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คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปี การศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://www.pbru.ac.th
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน http://acad.pbru.ac.th
ประเภทนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี 4 ระดับชั้น
1. ปริ ญญาตรี
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
3. ปริ ญญาโท
4. ปริ ญญาเอก
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี 2 ประเภท คือ
1. ภาคปกติ เรี ยน จันทร์ – ศุกร์
2. ภาคพิเศษ (กศ.บป.) เรี ยน เสาร์ – อาทิตย์
ระบบรหัสขึ้นเรี ยนเป็ นระบบตัวเลขเช่น 5341-48/5
1. เลขสองตัวแรกคือพ.ศ.ที่เข้าเรี ยน
2. เลขตัวที่3 คือระดับการศึกษาและประเภทนักศึกษาดังนี้
2.1 ภาคปกติ
เลข 2 แทนระดับอนุปริ ญญา
เลข 4 แทนระดับปริ ญญาตรี 4 ปี หรื อ 5 ปี
เลข 6 แทนปริ ญญาตรี 2 ปี หลัง
2.2 ภาคพิเศษ (กศ.บป.)
เลข 1 แทนระดับอนุปริ ญญา
เลข 3 แทนระดับปริ ญญาตรี 4 ปี หรื อ 5 ปี
เลข 5 แทนปริ ญญาตรี 2 ปี หลัง
3.เลขตัวที่ 4 คือ สาขาปริ ญญาที่จะได้รับ
เลข 1 คือ สาขาการศึกษาได้วุฒิ ครุ ศาสตรบัณฑิต
เลข 2 คือ สาขาวิทยาศาสตร์ ได้ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เลข 3 คือ สาขาศิลปะศาสตร์ ได้ศิลปศาสตรบัณฑิต
เลข 4 คือ สาขาการบริ หารธุ รกิจ ได้ บริ หารธุ รกิจบัณฑิต
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เลข 5 คือ สาขานิติศาสตร์ ได้ นิติศาสตรบัณฑิต
เลข 6 คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
เลข 7 คือ สาขารัฐปศาสนศาสตร์ ได้ รัฐปศาสนศาสตรบัณฑิต
เลข 8 คือ สาขานิเทศศาสตร์ ได้นิเทศศาสตรบัณฑิต
4. เลข 2 ตัวหลังแทน เลขประจาตัวแทนโปรแกรมที่เรี ยน เช่น
48 หมายถึง โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
/(ทับ)1,2,3,4 หมายถึง ห้องที่อยูเ่ ท่าไร เช่น
/0 หมายถึง นักศึกษาเทียบโอน
/5 หมายถึง นักศึกษาครู 5 ปี
นักศึกษา จะต้องจารหัสชั้นเรี ยน ของตนเองให้ได้มิฉะนั้น จะดูตารางสอน ตารางสอบไม่ได้
เลขประจาตัวนักศึกษาเป็ นระบบเลข 9 หลัก เช่น 534148001
1. เลข 6 หลักแรกกับรหัสห้องเรี ยนของนักศึกษา
2. เลข 3 หลักสุ ดท้าย เป็ นลาดับที่ของแต่ละโปรแกรม ตามรายชื่อนักศึกษา ห้องแรก (ทับ/1)
จะขึ้นต้นด้วย001 ห้องต่อไป (/2) จะขึ้นต้นต่อไปจากห้องที่ 1 หรื อแล้วแต่กรณี
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็ นระบบเข้า ชั้นเรี ยน นักศึกษาจะต้อง
เข้าชั้นเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 80% จึงจะมีสิทธิ เข้าสอบ ปลายภาค หากมีความจาเป็ นต้องขาดเรี ยน
มากกว่านี้ก็ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 60% ผูส้ อนจึงเสนอให้พิจารณาว่าสมควรให้สอบหรื อไม่ ถ้าน้อยกว่า
60% ไม่มีสิทธิ สอบ
ผลการเรี ยน(เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
