ศูนย์กีฬาในร่ม1 

41  จ 7 ต.ค. 62 
(16.30-20.00 น.) 

การฝึกซ้อม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรฯ 
และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ 

นศ.รหัส 62 2,600 สนามกีฬา
พระองค์ด า 

42  อ 8 ต.ค. 62 
(16.30-20.00 น.) 

ซ้อมใหญ่ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรฯ 
และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ 

นศ.รหัส 62 2,600 สนามกีฬา
พระองค์ด า 
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

ที ่ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย  
จ านวนคน สถานที่ 

43 พ 9 ต.ค. 62 
(16.00-20.00 น.) 

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรฯ และพิธีมอบ
เข็มตรามหาวิทยาลัยฯ 

นศ.รหัส 62 2,600 สนามกีฬา
พระองค์ด า 

44 พ 16 ต.ค. 62 
(12.00-15.00 น.) 

แนะน าน้องจองรายวิชา (กองบริการการศึกษา) นศ.รหัส 62 1,300 หอประชุม ชั้น 3 

45 ส 19 ต.ค. 62 
(04.00-11.00 น.) 

ประเพณีเดิน-วิ่งใต้ร่มกาซะลอง นศ.รหัส 62 2,600 มรพส.ส่วน 
วังจันทน์-วัดใหญ่- 

ทะเลแก้ว 

46 29ต.ค.–8 พ.ย. 62 วันสอบปลายภาคการศึกษา 1/2562 - - - 

  เดือนพฤศจิกายน 2562    

47 ส 9 พ.ย. 62 
(15.00-21.00 น.) 

ประเพณีลอยกระทง “พิบูลสงคราม มนต์
เสน่ห์แห่งสายน้ า ครั้งที่ 12” (มรพส.) 

นศ.รหัส 59-62 9,000 สวนรัชมังคลา
ภิเษก 

 จ 25 พ.ย. 62 วันเปิดภาคเรียน ภาคปกติ 2/2562 - - - 

  เดือนธันวาคม 2562    

48 ศ6-จ9 ธ.ค.62 เจ้าภาพค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่  32 

ผู้น านักศึกษา  - - 

49 จ16-ศ20 ธ.ค. 62 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ณ มรภ.เชียงราย 

นักกีฬา
มหาวิทยาลยั 

- มรภ.เชียงราย 

50 พ 18 ธ.ค. 62 ประดับเข็ม คณะวิทยาการจัดการ นศ.ควจ. - ควจ. 

  พ.ศ. 2563    

  เดือนมกราคม 2563    

51 พ 8 ม.ค. 63 กีฬาผู้น าองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ผู้น านักศึกษา - กพน. 

52 พ 8 ม.ค. 63 ประดับเข็ม วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น นศ.วจท. - วจท. 

53 พฤ9-อา 19 ม.ค. 
63 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย รอบมหกรรม 

นักกีฬา
มหาวิทยาลยั 

- ม.รังสิต ปทุมธานี 

54 พ 15 ม.ค. 63 กีฬาสานสัมพันธ์ชาวหอ ปี 2563 นักศึกษาหอพัก 1,700 ศูนย์อาหารชั้น 2 

55 พ 29 ม.ค.63 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
(เลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
และประธานสโมสรนักศึกษา ทกุคณะ  
ปีการศึกษา 2563) 

นศ.รหัส 59-62 9,000 หอประชุม ชั้น 3 

  เดือนกุมภาพันธ์  2563    

56 พ 12 ก.พ. 63 งานประดับดาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นศ.คมส. - หอประชุม 

57 ศ 14 ก.พ. 63 วันพระราชทานนามราชภัฏ “วันราชภัฏ” นศ.รหัส 62 2,800 หอประชุม 
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

ที ่ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย  
จ านวนคน สถานที่ 

  เดือนมีนาคม  2563    

58 พ 11 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น นศ.วจท. - หอประชุม 

59 พ 18 มี.ค. 63 การประชุมสภาสมัยสามัญ 
(สรุปผลการด าเนินงาน) 

สภานักศึกษา 50 ห้องประชุม กพน. 
ชั้น2 

60 พ 18 มี.ค. 63 พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้น าองค์การนักศึกษา อนศ. 50 ห้องประชุม กพน. 
ชั้น2 

61 20 มี.ค.–3 เม.ย.63 วันสอบปลายภาคการศึกษา 2/2562 - - - 

  เดือนเมษายน  2563    

62 ส 4 เม.ย. 63 
(08.00-12.00 น.) 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 นศ.ช้ันปีสุดท้าย 
2,500 หอประชุม 

63 
 

อ7-ศ10 เม.ย. 63 ศึกษาดูงานผู้น านักศึกษาและโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น านักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้น านกัศึกษา 
50 - 

 
 

ล าดับผู้รับผิดชอบจัดการแสดงโชว์เชียร์ 
ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
มนุษยศาสตร์ วิทยาการ

จัดการ 
วิทยาลัย 

การจัดการฯ 
วิทยาศาสตร์ฯ เทคโนฯ 

เกษตร 
ครุศาสตร์ เทคโนฯ 

อุตสาหกรรม 
 
 

หมายเหต:ุ วันพธุช่วงบา่ยถอืเปน็กจิกรรมนักศกึษา/กิจกรรมชมรมนักศกึษา 

 ไม่มกีารเรียนการสอน  
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา (ภาค กศ.ป.ป.) ปกีารศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ที ่
วันที่จัด
กิจกรรม 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย  
จ านวนคน 

สถานที่ 

  เดือนกันยายน 2562    

 ส 7 ก.ย. 62 วันเปิดภาคเรียน ภาค กศ.ป.ป. 1/2562    

2 
ส 7 ก.ย. 62 

(09.00-12.00 น.) 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ป.ป. 

นักศึกษาใหม่ 
ภาค กศ.ป.ป 

800 หอประชุม 

3 
ส 7 ก.ย. 62  

(13.-00-16.00 น.) 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ป.ป.                  
(แยกคณะ) 

นักศึกษาใหม่ 
ภาค กศ.ป.ป 

800 
สถานท่ีแต่ละ

คณะระบ ุ

  เดือนตุลาคม 2562    

4 
อา 6 ต.ค. 62 

(08.30-12.00 น.) 
พิธีไหว้ครู ภาค กศ.ป.ป. นักศึกษาทุกคน 1,000 หอประชุม 
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

รู้จัก...มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มีการบริหารจัดการในพ้ืนที่ 3 ส่วน คือ 

1.  ส่วนวงัจนัทน์ ต้ังอยู่ที่ 66 ถนนวังจันทน์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000  โทร. 055-230598 

2.  สว่นทะเลแกว้  ต้ังอยู่ที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000  

    โทร. 055-267000 

3.  ส่วนสนามบนิ  ต้ังอยู่ที่  1 ถนนสนามบินพิษณุโลก อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก  65000 
 

ปรชัญา  สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

วสิัยทศัน ์ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบที่น้อมน าคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนว

พระราชด าริ บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ 

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสู่ทอ้งถิ่น ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 
 

พันธกจิ  1. เพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

     แบบบูรณาการ โดยการน้อมน าคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชด าริ 

  2. ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการบูรณาการวิจัยและพัฒนาแก้ปัญหาท้องถิ่น 

  3. สร้างองค์ความรู้ ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

  4. จัดการระบบการภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเองเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน 
 

สีประจ ามหาวทิยาลยั  “เขียว – ขาว”  

  สีเขยีว   หมายถึง ความราบรื่น ความเจริญงอกงาม ความสดชื่น ความคงทน ไม่จืดจาง 

  สขีาว   หมายถึง ความบริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน ทั้งกาย วาจา ใจ  

  สีเขยีว – ขาว  หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืนและความมีคุณธรรมสูง  
 

ต้นไมป้ระจ ามหาวทิยาลยั  ต้นกาซะลอง  (ต้นปีบ) 

คติประจ ามหาวทิยาลยั   สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี       

     ความสามัคคีย่อมท าให้เกิดสุข 

คา่นยิมองค์กร 

P = Performance มีศักยภาพเต็มเปี่ยม 

S = Spirit  มีจิตวิญญาณ มีน้ าใจ 

R = Responsibility มีส านึกรับผิดชอบ 

U = Unity  มีความสามคัค ี

 

อตัลักษณ ์: บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน   

เอกลกัษณ์ : มหาวิทยาลัยสร้างคนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

รู้จัก...กองพัฒนานักศึกษา 

(Student Development Division) 
 

 กองพัฒนานักศึกษา (Student Development Division) ต้ังอยู่ใน อาคาร Student Union   

ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น อยู่ด้านข้างหอประชุมศรีวชิรโชติ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม         

ส่วนทะเลแก้ว เลขที่ 156  หมู่ 5 ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055–

267056, 267078, 267079  โทรสาร 055–267056 
 

ประวตัคิวามเปน็มา 

 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ.2538 และ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2542 ท าหน้าที่ควบคุมดูแลและประสานงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

ปรชัญา  บริการดี กิจกรรมเด่น เน้นพัฒนาคุณธรรม น าบัณฑิตสู่คุณภาพ 
 

วสิัยทศัน ์ เป็นศูนย์กลางด้านกิจการนักศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

พันธกจิ  1.  ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.  ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ 

   3.  ส่งเสริมให้หอพักนักศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   4.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยฯ 

   5.  บริหารองค์กรโดยใช้หลกัการบริหารจัดการที่ดี 
 

นโยบายและยทุธศาสตรก์ารพัฒนานักศกึษา 

   นโยบายที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการท างาน 

   นโยบายที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้มีวินัยและคุณธรรม 

   นโยบายที่ 3 พัฒนานักศึกษาให้มีความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

   นโยบายที่ 4 พัฒนานักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ 

   นโยบายที่ 5 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย 

   นโยบายที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการพัฒนานักศึกษา     
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โครงสรา้งกองพฒันานกัศกึษา 

 

 
 

 

งานบรหิารทัว่ไป 
 

 ประกอบไปด้วย หน่วยธุรการและสารบรรณ หน่วยนโยบายและแผนงานและงบประมาณ และ

หน่วยการเงิน พัสดุและครุภัณฑ์ ซ่ึงรับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องกับกองพัฒนานักศึกษา การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ เก่ียวกับงานกิจการนักศึกษา ผ่านจดหมายข่าว แฟนเพจ 

และเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา รวมไปถึงการให้บริการจองห้องประชุมของอาคารกิจการนักศึกษา

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

สถานที่     :  ห้องงานบริหารทั่วไป อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ช้ัน 2 

วนัและเวลา    :  วันจันทร-์ศุกร์    เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.  

         วันเสาร-์อาทิตย์*  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.  

      กรณีติดต่อวันเสาร-์อาทิตย์ โปรดนัดหมายล่วงหน้า 

   ยกเว้น การให้บริการในวันหยุดมหาวิทยาลัย และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

โทรศพัท ์   :  055-267000 – 2 ต่อ 9601, 055-267056 
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งานกจิกรรมนกัศกึษา 
 

 งานกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วย หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา 

และหน่วยวินัยนักศึกษา ซ่ึงรับผิดชอบงานเก่ียวกับ การบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ฐานข้อมูล

กิจกรรมนักศึกษา ใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา เชิดชูเกียรตินักศึกษา องค์กรผู้น านักศึกษา (องค์การ

บริหารกิจกรรมนักศึกษา, สภานักศึกษา, สโมสรนักศึกษา, ชมรมนักศึกษา) นักศึกษาวิชาทหาร    

การจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา สร้างเสริม

สุขภาวะ (เหล้า, บุหร่ี, ยาเสพติด) กิจกรรมจิตอาสา วินัยและความประพฤตินักศึกษา และการ     

ขอผ่อนผันการเข้ารับการทหารกองประจ าการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

 

  ฐานข้อมูลกจิกรรมนกัศกึษา  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกคน ต้องเข้า

ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะที่สังกัด กองพัฒนานักศึกษา องค์การ

นักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะที่สังกัด ตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ครบถ้วนตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยและคณะท่ีสังกัด  

  ชมรมนกัศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมชมรมนักศึกษา อย่างน้อยคนละ 1 ชมรม ต่อปี

การศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมทุกคร้ัง 

  ใบรับรองการเขา้ร่วมกจิกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม จะมีสิทธิขอรับ

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็น Portfolio และเป็นหลักฐานประกอบการสมัครงาน 

 

นักศกึษาสามารถตรวจสอบสถติิการเขา้รว่มกิจกรรมไดท้ี่ http://202.29.80.144/activity/ 

 

 

 นักศกึษาวชิาทหาร  

 

  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2–5 ปัจจุบัน

เปิดรับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเข้าเรียนต่อในชั้นปีที่ 2–5 ซ่ึงเป็นการรับต่อจากโรงเรียนมัธยมศึกษา    

ซ่ึงเปิดสอนหลักสูตรวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1–3 มาแล้ว นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าและเคยเรียนวิชาทหารมาจาก

สถานศึกษาเดิมของตนและสอบวิชาทหารได้ในชั้นใด ก็สามารถเข้าเรียนวิชาทหารต่อไปในชั้นที่สูงขึ้น

ได้  โดยปฏิบัติดังนี้ 

1 

1 

ตรวจสอบกจิกรรม 

เพจงานกจิกรรม 

http://202.29.80.144/activity/
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 1. ติดต่อขอรับใบรายงานตวัที่หน่วยศึกษาวิชาทหาร (กองพัฒนานักศึกษา)  ซึ่งจะก าหนดวัน

เวลาให้ทราบและจะประกาศให้ทราบต่อไป 

 2. หลักฐานการสมัคร 

  2.1  ใบรายงานตัวที่กรอกข้อความเรียบร้อยและถูกต้อง (รด.2) 

  2.2  รูปถ่ายขนาด 3x4 ซ.ม. หน้าตรง  แต่งเคร่ืองแบบ 

  2.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน 1 ฉบับ 

  2.4  ส าเนา สด.9    จ านวน 1 ฉบับ  (กรณีศึกษาต่อชั้นปีที่ 2 และ 3) 

  2.5  ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ  

  2.6  ใบรับรองแพทย์  จ านวน 1 ฉบับ 

  2.7  หลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าสอบวิชาทหารได้ในชั้นนั้นๆ   จ านวน 1 ฉบับ  

ยกเว้นผู้ที่เรียนวิชาทหารในสังกัดแผนการฝึกก าลังส ารองจังหวัดทหารบกพิษณุโลกไม่ต้องใช้ 

  2.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้สมัคร หรือบิดา มารดา (ถ้ามี) 

 3. การเงิน 

  3.1 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ต้องช าระเงินบ ารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  

คนละ  200  บาท 

  3.2 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5 ต้องเสียค่าธรรมเนียมกิจกรรม คนละ 120 บาท 

 

 การขอผอ่นผนัการเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ  
  

 กองพัฒนานักศึกษาจัดบริการให้แก่นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ

ทหารกองประจ าการ คือ 

 1. นักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร 

 2. นักศึกษาที่ศึกษาวิชาทหาร แต่ไม่ส าเร็จชั้นปีที่ 3 เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ และจะต้องเข้า

รับการตรวจเลือกในปีถัดไป จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

  2.1 ยื่นค าร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 

   1) ส าเนาใบส าคัญ (สด.9)    จ านวน 2 ฉบับ 

   2) ส าเนาหมายเรียก (สด.35)    จ านวน 2 ฉบับ 

   3) ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา   จ านวน 2 ฉบับ 

    4) ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 2 ฉบับ 

   5) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล ที่ไม่ตรงกับส าเนาใบส าคัญ (สด.9)  

      จ านวน  2  ฉบับ  (ถา้มี) 

   6) ส าเนาใบแจ้งย้ายภูมิล าเนาทหาร  (ของนักศึกษาที่แจ้งย้ายภูมิล าเนาทหาร) 

      จ านวน  2  ฉบับ  (ถา้มี)    

1 
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 หมายเหตุ   นักศึกษา กศ.ป.ป. ที่จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร   จะต้องน าใบ

แสดงผลการเรียนภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  ทุกภาคเรียนติดต่อกัน  เว้นแต่ภาคเรียนใดที่

ขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัย ซึ่งสถาบันเป็นผู้รับรอง 

 หลักฐานตา่ง ๆ ดงักลา่ว นกัศกึษาจะต้องน าไปยืน่ตอ่กองพัฒนานกัศึกษาให้เรยีบร้อยตัง้แต่

เดือนพฤศจิกายน – มกราคม ของทกุปี (หากส่งหลักฐานเกินก าหนด จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผัน) 

  2.2 นักศึกษาตรวจสอบผลการขอผ่อนผันที่ website  http://saf.psru.ac.th/ หรือที่

http://saf.psru.ac.th/draft_deferments/login.php  

  2.3 นักศึกษาจะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ที่ระบุไว้

ในหมายเรียก (สด.35) หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 2.3 จะไม่ได้รับสิทธิในการขอผ่อนผันแต่

อย่างใด และจะถูกจับด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 

   ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันไว้แล้ว ไม่ต้องขอผ่อนผันอีกจนกว่าจะจบการศึกษา แต่จะต้องไป

รับหมายเรียก (สด.35) และแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทุกปี การขอผ่อนผันสามารถท าได้

จนอายุถึง 26 ปีบริบูรณ์ 

สถานที่     :  ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ช้ัน 2 

วนัและเวลา    :  วันจันทร-์ศุกร์    เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.  

         วันเสาร-์อาทิตย์*  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.  

      กรณีติดต่อวันเสาร-์อาทิตย์ โปรดนัดหมายล่วงหน้า 

   ยกเว้น การให้บริการในวันหยุดมหาวิทยาลัย และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

โทรศพัท ์   :  055-267000 – 2 ต่อ 9603, 055-267078 

 

งานบรกิารนกัศกึษาและศษิยเ์กา่ 
  

 บริการห้องพยาบาล 

 กองพัฒนานักศึกษา จัดให้มีห้องพยาบาล ส าหรับบริการด้านสุขภาพส าหรับบุคลากร และ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งภาคปกติ และ ภาค กศ.ป.ป. เสาร์-อาทิตย์  

บริการของหอ้งพยาบาล 

  1) กรณีปฐมพยาบาล หรือ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต  

  2) กรณีฉุกเฉิน เช่น การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ น าส่งโรงพยาบาล แจ้งผู้ปกครอง และติดตาม

การรักษา 

  3) บริการจัดยาและเวชภัณฑ์ให้แก่นักศึกษาและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ส าหรับท ากิจกรรม  

4) การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ท้ังภาคปกติและภาค กศ.ป.ป. (วนัเสาร์–วันอาทิตย์) 

5) ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 

http://saf.psru.ac.th/draft_deferments/login.php
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1 

สถานที่    :  ห้องพยาบาล อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ช้ัน 1 

 เวลา     :  ทุกวัน ยกเว้นวนัหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.   

