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ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกต ิปกีารศึกษา 2563 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

ท่ี วันท่ีจัดกิจกรรม กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
≈ 

จํานวนคน 
สถานท่ี 

  พ.ศ. 2563    

  เดือน มิถุนายน 2563    

1 7-19 มิ.ย. 63 รับรายงานตัวนักศึกษาใหม รอบท่ี 4 นักศึกษาใหม   

2 10-19 มิ.ย. 63 รับรายงานตัวนักศึกษาใหม รอบท่ี 5 นักศึกษาใหม   

3 ส 20 มิ.ย. 63 เปดหอพักนักศึกษาหญิงทะเลแกวนิเวศ นักศึกษาหญิง  หอพักทะเลแกวนิเวศ 

4 อา 21 มิ.ย. 63 ประชุมผูปกครอง นักศึกษาใหม ภาคปกติ ผูปกครองนักศึกษาใหม 2,900 ถายทอดสด LIVE 

5 จ 22 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาคปกติ นักศึกษาใหม 2,900 ถายทอดสด LIVE 

6 อ 23 มิ.ย. 63 
(08.30 – 16.30) 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาคปกติ                          

(แยกตามคณะ) 
นักศึกษาใหม 2,900  

7 26-27 มิ.ย. 63 สัมมนาผูนําองคการนักศึกษา 63 ผูนํานักศึกษา 60 กองพัฒนานกัศึกษา 

8 จ 29 มิ.ย. 63 เปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 นักศึกษาทุกคน   

  เดือน กรกฎาคม 2563    

9 25 มิ.ย-10 ก.ค. 63 ผูกูยืมบันทึกและอัพโหลดไฟลแบบคําขอกู

พรอมเอกสารประกอบ 

นักศึกษา กยศ.  isas psru.ac.th 
งานบริการนักศึกษา 

และศิษยเกา 

10 อา 12 ก.ค. 63 
(09.00–16.30 น.) 

ประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษา

พิการ ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2563 

นักศึกษาพิการ  หองประชุมชั้น 2 
กองพัฒนานกัศึกษา 

11 15 – 17 ก.ค. 63 ทําบัตรนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 นักศึกษาใหม63 2,900 อาคารพิบูลวิชญ 

 

12 พ 16 ก.ค. 63 
(07.00 น.) 

ทําบุญเปดหอพักนักศึกษาทะเลแกวนิเวศ นักศึกษาหอพัก  ศูนยอาหาร            

ทะเลแกวนิเวศ 

13 17 – 19 ก.ค. 63 โครงการตนกลาใหม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

นักศึกษาใหม 

(คทก) 

-  

14 18 - 19 ก.ค. 63 โครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทศัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นักศึกษาใหม 

(คทอ.) 

  

15  พ 22 ก.ค. 63 
(09.00 – 10.30) 

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 

 

ผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากร และผูนํานักศึกษา 
 อาคารทีปวิชญ 

    1 
 



 

 

คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

ท่ี วันท่ีจัดกิจกรรม กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
≈ 

จํานวนคน 
สถานท่ี 

  เดือน กรกฎาคม 2563 (ตอ)    

16 24 – 26 ก.ค. 63  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สงเสริมจริยธรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นักศึกษาใหม 63 

(คทอ.) 

  

17 ส 25 ก.ค. 63 การประชุมสภานักศึกษา (เพื่อพิจารณาตออายุ

ชมรมและจัดตั้งชมรมใหม ปการศึกษา 2563) 

สภานักศึกษาและ

ผูนําชมรมนักศึกษา 
80 หองประชุมชั้น 2 

กองพัฒนานกัศึกษา 

 

18 31 ก.ค.–1 ส.ค. 63 โครงการเตรียมความพรอมและมอบตัวเปน

ศิษย วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 

นักศึกษาใหม 63 

(วจท) 

 หอประชุมศรีฯ 

 เดือน สิงหาคม 2563    

19 ส 1 ส.ค. 2563 โครงการเติมปญญา พัฒนาผูนํา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูนํานักศึกษา 

ควท. 

  

20 อา 2 ส.ค. 2563 โครงการบายศรีสูขวัญ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

นักศึกษาใหม 63 

ควท. 

  

21 พ 5 ส.ค. 63 โครงการประดับเข็ม  

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 

นักศึกษาใหม 63 

(วจท) 

 หอง 800 ท่ีน่ัง 

อาคารทีปวิชญ 

22 พ 5 ส.ค. 2563 
(13.00 - 16.30น.) 

การฝกซอมพิธีไหวครู  ปการศึกษา 2563 ตัวแทนหองเรียน

นักศึกษาใหม 63 
2,900 หอประชุมศรีฯ 

23 พฤ 6 ส.ค. 2563 
(08.00 - 12.30) 

พิธีไหวครู ปการศึกษา 2563 
- เวลา 08.00 น. รอบท่ี 1 คคศ , คทก , ควท 

- เวลา 09.30  น. รอบที่ 2 คมส , วจท , วพบ 

- เวลา 11.00  น. รอบที่ 3 คทอ , ควจ 

นักศึกษาใหม 63 

ทุกคน 

2,900 หอประชุมศรีฯ 

24 8 – 9 ส.ค. 63 โครงการสงเสริมอัตลักษณ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

นักศึกษาใหม 63 

คมส. 

  

25 8 – 9 ส.ค. 63 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 

วิทยาลัยการพยาบาล 

นักศึกษาใหม 63 

วพบ. 

  

26 พ 19 ส.ค. 63 
(13.00 – 17.00 น.) 

กิจกรรมเปดโลกชมรม ปการศึกษา 2563 นักศึกษาใหม 63 2,900 หอประชุมศรีฯ 

ชั้น 3 

20 – 21 ส.ค. 63 
(09.00 - 17.00 น.) 

กิจกรรมเปดโลกชมรม ปการศึกษา 2563  นักศึกษา 

รหัส 60-62 

8,000 หอประชุมศรีฯ 

ชั้น 2 

 เดือน สิงหาคม 2563 (ตอ)   

27 พ 26 ส.ค. 63 พิธีบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหมคณะครุศาสตร 

"เปดชอลกกลองใหม ครูดีศรีพิบูล 2563" 

นักศึกษาใหม 63 

คคศ. 

  

    2 
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ท่ี วันท่ีจัดกิจกรรม กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
≈ 

จํานวนคน 
สถานท่ี 

28 ส 29 ส.ค. 63 สานสัมพันธฉันทนองพ่ี วิทยาลัยการจัดการ

และพัฒนาทองถ่ิน  

นักศึกษาใหม 63 

วจท. 

  

29 29 – 30 ส.ค. 63 โครงการสัมมนาผูนําชมรมนักศึกษา 

ปการศึกษา 2563 

สภานักศึกษาและ

ผูนําชมรมนักศึกษา 

80 หองประชุมชั้น 2 
กองพัฒนานกัศึกษา 

  เดือน ตุลาคม 2563    

30 3 - 4 ต.ค. 63 
(07.00-17.00 น.) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

บุคลิกภาพและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ใหแกนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 

นศ.รหัส 63 2,900 หอประชุม ชั้น 3 

 ส 3 ต.ค. 63 
(07.00-17.00 น.) 

“กาวแรกสู...บัณฑิตพิบูลสงคราม” รุนท่ี 1 นศ.รหัส 63 1,450  

 อา 4 ต.ค. 63 
(07.00-17.00 น.) 

“กาวแรกสู...บัณฑิตพิบูลสงคราม” รุนท่ี 2 นศ.รหัส 63 1,450  

31 2 6ต.ค.–6 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 / 2563    

32 ศ 30 ต.ค. 63 งานประเพณีลอยกระทง “พิบูลสงคราม                 

มนตเสนหแหงสายน้ํา” ครั้งท่ี 13  

นักศึกษาใหม 63  สวนรัชมังคลาภิเษก 

  เดือน พฤศจิกายน  2563    

33 9 – 13 พ.ย. 63 คายจิตอาสาอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(รุน 1และรุน 2) คณะครุศาสตร 

นักศึกษาชั้นป 2 

คณะครุศาสตร 

  

34 จ 16 พ.ย. 63 ประชุมการผอนผันการเขารับราชการทหาร 

ประจําป 2564 

นักศึกษาชาย 

ท่ีเกิด พ.ศ.2544 

 งานบริการนกัศึกษา 
และศิษยเกา 

35 จ 23 พ.ย. 63  เปดภาคเรียนท่ี 2 / 2563 นักศึกษาทุกคน   

36 23 – 27 พ.ย. 63 รับเอกสารการผอนผันการเขารับราชการทหาร 

ประจําป 2564 

นักศึกษาชาย 

ท่ีเกิด พ.ศ.2544 

 งานบริการนกัศึกษา 
และศิษยเกา 

37 ส 28 พ.ย. 63 

(03.00 – 11.00 น.) 

ประเพณีเดิน – วิ่ง ใตรมกาซะลอง 

 ปการศึกษา 2563 (ครั้งท่ี 25) 

นักศึกษาใหม 63 2,900 มรพส. วังจันทน 

- มรพส. ทะเลแกว 

  เดือน ธันวาคม  2563    

38 8 – 9 ธ.ค. 63 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร รัชกาลท่ี9 

และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัย 

นักศึกษาใหม 

63 

2,900 สนามกีฬา

พระองคดํา 

อ 8 พ.ย. 63 
(17.00 – 20.00) 

ฝกซอมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร                 

รัชกาลที่ 9 และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลยั 

 

นักศึกษาใหม 63 2,900 สนามกีฬา

พระองคดํา 

    3 
 



 

 

คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

ท่ี วันท่ีจัดกิจกรรม กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
≈ 

จํานวนคน 
สถานท่ี 

  เดือน ธันวาคม  2563 (ตอ)   

 พ 9 พ.ย. 63 
 (16.00 – 20.00) 

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร รัชกาลท่ี 9 

และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัย 

นักศึกษาใหม 63 2,900 สนามกีฬา

พระองคดํา 

39 12 – 13  ธ.ค. 63 การแขงขันกีฬาภายใน คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

นักศึกษาใหม 63 

ควท. 

 ศูนยกีฬาในรม 1 

40 18 – 22 ธ.ค. 63 คายอบรมผูกํากับลูกเสือ นักศึกษาชั้นปท่ี 3 

(รุน 1 และรุน 2) คณะครุศาสตร 

นักศึกษาป 3 

คณะครุศาสตร 

  
 

41 ส 19 ธ.ค. 63 การประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

นักศึกษาใหม 63 

ควท. 

 หอประชุมศรีฯ 

42 ส 19 ธ.ค. 63 การแขงขันกีฬาภายในคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาใหม 63 ควจ.   

43 อา 20 ธ.ค. 63 การประกวดดาว–เดือน คณะวทิยาการจัดการ นักศึกษาใหม 63 ควจ.  หอประชุมศรีฯ 

44 อา 20 ธ.ค. 63 การแขงขันเดิน – วิ่ง “BACK TO RUN 

2021 @ TECHNO PSRU” ครั้งท่ี 2 

   

45 อา 27 ธ.ค. 63 การแขงขันกีฬาภายในและการประกวด

ดาว-เดือน  วิทยาลัยการพยาบาล 

นักศึกษา วพบ.   

  พ.ศ. 2564    

  เดือน มกราคม 2564    

46 พ 6 ม.ค. 64 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ป 3 ครั้งท่ี 1 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นักศึกษาชั้นป 3 

ควท. 

  

47 ส 9 ม.ค. 64 การแขงขันกีฬาภายในคณะครุศาสตร                      

ปการศึกษา 2563  

นักศึกษา คคศ. 

 ป 1 - 4 

  

48 อา 10 ม.ค. 64 การประกวดดาว-เดือน คณะครุศาสตร                    

ปการศึกษา 2563 

นักศึกษา คคศ. 

 ป 1 - 4 

 หอประชุมศรีฯ 

49 พ 13 ม.ค. 64 โครงการประดับเข็ม คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาใหม 63 ควจ.   

50 พ 13 ม.ค. 64 โครงการสงเสริมสุขภาพและนันทนาการ                   

(ปใหม ควท.) 

นักศึกษา ควท.  คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

51 ส 16 ม.ค. 64 วันครูแหงชาติ/พิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี 

ประจําปการศึกษา 2562 

นักศึกษา คคศ.                                  

52 ส 16 ม.ค. 64 การประกวดดาว-เดือน วิทยาลัยการจัดการ

และพัฒนาทองถ่ิน 

นักศึกษาใหม 63 

วจท. 

 หอประชุมศรีฯ 

    4 
 



 

 

คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

ท่ี วันท่ีจัดกิจกรรม กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
≈ 

จํานวนคน 
สถานท่ี 

  เดือน มกราคม 2564 (ตอ)   

53 ส 16 ม.ค. 64 การแขงขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

นักศึกษาใหม 63 

คทอ. 

  

54 อา 17 ม.ค. 64 การประกวดดาว-เดือน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

นักศึกษาใหม 63 

คทอ. 

 หอประชุมศรีฯ 

55 27 ม.ค.–3 ก.พ. 64 การแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 

“ PSRU GAMES” ปการศึกษา 2563 

  สนามกีฬา

พระองคดํา 

พ 27 ม.ค. 64 

(17.00 – 20.00น.) 

พิธีเปดการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 

“ PSRU GAMES” ปการศึกษา 2563 

นักศึกษาใหม 63 

และนักศึกษาป 2 
5,400 คน สนามกีฬา

พระองคดํา 

 เดือน กุมภาพันธ  2564    

พ 3 ก.พ. 64 

 (17.00 – 20.00น.) 

พิธีปดการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 

“ PSRU GAMES” ปการศึกษา 2563 

นักศึกษาใหม 63 

และนักศึกษาป 3 
5,500 คน สนามกีฬา

พระองคดํา 

56 5 – 7 ก.พ. 64 พัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผูนํานักศึกษา 

คทอ. 
  

57 ส 6 ก.พ. 64 การประกวดดาว-เดือน คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

นักศึกษาใหม 63 

คมส. 
 หอประชุมศรีฯ 

58 พ 10 ก.พ. 64 โครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ  

ที่ 21 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นักศึกษาป 3 

ควท. 
  

59 อา 14 ก.พ. 64 วันราชภัฏ ป 2564    

60 ส 20 ก.พ. 64 พิธีรับหมวก วิทยาลัยการพยาบาล นักศึกษา วพบ.   

61 อา 21 ก.พ. 64 การแขงขันเดิน – วิ่ง PSRU RUN 2021   งานสงเสริม 

และพัฒนากีฬา 

62 พ 24 ก.พ. 64 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งผูนํา

องคการนักศึกษา ปการศึกษา 2564) 

นักศึกษา 

ชั้นปท่ี 1 - 4 
 เลือกต้ังในรูปแบบ

ออนไลน 

63 26 – 28 ก.พ. 64 โครงการออกคายเทคโนอาสา  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นักศึกษา 

คทอ. 
  

  เดือน มีนาคม  2564    

64 จ 1 มี.ค. 64 โครงการอบรมอาชีพศิษยเกาและศิษย

ปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   

65 ส 6 มี.ค. 64 พิธีมอบโลเกียรติคุณผูนําองคการนักศึกษา 

(เชิดชูเกียรติเด็กกิจกรรม) 

ผูนําองคการ    

นักศึกษา 
120 หองประชุมสโลป 

กองพัฒนานกัศึกษา 

    5 
 



 

 

คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

ท่ี วันท่ีจัดกิจกรรม กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
≈ 

จํานวนคน 
สถานท่ี 

  เดือน มีนาคม  2564 (ตอ)   

66 พ 10 มี.ค. 64 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 และ

โครงการสานสัมพันธนองพ่ีและศิษยเกา  

คณะครุศาสตร 

นักศึกษา คคศ.59 

และนักศึกษา               

คคศ.63 

  

67 พ 10 มี.ค. 64 โครงการปจฉิมนเิทศ  

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 

นักศึกษาชั้นป

สุดทาย วจท. 
  

68 พ 10 มี.ค. 64 โครงการปจฉิมนเิทศ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นักศึกษาชั้นป

สุดทาย ควท. 
 หองโลป 500 ที่นั่ง 

อาคารพิบูลวิชญ 

69 13 – 14 มี.ค. 64 โครงการปจฉิมนเิทศ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นักศึกษาชั้นป

สุดทาย คทอ. 
  

70 15 – 26 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 / 2563    

71 ส 27 มี.ค. 64 โครงการปจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม  

นักศึกษาชั้นป

สุดทายทุกคณะ 
 หอประชุมศรีฯ 

72 อา 28 มี.ค. 64 โครงการปจฉิมนิเทศ คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 

นักศึกษาชั้นป

สุดทาย คมส. 
  

  เดือนเมษายน  2564    

73 ส 10 เม.ย. 64 โครงการรูรักษวัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   

74 ส 10 เม.ย. 64 ประเพณีสงกรานต วิทยาลัยการจัดการและ

พัฒนาทองถ่ิน 

   

75 19 – 21 เม.ย. 64 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูนํานักศึกษา 

คมส. 
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

ลําดับผูรับผิดชอบจัดการแสดงโชวเชียร 

ในการเขารวมแขงขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ จังหวัดพิษณุโลก 

 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

วิทยาการ

จัดการ 

วิทยาลัย 

การจัดการฯ 

วิทยาศาสตรฯ เทคโนฯ 

การเกษตร 

ครุศาสตร วิทยาลัย 

การพยาบาล 

เทคโนฯ 

อุตสาหกรรม 

มนุษยศาสตรฯ 

 

 

 

 

ËÁÒÂàËµØ: ÇÑ¹¾Ø̧ ª‹Ç§º‹ÒÂ¶×Íà»š¹¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ/¡Ô¨¡ÃÃÁªÁÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
 äÁ‹ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹  
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  
ปกีารศึกษา 2563 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ท่ี 
วันท่ีจัด

กิจกรรม 
กิจกรรม กลุมเปาหมาย ≈ 

จํานวนคน 
สถานท่ี 

  พ.ศ. 2563    

  เดือน สิงหาคม 2563    

 ส 22 ส.ค. 63 
วันเปดภาคเรียนท่ี 1/2563 

นักศึกษาภาคพิเศษ  (เสาร – อาทิตย)   

นักศึกษา 

 ภาคพิเศษ 
  

2 
ส 22 ส.ค. 63 
(09.00-12.00 น.) 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาคพิเศษ 

 (เสาร – อาทิตย)  ปการศึกษา 2563 

นักศึกษาใหม 

ภาคพิเศษ 
500 

หอประชุม

ศรีวชิรโชต ิ

3 
ส 22 ส.ค. 63  
(13.00-16.00 น.) 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาคพิเศษ                  

(แยกคณะ) ปการศึกษา 2563 

นักศึกษาใหม 

ภาคพิเศษ 
500 

สถานท่ีแตละ

คณะระบุ 

  เดือน กันยายน 2563    

4 
ส 12 ก.ย. 63 
(08.30-12.00 น.) 

พิธีไหวครู ภาคพิเศษ  (เสาร – อาทิตย)  

ปการศึกษา 2563 

นักศึกษาภาค

พิเศษทุกคน 
1,000 หอประชุม 
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

รู้จัก...มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ Ñ̈§ËÇÑ´¾ÔÉ³ØâÅ¡ ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃã¹¾×é¹·Õè 3 Ê‹Ç¹ ¤×Í 
1.  Ê‹Ç¹ÇÑ§¨Ñ¹·¹� µÑé§ÍÂÙ‹·Õè 66 ¶¹¹ÇÑ§ Ñ̈¹·¹� Í.àÁ×Í§Ï ¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡ 65000  â·Ã. 055-230598 
2.  Ê‹Ç¹·ÐàÅá¡ŒÇ µÑé§ÍÂÙ‹·Õè 156 ËÁÙ‹ 5 µ.¾ÅÒÂªØÁ¾Å Í.àÁ×Í§Ï ¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡ 65000  
    â·Ã. 055-267000-2 
3.  Ê‹Ç¹Ê¹ÒÁºÔ¹  µÑé§ÍÂÙ‹·Õè  1 ¶¹¹Ê¹ÒÁºÔ¹¾ÔÉ³ØâÅ¡ Í.àÁ×Í§Ï ¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡  65000 
 

»ÃÑªÞÒ  Ê¶ÒºÑ¹ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹ 
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� à»š¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯µŒ¹áºº·Õè¹ŒÍÁ¹íÒ¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒµÒÁá¹Ç

¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡Ñº¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔÀÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¼ÅÔµºÑ³±Ôµ ¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ 
áÅÐ¡ÒÃ·íÒ¹ØºíÒÃØ§ÈÔÅ»ÐáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ·ÕèÁÕ¤Ø³¤‹ÒÊÙ‹·ŒÍ§¶Ôè¹ ·íÒãËŒªØÁª¹à¢ŒÁá¢ç§ ¾ÃŒÍÁ¡ŒÒÇÊÙ‹
»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ 

 

¾Ñ¹¸¡Ô̈   1. à¾ÔèÁ¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµºÑ³±Ôµ ¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ áÅÐ¡ÒÃ·íÒ¹ØºíÒÃØ§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ  
     áºººÙÃ³Ò¡ÒÃ â´Â¡ÒÃ¹ŒÍÁ¹íÒ¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒµÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ 
  2. ¼ÅÔµºÑ³±Ôµâ´Âà¹Œ¹ºÑ³±Ôµ¹Ñ¡» Ô̄ºÑµÔ´ŒÇÂ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ¾Ñ²¹Òá¡Œ»̃ÞËÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ 
  3. ÊÃŒÒ§Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ ´ŒÇÂËÅÑ¡ÊÙµÃ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ÃÍ§ÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�»̃¨ Ø̈ºÑ¹ áÅÐ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹Í¹Ò¤µ 
  4. Ñ̈´¡ÒÃÃÐºº¡ÒÃÀÒÂã¹â´Âà¹Œ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃáºº Ñ̈´¡ÒÃµÑÇàÍ§à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÍ§¤�¡ÒÃÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ 
 

ÊÕ»ÃÐ¨íÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ  “à¢ÕÂÇ – ¢ÒÇ”  
  ÊÕà¢ÕÂÇ   ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁÃÒºÃ×è¹ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ§Í¡§ÒÁ ¤ÇÒÁÊ´ª×è¹ ¤ÇÒÁ¤§·¹ äÁ‹ ×̈´¨Ò§ 
  ÊÕ¢ÒÇ   ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ôì »ÃÒÈ¨Ò¡ÁÅ·Ô¹ ·Ñé§¡ÒÂ ÇÒ¨Ò ã¨  
  ÊÕà¢ÕÂÇ – ¢ÒÇ  ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ¡ŒÒÇË¹ŒÒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹áÅÐ¤ÇÒÁÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁÊÙ§  
 

µŒ¹äÁŒ»ÃÐ¨íÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ  µŒ¹¡Ò«ÐÅÍ§  (µŒ¹»‚º) 
¤µÔ»ÃÐ¨íÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ   ÊØ¢Ò  Ê§Ú¦ÊÚÊ  ÊÒÁ¤Ú¤Õ       
     ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤ÕÂ‹ÍÁ·íÒãËŒà¡Ô´ÊØ¢ 
¤‹Ò¹ÔÂÁÍ§¤�¡Ã 
P = Performance ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾àµçÁà»‚›ÂÁ 
S = Spirit  ÁÕ Ô̈µÇÔÞÞÒ³ ÁÕ¹éíÒã¨ 
R = Responsibility ÁÕÊíÒ¹Ö¡ÃÑº¼Ô´ªÍº 
U = Unity  ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤Õ 
 
ÍÑµÅÑ¡É³� : ºÑ³±Ôµ¹Ñ¡» Ô̄ºÑµÔ «×èÍÊÑµÂ� Í´·¹ ¾ÃŒÍÁ¾Ñ²¹Òµ¹   
àÍ¡ÅÑ¡É³� : ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÃŒÒ§¤¹à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹ 
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รู้จัก...กองพัฒนานักศึกษา 
(Student Development Division) 

 

 ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (Student Development Division) µÑé§ÍÂÙ‹ã¹ ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
(Student Union) «Öè§à»š¹ÍÒ¤ÒÃ 3 ªÑé¹ ÍÂÙ‹´ŒÒ¹¢ŒÒ§ËÍ»ÃÐªØÁÈÃÕÇªÔÃâªµÔ ÀÒÂã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯     
¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ Ê‹Ç¹·ÐàÅá¡ŒÇ àÅ¢·Õè 156 ËÁÙ‹ 5 µíÒºÅ¾ÅÒÂªØÁ¾Å ÍíÒàÀÍàÁ×Í§Ï Ñ̈§ËÇÑ´¾ÔÉ³ØâÅ¡ 65000 
â·Ã. 055–267056, 267078, 267079  â·ÃÊÒÃ 055–267056 
 

»ÃÐÇÑµÔ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ 
 ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ à»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè Ñ̈´µÑé§¢Öé¹µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ ¾.È .2538 áÅÐ µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ àÃ×èÍ§ ¡ÒÃáº‹§Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ          
ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ ¾ .È .2542 ·íÒË¹ŒÒ·Õè¤Çº¤ØÁ´ÙáÅáÅÐ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹´ŒÒ¹¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢Í§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
 

»ÃÑªÞÒ  ºÃÔ¡ÒÃ´Õ ¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹ à¹Œ¹¾Ñ²¹Ò¤Ø³¸ÃÃÁ ¹íÒºÑ³±ÔµÊÙ‹¤Ø³ÀÒ¾ 
 

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�  à»š¹Í§¤�¡Ã´ŒÒ¹¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒªÑé¹¹íÒ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ 
 

¾Ñ¹¸¡Ô̈   1.  ãËŒºÃÔ¡ÒÃáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃá¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 
   2.  Ê‹§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒâ´Âà¹Œ¹ºÑ³±Ôµ¹Ñ¡» Ô̄ºÑµÔ 
  3.  Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§ÈÔÉÂ�à¡‹Ò¡ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ 
   4.  ºÃÔËÒÃÍ§¤�¡Ãâ´ÂãªŒËÅÑ¡¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃµÒÁËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 

 

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� 
  ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�·Õè 1 Ê‹§àÊÃÔÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËŒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ÁÕ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨µ‹ÍÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
  ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�·Õè 2 Ñ̈´ÃÐºº¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾à¾×èÍàÍ×éÍµ‹Í¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´Õ 
  ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�·Õè 3 ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃµÒÁËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 
  ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�·Õè 4 Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§ÈÔÉÂ�à¡‹Ò¡ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
 
 
 
 
 
 

    10 
 



 

 

คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§Ò¹ºÃÔËÒÃ·ÑèÇä» 
 