PD,P,F ใช้กรณี หลักสู ตรบังคับให้เรี ยนเพิ่มโดยไม่นบั หน่วยกิต และสาหรับรายวิชาที่ได้ I ต้อง
ติดต่อผูส้ อบแก้ I ให้เสร็ จสิ้ นในภาคเรี ยนถัดไป มิฉะนั้นทางทะเบียนจะเปลี่ยนเป็ น E อัตโนมัติ
นักศึกษาสามารถรู้ผลการเรี ยนได้จาก
1. ระบบ Internet
2. อาจารย์ที่ปรึ กษา
3. ผลการเรี ยนแจ้งผูป้ กครอง
4. ฝ่ ายทะเบียน(สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน)
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การออกก่อนการสาเร็จการศึกษา
1. ลาออก
2. พ้นสภาพระเบียบการเงิน
3. Retire ได้แก่กรณี ผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ
3.1 ภาคเรี ยนที่ 2 ต้องได้คือระดับเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.60
3.2 สิ้ นภาคเรี ยนที่ 4,6,8,10,12,14,16 ไม่ต่ากว่า 1.80
3.3 เรี ยนครบหลักสู ตรแล้วต่ากว่า 1.80
3.4 พ้นสภาพ เพราะหมดอายุการเป็ นนักศึกษา
3.5 หลักสู ตร 4 ปี เรี ยนได้ไม่เกิน 8 ปี
3.6 หลักสู ตร 5 ปี เรี ยนได้ไม่เกิน 10 ปี
3.7 ได้ผลการเรี ยนในรายวิชาเกี่ยวกับการฝึ กประสบการณ์ ต่ากว่า C เกิน 2 ครั้ง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สั่งให้ออกเนื่ องจากความประพฤติ
การสาเร็จการศึกษา
1. เรี ยนครบหลักสู ตรตามเวลาที่กาหนด
2. ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมของวิชาบังคับและวิชาเอกเลือกต้องไม่ต่ากว่า 2.00 และเฉลี่ยรวม
ทั้งหมดไม่ต่ากว่า 2.00 ด้วย
3. ร่ วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับหลักสู ตรต่อเนื่ องหรื อเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6
ภาคการศึกษาปกติสาหรับหลักสู ตร 4 ปี หรื อไม่นอ้ ยกว่า8 ภาคการศึกษาปกติสาหรับ
หลักสู ตร 5ปี
ปริญญาเกียรตินิยม
1. ผลการเรี ยน 3.60 ขึ้นไปได้เกียรตินิยมอันดับ 1
ผลการเรี ยนเฉลี่ย 3.25 – 3.59 ได้เกียรตินิยมอันดับ 2
2. ต้องไม่มีเกรด D,D+,F,E
3. ต้องไม่มีรายวิชายกเว้น
4. เรี ยนตามเวลาปกติคือ
หลักสู ตรเทียบโอนเรี ยนไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาภาคปกติ
หลักสู ตร 4 ปี เรี ยนไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาภาคปกติ
หลักสู ตร 5 ปี เรี ยนไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาภาคปกติ
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เอกสารหลังการสาเร็จการศึกษา
1. Transcript(ใบรายงานผลการเรี ยน)จะได้รับหลังจากคณะกรรมการอนุมตั ิการประเมินผล
การศึกษาประชุมเรี ยบร้อยแล้ว
2. ใบรับรองคุณวุฒิ จะได้รับหลังจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมอนุมตั ิผล
เรี ยบร้อยแล้ว
3. ปริ ญญาบัตร รับได้ในวันพระราชทานปริ ญญาบัตรหรื อหลังจากนั้นไม่เกิน 3 เดือน
(หลังจากนั้นจะต้องชาระค่าเก็บรักษาฉบับละ 500 บาท)
4. เอกสารอื่น ๆ ขอได้แต่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ

ขั้นตอนการลงทะเบียน
นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาในแผนการเรี ยนจาก
.http://register.pbru.ac.th
กรณี รายวิชาใดไม่เรี ยนให้ถอนออก
ยืนยันการลงทะเบียน
(.http://register.pbru.ac.th)

พิมพ์ใบลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้วที่ยนื ยัน
(ตรวจสอบรายวิชาให้ถูกต้องและครบถ้วน)
นามาชาระเงินซึ่ งจะมีกาหนดวันชาระเงิน
และจานวนเงินที่ที่จะต้องชาระ
นาใบลงทะเบียนมาชาระเงินที่ฝ่ายการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีธนาคารทหารไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรื อ
สานักงานต่างสาขา หรื อธนาคารไทยพาณิ ชย์ทุก
สาขาตามวันเวลาที่กาหนด

กรณี ตอ้ งเพิ่มรายวิชา ให้เพิ่มโดยที่
ตารางเรี ยนและตารางสอบต้องไม่
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาเดิม(*)

กรณี นกั ศึกษาเงินกู้ ให้นาใบ
ลงทะเบียนไปส่ งที่
กองพัฒนานักศึกษา

หมายเหตุ กรณี รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนต่างภาคหรื อต่างกลุ่ม เช่น นักศึกษาภาคปกติจะไปเรี ยน
ร่ วมกับ ภาค กศ.บป. ต้องยืน่ คาร้องขอลงทะเบียนที่สานักส่ งเสริ ม ก่อนที่จะดาเนินการ
ยืนยันการลงทะเบียน กรณี นกั ศึกษาชาระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเรี ยนได้ให้
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นักศึกษามาทาเร่ าองขอพักการเรี ยน
การขอลงทะเบียนเกินเกณฑ์ ทกี่ าหนด
หากนักศึกษามีความจาเป็ นต้องลงรายวิชาเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้กระทาได้ดงั นี้

ขอรับคาร้องที่สานักงานส่ งเสริ มฯ

กรอกขอความพร้อมระบุเหตุผลให้เรี ยบร้อย

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา

ส่งคาร้องที่สานักงานส่งเสริ มฯ

นักศึกษาติดต่อขอทราบผลได้ที่สานักงานส่ งเสริ มฯ 2 วันหลังยืน่ คาร้อง

ถ้าไม่อนุมตั ิ นักศึกษาไม่
สามารถลงรายวิชาที่เกินได้

ถ้าอนุมตั ิให้นกั ศึกษา
ลงทะเบียนได้

หมายเหตุ นักศึกษาควรทาให้เสร็ จสิ้ นก่อนส่ งใบยืนยันการลงทะเบียนกับสานักส่ งเสริ ม ฯ
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การขอคืนสภาพการเป็ นนักศึกษา
กรณี นกั ศึกษาไม่ได้ชาระเงินลงทะเบียนเรี ยน จะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ด้วยระเบียบ
การเงิน แต่สามารถขอกลับคืนสภาพการเป็ นนักศึกษาได้

ขอคาร้องที่สานักงานส่ งเสริ มฯ และกรอกข้อความให้เรี ยบร้อย

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา

ผ่านความเห็นชอบจากผูอ้ านวยสานักงานส่ งเสริ มฯ

นาคาร้องส่งสานักส่งเสริ มฯ เพื่อบันทึกข้อมูลคืนสภาพนักศึกษา

นักศึกษานาคาร้องไปชาระค่าคืนสภาพนักศึกษาที่ฝ่ายการเงิน
สานักงานอธิการบดี

นาคาร้องคืนสภาพนักศึกษามาเก็บที่งานทะเบียนฯ

หมายเหตุ

1. ค่าขอกลับคืนสภาพนักศึกษาใหม่เนื่องจากพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
1.1 ภาค ปกติ 200 บาท
1.2 ภาค กศ.บป. 500 บาท
2. ให้ชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่คา้ งชาระภาค
การศึกษาละ 1,000 บาท
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การขอยกเลิกวิชาเรียน
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาใดแล้ว นักศึกษามีความประสงค์จะไม่เรี ยนในรายวิชา
นั้น นักศึกษาต้องขอยกเลิกวิชาเรี ยน
ขอใบคาร้องขอยกเลิกวิชาเรี ยนจากสานักงานส่งเสริ มฯ และกรอก
ข้อความให้เรี ยบร้อย

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู้ อน

ผ่านความเห็นชอบจากประธานสาขาวิชา(ที่รับผิดชอบวิชานี้ )