โทรศพัท ์  :  055-267000 – 2 ต่อ 9801 

 

 บริการประกนัอบุตัิเหตุกลุ่ม 

กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ประสานงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคุ้มครองตามระยะเวลาที่นักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละภาค

เรียน ตั้งแต่กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย การสูญเสียอวัยวะ กรณีสูญเสียชีวิต รวมถึงการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุพิเศษที่เกิดจากการร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นซ่ึงจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัยตามกฎหมายอีกด้วย 

ความคุม้ครอง 

1.  สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ(รถสาธารณะ อาคารสาธารณะและอื่นๆ) 200,000 บาท 

2.  สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษ* 200,000 บาท 

3.  สูญเสียชีวิตจากอาหารที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาเป็นพิษ  100,000 บาท 

4.  เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 บาท 

5.  ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย      10,000 บาท 

6.  สูญเสียสายตา  มือ เท้า  (สองส่วน)        100,000 บาท 

7.  สูญเสียสายตา  มือ  เท้า  (หนึ่งส่วน)         60,000 บาท 

8.  ค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ (ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง)   10,000 บาท 

9.  เงินชดเชยการใช้สิทธิรักษาจากบัตรทอง (ผู้ป่วยนอก) 500 บาท 

10. เงินชดเชยการใช้สิทธิรักษาจากบัตรทอง (ผู้ป่วยใน) 2,000 บาท 

11.  เงินชดเชยการใช้สิทธิรักษาจาก พรบ. (ผู้ป่วยนอก) 500 บาท 

12.  เงินชดเชยการใช้สิทธิรักษาจาก พรบ. (ผู้ป่วยใน) 2,000 บาท 

13.  สูญเสีย ชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 บาท 

14.  เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายโดยเจตนา 100,000 บาท 

15.  ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ               100,000 บาท 

หมายเหต ุ  การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษ  หมายถึง การสูญเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากการร่วมกิจกรรมที่

ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือเป็นผู้ด าเนินการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศ

และในต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย อาทิเช่น  

การเข้าค่ายอาสาพัฒนาที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการหรือกิจกรรมอื่นๆใดที่มหาวิทยาลัยเป็น

ผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังขยายความคุ้มครองรวมถึงการเสียชีวิตจากอาหารเครื่องดื่มเป็นพิษ  

ขณะเข้าร่วมกิจกรรม 
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ระยะเวลาคุ้มครอง 

นักศึกษารหัส 58-61   วันเร่ิมคุ้มครอง  1 สิงหาคม  2562 – 1 สิงหาคม 2563 

นักศึกษารหัส 62  วันเร่ิมคุ้มครอง  1 กรกฎาคม 2562 – 1 กรกฎาคม 2563 
 

เมือ่นกัศึกษาประสบอุบตัเิหตตุอ้งปฏิบตัอิยา่งไร  

1. นักศึกษาสามารถรักษาพยาบาลที่ “โรงพยาบาลพิษณุเวช” โดยไม่ต้องส ารองจ่าย  

2. กรณีเข้ารับบริการจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือ คลินิก ใดๆ ก็ได้ จนกว่าอาการ

บาดเจ็บจะหายเป็นปกติจะแต่ต้องส ารองจ่าย (มหาวิทยาลัยไม่มีบัตรประกันอุบัติเหตุมอบให้) 

3. กรณีประสบอุบัติเหตุจากการจราจร นักศึกษาจะต้องใช้สิทธิ์ พรบ.ยานพาหนะ เป็นอันดับแรก   

หากไม่สามารถใช้สิทธิ์ พรบ.ยานพาหนะได้ จึงใช้บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่มของมหาวิทยาลัย  

4. ทุกคร้ังที่รับการรักษาให้เก็บใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ไวใ้ห้อยู่

ในสภาพที่ดี 

5. ติดต่อขอใบค าร้องขอรับสินไหมทดแทน ณ ห้องพยาบาล อาคารกิจการนักศึกษา    

6. รอการแจ้งผลและรับสินไหมทดแทน  

เอกสารทีใ่ชใ้นการเบิกกรณนีักศกึษาส ารองจา่ย 

1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

2. ใบรับรองแพทย์ (ระบุสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ชัดเจน) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

4. ส าเนาบัตรนักศึกษา  

สถานที่     :  ห้องพยาบาล อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ช้ัน 1 

วนัและเวลา    :  วันจันทร-์ศุกร์    เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.  

         วันเสาร-์อาทิตย์*  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.  

      กรณีติดต่อวันเสาร-์อาทิตย์ โปรดนัดหมายล่วงหน้า 

   ยกเว้น การให้บริการในวันหยุดมหาวิทยาลัย และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

โทรศพัท ์   :  055-267000 – 2 ต่อ 9801 
 

 ระเบยีนสะสม online 

ระเบียนสะสม online มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาทุกคน จะต้องบันทึกระเบียนสะสม 

online และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  ข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบระเบียนสะสม online จะเป็น

ความลับ ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดูแลนักศึกษาจะเห็นข้อมูลได้เพียงบางส่วน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตรสาขาวิชา ผลการเรียน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อติดตามพัฒนาการ ป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหา

ให้กับนักศึกษาเป็นส าคัญ 
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นักศึกษาสามารถใช้เป็นบันทึกช่วยจ า เก็บประวัติและผลงาน และใช้ประโยชน์เพื่อการสมัครงาน

เมื่อส าเร็จการศึกษา ขณะศึกษาเล่าเรียนจึงควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

website    :  http://cumulative.psru.ac.th 

สถานที่      :  ห้องแนะแนว อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ช้ัน 2 

วนัและเวลา    :  วันจันทร-์ศุกร์    เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.  

         วันเสาร-์อาทิตย์*  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.  

      กรณีติดต่อวันเสาร-์อาทิตย์ โปรดนัดหมายล่วงหน้า 

  ยกเว้น การให้บริการในวันหยุดมหาวิทยาลัย และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

โทรศพัท์    :  055-267000 – 2 ต่อ 9607 
 

 ห้องสมดุแนะแนว 

เป็นบริการให้ข่าวสารความรู้ที่จ าเป็นแก่นักศึกษา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา กองพัฒนานักศึกษาจึงเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

และศิษย์เก่าในด้านข้อมูลข่าวสารความรู้ การพัฒนาตนเอง  ส าหรับการวางแผนการศึกษาต่อ และการ

ประกอบอาชีพ นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องสมุดแนะแนวเป็นแหล่งศึกษาหาข้อมูล รวมถึงเป็นห้องพัก

ผ่อนคลายเครียดได้อีกด้วย    

สถานที่      :  ห้องแนะแนว อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ช้ัน 2 

วนัและเวลา    :  วันจันทร-์ศุกร์    เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.  

         วันเสาร-์อาทิตย์*  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.  

      กรณีติดต่อวันเสาร-์อาทิตย์ โปรดนัดหมายล่วงหน้า 

  ยกเว้น การให้บริการในวันหยุดมหาวิทยาลัย และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

โทรศพัท์    :  055-267000 – 2 ต่อ 9607 

 

 ระบบสนบัสนนุบริการแนะแนว  

 ระบบสนับสนุนบริการแนะแนว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการดูแลนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับภารกิจของการให้บริการแนะแนว ในด้านวิชาการ-วิชาชีพ และการใช้ชีวิต

ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แก่ 

ระบบบริการแนะแนว Link 

ระบบตรวจสอบชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :  http://202.29.80.22/admin/advisor_system 

ระบบ Super Resume Analysis   :  http://student.superresume.com 

แบบประเมินการบริการนักศึกษาด้านการให้

ค าปรึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตร และเตรียม

ความพร้อมเพื่อการท างาน 

:  https://goo.gl/bvXTpR 

เว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ : http://202.29.80.65/alumni/alumni/index.php 
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 บริการขอ้มลูขา่วสาร  

ศูนย์บริการนักศึกษา (SOS Center อ่านว่า “โซ้ส เซ็นเตอร์”) เกิดจากแนวคิดการเป็น 

ศูนย์กลางการให้บริการนักศึกษา เป็นความร่วมมือในการให้บริการนักศึกษาจากทุกหน่วยงานของ

มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา โดยการสร้างระบบบริการที่

หลากหลาย มีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยความสะดวกและช่วยแก้ไขปัญหาทุกด้าน ส่งเสริมให้นักศึกษา

เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในมิติคุณภาพ สามารถสอบถามได้ทุกเร่ืองที่ เ ก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย                      

สถานที่   : ห้องแนะแนว ณ อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ช้ัน 2  

เว็บไซต ์ : http://sos.psru.ac.th/ 

Facebook : www.facebook.com/SOS.PSRU 

Line  : @sos.psru 

โทรศัพท์  : 055-267000-2 ต่อ 2222 

 

 บริการให้ค าปรึกษา 

เป็นบริการที่จะช่วยนักศึกษาที่ประสบปัญหาทุก ๆ ด้าน เช่น การเรียน ชีวิตและสังคม ให้

สามารถคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง การให้ค าปรึกษาเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถ

เลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและรับผิดชอบตนเองได้ โดยผ่านกระบวนการข้ันตอน และ

เทคนิคการให้ค าปรึกษา “ศูนย์แนะแนวและให้ค าปรึกษา” มีผู้ให้ค าปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการ

ให้ค าปรึกษา นักศึกษาสามารถใช้บริการได้หลายช่องทาง ดังนี้ 

ศนูยแ์นะแนวและใหค้ าปรกึษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงพยาบาล/สถานบ าบดั 

หอ้งพยาบาล 

อาคารกจิการนกัศกึษา  

สว่นทะเลแกว้ สายดว่น 9801 

 

งานหอพกันกัศกึษา 

หอพกัทะเลแกว้นเิวศน ์สว่นทะเลแกว้ 

สายดว่น 055-267050 

ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว 

คณะครศุาสตร ์สว่นวงัจนัทน ์

090-0621108 

หอ้งใหค้ าปรึกษา 

อาคารกจิการนกัศกึษา สว่นทะเลแกว้ 

สายดว่น 9607 

ส านกังานคณะทีน่ักศกึษาสงักัด 
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รูปแบบการให้บรกิาร  

1) บริการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling)  นักศึกษาสามารถ

เข้ารับการปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรง ในทุกๆ เร่ือง 

2) บริการให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถแจ้งความ

จ านงรับการปรึกษารายกลุ่ม ในเร่ืองต่างๆ เช่นการเลิกบุหร่ีเลิกสุรา และการพัฒนาบุคลิกภาพ

ด้านต่างๆ 

3) บริการปรึกษาทางโทรศัพท์  

  วันและเวลาราชการ 055-267000-2 ต่อ 9607 

  นอกเวลาราชการ    055-267005 

4) บริการให้ค าปรึกษาออนไลน์ 

  E-mail  : guidance@psru.ac.th 

  Facebook  : http://www.facebook.com/sas.psru 

 

 บริการแนะแนวอาชีพ 

 เป็นศูนย์บริการแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยมีรูปแบบการให้บริการ ดังนี้ 

1) บริการจัดหางานให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะ

ท างานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน และจัดหางานให้กับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา  

2) บริการข้อมูลข่าวสารทางด้านอาชีพให้ศิษย์เก่า จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการ

รับสมัครงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดหน้าห้องแนะแนว website กองพัฒนา

นักศึกษา Facebook กลุ่มศิษย์เก่า เพื่อส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นภาวะการมีงานท าให้กับศิษย์เก่าของ

มหาวิทยาลัย  

3) จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ขัน้ตอนการสมคัรท างานระหวา่งเรยีน 

1. นักศึกษาบันทึกข้อมูล ระบบระเบียนสะสมออนไลน์ โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้หลาย

ช่องทาง ดังนี้  

1.1 พิมพ์ http://cumulative.psru.ac.th หรือ 

1.2 เข้าสู่ระบบทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ที่ www.psru.ac.th หรือ 

1.3 เข้าสู่ระบบทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ที่ http://saf.psru.ac.th 

2. คลิกเลือกเมนู สมัครท างานระหว่างเรียน แล้วพิมพ์ใบสมัครผ่านระบบระเบียนสะสม

ออนไลน์ 

3. เตรียมเอกสารประกอบ อย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้ 

3.1 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสารในหน้าเดียวกัน) 

http://saf.psru.ac.th/
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3.2 ส าเนาบัตรนักศึกษา หรือ หลักฐานการลงทะเบียนที่มีรหัสนักศึกษา (ส าหรับ

นักศึกษาใหม่) 

3.3 ตารางเรียนประจ าภาคเรียน 

4. ยื่นสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบที่ ห้องแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา 

ณ อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ส่วนทะเลแก้ว โดยสามารถสมัครได้ทุกวัน ในเวลา

ราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

เงือ่นไขการท างานระหวา่งเรียน 

1. มหาวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ท างานหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อจัดท า

ทะเบียนและประสานการจ้างงานระยะสั้น (Part-time) เมื่อมีผู้ประสงค์จ้างงานตลอดปีการศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์การรับสมัครท างานระหว่างเรียนทาง Facebook     

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ www.facebook.com/sas.psru 

3. มหาวิทยาลัยจะจัดหางานให้กับนักศึกษาที่ส่งใบสมัครครบถ้วนและมีคุณสมบัติเป็นไป

ตามที่มหาวิทยาลัยและนายจ้างก าหนด โดยการท างานต้องไม่กระทบต่อเวลาเรียนของนักศึกษา 

4. ค่าตอบแทนการท างานเป็นไปตามที่นายจ้างก าหนด 

สถานที่      :  ห้องแนะแนว อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ช้ัน 2 

วนัและเวลา    :  วันจันทร-์ศุกร์    เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.  

         วันเสาร-์อาทิตย์*  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.  

      กรณีติดต่อวันเสาร-์อาทิตย์ โปรดนัดหมายล่วงหน้า 

  ยกเว้น การให้บริการในวันหยุดมหาวิทยาลัย และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

โทรศพัท์    :  055-267000 – 2 ต่อ 9607 

 

 บริการเงนิยมืฉกุเฉนิ  

 เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาเก่ียวกับการช าระค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคเรียน 

โดยนักศึกษาสามารถขอยืมเงินจากกองทุนฉุกเฉินและต้องใช้คืนในระยะเวลา 1 เดือน แบบไม่มีดอกเบี้ย  

 คณุสมบตัผิูย้มืเงนิ 

 1. เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย (ยกเว้นศึกษาปี 1 และ 3 ที่เข้าใหม่) และ

ให้ยืมได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป 

 2. วงเงินให้ยืมไม่เกินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ขอยืม ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(ไม่รวมค่าปรับ กรณีทะเบียนล่าช้า) 

 3. ระยะเวลาการช าระคืนไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับเงิน 

 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี สมควรได้รับการสนับสนุน 

 5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
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 6. หากได้รับการอนุมัติเงินยืมแล้ว ให้นักศึกษาและผู้ค้ าประกันลงนามสัญญา ณ กอง

พัฒนานักศึกษา 

สถานที่      :  ห้องทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ช้ัน 2 

วนัและเวลา    :  วันจันทร-์ศุกร์    เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.  

         วันเสาร-์อาทิตย์*  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.  

      กรณีติดต่อวันเสาร-์อาทิตย์ โปรดนัดหมายล่วงหน้า 

  ยกเว้น การให้บริการในวันหยุดมหาวิทยาลัย และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

โทรศพัท์    :  055-267000 – 2 ต่อ 9602 

 

 บริการทนุการศึกษาทัว่ไป (ใหเ้ปลา่) 

เป็นทุนการศึกษาที่ไม่มีเงื่อนไขให้ใช้คืน นักศึกษาสามารถขอรับทุนทุกปีการศึกษา การ

พิจารณาทุนจะพิจารณาจากคุณสมบัติของนักศึกษาที่แหล่งทุนก าหนด ทุนทั่วไป (ให้เปล่า) แบ่งเป็น 

2 ประเภท คือ ทุนต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับการพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษา

ต่อเนื่องไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา และทุนรายปี เป็นทุนการศึกษาที่นักศึกษาจะได้รับการพิจารณา

ทุนเป็นรายปีการศึกษา โดยจะได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ เพียงคร้ังเดียว ไม่ได้พิจารณา

ให้ทุนต่อเนื่องจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  

 คุณสมบัติผู้ขอรับทุน* 

1. เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 (ยกเว้นทุนเรียนดี ให้พิจารณาตามเกณฑ์ที่เจ้าของทุนระบุ) 

4. มีความตั้งใจเรียนสมควรได้รับการสนับสนุน 

5. มีความขัดสนหรือครอบครัวมีรายได้น้อย 

6. บ าเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม 

7. เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือจัดขึ้น 

*หมายเหตุ  หลักเกณฑ์นี้ใช้กรณีที่แหล่งทุนไม่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้มหาวิทยาลัย

เท่านั้น 

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา 

1. นักศึกษาบันทึกระบบระเบียนสะสมออนไลน์ 

2. นักศึกษาพิมพ์ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านระบบระเบียนสะสมออนไลน์ 

3. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 

4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา 

5. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก าหนด โดยจัดเรียงตามล าดับความจ าเป็น 

6. มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาตามล าดับที่ประกาศรายชื่อ เม่ือมีผูใ้ห้ทุนการศึกษา 
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สถานที่      :  ห้องทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ช้ัน 2 

วนัและเวลา    :  วันจันทร-์ศุกร์    เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.  

         วันเสาร-์อาทิตย์*  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.  

