แนวปฏิบัตสิ ำหรับนักศึกษำ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ระบบกำรจัดกำรศึกษำ นักศึกษำภำคปกติ
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หากมีความจาเป็นที่จะเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาและ
จานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ

กำรคิดหน่วยกิต
1. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
3. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
4. การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงาน หรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกติ ให้มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

จำนวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลำกำรศึกษำ
1. หลักสูตรปริญญำตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา
ไม่ เกิน 8 ปีก ารศึก ษา ส าหรั บการลงทะเบีย นเรีย นเต็ ม เวลา และไม่ เกิ น 12 ปีก ารศึ ก ษา ส าหรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
2. หลักสูตรปริญญำตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน 10 ปีก ารศึก ษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม เวลา และไม่ เกิน 15 ปีการศึ กษา สาหรับ การ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

กำรลงทะเบียนวิชำเรียนนักศึกษำภำคปกติ
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มกี ารลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาคการศึกษาตาม
วันเวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยใช้อัตราตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการ
รับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 นักศึกษาจะต้องชาระเงินลงทะเบียนให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน
การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาชาระเงินเรียบร้อยแล้ว และหากพ้นกาหนดการลงทะเบียน
การเรียนในภาคเรียนนั้นจะนับเป็นโมฆะ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา

เพื่อให้การเรียนของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ดังนี้
1. นักศึกษำเรียนเต็มเวลำ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ 22 หน่วยกิต ในภาคเรียนที่ไม่
มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หากช่วงเวลาใดลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่อนุญาต
ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื่น
2. นักศึกษำเรียนไม่เต็มเวลำ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ 9 หน่วยกิต
3. กำรลงทะเบียนเรียนภำคฤดูร้อน กาหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการจัดการศึกษาใน
ภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2548
4. กำรขอเพิ่ม-ถอนรำยวิชำเรียน นักศึกษาจะต้องกระทาให้เสร็จสิน้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วัน
เปิดภาคเรียน การขอเพิ่มรายวิชาเรียนจานวนหน่วยกิตเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินจานวนหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน โดยที่ตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาที่ลงทะเบียนทัง้ หมด
จะต้องไม่ซ้าซ้อนกัน
5. ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเรียนและกำรขอเพิ่ม-ถอนรำยวิชำเรียน ให้นักศึกษาดูรายละเอียด
จากคู่มอื การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://reg.pkru.ac.th

ระบบกำรจัดกำรศึกษำนักศึกษำภำคปกติ (เสำร์ - อำทิตย์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดการศึกษาสาหรับนัก ศึกษาภาคปกติ (เสาร์ - อาทิตย์) ในระบบทวิภาค
ดั งนี้ ภาคเรีย นที่ 1 และภาคเรีย นที่ 2 มี เวลาเรี ยนประมาณ 16 สั ป ดาห์ แบ่งเป็ น Plan A และ Plan B
สลับกันไป Plan ละ 8 สัปดาห์ ส่วนภาคเรียนที่ 3 เป็นภาคฤดูร้อน ซึ่งจะมีเวลาเรียน 8 สัปดาห์ จะมีเพียง
Plan เดี ยว การเรี ยนการสอนของนั กศึกษาภาคปกติ (เสาร์ - อาทิตย์ ) จะจัดให้มี เฉพาะวัน เสาร์และ
อาทิตย์เท่านัน้

ระบบหน่วยกิต
กาหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กาหนดเป็นหน่วยกิต หรือมาตราทีแ่ สดงถึงเวลาเรียน
เป็นคาบต่อสัปดาห์ ใน 1 คาบ จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 50 นาที และหน่วยกิตจะแสดงค่าระดับ
ความสาคัญในแต่ละรายวิชาด้วย ซึ่งเวลาเรียนอาจจะเท่ากัน หรือมากกว่าจานวนหน่วยกิตก็ได้
เพื่อให้การเรียนของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้นักศึกษาภาคปกติ
(เสาร์ - อาทิตย์) ลงทะเบียนเรียนได้ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ไม่เกินภาคเรียนละ 12 หน่วยกิต ไม่รวมรายวิชากลุ่ม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาปรับพื้น และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคเรียนฤดูร้อน ไม่รวมรายวิชากลุม่ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

กำรลงทะเบียนรำยวิชำผ่ำนระบบออนไลน์
ในการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
โดยให้นักศึกษาดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดจาก คู่มือกำรใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำออนไลน์
สำหรับนักศึกษำ ที่ http://reg.pkru.ac.th

ขั้นตอนกำรยืนยันกำรลงทะเบียนผ่ำนระบบออนไลน์
1. เข้ำเว็บไซต์ http://reg.pkru.ac.th
2. คลิก๊ ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
3. หำกขึน้ ข้อควำม
There is a problem with this website’s security certificate.
ให้คลิก๊ ที่
Continue to this website (not recommended).
4. ป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่ำน
5. คลิ๊กปุ่ม “ลงทะเบียน”
6. คลิ๊กปุ่ม “ลงทะเบียนตามแผนการเรียน” (กรณีเป็นนักศึกษาใหม่) หรือคลิ๊กปุ่ม “ลงทะเบียน
เป็นรายวิชา” (กรณีเคยเป็นนักศึกษาเก่าและขอโอนหรือยกเว้นรายวิชาเรียน)
7. คลิ๊กปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน”
8. ตรวจสอบผลกำรลงทะเบียน โดยคลิ๊กปุ่ม “ผลลงทะเบียน”
9. พิมพ์ใบแจ้งยอด และนำไปชำระเงินที่ธนำคำรตำมทีร่ ะบุ (ยกเว้นนักศึกษำใหม่)
หมำยเหตุ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด “คู่มือกำรใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำออนไลน์ สำหรับ
นักศึกษำ” ได้ที่ http://reg.pkru.ac.th

กำรเพิ่ม-ถอนรำยวิชำ (กรณีที่เพิ่มรำยวิชำที่เรียนกับกลุ่มเรียนอืน่ )
ให้นักศึกษำปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้
1) นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการจะเพิ่ม
2) นักศึกษากรอกรายละเอียดรายวิชาที่ต้องการจะเพิ่มในใบแจ้งความจานงการลงทะเบียนเรียน โดย
นักศึกษาสามารถโหลดแบบฟอร์มทางระบบออนไลน์
3) นักศึกษาส่งใบแจ้งความจานงการลงทะเบียนเรียนที่งานบริการการศึกษาเพื่อสารองที่นั่ง
4) งานบริการการศึกษาตรวจสอบ พร้อมทัง้ สารองที่นั่ง
สิ่งที่ต้องดำเนินกำรหลังจำกส่งใบแจ้งควำมจำนงกำรลงทะเบียนเรียน
1) นักศึกษาเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนออนไลน์
2) นักศึกษาทารายการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น รวมถึง
รายวิชาที่ได้แจ้งความจานงขอสารองที่นั่ง
3) นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนถูกต้อง จึงจะยืนยันการลงทะเบียนเรียน
4) นักศึกษาพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนเพื่อชาระเงิน

กำรตรวจสอบรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำคเรียน
เข้าเว็บไซต์ http://reg.pkru.ac.th

คลิกที่ปุ่ม “รายวิชาที่เปิดสอน”

เปลี่ยนภาคเรียนที่ต้องการตรวจสอบ

ใส่รหัสวิชาหรือชื่อวิชาที่ต้องการตรวจสอบ
/ จะไม่ใส่ก็ได้ในกรณีดูทุกรายวิชา

กำรตรวจสอบตำรำงเรียน/ ตำรำงสอบ
เข้าเว็บไซต์ http://reg.pkru.ac.th

ป้อนรหัสประจาตัวและรหัสผ่าน

เลือกปุ่มผลการลงทะเบียน

เลือกปุ่ม พิมพ์ตารางเรียน/พิมพ์ตารางสอบ
(กดที่รูปเครื่องพิมพ์)

ขั้นตอนกำรปฏิบัติเมื่อตำรำงสอบซ้ำซ้อน

ตรวจสอบตารางสอบ จาก http://reg.pkru.ac.th
(ตำมขั้นตอนกำรเข้ำดูตำรำงสอบ)

รับคาร้องตารางสอบซ้าซ้อนที่งานบริการการศึกษา
หรือ
ดาวน์โหลดคาร้อง จาก http://registra.pkru.ac.th
กรอกข้อมูลในคำร้องตำรำงสอบซ้ำซ้อน
ส่งคำร้อง ฯ ณ งำนบริกำรกำรศึกษำ (อย่ำงน้อยก่อนวันสอบ 3 วัน)

ฟังผลการจัดตารางสอบใหม่ ณ งานบริการการศึกษา
(หลังส่งคาร้อง 1 วัน)

กำรโอนผลกำรเรียน และกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ
กำรโอนผลกำรเรียน หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และให้ความหมายรวมถึงหลักสูตรของสถาบันราชภัฏและ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ มาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ หมายความว่า การนาหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต และให้หมายความรวมถึงการนาเนือ้ หาวิชาของรายวิชาจากหลักสูตรของหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ
และสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีไ่ ด้ศึกษามาแล้ว รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาใช้
โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
หน่วยกิตยกเว้นจำกกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย หมายความว่า หน่วยกิต
ที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test) หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การ
ทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam) หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการเข้าอบรม (Credits from Training) และ
หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Credits from Portfolio)

นักศึกษำที่มีสทิ ธิ์ขอโอนผลกำรเรียนและกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ : ให้ศึกษาจากระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วย การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2550

ขั้นตอนกำรขอโอนผลกำรเรียน และกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ
ภำยในภำคเรียนแรก นักศึกษาขอใบคาร้องที่งานบริการการศึกษา
กรอกรายละเอียดพร้อมแนบใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
แล้วนาส่งงานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษารวบรวมคาร้อง นาเสนอ
หัวหน้าสานักงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลาดับ

ในกรณีขอยกเว้นรายวิชาที่ศึกษามาจาก
มหาวิทยาลัยอื่นให้แนบคาอธิบายรายวิชา

สาหรับรายวิชาที่ยังไม่ได้รับการเทียบยกเว้น
งานบริการการศึกษาต้องจัดทาเอกสารตาราง
เทียบรายวิชาแล้วส่งไปยังคณะที่รายวิชานั้นสังกัด
เพื่อดาเนินการเทียบยกเว้น และนาเสนอ
งานสภาวิชาการเพื่ออนุมัติผลรายวิชา

งานบริการการศึกษา บันทึกรายวิชาเข้าสู่ระบบ

งานบริการการศึกษา ส่งหลักฐานผลการอนุมัติ
ให้งานประมวลผล เพื่อบันทึกเข้าระเบียน

การขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ผ่านการบันทึกเข้าระเบียน

นักศึกษาไม่ตอ้ งลงทะเบียนรายวิชาที่ได้รับโอนหรือยกเว้นการเรียนไปแล้ว ในกรณีที่ลงทะเบียนซ้าต้อง
ดาเนินการขอถอนรายวิชานั้นออก หรือถ้าพ้นกาหนดเวลาเพิ่ม–ถอนรายวิชาไปแล้ว ให้ขอยกเลิกรายวิชานั้น

กำรขอยกเลิกรำยวิชำเรียน
การขอยกเลิกวิชาเรียนทาได้หลังจากพ้นกาหนดการขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาแล้ว และต้องดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นอย่างช้าที่สุด 2 สัปดาห์ก่อนกาหนดวันเริ่มสอบปลายภาค หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยนักศึกษาจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนกำรขอยกเลิกวิชำเรียน

