หอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นแหล่งสารสนเทศ บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบรรณารักษ์
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในหอสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ใช้หอสมุด มีความ
สะดวกสืบค้นได้งา่ ย ตรงกับความต้องการ

เวลาทาการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดบริการตั้งแต่
เวลา 08.00-16.30 น. ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
บริการของหอสมุด
1. บริการการอ่าน ทางหอสมุดได้จัดเตรียมหนังสือและวัสดุการอ่านทุกประเภท เพื่อการอ่านทั่วไป
หรือเพื่อการศึกษาค้นคว้าภายใน
2. บริการสารสนเทศ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทัง้ สิ่งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ที่มีหลากหลาย
ตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
3. บริการยืม – คืน บริการให้ยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ
พร้อมติดตามทวงถามทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกาหนดส่งและการคิดค่าปรับ
4. บริการหนังสือสงวน เป็นบริการที่จัดขึน้ สาหรับอาจารย์ท่ีต้องการให้นักศึกษายืมหนังสือเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเพื่อประกอบการเรียน แต่เนื่องจากหนังสือมีจานวนจากัด ทางหอสมุดจึงต้องจัดเก็บไว้ท่ี
เฉพาะบริเวณเคาน์เตอร์บริการยืม – คืน และอนุญาตให้ยืมออกนอกหอสมุดเพียง 1 คืน
5. บริการอินเทอร์เน็ต ให้บริการพิมพ์เอกสาร ค้นคืนข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่าง ๆ
จากเว็บไซต์
6. บริก ารสืบ ค้ น ทรัพ ยากรสารสนเทศหอสมุ ด เป็ น บริก ารที่ ผู้ใช้ บ ริ ก ารสามารถค้ น หา
ทรัพยากรของหอสมุดได้ด้วยตนเอง ก่อนหยิบตัวเล่ม ผ่านระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด
(OPAC)
7. บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ฉบับปัจจุบันและ
ฉบับล่วงเวลา บริการกฤตภาคและจุลสาร บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวารสาร บริการบทความ
เกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN CORNER) และ บริการฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ (E-Cliping)
8. บริ ก ารตอบคาถามและและช่ ว ยการค้ น คว้ า เป็ น บริ ก ารด้ า นการช่ ว ยแนะนา
ตอบคาถามเรื่องการค้นคว้าข้อเท็จจริงหรือข่าวสารต่าง ๆ และช่วยผูอ้ ่านในการใช้หนังสือและหอสมุด
9. บริการข่าวสารทันสมัย จัดป้ายนิเทศเสนอเรื่องราวข่าวสาร หรือแจ้งรายการสิ่งพิมพ์ใหม่ ๆ

10. บริการตู้รับฝากอัตโนมัติและตู้รับฝากแบบใช้กุญแจ เป็นบริการที่อานวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการหอสมุดที่ไม่ต้องการนาสัมภาระต่าง ๆ เข้าหอสมุด
11. บริการจองหนังสือ เป็นบริการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ท่ีต้องการยืมหนังสือซึ่งมีผู้ยืมไปแล้วสั่งจองไว้
เมื่อผูย้ ืมคนแรกนาหนังสือมาคืน เจ้าหน้าที่จะเก็บหนังสือไว้ให้ผจู้ องยืมต่อไป
12. บริการถ่ายเอกสาร เป็นบริการเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับนักศึกษาและผูเ้ ข้าใช้บริการ
ของหอสมุด โดยมีเครื่องถ่ายเอกสารของเอกชนมาให้บริการในราคาย่อมเยา
13. บริ ก ารยื ม ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด เป็ น บริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ ใ ช้ ในการติ ด ต่ อ ขอยื ม ทรั พ ยากร
สารสนเทศจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอื่นตามที่ผใู้ ช้บริการต้องการ โดยปฏิบัติตามระเบียบการ
ยืมของห้องสมุดผูใ้ ห้ยืม และห้องสมุดผูข้ อยืม
14. บริการรวบรวมบรรณานุกรม บริการรวบรวมและจัดทารายชื่อทรัพยากรสารสนเทศตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในหอสมุดและจากแหล่ งอื่น ทั้งที่เป็นตารา
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความ
15. บริการแนะนาให้คาปรึกษาการจัดห้องสมุด กรณี ท่ีห้องสมุดโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นที่
ห่างไกลมีปัญหาเรื่องการจัดการการบริหารงานและการบริการ สามารถขอคาแนะนาจากบรรณารักษ์
หอสมุด หมายเลขโทรศัพท์ 076 - 240221 หรือ E-mail : library@pkru.ac.th
16. การจัดแสดงนิทรรศการ Online มีการจัดแสดงนิทรรศการตามวาระและวันสาคัญต่าง ๆ
เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้สารสนเทศที่ทันสมัยผ่านทาง http://arit:pkru.ac.th
17. บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Book café) ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในราคาย่อมเยา
18. บริก ารทรั พ ยากรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ บ ริก ารฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การสื บ ค้ น เช่ น ฐานข้ อ มู ล
(OPAC) ฐานข้ อ มู ล กฤตภาคข่ า วออนไลน์ หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ เต็ ม (TDC)
ฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้บอกรับให้กับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้
ฟรี และฐานข้อ มู ล ebook iglibrary ที่มี ห นังสือ ภาษาอังกฤษจากสานัก พิม พ์ชั้นน าระดั บ โลกมากกว่ า
40,000 เล่ม ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://arit.pkru.ac.th
19. บริการสารสนเทศอันดามัน ให้บริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจังหวัดภาคใต้
โดยเน้ น สารสนเทศฝั่งอั น ดามั น ประกอบด้ ว ย จั งหวั ด ระนอง พั งงา ภู เก็ ต กระบี่ ตรัง และสตู ล
นอกจากนี้ยังสืบค้นข้อมูลผ่านทาง http://arit.pkru.ac.th
20. บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย ให้บริการช่วยค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ
ทาวิจั ย วิท ยานิ พ นธ์ และผลงานทางวิช าการ บริ ก ารให้ ค าแนะน าและอบรมการใช้ งานฐานข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ บริการขอหมายเลข ISBN หนังสือ และบริการให้คาปรึกษาด้านการทาวิจัย
21. บริการ Kids room และมุมหนังสือเยาวชน เพื่อกระตุน้ และเสริมสร้างการรับรู้ และพัฒนา
ทักษะสาหรับเด็ก ทาให้เกิดทักษะการเรียนรู้เป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
22. บริก ารห้ อ งสมุ ดเคลื่อ นที่ Book Mobile@Library Service ให้ บ ริก ารหนั งสื อ วารสาร
หนังสือพิมพ์เคลื่อนที่ สามารถนั่งอ่านหนังสือ ณ จุดให้บริการ ตลอดจนบริการยืมหนังสือ