 »ÃÐ¡Íºä»´ŒÇÂ Ë¹‹ÇÂ¸ØÃ¡ÒÃáÅÐÊÒÃºÃÃ³ Ë¹‹ÇÂ¹âÂºÒÂ á¼¹§Ò¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ áÅÐ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃà§Ô¹ ¾ÑÊ´ØáÅÐ¤ÃØÀÑ³±� «Öè§ÃÑº¼Ô´ªÍº§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹
»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�¢‹ÒÇÊÒÃ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇµ‹Ò§æ à¡ÕèÂÇ¡Ñº§Ò¹¡Ô̈ ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¼‹Ò¹¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ á¿¹à¾¨ 
áÅÐàÇçºä«µ�¢Í§¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¨Í§ËŒÍ§»ÃÐªØÁ¢Í§ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
à¾×èÍãªŒã¹¡ÒÃ Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã 
 

Ê¶Ò¹·ÕèµỐ µ‹Í:   ËŒÍ§§Ò¹ºÃÔËÒÃ·ÑèÇä» ªÑé¹ 2 ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (Student Union) 
â·ÃÈÑ¾·�:   055-267000 – 2 µ‹Í 9601, 055-267056 
Website:   saf.psru.ac.th 
E-mail:     saf@psru.ac.th  
Facebook:  https://www.facebook.com/studentaffairsPSRU 

 
Facebook: ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ 

¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

§Ò¹ 
ºÃÔËÒÃ·ÑèÇä» 

§Ò¹ 
¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

- Ë¹‹ÇÂ¸ØÃ¡ÒÃ 
  áÅÐÊÒÃºÃÃ³ 
- Ë¹‹ÇÂ¹âÂºÒÂ 
á¼¹§Ò¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ 

- Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃà§Ô¹ ¾ÑÊ´Ø 
  áÅÐ¤ÃØÀÑ³±� 
 

- Ë¹‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ 
  ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
- Ë¹‹ÇÂ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
- Ë¹‹ÇÂÇÔ¹ÑÂ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
- Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ 
  ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ (DSS) 

§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
áÅÐÈÔÉÂ�à¡‹Ò 

§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ 
áÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÕÌÒ 

- Ë¹‹ÇÂá¹Ðá¹ÇÍÒªÕ¾ 
  áÅÐãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ 
- Ë¹‹ÇÂ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
- Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ 
- Ë¹‹ÇÂÈÔÉÂ�à¡‹ÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� 

- Ë¹‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÕÌÒ 
- Ë¹‹ÇÂ¾Ñ²¹Ò¡ÕÌÒ 
- Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃ 
  ÈÙ¹Â�ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ 
  áÅÐÊ¹ÒÁ¡ÕÌÒ 
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§Ò¹¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
 
 §Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà»š¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ Ñ̈´ãËŒÁÕ¢Öé¹ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò
Ã‹Ò§¡ÒÂ Ô̈µã¨ ÍÒÃÁ³� ã¹¡ÒÃ·Õè¨ÐÍÂÙ‹ã¹ÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�
ÃÐËÇ‹Ò§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ´ŒÇÂ¡Ñ¹ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ áÅÐÃ‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä´Œ¹íÒ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ä»»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒã¹¡ÒÃ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¡‹ÍãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹�á¡‹ÊÑ§¤Á áÅÐàµÃÕÂÁ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËŒ¾ÃŒÍÁ·Õè¨Ðä»»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾áÅÐ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµã¹ÊÑ§¤Áµ‹Íä» â´Â¡íÒË¹´à»‡ÒËÁÒÂã¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ 4 ËÑÇ¢ŒÍ ´Ñ§¹Õé 
 1. ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËŒÁÕÇÔ¹ÑÂáÅÐ¤Ø³¸ÃÃÁ 
 2. ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËŒÁÕ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ 
 3. ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËŒÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 
 4. ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËŒÁÕ Ô̈µÊÒ¸ÒÃ³Ð 
 ¹Í¡¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃáÅŒÇ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÂÑ§Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÙŒ Ñ̈¡
¤Ô´áÅÐÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¡Ô¨¡ÃÃÁã¹á¹Ç·Ò§·Õèà»š¹»ÃÐâÂª¹�µ‹ÍÊÑ§¤Á Ö̈§¡íÒË¹´ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ·Ø¡¤¹ µŒÍ§à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁµÒÁ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡íÒË¹´ ·Ñé§ã¹ÃÐ´ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
áÅÐÃÐ´Ñº¤³Ð áÅÐà¢ŒÒÃ‹ÇÁªÁÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ¤¹ÅÐ 1 ªÁÃÁµ‹Í»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¨Ö§¨ÐÁÕÊÔ·¸Ô¢Í
ÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
 
°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ 
  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ Ñ̈´ãËŒÁÕ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ à¾×èÍà»š¹
ËÅÑ¡°Ò¹áÊ´§¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁµÅÍ´ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶¹íÒãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ
ä»»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÁÑ¤Ã§Ò¹àÁ×èÍÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
 à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃ¢ÍÃÑºãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ 
 1. à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤Ãº·Ø¡¡Ô¨¡ÃÃÁ µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
 2. ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºÊ¶ÔµÔ¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ ä´Œ·Õè http://saf.psru.ac.th ËÃ×Í 
http://202.29.80.144/activity/   

 
µÃÇ¨ÊÍºÊ¶ÔµÔ¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ 
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 3. ¡Ã³Õ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä»»¯ÔºÑµÔµÒÁà¡³±�·Õè¡íÒË¹´ ¨ÐÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä´Œ¡çµ‹ÍàÁ×èÍ»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ
¾ÔàÈÉ«‹ÍÁàÊÃÔÁà¾×èÍãËŒÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁà¡³±�·Õè¡íÒË¹´¡‹Í¹ áÅÐà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ·Õè
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡íÒË¹´ ÃÇÁ¶Ö§¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¤³ÐãËŒ¤ÃºµÒÁà¡³±�»ÃÐ¡ÒÈÇ‹Ò´ŒÇÂàÃ×èÍ§¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ
¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³Ð¹Ñé¹ 
 
Ë¹‹ÇÂ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
 à»š¹Ë¹‹ÇÂ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊÃÃËÒ/áµ‹§µÑé§ ¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ Ê‹§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ ¾Ñ²¹Ò áÅÐ
ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í§¤�¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ «Öè§»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÃÃÁ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÊÀÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÊâÁÊÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Ø¡¤³Ð áÅÐªÁÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ËÒ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·‹Ò¹ã´ÁÕ¤ÇÒÁ
»ÃÐÊ§¤�µŒÍ§¡ÒÃ½ƒ¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³�´ŒÒ¹¡ÒÃà»š¹¼ÙŒ¹íÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Íä´Œ·Õè ËŒÍ§§Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ªÑé¹ 2 ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ) 
 
Ë¹‹ÇÂÇÔ¹ÑÂ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
 à»š¹Ë¹‹ÇÂÇÔ¹ÑÂ Ç‹Ò´ŒÇÂ ÃÐàºÕÂº ¢ŒÍºÑ§¤Ñº µÅÍ´¨¹¡ÒÃÊÍºÊÇ¹¾Ô¨ÒÃ³Òâ·É¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ à¾×èÍ
¡íÒ¡ÑºáÅÐ´ÙáÅ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËŒ»¯ÔºÑµÔµÒÁÃÐàºÕÂº¢ŒÍºÑ§¤Ñº¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ µÅÍ´¨¹ÊÍ´Ê‹Í§´ÙáÅà¾×èÍ
¤ÇÒÁàÃÕÂºÃŒÍÂ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤Ø³¸ÃÃÁáÅÐ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ 
 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ 
   ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ Ñ̈´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹áÅÐ¡ÒÃ½ƒ¡ÇÔªÒ·ËÒÃ µÑé§áµ‹ªÑé¹»‚·Õè 3–5 »˜¨ Ø̈ºÑ¹
à»�´ÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃà¾×èÍà¢ŒÒàÃÕÂ¹µ‹Íã¹ªÑé¹»‚·Õè 3–5 «Öè§à»š¹¡ÒÃÃÑºµ‹Í¨Ò¡âÃ§àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ      
«Öè§à»�´ÊÍ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃÇÔªÒ·ËÒÃ ªÑé¹»‚·Õè 1–3 ÁÒáÅŒÇ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹·Õèà¢ŒÒáÅÐà¤ÂàÃÕÂ¹ÇÔªÒ·ËÒÃÁÒ¨Ò¡
Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒà´ÔÁ¢Í§µ¹áÅÐÊÍºÇÔªÒ·ËÒÃä´Œã¹ªÑé¹ã´ ¡çÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒàÃÕÂ¹ÇÔªÒ·ËÒÃµ‹Íä»ã¹ªÑé¹·ÕèÊÙ§¢Öé¹
ä´Œ  â´Â»¯ÔºÑµÔ´Ñ§¹Õé 
 1. µÔ´µ‹Í¢ÍÃÑºãºÃÒÂ§Ò¹µÑÇ·ÕèË¹‹ÇÂÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ ËŒÍ§§Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ªÑé¹ 2 ÍÒ¤ÒÃ
¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ) «Öè§¨Ð¡íÒË¹´ÇÑ¹àÇÅÒãËŒ·ÃÒºáÅÐ¨Ð»ÃÐ¡ÒÈãËŒ·ÃÒºµ‹Íä» 
 2. ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤Ã 
  2.1 ãºÃÒÂ§Ò¹µÑÇ·Õè¡ÃÍ¡¢ŒÍ¤ÇÒÁàÃÕÂºÃŒÍÂáÅÐ¶Ù¡µŒÍ§ (Ã´.2) 
   àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹µÑÇ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ ªÑé¹»‚·Õè 4 
   1) ÃÙ»¶‹ÒÂ¢¹Ò´ 3x4 «.Á. (áµ‹§¡ÒÂªØ´à¤Ã×èÍ§áºº ¹È·.) í̈Ò¹Ç¹ 3 ÃÙ» 
   2) ÊíÒà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ºŒÒ¹¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ í̈Ò¹Ç¹ 2 ©ºÑº 
   3) ÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐªÒª¹¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ í̈Ò¹Ç¹ 2 ©ºÑº 
   4) ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ª×èÍµÑÇ-ª×èÍÊ¡ØÅ (¶ŒÒÁÕ) í̈Ò¹Ç¹ 2 ©ºÑº 
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   5) Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃ½ƒ¡ÇÔªÒ·ËÒÃ (¡Ã³ÕâÍ¹ÂŒÒÂ) 
   (ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ·Õè¨ÐÃÒÂ§Ò¹µÑÇã¹ªÑé¹»‚·Õè 4 ·ÕèäÁ‹ä´Œ¨º»‚·Õè 3 ¨Ò¡ÈÙ¹Â�
¾ÔÉ³ØâÅ¡áÅÐÊØâ¢·ÑÂ) ¾ÃŒÍÁÊíÒà¹Ò í̈Ò¹Ç¹ 2 ©ºÑº 
   6) àÍ¡ÊÒÃ·ËÒÃ¡Í§à¡Ô¹ (Ê´.9) ©ºÑº¨ÃÔ§ 1 ©ºÑº áÅÐÊíÒà¹Ò í̈Ò¹Ç¹ 5 ©ºÑº 
(à©¾ÒÐÊÁÑ¤Ã¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃªÑé¹»‚·Õè 3) 
   ËÁÒÂàËµØ***ãËŒà«ç¹ª×èÍÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò¶Ù¡µŒÍ§ã¹àÍ¡ÊÒÃ·Õè¶‹ÒÂÊíÒà¹Ò·Ø¡á¼‹¹ 
   àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹µÑÇ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ ªÑé¹»‚·Õè 5 
   1) ÃÙ»¶‹ÒÂ¢¹Ò´ 3x4 «.Á. (áµ‹§¡ÒÂªØ´à¤Ã×èÍ§áºº ¹È·.) í̈Ò¹Ç¹ 3 ÃÙ» 
   2) ÊíÒà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ºŒÒ¹¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ í̈Ò¹Ç¹ 2 ©ºÑº 
   3) ÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐªÒª¹¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ í̈Ò¹Ç¹ 2 ©ºÑº 
   4) ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ª×èÍµÑÇ-ª×èÍÊ¡ØÅ (¶ŒÒÁÕ) í̈Ò¹Ç¹ 2 ©ºÑº 
 3. ¡ÒÃà§Ô¹ 
  3.1 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃªÑé¹»‚·Õè 1-3 µŒÍ§ªíÒÃÐà§Ô¹ºíÒÃØ§à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ½ƒ¡ÇÔªÒ·ËÒÃ ¤¹ÅÐ  
770  ºÒ· 
  3.2 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃªÑé¹»‚·Õè 4-5 µŒÍ§àÊÕÂ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ ¤¹ÅÐ 120 ºÒ· 
 
Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ (DSS) 
 ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ â´Â §Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Ñ̈´Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ 
(DSS)  áÅÐÁÕ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ 
 1. ·Ø¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ 
 2. ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ 
 3. ºÃÔ¡ÒÃÊ×èÍÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ 
 
Ê¶Ò¹·ÕèµỐ µ‹Í:  ËŒÍ§§Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ªÑé¹ 2 ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (Student Union) 
â·ÃÈÑ¾·�:  0-5526-7000-2 µ‹Í 9603, 0-5526-7078 
Website:   https://sites.google.com/psru.ac.th/student-activities-psru/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/actpsru9/ 

 
Facebook: §Ò¹¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁÃÀ.¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ 

 

    14 
 

https://sites.google.com/psru.ac.th/student-activities-psru/


 

 

คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐÈÔÉÂ�à¡‹Ò 
 
  §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐÈÔÉÂ�à¡‹Ò ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ à»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ Ñ̈´ºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑº
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ºØ¤ÅÒ¡Ã áÅÐÈÔÉÂ�à¡‹Ò ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ â´ÂãËŒºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹ÒµÒÁ    
ÍÑµÅÑ¡É³� “ºÑ³±Ôµ¹Ñ¡»¯ÔºÑµÔ «×èÍÊÑµÂ� Í´·¹ ¾ÃŒÍÁ¾Ñ²¹Òµ¹” ÊÙ‹¡ÒÃà»š¹ “ÈÔÉÂ�à¡‹Ò” ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
µÍºÊ¹Í§ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹ áÅÐ»ÃÐà·ÈªÒµÔ  â´Âáº‹§à»š¹ 4 Ë¹‹ÇÂ ´Ñ§¹Õé 
 

1) Ë¹‹ÇÂá¹Ðá¹ÇÍÒªÕ¾áÅÐãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ 
2) Ë¹‹ÇÂ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
3) Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ 
4) Ë¹‹ÇÂÈÔÉÂ�à¡‹ÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� 

 

ÃÐºººÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐÈÔÉÂ�à¡‹Ò (SAS System) 
  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐÈÔÉÂ�à¡‹Ò SAS System (SAS System : 
Student & Alumni Services System) ¤×ÍºÃÔ¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅÃÒÂºØ¤¤Å â´ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¡íÒË¹´ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ·Ø¡¤¹ ¨ÐµŒÍ§ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡à¾×èÍÃÑººÃÔ¡ÒÃÍÍ¹äÅ¹� ·Ò§àÇçºä«µ� §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐÈÔÉÂ�à¡‹Ò ·Õè http://sas.psru.ac.th â´Â¼ÙŒãªŒºÃÔ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÃËÑÊ¼‹Ò¹¢Í§µ¹àÍ§à¾×èÍ¤ÇÒÁ
»ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐãªŒÊíÒËÃÑºÃÑººÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ ä´ŒÍÕ¡´ŒÇÂ ¢³ÐÈÖ¡ÉÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹ Ö̈§¤ÇÃ»ÃÑº»ÃØ§¢ŒÍÁÙÅãËŒà»š¹
»˜¨ Ø̈ºÑ¹ÍÂÙ‹àÊÁÍ  
 

Ë¹‹ÇÂá¹Ðá¹ÇÍÒªÕ¾áÅÐãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ 
  ºÃÔ¡ÒÃá¹Ðá¹ÇáÅÐãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ à»š¹Ë¹‹ÇÂ·ÕèÊ‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹´ŒÒ¹¡ÒÃãªŒªÕÇÔµ à¾×èÍ
àµÔÁàµçÁÈÑ¡ÂÀÒ¾à»š¹ÃÒÂºØ¤¤Å µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ Ñ̈´ºÃÔ¡ÒÃá¹Ðá¹Ç 3 ´ŒÒ¹ 5 ºÃÔ¡ÒÃ ´Ñ§¹Õé 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1) ดานการศึกษา 2) ดานอาชีพ 

 

 

3) ดานสวนตัวและสังคม 

2.บรกิารขอมูลสนเทศ 

3.บริการใหคําปรึกษา 

4.บริการจัดวางตัวบุคคล 

5.บริการติดตาม

ประเมินผล 
1.บริการเก็บขอมูลรายบุคคล 
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  Ë¹‹ÇÂá¹Ðá¹ÇáÅÐãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ Ñ̈´ºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ Ñ̈´ºÃÔ¡ÒÃá¹Ðá¹Ç ´Ñ§¹Õé 
ºÃÔ¡ÒÃ¨Ñ́ ËÒ§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§àÃÕÂ¹  
  ºÃÔ¡ÒÃ Ñ̈´ËÒ§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§àÃÕÂ¹ à»š¹ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä´Œ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ´ŒÒ¹ÍÒªÕ¾      
â´Â Ñ̈´µÑé§à»š¹ “ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÍÒªÕ¾áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§àÃÕÂ¹” ÁÕÃÙ»áºº¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ ´Ñ§¹Õé 
  1) ºÃÔ¡ÒÃ Ñ̈´ËÒ§Ò¹ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ðà»�´ÃÑºÊÁÑ¤Ã¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè»ÃÐÊ§¤�¨Ð·íÒ§Ò¹
ËÒÃÒÂä´Œ¾ÔàÈÉÃÐËÇ‹Ò§àÃÕÂ¹ â´Â Ñ̈´ËÒ§Ò¹ÃÐÂÐÊÑé¹ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÊ¹ã¨µÅÍ´»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  
  2) Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁá¹Ðá¹ÇÍÒªÕ¾ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐÈÔÉÂ�à¡‹Ò 
  ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÊÁÑ¤Ã·íÒ§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§àÃÕÂ¹ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
  1. à¢ŒÒÊÙ‹ÃÐºº SAS System áÅÐàÅ×Í¡àÁ¹Ù ÊÁÑ¤Ã·íÒ§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§àÃÕÂ¹ “PSRU Part-time”  
  2. ¾ÔÁ¾�ãºÊÁÑ¤Ã·íÒ§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§àÃÕÂ¹¨Ò¡ÃÐºº SAS System áÅŒÇÅ§ª×èÍ 
  3. àµÃÕÂÁàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº ÍÂ‹Ò§ÅÐ 1 ©ºÑº ´Ñ§¹Õé 
   3.1 ÊíÒà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ºŒÒ¹áÅÐÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐªÒª¹ (¶‹ÒÂàÍ¡ÊÒÃã¹Ë¹ŒÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹) 
   3.2 ÊíÒà¹ÒºÑµÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ËÃ×Í ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹·ÕèÁÕÃËÑÊ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (ÊíÒËÃÑº
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹) 
   3.3 µÒÃÒ§àÃÕÂ¹»ÃÐ í̈ÒÀÒ¤àÃÕÂ¹  
  4. Â×è¹ÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§ ¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº·Õè ËŒÍ§á¹Ðá¹Ç ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ   
³ ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (Student Union) Ê‹Ç¹·ÐàÅá¡ŒÇ  
  à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§àÃÕÂ¹ 

1. ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑºÊÁÑ¤Ã¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè»ÃÐÊ§¤�·íÒ§Ò¹ËÒÃÒÂä´ŒÃÐËÇ‹Ò§àÃÕÂ¹ à¾×èÍ Ñ̈´·íÒ·ÐàºÕÂ¹
áÅÐ»ÃÐÊÒ¹¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹ÃÐÂÐÊÑé¹ (Part-time) àÁ×èÍÁÕ¼ÙŒ»ÃÐÊ§¤� Œ̈Ò§§Ò¹µÅÍ´»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

2. ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ð»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã·íÒ§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§àÃÕÂ¹·Ò§ Facebook §Ò¹
ºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐÈÔÉÂ�à¡‹Ò·Õè www.facebook.com/sas.psru 

3. ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ð Ñ̈´ËÒ§Ò¹ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÊ‹§ãºÊÁÑ¤Ã¤Ãº¶ŒÇ¹áÅÐÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔà»š¹ä»µÒÁ·Õè
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐ¹ÒÂ Œ̈Ò§¡íÒË¹´ â´Â¡ÒÃ·íÒ§Ò¹µŒÍ§äÁ‹¡ÃÐ·ºµ‹ÍàÇÅÒàÃÕÂ¹¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

4. ¤‹ÒµÍºá·¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à»š¹ä»µÒÁ·Õè¹ÒÂ Œ̈Ò§¡íÒË¹´ 
 
ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ 
  ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ à»š¹ºÃÔ¡ÒÃ·Õè¨Ðª‹ÇÂ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè»ÃÐÊº»˜ÞËÒ·Ø¡ æ ´ŒÒ¹ àª‹¹ ¡ÒÃàÃÕÂ¹ 
ªÕÇÔµáÅÐÊÑ§¤Á ãËŒÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»˜ÞËÒáÅÐµÑ´ÊÔ¹ã¨ä´Œ´ŒÇÂµ¹àÍ§ ¡ÒÃãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒà»š¹¡ÒÃ¡ÃÐµØŒ¹ãËŒ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ á¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐÃÑº¼Ô´ªÍºµ¹àÍ§ä´Œ â´Â¼‹Ò¹
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐà·¤¹Ô¤¡ÒÃãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ “ÈÙ¹Â�á¹Ðá¹ÇáÅÐãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ    
ÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ” ÁÕ¼ÙŒãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ·ÕèàªÕèÂÇªÒÞ´ŒÒ¹ Ô̈µÇÔ·ÂÒ¡ÒÃãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶ãªŒ
ºÃÔ¡ÒÃä´ŒËÅÒÂª‹Í§·Ò§ ´Ñ§¹Õé 
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ÈÙ¹Â�á¹Ðá¹ÇáÅÐãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÃÙ»áºº¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ  

1. ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒà»š¹ÃÒÂºØ¤¤Å (Individual Counseling)  ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÃÑº
¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒà»š¹ÃÒÂºØ¤¤Å ä´Œâ´ÂµÃ§ ã¹·Ø¡æ àÃ×èÍ§ â´ÂÊÒÁÒÃ¶¹Ñ´ËÁÒÂ¢ÍÃÑº¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ
¨Ò¡¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ´ŒÒ¹ Ô̈µÇÔ·ÂÒ ÈÙ¹Â�á¹Ðá¹ÇáÅÐãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅ
Ê§¤ÃÒÁ Å‹Ç§Ë¹ŒÒä´Œ·Õè https://forms.gle/M3ysxtE1cqLdD19R6 

2. ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒà»š¹¡ÅØ‹Á (Group Counseling) ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶¢ÍÃÑº¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒà»š¹
ÃÒÂ¡ÅØ‹Á ã¹àÃ×èÍ§µ‹Ò§æ àª‹¹ ¡ÒÃàÅÔ¡ºØËÃÕèàÅÔ¡ÊØÃÒ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾ áÅÐ Í×è¹æ 

 
ºÃÔ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ  
  ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ (SOS Center Í‹Ò¹Ç‹Ò “â«ŒÊ      
à«ç¹àµÍÃ�”) à¡Ô´¨Ò¡á¹Ç¤Ô´¡ÒÃà»š¹ ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ à»š¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹¡ÒÃ
ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒâ´ÂË¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÁÕÀÒÃ¡Ô¨ã¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃ
ãËŒºÃÔ¡ÒÃ·ÕèµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ â´Â¡ÒÃÊÃŒÒ§ÃÐºººÃÔ¡ÒÃ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ           
ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ à¾×èÍÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡áÅÐª‹ÇÂá¡Œä¢»˜ÞËÒ·Ø¡´ŒÒ¹ Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà»š¹ºÑ³±Ôµ·Õè
ÊÁºÙÃ³�ã¹ÁÔµÔ¤Ø³ÀÒ¾ ÊÒÁÒÃ¶ÊÍº¶ÒÁä´Œ·Ø¡àÃ×èÍ§·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃãªŒªÕÇÔµã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ    
 
 

โรงพยาบาล/สถานบําบัด 

หองพยาบาล 

อาคารกิจการนักศึกษา สวนทะเลแกว 

สายดวน 9801 

 

งานหอพักนักศึกษา 

หอพักทะเลแกวนิเวศน สวนทะเลแกว 

สายดวน 055-267050 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

คณะครุศาสตร สวนวังจันทน 

090-0621108 

หองใหคําปรึกษา 

อาคารกิจการนักศึกษา สวนทะเลแกว 

สายดวน 9607 

สํานักงานคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

    17 
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ª‹Í§·Ò§¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃ¢Í§ SOS Center  
Line  : @sos.psru 
Facebook : www.facebook.com/SOS.PSRU 
â·ÃÈÑ¾·�  : 055-267000-2 µ‹Í 2222 
µỐ µ‹ÍË¹‹ÇÂá¹Ðá¹ÇÏ 
Ê¶Ò¹·ÕèµỐ µ‹Í:   ËŒÍ§á¹Ðá¹ÇáË‹§¤ÇÒÁÊØ¢ ªÑé¹ 2 ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (Student Union) 
ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒ:   ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�-ÈØ¡Ã�  àÇÅÒ 08.30 – 12.00 ¹. áÅÐ 13.00 - 16.30 ¹.  
          ÇÑ¹àÊÒÃ�-ÍÒ·ÔµÂ�  àÇÅÒ 09.00 – 16.00 ¹. áÅÐ 13.00 - 16.00 ¹.  
â·ÃÈÑ¾·� :    055-267000 – 2 µ‹Í 9607 
ËÁÒÂàËµØ  »�´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ ã¹ÇÑ¹ËÂØ´ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ áÅÐÇÑ¹ËÂØ´¹Ñ¡¢ÑµÄ¡É�  
    (¡Ã³ÕµÔ´µ‹ÍÇÑ¹àÊÒÃ�-ÍÒ·ÔµÂ� â»Ã´¹Ñ´ËÁÒÂÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ) 
 
Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ 
  ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Ñ̈´ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ ºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¡Ã³Õ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐºØ¤ÅÒ¡ÃÁÕÍÒ¡ÒÃà ç̈º»†ÇÂ ËÃ×Í ä´ŒÃÑºÍØºÑµÔàËµØ â´Â Ñ̈´ãËŒÁÕà Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèãËŒºÃÔ¡ÒÃ      
»°Á¾ÂÒºÒÅàº×éÍ§µŒ¹ ³ ËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ ªÑé¹ 1 ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (Student Union) áÅÐ
ºÃÔ¡ÒÃ´ÙáÅÊ‹§µ‹ÍâÃ§¾ÂÒºÒÅàÁ×èÍà¡Ô´àËµØ¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹ 
 
  ºÃÔ¡ÒÃËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ        
  ÁÕ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé  

1) ¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃá Œ̈§ÍÒ¡ÒÃµ‹Íà Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè»ÃÐ í̈ÒËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ 
2) à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè«Ñ¡»ÃÐÇÑµÔ µÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂ áÅÐÇÔ¹Ô¨©ÑÂâÃ¤ 
3) ¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃµŒÍ§á Œ̈§ÍÒ¡ÒÃá¾ŒÂÒáÅÐª×èÍÂÒ·Õèá¾ŒãËŒà Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè»ÃÐ í̈ÒËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ·ÃÒº·Ø¡¤ÃÑé§ 
4) à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè·íÒËÑµ¶¡ÒÃ Ñ̈´ÂÒ - ‹̈ÒÂÂÒ à¢ÕÂ¹©ÅÒ¡ÂÒ Í¸ÔºÒÂÇÔ¸Õ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÂÒáÅÐãËŒ

¤íÒá¹Ð¹íÒã¹¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾  
5) ¡Ã³Õ¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃÍÒ¡ÒÃÂÑ§äÁ‹´Õ¢Öé¹ à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè¨ÐãËŒ¹Í¹¾Ñ¡à¾×èÍ´ÙÍÒ¡ÒÃ·ÕèËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ 
6) ¡Ã³Õ¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃÁÕÍÒ¡ÒÃ»†ÇÂË¹Ñ¡ à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè¨Ð¹íÒÊ‹§ä»ÂÑ§âÃ§¾ÂÒºÒÅ 
7) à Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ ã¹·ÐàºÕÂ¹»ÃÐÇÑµÔ¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ 

 
  ºÃÔ¡ÒÃÂ×Á¡ÃÐà»‰ÒÂÒáÅÐàÇªÀÑ³±� 

1) ¼ÙŒ¢ÍÂ×ÁµÔ´µ‹ÍÊ‹§áºº¢ÍÂ×Á¡ÃÐà»‰ÒÂÒµ‹Íà Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè»ÃÐ í̈ÒËŒÍ§¾ÂÒºÒÅÅ‹Ç§Ë¹ŒÒÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 3 ÇÑ¹  
2) à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè»ÃÐ í̈ÒËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ àÊ¹Íáºº¢ÍÂ×Á¡ÃÐà»‰ÒÂÒ ¼‹Ò¹ ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

áÅÐÈÔÉÂ�à¡‹Ò áÅÐ ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ   
    18 
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3) à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè»ÃÐ í̈ÒËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ Ñ̈´àµÃÕÂÁ¡ÃÐà»‰ÒÂÒ 
4) ¼ÙŒÂ×Á¡ÃÐà»‰ÒÂÒÃÑº¡ÃÐà»‰ÒÂÒâ´Â¹íÒºÑµÃ»ÃÐ í̈ÒµÑÇ ä´Œá¡‹ ºÑµÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ËÃ×ÍºÑµÃ»ÃÐªÒª¹

áÅ¡¡Ñº¡ÃÐà»‰ÒÂÒ 
5) à Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèÁÍº¡ÃÐà»‰ÒÂÒ¾ÃŒÍÁ¡ÑººÑµÃÂ×Á¡ÃÐà»‰ÒÂÒ 
6) ¼ÙŒÂ×Á¹íÒÊ‹§¡ÃÐà»‰ÒÂÒáÅÐºÑµÃÂ×Á¡ÃÐà»‰ÒÂÒÀÒÂËÅÑ§àÊÃç¨ÊÔé¹â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ µÒÁÇÑ¹·Õè

¡íÒË¹´Ê‹§¤×¹ ËÒ¡à¡Ô¹¡íÒË¹´¨Ð¶Ù¡»ÃÑº ÇÑ¹ÅÐ 20ºÒ·/ãº 
7) ËÒ¡¡ÃÐà»‰ÒÂÒªíÒÃØ´ËÃ×ÍÊÙÞËÒÂ ¼ÙŒÂ×ÁµŒÍ§ª´ãªŒâ´Â«×éÍãºãËÁ‹·´á·¹ 

 
  ºÃÔ¡ÒÃÍÍ¡Ë¹‹ÇÂ»°Á¾ÂÒºÒÅ 
 ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃÍÍ¡Ë¹‹ÇÂ»°Á¾ÂÒºÒÅ â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ ÀÒÂã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ â´ÂË¹‹ÇÂ
ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¨Ð»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº ÊÒ¢ÒÇÔªÒÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ÈÒÊµÃ� ¤³Ð
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ áÅÐÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅ à¾×èÍãËŒºÃÔ¡ÒÃË¹‹ÇÂ»°Á¾ÂÒºÒÅã¹
â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
 
  ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØ¡ÅØ‹Á 
  ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Ñ̈´ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØ¡ÅØ‹ÁãËŒÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ â´Â¤ØŒÁ¤ÃÍ§µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡íÒË¹´à»š¹ÃÒÂ»‚
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¤ØŒÁ¤ÃÍ§µÑé§áµ‹¡Ã³ÕºÒ´à ç̈ºàÅç¡¹ŒÍÂ ¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂÍÇÑÂÇÐ ¡Ã³ÕÊÙÞàÊÕÂªÕÇÔµ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ
àÊÕÂªÕÇÔµ¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØ¾ÔàÈÉ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè·Ò§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ Ñ̈´¢Öé¹ «Öè§¨ÐµŒÍ§ÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁ
ÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂµÒÁ¡®ËÁÒÂ  
  ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØ¡ÅØ‹Á¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ äÁ‹¤ÃÍº¤ÅØÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾ àÁ×èÍà ç̈º»†ÇÂãËŒ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ¢Í§ÃÑ°â´ÂãªŒÊÔ·¸ÔËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ 
(ÊÔ·¸ÔºÑµÃ·Í§) ·Õè¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹äÇŒ ¡Ã³ÕÁÕÀÙÁÔÅíÒà¹ÒÍÂÙ‹µ‹Ò§ Ñ̈§ËÇÑ´ ÊÒÁÒÃ¶ÂŒÒÂÊÔ·¸ÔÁÒÃÑººÃÔ¡ÒÃ       
·ÕèÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹ã¡ÅŒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ä´Œá¡‹ Ã¾.Êµ.¾ÅÒÂªØÁ¾Å ËÃ×Í Ã¾.Êµ.ºŒÒ¹¤ÅÍ§ â´Â
äÁ‹µŒÍ§ÂŒÒÂ·ÐàºÕÂ¹ºŒÒ¹   
àªç¤ÊÔ·¸ÔºÑµÃ·Í§ >> http://eservices.nhso.go.th/eServices/ 
 
  ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØ¡ÅØ‹Á 
1.  àÊÕÂªÕÇÔµ¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ(¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà»š¹¼ÙŒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ) 200,000 ºÒ· 
2.  àÊÕÂªÕÇÔµ¨Ò¡ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁà»š¹¾ÔÉ(«Öè§ Ñ̈´¢Öé¹ÀÒÂã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ) 100,000    ºÒ· 
3.  àÊÕÂªÕÇÔµ¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØ·ÑèÇä» ÀÑÂÊÒ¸ÒÃ³Ð ÀÑÂ¾ÔºÑµÔ¸ÃÃÁªÒµÔ   100,000 ºÒ· 
4.  ¶Ù¡¦Òµ¡ÃÃÁáÅÐÅÍº·íÒÃŒÒÂÃ‹Ò§¡ÒÂâ´Âà¨µ¹Ò    100,000 ºÒ· 
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5.  àÊÕÂªÕÇÔµ¨Ò¡¡ÒÃ¢Ñº¢Õè«ŒÍ¹·ŒÒÂÃ¶ Ñ̈¡ÃÂÒ¹Â¹µ�    100,000 ºÒ· 
6.  ¡ÒÃ·Ø¾¾ÅÀÒ¾â´ÂÊÔé¹àªÔ§¶ÒÇÃ      100,000 ºÒ· 
7.  ÊÙÞàÊÕÂá¢¹¢Ò ËÃ×ÍµÒºÍ´ ·Ñé§ 2 ¢ŒÒ§(100%)          100,000 ºÒ· 
8.  ÊÙÞàÊÕÂá¢¹ 1 ¢ŒÒ§ áÅÐ¢Ò 1 ¢ŒÒ§(100%)     100,000 ºÒ· 
9.  ÊÙÞàÊÕÂá¢¹ 1 ¢ŒÒ§ áÅÐµÒºÍ´ 1 ¢ŒÒ§(100%)    100,000 ºÒ· 
10. ÊÙÞàÊÕÂá¢¹ 1 ¢ŒÒ§ ËÃ×Í¢Ò 1 ¢ŒÒ§ ËÃ×ÍµÒºÍ´ 1 ¢ŒÒ§ (60%)   60,000 ºÒ· 
11.  ÊÙÞàÊÕÂ¹ÔéÇªÕé·Ñé§ 3 ¢ŒÍ áÅÐ¹ÔéÇËÑÇáÁ‹Á×Í ·Ñé§ 2 ¢ŒÍ ¢Í§Á×Í¢ŒÒ§à´ÕÂÇ¡Ñ¹ (35%) 35,000   ºÒ· 
12. ÊÙÞàÊÕÂÁ×Í à·ŒÒ µÑé§áµ‹¢ŒÍÁ×Í¢ŒÍà·ŒÒ(60%)      60,000   ºÒ· 
13. ÊÙÞàÊÕÂ¹ÔéÇËÑÇáÁ‹Á×Í ·Ñé§ 2 ¢ŒÍ(25%)      25,000 ºÒ· 
14. ÊÙÞàÊÕÂ¹ÔéÇËÑÇáÁ‹Á×Í 1 ¢ŒÍ(10%)       10,000 ºÒ· 
15. ÊÙÞàÊÕÂ¹ÔéÇªÕé 3 ¢ŒÍ(10%)         10,000      ºÒ· 
16. ÊÙÞàÊÕÂ¹ÔéÇªÕé 2 ¢ŒÍ(8%)         8,000 ºÒ· 
17. ÊÙÞàÊÕÂ¹ÔéÇªÕé 1 ¢ŒÍ(4%)         4,000 ºÒ· 
18. ÊÙÞàÊÕÂ¹ÔéÇÍ×è¹æ äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 2 ¢ŒÍËÃ×ÍÁÒ¡¡Ç‹Ò(5%)      5,000 ºÒ· 
19. ÊÙÞàÊÕÂ¹ÔéÇËÑÇáÁ‹à·ŒÒ(5%)         5,000 ºÒ· 
20. ÊÙÞàÊÕÂ¹ÔéÇà·ŒÒÍ×è¹æ 1 ¢ŒÍ ËÃ×ÍÁÒ¡¡Ç‹Ò(1%)         1,000 ºÒ· 
21. àÊÕÂªÕÇÔµ¨Ò¡âÃ¤ÀÑÂä¢Œà ç̈º ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØ(Â¡àÇŒ¹âÃ¤àÍ´Ê�,ÁÐàÃç§)  20,000 ºÒ· 
22. ¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅµ‹Í¤ÃÑé§¡ÒÃºÒ´à ç̈ºÇ§à§Ô¹      10,000  ºÒ· 
23. ¤‹Òª´àªÂ¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØ¡Ã³ÕãªŒÊÔ·¸ÔÍ×è¹æ  
    - ¤‹Òª´àªÂ¼ÙŒ»†ÇÂ¹Í¡(OPD)       500 ºÒ·/àËµØ¡ÒÃ³� 
    - ¤‹Òª´àªÂ¼ÙŒ»†ÇÂã¹(IPD) äÁ‹à¡Ô¹ 100,000 ºÒ·/¤¹/»‚   1,000 ºÒ·/ÇÑ¹ 
 
àÁ×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÊºÍØºÑµÔàËµØµŒÍ§»¯ÔºÑµÔÍÂ‹Ò§äÃ  
1. ¡Ã³Õ»ÃÐÊºÍØºÑµÔàËµØ¨Ò¡¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐµŒÍ§ãªŒÊÔ·¸Ôì ¾Ãº.ÂÒ¹¾ÒË¹Ð à»š¹ÍÑ¹´ÑºáÃ¡   

ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ãªŒÊÔ·¸Ôì ¾Ãº.ÂÒ¹¾ÒË¹Ðä´Œ Ö̈§ãªŒºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØ¡ÅØ‹Á¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ  
2. ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ·ÕèÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ â´ÂäÁ‹µŒÍ§ÊíÒÃÍ§ ‹̈ÒÂ 

(ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ http://sas.psru.ac.th)  
3. ¡Ã³Õà¢ŒÒÃÑººÃÔ¡ÒÃ¨Ò¡âÃ§¾ÂÒºÒÅ Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅàÇª¡ÃÃÁ ËÃ×Í ¤ÅÔ¹Ô¡ ã´æ·ÕèäÁ‹ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ

â¤Ã§¡ÒÃ µŒÍ§ÊíÒÃÍ§ ‹̈ÒÂ â´Âà¡çºãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅáÅÐãºÃÑºÃÍ§á¾·Â�©ºÑº¨ÃÔ§ 
äÇŒãËŒÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾·Õè´Õ(ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂäÁ‹ÁÕºÑµÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØÁÍºãËŒ) 

4. µÔ´µ‹Í¢Íãº¤íÒÃŒÍ§¢ÍÃÑºÊÔ¹äËÁ·´á·¹ ³ ËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ    
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àÍ¡ÊÒÃ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃàºÔ¡¡Ã³Õ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊíÒÃÍ§¨‹ÒÂ 
1. ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ©ºÑº¨ÃÔ§ 
2. ãºÃÑºÃÍ§á¾·Â�©ºÑº¨ÃÔ§ (ÃÐºØÊÒàËµØ¡ÒÃà¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØ·ÕèªÑ´à¨¹) 
3. ÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ í̈ÒµÑÇ»ÃÐªÒª¹¾ÃŒÍÁÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò¶Ù¡µŒÍ§ 1 ©ºÑº  
4. ÊíÒà¹ÒºÑµÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾ÃŒÍÁÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò¶Ù¡µŒÍ§  1  ©ºÑº 
5. ÊíÒà¹ÒË¹ŒÒÊÁØ´ºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ¼ÙŒºÒ´à ç̈º¾ÃŒÍÁÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò¶Ù¡µŒÍ§ 1 ©ºÑº 
 
µỐ µ‹ÍË¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ 
Ê¶Ò¹·ÕèµỐ µ‹Í:   ËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ ªÑé¹ 1 ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (Student Union) 
ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒ:   ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�-ÈØ¡Ã�  àÇÅÒ 08.30 – 12.00 ¹. áÅÐ 13.00 - 16.30 ¹.  
          ÇÑ¹àÊÒÃ�-ÍÒ·ÔµÂ�  àÇÅÒ 09.00 – 16.00 ¹. áÅÐ 13.00 - 16.00 ¹.  
â·ÃÈÑ¾·� :    055-267000 – 2 µ‹Í 9801 
ËÁÒÂàËµØ  »�´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ ã¹ÇÑ¹ËÂØ´ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ áÅÐÇÑ¹ËÂØ´¹Ñ¡¢ÑµÄ¡É�  
    (¡Ã³ÕµÔ´µ‹ÍÇÑ¹àÊÒÃ�-ÍÒ·ÔµÂ� â»Ã´¹Ñ´ËÁÒÂÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ) 
 
Ë¹‹ÇÂ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
 ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Ñ̈´ºÃÔ¡ÒÃ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ·Ñé§·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÐàÀ··Ø¹¡ÙŒÂ×Á ä´Œá¡‹ ¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (¡ÂÈ.) ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐàÀ··Ø¹·ÑèÇä»     
(ãËŒà»Å‹Ò) áÅÐ¡Í§·Ø¹à§Ô¹Â×Á©Ø¡à©Ô¹·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÂ×ÁàÁ×èÍ»ÃÐÊº»˜ÞËÒ¡ÒÃªíÒÃÐ      
¤‹ÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹ ´Ñ§¹Õé 
 
  ºÃÔ¡ÒÃ·Ø¹¡ÙŒÂ×Á  
 ¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (¡ÂÈ.) à»š¹¡Í§·Ø¹à¾×èÍà¾ÔèÁâÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒá¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·Õè¢Ò´á¤Å¹·Ø¹·ÃÑ¾Â� à¾×èÍà»š¹ ¤‹ÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹ ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§¡Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐ
¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂ·Õè í̈Òà»š¹ã¹¡ÒÃ¤ÃÍ§ªÕ¾ÃÐËÇ‹Ò§ÈÖ¡ÉÒ ÊÒÁÒÃ¶¡ÙŒÂ×Áä´Œ·Ñé§ ÀÒ¤»¡µÔ áÅÐÀÒ¤ ¡È.».». à»š¹
¡ÒÃª‹ÇÂáº‹§àºÒÀÒÃÐ´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹¢Í§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ â´ÂÁØ‹§ËÇÑ§Ç‹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐÊÒÁÒÃ¶àÅ‹ÒàÃÕÂ¹ä´Œ¨¹
ÊíÒàÃç¨µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Íµ¹àÍ§áÅÐÊÑ§¤Á ÃÇÁ¶Ö§ÁÕ Ô̈µÊíÒ¹Ö¡ã¹¡ÒÃªíÒÃÐË¹Õé¤×¹ à¾×èÍ
ÊÃŒÒ§âÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËŒ¡ÑºÃØ‹¹¹ŒÍ§µ‹Íä» 
  »ÃÐàÀ·¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á  ¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ä´Œ¡íÒË¹´»ÃÐàÀ·¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á ´Ñ§¹Õé 
  ÅÑ¡É³Ð·Õè 1 (¡ÂÈ.) à§Ô¹¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ãËŒá¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¢Ò´á¤Å¹·Ø¹·ÃÑ¾Â�  
  ÅÑ¡É³Ð·Õè 2 (¡ÃÍ.) à§Ô¹¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ãËŒá¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ÊÒ¢Ò·Õèà»š¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃËÅÑ¡Ï  
 
 

    21 
 



 

 

คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

  ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒÁÕÊÔ·¸Ô¡ÙŒ ÅÑ¡É³Ð·Õè 1 (¡ÂÈ.) 
1. à»š¹¼ÙŒÁÕÊÑÞªÒµÔä·Â 
2. à»š¹¼ÙŒ¢Ò´á¤Å¹·Ø¹·ÃÑ¾Â� ·ÕèÁÕÃÒÂä´Œ¤ÃÍº¤ÃÑÇäÁ‹à¡Ô¹ 360,000 ºÒ·µ‹Í»‚ (ÃÒÂä´ŒÊØ·¸Ô

¡‹Í¹ËÑ¡¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂ) 
3. à»š¹¼ÙŒÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹´ÕËÃ×Í¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
4. à»š¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ´Õ äÁ‹½†Ò½„¹ÃÐàºÕÂº¢ŒÍºÑ§¤Ñº¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Ñé¹ÃŒÒÂáÃ§ ËÃ×ÍäÁ‹

à»š¹¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔàÊ×èÍÁàÊÕÂ 
5. à»š¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁÃÐàºÕÂºËÃ×Í»ÃÐ¡ÒÈ¡ÒÃÊÍº¤Ñ´àÅ×Í¡à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ¢Í§

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ 
6. äÁ‹à¤Âà»š¹¼ÙŒ·ÕèÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕã¹ÊÒ¢Òã´æÁÒ¡‹Í¹ 
7. äÁ‹à»š¹¼ÙŒ·Õè·íÒ§Ò¹»ÃÐ í̈Òã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
8. äÁ‹à»š¹ºØ¤¤ÅÅŒÁÅÐÅÒÂ 
9. äÁ‹à»š¹ËÃ×Íà¤Âä´ŒÃÑºâ·É í̈Ò¤Ø¡ â´Â¤íÒ¾Ô¾Ò¡ÉÒ¶Ö§·ÕèÊØ´ãËŒ í̈Ò¤Ø¡ àÇŒ¹áµ‹à»š¹â·ÉÊíÒËÃÑº

¤ÇÒÁ¼Ô´·Õèä´Œ¡ÃÐ·íÒâ´Â»ÃÐÁÒ·ËÃ×Í¤ÇÒÁ¼Ô´ÅËØâ·É 
10. µŒÍ§ÁÕÍÒÂØã¹¢³Ð·Õè¢Í¡ÙŒ â´ÂàÁ×èÍ¹ÑºÃÇÁ¡ÑºÃÐÂÐàÇÅÒ»ÅÍ´Ë¹Õé 2 »‚ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¼‹Í¹

ªíÒÃÐÍÕ¡ 15 »‚ ÃÇÁ¡Ñ¹áÅŒÇµŒÍ§äÁ‹à¡Ô¹ 60 »‚ 
 
  ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒÁÕÊÔ·¸Ô¡ÙŒ ÅÑ¡É³Ð·Õè 2 (¡ÃÍ.) 

1. ÁÕÊÑÞªÒµÔä·Â 
2. ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 30 »‚ºÃÔºÙÃ³� ã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÕèÂ×è¹¢Í¡ÙŒ 
3. à»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂµÍºÃÑºãËŒà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ â´Â¼‹Ò¹¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡µÒÁËÅÑ¡à¡³±�·Õè

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡íÒË¹´ 
4. à»š¹¼ÙŒ·ÕèÈÖ¡ÉÒã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ ÊÒ¢ÒÇÔªÒ·Õèà»š¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃËÅÑ¡áÅÐÁÕ¤ÇÒÁªÑ´à¨¹¢Í§¡ÒÃ¼ÅÔµ

¡íÒÅÑ§¤¹ (ÊÒ¢ÒÇÔªÒ·Õè¢Ò´á¤Å¹) 
5. à»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¢ÍÃÑº·Ø¹à¾×èÍà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒã¹ ªÑé¹»‚·Õè 1 ·ÕèäÁ‹ãª‹¼ÙŒ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹ÃÒÂà¡‹Ò¢Í§¡Í§·Ø¹à§Ô¹

ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (¡ÂÈ.) ËÃ×Íà»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õèà»š¹¼ÙŒ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹ÃÒÂà¡‹Ò¢Í§¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ
¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (¡ÂÈ.) ·Õèà»ÅÕèÂ¹ÃÐ´Ñº¨Ò¡ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 6 ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò·Ñé§ÊÒÂ
ÊÒÁÑÞáÅÐÊÒÂÍÒªÕ¾à»š¹ÃÐ´ÑºÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒªÑé¹ÊÙ§ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹ÒÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò  

 
ËÁÒÂàËµØ: ÃÒÂä´Œ¤ÃÍº¤ÃÑÇäÁ‹à¡Ô¹ 200,000 ºÒ· ÁÕÊÔ·¸Ôä´ŒÃÑº¤‹Ò¤ÃÍ§ªÕ¾ÃÒÂà´×Í¹ÅÐ 3,000 ºÒ· 
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 ËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ¤Ñ́ ¡ÃÍ§¼ÙŒ¡ÙŒÂ×Á 
  à¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ·ÕèÁÕ»ÃÐâÂª¹�µ‹ÍÊÑ§¤Á áÅÐÊÒ¸ÒÃ³Ð ¼ÙŒ¡ÙŒµŒÍ§áÊ´§ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ
â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèÁÕ»ÃÐâÂª¹�µ‹ÍÊÑ§¤Á áÅÐÊÒ¸ÒÃ³Ðã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡‹Í¹¡¹ŒÒ·Õè¨Ð¢Í¡ÙŒÂ×Á «Öè§â¤Ã§¡ÒÃÏ ·Õè¼ÙŒ¢Í
¡ÙŒÂ×Áà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨ÐµŒÍ§äÁ‹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ áÅÐäÁ‹ä´ŒÃÑº¤‹ÒµÍºá·¹ã¹¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ 
 
  ¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¼ÙŒ»ÃÐÊ§¤�¡ÙŒÂ×Á 
  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡íÒË¹´ãËŒ¼ÙŒ¢Í¡ÙŒ¨ÐµŒÍ§ÊÁÑ¤Ã¢Í¡ÙŒÂ×Á·Ò§ Internet ÃÐºº e-Studentloan  
¢Í § ¡Í §·Ø ¹ à §Ô ¹ ãËŒ ¡ÙŒ Â× Á à ¾×è Í ¡ Ò ÃÈÖ ¡É Ò  ( ¡ÂÈ . )  áÅ ÐÃ Ðºº¡ÒÃ ¢Í¡ÙŒ Â× ÁÁËÒÇÔ · Â ÒÅÑ Â 
(http://sas.psru.ac.th) áÅÐÊ‹§àÍ¡ÊÒÃµÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡íÒË¹´ 
 
  ¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³Ò¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒ¢Í¡ÙŒÂ×Á  
  ¼ÙŒ¢Í¡ÙŒ¨ÐµŒÍ§¼‹Ò¹¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³�à¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ø³ÊÁºÑµÔ â´Â ÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒ áÅÐ¼‹Ò¹¡ÒÃ
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒ¡ÙŒÂ×Áâ´Â ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒ¡ÙŒÂ×Á»ÃÐ í̈ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ·Ñé§¹ÕéËÒ¡µÃÇ¨ÊÍº¾º
ÀÒÂËÅÑ§Ç‹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢Ò´¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒÁÕÊÔ·¸Ôì¡ÙŒ ËÃ×ÍãËŒ¢ŒÍÁÙÅäÁ‹¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§ ËÃ×ÍäÁ‹ä´Œ
»¯ÔºÑµÔµÒÁ¢Ñé¹µÍ¹·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡íÒË¹´ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨ÐÃÐ§Ñº¡ÒÃãËŒ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹µ‹Íä» 
 
  á¹Ç»¯ÔºÑµÔ¢Í§¼ÙŒä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³Ò 

1. »¯ÔºÑµÔµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ ¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾.È.2560 ÃÐàºÕÂºáÅÐ
¢ŒÍºÑ§¤Ñº »ÃÐ¡ÒÈ ËÅÑ¡à¡³±� áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á 

2. á Œ̈§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ª×èÍ ÂŒÒÂ·ÕèÍÂÙ‹ ÂŒÒÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ËÃ×Í¾Œ¹ÊÀÒ¾¡ÒÃà»š¹
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÀÒÂã¹ÊÔºËŒÒÇÑ¹ ¹Ñºáµ‹ÇÑ¹·Õèà»ÅÕèÂ¹ª×èÍ ÂŒÒÂ·ÕèÍÂÙ‹ ÂŒÒÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
ËÃ×Í¾Œ¹ÊÀÒ¾¡ÒÃà»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

3. ãËŒ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡íÒË¹´ 
4. ¼ÙŒä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒ¡ÙŒÂ×ÁÃÒÂã´·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂËÅÑ§¾ºÇ‹ÒÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ   

äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§µÒÁËÅÑ¡à¡³±�·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡íÒË¹´ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ðà¾Ô¡¶Í¹ÊÔ·¸Ôì¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹µ‹Íä» 

5. ¼ÙŒ¡ÙŒÂ×Á»ÃÐàÀ·¼ÙŒ¡ÙŒÃÒÂãËÁ‹ (·Ø¡ªÑé¹»‚) áÅÐÃÒÂà¡‹Ò·ÕèÂÑ§äÁ‹à¤Â·íÒÊÑÞÞÒ¡ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ  
ÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ µŒÍ§·íÒÊÑÞÞÒ¤ÃÑé§à´ÕÂÇµÅÍ´ËÅÑ¡ÊÙµÃ áÅÐÅ§¹ÒÁáººÂ×¹ÂÑ¹¤‹ÒàÅ‹Ò
àÃÕÂ¹/¤‹Ò¤ÃÍ§ªÕ¾ µÒÁÇÑ¹áÅÐàÇÅÒ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡íÒË¹´ ËÒ¡¾Œ¹¡íÒË¹´ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ð
¶×ÍÇ‹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒäÁ‹»ÃÐÊ§¤�¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹ 
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ËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃªíÒÃÐË¹Õé 
1. ¼ÙŒ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹µŒÍ§ªíÒÃÐà§Ô¹¡ÙŒÂ×Á ¾ÃŒÍÁ·Ñé§´Í¡àºÕéÂËÃ×Í»ÃÐâÂª¹�Í×è¹ã´ÃŒÍÂÅÐ 1 µ‹Í»‚ â´ÂµŒÍ§

¤×¹ãËŒ¡Í§·Ø¹ãËŒàÊÃç¨ÊÔé¹ÀÒÂã¹ 15 »‚ ¹Ñºáµ‹ÇÑ¹·ÕèµŒÍ§àÃÔèÁªíÒÃÐË¹Õé 
2. ãËŒ¼ÙŒ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹ªíÒÃÐË¹Õé§Ç´áÃ¡ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 5 ¡Ã¡®Ò¤Á ËÅÑ§¨Ò¡¤ÃºÃÐÂÐàÇÅÒ»ÅÍ´Ë¹Õé 

â´ÂãËŒªíÒÃÐË¹Õé¤×¹à©¾ÒÐà§Ô¹µŒ¹ã¹ÍÑµÃÒÃŒÍÂÅÐ 1.5 ¢Í§Ç§à§Ô¹·Õèä´Œ¡ÙŒÂ×Á 
3. ¡ÒÃªíÒÃÐË¹Õé§Ç´µ‹Íæä»ãËŒ¼ÙŒ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹ªíÒÃÐà§Ô¹µŒ¹¤×¹ µÒÁÍÑµÃÒ¼‹Í¹ªíÒÃÐ·Õè¡Í§·Ø¹¡íÒË¹´

¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ´Í¡àºÕéÂËÃ×Í»ÃÐâÂª¹�Í×è¹ã´ ã¹ÍÑµÃÒÃŒÍÂÅÐ 1 µ‹Í»‚¢Í§à§Ô¹µŒ¹·Õè¤§¤ŒÒ§ ÀÒÂã¹
ÇÑ¹·Õè 5 ¡Ã¡®Ò¤Á ¢Í§·Ø¡»‚ 

4. ËÒ¡¼ÙŒ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹¼Ô´¹Ñ´ªíÒÃÐË¹Õé ¼ÙŒ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹¨ÐµŒÍ§ªíÒÃÐ¤‹Ò»ÃÑº ËÃ×Í¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ Ñ̈´¡ÒÃ¡Ã³Õ
¼Ô´¹Ñ´ªíÒÃÐË¹ÕéµÒÁÍÑµÃÒ·Õè¡Í§·Ø¹¡íÒË¹´ 

5. ¼ÙŒ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�¨Ð¢ÍªíÒÃÐË¹Õé¤×¹¡‹Í¹¤Ãº¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒªíÒÃÐË¹Õé ËÃ×Í¡‹Í¹
¤ÃºÃÐÂÐàÇÅÒ»ÅÍ´Ë¹Õé 2 »‚ ÊÒÁÒÃ¶ªíÒÃÐ¤×¹ä´Œâ´ÂäÁ‹àÊÕÂ´Í¡àºÕéÂËÃ×Í»ÃÐâÂª¹�Í×è¹ã´ 

 
ºÃÔ¡ÒÃ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÑèÇä» (ãËŒà»Å‹Ò) 
  à»š¹·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè äÁ‹ÁÕ à§×èÍ¹ä¢ãËŒãªŒ¤×¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶¢ÍÃÑº·Ø¹·Ø¡»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ         
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò·Ø¹¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèáËÅ‹§·Ø¹¡íÒË¹´ ·Ø¹·ÑèÇä» (ãËŒà»Å‹Ò) 
áº‹§à»š¹ 2 »ÃÐàÀ· ¤×Í ·Ø¹µ‹Íà¹×èÍ§ à»š¹·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ðä´ŒÃÑº
·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íà¹×èÍ§ä»¨¹¡Ç‹Ò¨ÐÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐ·Ø¹ÃÒÂ»‚ à»š¹·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ðä´ŒÃÑº
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò·Ø¹à»š¹ÃÒÂ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â´Â¨Ðä´ŒÃÑº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Ñé¹æ à¾ÕÂ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇ 
äÁ‹ä´Œ¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒ·Ø¹µ‹Íà¹×èÍ§¨¹¡Ç‹Ò¨ÐÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  
 
 ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒ¢ÍÃÑº·Ø¹* 

1. à»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ  
2. à»š¹¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ´Õ 
3. ÁÕ¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÊÐÊÁäÁ‹µèíÒ¡Ç‹Ò 2.00 (Â¡àÇŒ¹·Ø¹àÃÕÂ¹´Õ ãËŒ¾Ô¨ÒÃ³ÒµÒÁà¡³±�·Õèà Œ̈Ò¢Í§·Ø¹

ÃÐºØ) 
4. ÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨àÃÕÂ¹ÊÁ¤ÇÃä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ 
5. ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´Ê¹ËÃ×Í¤ÃÍº¤ÃÑÇÁÕÃÒÂä´Œ¹ŒÍÂ 
6. ºíÒà¾çÞ»ÃÐâÂª¹�á¡‹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐÊÑ§¤Á 
7. à»š¹¼ÙŒ·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡íÒË¹´ËÃ×Í Ñ̈´¢Öé¹ 

*ËÁÒÂàËµØ  ËÅÑ¡à¡³±�¹ÕéãªŒ¡Ã³Õ·ÕèáËÅ‹§·Ø¹äÁ‹ÁÕËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·‹Ò¹Ñé¹ 
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  ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÊÁÑ¤Ã¢ÍÃÑº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
1. ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒºÑ¹·Ö¡ÃÐººÃÐàºÕÂ¹ÊÐÊÁÍÍ¹äÅ¹� 
2. ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾ÔÁ¾�ãºÊÁÑ¤Ã¢ÍÃÑº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¼‹Ò¹ÃÐººÃÐàºÕÂ¹ÊÐÊÁÍÍ¹äÅ¹� 
3. ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáµ‹§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
4. »ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒ¢ÍÃÑº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
5. »ÃÐ¡ÒÈÃÒÂª×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔà»š¹ä»µÒÁ·Õè¡íÒË¹´ â´Â Ñ̈´àÃÕÂ§µÒÁÅíÒ´Ñº¤ÇÒÁ

í̈Òà»š¹ 
6. ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ Ñ̈´ÊÃÃ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁÅíÒ´Ñº·Õè»ÃÐ¡ÒÈÃÒÂª×èÍ àÁ×èÍÁÕ¼ÙŒãËŒ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

 
ºÃÔ¡ÒÃà§Ô¹Â×Á©Ø¡à©Ô¹  
 à»š¹¡Í§·Ø¹·Õèª‹ÇÂàËÅ×Í¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè»ÃÐÊº»˜ÞËÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃªíÒÃÐ¤‹ÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹ã¹áµ‹ÅÐÀÒ¤àÃÕÂ¹ 
â´Â¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶¢ÍÂ×Áà§Ô¹¨Ò¡¡Í§·Ø¹©Ø¡à©Ô¹áÅÐµŒÍ§ãªŒ¤×¹ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 1 à´×Í¹ áººäÁ‹ÁÕ´Í¡àºÕéÂ  
 
 ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒÂ×Áà§Ô¹ 
 1. à»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÀÒ¤»¡µÔ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ãËŒÂ×Áä´ŒµÑé§áµ‹ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 2 ¢Í§»‚·Õèà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ  
à»š¹µŒ¹ä» 
 2. Ç§à§Ô¹ãËŒÂ×ÁäÁ‹à¡Ô¹¤‹ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè¢ÍÂ×Á µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ    
(äÁ‹ÃÇÁ¤‹Ò»ÃÑº ¡Ã³Õ·ÐàºÕÂ¹Å‹ÒªŒÒ) 
 3. ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃªíÒÃÐ¤×¹äÁ‹à¡Ô¹ 1 à´×Í¹ ¹Ñº¨Ò¡ÇÑ¹·Õèä´ŒÃÑºà§Ô¹ 
 4. à»š¹¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ´Õ ÊÁ¤ÇÃä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ 
 5. ÁÕ¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÊÐÊÁäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 2.00 
 6. ËÒ¡ä´ŒÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔà§Ô¹Â×ÁáÅŒÇ ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¼ÙŒ¤éíÒ»ÃÐ¡Ñ¹Å§¹ÒÁÊÑÞÞÒ ³ ¡Í§¾Ñ²¹Ò
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
 
µỐ µ‹ÍË¹‹ÇÂ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
Ê¶Ò¹·ÕèµỐ µ‹Í:   ËŒÍ§·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ªÑé¹ 2 ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (Student Union) 
ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒ:   ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�-ÈØ¡Ã�    àÇÅÒ 08.30 – 12.00 ¹. áÅÐ 13.00 - 16.30 ¹.  
          ÇÑ¹àÊÒÃ�-ÍÒ·ÔµÂ�  àÇÅÒ 09.00 – 16.00 ¹. áÅÐ 13.00 - 16.00 ¹.  
â·ÃÈÑ¾·� :    055-267000 – 2 µ‹Í 9621 – 9623  
ËÁÒÂàËµØ  »�´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ ã¹ÇÑ¹ËÂØ´ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ áÅÐÇÑ¹ËÂØ´¹Ñ¡¢ÑµÄ¡É�  
    (¡Ã³ÕµÔ´µ‹ÍÇÑ¹àÊÒÃ�-ÍÒ·ÔµÂ� â»Ã´¹Ñ´ËÁÒÂÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ) 
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Ë¹‹ÇÂÈÔÉÂ�à¡‹ÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� 
  ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ à»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè´ÙáÅ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂµÑé§áµ‹à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ ¨¹¡ÃÐ·Ñè§
ÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â´ÂË¹‹ÇÂÈÔÉÂ�à¡‹ÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�·íÒË¹ŒÒ·ÕèãËŒºÃÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ ºÃÔ¡ÒÃÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹
ÇÔªÒ¡ÒÃ-ÇÔªÒªÕ¾ÀÒÂËÅÑ§ÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à»š¹ÈÔÉÂ�à¡‹Ò·ÕèÁÕ¤Ø³¤‹Òµ‹ÍÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
  Ë¹‹ÇÂÈÔÉÂ�à¡‹ÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� ·íÒË¹ŒÒ·Õèà»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§ÈÔÉÂ�à¡‹Ò¡ÑºÈÔÉÂ�à¡‹Ò ÈÔÉÂ�
à¡‹Ò¡Ñº ÈÔÉÂ�»˜¨ Ø̈ºÑ¹ áÅÐÈÔÉÂ�à¡‹Ò¡ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ â´ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂä´Œ Ñ̈´µÑé§ “¡Í§·Ø¹ÈÔÉÂ�à¡‹ÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ” à¾×èÍ Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�áÅÐ¾Ñ²¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
ÊÐ·ŒÍ¹¤Ø³¤‹Ò¼Å¼ÅÔµã¹°Ò¹ÐÈÔÉÂ�à¡‹Ò ÊÙ‹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ã¹âÍ¡ÒÊµ‹Ò§æ áÅÐ´íÒÃ§äÇŒ«Öè§
¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹¤ÇÒÁà»š¹ºÑ³±ÔµáË‹§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ 
 

§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÕÌÒ 
 
  ¡ÕÌÒÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞÍÂ‹Ò§ÂÔè§·Õè¨Ðª‹ÇÂ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒ¾áÅÐÍ¹ÒÁÑÂ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³� 
á¢ç§áÃ§ ·Ñé§·Ò§Ã‹Ò§¡ÒÂ Ô̈µã¨ ½ƒ¡¤ÇÒÁÁÕ¹éíÒã¨à»š¹¹Ñ¡¡ÕÌÒáÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤ÕãËŒá¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂä´Œ Ñ̈´ÍØ»¡Ã³�áÅÐÊ¶Ò¹·Õèà¾×èÍÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂáÅÐàÅ‹¹¡ÕÌÒãËŒá¡‹
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊ¹ã¨  
 
ºÃÔ¡ÒÃ¡ÕÌÒ 
  1. ¨Í§Ê¹ÒÁ¡ÕÌÒ µÑé§áµ‹àÇÅÒ 8.30 ¹.-17.00 ¹.  ³ ªÑé¹ 1 ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ      
(¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ) 
 

Ê¹ÒÁ¡ÕÌÒ 
¡íÒË¹´¡ÒÃà»�́ -»�´ Ê¹ÒÁ¡ÕÌÒ ¡íÒË¹´¡ÒÃà»�́ -»�´ 

ä¿¿‡ÒÊ¹ÒÁ¡ÕÌÒ ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�-ÇÑ¹ÈØ¡Ã� ÇÑ¹àÊÒÃ�-ÍÒ·ÔµÂ� 
Ê¹ÒÁ¡ÃÕ±Ò (Ê¹ÒÁ¾ÃÐÍ§¤� í́Ò) 08.30 – 20.00 ¹. 09.00 – 16.00 ¹. 16.30 – 20.00 ¹. 

Ê¹ÒÁ¿ØµºÍÅ (Ê¹ÒÁ¾ÃÐÍ§¤� í́Ò) 
ãËŒãªŒà©¾ÒÐÇÑ¹¨Ñ¹·Ã� –ÇÑ¹¾Ø¸-ÇÑ¹ÈØ¡Ã� 
08.30 – 20.00 ¹. 

16.30 – 20.00 ¹. 

Ê¹ÒÁ¡ÕÌÒ¿ØµºÍÅ (Ê¹ÒÁ 2) 08.30 – 20.00 ¹. 09.00 – 16.00 ¹. 16.30 – 20.00 ¹. 
Ê¹ÒÁ¿Øµ«ÍÅã¹Ã‹Á 08.30 – 20.00 ¹. 09.00 – 16.00 ¹. 16.30 – 20.00 ¹. 
Ê¹ÒÁáÎ¹ �́ºÍÅã¹Ã‹Á 08.30 – 20.00 ¹. 09.00 – 16.00 ¹. 16.30 – 20.00 ¹. 
Ê¹ÒÁºÒÊà¡µºÍÅ¡ÅÒ§á¨Œ§ 08.30 – 20.00 ¹. 09.00 – 16.00 ¹. 16.30 – 20.00 ¹. 
Ê¹ÒÁÇÍÅàÅÂ�ºÍÅ¡ÅÒ§á¨Œ§ 08.30 – 20.00 ¹. 09.00 – 16.00 ¹. 16.30 – 20.00 ¹. 
Ê¹ÒÁµÐ¡ÃŒÍ¡ÅÒ§á¨Œ§ 08.30 – 20.00 ¹. 09.00 – 16.00 ¹. 16.30 – 20.00 ¹. 
Ê¹ÒÁà·¹¹ÔÊ 08.30 – 20.00 ¹. 09.00 – 16.00 ¹. 16.30 – 20.00 ¹. 
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Ê¹ÒÁ¡ÕÌÒ 
¡íÒË¹´¡ÒÃà»�́ -»�´ Ê¹ÒÁ¡ÕÌÒ ¡íÒË¹´¡ÒÃà»�́ -»�´ 

ä¿¿‡ÒÊ¹ÒÁ¡ÕÌÒ ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�-ÇÑ¹ÈØ¡Ã� ÇÑ¹àÊÒÃ�-ÍÒ·ÔµÂ� 
Ê¹ÒÁà»µÍ§ 08.30 – 20.00 ¹. 09.00 – 16.00 ¹. 16.30 – 20.00 ¹. 
âÃ§ÂÔÁà¹à«ÕÂÁ(¢ŒÒ§¤³Ðà·¤â¹Ï) 08.30 – 20.00 ¹. 09.00 – 16.00 ¹. 16.30 – 20.00 ¹. 
ÈÙ¹Â�¡ÕÌÒã¹Ã‹Á 1 08.30 – 20.00 ¹. 09.00 – 16.00 ¹. 16.30 – 20.00 ¹. 
ÈÙ¹Â�¡ÕÌÒã¹Ã‹Á 2 ÃÇÁ·Ø¡ª¹Ô´ 08.30 – 20.30 ¹. 09.00 – 16.00 ¹. 16.30 – 20.30 ¹. 
  
  2. Â×Á-¤×¹ ÍØ»¡Ã³�¡ÕÌÒ µÑé§áµ‹àÇÅÒ 8.30 ¹.-17.00 ¹.  ³ ËŒÍ§§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÕÌÒ 
ªÑé¹ 1 ÍÒ¤ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ) 
 
ºÃÔ¡ÒÃÊÃÐÇ‹ÒÂ¹éíÒáÅÐÈÙ¹Â�ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ 
 à»�´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ø¡ÇÑ¹ µÑé§áµ‹àÇÅÒ 09.00 ¹.-20.00 ¹. (Â¡àÇŒ¹ÇÑ¹ËÂØ´¹Ñ¡¢ÑµÄ¡É�áÅÐÇÑ¹ËÂØ´
·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ»ÃÐ¡ÒÈËÂØ´)  
 
  ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ  
 1. ºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÇÁ·Ñé§¤ÃÍº¤ÃÑÇ (ÊÒÁÕ/ÀÃÃÂÒ/ºØµÃ) ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
âÃ§àÃÕÂ¹ÊÒ¸ÔµÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ ÈÔÉÂ�à¡‹Ò áÊ´§ºÑµÃ ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¤ÃÑé§ÅÐ 10 ºÒ· 
 * ¡Ã³ÕÈÔÉÂ�à¡‹ÒÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ÃÒÂ»‚·ÕèÍÒ¤ÒÃÊÃÐÇ‹ÒÂ¹éíÒ»‚ÅÐ 300 ºÒ· 
 2. ºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡ 
  2.1 ¡Ã³Õ·Õèà»š¹ÊÁÒªÔ¡ (ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ÃÒÂ»‚·ÕèÍÒ¤ÒÃÊÃÐÇ‹ÒÂ¹éíÒ»‚ÅÐ 500 ºÒ·)                   
ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¤ÃÑé§ÅÐ 20 ºÒ· 
  2.2 ¡Ã³ÕäÁ‹ä´Œà»š¹ÊÁÒªÔ¡ ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¤ÃÑé§ÅÐ 50 ºÒ· 
 
Ê¶Ò¹·ÕèµỐ µ‹Í:  Ë¹‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÕÌÒ  â·Ã. 055-267000-9672 
   Ë¹‹ÇÂ¾Ñ²¹Ò¡ÕÌÒ â·Ã. 055-267000-9670 
    Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃÈÙ¹Â�ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂáÅÐÊ¹ÒÁ¡ÕÌÒ â·Ã. 055-267000-9674 
Facebook ÊÃÐÇ‹ÒÂ¹éíÒáÅÐ¿�µà¹Ê ·ÐàÅá¡ŒÇ: https://www.facebook.com/sportclubpsru/ 
Facebook SPORT Pibulsongkram: https://www.facebook.com/SPORT-Pibulsongkram 
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ËÍ¾Ñ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÐàÅá¡ŒÇ¹ÔàÇÈ (Talekeaw Residence) 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ 

 
 ËÍ¾Ñ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÐàÅá¡ŒÇ¹ÔàÇÈ ÊÃŒÒ§¢Öé¹µÒÁÁµÔ¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¾×èÍà»š¹áËÅ‹§àÊÃÔÁÊÃŒÒ§
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ áÅÐº‹Áà¾ÒÐãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¡Ô´¤ÇÒÁàÍ×éÍÍÒ·Ãµ‹Í¡Ñ¹ â´Â¾ÂÒÂÒÁ
Ñ̈´ËÒ·Õè¾Ñ¡ãËŒºŒÒ¹áË‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèÍºÍØ‹¹ (Living Learning Center) ÊíÒËÃÑºÍÒ¤ÒÃ·Õè¾Ñ¡ÁÕ       

3 ËÅÑ§ à»š¹ÍÒ¤ÒÃ¤Í¹¡ÃÕµ ÊÙ§ 5 ªÑé¹ áµ‹ÅÐËÅÑ§ÁÕ 160 ËŒÍ§ ¢¹Ò´¢Í§ËŒÍ§¾Ñ¡ÁÕà¹×éÍ·Õè 41 µÃ.Á. 
 

¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ à»�́  – »�́  ËÍ¾Ñ¡ 
 ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ� – ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ   à»�´  àÇÅÒ  05.30 ¹. »�´  àÇÅÒ  22.00 ¹. 
 ÇÑ¹ÈØ¡Ã� – ÇÑ¹àÊÒÃ�    à»�´  àÇÅÒ  05.30 ¹. »�´  àÇÅÒ  23.00 ¹. 
 

¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÀÒÂã¹ËÍ¾Ñ¡ 
 ÀÒÂã¹ËŒÍ§¾Ñ¡ÁÕÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ ä´Œ àµÕÂ§¹Í¹ ·Õè¹Í¹ µÙŒàÊ×éÍ¼ŒÒ âµ�Ð¾ÃŒÍÁà¡ŒÒÍÕé      
Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í ËŒÍ§ÅÐ 4 ªØ´ Í‹Ò§ÅŒÒ§Ë¹ŒÒ½˜§à¤Ò¹�àµÍÃ� 1 ªØ´ ËŒÍ§ÊØ¢Ò 1 ËŒÍ§ÍÒº¹éíÒ 1 ËŒÍ§ ¾Ñ´ÅÁ
â¤¨Ã 1 ªØ´»ÅÑê¡ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çµ 1 ªØ´ áÅÐ»ÅÑê¡â·Ã·ÑÈ¹� 1 ªØ´  
 

ÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹ËÍ¾Ñ¡ 
 ËÍ¾Ñ¡ä´Œ Ñ̈´ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃµ‹Ò§æ à¾×èÍãËŒºÃÔ¡ÒÃá¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒËÍ¾Ñ¡ ´Ñ§¹Õé 

- à Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèËÍ¾Ñ¡´ÙáÅ 24  ªÑèÇâÁ§   -   âÃ§¨Í´Ã¶ 
- à Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 24 ªÑèÇâÁ§  -   ¶Ñ§¢ÂÐº¹ÍÒ¤ÒÃËÍ¾Ñ¡ 
- ÂÒÊÒÁÑÞ»ÃÐ í̈ÒºŒÒ¹     -   à¤Ã×èÍ§ªÑè§¹éíÒË¹Ñ¡ 
- ËŒÍ§àÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¾Ñ¡¼‹Í¹    -   ÃŒÒ¹¶‹ÒÂàÍ¡ÊÒÃ – à¤Ã×èÍ§à¢ÕÂ¹ 
- ËŒÍ§´Ùâ·Ã·ÑÈ¹�     -   ºÃÔ¡ÒÃÂ×Á Ñ̈¡ÃÂÒ¹¿ÃÕ 
- ºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒ´×èÁ¿ÃÕ     -   ÈÙ¹Â�ÍÒËÒÃ·ÐàÅá¡ŒÇ¹ÔàÇÈ 
- ºÃÔ¡ÒÃà¤Ã×èÍ§«Ñ¡¼ŒÒËÂÍ´àËÃÕÂÞ 
- ºÃÔ¡ÒÃà¤Ã×èÍ§¹éíÒ´×èÁËÂÍ´àËÃÕÂÞ 
-  

·ÕèÍÂÙ‹¢Í§ËÍ¾Ñ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ áÅÐª‹Í§·Ò§¡ÒÃµÔ´µ‹Í 
àÅ¢·Õè 156/28-30  ËÁÙ‹ 5  µíÒºÅ¾ÅÒÂªØÁ¾Å  ÍíÒàÀÍàÁ×Í§  Ñ̈§ËÇÑ´¾ÔÉ³ØâÅ¡  65000 
â·ÃÈÑ¾·�/ Fax. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ËÍ¾Ñ¡ 0-5526-7005 ËÃ×Í 0-5526-7000-2 µ‹Í 9950 
ËÍ¾Ñ¡·ÐàÅá¡ŒÇ¹ÔàÇÈ www.facebook.com/thalakaew 
 

    28 
 

http://www.facebook.com/thalakaew


 

 

คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

 

 

 

แนะนําบุคลากร 

ด้านกจิการนักศึกษา 
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

 
 
 
 

 

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¸¹ÊÒÃ à¾ç§¾Ø‹Á 
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ½†ÒÂ¡Ô̈ ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

 
 

 

บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา 
 

 

 

¹ÒÂÍíÒ¾¹  ¡ÅÕº»Ò¹ 
¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

 

§Ò¹ºÃÔËÒÃ·ÑèÇä» 

 

¹Ò§ÅÑ¡¢³Ò  äÁŒ¡Ã‹Ò§ 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ 

(ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹) 
 

¹Ò§ÊÒÇÈÔÇÒ¾Ã äµÃ¶ÇÔÅÅÐ 
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 

    

 

¹Ò§¾¹Ố Ò  ´Ç§ÊÁÃ 
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 

 
 

¹Ò§ÊÒÇÇÔÃÒÇÃÃ³ â¤ÂÒÁÒ 
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

 
§Ò¹¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

 
 

 

¹ÒÂ¡ÄÉ³Ð  ¤íÒ´ÕµÑ¹ 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
 (ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹) 

 

¹Ò§ÊÒÇÍÒÃÕÂ�  Ç§à¢ÕÂÇ 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ 

 

    

 

¹Ò§ÊÒÇ¢¹ÔÉ°Ò ÍÔèÁÊØÇÃÃ³ 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ 

 
 

¹Ò§ÊÒÇª³Ố ÒÀÃ³� ¨Ð»ÃÐÊ§¤� 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

 

    

 

¹Ò§ÇÑ¹·¹Ò á´§àÃ×Í§ 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ  

 

 
¹Ò§ÇªÔÃÞÒ³� ÀÙ‹à¨ÃÔÞ 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ 

 

    

 

¹Ò§ÊÒÇ¨Ø±Ò·Ô¾Â� ºØÞÁÒ 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ 

 
 

¹Ò§ÊÒÇÈÔÃÔ¾Ã á¡ŒÇàºÕèÂ§ 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ 
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

 
§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐÈÔÉÂ�à¡‹Ò 

 

 

¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔÅÑ¡É³� Ç§È�»ÃÐÊÔ·¸Ôì 
¹Ñ¡á¹Ðá¹Ç¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÍÒªÕ¾

ªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ 
(ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹) 

 

¹ÒÂ»Í§À¾  ´ŒÇ§¹ŒÍÂ 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

 

    

 

¹Ò§ÊÒÇÇÑ¹ÇÔÊÒ¢� ÊÃÃ¾ÃÍ´ 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

 

 

¹Ò§ÊÒÇÀÑ·ÃÇÃÃ³ »ÃÐÊ¾¼Å 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

 

    

 

¹Ò§ÊÒÇÀÒÇÔ³Õ Ê§Ç¹ÃÑµ¹� 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

 
 

¹ÒÂ¸¹¾¹¸� á´§´‹Í¹ 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

 
§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÕÌÒ 

 

 

¹ÒÂÍ¹ÔÃØ·¸� ªÑÂàÊÇ¡ 
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 

(ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹) 
 

¹ÒÂ¾ÕÃÐ¾Ñ²¹� »ÃÐÀÒÊâ¹ºÅ 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

 

    

 

¹ÒÂºØÞàµÕÂ§ ¨Ñ¹·ÒÈÃÕ 
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 

 
 

¹ÒÂ·Í§ÊØ¢  à·ÕÂÁÃÒª 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

 

    

 

¹ÒÂ¨ÃÔ¹·Ã�  Á‹Ç§ÁÑ¹ 
ª‹Ò§à·¤¹Ô¤ 

 
 

¹ÒÂ¡Äµ´¹ÑÂ ä·ÂÊ§‹Ò 
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 

 

    

 

¹Ò§ÊÒÇÅÙ¡ÈÃ Í‹Í¹ºíÒÃØ§ 
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 

 
 

¹Ò§ÇÑ¹´Õ  ¾ÃÁâËŒ 
áÁ‹ºŒÒ¹ 
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะต่างๆ 
 

 

    

    

    

 
 

 

ÍÒ¨ÒÃÂ�Í¹Ø¾§É� ¡ÁØ¡ÐÁ¡ØÅ 
ÃÍ§¤³º Ṍ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� 

 

¼È.»ÃÐÀÒÈÔÃÔ ã¨¼‹Í§ 
ÃÍ§¤³º Ṍ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃ 

 

¼È.´Ã.³Ñ°¸Ô´Ò ¨§ÃÑ¡É� 
ÃÍ§¤³º Ṍ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 

 

ÍÒ¨ÒÃÂ�̧ ÕÃ¾Ñ²¹� ¾ÙÅ·Í§ 
ÃÍ§¤³º Ṍ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

áÅÐÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ 
¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� 

 

ÍÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.»�Â¸Ố Ò à»‚›ÂÁ§ÒÁ 
ÃÍ§¤³º Ṍ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

áÅÐÇÔà·ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸� 
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 

 

¼È.´Ã.ÃÑµ¹�µÔ¾Ã ÊíÒÍÒ§¤� 
ÃÍ§¤³º Ṍ½†ÒÂ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔàÈÉ 
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 

 

ÍÒ¨ÒÃÂ�ÃØ‹§âÃ¨¹�  ½‡ÒÂàÂ×èÍ 
ÃÍ§¤³º Ṍ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

áÅÐÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ 
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ¾Ñ²¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹ 

 

ÍÒ¨ÒÃÂ�¾ÔÁÃ´Ò ¸ÃÃÁÕÀÑ¡´Õ 
ÃÍ§¤³º Ṍ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ 
áÅÐ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅ 
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

เจ้าหน้าที่ฝา่ยกิจการนักศึกษาคณะต่างๆ 
 

 

    

    

    

 
 
 

 

¹Ò§ÊÒÇÇÑ¹à¾çÞ Á³ÕÇÑÅÂ� 
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 

¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� 

 

¹ÒÂ¹ÔÃØµµÔì ·ÒÍ‹Í¹ 
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 

¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃ 

 

¹Ò§ÊÒÇÍÃÔÈÃÒ ¹Øªà»ÃÁ 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ 
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 

 

¹ÒÂÍµÔâÃ¨¹� ºÑÇ·Ñº 
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 

¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� 

 

Ç‹Ò·ÕèÃŒÍÂµÃÕËÞÔ§¹ÒµÂÒ á¡ŒÇÍŒ¹ 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 

 

¹ÒÂ³Ñ°ªÒ¹¹·� ´Í¹à¢ÕÂÇä¾Ã 
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ 

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 

 

¹Ò§ÊÒÇÁ¹ÑÊ¹Ñ¹·� °ÔµÔ°ÒÇÑÅ¤Ø� 
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 

ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ¾Ñ²¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹ 

 

¹Ò§ÊÒÇÁÑ³·¹Ò à»š§ÂÒÇ§¤� 
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 

ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅ 
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

รู้จัก...องค์การนักศึกษา 
 
  Í§¤�¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ : à»š¹Í§¤�¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÒÃ Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ        
ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍ (1) Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÀÒÇÐ¼ÙŒ¹íÒ ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ´ŒÇÂËÅÑ¡
»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂáÅÐËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ (2) à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³�´ŒÒ¹»˜ÞÞÒ Ô̈µã¨  
áÅÐºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾´ŒÇÂ´ØÅÂÀÒ¾¢Í§¾Ø·¸ÔÈÖ¡ÉÒ ¨ÃÔÂÈÖ¡ÉÒ ¾ÅÈÖ¡ÉÒ áÅÐËÑµ¶ÈÖ¡ÉÒ (3) à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ
ÃÙŒ Ñ̈¡¤Ø³¤‹Ò¢Í§¤ÇÒÁ´ÕáÅÐ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§ÈÒÊ¹Ò ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ áÅÐÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹¡Ñº         
·íÒ¹ØºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒÈÒÊ¹Ò  ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ãËŒÁÑè¹¤§¶ÒÇÃ áÅÐ (4)  à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ
¡ÒÃºíÒà¾çÞ»ÃÐâÂª¹�ãËŒ¡ÑºÊÑ§¤Á áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ´íÒÃ§µ¹ã¹°Ò¹Ð¾ÅàÁ×Í§áÅÐ¾ÅâÅ¡·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ 
 
 ÊÀÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ : ÁÕË¹ŒÒ·Õèã¹¡ÒÃà»š¹µÑÇá·¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔ·¸ÔáÅÐ¼Å»ÃÐâÂª¹�¢Í§
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ à»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§·Ñé§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹áÅÐàÃ×èÍ§ÃÒÇÃŒÍ§·Ø¡¢�¨Ò¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
à¾×èÍàÊ¹Íá¹ÐËÒá¹Ç·Ò§á¡Œä¢ à»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
§º»ÃÐÁÒ³¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢Í§Ë¹‹ÇÂ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ 
 
 Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ : à»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁÕË¹ŒÒ·Õè 
ºÃÔËÒÃ§Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ  àª‹¹ ¡ÒÃ¡íÒË¹´»¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ         
¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃãªŒ ‹̈ ÒÂà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³ ¡ÒÃÇÒ§á¼¹áÅÐ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ           
¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�  ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ áÅÐÍ×è¹æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº§Ò¹
¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
 

 ÊâÁÊÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ : à»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÍÂÙ‹ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¤³Ð ÃÇÁ¶Ö§
¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹¡ÒÃ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡ÑºÍ§¤�¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¾×èÍ Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁÊ‹Ç¹¡ÅÒ§¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

 

 ªÁÃÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ : à»š¹Ë¹‹ÇÂ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÃÇÁµÑÇ¢Í§¡ÅØ‹Á¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ
¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã¹¡ÒÃ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁÍÑ¹à»š¹»ÃÐâÂª¹�µ‹Íµ¹àÍ§áÅÐÊÑ§¤Á ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐµŒÍ§à¢ŒÒÃ‹ÇÁªÁÃÁ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ¤¹ÅÐ 1 ªÁÃÁ µ‹Í»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ªÁÃÁ·Ø¡¤ÃÑé§ 
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คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

สภานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

¹ÒÂÇÃÇÔª  ¹Òà¤¹ 
»ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2563 

    
 

  

 

 ¹ÒÂ»Ò³ÑÊÁ� âÊÌÊ 
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¤¹·Õè 1 

¹ÒÂ¸¹¡Ã  â¾¸Ôìà§Ô¹ 
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¤¹·Õè 2 

 

    

   
¹ÒÂ·¹§ÈÑ¡´Ôì  ¸ÑÁâ¤µÃ� 
¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

¹Ò§ÊÒÇÁ¹Ä·ÑÂ  »¹̃ÁÔµÃ 
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 

¹ÒÂÊ¡Å  ´íÒÁÔ¹àÈ¡ 
ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� 

 
ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

1.¹Ò§ÊÒÇÊØÇ¹Ñ·Ã¡ÁÅ ¡ÅèíÒ»†Ç¹ 9.¹ÒÂÊÔ¹¸¹Ò¡ÃÁ�  ÃÙ»ºØÞ 

2.¹Ò§ÊÒÇª¹ÒÀÑ·Ã ¡Ñ¹¨Ù 10.¹Ò§ÊÒÇÇÔÀÒ´Ò ¤§à¹ÕÂÁ 
3.¹Ò§ÊÒÇà¡ÈÁ³Õ à»‚Â©ÔÁ 11.¹Ò§ÊÒÇÇÃÔ¹·Ã ÃÑµ¹¡ÃÃÀÔÃÁÂ� 
4.¹Ò§ÊÒÇ¢ÇÑÞÄ·ÑÂ ¢ÇÑÞËÍÁ 12.¹Ò§ÊÒÇÊÁ¸Ô´Ò â¾¸ÔµÒ 
5.¹Ò§ÊÒÇÊØ¹ÔµÒ ¹ÇÅãÂ 13.¹Ò§ÊÒÇ³Ñ°ªÒ ÃÒÁÈÔÃÔ 
6.¹ÒÂ¢ÇÑÞªÑÂ â¾¸Ôì·Í§ 14.¹ÒÂÊØà·¾ ÃØ‹§à¨ÃÔÞ 

7.¹ÒÂÈØÀÄ¡É� ÃÕÃÍ 15.¹ÒÂÈÑ¡ ỐìªÑÂ ÊÑ§¢�·Í§ 
8.¹ÒÂºÑÞªÒ à¾ÕÂÅíÒá¢¡ 16.¹Ò§ÊÒÇÇÔ¹ÊÔµÒ Ç§É�¾ÅÑº 

 

 

    37 
 



 

 

คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ปกีารศึกษา 2563 
 

 

¹ÒÂÃØ‹§¹ÃÔ¹·Ã� Í‹Í¹¹ÒàÁ×Í§ 
¹ÒÂ¡Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2563 

    

    
¹ÒÂ¹ÔµÔÀÑ·Ã� Ã‹Ç§ÃÙŒ 
ÍØ»¹ÒÂ¡¤¹·Õè 1 

¹ÒÂ¹Ñ¹·ÇÑ²¹� ÂÈ»˜ÞÞÒ 
ÍØ»¹ÒÂ¡¤¹·Õè 2 

¹Ò§ÊÒÇÇÒ·Ô¹Õ ÊÔ§Ë�¾ÃÒÁ 
ÍØ»¹ÒÂ¡¤¹·Õè 3 

¹ÒÂÊÃÒÇØ̧  ÍÒ·Ð 
ÍØ»¹ÒÂ¡¤¹·Õè 1 

    

 

  

 

 ¹Ò§ÊÒÇ¨ØÌÒÃÑµ¹� ·Ñº·ÔÁÈÃÕ 
¼ÙŒª‹ÇÂ¹ÒÂ¡¤¹·Õè 1 

¹ÒÂ¡ÔµµÔ¾§É� ¨Ñ¹·Ã�ÍÔ¹·Ã� 
¼ÙŒª‹ÇÂ¹ÒÂ¡¤¹·Õè 2 

 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ  
1. ¹ÒÂ¾Ñ²¹ÒÂØ ´Í¡¨íÒ»Ò               µíÒáË¹‹§§Ò¹ ËÑÇË¹ŒÒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
2. ¹Ò§ÊÒÇª¹Ò¸Ô¹Ò¶ ºÑÇ¼Ñ¹             µíÒáË¹‹§§Ò¹ àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
3. ¹Ò§ÊÒÇ³Ñ°ÁÅ ºØÞ¨Ñ¹·Ã�             µíÒáË¹‹§§Ò¹ àËÃÑÞÞÔ¡ 
4. ¹Ò§ÊÒÇÍÔÈÃÒ ºÒ§ÊÕ                   µíÒáË¹‹§§Ò¹ ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ» Ô̄¤Á 
5. ¹ÒÂÈÃÑÞÂ� äÇÂ¸ÑÞ¡Ô¨                 µíÒáË¹‹§§Ò¹ ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂÍÒ¤ÒÃáÅÐÊ¶Ò¹·Õè 
6. ¹ÒÂ³Ñ°´¹ÑÂ äªÂ¾ÅÐ                 µíÒáË¹‹§§Ò¹ ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å 
7. ¹Ò§ÊÒÇ¨ÔÃÒÇÃÃ³ àÇÕÂ§ÊØ¢           µíÒáË¹‹§§Ò¹ ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� 
8. ¹Ò§ÊÒÇÈÔÃÔÅÑ¡É³� ÍÔ¹·Ã�àÍÕèÂÁ       µíÒáË¹‹§§Ò¹ ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ¸ØÃ¡ÒÃ 
9. ¹Ò§ÊÒÇ»�ÂÐ¹Ñ¹·� ·Í§Á‹Ç§           µíÒáË¹‹§§Ò¹ ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ 
10. ¹ÒÂÊÁ¾§É� ¤íÒÊÇ¹                 µíÒáË¹‹§§Ò¹ ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂÈÔÅ»ÐáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ 
11. ¹ÒÂÊÁÀ¾ ¨Ñ¹·Ã�¡ÅÔè¹               µíÒáË¹‹§§Ò¹ ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ¾ÑÊ Ǿ 
12. ¹ÒÂ¡ÃÔ¹·Ã� ÊØ¢ÊÇÑÊ Ốì                µíÒáË¹‹§§Ò¹ ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂâÊµ·ÑÈ¹Ù»¡Ã³� 
13. ¹Ò§ÊÒÇÁÒÃÔÊÒ ¾ÃÁÊÍ¹ µíÒáË¹‹§§Ò¹ ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ¾ÂÒºÒÅ 
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ประธานสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ  

ปีการศึกษา 2563 
 

 

¹ÒÂÍ¹ØªÒ ºØÞ¶Ôè¹ 
¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� 

 

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÅÂÃÑµ¹� á´§«ÔÇ 
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ 
¡ÒÃà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃ 

    

 

¹ÒÂ¸¹ÇÑ²¹� à¡µØ̈ Õ¹ 
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ              
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 

 

¹ÒÂ¸¹ÇÑ²¹� ºØÞªÙ 
¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐ                 
ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� 

    

 

¹ÒÂÇØ²Ô¾§É� ¤íÒ¤§ 
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 

 

¹ÒÂÊØ·¸Ô¾§É� à¤Ã×ÍÁÕ 
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐ
à·¤â¹âÅÂÕ 

    

 

¹Ò§ÊÒÇ»Ò¨ÃÕÂ� ÁÒãº 
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ
¾Ñ²¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹ 

 

¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔÃÑµ¹�     
ËÅ‹Í§¤íÒ 
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅ 
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่นักศึกษาควรทราบ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

วาดวย    องคการนักศึกษา   พ.ศ. ๒๕๕๑ 

…………………………  

 

  เพ่ือสงเสริมการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีความสมบูรณท้ังดานปญญา  รางกายและ

จิตใจ  จึงเห็นสมควรใหจัดตั้งองคการนักศึกษาข้ึนเพ่ือเปนองคกรบมเพาะและสรางประสบการณ              

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตลอดจนแสวงหาแนวทางการครอง

ตน ครองคน และครองงาน ดวยการเรียนรูและปฏิบัติจริง  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓๑ (๖/๒๕๕๐) เม่ือวันท่ี  

๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑   ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วาดวย  องคการ

นักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑” 

  ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  

  ขอ ๓   ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก  เรื่อง  ธรรมนูญ

นักศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๓๓  

   ขอ ๔   บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้        

ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๕   ในระเบียบนี ้

         “มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

         “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะ”  หมายความวา  คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

    “คณบดี”  หมายความวา คณบดีของคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม     

“องคการนักศึกษา” หมายความวา องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

 “สภานักศึกษา” หมายความวา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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“องคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา”  หมายความวา องคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “สโมสรนักศึกษาคณะ” หมายความวา สโมสรนักศึกษาคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

         “ชมรม”  หมายความวา ชมรมท่ีสังกัดองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

         “ชมรมคณะ”  หมายความวา ชมรมท่ีสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะ 

         “นักศึกษา”  หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

    “การพัฒนานักศึกษา”  หมายความวา ฝกใหรูจักคิด  วิเคราะห  คิดสังเคราะหและ

คิดอยางเปนระบบ ฝกใหเปนผูรูและผูสรางองคความรูไดดวยตนเอง ฝกใหรูจักการเรียนรูรวมกันและทํางาน

รวมกันเปนหมูคณะ ฝกใหกลาแสดงผลงานและเรียนรูจากสังคม รวมท้ังชี้แนะใหเกิดความรู ความเขาใจใน

หลักและวิธีการสรางภาวะผูนํา และการดํารงตนในฐานะพลเมืองและพลโลกท่ีมีคุณภาพ 

   “พรรคนักศึกษา”  หมายความวา นักศึกษาท่ีรวมกันเพ่ือวัตถุประสงคในการ

ดําเนินการหาสมาชิก และสมัครเขารับการเลือกตั้งเพ่ือดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริหารองคการบริหาร

กิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ สภานักศึกษา และองคกรอ่ืนในสังกัดองคการนักศึกษา  

   “ประชาพิจารณ”  หมายความวา กระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยหรือองคการบริหาร

กิจกรรมนักศึกษา   เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นในโครงการหรือปญหาสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

นักศึกษาสําหรับเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยหรือองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษาใน

การดําเนินงานอันมีผลกระทบตอนักศึกษา 

   “ประชามติ”  หมายความวา กระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยหรือองคการบริหาร

กิจกรรมนักศึกษา ขอปรึกษาความเห็นของนักศึกษาวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยหรือองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา เห็นวาอาจกระทบถึงผลประโยชนไดเสียของ

มหาวิทยาลัย องคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือนักศึกษา 

   “การสํารวจความเห็น”  หมายความวา กระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยหรือองคการ

บริหารกิจกรรมนักศึกษา  ใชในการขอทราบความคิดเห็นของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งท่ีตองการสํารวจหรือ

ตองการทราบ “ความเห็น” ในการกระทําตอบุคคล สภานักศึกษา หรือองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

ขอ ๖ ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  

สําหรับองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษาตามโครงการนักศึกษาปวงชนเพ่ือปริญญา (กศ.ป.ป.) อาจใชระเบียบนี้

โดยอนุโลม   

ขอ ๗ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให

เปนไปตามระเบยีบนี ้

   ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจในการ

ตีความและวินิจฉัย 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
  

ขอ ๘   ใหมีองคการนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  ขอ ๙   องคการนักศึกษา ตั้งอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาเขตสวนทะเลแกว 

  ขอ ๑๐   องคการนักศึกษาใชชื่อภาษาไทยวา “องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ    

พิบูลสงคราม” ใชชื่อยอวา “อ.มรพส.” ใชชื่อภาษาอังกฤษวา “Pibulsongkram Rajabhat University 

Student Organization”  ใชชื่อยอภาษาอังกฤษวา PSRU.S.O. เครื่องหมาย อ.มรพส. เปนรูปสัญลักษณ

ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลอมรอบดวยตัวหนังสือมีขอความวา “องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พิบูลสงคราม” 

  ขอ ๑๑   องคการนักศึกษาประกอบดวย สภานักศึกษา และองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

   สภานักศึกษาใชชื่อภาษาไทยวา  “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”  

ใชชื่อยอวา “สน.มรพส.” ใชชื่อภาษาอังกฤษวา “ Pibulsongkram  Rajabhat University Student  

Council”   ใชชื่อยอภาษาอังกฤษวา  PSRU.S.C.  เครื่องหมายสภานักศึกษาเปนรูปสัญลักษณประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ลอมรอบดวยตัวหนังสือมีขอความวา  “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” 

   องคการบริหารกิจกรรมนักศึกษาใชชื่อภาษาไทยวา  “องคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”  ใชชื่อยอวา “อบ.มรพส.”  ใชชื่อภาษาอังกฤษวา 

“Pibulsongkram  Rajabhat University Student Administration”  ใชชื่อยอภาษาอังกฤษวา PSRU.S.A.   

เครื่องหมายองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษาเปนรูปสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ  ลอมรอบดวย

ตัวหนังสือมีขอความวา  “องคการบริหารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” 
 

หมวด  ๒ 

วัตถุประสงค 
 

ขอ ๑๒   องคการนักศึกษานี้เปนองคการประสานงานการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา

นักศึกษา   มีวัตถุประสงคดังนี้ 

   (๑)  เพ่ือสงเสริมการสรางภาวะผูนํา การปกครองและการบริหารจัดการดวยหลัก

ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล 

(๒)  เพ่ือสงเสริมการสรางเสริมความสมบูรณดานปญญา จิตใจ และบุคลิกภาพดวย

ดุลยภาพของพุทธิศึกษา  จริยศึกษา  พลศึกษา  และหัตถศึกษา 

   (๓) เพ่ือสงเสริมใหรูจักคุณคาของความดีและความงามของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

และภูมิปญญาทองถ่ินกับทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหม่ันคงถาวร 
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(๔)  เพ่ือสงเสริมการบําเพ็ญประโยชนใหกับสังคม  และสงเสริมการดํารงตนในฐานะ

พลเมืองและพลโลกท่ีมีคุณภาพ 
 

หมวด  ๓ 

สิทธิและหนาท่ี 
  

  ขอ ๑๓  นักศึกษาทุกคนมีสิทธิและหนาท่ีเทาเทียมกัน 

  ขอ ๑๔  นักศึกษามีสิทธิดังนี้ 

(๑)  มีสิทธิเทาเทียมกันในการสมัครรับเลือกตั้งและออกเสียงในกิจการตางๆ ของ 

นักศึกษาตามระเบียบขอบังคับเก่ียวกับกิจการนั้นๆ 

(๒)  มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและวิจารณอยางเสรีภายในขอบเขตของระเบียบ 

แบบแผนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  รวมท้ังมีสิทธิใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการและ

การเรียนการสอน 

(๓)  มีสิทธิในการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

ขอ ๑๕   นักศึกษามีหนาท่ีดังนี้ 

        (๑)  ธํารงไวซ่ึงความสามัคคี เกียรติยศและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและของ

นักศึกษา 

        (๒)  ศึกษาเลาเรียนและทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนควบคูกันไป 

        (๓)  ปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และประเพณี อันดีงามของ

มหาวิทยาลัย  

         (๔)  ผดุงไวซ่ึงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

         (๕)  ไปใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการองคการนักศึกษา 

         (๖)  ไปรวมทําประชาพิจารณ และออกเสียงประชามติ หรือทําประชาพิจารณใน

โครงการ  หรือปญหาสําคัญท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา 

         (๗)  สนับสนุนและใหความคิดเห็นในกรณีใดกรณีหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยหรือองคการ

นักศึกษาตองการสํารวจหรือตองการทราบ “ความเห็น” 

      นักศึกษาท่ีไมไปใชสิทธิเลือกตั้งตาม (๕) ยอมเสียสิทธิบางประการตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

หมวด  ๔  

สภานักศึกษา 

 

ขอ ๑๖  สภานักศึกษาประกอบดวยสมาชิกสภานักศึกษาจากทุกคณะๆ ละ  ๔  คน 

ขอ ๑๗  คณะกรรมการสภานักศึกษา   มีดังนี้ 
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          (๑)  กรรมการบริหารสภานักศึกษาประกอบดวย  ประธานสภานักศึกษา   

รองประธานสภา  เลขานุการ  และประชาสัมพันธ 

(๒)  กรรมาธิการสภานักศึกษาประกอบดวย กรรมาธิการฝายพิจารณาโครงงานและ

งบประมาณ กรรมาธิการฝายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา และกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นของ

นักศึกษา 

ขอ ๑๘  สภานักศึกษา มีหนาท่ีดังนี้ 

        (๑)  ดําเนินการประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษา 

        (๒)  เปนตัวแทนรักษาสิทธิและผลประโยชนของนักศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวกับ    

กิจกรรมนักศึกษา 

(๓)  ควบคุมตรวจสอบการบริหารงานและการดําเนินงานขององคการบริหาร 

กิจกรรมนักศึกษา   ใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค และงบประมาณท่ีไดรับ 

(๔)  เปนศูนยกลางรับฟงความคิดเห็นและเรื่องราวรองทุกขจากนักศึกษาเพ่ือ 

พิจารณาเสนอแนะหาทางแกไข 

(๕)  รวมกับองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  ในการเสนอความคิดเห็นตอ

มหาวิทยาลัยในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 

(๖)  กําหนดระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานภายในของสภานักศึกษาตามท่ี

เห็นสมควร  

(๗)  พิจารณาใหความเห็นชอบโครงงาน และงบประมาณขององคการบริหาร

กิจกรรมนักศึกษา  และสภานักศึกษาเพ่ือเสนอขออนุมัติตอมหาวิทยาลัย 

               (๘)  พิจารณาไกลเกลี่ยขอขัดแยงในการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา 

                  (๙)  ใหขอเสนอแนะการดําเนินงานขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

     ขอ ๑๙  สมาชกิสภานักศึกษา  มีหนาท่ีดังนี้ 

         (๑)  ปฏิบัติตามระเบียบของสภานักศึกษา  

(๒)  รับฟงความคิดเห็น และขอวิจารณของนักศึกษาอันจักเปนประโยชนตอ

สวนรวมเพ่ือเสนอตอสภานักศึกษา 

ขอ ๒๐  ประธานสภา  มีหนาท่ีดังนี้ 

          (๑)  เปนประธานในท่ีประชุมสภานักศึกษาและท่ีประชุมองคการนักศึกษา 

(๒)  ควบคุมการดําเนินกิจกรรมของสภานักศึกษา 

(๓)  รายงานใหสภานักศึกษาทราบในเรื่องตางๆ ท่ีไดรับมา 

(๔)  เปนผูลงนามในหนังสือท่ีออกในนามของสภานักศึกษา 

(๕)  มอบหมายใหสมาชิกสภานักศึกษาปฏิบัติงานเฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบของ

สภานักศึกษา 
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ขอ ๒๑  รองประธานสภา  มีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  เปนผูชวยประธานสภานกัศึกษา ในกิจการท่ีไดรับมอบหมายจากประธานสภา