นักศึกษารับและเขียนคาร้องที่งานทะเบียน

นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดการสาขาวิชา หรือคณะที่ปรึกษา
เพื่อแสดงความคิดเห็นและลงนาม

นาคาร้องให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาและลงนาม

ยื่นคาร้องที่งานทะเบียน

งานทะเบียนตรวจสอบข้อมูล และเสนอเพื่อพิจารณา

งานทะเบียน บันทึก “W” ในระบบ

หมำยเหตุ การขอยกเลิ กวิชาเรียน หากเป็นรายวิชาที่บั งคั บเรียนตามหลักสูตร นั กศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่ แต่หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอื่นแทนได้

กำรลำพักกำรศึกษำ
กรณีที่นักศึกษาชาระเงินลงทะเบียนเรียนแล้วมีความจาเป็นหรือไม่สามารถมาเรียนได้ นักศึกษาสามารถ
ยื่นคาร้องเพื่อขออนุญาตลาพักการเรียนได้ ทัง้ นี้ จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันเริม่ สอบปลายภาค
โดยเขียนคาร้องขอลาพักการศึกษาส่งงานทะเบียน เพื่อพิจารณาต่อไป

ขั้นตอนกำรขอลำพักกำรศึกษำ
นักศึกษารับคาร้องที่งานทะเบียน

เขียนคาร้องนาเสนอนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดการสาขาวิชา หรือ
คณะที่ปรึกษา เพื่อแสดงความคิดเห็นและลงนาม

ส่งคาร้องทีง่ านทะเบียนพร้อมสาเนาใบเสร็จชาระเงินค่าลงทะเบียน

งานทะเบียนและรับเข้าบันทึกการลาพักการศึกษา
ในทะเบียนประวัตินักศึกษา

งานทะเบียน บันทึกอักษร “W” สาหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนแล้ว

หมำยเหตุ การนับภาคเรียนในการสาเร็จการศึกษานับรวมถึงภาคเรียนที่ลาพักการศึกษาด้วย

กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
นักศึกษาที่ไม่สามารถมาศึกษาในภาคเรียนใด ต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้เสร็จสิ้น
ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค หากไม่ได้ชาระเงินภายในกาหนดให้ถือว่านักศึกษาผูน้ ั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ขั้นตอนกำรรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
นักศึกษารับคาร้องที่งานทะเบียน

เขียนคาร้องนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดการสาขาวิชา หรือ
คณะที่ปรึกษา เพื่อแสดงความคิดเห็นและลงนาม

ส่งคาร้องทีง่ านทะเบียน

งานทะเบียนบันทึกผลการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ในทะเบียนประวัตินักศึกษา

กรณีได้รับอนุญาต ขอรับคาร้องที่งานทะเบียน
และนาไปชาระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทีง่ านการเงิน

นาคาร้องคืนให้งานทะเบียน พร้อมทัง้ แสดงใบเสร็จรับเงิน

กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
นักศึกษาอาจจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดย
1. ระเบียบกำรเงิน
นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนและชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใดให้ดาเนินการขอรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษา หากไม่ดาเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา

2. ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ
และปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2548
2.1 นักศึกษำภำคปกติ จะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ เมื่ออยูใ่ นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
2.1.1)
ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิน้ ภาคเรียนปกติภาคที่ 2
นับตัง้ แต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” สามารถคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ทั้งนีโ้ ดย
ไม่นาหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหาร
2.1.2)
ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8
ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 นับตัง้ แต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีมผี ลการเรียน “I และ M” ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับข้อ 2.1.1)
2.1.3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้คา่ ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” ให้ปฏิบัตเิ ช่นเดียวกับข้อ 2.1.1)
2.1.4)
มีสภาพเป็นนักศึกษาของการศึกษาปกติครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณี
ที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 16 ภาคเรียนปกติตดิ ต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และครบ 20 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี และขำดคุณสมบัตติ ำมข้อ 1) และ 2) ในกำรเป็นผูท้ ี่สำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตร คือ
1) สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนด และ
2) ได้คา่ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
2.1.5) นักศึกษาไม่ผา่ นรายวิชาการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เป็นครั้งที่ 2
2.2 นักศึกษำภำคพิเศษ จะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ เมื่อผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตัง้ แต่เข้าเรียนกรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7
นับตัง้ แต่เข้าเรียน กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี และเมื่อสิน้ ภาคเรียนที่ 9 นับตัง้ แต่เข้าเรียนกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี
หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” สามารถคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ทั้งนีโ้ ดยไม่นาหน่วยกิตมารวม
เป็นตัวหาร และนักศึกษาที่มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 5 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 9 ปี กรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และครบ 11 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี แล้วยังขำดคุณสมบัตติ ำมข้อ 1) และ ข้อ 2) ในกำร
เป็นผูท้ ี่สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร คือ
1) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด และ
2) ได้คา่ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00

กำรขอคืนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ โดยดาเนินการดังต่อไปนี้

ขั้นตอนกำรขอคืนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
นักศึกษารับคาร้องที่งานทะเบียน

เขียนคาร้องนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดการสาขาวิชา หรือคณะทีป่ รึกษา
เพื่อแสดงความคิดเห็นและลงนาม

ส่งคาร้องทีง่ านทะเบียน

งานทะเบียนบันทึกข้อมูลในทะเบียนประวัตินักศึกษา

กรณีได้รับอนุญาต ขอรับคาร้องที่งานทะเบียน
ไปชำระเงินค่ำขอคืนสภำพนักศึกษำใหม่ พร้อมทั้งค่ำรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
ตำมจำนวนภำคเรียนที่ค้ำงชำระ

นาคาร้องคืนให้งานทะเบียน พร้อมทัง้ แสดงใบเสร็จรับเงิน

การนับภาคเรียนในการสาเร็จการศึกษาและการนับภาคเรียนในการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม นับรวมถึง
ภาคเรียนที่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย

กำรย้ำยสถำนศึกษำ
นักศึกษาที่มีความจาเป็นต้องย้ายไปศึกษายังมหาวิทยาลัยอื่น สำมำรถยื่นคำร้องขอย้ำยมหำวิทยำลัยได้
เมื่อศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ตแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคเรียน และให้ยื่นคาร้องก่อนการย้าย
1 ภาคเรียน เนื่องจากการย้ายมีขั้นตอนการสอบถามที่ต้องใช้เวลามากพอสมควร และให้ปฏิบัตติ ามขั้นตอน
ต่อไปนี้

ขั้นตอนกำรขอย้ำยสถำนศึกษำ
นักศึกษารับคาร้องที่งานทะเบียน

เขียนคาร้องนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดการสาขาวิชา หรือคณะทีป่ รึกษา
เพื่อแสดงความคิดเห็นและลงนาม

ส่งคาร้องทีง่ านทะเบียน
เพื่อนาเสนอผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรณีได้รับอนุมัติ งานทะเบียนส่งหนังสือสอบถามไปยัง
มหำวิทยำลัยที่ต้องกำรจะย้ำยไป

มหาวิทยาลัยที่ขอย้ายไปอาจตอบรับ หรือ
ปฏิเสธการรับย้ายก็ได้
หากรับย้าย จะมีการแจ้งเงื่อนไขให้นกั ศึกษาทราบ

กรณีรับย้ายและนักศึกษายอมรับเงื่อนไขการรับย้าย
งานทะเบียน ส่งหลักฐานการรายงานตัว
พร้อมใบรายงานผลการเรียนไปยังมหาวิทยาลัยที่จะรับย้าย

งานทะเบียน ประกาศแจ้งผลการสอบถาม
ที่ป้ายประกาศงานทะเบียน

นักศึกษาติดต่อขอเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ที่รับย้าย

กำรขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ
นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ คานาหน้านาม
ชื่อผู้ปกครอง หรือขอแก้ไข วัน–เดือน– ปีเกิด สามารถดาเนินการได้โดยปฏิบัตติ ามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนกำรขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ

นักศึกษารับคาร้องที่งานทะเบียน

เขียนคาร้องนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดการสาขาวิชา หรือ
คณะที่ปรึกษา เพื่อแสดงความคิดเห็นและลงนาม

ส่งคาร้องพร้อมสาเนาหลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลง
ที่งานทะเบียน เพื่อนาเสนอนายทะเบียน
(สาเนาเอกสารทุกฉบับรับรองสาเนาถูกต้อง)

หลักฐำนที่ใช้ประกอบแล้วแต่กรณี เช่น
1. ใบเปลี่ยนชื่อ
2. ใบเปลี่ยนนามสกุล
3. ทะเบียนสมรส
4. คาสั่งแต่งตัง้
5. หนังสือรับรองบุตร
6. ทะเบียนบ้าน
7. สูจิบัตร

งานทะเบียน แก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา

การขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขทะเบียนประวัตินักศึกษา นักศึกษาจะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
การเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติผลสาเร็จการศึกษา

กำรสมทบเรียน
นักศึกษาที่มีความจาเป็นไม่สามารถลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ อาจเนื่องมาจาก
ย้ายที่อยู่หรือสถานที่ทางานแต่นักศึก ษาไม่ต้อ งการย้ายมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอ
สมทบเรียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นได้ ทัง้ นี้นักศึกษาจะต้องตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต้องการ
ไปสมทบเรียนเปิดสอนรายวิชาใดบ้างที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน จากนั้นให้นักศึกษาเขียนคาร้อง
ขอสมทบเรียนที่งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนกำรขอสมทบเรียน
นักศึกษารับคาร้องที่งานทะเบียน

เขียนคาร้องนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดการสาขาวิชา
หรือ คณะที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและลงนาม

เขียนรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสมทบเรียน
ทุกรายวิชา

ส่งคาร้องทีง่ านทะเบียน เพื่อนาเสนอ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรณีได้รับอนุมัติ งานทะเบียนจะส่งหนังสือสอบถามไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สมทบเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ขอสมทบเรียนอาจตอบรับ หรือ
ปฏิเสธการสมทบเรียนก็ได้

กรณีรับเข้ำสมทบเรียน
งานทะเบียนออกหนังสือส่งตัวนักศึกษาไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่รับสมทบเรียน

งานทะเบียน ประกาศแจ้งผลการสอบถาม
ที่ป้ายประกาศงานทะเบียน

นักศึกษาติดต่อขอลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่รับ
สมทบ

เมื่อสิ้นภาคเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่รับสมทบ
ส่งผลการเรียนมายังงานทะเบียน
เพื่อบันทึกลงในระเบียนการเรียน