      กรณีติดต่อวันเสาร-์อาทิตย์ โปรดนัดหมายล่วงหน้า 

  ยกเว้น การให้บริการในวันหยุดมหาวิทยาลัย และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

โทรศพัท์    :  055-267000 – 2 ต่อ 9602 

 

 บริการทุนกู้ยืม  

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกองทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเก่ียวเนื่องกับการศึกษา และ

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา สามารถกู้ยืมได้ทั้ง ภาคปกติ และภาค กศ.ป.ป. เป็น

การช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาจะสามารถเล่าเรียนได้จน

ส าเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตส านึกในการช าระหนี้คืน เพื่อ

สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป 

  

ประเภทการกู้ยืม 

ในปีการศึกษา 2562 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ก าหนดประเภทการกู้ยืม ดังนี้ 

ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 

ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.

เดิม) 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ ลักษณะที่ 1 (กยศ.) 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี (รายได้สุทธิ

ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 

3. เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย 

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขั้นร้ายแรง หรือไม่

เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

5. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6. ไม่เคยเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน 

7. ไม่เป็นผู้ที่ท างานประจ าในระหว่างการศึกษา 

8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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9. ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

10. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อน

ช าระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ ลักษณะที่ 2 (กรอ.) 

1. มีสัญชาติไทย 

2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยื่นขอกู้ 

3. เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยตอบรับให้เข้าศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิต

ก าลังคน (สาขาวิชาที่ขาดแคลน) 

5. เป็นนักศึกษาที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาใน ชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ใช่ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าของกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือเป็นนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา (กยศ.) ที่เปลี่ยนระดับจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

เป็นระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงหรือเทียบเท่าระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า  

หมายเหตุ : รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท มีสิทธิได้รับค่าครองชีพรายเดือนละ 

2,400 บาท 

 หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. 

เข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม และสาธารณะ ผู้ กู้ต้องแสดงหลักฐานการเข้าร่วม

โครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม และสาธารณะในปีการศึกษาก่อนกน้าที่จะขอกู้ยืม ซ่ึงโครงการฯ ที่ผู้ขอ

กู้ยืมเข้าร่วมจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียน และไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการ 

 การรับสมัครผู้ประสงค์กู้ยืม กยศ. และ กรอ. 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้ผู้ขอกู้จะต้องสมัครขอกู้ยืมทาง Internet ระบบ e-Studentloan  ของ 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ ระบบ PSRU LOAN SYSTEM ของมหาวิทยาลัย 

และส่งเอกสารตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 การพิจารณาคุณสมบัติ  

ผู้ขอกู้จะต้องผ่านการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ โดย อาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านการ

พิจารณาให้กู้ยืมโดย คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจ ามหาวิทยาลัย ทั้งนี้หากตรวจสอบพบ

ภายหลงัว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ได้ปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะระงับการให้กู้ยืมเงินต่อไป 
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 แนวปฏิบัติของผู้ได้รับการพิจารณา 

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ระเบียบและ

ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการของคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการกู้ยืม 

2. แจ้งการเปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่ ย้ายสถานศึกษา จบการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่เปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่ ย้ายสถานศึกษา จบการศึกษา หรือพ้ น

สภาพการเป็นนักศึกษา 

3. ให้ความร่วมมือในการด าเนินการกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. ผู้ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมรายใดที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่ามีคุณสมบัติ

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก าหนด มหาวิทยาลัยจะเพิก

ถอนสิทธิ์การกู้ยืมเงินต่อไป 

5. ผู้กู้ยืมประเภทผู้กู้รายใหม่ (ทุกชั้นปี) และรายเก่าที่ยังไม่เคยท าสัญญากับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ต้องท าสัญญาคร้ังเดียวตลอดหลักสูตร และลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ 

ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากพ้นก าหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์กู้ยืมเงิน 

 หลักเกณฑ์การช าระหนี้ 

1. ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระเงินกู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืน

ให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเร่ิมช าระหนี้ 

2. ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ 

โดยให้ช าระหนี้คืนเฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้กู้ยืม 

3. การช าระหนี้งวดต่อๆไปให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนช าระที่กองทุนก าหนด

พร้อมด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 

กรกฎาคม ของทุกปี 

4. หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องช าระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณี

ผิดนัดช าระหนี้ตามอัตราที่กองทุนก าหนด 

5. ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอช าระหนี้คืนก่อนครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ หรือก่อน

ครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถช าระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด 

Website    :  http://202.29.80.22/admin/psruloansystem 

Facebook  :  https://www.facebook.com/psruloanfanpage 

สถานที่      :  ห้องทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ช้ัน 2 

วนัและเวลา    :  วันจันทร-์ศุกร์    เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.  

         วันเสาร-์อาทิตย์*  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.  

      กรณีติดต่อวันเสาร-์อาทิตย์ โปรดนัดหมายล่วงหน้า 

  ยกเว้น การให้บริการในวันหยุดมหาวิทยาลัย และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

โทรศพัท์    :  055-267000 – 2 ต่อ 9602 
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งานสง่เสรมิและพฒันากฬีา 

 

   กีฬามีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพและอนามัยของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ 

แข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ฝึกความมีน้ าใจเป็นนักกีฬาและความสามัคคีให้แก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้จัดอุปกรณ์และสถานที่เพื่ออ านวยความสะดวกในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้แก่

นักศึกษาที่มีความสนใจ ดังนี้ 

  1. บริการใหย้มือปุกรณ์กฬีา ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล       

ลูกเปตอง ฯลฯ โดยอนุญาตให้นักศึกษายืมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารสระว่ายน้ า 

  2. จัดเตรยีมทีมกีฬาชนดิตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในจังหวัด 

กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย 

  3. บริการสนามกีฬา ณ สว่นทะเลแกว้  มีดังต่อไปนี ้

   - สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาพระองค์ด า 

   - สนามฟุตบอล 2 หลังอาคารการศึกษาพิเศษ 

   - สนามกรีฑา  สนามกีฬาพระองค์ด า 

   - สนามเทนนิส  สนามกีฬาอเนกประสงค์ 

   - สนามเซปักตะกร้อ ศูนย์กีฬาในร่ม 

   - สนามบาสเกตบอล โรงยิมเนเซียม, ลานเอนกประสงค์ 2, ศูนย์กีฬาในร่ม 

   - สนามวอลเลย์บอล โรงยิมเนเซียม, ลานเอนกประสงค์ 1, ศูนย์กีฬาในร่ม 

   - สนามเทเบิลเทนนิส ศูนย์กีฬาในร่ม 2 

   - สนามเปตอง   ข้างสนามฟุตบอล 2 

   - สนามวอลเลย์บอลชายหาด ข้างศูนย์กีฬาในร่ม 

   - สนามฟุตซอล   ลานเอนกประสงค์ 2 

   - สนามแบดมินตัน  ศูนย์กีฬาในร่ม 2 

สถานที่      :  อาคารสระว่ายน้ า 

วนัและเวลา    :  วันจันทร-์ศุกร์    เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.  

         วันเสาร-์อาทิตย์*  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.  

      กรณีติดต่อวันเสาร-์อาทิตย์ โปรดนัดหมายล่วงหน้า 

  ยกเว้น การให้บริการในวันหยุดมหาวิทยาลัย และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

โทรศพัท์    :  055-267000 – 2 ต่อ 9670 
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  4. อาคารสระวา่ยน้ าและฟติเนส 

  อตัราคา่ใช้บริการ 

   1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คนละ 10 บาทต่อคร้ัง 

    1.1) นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

    1.2) นักศึกษา บุคลากร  

    1.3) ศิษย์เก่า (สมัครสมาชิกปีละ 300 บาท) 

   2) สมาชิก 20 บาทต่อครั้ง (สมัครสมาชิกปีละ 500 บาท) 

   3) คนทั่วไป 50 บาทต่อคร้ัง  

สถานที่      :  อาคารสระว่ายน้ าและฟิตเนส 

วนัและเวลา    :  ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. 

  ยกเว้น การให้บริการในวันหยุดมหาวิทยาลัย และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

โทรศพัท์    :  055-267000 – 2 ต่อ 9661 
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งานหอพกันกัศกึษา 

 
  หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ ประกอบด้วยอาคารที่พักจ านวน 3 หลังเป็นอาคารคอนกรีตสูง        

5 ชั้น แต่ละหลังมี 160 ห้อง รวมจ านวนห้องพักทั้งส้ิน 480 ห้อง ขนาดห้องพักมีเนื้อที่ 41 ตร.ม. นักศึกษา 

พักห้องละ 4 คน ทั้ง 3 หลัง สามารถรองรับนักศึกษาได้ 1,920 คน นักศึกษา หญิงชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย

ก าหนดให้อยู่หอพักทะเลแก้ว เป็นเวลา 1 ปี การศึกษา นักศึกษาหญิงชั้นปีอื่นๆ มีสิทธิสมัครเข้าพักอาศัยใน

หอพักทะเลแก้วนิเวศได้ ทั้งนี้ หลังจากที่นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 เข้าพักเต็มจ านวนแล้ว 

 

ก าหนดระยะเวลา เปดิ – ปดิ หอพกั 

 วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี  เปิด เวลา 05.30 น. - ปิด  เวลา 22.00 น. 

 วันศุกร์ – วันเสาร์  เปิด เวลา 05.30 น. - ปิด  เวลา 23.00 น.  

  

การบรกิารภายในหอพัก 

 ภายในหอพัก มีสิ่งอ านวยความสะดวกได้แก่ เตียงนอนที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะพร้อมเก้าอี้อ่านหนังสือ 

ห้องละ 4 ชุด อา่งล้างหน้าฝงัเคาน์เตอร์ 1 ชุด ห้องสุขา 1 ห้อง ห้องอาบน้ า 1 ห้อง พดัลมโคจร 1 ชุด และ

ปลั๊กอินเตอร์เน็ต 1 ชุด 

 

สิง่อ านวยความสะดวกในหอพกั 

 หอพักได้จัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาหอพัก ดังนี้ 

  -  เจ้าหน้าที่หอพักดูและ 24 ชั่วโมง    -  โรงจอดรถ 

  -  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง  -  ศูนย์บริการให้ค าปรึกษา 

  -  ยาสามัญประจ าบ้าน     -  ถังขยะบนอาคารหอพัก 

  -  ห้องเรียนรู้และพักผ่อน     -  เครื่องชั่งน้ าหนัก 

  -  ห้องบริการอินเตอร์เน็ต    -  เครื่องชั่งน้ าหนัก 

  -  บริการโทรศัพท์หยอดเหรียญ    -  ร้านสะดวกซื้อ (ท็อปมาร์ท) 

  -  ห้องดูโทรทัศน์     -  ร้านถ่ายเอกสาร 

  -  หนังสือพิมพ ์      -  ร้านเครื่องเขียน 

  -  บริการน้ าดื่มฟรี     -  ศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ 

 -  บริการเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ    -  บริการยืมจักรยานฟรี 

  -  บริการเครื่องน้ าดื่มหยอดเหรียญ 
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แนะน าบุคลากร 

ด้านกิจการนักศึกษา 
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รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

 

 

 

 
 

ดร.อดลุย ์ วงัศรคีณู 

รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา 

 

 

 

บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา 
 

 

 

นายอ าพน  กลบีปาน 
ผูอ้ านวยการกองพฒันานกัศกึษา 

 

งานบรหิารทั่วไป 

 

นางลกัขณา  ไมก้รา่ง 
นกัวชิาการศกึษา 

(หวัหนา้งาน) 

 

นางสาวศวิาพร ไตรถวลิละ 

นกัวชิาการศกึษา 

 

นางพนดิา  ดวงสมร 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

 

 

นางสาวชฎาพร เนธบิตุร 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 
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งานกจิกรรมนกัศกึษา 

 

นางสาวอารยี ์ วงเขียว 
นกัวชิาการศกึษา 

(หวัหนา้งาน) 

 

นายกฤษณะ  ค าดตีนั 
นกัวชิาการศกึษา 

 

 

นางสาวขนษิฐา อิม่สวุรรณ 

นกัวชิาการศกึษา 

 

 

นางสาวรตันา  ขนนุปนั 
นกัวชิาการศกึษา 

 

 

นางสาวเบญจรตัน ์ภมูใิหญ่ 

นกัวชิาการศกึษา 

 

  

งานบรกิารนกัศกึษาและศิษยเ์กา่ 

 

นางสาวสิรลิกัษณ ์วงศป์ระสทิธิ์ 

นกัแนะแนวการศกึษาและอาชพี 

(หวัหนา้งาน) 

 

นายปองภพ  ดว้งนอ้ย 
นกัวชิาการศกึษา 

 

 

นางสาววนัวสิาข ์สรรพรอด 

นกัวชิาการศกึษา 

 

 

นางสาวภัทรวรรณ ประสพผล 

นกัวชิาการศกึษา 

 

 

นางสาวภาวณิ ีสงวนรตัน์ 
นกัวชิาการศกึษา 

 

 

นายธนดล ไหลประเสรฐิ 
นกัวชิาการศกึษา 
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งานสง่เสรมิและพัฒนากฬีา 

 

นายอนริทุธ ์ชยัเสวก 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

(หวัหนา้งาน) 

 

นายพรีะพัฒน ์ประภาสโนบล 
นกัวชิาการศกึษา 

 

 

นายบญุเตยีง จนัทาศรี 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

 

 

นายประสงค ์ไทยสงา่ 
นกัวชิาการศกึษา 

 

 

นายทองสขุ  เทยีมราช 
นกัวชิาการศกึษา 

 

 

นายจรนิทร ์ ม่วงมนั 
ชา่งเทคนคิ 

 

 

นายกฤตดนยั ไทยสงา่ 

เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

 

 

นางสาวลูกศร ออ่นบ ารงุ 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

 

 

นางวนัด ี พรมโห ้

แมบ่า้น 
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งานหอพักนกัศึกษา 

 

นางสาวพนาวนั  เปรมศรี 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

(หวัหนา้งาน) 

 

นางสาววรกมล  นาชอน 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

 

 

นางสาวรกัษติา  ดอี่ า 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

 

 

นางสาวสาวติร ี ดธีงทอง 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

 

 

นางสาวภญิญาพชัญ ์กลา้การคา้ 

เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

 

 

นางหนึง่ฤทยั  หัวส ี
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

 

 

นางสาวปาลติา  คุม้จุ้ย 

เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    31 

 
คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะต่างๆ 

 
 

    

    

    

 

 

 

อาจารยอ์นพุงษ ์กมกุะมกลุ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

 

ผศ.ประภาศริ ิใจผอ่ง 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 

ผศ.ณฐัธิดา จงรกัษ์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

อาจารยธ์รีพฒัน ์พลูทอง 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศิลปวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

อาจารยป์ิยธดิา เปีย่มงาม 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และวิเทศสัมพันธ ์

คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

และพัฒนานักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

อาจารยร์ุง่โรจน ์ ฝา้ยเยื่อ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 

 

ดร.ประภาพร เมอืงแก้ว 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

และพัฒนานักศึกษา 

วิทยาลัยการพยาบาล 
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เจ้าหน้าที่ฝา่ยกิจการนักศึกษาคณะต่างๆ 

 
 

    

    

    

 

 

 

 

นางสาววนัเพญ็ มณวีลัย์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะครุศาสตร์ 

 

นายนริตุติ ์ทาออ่น 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 

นางสาวอรศิรา นชุเปรม 
นักวิชาการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

นายอตโิรจน ์บวัทบั 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

นายจริาวฒุ ิมขุเพชร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

นายณฐัชานนท ์ดอนเขยีวไพร 
นักวิชาการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

นายเดชา ชาวดง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
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รู้จัก...องค์การนักศึกษา 

 

  องค์การนักศึกษา : เป็นองค์การประสานงานการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา        

มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส่งเสริมการสร้างภาวะผู้น า การปกครองและการบริหารจัดการด้วยหลัก

ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล (2) เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมความสมบูรณ์ด้านปัญญา จิตใจ  

และบุคลิกภาพด้วยดุลยภาพของพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา (3) เพื่อส่งเสริมให้

รู้จักคุณค่าของความดีและความงามของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ         

ท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่นคงถาวร และ (4)  เพื่อส่งเสริม

การบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม และส่งเสริมการด ารงตนในฐานะพลเมืองและพลโลกที่มีคุณภาพ 

 

 สภานักศึกษา : มีหน้าที่ในการเป็นตัวแทนนักศึกษา ในการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ

นักศึกษาที่เก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา เป็นศูนย์กลางทั้งความคิดเห็นและเร่ืองราวร้องทุกข์จากนักศึกษา 

เพื่อเสนอแนะหาแนวทางแก้ไข เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการบริหารงานกิจกรรมและการพิจารณา

งบประมาณของกิจกรรมนักศึกษาของหน่วยกิจกรรมต่างๆ 

 

 องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา : เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่ 

บริหารงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  เช่น การก าหนดปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษา         

การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การวางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา           

การประชาสัมพันธ์  การประเมินผลการจัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม และอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน

กิจกรรมนักศึกษา 

 

 สโมสรนกัศกึษา : เป็นศูนย์กลางการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาที่อยู่ในส่วนของคณะ รวมถึง

ความร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกันกับองค์การนักศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
 

 ชมรมกิจกรรมนักศึกษา : เป็นหน่วยกิจกรรมที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาที่มี

ความสนใจในการท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมชมรม

นักศึกษาอย่างน้อยคนละ 1 ชมรม ต่อปีการศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมทุกคร้ัง 
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สภานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

นายณฐัพงษ ์ พนัธนู 

ประธานสภานักศึกษา 

 

 

องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ปกีารศึกษา 2562 
 

คณะกรรมการบริหาร  

      1. นายพิสิษฐ ์   ศิริวัฒน์  นายกองคก์ารฯ 

      2. นายสถาพร  ผ่องนาค อปุนายกคนที ่1 

      3. นายวรชัย    พึ่งสมบัติ อปุนายกคนที ่2 

      4. นางสาวชนาธินาถ  บัวผัน  เลขานกุาร 

      5. นางสาวดวงกมล  วงศาทอง เหรญัญกิ 

      6. นายนันทวัฒน ์  ยศปัญญา ประชาสัมพนัธ ์

      7. นางสาววรรณิษา  โวหาร  ธุรการ 

      8. นายพงค์สันต ์  พันธ์ชัย  สวสัดิการ 

      9. นายกรินทร์   สุขสวัสดิ์ โสตทศันปูกรณ์ 

      10. นางสาววาทิน ี  สิงห์พราม พสัด ุ

      11. นายเจษฎาภรณ์  หวายบุตร ศลิปและวัฒนธรรม 

 