นักศึกษา 

(๒)  เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภานักศึกษา ในกรณีท่ีประธานสภานักศึกษาไม

อาจปฏิบัติหนาท่ีได 

ขอ ๒๒  เลขานุการสภา  มีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  ออกหนังสือนัดประชุมและจัดทําวาระการประชุมสภานักศึกษา 

(๒)  จัดทํารายงานการประชุมและแจงมติการประชุมใหองคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา และผูเก่ียวของทราบ 

(๓)  เก็บรักษาเอกสารตางๆ ของสภานักศึกษา 

(๔)  ทําหนาท่ีธุรการอ่ืนๆ ของสภานักศึกษา 

(๕)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย 

ขอ ๒๓  ประชาสัมพันธสภา  มีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)   แถลงขาวสารของสภานักศึกษา 

(๒)  ประสานงานระหวางสภานักศึกษากับนักศึกษาและหนวยงานอ่ืนๆ 

        (๓)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย 

ขอ ๒๔ กรรมาธิการฝายพิจารณาโครงงานและงบประมาณ มีหนาท่ีดังนี้ 

            (๑)  พิจารณาโครงงานและงบประมาณท่ีไดรับมอบหมายจากสภานักศึกษา 

            (๒)  ชี้แจงผลการพิจารณาโครงงาน และงบประมาณตอสภานักศึกษา 

ขอ ๒๕  กรรมาธิการฝายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา  มีหนาท่ีดังนี้ 

            (๑)  ติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

            (๒)  ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติแลว 

ขอ ๒๖  กรรมาธิการฝายรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา  มีหนาท่ีดังนี้ 

                      (๑)  รวบรวมและพิจารณาขอเสนอตาง ๆ ของนักศึกษาเพ่ือเสนอตอสภานักศึกษา 

                      (๒)  สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมของนักศึกษา  

ขอ ๒๗  การดําเนินงานของสภานักศึกษา 

             (๑)  กรรมการบริหารสภานักศึกษาเปนผูดําเนินการจัดทําโครงงานและงบประมาณ 

ของสภานักศึกษา 

             (๒)  แตงตั้งกรรมาธิการตาม ๑๗ (๒) และอาจแตงตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจเพ่ือ

ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีสภานักศึกษามอบหมาย 

ใหกรรมาธิการแตละฝายเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ 

จากกรรมาธิการในฝาย 
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ประธานกรรมาธิการอาจเชิญบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง  หรือแสดงความคิดเห็น

ในเรื่องท่ีกรรมาธิการกําลังพิจารณาอยู 

การดําเนินงานตามท่ีสภานักศึกษามอบหมายเม่ือไดพิจารณาดําเนินการเสร็จแลว  

ใหรายงานตอสภานักศึกษา 

             (๓)  ใหสภานักศึกษาดําเนินการเปดอภิปรายท่ัวไป  ในเรื่องเก่ียวกับกิจการของ

องคการนักศึกษา  เม่ือสมาชิกสภานักศึกษาไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมด ลงมติ

เห็นชอบดวยท่ีจะใหเปดอภิปรายท่ัวไป หรือเม่ือนักศึกษาจํานวน ๕๐๐ คนข้ึนไป รวมกันเขาชื่อเสนอตอสภา

นักศึกษา       

 

หมวด   ๕   

 องคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

 

ขอ ๒๘  องคการบริหารกิจกรรมนักศึกษาเปนศูนยกลางของกิจกรรมนักศึกษา และ 

ดําเนินงานตามวัตถุประสงคขององคการนักศึกษา 

ขอ ๒๙  สมาชิกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประกอบดวย 

(๑)  สมาชิกสามัญ  ไดแก  นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

(๒)  สมาชิกวิสามัญ  ไดแก นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาตามหลักสูตรในระดับสูง หรือต่ํา

กวาปริญญาตรี  หรืออ่ืนๆ 

ขอ ๓๐  สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 

(๑)  สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญมีสวนเขารวมกิจกรรมและใชบริการตางๆ ท่ี

องคการบริหารกิจกรรมนักศึกษาจัดใหมีข้ึน  และสมาชิกอาจใชอาคารสถานท่ีขององคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษาได  ท้ังนี้ตองอยูภายใตระเบียบขอบังคับขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

(๒)  สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญมีสิทธิเสนอขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงาน  และความเจริญกาวหนาขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

(๓)  สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญมีหนาท่ีใหความรวมมือกับองคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา ในการดําเนินกิจการตาง ๆ   

  (๔)  สมาชิกสามัญมีสิทธิท่ีจะเลือกตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงตางๆ ในองคการ

บริหารกิจกรรมนักศึกษา  

(๕)  สมาชิกสามัญท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของตําแหนงมีสิทธิสมัครและมี

สิทธิไดรับเลือกเขาดํารงตําแหนงตางๆ ในองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา      

ขอ ๓๑  สมาชิกภาพของสมาชิกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา จะสิ้นสุดเม่ือพนสภาพการ

เปนนักศึกษา 
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ขอ ๓๒  คณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มีดังนี้   

            (๑)  คณะกรรมการบริหารไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากนักศึกษามีจํานวน ๑๑ คน

ประกอบดวย นายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา อุปนายกคนท่ี ๑ อุปนายกคนท่ี ๒ เลขานุการ เหรัญญิก  

ประชาสัมพันธ ปฏคิม สวัสดิการ แสงเสียง พัสดุ และศิลปกรรม 

    (๒) คณะกรรมการกลาง ประกอบดวยประธานสโมสรนักศึกษาคณะ   

(๓) ประธานกรรมการฝายประกอบดวย ประธานกรรมการฝายกีฬา ประธาน

กรรมการฝายศิลปวฒันธรรมประเพณีและบําเพ็ญประโยชน ประธานกรรมการฝายนักศึกษาสัมพันธ 

ขอ ๓๓ คณะกรรมการฝายตาง ๆ มีดังนี้ 

(๑)  คณะกรรมการฝายกีฬาอาจประกอบดวย ประธานกรรมการฝาย   

รองประธานกรรมการฝาย ประธานชมรมกรีฑา ประธานชมรมยิงปน ประธานชมรมกีฬาทางน้ํา ประธาน

ชมรมกีฬาในรม ประธานชมรมตะกรอ ประธานชมรมเทนนิส ประธานชมรมบาสเกตบอล ประธานชมรม

ฟุตบอล ประธานชมรมรักบี้ฟุตบอล ประธานชมรมแบดมินตัน ประธานชมรมวอลเลยบอล ประธานชมรม

ปงปอง ประธานชมรมมวย ประธานชมรมฟนดาบ ประธานชมรมยโูด และประธานชมรมซอฟทบอล 

            (๒)  คณะกรรมการฝายศิลปวัฒนธรรมประเพณีและบําเพ็ญประโยชน  อาจ

ประกอบดวย ประธานกรรมการฝาย รองประธานกรรมการฝาย ประธานชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย  

ประธานชมรมดนตรีสากล ประธานชมรมพุทธศิลป ประธานชมรมอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน ประธาน

ชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประธานชมรมการแสดง และประธานชมรมมุสลิม 

(๓)  คณะกรรมการฝายนักศึกษาสัมพันธ อาจประกอบดวย ประธานกรรมการฝาย  

รองประธานกรรมการฝาย ประธานชมรมเชียร ประธานชมรมถายภาพ ประธานชมรมวรรณศิลป และประธาน

ชมรมปาฐกถาและโตวาที 

 การกําหนดใหมีชมรมใดตาม ๓๓ (๑)  (๒)  และ (๓)   ใหคณะกรรมการตาม ๓๒ (๑) และ (๒)  

เปนผูกําหนด 

ขอ ๓๔  คณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มีหนาท่ีดังนี้ 

   (๑)  พิจารณาและวางแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ

นักศึกษา 

(๒)  บริหารและดูแลความเรียบรอยท้ังปวงเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา 

(๓)  ควบคุมและใหความสะดวกในการดําเนินงานของชมรมตางๆ 

(๔)  พิจารณาจัดสรรงบประมาณและโครงงานขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

เพ่ือเสนอตอสภานักศึกษา 

ขอ ๓๕  คณะกรรมการบริหารมีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  ประสานงาน และใหความสะดวกในการดําเนินงานของชมรมตางๆ 
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(๒)  ดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีแถลงไว และวัตถุประสงคขององคการ

นักศึกษา 

(๓)  แถลงนโยบายจัดทําโครงงานและงบประมาณประจําป ของคณะกรรมการ

บริหารเพ่ือเสนอตอสภานักศึกษา 

ขอ ๓๖  คณะกรรมการกลาง มีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  ประสานงาน 

(๒)  ใหความรวมมือในการดําเนินงานขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

ขอ ๓๗  ประธานกรรมการฝาย  มีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  ประสานงานระหวางคณะกรรมการฝายกับองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

   (๒)  นําโครงงานและงบประมาณของชมรมตาง ๆ เสนอตอนายกองคการบริหาร

กิจกรรมนักศึกษา  

(๓)  ดูแล และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของชมรม 

ขอ ๓๘  นายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  มีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  เปนผูแทนนักศึกษาในกิจกรรมตามวัตถุประสงคขององคการนักศึกษา 

(๒)  เปนประธานท่ีประชมุคณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

  (๓)  รับผิดชอบในการดําเนินงานของคณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา  

(๔)  เปนผูเสนอขอความเห็นชอบโครงงานและงบประมาณขององคการบริหาร

กิจกรรมนักศึกษาตอสภานักศึกษา 

(๕)  เปนผูเสนอใหอธิการบดีแตงต้ังกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา และ

คณะกรรมการฝายตางๆ 

ขอ ๓๙  อุปนายก  มีหนาท่ีดังนี้ 

    (๑)  ปฏิบัติงานแทนนายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  ในกรณีท่ีนายกองคการ

บริหารกิจกรรมนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได               

(๒)  ดําเนินงานตามท่ีนายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มอบหมาย 

ขอ ๔๐  เลขานุการ  มีหนาท่ีดังนี้ 

  (๑)  จัดทําระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา  

(๒)  บันทึกและทํารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา  และสงใหกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา กอนมีการประชุมครั้งตอไปอยางนอย ๓ วัน 

(๓)  รับ – สง  และโตตอบหนังสือของคณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา  

    49 
 



 

 

คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

(๔)  รวบรวมโครงงานและงบประมาณของคณะกรรมการฝายบริหารเสนอตอ 

คณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

(๕)  ดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

ขอ ๔๑  เหรัญญิก  มีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  ควบคุมการรับจายเงินทุกประเภทของคณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา   ใหเปนไปตามระเบียบขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

(๒)  จัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการองคการ

บริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือเพ่ือตรวจสอบเปนครั้งคราว 

(๓) รายงานฐานะทางการเงิน และทรัพยสินขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

ขอ ๔๒  ปฏิคม  มีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  รับผิดชอบในงานดานการรับรองและบริการ  

(๒) ประสานงานกับฝายตางๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๓  ประชาสัมพันธ มีหนาท่ีดังนี้  

(๑)  ประชาสัมพันธและเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ

วัตถุประสงคและการดําเนินงานองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา    

(๒)  เผยแพรกิจการและระเบียบขอบังคับของนักศึกษาใหสมาชิกทราบ 

ขอ ๔๔  พัสดุ   มีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  จัดทําบัญชีรายการพัสดุตางๆ  

(๒)  จัดซ้ือและซอมบํารุงรักษาพัสดุขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ใหเปนไป

ตามระเบียบขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

(๓)  ควบคุมการเบิกจายพัสดุตางๆ ใหกับกรรมการฝายตางๆ  

ขอ ๔๕ สวัสดิการ   มีหนาท่ีดังนี้   

(๑)  รับผิดชอบงานดานสวัสดิการ  

(๒)  ประสานงานกับกรรมการคณะตางๆ ในดานสวัสดิการ 

ขอ ๔๖  ศิลปกรรม  มีหนาท่ีประสานงานดานศิลปกรรม   

ขอ ๔๗  แสงเสียง   มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานแสงเสียง   
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หมวด  ๖  

สโมสรนักศึกษาคณะ 

 

   ขอ ๔๘  ชื่อ  ชื่อยอ  เครื่องหมายของสโมสรนักศึกษาคณะ ใหสโมสรนักศึกษาแตละคณะ  

เปนผูกําหนด 

   ขอ ๔๙  สโมสรนักศึกษาคณะเปนศูนยกลางของกิจกรรมนักศึกษาแตละคณะ  และ

ดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการนักศึกษา 

ขอ ๕๐  สมาชกิสโมสรนักศึกษาคณะ ไดแกนักศึกษาของแตละคณะ 

ขอ ๕๑  สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก ไดแก สิทธิและหนาท่ีของสมาชิกสโมสรนักศึกษา 

ตามขอ ๓๐   ท้ังนี้  เฉพาะภายในขอบเขตของแตละคณะ  

ขอ ๕๒  สมาชิกภาพของสมาชิกสโมสรคณะจะสิ้นสุดเม่ือพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ของคณะนั้นๆ     

ขอ ๕๓  คณะกรรมการสโมสรคณะ  ประกอบดวย 

(๑)  คณะกรรมการฝายบริหารคณะไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากนักศึกษา มีจํานวน

ตามขอ ๕๔ 

(๒)  ผูแทนชั้นป   

(๓)  ประธานกรรมการฝาย ประกอบดวย ประธานกรรมการฝายกีฬา ประธาน

กรรมการฝายศิลปวัฒนธรรมประเพณีและบําเพ็ญประโยชน ประธานกรรมการฝายนักศึกษาสัมพันธ และ

ประธานกรรมการฝายวิชาการ 

  การกําหนดจํานวนคณะกรรมการฝายบริหารคณะตาม (๑) ใหเปนไปตามประกาศของคณะ 

  ขอ ๕๔  คณะกรรมการฝายบริหาร ประกอบดวย ประธานสโมสร และตําแหนงอ่ืนตามนัย

แหงขอ ๓๒ (๑)   แตท้ังนี้  จํานวนหรือตําแหนงคณะกรรมการ อาจเพ่ิมหรือลดลงตามความเหมาะสมของแต

ละคณะ 

ขอ ๕๕  คณะกรรมการฝาย  มีดังนี้ 

(๑)  กรรมการฝายกีฬา อาจประกอบดวย ประธานกรรมการฝาย รองประธาน

กรรมการฝาย ประธานชมรมกรีฑา ประธานชมรมกีฬาในรม ประธานชมรมกีฬาทางน้ํา ประธานชมรมตะกรอ  

ประธานชมรมเทนนิส  ประธานชมรมบาสเกตบอล  ประธานชมรมแบดมินตัน  ประธานชมรมฟุตบอล  ประธาน

ชมรมรักบี้ฟุตบอล ประธานชมรมวอลเลยบอล ประธานชมรมปงปอง ประธานชมรมมวย ประธานชมรมฟนดาบ 

ประธานชมรมยูโด และประธานชมรมยิงปน 

(๒) กรรมการฝายศิลปวัฒนธรรมประเพณีและบําเพ็ญประโยชน อาจประกอบดวย  

ประธานกรรมการฝาย รองประธานกรรมการฝาย ประธานชมรมดนตรี ประธานชมรมพุทธศิลป ประธาน

ชมรมอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน 
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 (๓)  กรรมการฝายนักศึกษาสัมพันธ  อาจประกอบดวย ประธานกรรมการฝาย  

รองประธานกรรมการฝาย  ประธานชมรมเชียร  ประธานชมรมวิเทศสัมพันธ  และประธานชมรมปาฐกถาและ

โตวาที 

  (๔)  กรรมการฝายวิชาการ อาจประกอบดวย ประธานกรรมการฝาย รองประธาน

กรรมการฝาย  และประธานชมรมฝายวิชาการ 

 การกําหนดใหมีชมรมใดตาม (๑)  (๒)  (๓)  และ (๔)  ใหคณะกรรมการตามขอ ๕๓ (๑) และ 

(๒) เปนผูกําหนด 

ขอ ๕๖ หนาท่ีกรรมการสโมสรคณะในแตละตําแหนงเปนไปนัยแหงหนาท่ีของคณะกรรมการ

องคการนักศึกษา  ดังท่ีระบุไวตามขอ ๓๔   ท้ังนี้ เฉพาะภายในขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบของแตละคณะ  การ

ดําเนินงานของสโมสรคณะจะตองเปนเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานเพ่ือประโยชนและวัตถุประสงคโดยสวนรวม

ขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

 

หมวด  ๗   

คุณสมบัติและสมาชิกภาพในองคการนักศึกษา 

 

ขอ ๕๗  คุณสมบัติของสมาชิกสภานักศึกษา 

(๑)  เปนสมาชิกสามัญขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

(๒)  ไมดํารงตําแหนงกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา กรรมการบรหิาร 

สโมสรคณะ และประธานชมรม 

 (๓)  ไมอยูในระหวางถูกลงโทษพักการศึกษา ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย              

วาดวย วินัยนักศึกษา   

(๔)  มีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ 

ขอ ๕๘  สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษา สิ้นสุดลงเม่ือ 

(๑)  ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสภานักศึกษาตามขอ ๕๔ 

(๒)  ออกตามวาระ 

(๓)  ลาออก 

(๔)  พนสภาพจากการเปนนักศึกษาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวย  

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                

(๕)  มหาวิทยาลัยประกาศยุบสภานักศึกษา 

ขอ ๕๙  คุณสมบัติผูดํารงตําแหนงกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มีดังนี้คือ 

(๑) นายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

ก. เปนสมาชิกสามัญ 
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ข. ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา ๔ ภาคเรียนปกติ หรือเทียบเทา 

ค. มีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ ในวันสมัครรับเลือกตั้ง  

ง. ไมอยูในระหวางถูกลงโทษพักการศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย   

วาดวย  วินัยนักศึกษา   

(๒)  กรรมการตําแหนงอ่ืน  

ก. เปนสมาชิกสามัญ 

ข. มีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐  ในวันสมัครรับเลือกตั้ง  

ค. ลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคเรียนปกติ   

ง. ไมอยูในระหวางถูกลงโทษพักการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัย   

วาดวย  วินัยนักศึกษา   

ขอ ๖๐  คุณสมบัติผูดํารงตําแหนง เปนกรรมการสโมสรคณะ มีดังนี้ 

(๑)  ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ 

ก. เปนสมาชิกสามัญ 

 ข. ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา ๔ ภาคเรียนปกติหรือเทียบเทา 

ค. มีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ ในวันสมัครรับเลือกตั้ง  

ง. ไมอยูในระหวางถูกลงโทษพักการศึกษาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

วาดวย  วินัยนักศึกษา  

(๒)  กรรมการตําแหนงอ่ืน  

ก. เปนสมาชิกสามัญ 

ข. ลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคเรียนปกติ ยกเวนผูแทนชั้นป  

ค. มีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ ในวันสมัครรับเลือกตั้ง  

ง. ไมอยูในระหวางถูกลงโทษพักการศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

วาดวย วินัยนักศึกษา   

ขอ ๖๑  สมาชิกภาพการเปนกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา และกรรมการสโมสร

นักศึกษาคณะ สิ้นสุดลงเม่ือ 

(๑) ออกตามวาระ 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติตาม ๕๖ และ ๕๗ 

(๔) อธิการบดีสั่งใหพนจากกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ท้ังนี้ โดยมติ

ของสภานักศึกษาหรือโดยท่ีเห็นสมควร  ในกรณีท่ีเปนกรรมการสโมสรคณะ  คณบดีสั่งใหพนจากกรรมการ

สโมสรคณะ  ท้ังนี้  โดยมติของคณะกรรมการสโมสรคณะ หรือโดยท่ีเห็นสมควร 

 

    53 
 



 

 

คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

หมวด  ๘  

 การเลือกตั้งกรรมการ 

 

ขอ ๖๒  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และ

กรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา   ซ่ึงประกอบดวย  รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน  

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา  ประธานสภานักศึกษา  นายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา และประธาน

สโมสรนักศึกษาคณะเปนกรรมการ  

การเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา   

ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม และรายงานผลการเลือกตั้งใหมหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือพิจารณาแตงตั้งตอไป  

โดยใหดําเนินการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ  ตอไปนี้ 

ขอ ๖๓  การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

(๑)  การเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษาใหดําเนินการเลือกตั้งเปนรายบุคคล โดยให

นักศึกษาแตละคณะทําการออกเสียงโดยตรงและลับ 

(๒)  การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาใหดําเนินการ ดังนี้ 

   ก. ในการประชุมของสภานักศึกษาครั้งแรก ใหสมาชิกท่ีเขารวมประชุม

เลือกประธานหนึ่งคนโดยคะแนนเสียงขางมากใหทําหนาท่ีเปนประธานชั่วคราวในท่ีประชุม ถาคะแนนเสียง

เทากันใหมีการเลือกใหมจากผูท่ีคะแนนเสียงเทากัน  

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเพ่ือเขาดํารงตําแหนงประธานสภา

นักศึกษา รองประธานสภานักศึกษา เลขานุการ และประชาสัมพันธสภานักศึกษา  สมาชิกแตละคนมีสิทธิ

เสนอชื่อไดหนึ่งชื่อการเสนอนั้นใหมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา ๕ คน  

ในกรณีท่ีมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวและผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ ยินยอมให

ถือวาไดรับเลือก เม่ือท่ีประชุมลงมติรับรองดวยคะแนนเสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งขององคประชุม   

ในกรณีท่ีมีการเสนอชื่อหลายชื่อ ผูท่ีไดรับเลือกตองเปนผูท่ีไดรับคะแนน

เสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมด   แตถาผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดไมเกินก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด   ก็ใหทําการลงคะแนนเลือกตั้งใหมระหวางบุคคลท่ีไดรับคะแนนอันดับท่ี ๑  และ

อันดับท่ี ๒  และถือวาผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูท่ีไดรับการเลือกต้ัง  ถามีผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดไดรับคะแนน

เทากันใหประธานท่ีประชุมเปนผูชี้ขาด 

ข. สมาชิกสภานักศึกษาจะดํารงตําแหนงในสภานักศึกษา  ขณะเดียวกันได

เพียงตําแหนงเดียว 

         ค. ใหประธานสภานักศึกษาท่ีไดรับการเลือกตั้งเสนอชื่อกรรมการบริหาร

สภานักศึกษาตออธิการบดีภายใน ๓ วัน  หลังจากปรากฏผลการเลือกตั้ง 
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ขอ ๖๔  การเลือกตั้งคณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

                 (๑)  การสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารองคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา  ใหนักศึกษาท่ีสนใจและมีคุณสมบัติตาม ๕๙  สมัครเปนชุด โดยมีผูสมัครในตําแหนงนายกองคการ

บริหารกิจกรรมนักศึกษาเปนหัวหนาชุด และใหเสนอรายชื่อผูสมัครรวมเปนชุดเดียวกันครบทุกตําแหนงตาม 

๓๒ (๑)  ตอคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งภายในเวลาท่ีกําหนด 

(๒)  เม่ือไดดําเนินการตาม ๖๔ (๑) แลว ใหผูสมัครเขารับการเลือกตั้งมีการแถลง

นโยบายกอนกําหนดวันเลือกตั้ง  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด                  

(๓)  วิธีการเลือกต้ัง  ใหนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัยทําการออกเสียงโดยตรงและลับ  

สวนรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการเลือกตั้งและการนับคะแนน  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเปนผูกําหนด   

และประกาศใหทราบกอนวันรับสมัคร   

(๔)  การเลือกตั้งกรรมการฝายตางๆ และประธานชมรมขององคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษาใหดําเนินการตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

       ก. ใหประธานชมรมกีฬาแตละประเภทจากคณะตางๆ รวมกันพิจารณา

เลือกประธานชมรมกีฬา  ประเภทนั้นๆ ในสวนกลางยกเวนชมรมกีฬาประเภทท่ีไมมีในคณะ ใหสมาชิกของ

ชมรมกีฬานั้นๆ รวมกันพิจารณาเลือกประธานชมรมโดยตรง ชมรมอ่ืนๆ ในสังกัดองคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษาใหสมาชิกของชมรมนั้นเปนผูพิจารณาเลือกประธานชมรมโดยตรง 

       ข. ใหประธานชมรมตางๆ ท่ีสังกัดอยูในแตละฝายรวมกันพิจารณาเลือก

บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการฝายนั้นๆ สําหรับประธาน

และรองประธานกรรมการฝายกีฬา ใหประธานกรรมฝายกีฬาของทุกคณะ และประธานชมรมกีฬาทุกประเภท

ในสังกัดองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษาเปนผูรวมพิจารณาเลือก  

                           ค. สําหรับกรรมการบริหารอ่ืนๆ ในแตละฝายนั้นใหคณะกรรมการในแตละ

ฝายเปนผูพิจารณาเสนอแตงตั้งตามความเหมาะสม 

ขอ ๖๕  ใหนายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ท่ีไดรับการเลือกตั้ง ตามขอ ๖๔ (๓) 

รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมดเสนออธิการบดีเพ่ือประกาศแตงตั้ง

ภายในเดือนกุมภาพันธของป 

ขอ ๖๖  การดํารงตําแหนงคณะกรรมการองคการนักศึกษาตามหมวดนี้จะสมบูรณเม่ือ

มหาวิทยาลัยไดประกาศรายชื่อเปนทางการ 

ขอ ๖๗  ในกรณีท่ีกรรมการขององคการนักศึกษาตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดวางลง  ให

ดําเนินการเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงแทน  ตามวิธีการท่ีระบุไวในหมวดนี้  ยกเวนกรรมการบริหารองคการบริหาร

กิจกรรมนักศึกษา ใหนายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา เปนผูเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมตออธิการบดีเพ่ือ

แตงตั้ง  
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ขอ ๖๘  การเลือกตั้งกรรมการสโมสรคณะ 

(๑)  ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสโมสรนักศึกษา

คณะ ซ่ึงประกอบดวย รองคณบดี หรือผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน  

อาจารยท่ีปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ เปนกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง

กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ และรายงานผลการเลือกตั้งใหคณบดีทราบเพ่ือประกาศแตงตั้งตอไป 

(๒)  การเลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  ใหนําความตามท่ีระบุไวในหมวดนี้

มาบังคับใชโดยอนุโลม 

หมวด ๙   

งบประมาณและการเงิน 

 

ขอ ๖๙  งบประมาณในการดําเนินงานขององคการนักศึกษา อาจไดจาก 

(๑)  เงินรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษา  เปนคาบํารุงกิจกรรมเสริม

หลักสูตร   และท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษาเปนคาบํารุงกิจกรรมกีฬา 