กำรสอบปลำยภำค
นักศึกษำจะมีสิทธิ์สอบปลำยภำคเรียน ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
1. เวลาเรียนในรายวิชานัน้ ๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลยพินจิ
ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้ ๆ
3. ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิสอบในรายวิชานัน้ เว้นแต่
อนุกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ผ่อนผันเพราะมีเหตุผลอันควร
4. ผูไ้ ม่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตามข้อ 2 และ 3 ให้ผู้สอนให้ผลการเรียน เป็น “E”
ในกำรสอบปลำยภำคนักศึกษำจะต้องปฏิบัตติ นดังนี้
1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งกายและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผูท้ ไ่ี ปถึงห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบแล้ว
15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานัน้
3. ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตและไม่นาเอกสารใดๆ เครื่องมือที่ใช้คานวณ เครื่องมือสื่อสาร
เข้าห้องสอบ เว้นแต่เจ้าของข้อสอบจะอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
4. แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาแก่ผู้กากับการสอบ
5. ปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ และคาสั่งของผู้กากับการสอบ
6. ไม่ติดต่อหรือพูดจากับผู้หนึ่งผูใ้ ดในเวลาสอบ หากมีข้อสงสัยหรือมีกิจจาเป็น ให้แจ้งต่อผู้กากับ
การสอบ
7. ผูเ้ ข้าสอบจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานัน้ ๆ ไม่ได้
หำกนักศึกษำผู้ใดฝ่ำฝืนระเบียบว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ หรือพยำยำมกระทำทุจริต
ในกำรสอบวิชำใด เมื่อได้สอบสวนแล้วนักศึกษำจะถูกลงโทษตำมข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ไม่ให้เข้าสอบวิชานัน้
2. ไม่ตรวจคาตอบและถือว่าสอบตกเฉพาะวิชา ถ้าการกระทาผิดดังกล่าวเข้าลักษณะร้ายแรง ผูน้ ั้น
อาจไม่ได้สอบต่อไปอีกก็ได้ ถ้าผูก้ ระทาผิดเป็นข้าราชการ มหาวิทยาลัยจะเสนอเรื่องไปยังต้นสังกัดเพื่อ
พิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตามกฎหมายด้วย
3. ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกคาตอบระหว่างผูเ้ ข้าสอบด้วยกัน จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผูเ้ ข้าสอบนั้นสมคบกันทุจริต ให้ได้รับผลการเรียนเป็น “E” ในรายวิชานัน้ และให้ผู้มอี านาจพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีตอ่ ไป

กำรขอสอบเนื่องจำกขำดสอบกลำงภำค
ผูม้ ีสิทธิสอบแต่ขาดสอบกลางภาคเรียน นักศึกษามีสิทธิย่นื คาร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบต่อนายทะเบียน
ภายใน 7 วันทาการหลังจากวันสุดท้ายของการสอบ และการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
วิชาการ
1) ในกรณีที่อนุญำตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ภายใน
ภาคเรียนที่ยื่นคาร้อง
2) ในกรณีที่ไม่อนุญำตให้สอบ หรืออนุญำตให้สอบแล้วนักศึกษำไม่มำสอบ หรือนักศึกษำ
ไม่มำติดต่อขอยื่นคำร้องขอสอบตำมกำหนด อาจารย์ผู้สอนพิจารณาคะแนนสอบกลางภาคเป็นศูนย์

ขั้นตอนกำรยื่นคำร้อง
นักศึกษารับคาร้องที่งานทะเบียน

เขียนคาร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษา/ ผู้จัดการสาขาวิชา/ คณะที่ปรึกษา
เพื่อแสดงความคิดเห็นและลงนาม

ส่งคาร้องทีง่ านทะเบียน

งานทะเบียนเสนอคาร้องต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ
เพื่อพิจารณาตามลาดับ

กรณีที่ได้รับอนุมัติ งานทะเบียนประกาศรายชื่อ
พร้อมแจ้งวัน เวลาที่จดั สอบ

กรณีที่ไม่อนุมัติ งานทะเบียนแจ้งอาจารย์ผู้สอน
พิจารณาคะแนนสอบกลางภาคเป็นศูนย์

งานทะเบียนติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขอข้อสอบ

ดาเนินการสอบตามวันเวลาทีก่ าหนด

อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจและบันทึกคะแนน
ของนักศึกษา

กรณีที่นักศึกษำไม่มำสอบ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนพิจารณาคะแนนสอบกลางภาคเป็นศูนย์

กำรขอสอบเนื่องจำกขำดสอบปลำยภำค
ผูม้ ีสิทธิสอบแต่ขาดสอบปลายภาคเรียน จะได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น “M” ไว้ก่อน นักศึกษาที่
ขาดสอบปลายภาคเรียนมีสิทธิยื่นคาร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันหลังจาก
เปิดภาคเรียนถัดไป และการพิจารณาให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการวิชาการ
1) ในกรณีที่อนุญำตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ภายใน
ภาคเรียนที่ยื่นคาร้อง
2) ในกรณีที่ไม่อนุญำตให้สอบ หรืออนุญำตให้สอบแล้วนักศึกษำไม่มำสอบ หรือนักศึกษำ
ไม่มำติดต่อขอยื่นคำร้องขอสอบตำมกำหนด หรือมหำวิทยำลัยไม่ได้รับผลกำรเปลี่ยนแปลงเกรด
จำกผู้สอนเมื่อสิ้นภำคเรียนถัดไป ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”
นักศึกษารับคาร้องที่งานทะเบียน

เขียนคาร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษา/ ผู้จัดการสาขาวิชา/ คณะที่ปรึกษา
เพื่อแสดงความคิดเห็นและลงนาม

ส่งคาร้องทีง่ านทะเบียน

งานทะเบียนเสนอคาร้องต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณาตามลาดับ

กรณีที่ได้รับอนุมัติ งานทะเบียนประกาศรายชื่อ
พร้อมแจ้งวัน เวลา ที่จดั สอบ

กรณีที่ไม่อนุมัติ นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”

งานทะเบียนติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขอข้อสอบ

ดาเนินการสอบตามวันเวลาทีก่ าหนด

กรณีที่นักศึกษำไม่มำสอบ
นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”

อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจและส่งผลการเรียน

เมื่อสิ้นภาคเรียนถัดไป อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียน
นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”

งานทะเบียนบันทึกผลการเรียน

กำรแก้เกรด “I”
นักศึกษาที่ได้เกรด “I” ต้องดาเนินการขอรับการประเมินจากผู้สอน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้น
ในภาคเรียนถัดไป หากนักศึกษาไม่ดาเนินการให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียน
จากคะแนนที่มีอยูแ่ ล้ว หากผูส้ อนไม่ส่งผลการประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียนถัดไปการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของอนุกรรมการวิชาการ

ขั้นตอนกำรขอแก้เกรด “I”

นักศึกษารับคาร้องที่งานทะเบียน

เขียนคาร้องเสนออาจารย์ผู้สอนเพื่อบันทึก
ตอบรับบัตรแก้เกรด “I”

อำจำรย์ผู้สอนเก็บคำร้องขอแก้ “I” ส่วนแรกไว้
เพื่อเป็นหลักฐานว่า นักศึกษาได้ติดต่อขอแก้ “I” แล้ว

คาร้องแก้เกรด “I” ส่วนที่สอง
นักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน

อาจารย์ผู้สอนพิจารณาดาเนินการเพื่อแก้ “I”
ให้แก่นกั ศึกษาให้เสร็จสิน้ ภายในภาคเรียนถัดจาก
ภาคเรียนที่นักศึกษาได้ผลการเรียน “I”

อาจารย์ผู้สอนส่งผลการแก้ “I” ไปยังคณะวิชา
ตามขั้นตอน

งานทะเบียนบันทึกผลการเรียน

การคิดคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียน ระบุว่า เมื่อได้ผลการประเมินเปลี่ยนจาก “I” แล้วจึงนามาคิด
ในภาคเรียนที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว
ฉะนั้ น ในการคิด คะแนนเฉลี่ ย ประจาภาคเรีย นเพื่อ พิจารณาการมี ส ภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาตาม
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2548 สามารถทาได้แม้ว่านักศึกษาจะมีผลการเรียนเป็น “I” ก็ตาม

กำรตรวจสอบผลกำรเรียน
การตรวจสอบผลการเรียน มี 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ติดต่องานทะเบียนและรับเข้าเพื่อขอพิมพ์ผลการเรียน โดยต้องชาระค่าธรรมเนียมการพิมพ์
ฉบับละ 5 บาท
วิธีที่ 2 ตรวจสอบผลการเรียนด้วยระบบออนไลน์

ขั้นตอนกำรตรวจสอบผลกำรเรียนด้วยระบบออนไลน์

เข้าเว็บไซต์ : http://reg.pkru.ac.th

คลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ”

พิมพ์รหัสประจาตัว และรหัสผ่าน

คลิกที่ปมุ่ “เข้าสู่ระบบ”

คลิกที่เมนูผลการศึกษา
ระบบจะแสดงผลการศึกษาตัง้ แต่ภาคเรียนแรกถึงภาคเรียนปัจจุบัน

กำรขอหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำ
หลักฐานแสดงผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกให้แก่นักศึกษาได้ มีดังนี้
1. ปริญญำบัตร มหาวิทยาลัยจะออกให้สาหรับผูท้ ่สี าเร็จการศึกษา โดยผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามกาหนด ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งให้ทราบ
2. ใบรับรองผลกำรศึกษำ มหาวิทยาลัยจะออกให้สาหรับผูย้ ื่นคาร้องขอที่ศึกษาครบหลักสูตรแล้ว
และกาลังรอการอนุมตั ิผลจากสภามหาวิทยาลัย ฯ ใบรับรองนีใ้ ช้ได้ 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกให้
3. ใบรับรอง มหาวิทยาลัยจะออกให้สาหรับผู้ยื่นคาร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองนี้
ใช้ได้ 90 วันนับตั้งแต่วันที่ออกให้
4. ใบรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยจะออกให้สาหรับผูท้ ่สี าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร
และได้รับอนุมัติผลสาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว
5. ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้แก่ผู้ที่
สาเร็จการศึกษาแล้ว สาหรับผูท้ ่ยี ังไม่สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้ใน
กรณีที่นกั ศึกษามายื่นคาร้องขอเท่านั้น
6. ใบแทนหลักฐำนกำรศึกษำ มหาวิทยาลัยจะออกให้สาหรับผูย้ ื่นคาร้องขอในกรณีที่ใบรับรอง
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตร และปริญญาบัตร เกิดการสูญหายหรือเสียหาย ใช้การไม่ได้ โดยผูป้ ระสงค์จะ
ขอใบแทนยื่นคาร้องพร้อมแนบเอกสารที่ชารุด หรือใบแจ้งความบันทึกประจาวันกรณีที่เกิดการสูญหาย
นักศึกษำที่ต้องกำรให้มหำวิทยำลัยออกหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำประเภทใดประเภทหนึ่ง
จะต้องปฏิบัตติ ำมขั้นตอนดังนี้
1. เขียนใบคาร้องและนาไปชาระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงินในอัตราฉบับละ 100 บาท ยกเว้น
ใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาในกรณีที่สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยออกให้ครั้งแรกไม่ต้อง
ชาระค่าธรรมเนียม
2. ยื่นใบคาร้องที่งานทะเบียนพร้อมหลักฐานประกอบอื่น ๆ ตามที่กาหนด เช่น รูปถ่ายขนาด 1 นิว้
จานวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ใบแจ้งความกรณีเอกสารสูญหาย
3. ส่งใบคาร้องที่แสดงว่าชาระเงินแล้วที่งานทะเบียน เพื่อดาเนินการ
4. รับหลักฐานที่ย่นื คาร้องขอจากงานทะเบียน ตามเวลาที่กาหนดนัด โดยปกตินัดรับภายใน 2 วัน
นับแต่วันยืน่ คาร้อง
5. ผูส้ าเร็จการศึกษาที่มารับใบปริญญาบัตรเกินกว่าระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่มหาวิทยาลัย
กาหนดให้รับจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการเก็บรักษา 500 บาท ตามระเบียบ
6. หลักฐานการสาเร็จการศึกษาอาจจะถูกระงับการจ่าย หากนักศึกษายังค้างกิจกรรมบังคับของ
กองพัฒนานักศึกษา หรือติดค้างการส่งคืนหนังสือของหอสมุด

กำรลำออก
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา สามารถกระทาได้โดยดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนกำรขอลำออกจำกกำรเป็นนักศึกษำ

นักศึกษารับคาร้องที่งานทะเบียน

เขียนคาร้องนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแสดงความคิดเห็นและลงนาม

นาคาร้องเสนองานหอสมุดกลาง เพือ่ ตรวจสอบการยืม - คืนหนังสือ

นาคาร้องเสนองานกองพัฒนานักศึกษา
เพื่อตรวจสอบการเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม กยศ.