 

นายพสิษิฐ ์ ศริวิัฒน ์
นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 
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ประธานสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ  

ปีการศึกษา 2562 

 

 

นายสนิธนากรม ์ รปูบญุ 

คณะครุศาสตร์ 

 

นายวรวชิ  นาเคน 

คณะเทคโนโลย ี

การเกษตรและอาหาร 

    

 

นายปรญิญา พวงเพช็ร 

คณะเทคโนโลยี              

อุตสาหกรรม 

 

นายพงศกร  จนีเขยีว 

คณะมนุษยศาสตร์และ                 

สังคมศาสตร ์

    

 

นายชลดรงค ์ สงัขอ์ยู่ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

นายธนกร  โพธิเ์งนิ 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

    

 

นายปาณสัม ์ โสฬส 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่นักศึกษาควรทราบ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วย    องค์การนักศึกษา   พ.ศ. ๒๕๕๑ 

…………………………  
 

  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านปัญญา  ร่างกายและ
จิตใจ  จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งองค์การนักศึกษาขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรบ่มเพาะและสร้างประส บการณ์              
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนแสวงหาแนวทางการครอง
ตน ครองคน และครองงาน ด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติจริง  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑ (๖/๒๕๕๐) เมื่อวันที่  
๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วย  องค์การ
นักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ ๓   ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก  เรื่อง  ธรรมนูญ
นักศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๓๓  
   ข้อ ๔   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้        
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๕   ในระเบียบนี้ 
         “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
         “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะ”  หมายความว่า  คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

    “คณบดี”  หมายความว่า คณบดีของคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม     

“องค์การนักศึกษา” หมายความว่า องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

 “สภานักศึกษา” หมายความว่า สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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“องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา”  หมายความว่า องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “สโมสรนักศึกษาคณะ” หมายความว่า สโมสรนักศึกษาคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
         “ชมรม”  หมายความว่า ชมรมท่ีสังกัดองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
         “ชมรมคณะ”  หมายความว่า ชมรมท่ีสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะ 
         “นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
    “การพัฒนานักศึกษา”  หมายความว่า ฝึกให้รู้จักคิด  วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และ
คิดอย่างเป็นระบบ ฝึกให้เป็นผู้รู้และผู้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ฝึกให้รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันและท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ฝึกให้กล้าแสดงผลงานและเรียนรู้จากสังคม รวมทั้งชี้แนะให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใน
หลักและวิธีการสร้างภาวะผู้น า และการด ารงตนในฐานะพลเมืองและพลโลกที่มีคุณภาพ 
   “พรรคนักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาที่รวมกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการหาสมาชิก และสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ สภานักศึกษา และองค์กรอื่นในสังกัดองค์การนักศึกษา  

   “ประชาพิจารณ์”  หมายความว่า กระบวนการที่มหาวิทยาลัยหรือองค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา   เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในโครงการหรือปัญหาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาส าหรับเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยหรือองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาใน
การด าเนินงานอันมีผลกระทบต่อนักศึกษา 

   “ประชามติ”  หมายความว่า กระบวนการที่มหาวิทยาลัยหรือองค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา ขอปรึกษาความเห็นของนักศึกษาว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการส าคัญในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่มหาวิทยาลัยหรือองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา เห็นว่าอาจกระทบถึงผลประโยชน์ได้เสียของ
มหาวิทยาลัย องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือนักศึกษา 
   “การส ารวจความเห็น”  หมายความว่า กระบวนการที่มหาวิทยาลัยหรือองค์การ
บริหารกิจกรรมนักศึกษา  ใช้ในการขอทราบความคิดเห็นของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งที่ต้องการส ารวจหรือ
ต้องการทราบ “ความเห็น” ในการกระท าต่อบุคคล สภานักศึกษา หรือองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  
ส าหรับองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาตามโครงการนักศึกษาปวงชนเพ่ือปริญญา (กศ.ป.ป.) อาจใช้ระเบียบนี้
โดยอนุโลม   

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจก าหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 
   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจในการ
ตีความและวินิจฉัย 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

  

ข้อ ๘   ให้มีองค์การนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๙   องค์การนักศึกษา ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาเขตส่วนทะเลแก้ว 
  ข้อ ๑๐   องค์การนักศึกษาใช้ชื่อภาษาไทยว่า “องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ    
พิบูลสงคราม” ใช้ชื่อย่อว่า “อ.มรพส.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Pibulsongkram Rajabhat University 
Student Organization”  ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า PSRU.S.O. เครื่องหมาย อ.มรพส. เป็นรูปสัญลักษณ์
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ล้อมรอบด้วยตัวหนังสือมีข้อความว่า “องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พิบูลสงคราม” 
  ข้อ ๑๑   องค์การนักศึกษาประกอบด้วย สภานักศึกษา และองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
   สภานักศึกษาใช้ชื่อภาษาไทยว่า  “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”  
ใช้ชื่อย่อว่า “สน.มรพส.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Pibulsongkram  Rajabhat University Student  
Council”   ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า  PSRU.S.C.  เครื่องหมายสภานักศึกษาเป็นรูปสัญลักษณ์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ล้อมรอบด้วยตัวหนังสือมีข้อความว่า  “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” 
   องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาใช้ชื่อภาษาไทยว่า  “องค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”  ใช้ชื่อย่อว่า “อบ.มรพส.”  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า 
“Pibulsongkram  Rajabhat University Student Administration”  ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า PSRU.S.A.   
เครื่องหมายองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาเป็นรูปสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ  ล้อมรอบด้วย
ตัวหนังสือมีข้อความว่า  “องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” 
 

หมวด  ๒ 
วัตถุประสงค์ 

 

ข้อ ๑๒   องค์การนักศึกษานี้เป็นองค์การประสานงานการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
นักศึกษา   มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
   (๑)  เพ่ือส่งเสริมการสร้างภาวะผู้น า การปกครองและการบริหารจัดการด้วยหลัก
ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล 

(๒)  เพ่ือส่งเสริมการสร้างเสริมความสมบูรณ์ด้านปัญญา จิตใจ และบุคลิกภาพด้วย
ดุลยภาพของพุทธิศึกษา  จริยศึกษา  พลศึกษา  และหัตถศึกษา 
   (๓) เพ่ือส่งเสริมให้รู้จักคุณค่าของความดีและความงามของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่นคงถาวร 
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(๔)  เพ่ือส่งเสริมการบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม  และส่งเสริมการด ารงตนในฐานะ
พลเมืองและพลโลกที่มีคุณภาพ 

 

หมวด  ๓ 
สิทธิและหน้าที่ 

  

  ข้อ ๑๓  นักศึกษาทุกคนมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกัน 
  ข้อ ๑๔  นักศึกษามีสิทธิดังนี้ 

(๑)  มีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัครรับเลือกตั้งและออกเสียงในกิจการต่างๆ ของ 
นักศึกษาตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการนั้นๆ 

(๒)  มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์อย่างเสรีภายในขอบเขตของระเบียบ 
แบบแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  รวมทั้งมีสิทธิให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการและ
การเรียนการสอน 

(๓)  มีสิทธิในการด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ข้อ ๑๕   นักศึกษามีหน้าที่ดังนี ้

        (๑)  ธ ารงไว้ซึ่งความสามัคคี เกียรติยศและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและของ
นักศึกษา 

        (๒)  ศึกษาเล่าเรียนและท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ควบคู่กันไป 
        (๓)  ปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และประเพณี อันดีงามของ

มหาวิทยาลัย  
         (๔)  ผดุงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
         (๕)  ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการองค์การนักศึกษา 
         (๖)  ไปร่วมท าประชาพิจารณ์ และออกเสียงประชามติ หรือท าประชาพิจารณ์ใน
โครงการ  หรือปัญหาส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
         (๗)  สนับสนุนและให้ความคิดเห็นในกรณีใดกรณีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยหรือองค์การ
นักศึกษาต้องการส ารวจหรือต้องการทราบ “ความเห็น” 
      นักศึกษาที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตาม (๕) ย่อมเสียสิทธิบางประการตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

หมวด  ๔  
สภานักศึกษา 

 
ข้อ ๑๖  สภานักศึกษาประกอบด้วยสมาชิกสภานักศึกษาจากทุกคณะๆ ละ  ๔  คน 
ข้อ ๑๗  คณะกรรมการสภานักศึกษา   มีดังนี ้
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          (๑)  กรรมการบริหารสภานักศึกษาประกอบด้วย  ประธานสภานักศึกษา   
รองประธานสภา  เลขานุการ  และประชาสัมพันธ์ 

(๒)  กรรมาธิการสภานักศึกษาประกอบด้วย กรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงงานและ
งบประมาณ กรรมาธิการฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา และกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษา 

ข้อ ๑๘  สภานักศึกษา มีหน้าที่ดังนี ้
        (๑)  ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษา 
        (๒)  เป็นตัวแทนรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษาในเรื่องที่เก่ียวกับ    

กิจกรรมนักศึกษา 
(๓)  ควบคุมตรวจสอบการบริหารงานและการด าเนินงานขององค์การบริหาร 

กิจกรรมนักศึกษา   ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และงบประมาณที่ได้รับ 
(๔)  เป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษาเพ่ือ 

พิจารณาเสนอแนะหาทางแก้ไข 
(๕)  ร่วมกับองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  ในการเสนอความคิดเห็นต่อ

มหาวิทยาลัยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
(๖)  ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานภายในของสภานักศึกษาตามที่

เห็นสมควร  
(๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงงาน และงบประมาณขององค์การบริหาร

กิจกรรมนักศึกษา  และสภานักศึกษาเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 
               (๘)  พิจารณาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา 

                  (๙)  ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
     ข้อ ๑๙  สมาชิกสภานักศึกษา  มีหน้าที่ดังนี้ 
         (๑)  ปฏิบัติตามระเบียบของสภานักศึกษา  

(๒)  รับฟังความคิดเห็น และข้อวิจารณ์ของนักศึกษาอันจักเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเพ่ือเสนอต่อสภานักศึกษา 

ข้อ ๒๐  ประธานสภา  มีหน้าที่ดังนี ้
          (๑)  เป็นประธานในที่ประชุมสภานักศึกษาและท่ีประชุมองค์การนักศึกษา 

(๒)  ควบคุมการด าเนินกิจกรรมของสภานักศึกษา 
(๓)  รายงานให้สภานักศึกษาทราบในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมา 
(๔)  เป็นผู้ลงนามในหนังสือท่ีออกในนามของสภานักศึกษา 
(๕)  มอบหมายให้สมาชิกสภานักศึกษาปฏิบัติงานเฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบของ

สภานักศึกษา 
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ข้อ ๒๑  รองประธานสภา  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑)  เป็นผู้ช่วยประธานสภานกัศึกษา ในกิจการที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภา

นักศึกษา 
(๒)  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานักศึกษา ในกรณีที่ประธานสภานักศึกษาไม่

อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ข้อ ๒๒  เลขานุการสภา  มีหน้าที่ดังนี ้

(๑)  ออกหนังสือนัดประชุมและจัดท าวาระการประชุมสภานักศึกษา 
(๒)  จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติการประชุมให้องค์การบริหารกิจกรรม

นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
(๓)  เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของสภานักศึกษา 
(๔)  ท าหน้าที่ธุรการอ่ืนๆ ของสภานักศึกษา 
(๕)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย 

ข้อ ๒๓  ประชาสัมพันธ์สภา  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑)   แถลงข่าวสารของสภานักศึกษา 
(๒)  ประสานงานระหว่างสภานักศึกษากับนักศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ 

        (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย 
ข้อ ๒๔ กรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงงานและงบประมาณ มีหน้าที่ดังนี้ 

            (๑)  พิจารณาโครงงานและงบประมาณท่ีได้รับมอบหมายจากสภานักศึกษา 
            (๒)  ชี้แจงผลการพิจารณาโครงงาน และงบประมาณต่อสภานักศึกษา 

ข้อ ๒๕  กรรมาธิการฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา  มีหน้าที่ดังนี้ 
            (๑)  ติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
            (๒)  ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้ว 

ข้อ ๒๖  กรรมาธิการฝ่ายรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา  มีหน้าที่ดังนี้ 
                      (๑)  รวบรวมและพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ ของนักศึกษาเพ่ือเสนอต่อสภานักศึกษา 
                      (๒)  ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา  

ข้อ ๒๗  การด าเนินงานของสภานักศึกษา 
             (๑)  กรรมการบริหารสภานักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดท าโครงงานและงบประมาณ 
ของสภานักศึกษา 
             (๒)  แต่งตั้งกรรมาธิการตาม ๑๗ (๒) และอาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภานักศึกษามอบหมาย 

ให้กรรมาธิการแต่ละฝ่ายเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ 
จากกรรมาธิการในฝ่าย 
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ประธานกรรมาธิการอาจเชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง  หรือแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องที่กรรมาธิการก าลังพิจารณาอยู่ 

การด าเนินงานตามที่สภานักศึกษามอบหมายเมื่อได้พิจารณาด าเนินการเสร็จแล้ว  
ให้รายงานต่อสภานักศึกษา 
             (๓)  ให้สภานักศึกษาด าเนินการเปิดอภิปรายทั่วไป  ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของ
องค์การนักศึกษา  เมื่อสมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด ลงมติ
เห็นชอบด้วยที่จะให้เปิดอภิปรายทั่วไป หรือเมื่อนักศึกษาจ านวน ๕๐๐ คนขึ้นไป รวมกันเข้าชื่อเสนอต่อสภา
นักศึกษา       
 

หมวด   ๕   
 องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

 
ข้อ ๒๘  องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมนักศึกษา และ 

ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษา 
ข้อ ๒๙  สมาชิกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วย 

(๑)  สมาชิกสามัญ  ได้แก ่ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
(๒)  สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาตามหลักสูตรในระดับสูง หรือต่ า

กว่าปริญญาตรี  หรืออ่ืนๆ 
ข้อ ๓๐  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

(๑)  สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญมีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการต่างๆ  ที่
องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาจัดให้มีขึ้น  และสมาชิกอาจใช้อาคารสถานที่ขององค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษาได ้ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

(๒)  สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญมีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน  และความเจริญก้าวหน้าขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

(๓)  สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา ในการด าเนินกิจการต่าง ๆ   

  (๔)  สมาชิกสามัญมีสิทธิที่จะเลือกตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งต่างๆ ในองค์การ
บริหารกิจกรรมนักศึกษา  

(๕)  สมาชิกสามัญที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของต าแหน่งมีสิทธิสมัครและมี
สิทธิได้รับเลือกเข้าด ารงต าแหน่งต่างๆ ในองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา      

ข้อ ๓๑  สมาชิกภาพของสมาชิกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา จะสิ้นสุดเมื่อพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา 
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ข้อ ๓๒  คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มีดังนี ้  
            (๑)  คณะกรรมการบริหารได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากนักศึกษามีจ านวน ๑๑ คน

ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา อุปนายกคนที่ ๑ อุปนายกคนที่ ๒ เลขานุการ เหรัญญิก  
ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม สวัสดิการ แสงเสียง พัสดุ และศิลปกรรม 
    (๒) คณะกรรมการกลาง ประกอบด้วยประธานสโมสรนักศึกษาคณะ   

(๓) ประธานกรรมการฝ่ายประกอบด้วย ประธานกรรมการฝ่ายกีฬา ประธาน
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมประเพณีและบ าเพ็ญประโยชน์ ประธานกรรมการฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ 

ข้อ ๓๓ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีดังนี้ 
(๑)  คณะกรรมการฝ่ายกีฬาอาจประกอบด้วย ประธานกรรมการฝ่าย   

รองประธานกรรมการฝ่าย ประธานชมรมกรีฑา ประธานชมรมยิงปืน ประธานชมรมกีฬาทางน้ า ประธาน
ชมรมกีฬาในร่ม ประธานชมรมตะกร้อ ประธานชมรมเทนนิส ประธานชมรมบาสเกตบอล ประธานชมรม
ฟุตบอล ประธานชมรมรักบี้ฟุตบอล ประธานชมรมแบดมินตัน ประธานชมรมวอลเล่ย์บอล ประธานชมรม
ปิงปอง ประธานชมรมมวย ประธานชมรมฟันดาบ ประธานชมรมยูโด และประธานชมรมซอฟท์บอล 

            (๒)  คณะกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมประเพณีและบ าเพ็ญประโยชน์   อาจ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการฝ่าย รองประธานกรรมการฝ่าย ประธานชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย  
ประธานชมรมดนตรีสากล ประธานชมรมพุทธศิลป์ ประธานชมรมอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ ประธาน
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานชมรมการแสดง และประธานชมรมมุสลิม 

(๓)  คณะกรรมการฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ อาจประกอบด้วย ประธานกรรมการฝ่าย  
รองประธานกรรมการฝ่าย ประธานชมรมเชียร์ ประธานชมรมถ่ายภาพ ประธานชมรมวรรณศิลป์ และประธาน
ชมรมปาฐกถาและโต้วาที 

 การก าหนดให้มีชมรมใดตาม ๓๓ (๑)  (๒)  และ (๓)   ให้คณะกรรมการตาม ๓๒ (๑) และ (๒)  
เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๓๔  คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
   (๑)  พิจารณาและวางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

นักศึกษา 
(๒)  บริหารและดูแลความเรียบร้อยทั้งปวงเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 
(๓)  ควบคุมและให้ความสะดวกในการด าเนินงานของชมรมต่างๆ 
(๔)  พิจารณาจัดสรรงบประมาณและโครงงานขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

เพ่ือเสนอต่อสภานักศึกษา 
ข้อ ๓๕  คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดังนี้ 

(๑)  ประสานงาน และให้ความสะดวกในการด าเนินงานของชมรมต่างๆ 
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(๒)  ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ และวัตถุประสงค์ขององค์การ
นักศึกษา 

(๓)  แถลงนโยบายจัดท าโครงงานและงบประมาณประจ าปี ของคณะกรรมการ
บริหารเพื่อเสนอต่อสภานักศึกษา 