23. บริการ Notebook Bar บริการพื้นที่สาหรับผู้ใช้บริการที่นาโน๊ตบุค๊ มาใช้ภายในหอสมุด เพื่อ
อานวยความสะดวกและแบ่งโซนการใช้งานให้เป็นสัดส่วน
24. บริการแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ มีการรวบรวมรายชื่อหนังสือใหม่แจ้งผ่านเว็บไซต์ของสานักฯ
เป็นประจาทุกเดือน
25. บริการห้องภาพยนตร์ บริการให้จองห้องสาหรับชมภาพยนตร์ หรือชมสื่อทางการศึกษา
ด้วยระบบเสียงและภาพที่ต่นื ตาตื่นใจ
26. บริการเคเบิลเพื่อการศึกษา บริการผ่านเคเบิลทรูวิชั่นส์ สามารถเลือกชมสารคดีต่าง ๆ
และข่าวสารความรู้ที่มีให้บริการผ่านช่องสัญญาณ จานวน 30 ช่อง
27. บริ ก ารหนั งสื อ มุ ม ความรู้ ต ลาดทุ น (SET Corner) ประกอบด้ ว ยหนั งสื อ ดานการออม
การลงทุน และการบริหารการเงินสวนบุคคล
28. บริการ Book delivery บริการยืมและจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศภายใน โดยที่ผู้ใช้บริการ
ส่งคาร้องขอยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทมายังเคาน์เตอร์บริการยืม -คืน เจ้าหน้าที่จะ
ดาเนินการจัดเตรียมและนาส่งทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นไปยังผู้ใช้บริการตามวัน เวลาที่กาหนด
29. บริก ารห้ องอ่านหนังสือเฉพาะบุ คคลและห้ องค้ นคว้าเฉพาะกลุ่ม ให้บ ริก ารส าหรั บ
อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
30. บริการพื้นที่สาหรับใช้อินเตอร์เน็ตไร้สาย Wireless Zone ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าผ่านระบบออนไลน์
31. บริการหนังสือมีชีวิต (Living Books) ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แนวใหม่ โดยใช้บุคคลถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทัศนคติความคิดเห็นของบุคคลใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากการอ่าน การทางาน หรือในสิ่งที่สนใจจนมีความชานาญ ซึ่งเป็นการ
ความรู้จากบุคคลมาใช้ประโยชน์สูงสุดได้

ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด
หอสมุดใหม่ (อาคารบรรณราชนครินทร์) มี 6 ชั้น แต่ละชั้นมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการดังนี้
ชั้น 1 หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา กฤตภาคและจุลสาร มุมหนังสือเด็ก
ชั้น 2 หนังสือด้านรัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ ภูมิศาสตร์
ชั้น 3 หนังสือด้านคอมพิวเตอร์ การพิมพ์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป แพทยศาสตร์ การจัดการธุรกิจ ฯลฯ
ชั้น 4 หนังสือด้านปรัชญา จิตวิทยา จริยศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ จิตรกรรม การเขียนภาพ
ศิลปะการแสดง การกีฬา ฯลฯ
ชั้น 5 หนังสือด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดีไทย วรรณคดีอเมริกัน นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ทรัพยากรสารสนเทศอันดามัน
ชั้น 6 บริก ารผลิ ต สื่ อการเรีย นการสอน บริก ารห้ อ งโสตทั ศ นูป กรณ์ บริก ารห้ อ งบั นทึก เสี ย ง
บริการห้องดูภาพยนตร์ และบริการเคเบิลเพื่อการศึกษา
อาคารหอสมุ ด เก่ า มี ท รั พ ยากรสารสนเทศประเภทต่ า งๆ ให้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ หนั งสื อ อ้ า งอิ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือวิจัย และหนังสือวิทยานิพนธ์ และบริการมุมความรู้เรื่องอาเซียน

ขั้นตอนการขอใช้บริการของหอสมุด
ขั้นตอนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
1. นาหนังสือและบัตรประจาตัวนักศึกษายื่นที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
2. เจ้าหน้าที่ทาการยืมหนังสือ
3. นักศึกษาเซ็นชื่อผู้ยมื ในสลิปรายการยืม
4. นาหนังสือและสลิปรายการยืมแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจคนเข้า-ออก
ขั้นตอนการคืนทรัพยากรสารสนเทศ
1. นาหนังสือที่ต้องการคืนยื่นทีเ่ คาน์เตอร์บริการยืม-คืน
2. เจ้าหน้าที่ทาการคืนหนังสือ
3. นักศึกษารับสลิปรายการคืน (เก็บไว้เป็นหลักฐาน)
4. ชาระค่าปรับพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน กรณีคืนหนังสือเกินกาหนด
ขั้นตอนการยืมวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา
1. นักศึกษาค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการจากฐานข้อมูลบทความวารสาร
2. กรอกแบบฟอร์มคาขอใช้วารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา
3. ยื่นแบบฟอร์มคาขอใช้พร้อมบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือบัตรประจาตัวประชาชน
4. เจ้าหน้าที่จัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์ตามแบบฟอร์มการขอใช้บริการ
5. รับวารสารหรือหนังสือพิมพ์จากเจ้าหน้าที่ (ใช้ได้เฉพาะในห้องสมุดเท่านัน้ )
ขั้นตอนการคืนวารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
1. นักศึกษานาวารสารและหนังสือพิมพ์ส่งคืนที่เคาน์เตอร์ยมื -คืนวารสาร
2. รับบัตรคืนจากเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนการขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต
1. ยื่นบัตรประจาตัวนักศึกษาที่เคาน์เตอร์บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาการสมัครสมาชิก
2. นักศึกษากรอกรหัสประจาตัวนักศึกษาที่ช่อง ID
3. นักศึกษาเลือกเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน
4. นักศึกษาทาการ Log off ออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง ผู้มสี ทิ ธิ์ใช้บริการ การให้บริการสารสนเทศ การทาบัตรสมาชิก การยืม-คืน
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของหอสมุด
----------------หอสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ศูนย์รวมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน ดารวิจัย
การท านุ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมรวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารชุ ม ชนโดยการจั ด หา รวบรวม เผยแพร่ ทรั พ ยากร
สารสนเทศในด้านต่างๆ บริการให้แก่ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ จึงได้มีข้อกาหนดต่างๆ ไว้ดังนี้
ข้อ 1
หอสมุดเปิด - ปิดบริการตามวันเวลาดังนี้
เปิดบริการ วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.00–17.00 น. วันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 08.00–16.30 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 2
บุคคลผูม้ ีสิทธิ์เข้าใช้บริการของหอสมุด บุคลากร และนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
2.1 บุคลากร และนักศึกษาของโครงการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น
2.2 บุตรของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตามข้อ 2.1 โดยการเข้าใช้บริการจะต้อง
แสดงบัตรประจาตัวของบิดาหรือมารดา
2.3 บุคคลภายนอก ซึ่ง
2.3.1 เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของหอสมุด
2.3.2 เป็นสมาชิกของหอสมุด โดยจ่ายค่าบารุงหอสมุดปีละ 100 บาท
2.3.3 ผูท้ ่ไี ม่เป็นสมาชิก จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการตามอัตราต่อไปนี้
2.3.3.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คนละ 5 บาท ต่อวัน
2.3.3.2 นักศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษา คนละ 10 บาท ต่อวัน
2.3.3.3 ประชาชนทั่วไป คนละ 10 บาท ต่อวัน
ข้อ 3
บุคคลผู้มสี ิทธิ์ยืมหนังสือ
3.1 บุคลากรและนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3.2 บุคลากร และนักศึกษาปัจจุบันของโครงการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่าง
หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น
3.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ของหอสมุด

ข้อ 4

การทาบัตรสมาชิกเพื่อใช้บริการของหอสมุด
4.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใช้บัตรประจาตัวนักศึกษาในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
4.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ใช้บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน หรือบัตรประจาตัว