ยืน่ สานักส่ งเสริ มฯ เพื่อเสนอผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มฯ พิจารณา

สานักส่ งเสริ มฯ แจ้งให้อาจารย์ผสู ้ อนทราบ

หมายเหตุ

ต้องดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นก่อนสอบปลายภาคอย่างน้อย 2 สัปดาห์
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การขอลงทะเบียนล่าช้ า
หากนักศึกษามีความจาเป็ นต้องลงรายวิชาเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้กระทาได้ดงั นี้

ขอรับคาร้องที่สานักงานส่ งเสริ มฯ

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชา

ยืน่ คาร้องที่สานักงานส่ งเสริ มฯ

รอฟังผลการพิจารณา

หากมหาวิทยาลัยอนุญาต
ให้นกั ศึกษาชาระเงินตาม
วันและเวลาที่กาหนด

หากไม่อนุญาตนักศึกษา
จะต้องยืน่ คาร้องขอรักษา
สภาพการเป็ นนักศึกษา
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การขอจบการศึกษา
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนภาคการศึกษาใดเป็ นภาคการศึกษาสุ ดท้าย นักศึกษาต้องยืน่ คา
ร้องขอจบการศึกษาด้วยเพราะเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาและประกาศ ผลการเรี ยนแล้ว อาจารย์ที่ปรึ กษา
จะต้องตรวจสอบว่านักศึกษาเรี ยนจบครบตามหลักสู ตรหรื อไม่
ขอคาร้องขอจบการศึกษาที่สานักงานส่ งเสริ มฯ
กรอกข้อความให้เรี ยบร้อย

นาให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบและลงนาม

นาให้สานักวิทยบริ การตรวจสอบลงนาม

ชาระค่าลงทะเบียนบัณฑิตที่ฝ่ายการเงิน

หลักฐานที่นักศึกษาต้ องยืน่
พร้ อมคาร้ องขอจบ
1. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รู ป
2. รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รู ป
3. กรณี ขอใบจบเป็ นภาษาอังกฤษ
ต้องเพิม่ รู ป 1 นิ้ว 1 รู ป
4. ซองขาวยาวติดแสตมป์ 5 บาท
พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเอง

ส่ งคาร้องขอจบ พร้อมหลักฐานที่สานักส่ งเสริ มฯ
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด

หมายเหตุ

1. ค่าลงทะเบียนบัณฑิต 500 บาท
2. ค่าลงทะเบียนมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต 500 บาท
3. หลังจากยืน่ คาร้องขอจบแล้ว ตรวจสอบแล้วผลปรากฏว่า ไม่สาเร็ จการศึกษา
หลักฐานต่าง ๆ จะถูกเลิกและนักศึกษาต้องมาทาใบคาร้องขอจบใหม่ในภาคเรี ยนถัดไป
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การรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา
ในภาคเรี ยนใดที่นกั ศึกษามีความจาเป็ นไม่สามารถเรี ยนได้(ยังไม่ได้ชาระเงินค่าลงทะเบียน)ให้
นักศึกษายืน่ คาร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา โดยปฏิบตั ิดงั นี้

ขอคาร้องขอยกเลิกวิชาเรี ยนจากสานักงานส่ งเสริ มฯ
และกรอกข้อความให้เรี ยบร้อย

ผ่านความเห็นชอบจากผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ ม

นาคาร้องส่งสานักส่งเสริ มฯ เพื่อกรอกข้อมูลลงคาร้อง

นาคาร้องไปชาระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพที่ฝ่ายการเงิน
สานักงานอธิการบดี

ส่ งคาร้องที่สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา
1. นักศึกษาภาคปกติ ค่ารักษาสภาพนักศึกษาภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
2. นักศึกษาภาค กศ.บป. ค่ารักษาสภาพนักศึกษาภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
3. นักศึกษาที่รักษาสภาพนักศึกษา หลังวันกาหนด หมดเขตการลงทะเบียนเรี ยน
นักศึกษาต้องเสี ยค่าปรับวันละ 50 บาท สู งสุ ดไม่เกิน 1,000 บาท
4. หลักฐานต่าง ๆ จะถูกเลิกและนักศึกษาต้องมาทาใบคาร้องขอจบใหม่ในภาค
การศึกษาถัดไป
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การขอใบงายงานผลการนักศึกษา
ภาษาไทย,อังกฤษ (Transcript)