ส่งคาร้องทีง่ านทะเบียน
เพื่อนาเสนอผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานทะเบียนบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัตินักศึกษา

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
--------------------------

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัย จึงตราข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้

หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนีส้ าหรับนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่ปกี ารศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือประกาศอืน่ ใดทีม่ ีอยู่ก่อนข้อบังคับนี้ ซึ่งมีข้อความ
ที่ขัดหรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนีแ้ ทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้งให้เป็น
ที่ปรึกษาของนักศึกษา

หมวดที่ ๒
กำรรับนักศึกษำ
ข้อ ๕

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๕.๑ ผูท้ ่เี ข้าเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี และ ๕ ปีตอ้ งสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และผูท้ ่เี ข้าเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องต้องสาเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูท้ ่สี ภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษา
ได้เป็นกรณีพเิ ศษ
๕.๒ ไม่เป็นคนวิกลจริตและเป็นผูไ้ ม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และโรคที่จะ
เบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
๕.๓ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
๕.๔ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย

ข้อ ๖

วิธกี ารเข้าเป็นนักศึกษา
๖.๑ การคัดเลือกที่ดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๖.๒ วิธอี ื่น ๆ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผูก้ าหนด

หมวดที่ ๓
ระบบกำรจัดกำรศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำ
ข้อ ๗ ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หากมีความจาเป็นที่จะเปิดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ ๘

การคิดหน่วยกิต
๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘.๔ การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ระบบทวิภาค

ข้อ ๙

จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา
๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มจี านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ ไม่เกิน ๑๕ ปี
การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต ใช้เวลา
การศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

ข้อ ๑๐

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาดังนี้
๑๐.๑ หมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มีความรู้ อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ท่กี ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคม
เป็นผูใ้ ฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมาย
ได้ดี มีคณ
ุ ธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และประชาคม
นานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวติ และดารงตน อยู่ในสังคมได้เป็น
อย่างดี โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๑๐.๒ หมวดวิชำเฉพำะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มี
จานวนหน่วยกิตรวมดังนี้
๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ หน่วยกิต
๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต
๑๐.๓ หมวดวิชำเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

หมวดที่ ๔
กำรลงทะเบียนวิชำเรียน
ข้อ ๑๑ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มกี ารลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาคการศึกษา
ตามวันเวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยใช้อัตราตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ว่าด้วยการเก็บเงินธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.
๒๕๔๘ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาชาระเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนักศึกษา
จะต้องชาระเงิน ลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน และหากพ้น
กาหนดการลงทะเบียนการเรียนในภาคเรียนนั้นจะนับเป็นโมฆะ นักศึกษาต้องยืน่ คาร้องเพื่อ
รักษาสภาพนักศึกษา
ข้อ ๑๒ เพื่อให้การเรียนของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ดังนี้
๑๒.๑ นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๒๒ หน่วยกิต ในภาคเรียน
ที่ไม่มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หากช่วงเวลาใดลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื่น
๑๒.๒ นักศึกษาเรียนไม่เต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๙ หน่วยกิต
ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.๒๕๔๘
ข้อ ๑๔ การขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน นักศึกษาจะต้องกระทาให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่
วันเปิดภาคเรียน การขอเพิ่มรายวิชาเรียนจานวนหน่วยกิต เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินจานวน
หน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน โดยที่ตารางเรียนและ
ตารางสอบของรายวิชาที่ลงทะเบียนทัง้ หมดจะต้องไม่ซ้าซ้อนกัน
ข้อ ๑๕ การขอยกเลิกวิชาเรียนทาได้หลังจากพ้นกาหนดการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาแล้ว และต้องดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นอย่างช้าที่สุด ๒ สัปดาห์ ก่อนกาหนดวันเริ่มสอบปลายภาค หรือตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ข้อ ๑๖ การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาทุกคนต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา โดยการ
ชาระเงินค่าบารุงมหาวิทยาลัย กรณีที่นกั ศึกษาลาพักการเรียน หรือถูกสั่งพักการเรียน ต้อง
ชาระเงินค่าบารุงมหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นก่อนวันเริม่ สอบปลายภาค
ข้อ ๑๗ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่พน้ สภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากสาเหตุทไี่ ม่ได้
ชาระเงินค่าบารุงมหาวิทยาลัย สามารถยื่นคาร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้

ข้อ ๑๘ ในการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มถอนวิชาเรียน การยกเลิกวิชาเรียน การลาพักการเรียน
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ท่ปี รึกษาก่อน

หมวดที่ ๕
กำรวัดผล และประเมินผล
ข้อ ๑๙ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต พ.ศ.๒๕๔๘

หมวดที่ ๖
กำรย้ำยโอนนักศึกษำ
ข้อ ๒๐ มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น การรับโอนนักศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาเรียนของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ข้อ ๒๑ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ ักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ คาสั่ง หรือ
ระเบียบปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผูว้ ินจิ ฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้
ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายศิวะ แสงมณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรศึกษำระดับอนุปริญญำและปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๔๘
----------------------โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาที่ใช้ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ฉะนั้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีมติให้
ข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนีแ้ ทน
ข้อ ๓

ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัย”
“สภาวิชาการ”
“อนุกรรมการวิชาการ”
ทาหน้าที่ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หมายความว่า กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาการ ให้

และข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๔ ให้ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน การวัดผลต้องทา
ตลอดภาคเรียนโดยวิธตี ่าง ๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การทางานกลุ่ม การสอบกลางภาคเรียน
และให้มกี ารสอบปลายภาคเรียน โดยคิดคะแนนเก็บระหว่างภาคให้อยูร่ ะหว่างร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๘๐
เว้นแต่รายวิชาที่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ให้ประเมินในลักษณะอื่น

ข้อ ๕ นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาคเรียน และจะมีสทิ ธิใ์ นการสอบปลายภาคเรียนต้องอยูใ่ น
เกณฑ์ตอ่ ไปนี้
๕.๑ เวลาเรียนในรายวิชานัน้ ๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๕.๒ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้ ๆ
๕.๓ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิสอบในรายวิชานั้น
เว้นแต่อนุกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ผ่อนผันเพราะมีเหตุผลอันควร
๕.๔ ผูไ้ ม่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตาม ๕.๒ และ ๕.๓ ให้ผู้สอนให้ผลการเรียนเป็น “E”
ข้อ ๖ ผูม้ ีสิทธิสอบแต่ขาดสอบปลายภาคเรียน จะได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น M (Missed
examination) ไว้ก่อน นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียนมีสิทธิยื่นคาร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบต่อ
นายทะเบียน ภายใน ๓๐ วันหลังจากเปิดภาคเรียนถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
หรือผูท้ ่ไี ด้รับมอบหมาย
๖.๑ ในกรณีที่อนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิน้ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ภายในภาคเรียนที่ยนื่ คาร้อง
๖.๒ ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบหรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ หรือนักศึกษา
ไม่มาติดต่อขอยื่นคาร้องขอสอบตามกาหนด หรือมหาวิทยาลัยไม่ได้รับผลการเปลี่ยนแปลงเกรดจากผูส้ อน
เมื่อสิ้นภาคเรียนถัดไป ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”
ข้อ ๗

ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร เป็น ๒ ระบบ ดังนี้
๗.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ควำมหมำยของผลกำรเรียน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

ค่ำระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐

ระบบนีใ้ ช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า
“D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาบังคับเรียนต่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่า
จะสอบได้ กรณีวิชาเลือก ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ากว่า “D” สามารถเลือกเรียนวิชาอื่นแทนการเรียนซ้าได้
ส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ถ้าได้ค่า
ระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมิน
ต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา

๗.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ผลกำรศึกษำ
ระดับกำรประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fail)
ระบบนีใ้ ช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกาหนดเฉพาะและรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ จนกว่าจะสอบได้
ข้อ ๘

สัญลักษณ์อนื่ มีดังนี้

Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต และผูเ้ รียนจะต้อง
เข้าร่วมเรียนและปฏิบัตงิ านตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกาหนด หากไม่สามารถปฏิบัตติ ามเกณฑ์ที่กาหนดได้ให้ถือว่า
ผูเ้ รียนขอยกเลิกซึ่งจะได้รับอักษร “W” แทน
W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกในกรณีตอ่ ไปนี้ คือ
๑. หลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานัน้ ก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า
๒ สัปดาห์ หรือ
๒. รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟังแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์
ที่กาหนดได้ ให้ถือว่าผู้เรียนขอยกเลิก
๓. ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือนักศึกษา
ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนัน้ แล้ว
I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังทางาน
ไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดาเนินการขอรับการประเมินจากผู้สอน เพื่อเปลี่ยนระดับ
คะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป หากนักศึกษาไม่ดาเนินการให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์
และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว หากผูส้ อนไม่ส่งผลการประเมิน เมื่อสิ้นภาคเรียนถัดไป
การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของอนุกรรมการวิชาการ
M (Missed examination) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษา
ขาดสอบปลายภาคเรียน
ข้อ ๙ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียนให้ได้ผลการ
ประเมินเป็น “P”

ข้อ ๑๐ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณา
วิชาเรียนครบตามหลักสูตรทีก่ าลังศึกษาอยู่
ข้อ ๑๑ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็นเลขทศนิยม
๒ ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
๑๑.๑ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค ให้คดิ เฉพาะรายวิชาที่มกี ารประเมินผลตาม ๗.๑
เท่านั้น โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละวิชาที่ประเมิน ในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว ยกเว้นรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I และ M” อยู่
ไม่นาหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย เมื่อได้ผลการประเมินที่เปลี่ยนจาก “I และ M” แล้วจึงนามาคิด
ในภาคเรียนที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนัน้
๑๑.๒ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลตาม ๗.๑
เท่านั้น โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ประเมินผล และลงทะเบียนเรียน
มาแล้ว ทัง้ หมดรวมกัน แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดดังกล่าว ยกเว้นรายวิชาที่ยัง
มีผลการเรียน “I และ M” ให้ปฏิบัตเิ ช่นเดียวกับ ๑๑.๑
๑๑.๓ ในกรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้า
เพื่อใช้เป็นตัวหาร
๑๑.๔ กรณีที่นกั ศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือรายวิชาที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นบั หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๑๒ การพิจารณาการเรียนครบตามหลักสูตร มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๒.๑ การเรียนครบตามหลักสูตรนัน้ หน่วยกิตที่เรียนต้องไม่น้อยกว่าขั้นต่าของเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอาจกาหนดให้เรียนเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่าได้ ทัง้ นี้ตอ้ ง
ไม่เกิน ๕ หน่วยกิต และต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย
๑๒.๒ การนับหน่วยกิตเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาได้เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านัน้
ข้อ ๑๓ ผูท้ ่สี าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๓.๑ มีความประพฤติดี
๑๓.๒ สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทัง้ รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
๑๓.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๓.๔ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า ๔ ภาคเรียนปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ไม่ต่ากว่า
๗ ภาคเรียนปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่ากว่า ๙ ภาคเรียนปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี

๑๓.๕ มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติตดิ ต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี
ไม่เกิน ๑๖ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี
สำหรับนักศึกษำภำคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า ๖ ภาคเรียน กรณีที่เรียน
หลักสูตร ๒ ปี ไม่ต่ากว่า ๑๒ ภาคเรียน กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่ากว่า ๑๕ ภาคเรียน กรณี
ที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๙ ปี
กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๑ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี
ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษำภำคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมือ่ สิ้นภาคเรียนปกติ ภาคที่ ๒
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” สามารถคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ทัง้ นี้
โดยไม่นาหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหาร
๑๔.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติท่ี ๔ ที่ ๖
ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริม่ เข้าเรียน ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M”
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ ๑๔.๑
๑๔.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ ๑๔.๑
๑๔.๔ มีสภาพเป็นนักศึกษาของการศึกษาปกติครบ ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่
เรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และครบ ๒๐
ภาคเรียนปกติตดิ ต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓.๒ และ ๑๓.๓ ในการ
เป็นผูท้ ่สี าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑๔.๕ นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ ๒
สำหรับนักศึกษำภำคพิเศษ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิน้ ภาคเรียนที่ ๔ นับตั้งแต่เข้าเรียนกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี เมื่อสิน้ ภาคเรียนที่ ๗
นับตั้งแต่เข้าเรียนกรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๙ นับตั้งแต่เข้าเรียนกรณีเรียนหลักสูตร
๕ ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ากว่า
๑.๘๐ ในกรณี มีผลการเรียน “I และ M” สามารถคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ทัง้ นีโ้ ดยไม่นาหน่วยกิต
มารวมเป็นตัวหาร และนักศึกษาที่มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ ๕ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ ๙ ปี
กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และครบ ๑๑ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี แล้วยังขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓.๒
และ ๑๓.๓ ในการเป็นผูท้ ่สี าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ข้อ ๑๕ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทัง้ นี้ต้องอยู่ในระยะเวลาทีก่ าหนดตามข้อ ๑๓.๕ หรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดสภาพ
การเป็นนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคพิเศษนัน้ ๆ
ข้อ ๑๖ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใดให้นักศึกษาผูน้ ั้นได้รับผลการเรียน “E”
ในรายวิชานั้น และมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๗ ผูท้ ่สี าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๗.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๗.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
๑๗.๓ นักศึกษำภำคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติสาหรับหลักสูตร ๒ ปี
และไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติสาหรับหลักสูตร ๔ ปี และ ๑๐ ภาคเรียนปกติสาหรับหลักสูตร ๕ ปี
นักศึกษำภำคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียนสาหรับหลักสูตร ๒ ปี
และไม่เกิน ๑๔ ภาคเรียนสาหรับหลักสูตร ๔ ปี และ ๑๗ ภาคเรียนปกติสาหรับหลักสูตร ๕ ปี
ข้อ ๑๘ ให้สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ต่อสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๙ ให้อธิการบดี เป็นผูร้ ักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนีแ้ ละเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจาก
การใช้ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายศิวะ แสงมณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำในภำคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษำภำคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาภาคปกติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ บรรดาระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ ๓

ในระเบียบนี้

“ภำคฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างเวลาการ
ปิดภาคปลายของปีการศึกษาเก่าจนถึงเวลาการเปิดภาคต้นของปีการศึกษาใหม่
“นักศึกษำภำคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่มีโปรแกรมการเรียนในวันราชการตามปกติ
ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ของแต่ละปี
“อำจำรย์ที่ปรึกษำ” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ ให้ทาหน้าทีอ่ าจารย์ท่ปี รึกษา
ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธกี ารเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ
“มหำวิทยำลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“อธิกำรบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
และให้ใช้ระเบียบนี้ นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบนี้
ข้อ ๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ไม่นับเป็นภาคเรียนปกติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๕ เวลาการจัดการศึกษาไม่ควรน้อยกว่า ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้จัดเวลาการเรียนการสอน
เป็นสองเท่าของภาคเรียนปกติ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจัดเวลาการเรียนการสอนน้อยกว่า ๘ สัปดาห์
แต่ไม่ต่ากว่า ๖ สัปดาห์ จะต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียนไม่ต่ากว่าอัตรา ๑๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต

ข้อ ๖
การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้มหาวิทยาลัยเป็นผูก้ าหนดโดยการอนุมัติของ
อธิการบดี นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนวิชาใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษาก่อน
ข้อ ๗ นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ
ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคอื่นก็ได้
ข้อ ๘ การรับจ่ายเงินในการสอนภาคฤดูร้อน ให้ใช้ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย
การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาปวงชน โครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ ักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนีแ้ ละเป็นผูว้ ินจิ ฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิด
ปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายศิวะ แสงมณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
ว่ำด้วย กำรโอนผลกำรเรียน และกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ
พ.ศ. ๒๕๕๐
-------------------โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาที่กาลังศึกษาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพัฒนาหรือ
ปรับปรุงขึน้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดา ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔

ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“นักศึกษา” หมายความว่า ผูท้ ่กี าลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และให้ความหมายรวมถึงหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ
และสถาบันอุดมศึกษา อื่น ๆ มาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การนาหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และให้หมายความรวมถึงการนาเนือ้ หาวิชาของรายวิชาจากหลักสูตรของหลักสูตร
ของสถาบันราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษามาแล้ว รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย มาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

“หน่วยกิตยกเว้นจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า
หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบ
ที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam) หน่วยกิตที่ได้จากการเข้าอบรม (Credits from Training)
และหน่วยกิตทีไ่ ด้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Credits from Portfolio)
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และให้สภาวิชาการตัดสินชี้ขาดในกรณี
ที่เป็นสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ข้อ ๕ รายวิชาที่จะนามาโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นวิชาที่สอบได้ หรือ
เคยศึกษาฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ตรงมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันเข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวัน
สาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียนหรือวันสุดท้ายที่ศึกษาฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์
นับจนถึงวันที่เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ข้อ ๖

นักศึกษาที่มีสทิ ธิ์ขอโอนผลการเรียน ได้แก่ ผูท้ ่มี คี ุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผูท้ ่เี คยศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษาและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
แล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับเดิมอีก ทัง้ นี้ ต้องไม่ถกู สั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
เนื่องจากความประพฤติเสียหาย หรือตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อที่ ๑๔ (ยกเว้นข้อ ๑๔.๔) และให้อนุโลมใช้นัยนีก้ ับผู้ที่
เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษาและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วเช่นกัน
(๒) ผูท้ ่ยี ังไม่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น กลับเข้ามาศึกษา
ในระดับเดิมอีก
(๓) ผูท้ ่ขี อย้ายสถานศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย
(๔) ผูท้ ่เี ปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาทีศ่ ึกษาเต็มเวลาในวันทาการปกติ มาเป็นนักศึกษาที่ศึกษา
นอกวันทาการปกติ หรือเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาที่ศึกษานอกวันทาการปกติเป็นนักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลา
ในวันทาการปกติ
ข้อ ๗

เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน
(๑) รายวิชาที่นามาขอโอนผลการเรียนต้องอยู่ในระดับเดียวกับหลักสูตรที่ผขู้ อโอนกาลัง
ศึกษาอยู่ หรือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ผขู้ อโอนกาลังศึกษาอยู่
(๒) การโอนผลการเรียนต้องโอนทัง้ หมดทุกรายวิชาที่ปรากฏในใบรายงานผลการเรียน
และไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่ขอโอน
(๓) การโอนผลการเรียนทาได้เพียงครั้งเดียวภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาจากผลการเรียน
จากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านัน้

ข้อ ๘

การนับจานวนภาคเรียนของผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทาการปกติให้นับจานวนหน่วยกิตไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต
เป็น ๑ ภาคเรียน เศษที่เกินให้นับเป็น ๑ ภาคเรียน และหน่วยกิตการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเต็มรูปให้
นับเป็น ๑ ภาคเรียน
(๒) นักศึกษาที่ศึกษานอกวันทาการปกติ ให้นับจานวนหน่วยกิตไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น
๑ ภาคเรียน เศษที่เกินให้นับเป็น ๑ ภาคเรียน ในกรณีที่เดิมเป็นนักศึกษาที่ศกึ ษาเต็มเวลาในวันปกติ ให้นับ
เวลาตามภาคเรียนเดิม และให้นับเฉพาะภาคเรียนที่ได้ลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนเท่านั้น
(๓) นักศึกษาตามข้อ ๖ (๓) ให้นับเวลาตามภาคเรียนเดิม และนับต่อเนื่อง
ข้อ ๙

นักศึกษาที่มีสทิ ธิไ์ ด้รับการยกเว้นการเรียน ได้แก่ ผูม้ ีคณ
ุ สมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ผูท้ ่สี าเร็จการศึกษา หรือผูท้ ่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๒) ผูท้ ่ผี า่ นการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ
หลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๓) ผูท้ ่ผี า่ นศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย
ข้อ ๑๐

เงื่อนไขการยกเว้นการเรียนรายวิชา
(๑) ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า “C” หรือ “P” หรือคะแนนอื่นที่มีค่าเทียบเท่า
(๒) การยกเว้นหน่วยกิตจากแบบทดสอบมาตรฐาน เมื่อเทียบกับรายวิชาในระบบต้องคานึงว่า
ระดับผลจากการทดสอบนัน้ มีผลประเมินไม่ต่ากว่าระดับ ๒.๐๐ หรือ “ผ่าน”
(๓) การยกเว้นหน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้พจิ ารณาระดับ
มาตรฐานของสถาบันที่ออกข้อทดสอบ และให้ประเมินความยากง่ายของข้อทดสอบ ผลการสอบประเมิน
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒.๐๐ หรือ “ผ่าน” เมื่อเทียบกับรายวิชาที่ขอยกเว้นในระบบ
(๔) การยกเว้นหน่วยกิตจากการอบรมต้องคานึงว่าการอบรมนั้นเป็นหลักสูตรการอบรม
ที่มีมาตรฐานในการจัด มีการประเมินผลและผู้ขอเทียบมีผลการทดสอบในระดับ ๒.๐๐ หรือ “ผ่าน” รวมทัง้
จานวนชั่วโมงที่จัดในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนชัว่ โมงที่จัดสอนในระบบของรายวิชาที่
ขอเทียบยกเว้น
(๕) การยกเว้นหน่วยกิตจากการเทียบประสบการณ์การทางานต้องคานึงถึงความรู้ทไี่ ด้
จากประสบการณ์เป็นหลักและสัมพันธ์กับรายวิชาที่ขอยกเว้นในระบบ
(๖) ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ
ปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไม่นา
เงื่อนไขตามข้อ ๕ และ ข้อ ๑๐ (๑) มาพิจารณา
(๗) ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘
และเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง จะได้รับยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทัง้ หมด
โดยไม่นาเงื่อนไขตามข้อ ๕ และ ข้อ ๑๐ (๑) มาพิจารณา