ประชาชน
4.3 อาจารย์พเิ ศษ ใช้บัตรประจาตัวประชาชน และบันทึกข้อความรับรองจากคณบดี
หัวหน้าโปรแกรม หรือหัวหน้างาน
4.4 บุคลากร นักศึกษา ของโครงการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ใช้รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จานวน 2 รูป
และบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวพนักงานของหน่วยงานที่รว่ มโครงการ
4.5 บุคคลภายนอก
4.5.1 บุคคลภายนอก ซึ่งมีความประสงค์จะเป็นสมาชิกหอสมุดต้องนาบัตรประชาชน
หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จานวน 2 รูปและเงินค่าสมาชิก 100 บาทต่อปี
(บัตรสมาชิกใช้ในการเข้าใช้บริการเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ)
4.5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ของหอสมุด ใช้รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จานวน 2 รูป
4.6 เมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่ นักศึกษาจะต้องต่ออายุบัตรพร้อมทัง้ แสดงหลักฐานการ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกครั้ง หอสมุดกาหนดวันหมดอายุบัตรของนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ก่อนสอบปลายภาคเรียน 1 สัปดาห์ เป็นวันบัตรหมดอายุ
4.7 บัตรสมาชิกหอสมุด (บัตรนักศึกษา) ใช้ได้เฉพาะผูเ้ ป็นเจ้าของเท่านั้น ไม่สามารถยืม
ทรัพยากรสารสนเทศแทนกันได้
ข้อ 5
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่หอสมุดจัดให้บริการ
5.1 ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถยืมออกนอกหอสมุดได้ คือ ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ไม่ได้ระบุว่าห้ามยืม
5.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้ามยืมออก
5.2.1 หนังสืออ้างอิง
5.2.2 หนังสือพิมพ์
5.2.3 วารสารและวารสารเย็บเล่ม
5.2.4 จุลสารและกฤตภาค
5.2.5 ข้อมูลท้องถิ่น
5.2.6 หนังสือวิจัย
5.2.7 หนังสือวิทยานิพนธ์ (เฉพาะเล่มที่ระบุว่าใช้ในหอสมุดเท่านัน้ )
5.2.8 หนังสือผลงานทางวิชาการของอาจารย์ (เฉพาะเล่มที่ระบุว่าใช้ในหอสมุดเท่านั้น)
ข้อ 6
สิทธิ์ในการยืม
6.1 บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่เกิน
20 รายการ แบ่งเป็น

6.1.1 กรณีหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอน ยืมได้ไม่เกิน 15 เล่ม ต่อ 1 ภาคเรียน
6.1.2 กรณีหนังสือทั่วไป เช่น หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น ฯลฯ ยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม ต่อ
1 สัปดาห์
6.2 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่เกิน 7 เล่มต่อ 1 สัปดาห์
6.3 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และนักศึกษาระดับปริญญาโท
ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่เกิน 10 เล่ม ต่อ 1 สัปดาห์
6.4 บุคลากรในหน่วยงานโครงการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่เกิน 5 เล่ม
ต่อ 2 สัปดาห์
6.5 สมาชิกกิตติมศักดิ์ของหอสมุด บุคลากร และนักศึกษาของโครงการยืม – คืนทรัพยากร
สารสนเทศระหว่างหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ยืมทรัพยากร
สารสนเทศได้ไม่เกิน 3 เล่ม ต่อ 1 สัปดาห์
ข้อ 7 การยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ
7.1 หนังสือทั่วไป วันจันทร์–ศุกร์ ยืมได้เวลา 08.30–17.00 น. วันเสาร์–อาทิตย์ ยืมได้
เวลา 08.30 – 16.30 น.
7.2 หนังสือสงวน ยืมได้เวลา 14.00–15.30 น. และให้คืนก่อนเวลา 09.00 น. ของวันรุ่งขึน้
7.3 แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่มีการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ
7.4 ก่อนยืมจะต้องสารวจทรัพยากรสารสนเทศให้เรียบร้อย ถ้าส่วนใดชารุดให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ก่อน ถ้าผูย้ ืมไม่แจ้งจะถือว่าเป็นความผิดของผูย้ ืมคนสุดท้าย ซึ่งจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
หอสมุด
7.5 ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปจะต้องนามาส่งคืนในสภาพที่เรียบร้อยไม่ฉีกขาด หรือ
ชารุดเสียหาย มิฉะนัน้ ต้องซือ้ มาชดใช้
7.6 ผูย้ ืมจะยืมทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนือ้ หาเหมือนกันทุกประการได้เพียง 1 เล่ม
7.7 ผูย้ ืมจะยืมทรัพยากรสารสนเทศที่มีเลขทะเบียนซ้ากัน ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
7.8 ในการยืมผูย้ ืมจะต้องใช้บัตรสมาชิกของตัวเองเท่านั้น
7.9 กรณีค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศหรือค้างค่าปรับ จะไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ
อื่น ๆ อีกต่อไป
ข้อ 8 การปรับ
8.1 ทรัพยากรสารสนเทศ ปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม
8.2 หนังสือสงวน ปรับชั่วโมงละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม ถ้าเกิน 1 วัน จะต้องเสียค่าปรับวันละ
20 บาท ต่อ 1 เล่ม
8.3 หนังสือที่นาไปถ่ายเอกสารนอกหอสมุด ปรับชั่วโมงละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม ถ้าเกิน 1 วัน
จะต้องเสียค่าปรับวันละ 20 บาท ต่อ 1 เล่ม
8.4 การคิดค่าปรับให้นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในใบกาหนดส่งเรื่อยไปจนถึงวันนาส่ง โดยเว้น
วันที่หอสมุดปิดบริการเท่านัน้

8.5 ผูย้ ืมที่ทาทรัพยากรสารสนเทศหายต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่งานบริการยืม - คืนทันที
นับจากวันแจ้ง 1 สัปดาห์จะไม่คิดค่าปรับหนังสือเกินกาหนด และให้ชดใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่หายดังนี้
8.5.1 ซือ้ ทรัพยากรสารสนเทศเหมือนของเดิมที่ทาหายหรืออื่นๆ ที่มีเนือ้ หาใกล้เคียง
มาชดใช้ พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 20 บาท
8.5.2 หากหาซือ้ ทรัพยากรสารสนเทศไม่ได้ให้ชดใช้เงินเป็นจานวน 3 เท่าของราคา
ทรัพยากรสารสนเทศ
8.5.3 หากไม่สามารถซือ้ ทรัพยากรสารสนเทศมาส่งคืนทันวันกาหนดส่งจะต้อง
เสียค่าปรับตามอัตราที่กาหนดไว้ข้างต้นด้วย
8.6 กรณีทาทรัพยากรสารสนเทศชารุด
8.6.1 ถ้าเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถซ่อมแซมได้หอสมุดจะคิดค่าซ่อมแซม
ตามที่เห็นสมควร
8.6.2 ถ้าเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผูย้ ืมจะต้องดาเนินการ
ตามข้อ 8.5.1 ข้อ 8.5.2 หรือ ข้อ 8.5.3
8.7 ในกรณีที่ใช้บริการตู้รับฝากของ หากทากุญแจหายหรือลืมรหัส ต้องใช้อุปกรณ์ใน
การเปิด ซึ่งส่งผลให้ตู้รับฝากอัตโนมัติมีปัญหาในระยะยาว ปรับครั้งละ 50 บาท
ข้อ 9
ข้อปฏิบัตแิ ละมารยาทในการใช้หอสมุด
9.1 ผูเ้ ข้าใช้หอสมุดจะต้องฝากกระเป๋า ถุง ย่าม หรือแฟ้มเอกสาร ฯลฯ ที่บริเวณรับฝากของ
9.2 ไม่สูบบุหรีใ่ นหอสมุด
9.3 ไม่นาเครื่องดื่ม หรือของขบเคีย้ วใด ๆ เข้ามารับประทานในหอสมุด
9.4 ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะจุดที่ให้บริการเท่านั้น
9.5 สารวมกริยา วาจา และปฏิบตั ิตนมิให้รบกวนสมาธิของผู้อ่นื
9.6 ใช้วารสารและหนังสือพิมพ์ในบริเวณที่กาหนด
9.7 ก่อนออกจากหอสมุดจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของที่นาออกด้วย
ข้อ 10 บทลงโทษ
10.1 ผูค้ ้างส่งหนังสือ หรือค้างค่าปรับจะถูกตัดสิทธิก์ ารยืมทรัพยากรสารสนเทศ
10.2 นักศึกษาที่จบการศึกษาและยังค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ หรือค้างค่าปรับทาง
มหาวิทยาลัยจะไม่ออกหลักฐานทุกชนิดที่เกี่ยวกับผลการเรียนและคุณวุฒิทางการศึกษาให้จนกว่าจะได้ส่ง
ทรัพยากรสารสนเทศหรือชาระค่าปรับให้เป็นที่เรียบร้อย
10.3 ในกรณีที่ตัด ฉีก ทาลาย หรือขโมยทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด มหาวิทยาลัย
จะให้พิจารณาลงโทษให้ภาคทัณฑ์ พักการเรียน หรือไล่ออกแล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ขนึ้ อยู่กับการสอบสวนของ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง หากเป็นบุคคลภายนอกจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการของหอสมุด
และมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบเพื่อพิจารณาโทษต่อไป และถือเป็นความผิดอาญา
10.4 ผูใ้ ช้หอสมุดทาผิดระเบียบอื่นๆ นอกจากทีก่ ล่าวมามหาวิทยาลัยจะลงโทษตาม
ความเห็นสมควร