ข้อ ๓๖  คณะกรรมการกลาง มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑)  ประสานงาน 
(๒)  ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

ข้อ ๓๗  ประธานกรรมการฝ่าย  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑)  ประสานงานระหว่างคณะกรรมการฝ่ายกับองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

   (๒)  น าโครงงานและงบประมาณของชมรมต่าง ๆ เสนอต่อนายกองค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา  

(๓)  ดูแล และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของชมรม 
ข้อ ๓๘  นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  มีหน้าที่ดังนี ้

(๑)  เป็นผู้แทนนักศึกษาในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษา 
(๒)  เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

  (๓)  รับผิดชอบในการด าเนินงานของคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา  

(๔)  เป็นผู้เสนอขอความเห็นชอบโครงงานและงบประมาณขององค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษาต่อสภานักศึกษา 

(๕)  เป็นผู้เสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

ข้อ ๓๙  อุปนายก  มีหน้าที่ดังนี ้
    (๑)  ปฏิบัติงานแทนนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  ในกรณีที่นายกองค์การ
บริหารกิจกรรมนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้               

(๒)  ด าเนินงานตามที่นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มอบหมาย 
ข้อ ๔๐  เลขานุการ  มีหน้าที่ดังนี ้

  (๑)  จัดท าระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา  

(๒)  บันทึกและท ารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา  และส่งให้กรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ก่อนมีการประชุมครั้งต่อไปอย่างน้อย ๓ วัน 

(๓)  รับ – ส่ง  และโต้ตอบหนังสือของคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา  
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(๔)  รวบรวมโครงงานและงบประมาณของคณะกรรมการฝ่ายบริหารเสนอต่อ 
คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

(๕)  ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
ข้อ ๔๑  เหรัญญิก  มีหน้าที่ดังนี ้

(๑)  ควบคุมการรับจ่ายเงินทุกประเภทของคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา   ให้เป็นไปตามระเบียบขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

(๒)  จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการองค์การ
บริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือเพ่ือตรวจสอบเป็นครั้งคราว 

(๓) รายงานฐานะทางการเงิน และทรัพย์สินขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

ข้อ ๔๒  ปฏิคม  มีหน้าที่ดังนี ้
(๑)  รับผิดชอบในงานด้านการรับรองและบริการ  
(๒) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๓  ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้  
(๑)  ประชาสัมพันธ์และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์และการด าเนินงานองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา    
(๒)  เผยแพร่กิจการและระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาให้สมาชิกทราบ 

ข้อ ๔๔  พัสดุ   มีหน้าที่ดังนี ้
(๑)  จัดท าบัญชีรายการพัสดุต่างๆ  
(๒)  จัดซื้อและซ่อมบ ารุงรักษาพัสดุขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นไป

ตามระเบียบขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
(๓)  ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุต่างๆ ให้กับกรรมการฝ่ายต่างๆ  

ข้อ ๔๕ สวัสดิการ   มีหน้าที่ดังนี้   
(๑)  รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการ  
(๒)  ประสานงานกับกรรมการคณะต่างๆ ในด้านสวัสดิการ 

ข้อ ๔๖  ศิลปกรรม  มีหน้าที่ประสานงานด้านศิลปกรรม   
ข้อ ๔๗  แสงเสียง   มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านแสงเสียง   
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หมวด  ๖  
สโมสรนักศึกษาคณะ 

 
   ข้อ ๔๘  ชื่อ  ชื่อย่อ  เครื่องหมายของสโมสรนักศึกษาคณะ ให้สโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ  
เป็นผู้ก าหนด 
   ข้อ ๔๙  สโมสรนักศึกษาคณะเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมนักศึกษาแต่ละคณะ   และ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษา 

ข้อ ๕๐  สมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะ ได้แก่นักศึกษาของแต่ละคณะ 
ข้อ ๕๑  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ได้แก่ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสโมสรนักศึกษา 

ตามข้อ ๓๐   ทั้งนี ้ เฉพาะภายในขอบเขตของแต่ละคณะ  
ข้อ ๕๒  สมาชิกภาพของสมาชิกสโมสรคณะจะสิ้นสุดเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ของคณะนั้นๆ     
ข้อ ๕๓  คณะกรรมการสโมสรคณะ  ประกอบด้วย 

(๑)  คณะกรรมการฝ่ายบริหารคณะได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากนักศึกษา มีจ านวน
ตามข้อ ๕๔ 

(๒)  ผู้แทนชั้นปี   
(๓)  ประธานกรรมการฝ่าย ประกอบด้วย ประธานกรรมการฝ่ายกีฬา ประธาน

กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมประเพณีและบ าเพ็ญประโยชน์ ประธานกรรมการฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ และ
ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ 
  การก าหนดจ านวนคณะกรรมการฝ่ายบริหารคณะตาม (๑) ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ 

  ข้อ ๕๔  คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย ประธานสโมสร และต าแหน่งอ่ืนตามนัย
แห่งข้อ ๓๒ (๑)   แต่ทั้งนี้  จ านวนหรือต าแหน่งคณะกรรมการ อาจเพ่ิมหรือลดลงตามความเหมาะสมของแต่
ละคณะ 

ข้อ ๕๕  คณะกรรมการฝ่าย  มีดังนี ้
(๑)  กรรมการฝ่ายกีฬา อาจประกอบด้วย ประธานกรรมการฝ่าย รองประธาน

กรรมการฝ่าย ประธานชมรมกรีฑา ประธานชมรมกีฬาในร่ม ประธานชมรมกีฬาทางน้ า ประธานชมรมตะกร้อ  
ประธานชมรมเทนนิส  ประธานชมรมบาสเกตบอล  ประธานชมรมแบดมินตัน  ประธานชมรมฟุตบอล  ประธาน
ชมรมรักบี้ฟุตบอล ประธานชมรมวอลเล่ย์บอล ประธานชมรมปิงปอง ประธานชมรมมวย ประธานชมรมฟันดาบ 
ประธานชมรมยูโด และประธานชมรมยิงปืน 

(๒) กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมประเพณีและบ าเพ็ญประโยชน์ อาจประกอบด้วย  
ประธานกรรมการฝ่าย รองประธานกรรมการฝ่าย ประธานชมรมดนตรี ประธานชมรมพุทธศิลป์ ประธาน
ชมรมอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ 
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 (๓)  กรรมการฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์  อาจประกอบด้วย ประธานกรรมการฝ่าย  
รองประธานกรรมการฝ่าย  ประธานชมรมเชียร์  ประธานชมรมวิเทศสัมพันธ์  และประธานชมรมปาฐกถาและ
โต้วาที 

  (๔)  กรรมการฝ่ายวิชาการ อาจประกอบด้วย ประธานกรรมการฝ่าย รองประธาน
กรรมการฝ่าย  และประธานชมรมฝ่ายวิชาการ 

 การก าหนดให้มีชมรมใดตาม (๑)  (๒)  (๓)  และ (๔)  ให้คณะกรรมการตามข้อ ๕๓ (๑) และ 
(๒) เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๕๖ หน้าที่กรรมการสโมสรคณะในแต่ละต าแหน่งเป็นไปนัยแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษา  ดังที่ระบุไว้ตามข้อ ๓๔   ทั้งนี้ เฉพาะภายในขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคณะ  การ
ด าเนินงานของสโมสรคณะจะต้องเป็นเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์และวัตถุประสงค์โดยส่วนรวม
ขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

 
หมวด  ๗   

คุณสมบัติและสมาชิกภาพในองค์การนักศึกษา 
 

ข้อ ๕๗  คุณสมบัติของสมาชิกสภานักศึกษา 
(๑)  เป็นสมาชิกสามัญขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
(๒)  ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา กรรมการบริหาร 

สโมสรคณะ และประธานชมรม 
 (๓)  ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษพักการศึกษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย              

ว่าด้วย วินัยนักศึกษา   
(๔)  มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

ข้อ ๕๘  สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษา สิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑)  ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสภานักศึกษาตามข้อ ๕๔ 
(๒)  ออกตามวาระ 
(๓)  ลาออก 
(๔)  พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย  

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                
(๕)  มหาวิทยาลัยประกาศยุบสภานักศึกษา 

ข้อ ๕๙  คุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มีดังนี้คือ 
(๑) นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

ก. เป็นสมาชิกสามัญ 
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ข. ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ภาคเรียนปกติ หรือเทียบเท่า 
ค. มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในวันสมัครรับเลือกตั้ง  
ง. ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษพักการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย   

ว่าด้วย  วินัยนักศึกษา   
(๒)  กรรมการต าแหน่งอื่น  

ก. เป็นสมาชิกสามัญ 
ข. มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  ในวันสมัครรับเลือกตั้ง  
ค. ลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียนปกติ   
ง. ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษพักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย   

ว่าด้วย  วินัยนักศึกษา   
ข้อ ๖๐  คุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่ง เป็นกรรมการสโมสรคณะ มีดังนี ้

(๑)  ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ 
ก. เป็นสมาชิกสามัญ 

 ข. ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ภาคเรียนปกติหรือเทียบเท่า 
ค. มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในวันสมัครรับเลือกตั้ง  
ง. ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษพักการศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ว่าด้วย  วินัยนักศึกษา  
(๒)  กรรมการต าแหน่งอื่น  

ก. เป็นสมาชิกสามัญ 
ข. ลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียนปกต ิยกเว้นผู้แทนชั้นปี  
ค. มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในวันสมัครรับเลือกตั้ง  
ง. ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษพักการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ว่าด้วย วินัยนักศึกษา   
ข้อ ๖๑  สมาชิกภาพการเป็นกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และกรรมการสโมสร

นักศึกษาคณะ สิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ออกตามวาระ 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตาม ๕๖ และ ๕๗ 
(๔) อธิการบดีสั่งให้พ้นจากกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้ โดยมติ

ของสภานักศึกษาหรือโดยที่เห็นสมควร  ในกรณีที่เป็นกรรมการสโมสรคณะ  คณบดีสั่งให้พ้นจากกรรมการ
สโมสรคณะ  ทั้งนี ้ โดยมติของคณะกรรมการสโมสรคณะ หรือโดยที่เห็นสมควร 
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หมวด  ๘  
 การเลือกตั้งกรรมการ 

 
ข้อ ๖๒  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา  และ

กรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา   ซึ่งประกอบด้วย  รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน  
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา  ประธานสภานักศึกษา  นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และประธาน
สโมสรนักศึกษาคณะเป็นกรรมการ  

การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา   
ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม และรายงานผลการเลือกตั้งให้มหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  
โดยให้ด าเนินการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์  ต่อไปนี้ 

ข้อ ๖๓  การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑)  การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาให้ด าเนินการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยให้
นักศึกษาแต่ละคณะท าการออกเสียงโดยตรงและลับ 

(๒)  การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ก. ในการประชุมของสภานักศึกษาครั้งแรก ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
เลือกประธานหนึ่งคนโดยคะแนนเสียงข้างมากให้ท าหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวในที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้มีการเลือกใหม่จากผู้ที่คะแนนเสียงเท่ากัน  

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งประธานสภา
นักศึกษา รองประธานสภานักศึกษา เลขานุการ และประชาสัมพันธ์สภานักศึกษา  สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อได้หนึ่งชื่อการเสนอนั้นให้มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๕ คน  

ในกรณีที่มีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ยินยอมให้
ถือว่าได้รับเลือก เมื่อที่ประชุมลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประชุม   

ในกรณีที่มีการเสนอชื่อหลายชื่อ ผู้ที่ได้รับเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนน
เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด   แต่ถ้าผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด   ก็ให้ท าการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ระหว่างบุคคลที่ได้รับคะแนนอันดับที่ ๑  และ
อันดับที่ ๒  และถือว่าผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง  ถ้ามีผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดได้รับคะแนน
เท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

ข. สมาชิกสภานักศึกษาจะด ารงต าแหน่งในสภานักศึกษา  ขณะเดียวกันได้
เพียงต าแหน่งเดียว 

         ค. ให้ประธานสภานักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งเสนอชื่อกรรมการบริหาร
สภานักศึกษาต่ออธิการบดีภายใน ๓ วัน  หลังจากปรากฏผลการเลือกตั้ง 
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ข้อ ๖๔  การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
                 (๑)  การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา  ให้นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติตาม ๕๙  สมัครเป็นชุด โดยมีผู้สมัครในต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารกิจกรรมนักศึกษาเป็นหัวหน้าชุด และให้เสนอรายชื่อผู้สมัครรวมเป็นชุดเดียวกันครบทุกต าแหน่งตาม 
๓๒ (๑)  ต่อคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งภายในเวลาที่ก าหนด 

(๒)  เมื่อได้ด าเนินการตาม ๖๔ (๑) แล้ว ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งมีการแถลง
นโยบายก่อนก าหนดวันเลือกตั้ง  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด                  

(๓)  วิธีการเลือกตั้ง  ให้นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยท าการออกเสียงโดยตรงและลับ  
ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งและการนับคะแนน  ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งเป็นผู้ก าหนด   
และประกาศให้ทราบก่อนวันรับสมัคร   

(๔)  การเลือกตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ และประธานชมรมขององค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษาให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

       ก. ให้ประธานชมรมกีฬาแต่ละประเภทจากคณะต่างๆ ร่วมกันพิจารณา
เลือกประธานชมรมกีฬา  ประเภทนั้นๆ ในส่วนกลางยกเว้นชมรมกีฬาประเภทที่ไม่มีในคณะ ให้สมาชิกของ
ชมรมกีฬานั้นๆ ร่วมกันพิจารณาเลือกประธานชมรมโดยตรง ชมรมอ่ืนๆ ในสังกัดองค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษาให้สมาชิกของชมรมนั้นเป็นผู้พิจารณาเลือกประธานชมรมโดยตรง 

       ข. ให้ประธานชมรมต่างๆ ที่สังกัดอยู่ในแต่ละฝ่ายร่วมกันพิจารณาเลือก
บุคคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการฝ่ายนั้นๆ ส าหรับประธาน
และรองประธานกรรมการฝ่ายกีฬา ให้ประธานกรรมฝ่ายกีฬาของทุกคณะ และประธานชมรมกีฬาทุกประเภท
ในสังกัดองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาเป็นผู้ร่วมพิจารณาเลือก  
                           ค. ส าหรับกรรมการบริหารอ่ืนๆ ในแต่ละฝ่ายนั้นให้คณะกรรมการในแต่ละ
ฝ่ายเป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งตั้งตามความเหมาะสม 

ข้อ ๖๕  ให้นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ที่ได้รับการเลือกตั้ง ตามข้อ ๖๔ (๓) 
รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมดเสนออธิการบดีเพ่ือประกาศแต่งตั้ง
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปี 

ข้อ ๖๖  การด ารงต าแหน่งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาตามหมวดนี้จะสมบูรณ์เมื่อ
มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อเป็นทางการ 

ข้อ ๖๗  ในกรณีที่กรรมการขององค์การนักศึกษาต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดว่างลง   ให้
ด าเนินการเลือกตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน  ตามวิธีการที่ระบุไว้ในหมวดนี้  ยกเว้นกรรมการบริหารองค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา ให้นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้เสนอบุคคลที่เหมาะสมต่ออธิการบดีเพ่ือ
แต่งตั้ง  
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ข้อ ๖๘  การเลือกตั้งกรรมการสโมสรคณะ 
(๑)  ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษา

คณะ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน  
อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา และกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ เป็นกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ และรายงานผลการเลือกตั้งให้คณบดีทราบเพื่อประกาศแต่งตั้งต่อไป 

(๒)  การเลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  ให้น าความตามที่ระบุไว้ในหมวดนี้
มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

หมวด ๙   
งบประมาณและการเงิน 

 
ข้อ ๖๙  งบประมาณในการด าเนินงานขององค์การนักศึกษา อาจได้จาก 

(๑)  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่เรียกเก็บจากนักศึกษา  เป็นค่าบ ารุงกิจกรรมเสริม
หลักสูตร   และท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษาเป็นค่าบ ารุงกิจกรรมกีฬา 

(๒)  เงินอุดหนุนพิเศษจากมหาวิทยาลัย 
(๓)  เงินรายได้อ่ืนๆ 

ข้อ ๗๐  เงินรายได้ตามข้อ ๖๙ (๑) และ (๒)  ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๗๑  เงินรายได้ตาม ๖๙ (๓) ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑)  ให้สโมสรนักศึกษาปิดประกาศเกี่ยวกับเงินรายได้อ่ืนๆ ให้นักศึกษาทราบทั่วกัน 
 (๒)  ให้เหรัญญิกขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือประธานชมรมน าฝาก

ธนาคารในนามองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือในนามชมรม      
(๓)  การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือชมรมในส่วนนี้  

นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือประธานกรรมการฝ่าย ร่วมกับเหรัญญิกขององค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา หรือประธานชมรมเป็นผู้ลงนามเบิกจ่าย ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาในกรณีการเบิก
จ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรมนักศึกษาคณะให้น าระเบียบวิธีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวข้างต้นไป
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๗๒ การจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สภานักศึกษา องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
และสโมสรคณะ ให้คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับนายกสโมสรคณะทุกคณะ   
พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม  และเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๗๓  การจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ให้คณะกรรมการ
องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้พิจารณา กรณีการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ชมรมใด ประธานชมรม
นั้นมีสิทธิเข้าชี้แจงถึงความจ าเป็นในการของบประมาณ แต่ประธานชมรมทุกชมรมไม่มีสิทธิ์ออกเสียง
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ลงคะแนน การจัดสรรเงินงบประมาณของสโมสรคณะให้น าระเบียบการจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้น
ไปใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๗๔  การพิจารณาโครงงานและงบประมาณ 
(๑)  โครงงานและงบประมาณต้องแบ่งเป็นหมวด  ดังนี้ 

ก. โครงงานและงบประมาณของสภานักศึกษา 
ข. โครงงานและงบประมาณขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
ค. โครงงานและงบประมาณของสโมสรคณะ 

(๒)  เมื่อสภานักศึกษาได้รับโครงงานและงบประมาณแล้ว  ให้ประธานสภานักศึกษา
เป็นผู้มอบหมายให้กรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงงานและงบประมาณน าไปพิจารณา 