นักศึกษากรอกข้อความในใบรายงานผลการศึกษา
ระบุวา่ ภาษาไทย และ/หรื อภาษาอังกฤษให้เรี ยบร้อย

นาคาร้องไปชาระเงินที่ฝ่ายการเงินสานักงานอธิการบดี
ฉบับละ 100 บาท

นาคาร้องมายืน่ ที่สานักส่ งเสริ มฯ โดยมีลายเซ็นการรับเงิน
ของฝ่ ายการเงินพร้อมรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รู ป

ประมาณ 2 วัน หลังยืน่ คาร้อง ให้มารบใบรายงาน
ผลการศึกษาได้ที่สานักส่ งเสริ มฯ

หมายเหตุ ผูท้ ี่ไม่จบการศึกษา หรื อจบการศึกษาระดับอนุปริ ญญา ใช้รูปถ่ายชุดเครื่ องแบบ
นักศึกษา(เป็ นภาพสี หรื อขาวดาก็ได้)
ผูท้ ี่จบปริ ญญาใช้รูปถ่ายชุดครุ ย(เป็ นภาพสี หรื อขาวดาก็ได้)
เนื่ องจากชุดครุ ยมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบว่าชุดครุ ยที่ใช้ถ่ายภาพเป็ นรุ่ นของ
นักศึกษาหรื อไม่ก่อนถ่ายภาพชุดครุ ย
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การขอใบรับรองคุณวุฒิ
นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ หลังจากผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

รับใบรับรองคุณวุฒิทสี่ านักส่ งเสริมฯ มาด้ วยตนเอง
หรือมอบฉันทะให้ ผ้อู นื่ มารับแทน

รับเงินค่ าประกันคืนทีฝ่ ่ ายการเงิน
สานักงานอธิการบดี
ภายใน 6 เดือน หลังอนุมตั ผิ ลการศึกษา
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ขั้นตอนการชาระค่ าธรรมเนียมต่ าง ๆ ทีฝ่ ่ ายการเงิน
1. ค่ าลงทะเบียน
 นักศึกษาจะต้องนาใบลงทะเบียนมายืน
่ ที่ฝ่ายการเงินทุกครั้งเมื่อมีการชาระค่าลงทะเบียนที่
ฝ่ ายการเงินทุกครั้ง
 กรณี ที่นก
ั ศึกษาชาระค่าลงทะเบียนล่าช้าเกินกาหนดของทางมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้อง
เสี ยค่าปรับในการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากาหนด วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน
1,000 บาท
(ยา้ ) การชาระค่ าลงทะเบียน นักศึกษาจะต้ องนาใบลงทะเบียนมาด้ วยทุกครั้งเพือ่
ตรวจสอบข้ อมูล
2. ค่ าเอกสารต่ าง ๆ เช่ น ใบรายงานผลการศึกษา หนังสื อรับรอง
 นักศึกษาต้องเขียนใบคาร้องทัว
่ ไปที่ฝ่ายทะเบียน ฯ แล้วนามายืน่ ชาระเงินที่ฝ่ายการเงิน
จานวน 100 บาท ต่อจากนั้นนักศึกษาจะต้องนาใบคาร้องทัว่ ไปส่ งฝ่ ายทะเบียน
3. การรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา
 นักศึกษาจะต้องยืนยันการลงทะเบียนในภาคเรี ยนนั้น ๆ ว่าเป็ นการรักษาสภาพนักศึกษา
หรื อไม่ก็แจ้งทางฝ่ ายทะเบียน และนาใบลงทะเบียนมายืน่ ยันที่ฝ่ายการเงินพร้อมชาระ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
 ค่ารักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา กรณี ลงทะเบียนเรี ยนครบรายวิชาตามเกณฑ์ข้ น
ั ต่าของ
หลักสู ตรแล้วภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
 กรณี การรักษาสภาพนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์
ถ้าเกินกาหนดนักศึกษาจะต้องเสี ยค่าปรับ โดย
- ภาคปกติ
200 บาท ต่ อภาคการศึกษา
- ภาค กศ.บป. 500 บาท ต่ อภาคการศึกษา
และนักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาให้ครบทุกภาค
เรี ยนที่หยุดการศึกษา
4. การขอสาเนาใบเสร็จรับเงิน
 กรณี ใบเสร็ จรับเงิ นตัวจริ งหาย นักศึกษาต้องนา
- เอกสารแจ้งความ
- ใบคาร้องทัว่ ไป(กรอกรายละเอียดเรี ยบร้อยแล้ว)
มายืน่ ที่ฝ่ายการเงินพร้อมชาระค่าธรรมเนียม 100 บาท และรอรับเอกสารประมาณ 10 นาที
5. ค่ าเทียบโอนหรือยกเว้นผลการเรียน
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นักศึกษาต้องนาใบคาร้องขอเทียบโอนหรื อยกเว้นผลการเรี ยนที่กรอกรายละเอียดเรี ยบร้อย
แล้วผ่านความเห็นชอบจากสาขาและคณบดีแล้ว มายืน่ ชาระเงินค่าธรรมเนียมในการเทียบ
โอนหรื อยกเว้นผลการเรี ยนเป็ นจานวนเงิน 100 บาท จากนั้นนักศึกษาต้องนาใบคาร้องขอ
เทียบโอนหรื อยกเว้นผลการเรี ยนไปส่ งให้ฝ่ายทะเบียนเพื่อตรวจสอบและอนุญาตให้เทียบ
โอนหรื อยกเว้นผลการเรี ยนได้กี่หน่วยกิต
นักศึกษาต้องนาใบคาร้องขอเทียบโอนหรื อยกเว้นผลการเรี ยนที่รับอนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว มา
ชาระเงินที่ฝ่ายการเงิน โดยคิดเป็ นหน่วยกิตละ 100 บาท