ข้อ 11
ข้อ 12

ให้อธิการบดีเป็นผูว้ ินจิ ฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้
ให้ใช้ประกาศนี้ตงั้ แต่ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(ผศ.ดร.ประภา กาหยี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติและความเป็นมา
ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี 2540 ตามนโยบายและแผนการด าเนิ น งานของ
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร โดยการก่ อ ตั้ งศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ในช่ ว งแรกได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารส าหรั บ จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ซึ่ ง มี
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต ณ อาคาร 4 ชั้ น 3 จ านวน 2 ห้ อ ง มี เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ จานวน 80 เครื่อง และมีก ารเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ตเข้ากับ เครือข่ายของ
Uninet ด้วยความเร็ว 1 Mbps ซึ่งใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์สาหรับหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ในรายวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ชี วิ ต และรายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ ให้ กั บ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
จานวน 2 คน
ปี พ.ศ. 2544 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ย้ายที่ทาการจากอาคาร 4 ชั้น 3 ไปยังอาคารเรียนรวม (อาคาร 7)
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง คือ ห้อง 721 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 60 เครื่อง และ
ห้อง 722 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 20 เครื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจาศูน ย์ฯ จานวน 2 คน และได้
ขยายจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยัง คณะ / สานัก / ศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2545 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปิดบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา ทั้งในเวลา
และนอกเวลาราชการ เพื่อ ให้นั กศึก ษาใช้เป็น เครื่องมือส าหรั บการสื บค้ นข้อมู ลและฝึกทั กษะการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2548 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดหาระบบสาหรับการบริหารจัดการ การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ โดยได้เพิ่มเจ้าหน้าที่สาหรับดูแลระบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รวมทัง้ ได้ปรับปรุงห้องเรียน
ของอาคาร 7 ชั้ น 3 ห้ อ ง 731 เป็น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ วเตอร์ เพิ่ ม อี ก 1 ห้ อ ง ประกอบด้ ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ จานวน 40 เครื่อง เพื่อให้บริการนักศึกษาที่ต้องการศึกษาบทเรียนออนไลน์ของรายวิชาต่าง ๆ
และในปีเดียวกันศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปลีย่ นชื่อจากเดิม “ศูนย์คอมพิวเตอร์” เป็น “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ”
ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ.2549 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับเพิ่มความเร็วการรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยกับเครือข่ายของ Uninet จาก 1 Mbps เป็น 4 Mbps และได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 ของ
อาคาร 7 สาหรับเป็นห้องบริการคอมพิวเตอร์เพิ่มอีกจานวน 1 ห้อง ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จานวน 80 เครื่อง เครื่องโทรทัศน์ขนาด 42 นิว้ จานวน 1 เครื่อง
โดยเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ทัง้ ในเวลาและนอกเวลาราชการ
ปี พ.ศ. 2550 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมจากทางบริษัท
CAT Telecom ด้วยความเร็ว 20 Mbps
ปี พ.ศ. 2551 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ขยายความเร็วอินเทอร์เน็ตจากทางบริษัท CAT Telecom
จาก 20 Mbps เป็น 50 Mbps
ปี พ.ศ. 2552 ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ ขยายความเร็ ว อิ น เทอร์ เน็ ต ระหว่ างเครื อ ข่ ายของ
มหาวิทยาลัยกับทางเครือข่าย Uninet จาก 4 Mbps เป็น 1 Gbps

ปี พ.ศ. 2553 ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ น าเทคโนโลยี VoIP มาใช้ งานในศู น ย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปรับปรุงเครือข่าย Fiber Optic ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกับอาคารต่างๆ จาก 100 Mbps
เป็ น 1 Gbps มี ก ารพั ฒ นาระบบตรวจสอบสิ ท ธิ์ ก ารใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ยภายในมหาวิ ท ยาลั ย
(Authentication), Centralized log Server และระบบ Single Sign On สาหรับการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ
ของ MIS ได้ โดยการล็อกอินเพียงครั้งเดียว ปรับปรุงและขยายห้องเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพการทางาน
ดีขึ้น ปรับปรุง Core Switch ให้เป็นแบบ Layer 3 Gigabit และได้ดาเนินการ Upgrade เครื่องแม่ข่ายโดย
การเพิ่ม Memory ให้มีขนาดความจุ 4 GB
ปี พ.ศ. 2554 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้พฒ
ั นาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกสาหรับใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และถ่ายทอดสดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย รวมทัง้
ได้ดาเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายภายภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
และได้ดาเนินการติดตั้งระบบ Fiber Optic บริเวณศูนย์ประชุมใหญ่ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2555 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดาเนินการพัฒนาระบบการส่งสัญญาณของระบบ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยการจัดทาห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ ด้านระบบ
เครือข่ายศูนย์ ฯ ได้ดาเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายแบบจัดการจากอุปกรณ์สว่ นกลาง สาหรับ
ควบคุมและดูแลระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้พัฒนาระบบแนวการสอนออนไลน์ และ
ระบบรายงานข้อมูลนักศึกษา เพื่อช่วยในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ภายใน
มหาวิยาลัย
ปี พ.ศ. 2556 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการติดตั้ง Core Switch, ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบ LAN
ภายในห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์และได้ปดิ ให้บริการบริการห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ ณ อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้อง สาหรับให้บริการนักศึกษา หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
พัฒนาระบบการสอบออนไลน์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยในการลดปัญหาการใช้กระดาษและเพื่อความ
รวดเร็วในการตรวจข้อสอบร่วมกับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทาระบบจัดเก็บกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
ปี พ.ศ. 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายความเร็วอินเทอร์เน็ตของ บริษทั กสท.
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จาก 100 Mbps เป็น 150 Mbps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย ดาเนินการติดตั้งระบบห้อง Data Center อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์และได้ดาเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
จานวน 6 ห้อง ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ขยายจุดบริการเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม จานวน 24 จุด ติดตัง้ ระบบ Fiber optic จากอาคารหอประชุม ไปยังอาคารเรียนรวม 11 และ
อาคารยิมเนเซียม ขยายจุดให้บริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก บริเวณอาคาร 8 เหลี่ยม และบริเวณโรงอาหาร
ใต้อาคารสานักกิจการนักศึกษา เปิดให้บริการห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์Lab 1 จานวน 40 เครื่อง และ
Lab 2 จานวน 48 เครื่อง ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบการรับสมัครและประมวลผล
นักศึกษาภาคภาคี พัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ให้รองรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปี พ.ศ. 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายความเร็วอินเทอร์เน็ตของ บริษัท กสท.
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จาก 150 Mbps เป็น 200 Mbps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงห้องสานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชัน้ 2 เปิดให้บริการห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ Lab 3 จานวน 42 เครื่อง
ห้อง Lab 4 สาหรับการบรรยายสัมมนา และ ห้อง Lab 6 จานวน 42 เครื่อง พัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุ
และครุภณ
ั ฑ์ของสานัก ระบบครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายความเร็วอินเทอร์เน็ตของ บริษัท กสท.
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จาก 200 Mbps เป็น 500 Mbps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย

การให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. งานบริการคอมพิวเตอร์และซ่อมบารุง มีหน้าที่ให้บริการตรวจซ่อมและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
2. งานบริหารและจัดการเครือข่าย มีหน้าที่ให้บริการดูแลระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
3. งานงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ มีหน้าที่ให้บริการด้าน ระบบบริหารการศึกษา
ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งดูแลและพัฒนาเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย
4. งานบริการห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้แก่
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานภายนอก ดังนี้
4.1 ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ 731, 721,ห้องปฏิบัตกิ าร Animation & Multimedia (713),
Lab 1, Lab 2 ,Lab 3 , Lab 4 และ Lab 6 เป็นห้องสาหรับให้บริการในการเรียนการสอนและฝึกอบรม
ของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4.2 งานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ลานเรียนรู้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
สถานที่ให้บริการ
1. สานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โทร. 076-523094-7
ต่อ 7340
2. งานพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โทร. 076-523094-7 ต่อ 7340
3. งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โทร. 076-523094-7
ต่อ 7345
4. งานบริหารและจัดการเครือข่าย อาคาร 7 ชั้น 3 โทร. 076-523094-7 ต่อ 7341
5. งานบริการคอมพิวเตอร์และซ่อมบารุง อาคาร 7 ชั้น 4 โทร. 076-523094-7 ต่อ 7343
6. ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ อาคาร 7 ชั้น 6 โทร. 076-523094-7 ต่อ 7344

ศูนย์ภาษา
พันธกิจ
1. พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ให้มคี ุณสมบัติของบัณฑิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน
2. เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ที่ตอ้ งการศึกษาต่อทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อสอบ
TOEIC / TOEFL / IELTS / CU-TEP ตลอดจนเสริมทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้แก่บุคลากร

การให้บริการห้องศึกษาภาษาด้วยตนเอง (SAC : Self Access Center)
ห้อง SAC (Self Access Center) เปิดให้บริการโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับเรียนภาษาด้วยตนเอง
2 โปรแกรม ประกอบด้วย
1. โปรแกรม English Discoveries เป็นโปรแกรมฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระบบออนไลน์
2. โปรแกรม SPEEXX เป็นโปรแกรมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ห้องสานักงานศูนย์ภาษาและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้ บริ การสื่ อการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศต่ าง ๆ เช่ น วารสาร นิ ตยสาร นวนิ ยาย หนั งสื อที่ เป็ น
ภาษาอังกฤษ และซีดีแบบเรียนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัส เซี ย เป็น ต้ น ภาพยนตร์ต่ างประเทศ (DVD / VCD) และแบบทดสอบ TOEIC /
TOEFL / IELTS/ CU-TEP เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง
ทั้ ง นี้ ศู น ย์ ภ าษาได้ จั ด ตารางคลิ นิ ก ภาษา (Language Clinic) โดยมี อ าจารย์ ช าวต่ า งประเทศ
ให้คาปรึกษาทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เวลาเปิดบริการ
ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ตั้ง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โทร. 076-523094-7 ต่อ 1700 / 1701

ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
งานศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นงานหนึ่งในกลุ่มงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการดังนี้
1. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ
2. เป็นศูนย์กลางประสานกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ของรัฐและเอกชนเพื่อสนองต่อ
การมีงานทาของนักศึกษา และสนองต่อความต้องการขององค์กรต่างๆ
3. เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมและพัฒนานักศึกษาหรือบัณฑิตให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและคุณธรรม
4. ให้บริการปรึกษาและทดสอบทางการศึกษาและอาชีพ
5. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนะแนวอาชีพไปสู่กลุ่มคนเป้าหมาย
6. ให้บริการจัดหางานให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์จะหารายได้พิเศษเพื่อช่วยค่าครองชีพ

การให้บริการ
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ให้บริการข้อมูล ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ทั้งในด้าน
การศึกษาและอาชีพ โดยได้จัดเตรียมสื่อการศึกษาทางด้านนี้ไว้บริการภายในศูนย์สนเทศและบริการอาชีพ
เช่น แฟ้มข้อมูลอาชีพต่าง ๆ วีดีทัศน์ข้อมูลการศึกษาและอาชีพ หนังสือวารสาร และเอกสารต่าง ๆ
ป้ายประกาศที่เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถรับบริการได้ในศูนย์สนเทศแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

สถานที่ติดต่อขอรับบริการ
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา
โทร. 076-523094-7 ต่อ 1300
มือถือ 087-4761516

งานบริการทุนการศึกษา
งานบริการทุนการศึกษา
เป็นงานหนึ่งในกลุ่มงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการ
ให้บริการเพื่อจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาที่มคี วามประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

การให้บริการ
1. บริการทุนการศึกษา ทุนการศึกษาที่พิจารณาจัดสรรให้แก่นักศึกษาเป็นทุนจากบุคคลและ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดสรรให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีละประมาณ
300 – 400 ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มีกาหนดคุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษาจากผู้ให้ทุน ผู้สมัครจะต้อง
ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนการศึกษา และจะต้องรายงานผลการเรียนและความประพฤติ
ให้ผู้ให้ทุนทราบทุกภาคเรียน
2. บริการทุนอาหารกลางวัน ทุนอาหารกลางวัน เน้นที่จะบริการให้นักศึกษาได้มีโอกาสรับประทาน
อาหารกลางวันทุกวัน เพื่อสุขภาพและความพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกาลัง นักศึกษาผู้สนใจ
สามารถรับทุนอาหารกลางวันได้ตามกาหนดการที่งานบริการทุนการศึกษาเปิ ดรับสมัคร ซึ่งจะมีประมาณ
10 - 12 ทุน ต่อภาคเรียน
3. บริการทุนเฉพาะกิจ จะเป็นทุนบริการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์พเิ ศษ กองพัฒนานักศึกษาจะ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ทุนการศึกษาอยู่เป็นประจา เพื่อขอทุนเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือให้นักศึกษา
สามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษา หรืออาจเป็นทุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล หรือได้รับบริจาค เช่น กรณี
เหตุการณ์คลื่นสึนามิ น้าท่วม ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯ
นักศึกษาต้องติดตามข่าวประกาศรับสมัครจากป้ายประกาศของกองพัฒนานักศึกษา และมาขอรับ
ใบสมัครขอรับทุนได้ท่ศี ูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อดาเนินการตามระเบียบของการรับทุน

ช่วงเวลาการติดต่อสมัครขอรับทุน
ดาเนินการปีละครั้ง ในช่วงเดือนแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

สถานที่ติดต่อขอรับบริการ
กองพัฒนานักศึกษา ชัน้ 3 อาคารกิจการนักศึกษา
โทร. 076-523094-7 ต่อ 1300
มือถือ 087-4761516

ผู้รับผิดชอบ
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
งานกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา (กยศ.)
เป็นงานหนึ่งในกลุ่มงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ที่ดาเนินการให้นักศึกษา
กู้ยมื เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาในระดับที่สูงขึน้ แก่ผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ย