(๓)  เมื่อคณะกรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงงานและงบประมาณได้พิจารณาแล้ว   
ให้น าเสนอและชี้แจงโครงงานและงบประมาณต่อสภานักศึกษา ถ้าสมาชิกสภานักศึกษาผู้ใดต้องการให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับโครงงานและงบประมาณมาชี้แจงก็ให้เสนอต่อประธานสภานักศึกษา เพ่ือขอมติจากท่ีประชุม 

ข้อ ๗๕  ระเบียบการพิจารณาร่างโครงงานและงบประมาณขององค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา  

(๑)  ร่างโครงงานและงบประมาณต้องแบ่งเป็นหมวดๆ  ดังต่อไปนี้ 
ก. ร่างโครงงานและงบประมาณฝ่ายบริหาร 
ข. ร่างโครงงานและงบประมาณฝ่ายกีฬา 
ค. ร่างโครงงานและงบประมาณฝ่ายศิลปวัฒนธรรมประเพณีและบ าเพ็ญ

ประโยชน์ 
ง. ร่างโครงงานและงบประมาณฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ 

(๒)  ร่างโครงงานและงบประมาณดังกล่าวต้องจัดเรียงล าดับก่อนหลังและมีบันทึก
ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

ก. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
ข. รายละเอียดและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ค. ค่าใช้จ่ายหรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
ง. ก าหนดเวลา และข้ันตอนในการด าเนินงาน    

(๓)  ให้ชมรมต่างๆ จัดท าร่างโครงงานและงบประมาณทั้งปี  พร้อมทั้งน าเสนอ
ประธานกรรมการฝ่ายนั้นๆ ภายใน ๓๐ วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่   ส าหรับกรรมการบริหารองค์การ
บริหารกิจกรรมนักศึกษา ให้จัดท าร่างโครงงานและงบประมาณทั้งปี  ส่งเลขานุการองค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษาภายใน ๓๐ วัน  ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่  
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(๔)  ให้เลขานุการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และประธานกรรมการแต่ละฝ่าย   
น าร่างโครงการและงบประมาณดังกล่าวของทุกฝ่ายที่พิจารณาขั้นต้น แล้วเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา  

(๕)  ให้นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา น าร่างโครงการและงบประมาณตาม 
(๔)  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือพิจารณาเห็นชอบเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาน าร่างโครงงานและงบประมาณดังกล่าว
เสนอต่อสภานักศึกษา 

(๖)  ในกรณีที่จะต้องมีโครงงานนอกเหนือจากโครงงานประจ าปี ให้นายกองค์การ
บริหารกิจกรรมนักศึกษาน าเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้เสนอต่อสภานักศึกษา 

(๗)  ให้สภานักศึกษาพิจารณาโครงงานและงบประมาณตาม (๕)  และ (๖) ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน   หลังจากท่ีได้รับโครงงานจากองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

(๘)  ให้ประธานสภานักศึกษาน าโครงงานและงบประมาณที่สภานักศึกษาให้ความ
เห็นชอบแล้ว  เสนออนุมัติต่ออธิการบดี  

(๙)  ส าหรับงานที่มีความจ าเป็นและรีบด่วน ให้นายกองค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา  ขออนุมัติต่ออธิการบดี เมื่อได้ด าเนินการไปแล้วอย่างไร ให้แจ้งคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา และสภานักศึกษาทราบ 

ข้อ ๗๖  โครงงานใดที่ได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงงานด าเนินการขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน   และส่งรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕  วัน 

ข้อ ๗๗  ให้มีการตรวจสอบบัญชีการเงิน และทรัพย์สินขององค์การนักศึกษาโดยบุคคลที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา สภานักศึกษา และอาจารย์ที่
ปรึกษาองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  ฝ่ายละ  ๑  คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย  อีก 
๑ คน การตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สินให้กระท าภายในเวลา ๑ เดือน ก่อนวันสิ้นอายุการท างาน 

 
หมวด ๑๐  
การประชุม 

 
ข้อ ๗๘  การประชุมขององค์การนักศึกษามี  ๒  ประเภท คือ  การประชุมสามัญและวิสามัญ 

(๑)  การประชุมสามัญ  ปีละ ๒ ครั้ง   ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา  ดังนี้ 
ก. ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาแรก 
ข. ภายใน ๑๕ วันนับแต่การประชุมสามัญของสภานักศึกษาครั้งที่ ๒ เสร็จ

สิ้นลงเพื่อสรุปผลงานขององค์การนักศึกษา 
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 (๒) การประชุมวิสามัญจะกระท าได้ต่อเมื่อ 
ก. ประธานในที่ประชุมองค์การนักศึกษาเห็นเป็นการสมควร 
ข. นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาเสนอต่อประธานให้เรียกประชุม 

                                ค. เมื่อ ๑  ใน ๕  ของกรรมการองค์การนักศึกษาเข้าชื่อเสนอต่อประธาน
ให้เรียกประชุม 

(๓)  ในการประชุมองค์การนักศึกษา ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า       
๒ ใน ๓  ของกรรมการองค์การนักศึกษา 

(๔)  การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่ประชุมจะ
ก าหนดให้เป็นอย่างอ่ืน 

 (๕)  ให้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๗๙  การประชุมของสภานักศึกษา ภายใน ๓ วัน หลังจากมีประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภา

นักศึกษา   ให้มหาวิทยาลัยเชิญสมาชิกสภานักศึกษาประชุมเพ่ือด าเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารสภา
นักศึกษาต าแหน่งต่างๆ  และรับมอบงานจากคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาชุดเก่าโดยมีอธิการบดีหรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้เปิดประชุม 

(๑)  ให้มีสมัยประชุมสามัญของสภานักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
          สมัยที่ ๑  ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับโครงงานและงบประมาณ 

   สมัยที่ ๒  ภายใน ๗ วันหลังจากวันสรุปผลงานขององค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา  

  (๒)  การประชุมสมัยวิสามัญของสภานักศึกษา ให้มีได้ในกรณีต่อไปนี้ 
                                ก. ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม 
                  ข. สมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  

เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภานักศึกษาให้เรียกประชุม 
 ค. นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาร้องขอต่อประธานสภานักศึกษา  

ให้เรียกประชุมตามมติของคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
   (๓)  องค์ประชุมของสภานักศึกษา ประกอบด้วย สมาชิกสภานักศึกษาอย่างน้อย 
กึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมด   ยกเว้นในกรณีที่สภานักศึกษาลงมติว่าเป็นเรื่องส าคัญ องค์ประชุมจะต้อง 
ประกอบด้วย  สมาชิกสภานักศึกษาอย่างน้อย ๒ ใน ๓ ของสมาชิกท้ังหมด 

 (๔)  ในการลงมติของสภานักศึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ยกเว้นในกรณีที่
บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 (๕)  ให้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  ข้อ ๘๐  การประชุมขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์เดียวกัน ดังต่อไปนี้ 
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 (๑)  การนัดประชุมต้องท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ยกเว้นใน
กรณีเร่งด่วน 

 (๒)  การประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด  จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 

 (๓)  การลงมติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด  ในกรณีที่เป็นการลงมติวินิจฉัยเรื่องส าคัญ ให้ถือเสียง ๒ ใน ๓ ขององค์
ประชุม  หรือ ๒ ใน ๓ ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด  แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร 

 (๔)  ให้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 

หมวด  ๑๑   
ที่ปรึกษาและการก ากับดูแล 

 
  ข้อ ๘๑  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะได้จัดให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าในกิจการต่างๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์
ที่ได้ตั้งไว้ 
           ข้อ ๘๒  กิจกรรมของนักศึกษาทุกประเภท ให้ขออนุมัติจัดขึ้นในนามของคณะกรรมการ
องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือในนามสโมสรนักศึกษาคณะ  กิจกรรมดังกล่าวจะต้องอยู่ในความดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และในกรณีท่ีเป็นกิจกรรมซึ่งด าเนินการนอกมหาวิทยาลัย หรือมีการเชิญบุคคลภายนอก
เข้าร่วมกิจกรรม หรือเป็นกิจกรรมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือเป็นกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ ๘๓  เพ่ือควบคุมการบริหารกิจการขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาให้ด าเนินไปตาม
เจตนารมณ์สภานักศึกษามีสิทธิเปิดอภิปรายทั่วไป และมีอ านาจลงมติไม่ไว้วางใจกรรมการ องค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะได้การกระท าเช่นว่านั้นต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนจากสมาชิก
สภานักศึกษาไม่ต่ ากว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด ในกรณีลงมติไม่ไว้วางใจประธาน
ชมรมใดให้สภานักศึกษาท าบันทึกไปยังนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือพิจารณาด าเนินการกับ
ประธานชมรมนั้นๆ ตามที่เห็นสมควร ในกรณีลงมติไม่ไว้วางใจกรรมการบริหารของสโมสรนักศึกษาเป็น
รายบุคคล ผู้ถูกลงมติไม่ไว้วางใจนั้นๆ ต้องลาออกและให้นายกสโมสรนักศึกษาแจ้งการลาออกต่อสภานักศึกษา  
ในกรณีลงมติไม่ไว้วางใจนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือไม่ไว้วางใจกรรมการบริหารองค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษาทั้งคณะ กรรมการบริหารองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาทั้งคณะต้องลาออกกรณีเช่นนี้ให้
สภานักศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการเลือกตั้งขึ้นใหม่ ทั้งนี้ให้น าความในหมวด ๘  มาบังคับใช้โดย
อนุโลม 
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  ข้อ ๘๔  ถ้าปรากฏจากผลการเลือกตั้งครั้งใหม่ คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษาชุดเดิม ซึ่งถูกสภาลงมติไม่ไว้วางใจ และได้ลาออกไปแล้ว ได้รับการเลือกตั้งกลับมาด ารงต าแหน่งอีก
ครบทั้งชุด กรณีนี้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา รายงานอธิการบดี เพ่ือประกาศยุบสภา
นักศึกษา และมีการด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาขึ้นใหม่ ทั้งนี้ให้น าความในหมวด ๘ มาบังคับใช้
โดยอนุโลม 
 

หมวด ๑๒   
การตั้งชมรมใหม่ 

 

  ข้อ ๘๕  ชมรมเป็นการรวมตัวกันของนักศึกษาที่มีความสนใจท ากิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งอาจเป็น
กิจกรรมด้านการกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและบ าเพ็ญประโยชน์ และด้านนักศึกษาสัมพันธ์ตามชมรม
ระบุไว้ในข้อ ๓๓ หรือชมรมใหม่นอกเหนือจากข้อ ๓๓ 
  ข้อ ๘๖   การขอตั้งชมรมขึ้นใหม่ในองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา นอกเหนือจากข้อ ๓๓  
ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 (๑)  ต้องมีสมาชิกร่วมก่อตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า ๖๐  คน 
 (๒)  สมาชิกดังกล่าวต้องสังกัดต่างคณะกันไม่น้อยกว่า ๓ คณะ แต่ละคณะมีจ านวน

ไม่ต่ ากว่า  ๒๐  คน    
 (๓)  มีวัตถุประสงค์และนโยบายที่ไม่ซ้ ากับชมรมเดิม 
 (๔)  วัตถุประสงค์ของชมรมจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษา 
 (๕)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานักศึกษาและโดยอนุมัติของอธิการบดี 

  ข้อ ๘๗  การจัดตั้งชมรมในสโมสรนักศึกษาคณะให้เป็นไปตามประกาศของคณะ 
 

หมวด ๑๓ 
ประชาพิจารณ์  ประชามติ การส ารวจความเห็น 

 
       ข้อ  ๘๘  การท าประชาพิจารณ์ การออกเสียงประชามติ และการส ารวจความเห็นให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๑๔   
การจัดตั้งพรรคนักศึกษา 

 
  ข้อ  ๘๙  การจัดตั้งพรรคนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  
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หมวด ๑๕ 

การแก้ไขและยกเลิก 
 

  ข้อ  ๙๐  การเสนอขอแก้ไขปรับปรุง  หรือเสนอให้ยกเลิกระเบียบนี้  อาจกระท าได้โดย 
องค์การนักศึกษาด้วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดขององค์การนักศึกษา  
 
  ข้อ  ๙๑  ในกรณีจ าเป็นสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะแก้ไขหรือยกเลิกระเบียบนี้ 

  
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑    
 
 

                                                                            ร้อยตรีประพาส   ลิมปะพันธุ์  
          (ประพาส   ลิมปะพันธุ์) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยองค์การนักศึกษา  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
…………………………  

 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วย
องค์การนักศึกษา เพ่ือความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
พ.ศ. ๒๕๔๗   ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๐ (๖/๒๕๕๘)                     
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วยองค์การ
นักศึกษา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๒ (๑) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                
ว่าด้วย  องค์การนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
   “ข้อ ๓๒ คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มีดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการบริหารได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากนักศึกษามีจ านวน ๑๑ คน  
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา อุปนายกคนที่ ๑ อุปนายกคนที่ ๒ เลขานุการ เหรัญญิก 
ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม สวัสดิการ แสงเสียง พัสดุ และศิลปกรรม โดยห้ามมิให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีบทบาทในการ
บริหารกิจกรรมนักศึกษาที่ไม่ได้มีอยู่ในโครงสร้างขององค์การนักศึกษา” 
    

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

         พลเอก   
              (ดร.ศิริ    ทิวะพันธุ์) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
…………………………………. 

   
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ  ระเบียบวินัย  และความสงบเรียบร้อยในการ

ประพฤติตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   

พ.ศ. ๒๕๔๗  และโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๐ (๖/๒๕๕๘)                     
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย วินัยนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘”   

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป   
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย วินัยนักศึกษา                     
พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ข้อ ๔  บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ มติ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ ๕  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและให้
หมายความรวมถึงนักศึกษาตามโครงการต่างๆ ที่ต้องมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วย 
  “บุคลากรของมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารย์ประจ าตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจ า              
ตามสัญญา ซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อ ๖  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๒ 
วินัยนักศึกษา 

ข้อ ๗  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย จักต้องรับโทษตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ 

ข้อ ๘  นักศึกษาต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยในลักษณะของสุภาพชน หรือแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด อันได้แก่  

(๑)  ในงานพิธีและในการสอบไล่หรือการสอบกลางภาค ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

(๒)  ในกรณีที่จ าเป็นให้มีเครื่องแบบเฉพาะในห้องทดลองปฏิบัติงานหรือเครื่องแบบเฉพาะ
สายอาชีพ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓)  ในโอกาสทั่วไปให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพ 
ข้อ ๙  นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในฐานะเป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 

และเคารพในสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอ่ืน มีศีลธรรม และจรรยามารยาทที่ดีงาม ต้องประพฤติตนเป็น
สุภาพชน  ไม่ปฏิบัติตนในทางที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๐  นักศึกษาต้องปฏิบัติตนต่อคณาจารย์ด้วยความสุภาพ  ให้ความเคารพ  ไม่แสดง
อาการลบหลู่ ดูหมิ่น และต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าตักเตือนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้มีอ านาจหน้าที่ 

ข้อ ๑๑ นักศึกษาต้องไม่น าสุราหรือของมึนเมาใดๆ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยและต้องไม่
เสพสุราหรือของมึนเมาใดๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเอง หรือมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๒  นักศึกษาต้องไม่เล่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใดๆ เป็นอันขาด 
รวมทั้งไม่เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ท่ีมีการเล่นการพนันด้วย 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุสมควร เมื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอตรวจบัตรประจ าตัว
นักศึกษา  นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา เช่น  ในการใช้บริการห้องสมุดหรือห้องปฏิบัติการต่างๆ 
ในห้องสอบ หรือในมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สิน เป็นต้น 

ข้อ ๑๔ นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย  และรักษาความสามัคคีระหว่างกันโดย
ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี หรือทะเลาะวิวาทกันในหมู่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ รวมทั้ง
สถาบันอ่ืน และบุคคลภายนอก 

ข้อ ๑๕ โทษทางวินัย มี ๖ สถาน ดังนี้ 
(๑)  มอบหมายให้ปฏิบัติงานอันมีคุณประโยชน์ ต่อส่วนรวม 
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(๒)  ท าทัณฑ์บน 
(๓)  ภาคทัณฑ์  
 (๔)  พักการศึกษา มีก าหนดตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๒ ภาคการศึกษา 
(๕)  ระงับการเสนอขออนุมัติให้ได้รับปริญญาบัตร มีก าหนดตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง               

๒ ภาคการศึกษา  
(๖)  ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๑๖ นักศึกษาผู้ใดประพฤติผิดวินัยตามความในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๔  แต่ไม่ร้ายแรง
ถึงกับลงโทษตามข้อ ๑๗ หรือ ข้อ ๑๘ ให้ลงโทษตามข้อ ๑๕ (๑) (๒) (๓) ตามแต่กรณ ี
 ข้อ ๑๗ นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงให้
ลงโทษพักการศึกษาหรือระงับการเสนอขออนุมัติให้ได้รับปริญญาบัตร  
 (๑)  ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ปลอมเอกสาร หรือใช้เอกสารปลอมเพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 (๒) กระท าการใดๆ โดยจงใจ หรือฝ่าฝืน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผลประโยชน์ และปกติสุข
ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยถูกท าลายหรือเสียหาย 
  (๓) ประพฤติผิดวินัยตามความในข้อ ๑๖ (๒) หรือ ข้อ ๑๖ (๓) แต่ไม่ร้ายแรงถึงกับลงโทษให้
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๑๘ นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยร้ายแรงต่อไปนี้ ให้ลงโทษโดยให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 

 (๑)  ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิด               
อันได้กระท าโดยประมาท 

 (๒)  เป็นตัวการยุยงและก่อเหตุวุ่นวายร้ายแรงให้เกิดขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัย เว้นแต่การใช้
สิทธิโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