6. ค่ าธรรมเนียมการเปลีย่ นคณะ/สาขาวิชา
 นักศึกษาจะต้องนาใบคาร้องทัว
่ ไปที่กรอกรายละเอียดขอเปลี่ยนคณะ/สาขาวิชา
เรี ยบร้อยแล้วมาชาระเงินที่ฝ่ายการเงิน โดยจะเสี ยค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
7. ค่ าขึน้ ทะเบียนบัณฑิตหรือคาร้ องขอจบการศึกษา
 นักศึกษาจะต้องนาใบคาร้องขอจบมายืน
่ ชาระเงินที่ฝ่ายการเงิน เป็ นจานวนเงิน 500
บาท
8. การรับค่ าประกันของเสี ยหายคืน
 นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาแล้วมีสิทธิ์ รับเงินค่าประกันของเสี ยหายจากมหาวิทยาลัยคืน
โดยนักศึกษาจะต้องนาใบแสดงผลการเรี ยนหรื อใบ Transcript มาแสดงรับเงินค่า
ประกันของเสี ยหายคืนได้ที่ฝ่ายการเงินภายใน 6 เดือน หลังอนุมตั ิผลการศึกษา
 กรณี รับค่าประกันของเสี ยหายแทน
- ผูร้ ับแทนจะต้องใช้ใบมอบฉันทะที่ฝ่ายการเงินจัดเตรี ยมให้
- ถ่ายเอกสารสาเนาใบแสดงผลการเรี ยนหรื อใบ Transcript ของผูม้ อบ
ฉันทะ
- ถ่ายเอกสารสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
ผูม้ อบฉันทะจะต้องกรอกรายละเอียดในใบมอบฉันทะให้เรี ยบร้อยพร้อมลงลายมือชื่อของ
ผูม้ อบฉันทะ
ผูร้ ับมอบฉันทะ และพยานให้ครบถ้วน โดยพยานต้องลงลายมือชื่อครบทั้ง 2 คน (เอกสารสาเนาทุก
ใบจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องด้วย)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