การให้บริการ
1. นักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินมาแล้วจากสถานศึกษาเดิม (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อ งจากมัธยม,
จากสถาบันอื่น) สามารถขอกู้ยืมเงินต่อเนื่องได้ทุกปีการศึกษาจนกระทั่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทัง้ นี้นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ท่ี กยศ. กาหนด โดยนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่องสามารถ
ติดตามข้อมูล ข่าวสารจากประกาศของงานกองทุนเงินให้กู้ยื มเพื่อการศึกษา (www.pkru.ac.th) และ
ดาเนินการตามขั้นตอนการกู้ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. นักศึกษาที่ไม่เคยขอกู้ยืมเงินมาก่อน (ผู้กู้รายใหม่) ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติผา่ นเกณฑ์
ที่ กยศ.กาหนด โดยนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารจากประกาศของงานกองทุนเงิน
ให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา (www.pkru.ac.th) และดาเนินตามขั้นตอนการกู้ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินของนักศึกษา
1. ลงชื่อแจ้งความจานง และรับเอกสารวันรายงานตัว
2. ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.th สาหรับผูก้ ู้รายใหม่ท่ไี ม่เคยกู้มาก่อน
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
3. ยื่นคาขอกู้ ผ่านเว็ปไซต์ www.studentloan.or.th ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
4. เข้าสัมภาษณ์ ตามวันเวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมส่งเอกสารประกอบการขอกู้
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
6. รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติไปขอเปิดบัญชีเงินฝากโครงการกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
7. ทาสัญญาผ่านระบบ www.studentloan.or.th
8. ส่งสัญญาพร้อมเอกสารประกอบ
9. ประมาณ 7 วัน มาเซ็นยืนยันการกู้ภาคเรียนที่ 1
10. ภาคเรียนที่ 2 ติดตามประกาศของงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (www.pkru.ac.th)
11. มหาวิทยาลัยจัดส่งสัญญาและแบบยืนยันไปยัง บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย สานักงานใหญ่
12. ประมาณ 1 เดือนนักศึกษาได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษาในส่วนของค่าครองชีพเป็นรายเดือน
13. นักศึกษาคืนเงินกู้ยืมฯ ผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ทุกสาขา
หลังจาก 2 ปี เมื่อสาเร็จการศึกษา หรือเลิกศึกษาแล้ว

หมายเหตุ :
1. วัน เวลา ที่กาหนด ติดตามประกาศผ่านเว็บไซต์ www.pkru.ac.th หรือป้ายประกาศงาน
กองทุนกู้ยมื ฯ
2. เอกสารประกอบการขอกู้และการทาสัญญาดูในเอกสารทีไ่ ด้รับในวันรายงานตัว ส่วนการทา
สัญญา และเอกสารประกอบสัญญาจะแจ้งให้ทราบหลังจากนักศึกษาผ่านการสอบสัมภาษณ์
สถานที่ติดต่อรับบริการ
ห้องกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1
โทร. 076-523094-7 ต่อ 1342
มือถือ 086-4780062

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรจเรจ หนูอยู่ไพร
นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ

กองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประวัติความเป็นมา
กองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย นายยกรัฐมนตรี)
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 โดยมีหลักการเพื่อให้นิสิต นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มรี ายได้นอ้ ยกู้ยมื
เพื่อการศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีภายในประเทศทั้งทางการศึกษา
ในระบบและนอกระบบ
ซึง่ ต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรและประเภทวิชาที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และต้องชาระหนีค้ นื พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราต่าเมื่อจบการศึกษาแล้ว โดย
ได้เริ่มดาเนินการให้กู้ยมื ครั้งแรกในปีการศึกษา 2539 ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้
กู้ยมื เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้ กยศ. มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการกากับดูแลของกระทรวงการคลัง
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อันจะเป็นส่วนสาคัญในการยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
ประเภทผู้กู้ กยศ.
1. ผูก้ ู้ตอ่ เนื่องของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2. ผูก้ ู้ตอ่ เนื่องจากมัธยมหรือสถาบันอื่น
3. ผูก้ ู้รายใหม่
ปฏิทินการกู้
รายละเอียด
1. ลงชื่อแจ้งความจานงพร้อมรับเอกสาร
2. นักศึกษาส่งแบบฟอร์มสัมภาษณ์ พร้อม
เอกสารประกอบการขอกู้
3. เข้าสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่งานกองทุนกูย้ ืมฯ
กาหนด
4. ประกาศผลการสัมภาษณ์
5. ทาสัญญาผ่านระบบ www.Studentloan.or.th
6. ส่งสัญญาพร้อมเอกสารประกอบ
7. การเซ็นใบยืนยันการกูภ้ าคเรียนที่ 1
8. การเซ็นใบยืนยันการกูภ้ าคเรียนที่ 2

ระยะเวลาที่กาหนด

หมายเหตุ

วันรายงานตัว
ในวันสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ที่ห้องสัมภาษณ์ตามประกาศ

ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ที่ห้องสัมภาษณ์ตามประกาศ

หลังวันสัมภาษณ์ประมาณ 3 วัน
รอประกาศ กองทุน กยศ.
รอประกาศกองทุน กยศ.
หลังส่งสัญญา 7 วัน
ติดตามประกาศผ่านเว็บไซต์ หรือ
ป้ายประชาสัมพันธ์กองทุนกูย้ ืมฯ

ป้ายประชาสัมพันธ์กองทุนกูย้ ืมฯ
ร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไป
ห้องกองทุนกูย้ ืมฯ 931 อาคารกิจการนักศึกษา
ห้องกองทุนกูย้ ืมฯ 931 อาคารกิจการนักศึกษา
www.pkru.ac.th

หมายเหตุ : มีข้อสงสัยติดต่อห้องกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1

ขั้นตอนการยื่นกู้ผา่ นระบบ www.studentloan.or.th
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เข้าเว็บไซต์ www.studentloan.or.th
เลือก นักเรียน/นักศึกษา
เลือก ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (สาหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าเว็บ)
คียข์ ้อมูลตามแบบฟอร์ม และให้จารหัสผ่านที่ตงั้ ไว้จนกว่าจะจบการศึกษา
เลือก ลงทะเบียน
รอตรวจสอบจากทะเบียนราษฎร์ 1 วัน
เข้าในระบบอีกครั้ง ตามข้อ 1-2
เลือก ผูม้ ีรหัสผ่านแล้ว
ยื่นแบบคาขอกู้ โดยคียข์ ้อมูลตามแบบฟอร์ม
Print แบบคาขอกู้ 1 ชุด และส่งแบบคาขอกู้พร้อมเอกสารประกอบการขอกูใ้ นวันสัมภาษณ์

ขั้นตอนการทาสัญญา
1. เข้าเว็บไซต์ www.studentloan.or.th
2. เลือก ผูม้ ีรหัสผ่านแล้ว
3. ใส่เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน
4. ภาคเรียนที่ 1/ ปีการศึกษาปัจจุบัน
5. มีข้อความขอแสดงความยินดีทา่ นได้รับอนุมัตใิ ห้กู้
6. เลือกทาสัญญา
7. คียข์ ้อมูลตามแบบฟอร์ม
8. บันทึกแบบสัญญา
9. พิมพ์สัญญา
10. Print สัญญา 2 ชุด (กระดาษ A 4 ขาวดา)
11. นาสัญญาพร้อมผูค้ ้าประกัน (บิดาหรือมารดา) ไปเซ็นที่อาเภอ ที่บา้ น หรือมาเซ็นต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ ทีม่ หาวิทยาลัย
12. หลังจากส่งสัญญา 7 วัน ให้มาเซ็นยืนยันการกู้ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนถัดไป โดยจะต้อง
เข้าไปยืนยันในระบบ www.studentloan.or.th และต้องเซ็นยืนยันทุกภาคเรียน

งานบริการด้านอนามัยและพยาบาล
งานอนามัยและพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อยู่ในความรับผิดชอบของกองพัฒนานักศึกษา