(๘) ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหลักสูตรก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ให้มหาวิทยาลัยทาการวิเคราะห์ว่าหลักสูตรนั้น กาหนดให้
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปมาแล้วเท่าใด ทาการเปรียบเทียบยกเว้น โดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ แล้วจึงให้ศกึ ษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปที่เหลือจนครบ
(๙) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่า
สาหรับหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า
๑ ปีการศึกษาสาหรับการยกเว้นหน่วยกิตรายวิชาที่ได้จากการศึกษาจากนอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้เทียบยกเว้นในกลุ่มวิชาเฉพาะเอกบังคับได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของ
กลุ่มวิชาเฉพาะเอกบังคับ
(๑๐) การยกเว้นผลการเรียนทาได้เพียงครั้งเดียวภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
(๑๑) หน่วยกิตรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ถ้าเป็นการยกเว้นจากการศึกษาในระบบให้บันทึก
ไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบ
มาตรฐานให้ลงผลเป็น “CS” หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้ลงผลเป็น “CE”
หน่วยกิตที่ได้จากการ เข้าอบรมให้ลงผลเป็น “CT” หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้ลงผลเป็น
“CP” สาหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั การยกเว้นการเรียนตามข้อ ๑๐(๖) หรือ ๑๐(๗) ให้นบั หน่วยกิตหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
รวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ ๑๑ รายวิชาที่มีรหัสวิชาต่างกันหรือต่างสถาบันอุดมศึกษา ให้พจิ ารณาเปรียบเทียบเนือ้ หาสาระ
และความยากง่ายตามคาอธิบายรายวิชา ซึ่งต้องตรงกันไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ และจานวนหน่วยกิตวิชาที่จะ
โอนหรือยกเว้นควรไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตของวิชาที่รับโอนหรือยกเว้น โดยเทียบตามหน่วยกิตระบบทวิภาค
เป็นหลัก แล้วให้ผ่านการอนุมตั ิของสภาวิชาการเป็นรายวิชา
ข้อ ๑๒ สาหรับการยกเว้นหน่วยกิตรายวิชาของผูศ้ ึกษาจากนอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดหนึ่ง ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการเป็นประธาน
คณบดีทกุ คณะเป็นกรรมการ และผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีหน้าที่บริหารการเทียบยกเว้นหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่การศึกษาในระบบ รวมทัง้ แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลงานรายวิชา ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
ในการเทียบยกเว้นต่อหนึ่งรายวิชาหรือหนึ่งกลุ่มวิชา กรรมการพิจารณาผลงานรายวิชาต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ
ตรงตามสาขาวิชาที่มีการเทียบยกเว้นหน่วยกิต เมื่อประเมินผลงานจากหลักฐานแล้ว สรุปผลเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการดาเนินงานซึ่งจะนาผลเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อขออนุมัติ
ข้อ ๑๓ การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบนี้ ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาที่ประกาศใช้อยู่ในวันทีย่ ื่นคาร้องขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน

ข้อ ๑๔ การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนของนักศึกษารายคน ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัย
หรือ ผูท้ ่ไี ด้รับมอบหมายเป็นผูล้ งนามอนุมัติ
ข้อ ๑๕ ผูไ้ ด้รับการโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ได้รับการยกเว้น
ผลการเรียนจะไม่มสี ิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหา
จากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(นายพิศิษฐ์ วรอุไร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ิของนักศึกษำในกำรสอบ พ.ศ. 2553

…………………………………….
เพื่อความเหมาะสมในการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเห็นสมควร
กาหนดหลักเกณฑ์ในการสอบ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1
นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา หากผูใ้ ดฝ่าฝืนจะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
ข้อ 2
ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมการสอบ หากผูใ้ ดฝ่าฝืน
จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบวิชานั้น
ข้อ 3
ห้ามนักศึกษานาหนังสือตารา หรือเอกสารอืน่ ใด ตลอดจนเครื่องมือคานวณ เครื่องมือ
สื่อสารเข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้ โดยการแจ้งไว้ใน
ข้อสอบหรือหน้าซองข้อสอบ นักศึกษาผูใ้ ดฝ่าฝืนจะถูกสั่งให้ออกจากห้องสอบ
ข้อ 4
ให้นกั ศึกษานั่งตามลาดับเลขที่นงั่ สอบทีก่ าหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุม
การสอบให้เปลีย่ นแปลงที่นั่งสอบได้
ข้อ 5
นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตรประจาตัวอืน่ ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
ซึ่งมีรูปถ่ายปรากฏที่บัตรต่อกรรมการควบคุมการสอบ และลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในบัญชีรายชื่อผูเ้ ข้าสอบ
มิฉะนั้นจะถือว่าขาดสอบ
ข้อ 6
หลังจากเริ่มสอบแล้ว 15 นาที นักศึกษาจะเข้าห้องสอบมิได้ เว้นแต่ประธานคณะกรรมการ
อานวยการสนามสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต
ข้อ 7
ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 20 นาทีหลังจากเริ่มการสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากกรรมการควบคุมการสอบ
ข้อ 8
การสอบข้อเขียน ห้ามนักศึกษานากระดาษอื่นใดมาใช้ในการสอบ ต้องใช้กระดาษที่มหาวิทยาลัย
จัดไว้ให้โดยเฉพาะเท่านั้น และไม่นากระดาษเขียนตอบและหรือข้อสอบที่กรรมการควบคุมการสอบแจกให้
ออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น โดยการแจ้งไว้ในข้อสอบ หรือหน้าซอง
ข้อสอบ
ข้อ 9
ห้ามพู ด คุย ในห้ องสอบเด็ด ขาด เมื่อกรรมการควบคุ มการสอบว่ากล่ าวตั กเตื อนสิ่ งใด
นักศึกษาต้องเชื่อฟัง ห้ามขัดขืนหรือโต้แย้งแสดงกิริยาไม่สุภาพอย่างใดทั้งสิ้น นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืน หรือ
ไม่เชื่อฟังกรรมการควบคุมการสอบอาจสั่งให้ออกจากห้องสอบได้

ข้อ 10
การสอบ

ขณะสอบถ้านักศึกษามีข้อสงสัย ให้นักศึกษายกมือ แล้วแจ้งข้อสงสัยแก่กรรมการควบคุม

ข้อ 11 ระหว่างที่ทาการสอบ ห้ามนักศึกษาทีไ่ ม่มหี น้าที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมการสอบ
ข้อ 12 กรณีที่นักศึกษาเขียนคาตอบเสร็จก่อนกาหนดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคาตอบต่อกรรมการ
ควบคุมการสอบแล้วจึงจะออกจากห้องสอบได้
ข้อ 13 เมื่อนักศึกษาส่งกระดาษคาตอบแล้ว ต้องออกไปจากบริเวณห้องสอบโดยเร็ว และไม่ส่งเสียง
ทาความราคาญให้แก่ผู้ที่กาลังสอบ หรือส่งอาณัติสัญญาณเกี่ยวกับวิชาที่ตนทาการสอบมาแล้ว อันอาจ
ทาให้ผู้ที่อยู่ในห้องสอบได้รับผลประโยชน์ ผูใ้ ดฝ่าฝืนจะถูกปรับให้ตกในวิชานัน้
ข้อ 14 เมื่อกรรมการควบคุมการสอบให้สัญญาณหมดเวลา นักศึกษาต้องหยุดเขียนคาตอบ และ
รวบรวมกระดาษคาตอบส่งกรรมการควบคุมการสอบทันที
ข้อ 15 กรรมการอานวยการ กรรมการกลาง และกรรมการควบคุมการสอบ มีอานาจตรวจค้น
นักศึกษาผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะทาการทุจริตในการสอบ
ข้อ 16 นักศึกษาที่ไม่สามารถทาการสอบได้ตามกาหนด จะด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม เช่น ป่วยหนัก
หรือมีเหตุสุดวิสัย จะต้องยื่นคาร้องพร้อมหลักฐาน เช่น ในกรณีที่ปว่ ยหนัก จะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
สถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน ทัง้ นี้ ให้นกั ศึกษาหรือผูป้ กครองยืน่ คาร้องขอสอบ เมื่อเปิดภาคเรียน
ถัดไป และภายในเวลาที่กาหนดไว้ในปฏิทนิ การศึกษา หากมิได้ยื่นคาร้องภายในเวลาที่กาหนดจะถือว่าสอบตก
ในวิชานัน้
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(นายดิสัน แหล่ทองคา)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ข้อบังคับสภำประจำสถำบันรำชภัฏภูเก็ต
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ ปวงชน
โครงกำรจัดกำรศึกษำสำหรับบุคคลทั่วไป (กศ.บป.) พ.ศ. 2542
------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 30 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และข้อบังคับ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ.2539 สภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต
จึงกาหนดข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป ไว้ดังนี้
ข้อ 1
ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การจัดการศึกษา
เพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป (กศ.บป.) พ.ศ. 2542”
ข้อ 2
บรรดาระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้
ข้อบังคับนีแ้ ทน
ข้อ 3
ให้ใช้ข้อบังคับนีส้ าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป
ข้อ 4
ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันราชภัฏภูเก็ต
“สภาประจาสถาบัน” หมายความว่า สภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต
“การให้การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนวิทยฐานะ
“อาจารย์พเิ ศษ” หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ความสามารถหรือเชี่ยวชาญทางวิทยาการ
ที่สถาบันเชิญมาเป็นผู้สอนประจารายวิชาตามหลักเกณฑ์ทสี่ ถาบันกาหนด
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่สถาบันแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาดูแล
สนับสนุนทางด้านวิชาการ ควบคุมการเรียนให้เป็นไปตามแผนและให้มีส่วนในการประเมินความก้าวหน้าใน
การเรียนและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
“คณะอาจารย์ท่ปี รึกษา” หมายความว่า กลุ่มบุคคลทีส่ ถาบันแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นทีป่ รึกษา
ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ ควบคุมการเรียนให้เป็นไปตามแผน และให้มีสว่ นในการประเมินผลความก้าวหน้า
ในการเรียนและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
“หัวหน้าโปรแกรม” หมายความว่า บุคคลที่สถาบันแต่งตั้งให้ทาหน้าที่บริหารงานของ
โปรแกรมวิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาเอก
“ศูนย์ให้การศึกษา” หมายความว่า สถานที่ภายนอกสถาบันที่จัดขึ้นสาหรับให้การศึกษา
สาหรับบุคคลทัว่ ไป
“ระบบการเรียนโดยสือ่ ประสม” หมายความว่า วิธกี ารจัดการศึกษาสาหรับบางรายวิชา