ค่ าธรรมเนียมการศึกษาทีจ่ ่ ายเฉพาะกรณี
ค่าบารุ งหอพัก ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
ค่าออกเอกสารต่าง ๆ เช่นใบรายงานผลการศึกษา หนังสื อรับรองต่าง ๆ หรื อใบแทน
เอกสารที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้วฉบับละ 50 บาท
ค่าปรับการชาระค่าธรรมเนียมช้ากว่ากาหนด วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
ค่ารักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา กรณี ไม่ลงทะเบียนเรี ยน ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
ค่ารักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา กรณี ไม่ลงทะเบียนเรี ยนครบรายวิชาตามเกณฑ์ข้ นั ต่า
ของหลักสู ตรแล้ว ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
ค่าขอคืนสภาพการเป็ นนักศึกษาจากการพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ครั้งละ 500 บาท
และจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาให้ครบทุกภาคที่
หยุดการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคณะ/สาขาวิชา ครั้งละ 500 บาท
ค่าเทียบโอนหรื อยกเว้นผลการเรี ยนรายวิชา หน่วยกิตละ 100 บาท เว้นแต่กรณี
นักศึกษาขอเปลี่ยนสาขาวิชาให้ชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนย้ายคณะ / สาขาวิชา โดย
ไม่ตอ้ งชาระค่าเทียบโอนหรื อยกเว้นผลการเรี ยน
ค่าเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งละ
100 บาทและชาระค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท
ค่าปรับหารขอรับประกาศนียบัตร อนุปริ ญญาบัตร ปริ ญญาบัตร เกินกว่า 3 เดือน นับ
จากวันที่มหาวิทยาลัยให้รับ ฉบับละ 500 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 500 บาท
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อัตราและวิธีการเก็บค่ าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี
คณะครุ ศาสตร์
หลักสู ตรครุ ศาสตร์บณั ฑิต(ค.บ.) ทุกสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ก. สาขาวิชาพัฒนาชุมชน / สาขาวิชาพัฒนาสังคม /
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ / สาขาวิชานาฏศิลป์
และการแสดงละคร / สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
นิเทศศิลป์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ) /สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ / สาขาวิชาอังกฤษธุ รกิจ /
สาขาวิชาภาษาไทย / สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ข. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(ธุ รกิจโรงแรม ธุ รกิจท่องเที่ยว)
ค. หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ทุกสาขาวิชา
ง. สาขาวิชาอื่น ๆ

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ก. สาขาวิชาเคมี / สาขาชีววิทยาประยุกต์ / สาขา
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม / สาขาวิชาสุ ขศึกษา /
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
อาหารประยุกต์และการบริ หาร / สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา / สาขาสาธารณสุ ขชุมชน
/ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสารสนเทศ / สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ข. หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ทุกสาขาวิชา
ค. สาขาวิชาอื่น ๆ
คณะวิทยาการจัดการ
ก. สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี การตลาด
ทรัพยากรมนุษย์) / สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
ข. สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) /

8,500 บาท

8,500 บาท

9,000 บาท
8,500 บาท

1,1000 บาท
9,000 บาท
1,1000 บาท

8,500 บาท
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สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ / สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ค. สาขาวิชาอื่น ๆ

10,500 บาท
8,500 บาท

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ก. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยว) / สาขาวิชาสัตวบาล / สาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ข. สาขาวิชาอื่น ๆ

9,000 บาท
9,000 บาท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ก. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)
ข. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า / สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ / สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ / สาขาวิชาเทคโนยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
ง. สาขาวิชาอื่น ๆ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สานักงาน
ข. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมัน่ คงคอมพิวเตอร์ และไซเบอร์ )
ค. สาขาวิชาอื่น ๆ

8,500 บาท

1,1000 บาท
18,000 บาท
1,1000 บาท

14,000 บาท
16,000 บาท
14,000 บาท
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สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุง้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทร. 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรื อ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106, 1111, 1141
โทรสาร.0-3249-3279

http://acad.pbru.ac.th