(๒)  เงินอุดหนุนพิเศษจากมหาวิทยาลัย 

(๓)  เงินรายไดอ่ืนๆ 

ขอ ๗๐  เงินรายไดตามขอ ๖๙ (๑) และ (๒)  ใหเบิกจายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๗๑  เงินรายไดตาม ๖๙ (๓) ใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑)  ใหสโมสรนักศึกษาปดประกาศเก่ียวกับเงินรายไดอ่ืนๆ ใหนักศึกษาทราบท่ัวกัน 

 (๒)  ใหเหรัญญิกขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือประธานชมรมนําฝาก

ธนาคารในนามองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือในนามชมรม      

(๓)  การเบิกจายเงินขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือชมรมในสวนนี้  

นายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือประธานกรรมการฝาย รวมกับเหรัญญิกขององคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา หรือประธานชมรมเปนผูลงนามเบิกจาย ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาในกรณีการเบิก

จายเงินของสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรมนักศึกษาคณะใหนําระเบียบวิธีการเบิกจายเงินดังกลาวขางตนไป

ใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๗๒ การจัดสรรเงินงบประมาณใหแกสภานักศึกษา องคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

และสโมสรคณะ ใหคณะกรรมการบริหารองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา รวมกับนายกสโมสรคณะทุกคณะ   

พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม  และเสนอขออนุมัติตอมหาวิทยาลัย 

ขอ ๗๓  การจัดสรรเงินงบประมาณขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ใหคณะกรรมการ

องคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา เปนผูพิจารณา กรณีการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกชมรมใด ประธานชมรม

นั้นมีสิทธิเขาชี้แจงถึงความจําเปนในการของบประมาณ แตประธานชมรมทุกชมรมไมมีสิทธิ์ออกเสียง
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ลงคะแนน การจัดสรรเงินงบประมาณของสโมสรคณะใหนําระเบียบการจัดสรรเงินงบประมาณดังกลาวขางตน

ไปใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๗๔  การพิจารณาโครงงานและงบประมาณ 

(๑)  โครงงานและงบประมาณตองแบงเปนหมวด  ดังนี้ 

ก. โครงงานและงบประมาณของสภานักศึกษา 

ข. โครงงานและงบประมาณขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

ค. โครงงานและงบประมาณของสโมสรคณะ 

(๒)  เม่ือสภานักศึกษาไดรับโครงงานและงบประมาณแลว  ใหประธานสภานักศึกษา

เปนผูมอบหมายใหกรรมาธิการฝายพิจารณาโครงงานและงบประมาณนําไปพิจารณา 

(๓)  เม่ือคณะกรรมาธิการฝายพิจารณาโครงงานและงบประมาณไดพิจารณาแลว   

ใหนําเสนอและชี้แจงโครงงานและงบประมาณตอสภานักศึกษา ถาสมาชิกสภานักศึกษาผูใดตองการใหผูท่ี

เก่ียวของกับโครงงานและงบประมาณมาชี้แจงก็ใหเสนอตอประธานสภานักศึกษา เพ่ือขอมติจากท่ีประชุม 

ขอ ๗๕  ระเบียบการพิจารณารางโครงงานและงบประมาณขององคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา  

(๑)  รางโครงงานและงบประมาณตองแบงเปนหมวดๆ  ดังตอไปนี้ 

ก. รางโครงงานและงบประมาณฝายบริหาร 

ข. รางโครงงานและงบประมาณฝายกีฬา 

ค. รางโครงงานและงบประมาณฝายศิลปวัฒนธรรมประเพณีและบําเพ็ญ

ประโยชน 

ง. รางโครงงานและงบประมาณฝายนักศึกษาสัมพันธ 

(๒)  รางโครงงานและงบประมาณดังกลาวตองจัดเรียงลําดับกอนหลังและมีบันทึก

ประกอบ ดังตอไปนี้ 

ก. วตัถุประสงคของโครงงาน 

ข. รายละเอียดและผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 

ค. คาใชจายหรือวัสดุอุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน 

ง. กําหนดเวลา และข้ันตอนในการดําเนินงาน    

(๓)  ใหชมรมตางๆ จัดทํารางโครงงานและงบประมาณท้ังป  พรอมท้ังนําเสนอ

ประธานกรรมการฝายนั้นๆ ภายใน ๓๐ วัน กอนเปดภาคการศึกษาใหม   สําหรับกรรมการบริหารองคการ

บริหารกิจกรรมนักศึกษา ใหจัดทํารางโครงงานและงบประมาณท้ังป  สงเลขานุการองคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษาภายใน ๓๐ วัน  กอนเปดภาคการศึกษาใหม  
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(๔)  ใหเลขานุการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา และประธานกรรมการแตละฝาย   

นํารางโครงการและงบประมาณดังกลาวของทุกฝายท่ีพิจารณาข้ันตน แลวเสนอตอนายกองคการบริหาร

กิจกรรมนักศึกษา  

(๕)  ใหนายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา นํารางโครงการและงบประมาณตาม 

(๔)  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือพิจารณาเห็นชอบเม่ือไดรับความ

เห็นชอบจากท่ีประชุมแลว  ใหนายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษานํารางโครงงานและงบประมาณดังกลาว

เสนอตอสภานักศึกษา 

(๖)  ในกรณีท่ีจะตองมีโครงงานนอกเหนือจากโครงงานประจําป ใหนายกองคการ

บริหารกิจกรรมนักศึกษานําเขาปรึกษาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือขอ

ความเห็นชอบ  เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหเสนอตอสภานักศึกษา 

(๗)  ใหสภานักศึกษาพิจารณาโครงงานและงบประมาณตาม (๕)  และ (๖) ใหแลว

เสร็จภายใน ๓๐ วัน   หลังจากท่ีไดรับโครงงานจากองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

(๘)  ใหประธานสภานักศึกษานําโครงงานและงบประมาณท่ีสภานักศึกษาใหความ

เห็นชอบแลว  เสนออนุมัติตออธิการบดี  

(๙)  สําหรับงานท่ีมีความจําเปนและรีบดวน ใหนายกองคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา  ขออนุมัติตออธิการบดี เม่ือไดดําเนินการไปแลวอยางไร ใหแจงคณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา และสภานักศึกษาทราบ 

ขอ ๗๖  โครงงานใดท่ีไดดําเนินการไปเรียบรอยแลว ใหผูรับผิดชอบโครงงานดําเนินการขอ

อนุมัติเบิกจายเงิน   และสงรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕  วัน 

ขอ ๗๗  ใหมีการตรวจสอบบัญชีการเงิน และทรัพยสินขององคการนักศึกษาโดยบุคคลท่ี

มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ประกอบดวย ผูแทนจากองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา สภานักศึกษา และอาจารยท่ี

ปรึกษาองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  ฝายละ  ๑  คน รวมกับเจาหนาท่ีฝายการเงินของมหาวิทยาลัย  อีก 

๑ คน การตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพยสินใหกระทําภายในเวลา ๑ เดือน กอนวันสิ้นอายุการทํางาน 

 

หมวด ๑๐  

การประชุม 

 

ขอ ๗๘  การประชุมขององคการนักศึกษามี  ๒  ประเภท คือ  การประชุมสามัญและวิสามัญ 

(๑)  การประชุมสามัญ  ปละ ๒ ครั้ง   ในระหวางเปดภาคการศึกษา  ดังนี้ 

ก. ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาแรก 

ข. ภายใน ๑๕ วันนับแตการประชุมสามัญของสภานักศึกษาครั้งท่ี ๒ เสร็จ

สิ้นลงเพ่ือสรุปผลงานขององคการนักศึกษา 
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 (๒) การประชุมวิสามัญจะกระทําไดตอเม่ือ 

ก. ประธานในท่ีประชุมองคการนักศึกษาเห็นเปนการสมควร 

ข. นายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษาเสนอตอประธานใหเรียกประชุม 

                                ค. เม่ือ ๑  ใน ๕  ของกรรมการองคการนักศึกษาเขาชื่อเสนอตอประธาน

ใหเรียกประชุม 

(๓)  ในการประชุมองคการนักศึกษา ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวา       

๒ ใน ๓  ของกรรมการองคการนักศึกษา 

(๔)  การลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตท่ีประชุมจะ

กําหนดใหเปนอยางอ่ืน 

 (๕)  ใหมีการบันทึกรายงานการประชุมไวทุกครั้งและเก็บไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๗๙  การประชุมของสภานักศึกษา ภายใน ๓ วัน หลังจากมีประกาศแตงตั้งสมาชิกสภา

นักศึกษา   ใหมหาวิทยาลัยเชิญสมาชิกสภานักศึกษาประชุมเพ่ือดําเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารสภา

นักศึกษาตําแหนงตางๆ  และรับมอบงานจากคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาชุดเกาโดยมีอธิการบดีหรือผูท่ี

อธิการบดีมอบหมายเปนผูเปดประชุม 

(๑)  ใหมีสมัยประชุมสามัญของสภานักศึกษา ดังตอไปนี้ 

          สมัยท่ี ๑  ภายใน ๓ วันนับแตวันท่ีไดรับโครงงานและงบประมาณ 

   สมัยท่ี ๒  ภายใน ๗ วันหลังจากวันสรุปผลงานขององคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา  

  (๒)  การประชุมสมัยวิสามัญของสภานักศึกษา ใหมีไดในกรณีตอไปนี้ 

                                ก. ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม 

                  ข. สมาชิกสภานักศึกษาไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด  

เขาชื่อรองขอตอประธานสภานักศึกษาใหเรียกประชุม 

 ค. นายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษารองขอตอประธานสภานักศึกษา  

ใหเรียกประชุมตามมติของคณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

   (๓)  องคประชุมของสภานักศึกษา ประกอบดวย สมาชิกสภานักศึกษาอยางนอย 

ก่ึงหนึ่งของสมาชิกท้ังหมด   ยกเวนในกรณีท่ีสภานักศึกษาลงมติวาเปนเรื่องสําคัญ องคประชุมจะตอง 

ประกอบดวย  สมาชิกสภานักศึกษาอยางนอย ๒ ใน ๓ ของสมาชิกท้ังหมด 

 (๔)  ในการลงมติของสภานักศึกษาใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ ยกเวนในกรณีท่ี

บัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

 (๕)  ใหมีการบันทึกรายงานการประชุมไวทุกครั้งและเก็บไวเปนหลักฐาน 

  ขอ ๘๐  การประชุมขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะใหปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑเดียวกัน ดังตอไปนี้ 
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 (๑)  การนัดประชุมตองทําหนังสือเชิญประชุมลวงหนาอยางนอย ๓ วัน ยกเวนใน

กรณีเรงดวน 

 (๒)  การประชุมตองมีกรรมการเขารวมประชุมจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

กรรมการท้ังหมด  จึงจะถือวาครบองคประชุม 

 (๓)  การลงมติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในท่ีประชุมเปนผูชี้ขาด  ในกรณีท่ีเปนการลงมติวินิจฉัยเรื่องสําคัญ ใหถือเสียง ๒ ใน ๓ ขององค

ประชุม  หรือ ๒ ใน ๓ ของจํานวนคณะกรรมการท้ังหมด  แลวแตท่ีประชุมจะเห็นสมควร 

 (๔)  ใหมีการบันทึกรายงานการประชุมไวทุกครั้งและเก็บไวเปนหลักฐาน 

 

หมวด  ๑๑   

ท่ีปรึกษาและการกํากับดูแล 

 

  ขอ ๘๑  เพ่ือเปนการสงเสริมการดําเนินงานขององคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไดจัดใหมี

อาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําในกิจการตางๆ  เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณและวัตถุประสงค

ท่ีไดตั้งไว 

           ขอ ๘๒  กิจกรรมของนักศึกษาทุกประเภท ใหขออนุมัติจัดข้ึนในนามของคณะกรรมการ

องคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือในนามสโมสรนักศึกษาคณะ  กิจกรรมดังกลาวจะตองอยูในความดูแล

ของอาจารยท่ีปรึกษา และในกรณีท่ีเปนกิจกรรมซ่ึงดําเนินการนอกมหาวิทยาลัย หรือมีการเชิญบุคคลภายนอก

เขารวมกิจกรรม หรือเปนกิจกรรมรวมระหวางมหาวิทยาลัย หรือเปนกิจกรรมรวมกับหนวยงานอ่ืน จะตอง

ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

  ขอ ๘๓  เพ่ือควบคุมการบริหารกิจการขององคการบริหารกิจกรรมนักศึกษาใหดําเนินไปตาม

เจตนารมณสภานักศึกษามีสิทธิเปดอภิปรายท่ัวไป และมีอํานาจลงมติไมไววางใจกรรมการ องคการบริหาร

กิจกรรมนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือท้ังคณะไดการกระทําเชนวานั้นตองมีคะแนนเสียงสนับสนุนจากสมาชิก

สภานักศึกษาไมต่ํากวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมด ในกรณีลงมติไมไววางใจประธาน

ชมรมใดใหสภานักศึกษาทําบันทึกไปยังนายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือพิจารณาดําเนินการกับ

ประธานชมรมนั้นๆ ตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีลงมติไมไววางใจกรรมการบริหารของสโมสรนักศึกษาเปน

รายบุคคล ผูถูกลงมติไมไววางใจนั้นๆ ตองลาออกและใหนายกสโมสรนักศึกษาแจงการลาออกตอสภานักศึกษา  

ในกรณีลงมติไมไววางใจนายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือไมไววางใจกรรมการบริหารองคการบริหาร

กิจกรรมนักศึกษาท้ังคณะ กรรมการบริหารองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษาท้ังคณะตองลาออกกรณีเชนนี้ให

สภานักศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการเลือกตั้งข้ึนใหม ท้ังนี้ใหนําความในหมวด ๘  มาบังคับใชโดย

อนุโลม 
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  ขอ ๘๔  ถาปรากฏจากผลการเลือกตั้งครั้งใหม คณะกรรมการบริหารองคการบริหารกิจกรรม

นักศึกษาชุดเดิม ซ่ึงถูกสภาลงมติไมไววางใจ และไดลาออกไปแลว ไดรับการเลือกตั้งกลับมาดํารงตําแหนงอีก

ครบท้ังชุด กรณีนี้ใหอาจารยท่ีปรึกษาองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา รายงานอธิการบดี เพ่ือประกาศยุบสภา

นักศึกษา และมีการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาข้ึนใหม ท้ังนี้ใหนําความในหมวด ๘ มาบังคับใช

โดยอนุโลม 
 

หมวด ๑๒   

การตั้งชมรมใหม 
 

  ขอ ๘๕  ชมรมเปนการรวมตัวกันของนักศึกษาท่ีมีความสนใจทํากิจกรรมรวมกัน  ซ่ึงอาจเปน

กิจกรรมดานการกีฬา ดานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและบําเพ็ญประโยชน และดานนักศึกษาสัมพันธตามชมรม

ระบุไวในขอ ๓๓ หรือชมรมใหมนอกเหนือจากขอ ๓๓ 

  ขอ ๘๖   การขอต้ังชมรมข้ึนใหมในองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา นอกเหนือจากขอ ๓๓  

ใหปฏิบัติดังนี้ 

 (๑)  ตองมีสมาชิกรวมกอตั้งจํานวนไมนอยกวา ๖๐  คน 

 (๒)  สมาชิกดังกลาวตองสังกัดตางคณะกันไมนอยกวา ๓ คณะ แตละคณะมีจํานวน

ไมต่ํากวา  ๒๐  คน    

 (๓)  มีวัตถุประสงคและนโยบายท่ีไมซํ้ากับชมรมเดิม 

 (๔)  วัตถุประสงคของชมรมจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการนักศึกษา 

 (๕)  ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานักศึกษาและโดยอนุมัติของอธิการบดี 

  ขอ ๘๗  การจัดตั้งชมรมในสโมสรนักศึกษาคณะใหเปนไปตามประกาศของคณะ 

 

หมวด ๑๓ 

ประชาพิจารณ  ประชามติ การสํารวจความเห็น 

 

       ขอ  ๘๘  การทําประชาพิจารณ การออกเสียงประชามติ และการสํารวจความเห็นใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 

หมวด ๑๔   

การจัดตั้งพรรคนักศึกษา 

 

  ขอ  ๘๙  การจัดตั้งพรรคนักศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย  
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หมวด ๑๕ 

การแกไขและยกเลิก 

 

  ขอ  ๙๐  การเสนอขอแกไขปรับปรุง  หรือเสนอใหยกเลิกระเบียบนี้  อาจกระทําไดโดย 

องคการนักศึกษาดวยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดขององคการนักศึกษา  

 

  ขอ  ๙๑  ในกรณีจําเปนสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจท่ีจะแกไขหรือยกเลิกระเบียบนี้ 

  

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑    

 

 

                                                                            รอยตรีประพาส   ลิมปะพันธุ  

          (ประพาส   ลิมปะพันธุ) 

     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

วาดวยองคการนักศึกษา  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

…………………………  

 

  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วาดวย

องคการนักศึกษา เพ่ือความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งข้ึน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

พ.ศ. ๒๕๔๗   ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑๐ (๖/๒๕๕๘)                     

เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ไวดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วาดวยองคการ

นักศึกษา (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘” 

  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  

  ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ ๓๒ (๑) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                

วาดวย  องคการนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน  

   “ขอ ๓๒ คณะกรรมการองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มีดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการบริหารไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากนักศึกษามีจํานวน ๑๑ คน  

ประกอบดวย นายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา อุปนายกคนท่ี ๑ อุปนายกคนท่ี ๒ เลขานุการ เหรัญญิก 

ประชาสัมพันธ ปฏิคม สวัสดิการ แสงเสียง พัสดุ และศิลปกรรม โดยหามมิใหบุคคลอ่ืนเขามามีบทบาทในการ

บริหารกิจกรรมนักศึกษาท่ีไมไดมีอยูในโครงสรางขององคการนักศึกษา” 

    

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

         พลเอก   

              (ดร.ศิริ    ทิวะพันธุ) 

     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

…………………………………. 

   

เพ่ือเปนการสงเสริมและธํารงไวซ่ึงเกียรติ  ระเบียบวินัย  และความสงบเรียบรอยในการ

ประพฤติตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   

พ.ศ. ๒๕๔๗  และโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑๐ (๖/๒๕๕๘)                     

เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย วินัยนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘”   

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป   

  ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย วินัยนักศึกษา                     

พ.ศ. ๒๕๕๑  

  ขอ ๔  บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ มติ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีขัดหรือแยงกับ

ขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 

  ขอ ๕  ในขอบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและให

หมายความรวมถึงนักศึกษาตามโครงการตางๆ ท่ีตองมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดวย 

  “บุคลากรของมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารยประจําตามสัญญาและเจาหนาท่ีประจํา              

ตามสัญญา ซ่ึงสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ขอ ๖  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

ขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีใหเปนท่ีสุด 

หมวด  ๒ 

วินัยนักศึกษา 

ขอ ๗  นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย

อยางเครงครัด ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย จักตองรับโทษตามท่ีกําหนดไวใน

ขอบังคับ 

ขอ ๘  นักศึกษาตองแตงกายใหสะอาดเรียบรอยในลักษณะของสุภาพชน หรือแบบท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด อันไดแก  

(๑)  ในงานพิธีและในการสอบไลหรือการสอบกลางภาค ใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

(๒)  ในกรณีท่ีจําเปนใหมีเครื่องแบบเฉพาะในหองทดลองปฏิบัติงานหรือเครื่องแบบเฉพาะ

สายอาชีพ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓)  ในโอกาสท่ัวไปใหนักศึกษาแตงกายสุภาพ 

ขอ ๙  นักศึกษาตองปฏิบัติตนในฐานะเปนพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง 

และเคารพในสิทธิและหนาท่ีของบุคคลอ่ืน มีศีลธรรม และจรรยามารยาทท่ีดีงาม ตองประพฤติตนเปน

สุภาพชน  ไมปฏิบัติตนในทางท่ีนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  

ขอ ๑๐  นักศึกษาตองปฏิบัติตนตอคณาจารยดวยความสุภาพ  ใหความเคารพ  ไมแสดง

อาการลบหลู ดูหม่ิน และตองปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําตักเตือนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยผูมีอํานาจหนาท่ี 

ขอ ๑๑ นักศึกษาตองไมนําสุราหรือของมึนเมาใดๆ เขามาในบริเวณมหาวิทยาลัยและตองไม

เสพสุราหรือของมึนเมาใดๆ จนเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมเสียแกตนเอง หรือมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๒  นักศึกษาตองไมเลน หรือมีสวนเก่ียวของ หรือสนับสนุนการพนันใดๆ เปนอันขาด 

รวมท้ังไมเขาไปในบริเวณหรือสถานท่ีท่ีมีการเลนการพนันดวย 

ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีมีเหตุสมควร เม่ือบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอตรวจบัตรประจําตัว

นักศึกษา  นักศึกษาตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา เชน  ในการใชบริการหองสมุดหรือหองปฏิบัติการตางๆ 

ในหองสอบ หรือในมาตรการเพ่ือรักษาความปลอดภัยในรางกายและทรัพยสิน เปนตน 

ขอ ๑๔ นักศึกษาตองรักษาไวซ่ึงความสงบเรียบรอย  และรักษาความสามัคคีระหวางกันโดย

ไมกอใหเกิดความแตกแยกความสามัคคี หรือทะเลาะวิวาทกันในหมูนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ รวมท้ัง

สถาบันอ่ืน และบุคคลภายนอก 

ขอ ๑๕ โทษทางวินัย มี ๖ สถาน ดังนี้ 

(๑)  มอบหมายใหปฏิบัติงานอันมีคุณประโยชน ตอสวนรวม 
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(๒)  ทําทัณฑบน 

(๓)  ภาคทัณฑ  

 (๔)  พักการศึกษา มีกําหนดตั้งแต ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๒ ภาคการศึกษา 

(๕)  ระงับการเสนอขออนุมัติใหไดรับปริญญาบัตร มีกําหนดตั้งแต ๑ ภาคการศึกษา ถึง               

๒ ภาคการศึกษา  

(๖)  ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 ขอ ๑๖ นักศึกษาผูใดประพฤติผิดวินัยตามความในขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๔  แตไมรายแรง

ถึงกับลงโทษตามขอ ๑๗ หรือ ขอ ๑๘ ใหลงโทษตามขอ ๑๕ (๑) (๒) (๓) ตามแตกรณี 

 ขอ ๑๗ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยตอไปนี้ จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงให

ลงโทษพักการศึกษาหรือระงับการเสนอขออนุมัติใหไดรับปริญญาบัตร  

 (๑)  ลักทรัพย ฉอโกง ปลอมเอกสาร หรือใชเอกสารปลอมเพ่ือแสวงหาประโยชนอันมิควรได

โดยชอบดวยกฎหมาย 

 (๒) กระทําการใดๆ โดยจงใจ หรือฝาฝน เปนเหตุใหทรัพยสินผลประโยชน และปกติสุข

สวนรวมของมหาวิทยาลัยถูกทําลายหรือเสียหาย 

  (๓) ประพฤติผิดวินัยตามความในขอ ๑๖ (๒) หรือ ขอ ๑๖ (๓) แตไมรายแรงถึงกับลงโทษให

พนสภาพการเปนนักศึกษา 

 ขอ ๑๘ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยรายแรงตอไปนี้ ใหลงโทษโดยใหพนสภาพการเปน

นักศึกษา 

 (๑)  ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิด               

อันไดกระทําโดยประมาท 

 (๒)  เปนตัวการยุยงและกอเหตุวุนวายรายแรงใหเกิดข้ึนในบริเวณมหาวิทยาลัย เวนแตการใช

สิทธิโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

 (๓)  กระทําการทุจริต หรือประพฤติมิชอบอันเปนการเสื่อมเสียรายแรงแกมหาวิทยาลัย 

           ขอ ๑๙ นักศึกษาผู ใดกระทําทุจริตในการสอบหรือพยายามทุจริตในการสอบของ

มหาวิทยาลัย หากเปนการกระทําผิดไมรายแรงซ่ึงตองลงโทษไมถึงระดับใหพนสภาพการเปนนักศึกษา         

ใหลงโทษพักการศึกษา หรือระงับการเสนอขออนุมัติใหไดรับปริญญาบัตร สุดแตความรายแรงของการกระทํา

และใหถือวาสอบตกในรายวิชานั้น 

 ขอ ๒๐ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยนอกเหนือจากขอ ๑๖ ขอ ๑๗ ขอ ๑๘ และขอ ๑๙ ให

ลงโทษตามขอ ๑๕ ตามควรแกกรณี โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติการณในการกระทําและความเสียหาย

ท่ีเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัย  
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หมวด ๓ 

การสอบสวน 

 ขอ ๒๑ เม่ือความปรากฏอันเปนการประพฤติผิดวินัย หรือมีการกลาวหานักศึกษาผูใดกระทํา

ความผิดวินัยท่ีพึงตองรับโทษตามขอบังคับฉบับนี้  ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาจํานวน          

ไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๕ คน จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยประธานกรรมการ  กรรมการ 

และกรรมการและเลขานุการ และในกรณีจําเปนอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

 ในกรณีท่ีนักศึกษาผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรับสารภาพตอบุคลากรของมหาวิทยาลัย            

ผูมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้นจะไมตั้งคณะกรรมการวินัยศึกษาเพ่ือพิจารณาเรื่องนั้นก็ไดและในกรณีท่ีนักศึกษา

ผูกระทําผิดวินัยรับสารภาพตอคณะกรรมการวินัยนักศึกษา  คณะกรรมการวินัยนักศึกษาจะไมสอบสวนตอไป

ก็ได และใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยผูมีอํานาจหนาท่ีดังกลาวหรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาทําความเห็น

เสนอมหาวิทยาลัย ตอไป  

 ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการวินัยนักศึกษาดําเนินการสอบสวนโดยมิชักชาใหแลวเสร็จภายใน              

๖๐ วันนับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง 

 ในกรณีการสอบสวนดําเนินการไมเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหคณะกรรมการวินัยนักศึกษา

เสนอขอขยายระยะเวลาการสอบสวนจากอธิการบดีไดครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน ไมเกินสองครั้ง 

  ขอ ๒๓  การประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา                   

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

  การประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย แตใน

กรณีจํ า เปน ท่ีประธานไมสามารถเข าประชุมได  ใหกรรมการ ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใด 

คนหนึ่งทําหนาท่ีแทน 

การลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ใหถือเสียงขางมากถาคะแนนเสียง

เทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ชาด 

 ขอ ๒๔  ใหคณะกรรมการวินัยนัก ศึกษามี อํานาจเรียกนัก ศึกษาท่ีกระทําผิดวินัย                  

มาสอบสวน รวมท้ังขอพยานหลักฐานท่ีอยูในความครอบครองของบุคคลท่ีเก่ียวของ หรือเรียกบุคคลท่ี

เก่ียวของมาใหถอยคําตอคณะกรรมการวินัยนักศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวินัย

นักศึกษาได 

 เม่ือไดทําการสอบสวนการกระทําผิดวินัยดังกลาวแลวเสร็จ ใหเสนอเรื่องความเห็น                        

ตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

ขอ ๒๕ ในการดําเนินการพิจารณาทางวินัยตามขอบังคับนี้ คณะกรรมการวินัยนักศึกษาตอง

ใหโอกาสนักศึกษาผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและ              

มีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน รวมท้ังมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเปนตองรูเพ่ือการโตแยง

หรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตนได 
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ขอ ๒๖ ในการสอบปากคํานักศึกษาผูถูกกลาวหาหรือพยาน หามมิใหคณะกรรมการวินัย

นักศึกษาผูใดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพ่ือจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใดๆ 

ขอ ๒๗ ในการสอบปากคํานักศึกษาผูถูกกลาวหาหรือพยาน ใหคณะกรรมการวินัยนักศึกษา

เรียกผูซ่ึงจะถูกสอบปากคําเขามาในท่ีสอบสวนคราวละหนึ่งคน และหามมิใหบุคคลอ่ืนอยูในท่ีสอบสวน                

เวนแตบุคคลซ่ึงคณะกรรมการวินัยนักศึกษาอนุญาตใหอยูในท่ีสอบสวนเพ่ือประโยชนแหงการสอบสวน             

หรือกรณีท่ีมีการสอบปากคํานักศึกษาผูถูกกลาวหา 

การสอบปากคํานักศึกษาผูถูกกลาวหาหรือพยาน ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคัญไว เม่ือได

บันทึกถอยคําเสร็จแลว ใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือจะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได  เม่ือผูใหถอยคํารับ                

วาถูกตองแลว ใหผูใหถอยคําและผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน และใหคณะกรรมการวินัย

นักศึกษาทุกคนซ่ึงรวมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย ถาบันทึกถอยคํามีหลายหนา ให

คณะกรรมการวินัยนักศึกษาอยางนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา 

  ในการบันทึกถอยคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไขขอความท่ีได

บันทึกไวแลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหคณะกรรมการวินัยนักศึกษาผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่งคน

กับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงท่ีขีดฆาหรือตกเติม 

หมวด ๔ 

การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

ขอ ๒๘ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองโดยอนุโลม โดยใหมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเปนกรณีๆ ไป 

หมวด ๕ 

                                                        ระยะเวลา 

 ขอ ๒๙ การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้ สําหรับระยะเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรก

แหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิม 

เปนวันเริ่มระยะเวลาท่ีขยายออกไป สวนเวลาสิ้นสุดใหนับดังนี้ 

(๑) กรณีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือเปนคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ใหนับวัน

สิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเขาดวยแมวาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือ

เปนคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

(๒) กรณีเปนบุคคลท่ีตองทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยกฎหมาย

หรือโดยคําสั่งของบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือเปนคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ถาวันสุดทายแหงระยะเวลา

ตรงกับวันหยุดราชการใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 
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             หมวด ๖ 

           การลงโทษ 

 ขอ ๓๐ ใหอธิการบดี หรือผูซ่ึงอธิการบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่งลงโทษความผิดทางวินัย

นักศึกษาตามขอบังคับนี้  

 ขอ ๓๑ เม่ือไดสั่งลงโทษนักศึกษาผูใดแลว ใหรีบแจงตอบิดา มารดาหรือผูปกครองนักศึกษา 

ผูนั้น และอาจารยท่ีปรึกษาแลวแตกรณี เพ่ือทราบ และใหบันทึกในทะเบียนประวัตินักศึกษาดวย 

  

          ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                      

                                                       พลเอก  

                    (ดร.ศิริ     ทิวะพันธุ) 

               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วาดวยเครื่องแบบและการแตงกายของนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

---------------------------------------- 

 

  เพ่ือใหการแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความเปนระเบียบ

เรียบรอยเหมาะสมกับสภาพท่ีเปนนักศึกษา  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้ง ท่ี                           

๑๑๐ (๖/๒๕๕๘)  เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 

  ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย เครื่องแบบ

และการแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

  ขอ ๒   ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย เครื่องแบบและการแตง

กายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ขอ ๔ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ คําสั่ง หรือแนวปฏิบัติอ่ืนใดในสวนท่ีขัดหรือ

แยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน  

  ขอ ๕ ในขอบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “อธิการบดี” หมายความวา     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “นักศึกษา” หมายความวา    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับ

ปริญญาตรีภาคปกติ  

 “เครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย”  หมายความวา เครื่ อ งหมายตรามหาวิทยาลั ย             

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “นักศึกษา ภาค กศ.ป.ป.”       หมายความวา นักศึกษาท่ีเขาศึกษาโครงการจัด

การศึกษาสําหรับปวงชนเพ่ือปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาราชการตามขอบังคับนี้  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

ขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหเปนท่ีสิ้นสุด 
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 สวนท่ี  ๑ 

เครื่องแบบปกติ 

 

  ขอ ๗ เครื่องแบบนักศึกษา 

  (๑ )  เครื่องแบบนักศึกษาชาย 

   ก.  เสื้อ   เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้น  ไมมีอินทรธนู  มีกระเปาดานซายชนิด

ไมมีฝากระเปา  เนื้อผาไมบางเกินไป  ไมมีลวดลาย  ไมคับ หรือหลวมเกินไป    

   ข.  กางเกง   กางเกงขายาวทรงสุภาพ  ปลายขากางเกงไมยาว  ไมสั้น  ไมแคบ  

และไมกวางเกินไป  กางเกงมีหูรอยเข็มขัด  เนื้อผาเรียบ  สีกรมทาหรือสีดํา 

   ค. เนคไท  เนคไทสีเขียว ไมมีลวดลาย  มีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัยอยูบนเนคไท 

   ง.  เข็มขัด   เข็มขัดสายหนังสีดํา หัวเข็มขัดมีตราเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 

   จ.  ถุงเทา   ถุงเทาสีดําหรือสีกรมทาไมมีลวดลาย 

   ฉ.  รองเทา   รองเทาหนังหุมสนทรงสุภาพสีดํา  หรือรองเทาผาใบสีดําไมมีลวดลาย 

   (๒)  เครื่องแบบนักศึกษาหญิง 

   ก.  เสื้อ   เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น เนื้อผาไมบางเกินไป ไมมีลวดลาย ไมเปนผามัน ไมมี

ลูกไม  ไมมีเกล็ด ไมมีสาบหลัง ไมรัดรูป ตัวเสื้อไมมีกระเปา ไมมีจีบท้ังดานหนา ดานหลัง และท่ีแขนเสื้อ                

ท่ีคอและแนวสาบอกติดกระดุมโลหะเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย ๕ เม็ด และใหกลัดเครื่องหมาย                   

ตรามหาวิทยาลัยท่ีอกเบื้องซาย   

   ในกรณีของนักศึกษาท่ีนับถือศาสนาอิสลามอนุโลมใหใชแขนเสื้อเปนแขนยาวและ            

มีผาคลุมผม สีและแบบสุภาพ ตามหลักศาสนาได  ติดเข็มเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัยอยูตรงกลาง 

   ข.  กระดุม    กระดุมเสื้อมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย 

   ค.  กระโปรง  กระโปรงทรงสอบ ไมแคบ ไมรัด ไมผาหรือแหวกมากเกินไป ความ

ยาวคลุมเขาเล็กนอย กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา เนื้อผาเรียบหนา ไมเปนผามัน ไมมีลูกไม ไมมีลวดลาย                

ในเนื้อผา 

   ง.  เข็มขัด    เข็มขัดสายหนังสีดํา หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย          

   จ.  เข็มเครื่องหมาย  เข็มเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัยติดท่ีอกดานซาย 

   ฉ.  รองเทา   รองเทาหนังหุมสนสีดําไมมีลวดลาย  

  ขอ ๘ เครื่องแบบนักศึกษาช้ันท่ี ๑ 

(๑)  เครื่องแบบนักศึกษาชาย 

        ใหใชเครื่องแบบนักศึกษาชาย   ตามขอ ๗   โดยใชเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวหรือ  แขนสั้น  

กางเกงขายาวสีกรมทาหรือสีดํา  ผูกเนคไทสีเขียวตามสีของมหาวิทยาลัย  และสวมรองเทาหนังหุมสนสีดําหรือ

รองเทาผาใบ สีดําไมมีลวดลาย  

    71 
 



 

 

คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

(๒) เครื่องแบบนักศึกษาหญิง 

       ใหใช เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ตามขอ ๗ โดยใชกระโปรงจีบรอบตัว สีกรมทา                  

สวมรองเทาหนังหุมสนสีขาว  หรือ  รองเทาผาใบสีขาวไมมีลวดลาย และสวมถุงเทาสีขาว 

 

สวนท่ี  ๒ 

เครื่องแบบในโอกาสอ่ืน 

 

  ขอ ๙ เครื่องแบบนักศึกษาในพิธี 

(๑)  เครื่องแบบนักศึกษาชาย 

มีลักษณะเชนเดียวกับเครื่องแบบปกตินักศึกษาชาย โดยใหใชเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกง

ขายาวสีกรมทาและผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย สวมรองเทาหนังหุมสนสีดํา 

และถุงเทาสีดํา 

(๒) เครื่องแบบนักศึกษาหญิง 

  มีลักษณะเชนเดียวกับเครื่องแบบปกตินักศึกษาหญิง โดยใหกลัดกระดุมท่ีคอเสื้อ กระโปรง

ทรงสอบสีกรมทา รองเทาหนังหุมสนสีดําไมมีลวดลาย  

  ขอ ๑๐ เครื่องแบบนักศึกษาระหวางออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

  (๑)  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา 

   ก.  เครื่องแบบนักศึกษาชาย 

   ลักษณะเชนเดียวกับเครื่องแบบปกตินักศึกษาชาย 

   ข.  เครื่องแบบนักศึกษาหญิง 

   มีลักษณะเชนเดียวกับเครื่องแบบปกตินักศึกษาหญิง 

  (๒)  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร ศิลปศาสตร และสาขาวิชาตาง ๆ 

        ก. เครื่องแบบนักศึกษาชาย 

   ใหใชลักษณะเชนเดียวกับเครื่องแบบปกตินักศึกษาชาย และผูกเนคไทสีเขียวตามสี

ของมหาวิทยาลัย หรือชุดแตงกายตามประกาศของคณะ หรือชุดแตงกายอ่ืนท่ีสถานประกอบการกําหนด หรือ

ชุดแตงกายตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

        ข. เครื่องแบบนักศึกษาหญิง 

   ใหใชมีลักษณะเชนเดียวกับเครื่องแบบปกตินักศึกษาหญิง หรือชุดแตงกายตาม

ประกาศของคณะ หรือชุดแตงกายอ่ืนท่ีสถานประกอบการกําหนด หรือชุดแตงกายตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
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  ขอ ๑๑ เครื่องแบบบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  (๑)  เครื่องแบบบัณฑิตชาย 

   ก. ใหใชชุดสากลทรงสุภาพสีกรมทาไมมีลวดลาย 

   ข. เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวแบบสุภาพไมมีลวดลาย 

   ค. ผูกเนคไทสีเขียวตามสีของมหาวิทยาลัย 

   ง. รองเทาหนังหุมสนสีดําไมมีลวดลาย ถุงเทาสีดํา 

   จ. ผูท่ีเปนขาราชการหากจะแตงเครื่องแบบ ใหใชเครื่องแบบชุดปกติขาว 

   ฉ. สวมครุยวิทยฐานะ 

  (๒)  เครื่องแบบบัณฑิตหญิง 

   ก. ใหใชเครื่องแบบนักศึกษาหญิงในพิธี ตามขอ ๘ 

   ข. สวมรองเทาหนังหุมสนสีดําไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน ๒ นิ้ว 

   ค. สวมถุงนองสีเนื้อ 

   ง. ผูท่ีเปนขาราชการหากจะแตงเครื่องแบบ ใหใชเครื่องแบบชุดปกติขาว 

   ฉ. สวมครุยวิทยฐานะ 

  ขอ ๑๒  ชุดการแตงกายอ่ืน ๆ 

  (๑) นักศึกษาหญิงมีครรภไมตองแตงเครื่องแบบนักศึกษา อนุโลมใหสวมชุดคลุมทอง                

แบบสุภาพ ไมมีลวดลาย 

  (๒)  นักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน ผูบําเพ็ญประโยชน และลูกเสือ ใหแตงเครื่องแบบ      

มาเรียนไดในวันท่ีเรียนวิชาดังกลาว 

  (๓)  ชุดพลศึกษา ใหแตงกายชุดพลศึกษามาเรียนไดในวันท่ีเรียนภาคปฏิบัติ 

  (๔) ชุดปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาภาคปฏิบัติ เครื่องแบบ และการแตงกายชุดปฏิบัติ          

ใหเปนไปตามประกาศของคณะ 

  (๕)  การแตงกายดวยผาพ้ืนเมืองหรือผาลักษณะอ่ืนของนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 

สวนท่ี  ๓ 

การแตงกาย 

 

  ขอ ๑๓ การแตงกายของนักศึกษา 

  (๑)  นักศึกษาชาย 

   ก.  ไวผมทรงสุภาพ ไมไวผมยาว ไมยอมสีผมผิดจากธรรมชาติ 

   ข.  ไมไวหนวดและเครา ยกเวนตามศาสนา 
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   ค.  สอดชายเสื้อไวในกางเกง ไมดึงชายเสื้อปดหัวเข็มขัด ไมพับแขนเสื้อ 

   ง.  ไมใสเครื่องประดับท่ีไมเหมาะสมกับการเปนนักศึกษาชาย 

   จ.  หามสวมเสื้อชุดอ่ืนใด หรือเสื้อคลุมท่ีนักศึกษากําหนดข้ึนใชเองภายในกลุม         

ซ่ึงไมมีในระเบียบของมหาวิทยาลัยทับชุดนักศึกษา 

   ฉ.  แตงกายตามเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย 

   (๒)  นักศึกษาหญิง 

   ก.  ไวผมทรงสุภาพ ไมยอมสีผมผิดจากธรรมชาติ 

   ข.  สอดชายเสื้อไวในกระโปรง ไมดึงชายเสื้อปดหัวเข็มขัด และไมดึงตึงเกินไป                  

ไมพับแขนเสื้อ 

   ค.  ไมใสเครื่องประดับท่ีไมเหมาะสมกับการเปนนักศึกษาหญิง 

   ง.  หามสวมเสื้อชุดอ่ืนใด หรือเสื้อคลุมท่ีนักศึกษากําหนดข้ึนใชเองภายในกลุม                      

ซ่ึงไมมีในระเบียบของมหาวิทยาลัยทับชุดนักศึกษา 

   จ.  แตงกายตามเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย 

 

สวนท่ี ๔ 

ขอกําหนดการแตงกายของนักศึกษา 

 

  ขอ ๑๔   การแตงกายของนักศึกษา ภาคปกติ ใหแตงเครื่องแบบนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน 

และการติดตอราชการกับหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย กรณีติดตอนอกเวลาราชการ อาจแตงกาย          

ชุดสุภาพแทนชุดนักศึกษา 

  ขอ ๑๕  การแตงกายของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป. ใหแตงเครื่องแบบนักศึกษา ในกรณี                

ท่ีไมแตงกายชุดนักศึกษา ใหแตงกายชุดเครื่องแบบราชการ ชุดเครื่องแบบของสถานประกอบการ                       

หรือชุดสุภาพ 

  ขอ ๑๖  ใหนักศึกษาแตงเครื่องแบบปกติ  เครื่องแบบงานพิธีการ  หรือสวมใสชุดแตงกายอ่ืน

ตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือตามท่ีระบุในกําหนดการ  หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย 

  ขอ ๑๗   ในกรณีท่ีการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ขัดกับความเชื่อทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียม

เฉพาะกลุม  ใหขออนุญาตตออธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายเปนรายกรณีไป 

  ขอ ๑๘  ในกรณีท่ีนักศึกษาแตงกายไมสุภาพหรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ มหาวิทยาลัย                

อาจพิจารณาไมใหเขาเรียน เขาสอบ หรือรับบริการใด ๆ จากหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี ๕ 

บทลงโทษและวิธีการลงโทษ 

 

  ขอ ๑๙    การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิดเรื่องการแตงกายใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เก่ียวกับวินัยนักศึกษา  

    

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

         พลเอก   

(ดร.ศิริ  ทิวะพันธุ) 

     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง  การจัดตั้งพรรคนักศึกษา 

--------------------------- 

 เพ่ือใหการดําเนินการจัดตั้งพรรคนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนไปเพ่ือ

สงเสริมระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘๙ แหง

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย องคการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการดังตอไปนี้ 

 ๑. นักศึกษาท่ีจะจัดตั้งพรรคนักศึกษา จะตองมีผูรวมกอตั้งพรรคนักศึกษา จํานวนไมนอยกวา 

๑๕ คน และตองมีนักศึกษาเขารวมเกินกวา ๑ คณะ ข้ึนไป 

 ๒. การจัดตั้งพรรคนักศึกษา จะตองมีรายการดังตอไปนี้ 

  (๑) ชื่อพรรคนักศึกษา 

  (๒) คําขวัญของพรรค 

  (๓) สัญลักษณของพรรค 

  (๔) แนวนโยบายของพรรค 

  (๕) อ่ืนๆ 

 ๓. วัตถุประสงคของการจัดตั้งพรรคจะตองเปนไปเพ่ือสงสมาชิกพรรคเขารวมรับการเลือกตั้ง

เปนสมาชิกสภานักศึกษาและนายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา และเพ่ือจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุน

กิจกรรมของนักศึกษา 

 ๔. คณะกรรมการบริหารพรรค มีจํานวนไมเกิน ๑๕ คน มีตําแหนงตางๆ ดังนี้ 

  (๑) หัวหนาพรรค ๑ ตําแหนง 

  (๒) รองหัวหนาพรรค ไมเกิน ๒ ตําแหนง 

  (๓) เลขาธิการพรรค ๑ ตําแหนง 

  (๔) ผูชวยเลขาธิการพรรค ไมเกิน ๒ ตําแหนง 

  (๕) นายทะเบียนพรรค ๑ ตําแหนง 

  (๖) ปฏิคมพรรค ๑ ตําแหนง  

  (๗) เหรัญญิก ๑ ตําแหนง 

  (๘) ผูชวยเหรัญญิก ๑ ตําแหนง 
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  (๙) คณะกรรมการบริหารพรรค ไมเกิน ๕ คน และอาจแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนๆ ตาม

ความเหมาะสมไดนอกเหนือจากตําแหนง (๑) – (๘) 

  วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารพรรคใหมีวาระอยูในตําแหนง คราวละไมเกิน 

๑ ป 

  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ ใหสมาชิกพรรคนักศึกษาเลือกหัวหนาพรรคโดยตรง และ

ลงคะแนนลับ เม่ือไดหัวหนาพรรคแลวใหหัวหนาพรรคแตงตั้งสมาชิกพรรคดํารงตําแหนงตางๆ ในคณะกรรมการ

บริหารพรรค 

  ในระหวางท่ียังไมมีการเลือกตั้งหัวหนาพรรค ใหผูรวมกอตั้งพรรคเลือกผูรักษาการแทน

หัวหนาพรรค แลวใหหัวหนาพรรคแตงตั้งผูรวมกอต้ังพรรคดํารงตําแหนงตางๆ ในคณะกรรมการบริหารพรรค 

โดยตองแจงตอนายทะเบียนพรรคนักศึกษาในวันท่ีขอจัดตั้งพรรค หรืออยางชาไมเกิน ๒ สัปดาห  

 ๕. ผูกอตั้งพรรค หรือผูดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค มีหนาท่ี

ตองหานักศึกษามาสมัครเปนสมาชิกพรรคไมนอยกวา ๕๐ คน กอนสิ้นภาคเรียนท่ี ๑ และสมาชิกพรรคตองเปน

นักศึกษามากกวา ๑ คณะ ข้ึนไป 

 ๖. เม่ือมีสมาชิกพรรคไมนอยกวา ๕๐  คนแลว กอนสิ้นภาคเรียนท่ี ๑ ใหเลือกหัวหนาพรรค

และแตงต้ังคณะกรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตางๆ ใหเรียบรอย แลวรายงานใหนายทะเบียนพรรคนักศึกษา

เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งตอไป 

 ๗. รายไดของพรรคนักศึกษา มีดังตอไปนี้ 

  (๑) เงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย 

  (๒) เงินคาบํารุงพรรคท่ีเก็บจากสมาชิกพรรค อนุญาตใหเก็บคาสมาชิกไดปการศึกษาละ

ไมเกิน ๕๐ บาท 

  (๓) เงินคาจัดกิจกรรมเพ่ือหารายไดของพรรค 

  (๔) อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุญาต 

 ๘. ใหงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ทําหนาท่ีนายทะเบียนพรรค โดย

มีผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ทําหนาท่ีนายทะเบียนพรรค และหัวหนางานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ทํา

หนาท่ีผูชวยนายทะเบียนพรรค 

 ๙. ใหนักศึกษาสมัครเปนสมาชิกพรรคนักศึกษาไดคนละ ๑ พรรค 

 ๑๐. การยุบพรรคนักศึกษา ใหสภานักศึกษาเปนผูพิจารณาวาพรรคใดไมสามารถปฏิบัติตาม

ประกาศได เม่ือสภามีมติใหยุบพรรคแลว ใหนายทะเบียนพรรคนักศึกษาพิจารณาดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยมี

คําสั่งยุบพรรคนักศึกษานั้น 

 ๑๑. การดําเนินการเรื่องการเงินของพรรคนักศึกษา และแนวปฏิบัติใหนําระเบียบปฏิบัติของ

ชมรมมาใชโดยอนุโลม 
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 ๑๒. ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการเพ่ือแกไขปญหาหรืออุปสรรค เพ่ือใหการดําเนินการ

เปนไปดวยความเรียบรอย 

 ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

ประกาศ   ณ   วันท่ี    ๑๙  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 
(อาจารย ดร.สาคร  สรอยสงัวาลย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ 

---------------------------------------- 
 

 เพ่ือใหการดําเนินงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนไปดวยความเรียบรอย 

และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงประกาศเรื่อง การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ ไวดังนี้ 

 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเขารวมกิจกรรม

ของนักศึกษาภาคปกติ” 

 ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ ทุกระดับ  

ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติทุกฉบับ และใหใชประกาศนี้แทน 

 ขอ ๔ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกคน ตองเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม คณะท่ีสังกัด กองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะท่ีสังกัด 

ตามเกณฑท่ีกําหนดใหครบถวน ดังนี้ 
 

ขอ โครงการ/กิจกรรม 
ช้ันป 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ อ่ืนๆ 

(๑) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม      เฉพาะนักศึกษาใหม 

(๒) กิจกรรมกาวแรกสู...บัณฑิตพิบูลสงคราม      เฉพาะนักศึกษาใหม 

(๓) พิธีตักบาตรนองใหม      เฉพาะนักศึกษาใหม 

(๔) พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรฯ  

และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ 

     เฉพาะนักศึกษาใหม 

(๕) ประเพณีเดิน-วิ่งใตรมกาซะลอง      เฉพาะนักศึกษาใหม 

(๖) พิธีไหวครู-สูขวัญ      เฉพาะนักศึกษาใหม 

(๗) พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี ๑๐ 

      

(๘) ประเพณีลอยกระทง      เฉพาะนักศึกษาใหม 

(๙) กีฬาระหวางคณะ       
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ขอ โครงการ/กิจกรรม 
ช้ันป 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ อ่ืนๆ 

(๑๐) การเลือกตั้งนายกองคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา       

(๑๑) ปจฉิมนิเทศ      นักศึกษาชั้นปสุดทาย 

(๑๒) ชมรมนักศึกษา อยางนอย ๑ ชมรมตอปการศึกษา       

(๑๓) กิจกรรมตามประกาศของคณะท่ีสังกัด       

(๑๔) กิจกรรมอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย       

 

 ขอ ๕ การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาทุกครั้ง นักศึกษาจะตองลงลายมือชื่อ หรือแสกนคิวอารโคด

เขารวมกิจกรรม เพ่ือเปนหลักฐานในการเขารวมกิจกรรมใหเรียบรอยทุกครั้ง และใหนักศึกษามีหนาท่ี              

ในการตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูลในฐานขอมูลสถิติการเขารวมกิจกรรมใหเรียบรอยครบถวน  

และเปนปจจุบัน 

 ขอ ๖ การปฏิบัติกิจกรรมพิเศษซอมเสริมของนักศึกษา มี ๒ กรณี ดังนี้ 

  (๑) กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ใหนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมไมครบตามท่ีกําหนดในประกาศ

นี้ ติดตอทํากิจกรรมอ่ืนทดแทนไดท่ี งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

  (๒) กิจกรรมคณะ  ใหนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมไมครบตามประกาศของแตละคณะ ติดตอ

ทํากิจกรรมอ่ืนทดแทนไดท่ี คณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

 ขอ ๗ เม่ือนักศึกษาเขารวมกิจกรรมไดครบตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เม่ือสําเร็จการศึกษา

จะไดรับใบรองรับการเขารวมกิจกรรม (Activity Transcript) เพ่ือใชเปนหนังสือรับรองการเขารวมกิจกรรม 

และเพ่ือประโยชนในการสมัครงาน 

 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๔    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 (ศาสตราจารย ดร.รัตนะ  บัวสนธ) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ทีร่วดเร็ว 
 

 

 

¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ 
https://www.facebook.com/studentaffairsPSRU 

 

§Ò¹¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁÃÀ.¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ 
https://www.facebook.com/actpsru9 

 

§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐÈÔÉÂ�à¡‹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ 
https://www.facebook.com/sas.psru 

 

§Ò¹¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ 
https://www.facebook.com/commencementPSRU?fref=ts 

 

ÊÃÐÇ‹ÒÂ¹éíÒáÅÐ¿�µà¹Ê ·ÐàÅá¡ŒÇ 
https://www.facebook.com/sportclubpsru 

 

ËÍ¾Ñ¡·ÐàÅá¡ŒÇ¹ÔàÇÈ ËÍ¾Ñ¡ËÞÔ§ 
https://www.facebook.com/thalakaewpsru 

 

¡Í§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ 
https://1th.me/2Z6US 
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