 (๓)  กระท าการทุจริต หรือประพฤติมิชอบอันเป็นการเสื่อมเสียร้ายแรงแก่มหาวิทยาลัย 
           ข้อ ๑๙ นักศึกษาผู้ ใดกระท าทุจริตในการสอบหรือพยายามทุจริตในการสอบของ
มหาวิทยาลัย หากเป็นการกระท าผิดไม่ร้ายแรงซึ่งต้องลงโทษไม่ถึงระดับให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา          
ให้ลงโทษพักการศึกษา หรือระงับการเสนอขออนุมัติให้ได้รับปริญญาบัตร สุดแต่ความร้ายแรงของการกระท า
และให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น 
 ข้อ ๒๐ นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยนอกเหนือจากข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ให้
ลงโทษตามข้อ ๑๕ ตามควรแก่กรณี โดยค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์ในการกระท าและความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย  
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หมวด ๓ 
การสอบสวน 

 ข้อ ๒๑ เมื่อความปรากฏอันเป็นการประพฤติผิดวินัย หรือมีการกล่าวหานักศึกษาผู้ใดกระท า
ความผิดวินัยที่พึงต้องรับโทษตามข้อบังคับฉบับนี้  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาจ านวน          
ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการ  กรรมการ 
และกรรมการและเลขานุการ และในกรณีจ าเป็นอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
 ในกรณีที่นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยรับสารภาพต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย            
ผู้มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้นจะไม่ตั้งคณะกรรมการวินัยศึกษาเพ่ือพิจารณาเรื่องนั้นก็ได้และในกรณีที่นักศึกษา
ผู้กระท าผิดวินัยรับสารภาพต่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษา  คณะกรรมการวินัยนักศึกษาจะไม่สอบสวนต่อไป
ก็ได้ และให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้มีอ านาจหน้าที่ดังกล่าวหรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาท าความเห็น
เสนอมหาวิทยาลัย ต่อไป  
 ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาด าเนินการสอบสวนโดยมิชักช้าให้แล้วเสร็จภายใน              
๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้ง 
 ในกรณีการสอบสวนด าเนินการไม่เสร็จภายในก าหนดเวลา ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
เสนอขอขยายระยะเวลาการสอบสวนจากอธิการบดีได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ไม่เกินสองครั้ง 
  ข้อ ๒๓  การประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า                   
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  การประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย แต่ใน
กรณีจ า เป็นที่ประธานไม่สามารถเข้ าประชุมได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใด  
คนหนึ่งท าหน้าที่แทน 

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ชาด 
 ข้อ ๒๔  ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษามีอ านาจเรียกนักศึกษาที่ กระท าผิดวินัย                  
มาสอบสวน รวมทั้งขอพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวินัย
นักศึกษาได้ 
 เมื่อได้ท าการสอบสวนการกระท าผิดวินัยดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้เสนอเรื่องความเห็น                        
ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๒๕ ในการด าเนินการพิจารณาทางวินัยตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการวินัยนักศึกษาต้อง
ให้โอกาสนักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัยมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและ              
มีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้ง
หรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ 
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ข้อ ๒๖ ในการสอบปากค านักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ห้ามมิให้คณะกรรมการวินัย
นักศึกษาผู้ใดกระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระท าการใดเพ่ือจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยค าอย่างใดๆ 

ข้อ ๒๗ ในการสอบปากค านักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
เรียกผู้ซึ่งจะถูกสอบปากค าเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน และห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในที่สอบสวน                
เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพ่ือประโยชน์แห่งการสอบสวน             
หรือกรณีที่มีการสอบปากค านักศึกษาผู้ถูกกล่าวหา 

การสอบปากค านักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ให้บันทึกถ้อยค ามีสาระส าคัญไว้ เมื่อได้
บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้ว ให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟังหรือจะให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้  เมื่อผู้ให้ถ้อยค ารับ                
ว่าถูกต้องแล้ว ให้ผู้ให้ถ้อยค าและผู้บันทึกถ้อยค าลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการวินัย
นักศึกษาทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค านั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้า ให้
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกหน้า 
  ในการบันทึกถ้อยค า ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้
บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคน
กับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 

หมวด ๔ 
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

ข้อ ๒๘ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองโดยอนุโลม โดยให้มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นกรณีๆ ไป 

หมวด ๕ 
                                                        ระยะเวลา 
 ข้อ ๒๙ การนับระยะเวลาตามข้อบังคับนี้ ส าหรับระยะเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรก
แห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิม 
เป็นวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสิ้นสุดให้นับดังนี้ 

(๑) กรณีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือเป็นคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ให้นับวัน
สิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดท าการส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือ
เป็นคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

(๒) กรณีเป็นบุคคลที่ต้องท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยกฎหมาย
หรือโดยค าสั่งของบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือเป็นคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
ตรงกับวันหยุดราชการให้นับวันเริ่มเปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 
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             หมวด ๖ 
           การลงโทษ 

 ข้อ ๓๐ ให้อธิการบดี หรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจสั่งลงโทษความผิดทางวินัย
นักศึกษาตามข้อบังคับนี้  
 ข้อ ๓๑ เมื่อได้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว ให้รีบแจ้งต่อบิดา มารดาหรือผู้ปกครองนักศึกษา 
ผู้นั้น และอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี เพ่ือทราบ และให้บันทึกในทะเบียนประวัตินักศึกษาด้วย 
  
          ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                      

                                                       พลเอก  
                    (ดร.ศิริ     ทิวะพันธุ์) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    66 

 
คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

---------------------------------------- 
 
  เพ่ือให้การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเหมาะสมกับสภาพที่เป็นนักศึกษา  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่                           
๑๑๐ (๖/๒๕๕๘)  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย เครื่องแบบ
และการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ข้อ ๒   ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่ง
กายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ข้อ ๔ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ ค าสั่ง หรือแนวปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่ขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
  ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 “อธิการบดี” หมายความว่า     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 “นักศึกษา” หมายความว่า    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติ  
 “เครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า เครื่ องหมายตรามหาวิทยาลั ย             
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
 “นักศึกษา ภาค กศ.ป.ป.”       หมายความว่า นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาโครงการจัด
การศึกษาส าหรับปวงชนเพ่ือปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาราชการตามข้อบังคับนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สิ้นสุด 
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 ส่วนที่  ๑ 
เครื่องแบบปกติ 

 
  ข้อ ๗ เครื่องแบบนักศึกษา 
  (๑ )  เครื่องแบบนักศึกษาชาย 
   ก.  เสื้อ   เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้น  ไม่มีอินทรธนู  มีกระเป๋าด้านซ้ายชนิด
ไม่มีฝากระเป๋า  เนื้อผ้าไม่บางเกินไป  ไม่มีลวดลาย  ไม่คับ หรือหลวมเกินไป    
   ข.  กางเกง   กางเกงขายาวทรงสุภาพ  ปลายขากางเกงไม่ยาว  ไม่สั้น  ไม่แคบ  
และไม่กว้างเกินไป  กางเกงมีหูร้อยเข็มขัด  เนื้อผ้าเรียบ  สีกรมท่าหรือสีด า 
   ค. เนคไท  เนคไทสีเขียว ไม่มีลวดลาย  มีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัยอยู่บนเนคไท 
   ง.  เข็มขัด   เข็มขัดสายหนังสีด า หัวเข็มขัดมีตราเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 
   จ.  ถุงเท้า   ถุงเท้าสีด าหรือสีกรมท่าไม่มีลวดลาย 
   ฉ.  รองเท้า   รองเท้าหนังหุ้มส้นทรงสุภาพสีด า  หรือรองเท้าผ้าใบสีด าไม่มีลวดลาย 
   (๒)  เครื่องแบบนักศึกษาหญิง 
   ก.  เสื้อ   เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น เนื้อผ้าไม่บางเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นผ้ามัน ไม่มี
ลูกไม้  ไม่มีเกล็ด ไม่มีสาบหลัง ไม่รัดรูป ตัวเสื้อไม่มีกระเป๋า ไม่มีจีบทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และที่แขนเสื้อ                
ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุมโลหะเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย ๕ เม็ด และให้กลัดเครื่องหมาย                   
ตรามหาวิทยาลัยที่อกเบื้องซ้าย   
   ในกรณีของนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามอนุโลมให้ใช้แขนเสื้อเป็นแขนยาวและ            
มีผ้าคลุมผม สีและแบบสุภาพ ตามหลักศาสนาได้  ติดเข็มเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง 
   ข.  กระดุม    กระดุมเสื้อมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย 
   ค.  กระโปรง  กระโปรงทรงสอบ ไม่แคบ ไม่รัด ไม่ผ่าหรือแหวกมากเกินไป ความ
ยาวคลุมเข่าเล็กน้อย กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบหนา ไม่เป็นผ้ามัน ไม่มีลูกไม้ ไม่มีลวดลาย                
ในเนื้อผ้า 
   ง.  เข็มขัด    เข็มขัดสายหนังสีด า หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย          
   จ.  เข็มเครื่องหมาย  เข็มเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัยติดที่อกด้านซ้าย 
   ฉ.  รองเท้า   รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย  
  ข้อ ๘ เครื่องแบบนักศึกษาชั้นที่ ๑ 

(๑)  เครื่องแบบนักศึกษาชาย 
        ให้ใช้เครื่องแบบนักศึกษาชาย   ตามข้อ ๗   โดยใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวหรือ  แขนสั้น  
กางเกงขายาวสีกรมท่าหรือสีด า  ผูกเนคไทสีเขียวตามสีของมหาวิทยาลัย  และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าหรือ
รองเท้าผ้าใบ สีด าไม่มีลวดลาย  
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(๒) เครื่องแบบนักศึกษาหญิง 
       ให้ใช้เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ตามข้อ ๗ โดยใช้กระโปรงจีบรอบตัว สีกรมท่า                  
สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีขาว  หรือ  รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย และสวมถุงเท้าสีขาว 
 

ส่วนที่  ๒ 
เครื่องแบบในโอกาสอื่น 

 
  ข้อ ๙ เครื่องแบบนักศึกษาในพิธี 

(๑)  เครื่องแบบนักศึกษาชาย 
มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกตินักศึกษาชาย โดยให้ใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกง

ขายาวสีกรมท่าและผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 
และถุงเท้าสีด า 

(๒) เครื่องแบบนักศึกษาหญิง 
  มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกตินักศึกษาหญิง โดยให้กลัดกระดุมที่คอเสื้อ กระโปรง
ทรงสอบสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย  
  ข้อ ๑๐ เครื่องแบบนักศึกษาระหว่างออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  (๑)  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา 
   ก.  เครื่องแบบนักศึกษาชาย 
   ลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกตินักศึกษาชาย 
   ข.  เครื่องแบบนักศึกษาหญิง 
   มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกตินักศึกษาหญิง 
  (๒)  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาต่าง ๆ 
        ก. เครื่องแบบนักศึกษาชาย 
   ให้ใช้ลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกตินักศึกษาชาย และผูกเนคไทสีเขียวตามสี
ของมหาวิทยาลัย หรือชุดแต่งกายตามประกาศของคณะ หรือชุดแต่งกายอ่ืนที่สถานประกอบการก าหนด หรือ
ชุดแต่งกายตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
        ข. เครื่องแบบนักศึกษาหญิง 
   ให้ใช้มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกตินักศึกษาหญิง  หรือชุดแต่งกายตาม
ประกาศของคณะ หรือชุดแต่งกายอ่ืนที่สถานประกอบการก าหนด หรือชุดแต่งกายตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
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  ข้อ ๑๑ เครื่องแบบบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  (๑)  เครื่องแบบบัณฑิตชาย 
   ก. ให้ใช้ชุดสากลทรงสุภาพสีกรมท่าไม่มีลวดลาย 
   ข. เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวแบบสุภาพไม่มีลวดลาย 
   ค. ผูกเนคไทสีเขียวตามสีของมหาวิทยาลัย 
   ง. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีด า 
   จ. ผู้ที่เป็นข้าราชการหากจะแต่งเครื่องแบบ ให้ใช้เครื่องแบบชุดปกติขาว 
   ฉ. สวมครุยวิทยฐานะ 
  (๒)  เครื่องแบบบัณฑิตหญิง 
   ก. ให้ใช้เครื่องแบบนักศึกษาหญิงในพิธี ตามข้อ ๘ 
   ข. สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว 
   ค. สวมถุงน่องสีเนื้อ 
   ง. ผู้ที่เป็นข้าราชการหากจะแต่งเครื่องแบบ ให้ใช้เครื่องแบบชุดปกติขาว 
   ฉ. สวมครุยวิทยฐานะ 
  ข้อ ๑๒  ชุดการแต่งกายอื่น ๆ 
  (๑) นักศึกษาหญิงมีครรภ์ไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษา อนุโลมให้สวมชุดคลุมท้อง                
แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย 
  (๒)  นักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือ ให้แต่งเครื่องแบบ      
มาเรียนได้ในวันที่เรียนวิชาดังกล่าว 
  (๓)  ชุดพลศึกษา ให้แต่งกายชุดพลศึกษามาเรียนได้ในวันที่เรียนภาคปฏิบัติ 
  (๔) ชุดปฏิบัติงานส าหรับนักศึกษาภาคปฏิบัติ เครื่องแบบ และการแต่งกายชุดปฏิบัติ          
ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ 
  (๕)  การแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมืองหรือผ้าลักษณะอ่ืนของนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 

ส่วนที่  ๓ 
การแต่งกาย 

 
  ข้อ ๑๓ การแต่งกายของนักศึกษา 
  (๑)  นักศึกษาชาย 
   ก.  ไว้ผมทรงสุภาพ ไม่ไว้ผมยาว ไม่ย้อมสีผมผิดจากธรรมชาติ 
   ข.  ไม่ไว้หนวดและเครา ยกเว้นตามศาสนา 



 
 

    70 

 
คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

   ค.  สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ไม่ดึงชายเสื้อปิดหัวเข็มขัด ไม่พับแขนเสื้อ 
   ง.  ไม่ใส่เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาชาย 
   จ.  ห้ามสวมเสื้อชุดอ่ืนใด หรือเสื้อคลุมที่นักศึกษาก าหนดขึ้นใช้เองภายในกลุ่ม         
ซึ่งไม่มีในระเบียบของมหาวิทยาลัยทับชุดนักศึกษา 
   ฉ.  แต่งกายตามเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย 
   (๒)  นักศึกษาหญิง 
   ก.  ไว้ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมสีผมผิดจากธรรมชาติ 
   ข.  สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง ไม่ดึงชายเสื้อปิดหัวเข็มขัด และไม่ดึงตึงเกินไป                  
ไม่พับแขนเสื้อ 
   ค.  ไม่ใส่เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาหญิง 
   ง.  ห้ามสวมเสื้อชุดอ่ืนใด หรือเสื้อคลุมที่นักศึกษาก าหนดขึ้นใช้เองภายในกลุ่ม                      
ซึ่งไม่มีในระเบยีบของมหาวิทยาลัยทับชุดนักศึกษา 
   จ.  แต่งกายตามเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย 
 

ส่วนที่ ๔ 
ข้อก าหนดการแต่งกายของนักศึกษา 

 
  ข้อ ๑๔   การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ ให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
และการติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย กรณีติ ดต่อนอกเวลาราชการ อาจแต่งกาย          
ชุดสุภาพแทนชุดนักศึกษา 
  ข้อ ๑๕  การแต่งกายของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป. ให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษา ในกรณี                
ที่ ไม่แต่งกายชุดนักศึกษา ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบราชการ ชุดเครื่องแบบของสถานประกอบการ                       
หรือชุดสุภาพ 
  ข้อ ๑๖  ให้นักศึกษาแต่งเครื่องแบบปกติ  เครื่องแบบงานพิธีการ  หรือสวมใส่ชุดแต่งกายอ่ืน
ตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือตามท่ีระบุในก าหนดการ  หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๑๗   ในกรณีที่การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ขัดกับความเชื่อทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียม
เฉพาะกลุ่ม  ให้ขออนุญาตต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นรายกรณีไป 
  ข้อ ๑๘  ในกรณีที่นักศึกษาแต่งกายไม่สุภาพหรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ มหาวิทยาลัย                
อาจพิจารณาไม่ให้เข้าเรียน เข้าสอบ หรือรับบริการใด ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ ๕ 
บทลงโทษและวิธีการลงโทษ 

 
  ข้อ ๑๙    การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดเรื่องการแต่งกายให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา  
    

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

         พลเอก   
(ดร.ศิริ  ทิวะพันธุ์) 

     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง  การจัดตั้งพรรคนักศึกษา 
--------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดตั้งพรรคนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไปเพ่ือ
ส่งเสริมระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘๙ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย องค์การนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักศึกษาที่จะจัดตั้งพรรคนักศึกษา จะต้องมีผู้ร่วมก่อตั้งพรรคนักศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๕ คน และต้องมีนักศึกษาเข้าร่วมเกินกว่า ๑ คณะ ขึ้นไป 
 ๒. การจัดตั้งพรรคนักศึกษา จะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ชื่อพรรคนักศึกษา 
  (๒) ค าขวัญของพรรค 
  (๓) สัญลักษณ์ของพรรค 
  (๔) แนวนโยบายของพรรค 
  (๕) อ่ืนๆ 
 ๓. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพรรคจะต้องเป็นไปเพื่อส่งสมาชิกพรรคเข้าร่วมรับการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และเพ่ือจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สนับสนุน
กิจกรรมของนักศึกษา 
 ๔. คณะกรรมการบริหารพรรค มีจ านวนไม่เกิน ๑๕ คน มีต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
  (๑) หัวหน้าพรรค ๑ ต าแหน่ง 
  (๒) รองหัวหน้าพรรค ไม่เกิน ๒ ต าแหน่ง 
  (๓) เลขาธิการพรรค ๑ ต าแหน่ง 
  (๔) ผู้ช่วยเลขาธิการพรรค ไม่เกิน ๒ ต าแหน่ง 
  (๕) นายทะเบียนพรรค ๑ ต าแหน่ง 
  (๖) ปฏิคมพรรค ๑ ต าแหน่ง  
  (๗) เหรัญญิก ๑ ต าแหน่ง 
  (๘) ผู้ช่วยเหรัญญิก ๑ ต าแหน่ง 



 
 