งานในความรับผิดชอบ ได้แก่
1. งานป้องกันและให้คาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพ
2. งานปฐมพยาบาล
3. งานบริจาคโลหิต
งานป้องกันและให้คาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพ
1. จัดมุมสุขภาพ ประกอบด้วย เอกสาร วารสารเกี่ยวกับสุขภาพ ป้ายนิเทศเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเอง
2. ให้บริการตรวจเช็คสุขภาพขั้นพื้นฐาน เช่น วัดความดันโลหิต ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
3. ให้บริการเกี่ยวกับน้าดื่มในเครือ่ งทาน้าเย็นที่ตดิ ตั้งอยู่ตามอาคารต่าง ๆ
4. ประสานการเปลี่ยนสิทธิการรักษา สาหรับนักศึกษาที่ถือประกันสุขภาพต่างจังหวัด

งานปฐมพยาบาล
1. จัดหาบุคลากรที่มคี วามรูด้ ้านเวชปฏิบัติ ให้การปฐมพยาบาล
2. ให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษาที่มีปญ
ั หาสุขภาพเป็นรายบุคคลโดยให้นกั ศึกษาที่มีปัญหาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลเพือ่ นัดพบอาจารย์ท่ดี แู ลงานอนามัยและพยาบาล เพื่อการให้คาแนะนาคาปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพ

คลินิกพิเศษ
มหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดส่งแพทย์และพยาบาลมาให้การตรวจรักษา
และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย ในวันพุธ เวลา 13.30 – 16.00 น. โดยจัดเดือนละ 2 ครั้ง
การเข้ารับบริการ
1. นักศึกษาที่จะเข้ารับบริการจะต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษา ตามกาหนดของระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2549
2. นักศึกษาจะต้องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาทุกครั้ง
3. บอกเล่าจุดประสงค์ของการขอรับบริการ เช่น บอกเล่าอาการเจ็บป่วย

เวลาเปิดบริการ

การให้บริการโดยทั่วไประหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่ติดต่อเพื่อรับบริการ ห้องพยาบาล อาคารกิจการนักศึกษา ชัน้ 1 โทร. 076-523094-7 ต่อ 1340
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช

การเรียนรักษาดินแดนและการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
1. การเรียนรักษาดินแดน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเปิดเรียนรักษาดินแดนชั้นปีที่ 1 - 5 นักศึกษาวิชาทหาร (นศ.ท.) ที่อยู่ใน
ระหว่างการศึกษาวิชาทหารอยู่ จะได้รับสิทธิ์ดังนี้
1. ได้รับการยกเว้นการเรียกเพื่อตรวจเข้ารับราชการทหาร
2. ได้รับการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อทดลองความพร้อมในการระดมพลตามกฎหมาย
3. ผูส้ าเร็จทหารตามหลักสูตรจะได้รับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารดังนี้
3.1 ผูจ้ บวิชาการทหารปี 1 รับราชการทหาร 1 ปี แต่ถ้าร้องขอเป็นเพียง 1 ปี
3.2 ผูจ้ บวิชาการทหารปี 2 รับราชการทหาร 1 ปี แต่ถ้าร้องขอก็เป็นเพียง 6 เดือน
3.3 ผูจ้ บวิชาการทหารปี 3 ให้ขนึ้ ทะเบียนกองประจาการ แล้วปลดเป็นกองหนุน โดยมิต้อง
เข้ารับราชการทหาร
4. ผูส้ าเร็จวิชาการทหารตามหลักสูตร เมื่อจบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ
จะได้รับสิทธิแต่งตัง้ ยศทางการทหารดังนี้
4.1 จบวิชาทหารปี 2 แต่งตั้งยศเป็น สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
4.2 จบวิชาทหารปี 3 แต่งตั้งยศเป็นสิบโท
4.3 จบวิชาทหารปี 4 แต่งตั้งยศเป็นสิบเอก แต่ถ้าไม่สาเร็จวิชาชีพจะได้สิทธิเป็นสิบตรี
4.4 จบวิชาทหารปี 5 ขึน้ ทะเบียนประจาการและปลดเป็นกองหนุนว่าที่ร้อยตรีแต่ต้องจบ
ปริญญาตรีหรืออนุปริญญา
2. การขอผ่อนผันการรับราชการทหาร
นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปี ประสงค์จะขอผ่อนผันการรับราชการทหารให้ปฏิบัติดังนี้
1. นา ส.ด. 9 ตัวจริง (ถ่ายสาเนา 2 ฉบับ)
2. นาทะเบียนบ้านตัวจริง (ถ่ายสาเนา 2 ฉบับ)
3. นาบัตรประชาชนตัวจริง (ถ่ายสาเนา 2 ฉบับ)
4. นา ส.ด. 35 ตัวจริง (ถ่ายสาเนา 2 ฉบับ)
5. นาบัตรนักศึกษาตัวจริง (ถ่ายสาเนา 2 ฉบับ)
6. นาเอกสารทั้ง 5 อย่าง จากข้อ 1 - 5 ไปติดต่อกองพัฒนานักศึกษา
7. การผ่อนผันทหาร นักศึกษาทาเพียงครั้งเดียวผ่อนผันได้ตลอดหลักสูตรการศึกษา แต่ในวัน
ตรวจเลือกต้องไปยังเขตตรวจเลือกเพื่อเซ็นชื่อรับสิทธิ์ผอ่ นผัน
8. นักศึกษาคนใดไม่ปฏิบัตติ ามข้อกาหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่อนผันการรับราชการทหาร
9. สิทธิการผ่อนผันจะสิ้นสุดเมื่อ
9.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ
9.2 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
9.3 อายุครบ 26 ปีบริบูรณ์

หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนรักษาดินแดน หรือทาการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
ให้มาติดต่อขอคาปรึกษาที่กองพัฒนานักศึกษา
2. นักศึกษาที่มีความสงสัยในปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการผ่อนผัน หรือการตรวจเลือกให้ติดต่อขอ
ค าปรึ ก ษาที่ ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาเริ่ ม ท าการขอผ่ อ นผั น โดยขอรั บ แบบฟอร์ ม ทห.1 จาก
กองพัฒนานักศึกษา กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องชัดเจน ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้า
รับราชการทหารประจาการด้วยตนเอง ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของทุกปี หลังจากนี้ทางกองพัฒนานักศึกษาจะไม่รับดาเนินการให้

สถานที่ติดต่อรับบริการ
ณ กองพัฒนานักศึกษา ชัน้ 3 อาคารกิจการนักศึกษา
โทร. 076-523094-7 ต่อ 1300
มือถือ 081-7190467

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนิดชนก เจริญศิลป์

โครงการสวัสดิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักฐานใช้ประกอบการยื่นคาร้องสินไหมทดแทนประกันอุบัติอุบัติเหตุ
1. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ตามจานวนที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรนักศึกษา/ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ

หลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทน
1.

สูญเสีย ชีวิตจากอุบัตเิ หตุพิเศษ

120,000 บาท

2.

สูญเสียชีวติ จากอุบัติเหตุการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

100,000 บาท

3.

สูญเสียชีวติ จากอาหารที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาเป็นพิเศษ

100,000 บาท

4.

สูญเสียชีวติ จากอุบัติเหตุทั่วไป

100,000 บาท

5.

สูญเสียชีวติ จากเจ็บป่วย (ยกเว้นโรคเอดส์)

6.

สูญเสีย สายตา มือ เท้า (สองส่วน)

100,000 บาท

7.

สูญเสีย สายตา มือ เท้า (หนึ่งส่วน)

60,000 บาท

8.

ค่ารักษาพยาบาลจากอบุตเิ หตุ (ต่อการเกิดอุบัตเิ หตุ 1 ครัง้ )

10,000 บาท

9.