ในหลักสูตร โดยผูเ้ รียนไม่ตอ้ งเข้าเรียนในชั้นเรียน แต่อาศัยวิธกี ารเรียนโดยสื่อประเภทต่าง ๆ แทน
ข้อ 5
ในการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป สถาบันสามารถจัดการศึกษาได้ทงั้ ในและนอกสถาบัน
ในเขตพืน้ ที่ตา่ งๆ ตามความเหมาะสม
ให้สถาบันจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทัว่ ไปได้ เฉพาะโปรแกรมวิชาที่คณะกรรมการสภาสถาบัน
ราชภัฏให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองคุณวุฒิแล้ว
สถาบันอาจจัดการศึกษาระบบการเรียนโดยสื่อประสมได้ ในรายวิชาที่ไม่บังคับให้เข้าชั้นเรียน
ตามประกาศของสภาประจาสถาบัน โดยจะต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนและการสอบเช่นเดียวกับวิชาอื่น
ข้อ 6
ในการเปิดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทางวิชาการของหลักสูตร และจะต้องได้รับอนุมัติจากสภาประจาสถาบัน
เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ให้สถาบันกาหนดจานวนนักศึกษาตามโครงการ
จัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป ให้เหมาะสมกับศักยภาพของสถาบัน โดยจะต้องจัดทาเอกสารแสดงความ
จาเป็น ศักยภาพ และวิธกี ารจัดการตามแบบที่สภาประจาสถาบันกาหนด เพื่อขออนุมัติตอ่ คณะกรรมการ
สภาประจาสถาบัน
ข้อ 7
ให้สถาบันจัดให้มคี ณะกรรมการดังต่อไปนี้
7.1 คณะกรรมการอานวยการโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป ประจาสถาบัน
และหรือศูนย์ให้การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิการบดี คณบดี
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ และมีผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอานวยการโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทัว่ ไป ทาหน้าที่อานวยการ
บริหารโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทัว่ ไป ในสถาบัน และศูนย์ให้การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
7.2 คณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป ประกอบด้วย
หัวหน้าโปรแกรมวิชา หรือบุคลากรอืน่ ที่ทาหน้าที่ดาเนินงานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาสาหรับบุคคลทัว่ ไป
ข้อ 8
ในการรับนักศึกษา ให้สถาบันรับนักศึกษาจากบุคคลทั่วไป 2 ประเภท คือ ประเภทเข้าศึกษา
ตามความต้องการของต้นสังกัด และประเภททั่วไป โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่สถาบันกาหนด
การรับนักศึกษา สถาบันอาจจัดให้มีการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานและหรือความรู้ในโปรแกรม
วิชาที่เปิดสอน เพือ่ ใช้ผลการสอบเป็นเกณฑ์หนึ่งในการรับเข้าศึกษา และอาจใช้เป็นแนวทางในการจัด
รายวิชาเรียนเพิ่มเติมเฉพาะราย ตามที่สถาบันเห็นสมควร
ข้อ 9

สถาบันต้องจัดอาจารย์ท่ปี รึกษา และหรือคณะอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหวั หน้าอาจารย์

ที่ปรึกษาประจาโปรแกรมวิชารับผิดชอบ และให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาตามเวลาที่สถาบันกาหนด หรือเวลาอื่น
ตามความเหมาะสม
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา และหรือคณะอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สถาบันต้องจัดให้มีคู่มอื สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของอาจารย์ท่ปี รึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อ 10 การจัดการเรียนการสอน สถาบันสามารถดาเนินการได้ทงั้ ในและหรือนอกเวลาราชการ
ในการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เพื่อให้นักศึกษามีเวลาศึกษาและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ 12 หน่วยกิต หรือไม่เกิน 16 คาบต่อหนึ่งสัปดาห์
ในกรณีที่นักศึกษารายใดมีความจาเป็น สถาบันอาจจะพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าภาคเรียนละ
12 หน่วยกิตได้ แต่ต้องไม่เกิน 15 หน่วยกิต หรือตามที่สถาบันกาหนด
ข้อ 11 เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ กาหนดให้อาจารย์ผสู้ อนสอนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ
12 คาบ โดยในคาบหนึ่งให้มีเวลาสอนได้ไม่น้อยกว่า 50 นาที
ให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบในการ
จัดอาจารย์ผสู้ อนตามที่โปรแกรมวิชาและคณะเสนอในแต่ละภาคเรียน
ข้อ 12 ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทาเอกสารแนวการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนให้แก่นักศึกษาในแต่ละ
ภาคเรียน
ข้อ 13 สถาบันต้องจัดให้นักศึกษามีและใช้ตาราหลักในรายวิชาที่เปิดสอน ตาราหลักอาจเรียบเรียง
โดยอาจารย์สถาบันราชภัฏ หรือผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกก็ได้ โดยจะต้องมีขอบเขตและระดับของเนือ้ หา
เหมาะสมกับระดับการศึกษา
ข้อ 14 สถาบันสนับสนุนให้มีการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพื่อใช้ประโยชน์ประกอบกับการเรียนการสอน
รายวิชาต่างๆ อย่างพอเพียง
สถาบันต้องพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์พ้นื ฐาน ให้มีมาตรฐานและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาที่มีอยู่
ข้อ 15 ให้สถาบันจัดบริการห้องสมุด และอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีโอกาสค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดมากขึ้น
ข้อ 16 ในบางรายวิชาที่นักศึกษามีความรู้ มีประสบการณ์ และความสามารถครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาในหลักสูตร นักศึกษาอาจขอสอบเทียบโดยมิต้องเข้าศึกษาในรายวิชานั้น ตาม
ข้อกาหนดของหลักสูตรและไม่นับรวมหน่วยกิต ตามข้อ 10 ทัง้ นี้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชานัน้
ตามระเบียบ
เกณฑ์และกระบวนการในการสอบเทียบดังกล่าวให้จัดทาเป็นประกาศของสถาบัน โดย
ความเห็นชอบของสภาประจาสถาบัน
ข้อ 17 ให้สถาบันกาหนดแนวปฏิบัตใิ นการประเมินผลการเรียนและแต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่
กลั่นกรองตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการสภาประจาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี ของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2541
ข้อ 18 ในการขอจบการศึกษา ผลการเรียนรายวิชาใดที่อายุเกิน 5 ปี สาหรับหลักสูตร 2 ปี และ
เกิน 10 ปี สาหรับหลักสูตร 4 ปี ให้ถือว่าผลการเรียนวิชานัน้ หมดสภาพไม่มีสิทธินาผลการเรียนนั้นไปใช้
ในการขอจบการศึกษา

ข้อ 19 ให้มีการรับโอนสภาพนักศึกษาภายในสถาบันจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งได้ สาหรับ
การโอนเข้าสู่ภาคปกติผู้ขอโอนจะต้องสอบเข้าเรียนให้ได้ก่อน นักศึกษาที่ถูกลงโทษด้วยการทาความผิด
ทางด้านความประพฤติไม่มีสิทธิขอโอน
ข้อ 20 ให้มีการโอนผลการเรียน และยกเว้นการเรียนในรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับเดียวกัน
แนวปฏิบัตใิ นการขอโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาประจาสถาบัน
กาหนด
ข้อ 21 การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการดาเนินการ ค่าตอบแทนการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้จ่ายได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80
ของเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ในภาคเรียนนั้น
อัตราการเก็บและการจ่ายเงินในโครงการการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป ให้เป็นไปตาม
ระเบียบสภาประจาสถาบัน ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษา
สาหรับบุคคลทัว่ ไป
ข้อ 22 ให้สถาบันประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกภาคเรียน เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลไปปรับปรุง
คุณภาพการสอน
ข้อ 23 ให้มีการประเมินผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไปทุก 2 ปี และรายงาน
ต่อสภาประจาสถาบันเพื่อการพัฒนาโครงการ
ข้อ 24 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และเป็นผูว้ ินจิ ฉัยชีข้ าดกรณีที่มีปัญหาทางปฏิบัติ
ในการบังคับใช้ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2542

(นายอาทร ต้องวัฒนา)
นายกสภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต

ข้อบังคับสภำประจำสถำบันรำชภัฏภูเก็ต
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน
โครงกำรจัดกำรศึกษำสำหรับบุคคลทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
--------------------------ด้วยสภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต เห็นสมควรแก้ไข และเพิ่มเติม ข้อบังคับสภาประจาสถาบันราชภัฏ
ภูเก็ต ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป พ.ศ. 2542 เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันยิ่งขึน้ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 30 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
พ.ศ. 2539 สภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต จึงกาหนดข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1
ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชน โครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทัว่ ไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546”
ข้อ 2

ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป

ข้อ 3
ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษา
สาหรับบุคคลทัว่ ไป พ.ศ.2542 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันราชภัฏภูเก็ต
“สภาประจาสถาบัน” หมายความว่า สภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต
“การให้การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการศึกษา ได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนวิทยฐานะ
“ผูอ้ านวยการโครงการ กศ.บป.” หมายความว่า บุคคลที่มคี วามรูค้ วามสามารถ
และมีประสบการณ์ในการบริหาร ที่สถาบันแต่งตั้งให้ทาหน้าที่บริหารโครงการ กศ.บป.
“อาจารย์พเิ ศษ” หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถหรือเชี่ยวชาญทาง
วิทยาการที่สถาบันเชิญมาเป็นผู้สอนประจารายวิชาตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
“คณะที่ปรึกษา” หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่สถาบันแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
แก่นกั ศึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การเพิ่มถอนรายวิชาและเรื่องอื่นๆ ที่กรรมการอานวยการมอบหมาย
“ผูจ้ ัดการโปรแกรมวิชา” หมายความว่า บุคคลทีส่ ถาบันแต่งตัง้ ให้ทาหน้าที่บริหารงาน
ของโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนในโครงการ กศ.บป.
“ศูนย์ให้การศึกษา” หมายความว่า สถานที่ภายนอกสถาบันที่จัดขึน้ สาหรับให้การศึกษา
สาหรับบุคคลทัว่ ไป
“ระบบการเรียนโดยสื่อประสม" หมายความว่า วิธกี ารจัดการศึกษาสาหรับบางรายวิชา

ในหลักสูตร โดยผู้เรียนไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียน แต่อาศัยวิธีการเรียนโดยสื่อประเภทต่าง ๆ แทน”
ข้อ 4
ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการจัดการ
ศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป (กศ.บป.) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ ข้อ 7 ให้สถาบันจัดให้มคี ณะกรรมการดังต่อไปนี้
7.1 คณะกรรมการอานวยการโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป ประจา
สถาบัน และหรือศูนย์ให้การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิการบดี
เป็นกรรมการ ผูอ้ านวยการโครงการ กศ.บป. เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอานวยการ
โครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป ทาหน้าที่ อานวยการบริหารโครงการจัดการศึกษาสาหรับ
บุคคลทั่วไปในสถาบัน และศูนย์ให้การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
7.2 คณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป ซึ่ง
ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโครงการ กศ.บป. เป็นประธาน มีผอู้ านวยการศูนย์ให้การศึกษาเป็นกรรมการ
และกรรมการฝ่ายต่างๆ ไม่เกิน 12 คน เป็นกรรมการ โดยมีกรรมการและเลขานุการ 1 คน
7.3 คณะกรรมการจัดการหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
เป็นประธาน ผูจ้ ัดการโปรแกรมวิชาที่เปิดสอน เป็นกรรมการ และผูอ้ านวยการโครงการ กศ.บป. เป็นกรรมการ
และเลขานุการ คณะกรรมการจัดการหลักสูตร อาจเสนอแต่งตั้งผูป้ ระสานงานกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป
หรือกลุม่ วิชาอื่น เพื่อประสานงานการจัดรายวิชาและผูส้ อนในกลุ่มวิชา ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับลักษณะรายวิชา
7.4 กรรมการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่นื ๆ ที่ทา
หน้าที่ ปฏิบัตงิ านทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป ในกรณีที่
สถาบันเปิดศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบัน อาจให้มีคณะกรรมการตามข้อ 7.1 ถึงข้อ 7.4 จากบุคคลภายนอกได้
ส่วนจะให้มีตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของกรรมการอานวยการกรรมการตามข้อ 7.1 ถึง 7.4
อาจทาหน้าที่สอนรายวิชาต่างๆ ได้ไม่เกินจานวนคาบที่กรรมการอานวยการกาหนด”
ข้อ 5
ให้ยกเลิกความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการจัด
การศึกษาสาหรับบุคคลทัว่ ไป (กศ.บป.) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 9 สถาบันต้องจัดคณะที่ปรึกษา โดยมีหัวหน้าคณะที่ปรึกษา รับผิดชอบ และให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาตามเวลาและวิธกี ารที่สถาบันกาหนด
เพื่อให้คณะที่ปรึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันต้อง
จัดให้มีคู่มอื สาหรับคณะที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของคณะที่ปรึกษา อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง”
ข้อ 6
ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษา
สาหรับบุคคลทัว่ ไป (กศ.บป.) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน

“ข้อ 11 เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ กาหนดให้อาจารย์ผสู้ อนสอนได้ไม่เกิน
สัปดาห์ละ 12 คาบสาหรับกลุม่ เรียนปกติ โดยในคาบหนึ่งให้มีเวลาสอน ได้ไม่น้อยกว่า 50 นาที ในกรณีที่
มีการสอน โดยการรวมหลายๆ กลุ่มเรียน ให้นับจานวนคาบตามกลุ่มเรียนปกติรวมกัน
“ในกรณีทอี่ าจมีการรวมกลุ่มเรียนที่แตกต่างไปจากนี้ ให้คณะกรรมการอานวยการ
พิจารณากลั่นกรองรายวิชา กลุ่มเรียน และค่าตอบแทนการสอนเป็นรายกรณี”
ให้คณะกรรมการอานวยการ ทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ
ในการจัดอาจารย์ผสู้ อนตามทีค่ ณะกรรมการจัดการหลักสูตรเสนอ ในแต่ละภาคเรียน”

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546

(นายอาทร ต้องวัฒนา)
นายกสภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
ว่ำด้วย กำรรับและจ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน
โครงกำรจัดกำรศึกษำสำหรับบุคคลทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๐
--------------------------เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการบริหารการเงินการจัดหารายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงกาหนดระเบียบการรับ
และการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน

ข้อ ๔

ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบนี้
“แผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนด” หมายความว่า รายวิชาของแต่ละหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนเป็นรายภาคเรียนจนจบหลักสูตร
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาโครงการจัดการศึกษา
สาหรับบุคคลทั่วไป ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป แบบเหมาจ่ายในอัตราตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทัง้ นี้ตอ้ งไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่
วันเปิดภาคเรียน เมื่อพ้นกาหนดการชาระเงินแล้ว อธิการบดีอาจผ่อนผันให้ชาระเงินช้ากว่ากาหนดได้ แต่ต้อง
ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันครบกาหนด โดยนักศึกษาต้องชาระค่าปรับการชาระเงินช้ากว่ากาหนด วันละ
๓๐ บาท ด้วย

ข้อ ๗ นักศึกษาที่ไม่สามารถมาศึกษาในภาคเรียนใด ต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค หากไม่ได้ชาระเงินภายในกาหนดให้ถือว่านักศึกษา
ผูน้ ั้น พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๘ การขอกลับคืน สภาพการเป็นนักศึกษาใหม่ เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ชาระเงินค่าขอคืนสภาพนักศึกษาใหม่ ๕๐๐ บาท และให้ชาระเงินค่ารักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษา ตามจานวนภาคเรียนที่ค้างชาระ ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาทด้วย
ข้อ ๙ ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมศูนย์ให้การศึกษา ค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก
เข้าศึกษา ค่าธรรมเนียมเอกสารต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัดให้ในกรณีปกติ ให้มหาวิทยาลัย
เรียกเก็บเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ ๑๐ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บไปแล้ว จะไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่า
กรณีใดๆ เว้นแต่กรณีเก็บค่าธรรมเนียมซ้าซ้อน หรือมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเกินว่าอัตราที่กาหนด
ข้อ ๑๑ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามระเบียบนี้เป็นค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุนหรือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น
ตามความจาเป็นเหมาะสม ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย อัตราและประเภทให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยและรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ ๑๒ มหาวิทยาลัยอาจให้ความช่วยเหลือให้ได้รับทุนการศึกษาหรือแหล่งทุนอื่นตามความเหมาะสม
ในกรณีที่นักศึกษาประสบภัยพิบัติ หรือนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาผ่อนผัน หรือยกเว้นการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ ักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผูว้ ินจิ ฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิด
ปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(นายพิศิษฐ์ วรอุไร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษำขำดสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน

--------------ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏภูเก็ต ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ อนุป ริญ ญา และ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๔ และตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศหลักเกณฑ์
เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาขาดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกาหนดแนว
ปฏิบัติกรณีนักศึกษาขาดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ดังนี้
๑. กาหนดการยื่นคาร้องขอสอบสาหรับนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาคในรายวิชาที่มี
การจัดสอบในตาราง โดย
๑.๑ นักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ต้องยื่นคาร้องขอสอบที่งานทะเบียน ภายใน ๗ วันทาการ
หลังจากวันสุดท้ายของการสอบ
๑.๒ นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ต้องยื่นคาร้องขอสอบที่งานทะเบียน ภายใน ๓๐ วัน หลังจาก
เปิดภาคเรียนถัดไป
๒. งานทะเบียน รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ย่นื คาร้อง เสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ เพือ่
พิจารณา ภายใน ๕ วันทาการ หลังจากวันสุดท้ายของการรับคาร้อง
๓. คณะอนุกรรมการวิชาการ พิจารณาคาร้อง ภายใน ๕ วันทาการ หลังจากรับข้อมูลจากงานทะเบียน
โดยให้พจิ ารณาตามเกณฑ์การพิจารณาคาร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี)้
๔. งานทะเบียน ประกาศผลการพิจารณาคาร้องของคณะอนุกรรมการวิชาการ พร้อมกาหนดวัน
เวลา และสถานที่สอบ ภายใน ๕ วันทาการ หลังจากทราบมติท่ปี ระชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
๕. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สอบ ตามเกณฑ์การพิจารณาคาร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบกลางภาค
และปลายภาค ในข้อ ๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี)้ จะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการ
ขอสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๖. ในกรณีที่อนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดภายในภาคเรียน
ที่ยื่นคาร้อง
๗. ในกรณี เป็นการสอบกลางภาค นั กศึ กษาไม่ได้ รับอนุญ าตให้ สอบ หรือ อนุ ญ าตให้ สอบแล้ ว
นักศึกษาไม่มาสอบ หรือนักศึกษาไม่มาติดต่อขอยื่นคาร้องขอสอบตามกาหนด อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
คะแนนสอบกลางภาคเป็นศูนย์

๘. ในกรณีเป็นการสอบปลายภาค นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้ว
นักศึกษาไม่มาสอบ หรือนักศึกษาไม่มาติดต่อขอยื่นคาร้องขอสอบตามกาหนด หรือมหาวิทยาลัยไม่ได้รับ
ผลการเปลี่ยนแปลงเกรดจากผู้สอนเมื่อสิ้นภาคเรียนถัดไป ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”
ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่เข้าสอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘
๙. สาหรับรายวิชาที่คณะอนุกรรมการวิชาการอนุมัติให้สอบ งานทะเบียน บันทึกขอข้อสอบจาก
อาจารย์ผู้สอนภายใน ๕ วันทาการ หลังจากทราบมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
๑๐. อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบภายใน ๕ วันทาการ หลังจากงานทะเบียนแจ้งขอข้อสอบ
๑๑. งานทะเบียนจัดสอบตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และส่งข้อสอบกลับคืนให้
อาจารย์ผู้สอน ภายใน ๓ วันทาการ หลังการจัดสอบ
๑๒. อาจารย์ผู้สอน ตรวจข้อสอบและบันทึกคะแนนสอบของนักศึกษา
๑๓. กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
ทัง้ นี้ มีผลบังคับใช้นับตัง้ แต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผศ.ดร.ประภา กาหยี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
เรื่อง เกณฑ์กำรพิจำรณำคำร้องขอสอบเนื่องจำกขำดสอบ

--------------ตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้นักศึกษาจะต้องมีการสอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียนนั้น
ปรากฏว่ามีนักศึกษาบางส่วนไม่ได้เข้าสอบในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมายื่นคาร้องขอสอบภายหลัง
ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคาร้องขอสอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงประกาศเกณฑ์การ
พิจารณาคาร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบ โดยรายละเอียดดังนี้
นักศึกษาที่จะได้รับพิจารณาอนุมัติให้สอบเนื่องจากขาดสอบจะต้องเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบ แต่ไม่ได้มาสอบ
ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และต้องอยู่ในเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
ข้อ ๑ ไปปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้นาสาเนาคาสั่งหรือหนังสือรับรองจาก
ผูบ้ ังคับบัญชา มาแสดงเป็นหลักฐาน
ข้อ ๒ นักศึกษาเจ็บป่วยหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลโดยมีใบรับรองแพทย์
ระบุว่าเป็นการเจ็บป่วยที่ทาให้ไม่สามารถมาสอบได้
ข้อ ๓ ประสบอุ บั ติ เหตุ ท าให้ ได้ รั บ บาดเจ็ บ หรื อ ต้ อ งอยู่ ในที่ เกิ ด เหตุ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา ต้ อ งมี
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในเหตุการณ์นนั้ จริง
ข้อ ๔ บิดามารดา หรือผู้ปกครองซึ่ งให้ ความอุ ปการะทางการเงิน หรือ บุค คลอื่นที่สาคั ญใน
ครอบครัวเจ็บป่วยอย่างหนัก หรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นต้องนอนรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาล
หรือ เสี ย ชี วิต ต้ อ งมี ใบรับ รองแพทย์ หรือ หลั ก ฐานในการเข้า รั บ การรั ก ษา หรื อ บั น ทึก ประจาวัน ของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ หรือใบมรณบัตร
ข้อ ๕

เหตุภัยธรรมชาติ ที่สามารถนาสืบข้อเท็จจริงได้

ข้อ ๖
เหตุอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก ข้อ ๑-๕ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการวิชาการ
ทัง้ นี้ หากนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้สอบ นักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการขอสอบตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗

นักศึกษาต้องยื่นคาร้องภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๑) กรณีขาดสอบกลางภาค ให้ยื่นคาร้องขอสอบ ภายใน ๗ วันทาการ หลังจากวันสุดท้าย

ของการสอบ
(๒) กรณีขาดสอบปลายภาค ให้ยื่นคาร้องขอสอบ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียนถัดไป

ข้อ ๘

ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้เกณฑ์การพิจารณาฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของอธิการบดี

ให้คณะอนุกรรมการวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ใช้เกณฑ์นี้ในการพิจารณาคาร้องขอสอบของ
นักศึกษา ทัง้ นี้ตงั้ แต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผศ.ดร.ประภา กาหยี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