    76 

 
คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

  (๙) คณะกรรมการบริหารพรรค ไม่เกิน ๕ คน และอาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสมได้นอกเหนือจากต าแหน่ง (๑) – (๘) 
  วาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง คราวละไม่เกิน 
๑ ปี 
  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ให้สมาชิกพรรคนักศึกษาเลือกหัวหน้าพรรคโดยตรง และ
ลงคะแนนลับ เมื่อได้หัวหน้าพรรคแล้วให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งสมาชิกพรรคด ารงต าแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการ
บริหารพรรค 
  ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ให้ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเลือกผู้รักษาการแทน
หัวหน้าพรรค แล้วให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งผู้ร่วมก่อตั้งพรรคด ารงต าแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารพรรค 
โดยต้องแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคนักศึกษาในวันที่ขอจัดตั้งพรรค หรืออย่างช้าไม่เกิน ๒ สัปดาห์  
 ๕. ผู้ก่อตั้งพรรค หรือผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค มีหน้าที่
ต้องหานักศึกษามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ก่อนสิ้นภาคเรียนที่ ๑ และสมาชิกพรรคต้องเป็น
นักศึกษามากกว่า ๑ คณะ ขึ้นไป 
 ๖. เมื่อมีสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า ๕๐  คนแล้ว ก่อนสิ้นภาคเรียนที่ ๑ ให้เลือกหัวหน้าพรรค
และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคในต าแหน่งต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วรายงานให้นายทะเบียนพรรคนักศึกษา
เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป 
 ๗. รายได้ของพรรคนักศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
  (๑) เงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย 
  (๒) เงินค่าบ ารุงพรรคที่เก็บจากสมาชิกพรรค อนุญาตให้เก็บค่าสมาชิกได้ปีการศึกษาละ
ไม่เกิน ๕๐ บาท 
  (๓) เงินค่าจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ของพรรค 
  (๔) อ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยอนุญาต 
 ๘. ให้งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ท าหน้าที่นายทะเบียนพรรค โดย
มีผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ท าหน้าที่นายทะเบียนพรรค และหัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ท า
หน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนพรรค 
 ๙. ให้นักศึกษาสมัครเป็นสมาชิกพรรคนักศึกษาได้คนละ ๑ พรรค 
 ๑๐. การยุบพรรคนักศึกษา ให้สภานักศึกษาเป็นผู้พิจารณาว่าพรรคใดไม่สามารถปฏิบัติตาม
ประกาศได้ เมื่อสภามีมติให้ยุบพรรคแล้ว ให้นายทะเบียนพรรคนักศึกษาพิจารณาด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยมี
ค าสั่งยุบพรรคนักศึกษานั้น 
 ๑๑. การด าเนินการเรื่องการเงินของพรรคนักศึกษา และแนวปฏิบัติให้น าระเบียบปฏิบัติของ
ชมรมมาใช้โดยอนุโลม 
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 ๑๒. ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการเพ่ือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ   ณ   วันที่    ๑๙  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
(อาจารย์ ดร.สาคร  สร้อยสังวาลย์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง    ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา 
------------------------------------------ 

  

  ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศ เรื่อง การจัด
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา  ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒ เพ่ือให้
ประเพณีการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ธ ารงไว้ซึ่ง
ปณิธานที่ดีงาม อีกทั้งมีลักษณะในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ และเสริมสร้างการพัฒนา
นักศึกษา  นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยจึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เรื่อง  ก าหนดแนวทาง
การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑ และก าหนด
นโยบายพร้อมแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 

 

นโยบาย 
๑. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น 

สร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่ เป็นการช่วยเหลือดูแลให้ค าแนะน าการใช้ชีวิตที่ดีที่ถูกต้อง ในการใช้ชีวิต
และการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา 

๒. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องมุ่งเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของสาธารณชน 

๓. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความ
เสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพ
สิ่งมึนเมาทุกชนิด 

๔. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน 
๕. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ ก ากับ ดูแล

ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/สาขาวิชา และนักศึกษารุ่นพ่ี รวมถึงต้องให้ค าปรึกษาในการจัด
กิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททาง
สังคมท่ีดีงาม 
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๖. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือความ
ปลอดภัยและความประหยัดของนักศึกษาเป็นส าคัญ 

๗. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องเปิดเผยได้ 
 

มาตรการ  การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของนักศึกษา 
  ๑.  นักศึกษาที่จะจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ อนุญาตให้มีได้  ๒  กลุ่ม  ได้แก่  องค์การ
บริหารกิจกรรมนักศึกษา  และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ 
  ๒. กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ควรเป็นไปเพ่ือการสืบทอดประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย      
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี  มีน้ าใจ เพ่ือช่วยเหลือแนะน าน้องใหม่ในการปรับตัว
ส าหรับใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความประทับใจและความภูมิใจในการเข้ามาเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพ่ือเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย 
   ๓.  การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ให้กลุ่มนักศึกษาตามข้อ ๑  ด าเนินการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่ได้เพียง ๑ ครั้ง โดยให้มีกิจกรรมในเวลากลางวันและจัดงานรื่นเริงได้ ไม่เกินเวลาที่หน่วยงาน
รับผิดชอบก าหนด ทั้งนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน  ๓๐  วัน  นับจากวันเปิดภาคการศึกษาท่ี ๑ ในแต่ละปีการศึกษา 
  ๔.  การเสนอขอจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษาทุกคณะ  ให้ส่งเอกสารจัดท าโครงการซึ่งระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ก าหนดวัน เวลา 
กิจกรรมในการด าเนินโครงการ ตลอดจนรายชื่อนักศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ  เสนอขออนุมัติตามขั้นตอน  
ดังนี้ 
  ๔.๑   องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาให้เสนอต่อกองพัฒนานักศึกษา   เพ่ือด าเนินการ
ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

  ๔.๒  สโมสรนักศึกษาแต่ละคณะให้เสนอรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี ซึ่งรับผิดชอบ   
งานกิจการนักศึกษา เพ่ือด าเนินการขออนุมัติต่อคณบดีและมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๕. ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในส่วนของสโมสรนักศึกษาคณะให้จัดภายในบริเวณ
คณะหรือบริเวณท่ีคณะก าหนดเท่านั้น   และจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ก่อนด าเนินกิจกรรม 
  ๖.  เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 
  ๖.๑   ชี้แจงให้นักศึกษาใหม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่   ตลอดจนก าหนดข้อตกลงร่วมกันในเรื่องเก่ียวกับกฎเกณฑ์  วิธีปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล 
  ๖.๒   ห้ามนักศึกษาน าวิธีการอันไม่เหมาะสม หรือวิธีการใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพ 
หลักศีลธรรมอันดี ตลอดจนวิธีการใดที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย  สุขภาพกาย  
และสุขภาพจิตด้วยเหตุผลใดก็ตาม นักศึกษาที่รับผิดชอบในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่จะต้องรับผิดชอบต่อ
ค่าเสียหาย ค่ารักษาพยาบาล และอาจต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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     ๖.๓   ห้ามนักศึกษาน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาบริโภคภายในมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๓๑ (๔) หากฝ่าฝืนให้พิจารณาโทษทาง
วินัยนักศึกษา หรือตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๔๒ (๓๑) 
   ๖.๔   ห้ามนักศึกษาที่เสพสุรา หรือนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือนักศึกษาที่อยู่
ระหว่างการต้องโทษทางวินัยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม หากฝ่าฝืนให้
พิจารณาโทษทางวินัยไม่ต่ ากว่าระดับท่ีเคยถูกลงโทษมาแล้ว 
   ๖.๕  ให้นักศึกษาที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ก าหนดมาตรการเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน   เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๗.  นักศึกษาที่กระท าความผิดอันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ จะถูก
พิจารณาลงโทษทางวินัย  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตามความรุนแรงของระดับความผิด ทั้งนี้ได้ก าหนดบทลงโทษขั้นต่ าไว้โดยมหาวิทยาลัยจะด าเนินการตักเตือน  
ภาคทัณฑ์ หรือท าทัณฑ์บน และแจ้งผู้ปกครองทราบ และให้นักศึกษาผู้นั้นเลิกและห้ามเกี่ยวข้องใดๆ ในการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 
 ๘.  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๑ ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการกลาง 
คณะกรรมการตรวจสอบการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของแต่ละคณะ และองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
เพ่ือตรวจสอบการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของสโมสรนักศึกษาทุกคณะ และขององค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา  และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ   พร้อมทั้งให้มีอ านาจในการพิจารณาเสนอลงโทษนักศึกษาที่
กระท าผิดในส่วนการด าเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของแต่ละคณะ และขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
ด้วย 
  ๙.   หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ อาจออกประกาศ หรือเกณฑ์
การปฏิบัติเพ่ิมเติม เพ่ือให้การด าเนินการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เป็นไปตามประกาศนี้ได้  
 

มาตรการ  การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ของนักศึกษา 
 ๑. นักศึกษาที่จะจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ อนุญาตให้มีได้ ๒ กลุ่ม ได้แก่ องค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา  และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ 
  ๒. กิจกรรมประชุมเชียร์ ควรเป็นไปเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาร้องเพลงของมหาวิทยาลัยได้
อย่างถูกต้อง  นักศึกษาเกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ  โดยใช้เพลงเป็นสื่อ  นักศึกษาเกิดความภูมิใจ
ในความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และนักศึกษาเกิดความประทับใจต่อนักศึกษารุ่นพ่ี
และมหาวิทยาลัย 
 ๓. การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์  ให้กระท าได้ไม่เกินเวลา ๑๘.๓๐ น. โดยให้จัดกิจกรรม
ประชุมเชียร์ได้สัปดาห์ละไม่เกิน ๓ วัน  ซึ่งสามารถกระท าได้ไม่เกิน ๓ เดือนก่อนการจัดการแข่งขันกีฬา
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย   ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 



 
 

    81 

 
คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

 ๔.   การเสนอขอจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาและสโมสร 
นักศึกษาทุกคณะ ให้ส่งเอกสารจัดท าโครงการซึ่งระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ก าหนดวัน เวลา  กิจกรรมในการ
ด าเนินโครงการ ตลอดจนรายชื่อนักศึกษาที่รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติตามข้ันตอน  ดังนี้ 

     ๔.๑  องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาให้เสนอกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือด าเนินการขอ
อนุมัติต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
   ๔.๒  สโมสรนักศึกษาแต่ละคณะให้เสนอรองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดี ซึ่งรับผิดชอบ
งานกิจการนักศึกษา  เพื่อขออนุมัติต่อคณบดีและมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๕.  ในการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ในส่วนของสโมสรนักศึกษาคณะ  ให้จัดภายในบริเวณ
คณะหรือบริเวณท่ีคณะก าหนดเท่านั้น   และจะต้องเป็นการด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผย 
 ๖.  เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมประชุมเชียร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ   ดังนี้ 
   ๖.๑ ชี้แจงให้นักศึกษาใหม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการด าเนินกิจกรรม
ประชุมเชียร์ 
  ๖.๒   ห้ามนักศึกษาน าวิธีการอันไม่เหมาะสม หรือวิธีการใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หลักศีลธรรมอันดี ตลอดจน
วิธีการใดท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตด้วยเหตุผลใดก็
ตาม  นักศึกษาที่รับผิดชอบในกิจกรรมประชุมเชียร์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย ค่ารักษาพยาบาล  และ
อาจต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     ๖.๓ ห้ามนักศึกษาน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาบริโภคภายในมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๓๑(๔)  หากฝ่าฝืนให้พิจารณาโทษทาง
วินัยนักศึกษา หรือตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๔๒(๓๑) 
   ๖.๔ ห้ามนักศึกษาที่เสพสุราหรือนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่าง
การต้องโทษทางวินัยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม หากฝ่าฝืนให้พิจารณาโทษ
ทางวินัยไม่ต่ ากว่าระดับท่ีเคยถูกลงโทษมาแล้ว 
   ๖.๕  ให้นักศึกษาที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๗.  นักศึกษาที่กระท าความผิดอันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ จะถูกพิจารณา
โทษทางวินัย  ตามข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามความรุนแรงของระดับความผิด ทั้งนี้ได้
ก าหนดบทลงโทษขั้นต่ าไว้    โดยมหาวิทยาลัยจะด าเนินการตักเตือน  ภาคทัณฑ์  หรือท าทัณฑ์บน  และแจ้ง
ผู้ปกครองทราบ   และให้นักศึกษาผู้นั้นเลิกและห้ามเก่ียวข้องใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 
 ๘. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๑ ชุด   ประกอบด้วยคณะกรรมการกลาง  
คณะกรรมการตรวจสอบการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ของแต่ละคณะ และองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา      
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เพ่ือตรวจสอบการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ของสโมสรนักศึกษาทุกคณะ และขององค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา   และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ  พร้อมทั้งให้มีอ านาจในการพิจารณาเสนอลงโทษนักศึกษาที่
กระท าผิดในส่วนการด าเนินกิจกรรมประชุมเชียร์ของแต่ละคณะ  และองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้วย 

 ๙.   หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์  อาจออกประกาศ  หรือ เกณฑ์
การปฏิบัติเพ่ิมเติม  เพื่อให้การด าเนินการกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยเป็นไปตามประกาศนี้ได้  
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ  บัวสนธ์) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ 
---------------------------------------- 

 

 เพ่ือให้การด าเนินงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงประกาศเรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาภาคปกติ” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ ทุกระดับ  
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติทุกฉบับ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ ๔ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกคน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม คณะที่สังกัด กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะที่สังกัด 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ครบถ้วน ดังนี้ 
 

ข้อ โครงการ/กิจกรรม 
ชั้นปี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ อื่นๆ 

(๑) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่      เฉพาะนักศึกษาใหม ่

(๒) กิจกรรมก้าวแรกสู่...บัณฑิตพิบูลสงคราม      เฉพาะนักศึกษาใหม ่

(๓) พิธีตักบาตรน้องใหม่      เฉพาะนักศึกษาใหม ่

(๔) พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรฯ  
และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ 

     เฉพาะนักศึกษาใหม ่

(๕) ประเพณีเดิน-วิ่งใต้ร่มกาซะลอง      เฉพาะนักศึกษาใหม ่

(๖) พิธีไหว้ครู-สู่ขวัญ      เฉพาะนักศึกษาใหม ่

(๗) พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๑๐ 

      

(๘) ประเพณีลอยกระทง      เฉพาะนักศึกษาใหม ่

(๙) กีฬาระหว่างคณะ       
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ข้อ โครงการ/กิจกรรม 
ชั้นปี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ อื่นๆ 

(๑๐) การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา       

(๑๑) ปัจฉิมนิเทศ      นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

(๑๒) ชมรมนักศึกษา อย่างน้อย ๑ ชมรมต่อปีการศึกษา       

(๑๓) กิจกรรมตามประกาศของคณะที่สังกัด       

(๑๔) กิจกรรมอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย       
 

 ข้อ ๕ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกครั้ง นักศึกษาจะต้องลงลายมือชื่อ หรือแสกนคิวอาร์โค้ด
เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยทุกครั้ง และให้นักศึกษามีหน้าที่              
ในการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบัน 
 ข้อ ๖ การปฏิบัติกิจกรรมพิเศษซ่อมเสริมของนักศึกษา มี ๒ กรณี ดังนี้ 
  (๑) กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามที่ก าหนดในประกาศ
นี้ ติดต่อท ากิจกรรมอ่ืนทดแทนได้ท่ี งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
  (๒) กิจกรรมคณะ  ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามประกาศของแต่ละคณะ ติดต่อ
ท ากิจกรรมอ่ืนทดแทนไดท้ี่ คณะที่นักศึกษาสังกัด 
 ข้อ ๗ เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เมื่อส าเร็จการศึกษา
จะได้รับใบรองรับการเข้าร่วมกิจกรรม (Activity Transcript) เพ่ือใช้เป็นหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 
และเพ่ือประโยชน์ในการสมัครงาน 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     ๔    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 (ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ  บัวสนธ)์ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ที ่ ๕๖๘ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา   
---------------------------------------- 

  เพ่ือให้การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ       
มีคุณภาพตามนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามเอกลักษณ์ อัตลักษณ์  และทักษะ           
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ พร้อมทั้งส่งเสริมการบริการและสวัสดิการให้นักศึกษารวมถึงบุคลากรมีสุขภาวะที่
ดี มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ดังต่อไปนี้คือ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ก าหนดนโยบายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ก ากับ ดูแล นิเทศ 
และติดตามประเมินผลการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 

๑) อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๔) คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๕) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กรรมการ 
๖) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๘) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๙) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
๑๐) คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น กรรมการ 
๑๑) คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล กรรมการ 
๑๒) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
๑๓) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔) ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที ่ด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการอ านวยการ ก าหนดแผนงาน 
โครงการ และจัดกิจกรรม เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้         
คู่คุณธรรม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ประกอบด้วย 
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๑) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
๒) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กรรมการ 
๔) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๕) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๖) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 

คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๗) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนานักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
๘) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น กรรมการ 
๙) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

วิทยาลัยการพยาบาล กรรมการ 
๑๐) หัวหน้างานบริหารทั่วไป กรรมการ 
๑๑) หัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กรรมการ 
๑๒) หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากีฬา กรรมการ 
๑๓) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๑๔) หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  ให้คณะกรรมการทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ  
ต่อมหาวิทยาลัย 
 

สั่ง    ณ    วันที่    ๒   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ  บัวสนธ์) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ทีร่วดเร็ว 
 

 

 

กองพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 

https://www.facebook.com/studentaffairsPSRU 

 

งานกจิกรรมนกัศกึษา มรภ.พบิลูสงคราม 

https://www.facebook.com/actpsru9 

 

งานบรกิารนักศกึษาและศษิย์เกา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

https://www.facebook.com/sas.psru 

 

SOS Center 

https://www.facebook.com/SOS.PSRU 

 

ทนุกู้ยมื psru 

https://www.facebook.com/psruloanfanpage 

 

งานพระราชทานปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

https://www.facebook.com/commencementPSRU?fref=ts 

 

สระวา่ยน้ าและฟติเนส ทะเลแกว้ 

https://www.facebook.com/sportclubpsru 

 

หอพกัทะเลแกว้นเิวศ หอพกัหญงิ 

https://www.facebook.com/thalakaewpsru 
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