เงินชดเชยการใช้บัตรทอง 30 บาท หรือ พ.ร.บ.(จากอุบัตเิ หตุ - ผู้ป่วยใน)

2,000 บาท

10.

เงินชดเชยการใช้บัตรทอง 30 บาท หรือ พ.ร.บ.(จากอุบัตเิ หตุ - ผู้ป่วยนอก)

500 บาท

11.

สูญเสียชีวติ จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000 บาท

12.

สูญเสียชีวติ จากการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายโดยเจตนา

100,000 บาท

13.

ทุพพลภาพถาวรจากอุบัตเิ หตุ

100,000 บาท

หมายเหตุ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนขึน้ อยู่กับข้อตกลงของบริษัทประกันภัยในแต่ละปี

เบี้ยประกันต่อคน (ต่อ 1 ปี) 150 บาท
สถานที่ติดต่อรับบริการ
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา โทร. 076-523094-7 ต่อ 1300

ผู้รับผิดชอบ
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา

10,000 บาท

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เพื่อให้ การจัด ตั้งองค์ก รดาเนิ นกิจกรรมนักศึ กษาและการด าเนิน กิจกรรมนั กศึ กษาเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ ๗./๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“รองอธิ ก ารบดี ” หมายความว่ า รองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เก็ ต ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากอธิการบดี ให้ดูแลกองพัฒนานักศึกษาฯ
“คณะ” หมายความว่ า คณะที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ส่ ว นราชการภายในมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
กฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการภายในอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดตั้งขึน้ โดยสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งมีวัตถุประสงค์ด้านการจัดการศึกษา
“องค์การบริหารนักศึกษา” หมายความว่า องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“สภานักศึกษา” หมายความว่า สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“สโมสรนั ก ศึก ษาคณะ” หมายความว่ า สโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะที่เปิด การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“นายกองค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า นายกองค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

“อุปนายกองค์การบริหารนักศึกษา” หมายความว่า อุปนายกองค์การบริหารนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“ชมรม” หมายความว่า ชมรมที่ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เก็ ต จั ด ตั้ งขึ้น ตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“สมาชิกสภานักศึกษา” หมายความว่า สมาชิกสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“ที่ปรึกษาชมรม” หมายความว่า อาจารย์ ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ปรึกษาชมรม
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการข้อบังคับนี้และให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหา
จากการใช้ ข้อ บังคั บนี้ อธิก ารบดี ส ามารถออกประกาศเพิ่ม เติ ม ในการด าเนิ น งานตามข้อ บั งคั บ นี้ได้
คาวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด

หมวด ๑
นโยบายและวัตถุประสงค์
ข้อ ๖ นโยบายของการด าเนิน กิจกรรมนั กศึ กษาตามข้อบังคับ นี้ ให้เป็ นไปเพื่อสนั บสนุนการ
ด าเนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละภาระหน้ า ที่ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๗ การดาเนินกิจกรรมนักศึกษามีวัตถุประสงค์ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยฝึกฝนและปลูกฝังนิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
รวมทั้งเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อ่นื
(๒) ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านประสบการณ์ วิชาการ และวิชาชีพ
(๓) ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ความสามัคคี
และ ความรับผิดชอบ
(๔) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณ ค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
(๕) ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๖) เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ แลกเปลี่ ย นความรู้ ประสบการณ์ และความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและกับสถาบันอื่น
(๗) ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามั ค คี ความมี น้ าใจเป็ น นั ก กี ฬ า มี บุ ค ลิ ก ภาพ
พลานามัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(๘) ดารงไว้ซึ่งการดาเนินงานเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ ให้มีความ
รักและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

หมวด ๒
สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของนักศึกษา
ข้อ ๘ นักศึกษามีสิทธิและเสรีภาพ ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับการศึกษา การบริการและการเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยเท่า
เทียมกัน
(๒) แสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเสรี โดยเปิ ด เผย ภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) เสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมนักศึกษาเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
(๔) การเข้าสมัครในตาแหน่งต่างๆ ขององค์กรนักศึกษา และออกเสียง แสดงประชามติ
ในกิจการต่าง ๆ ของนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับกิจการนั้น
(๕) เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การดาเนินงานและความเจริญก้าวหน้าของ
องค์กรนักศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๖) ร้องเรียนต่อสภานักศึกษาเพื่อพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขเสนอต่อมหาวิทยาลัย
กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
(๗) เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรนักศึกษาจัดขึ้นตามความเหมาะสม และใช้ประโยชน์จาก
อาคาร สถานที่และบริการที่มหาวิทยาลัยจัดอานวยให้
ข้อ ๙ นักศึกษามีหน้าที่ดังนี้
(๑) ศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรอย่างเต็มกาลังความสามารถ
(๒) แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๓) รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ชื่อเสียง เกียรติของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
(๔) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้
(๕) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย
(๖) ธารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย
(๗) ให้ความเคารพและให้เกียรติคณาจารย์

หมวด ๓
การจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๑๐ การจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษามีดังนี้
(๑) สภานั ก ศึก ษา เรียกชื่ อว่ า “สภานั ก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ภูเก็ ต ” มี ชื่อ ย่ อว่ า
“สน.มรภ.” และเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Phuket Rajabhat University Student Council” มีชื่อย่อว่า
“PKRUSC”
(๒) “องค์การบริห ารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภั ฏภูเก็ต เรียกชื่อว่า องค์การบริหาร
นักศึกษา มีชื่อย่อว่า “อน.มรภ.” และเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Phuket Rajabhat University Student
Union” มีชื่อย่อว่า “PKRUSU”

(๓) สโมสรนักศึกษาคณะ เรียกชื่อว่า “สโมสรนักศึกษา (ตามด้วยชื่อคณะ)” และเรียกชื่อ
เป็นภาษาอังกฤษว่า “Student Union of Faculty of (ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของคณะ)”
ข้อ ๑๑ การจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้มีดังนี้
(๑) คณะกรรมการสภานักศึกษา
(๒) คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
(๓) คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

หมวด ๔
สภานักศึกษา
ข้อ ๑๒ สภานักศึกษา ประกอบด้วย สมาชิกสภานักศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยนักศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึ กษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งสภานักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เพื่อเสนอให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งผู้ได้รับเลือกตามวรรคสองเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ทั้งนี้ภายใน
๔๕ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา
ข้อ ๑๓ ผู้ มี สิ ท ธิ ล งคะแนนเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ส ภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาในภาค
การศึกษา ที่กาหนดให้มีการเลือกตั้ง
ข้อ ๑๔ ผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่กาหนดให้มีการเลือกตั้ง
(๒) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษามาก่อน เว้นแต่เป็นโทษว่ากล่าว
ตักเตือน หรือถ้าเคยถูกลงโทษวินัยต้องพ้นโทษมาแล้วไม่ต่ากว่าหนึ่งปีโดยนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
(๓) มี ผลการศึก ษาเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ ากว่ า ๒.๐๐ นั บ จนถึ งภาคเรี ย นที่ ส มั ค ร (ยกเว้ น
นักศึกษาชั้นปีท่ี ๑)
(๔) ไม่เป็นกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา หรือกรรมการสโมสรนักศึกษา
ข้อ ๑๕ สมาชิกสภานักศึกษา มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละหนึ่งปีการศึกษา นอกจากการ
พ้นจากตาแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว สมาชิกสภานักศึกษาพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ลาพักการศึกษา
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๕) สมาชิกสภานักศึกษามีมติให้ถอดถอน
(๖) อธิการบดีมีคาสั่งให้พน้ จากตาแหน่ง โดยระบุความผิดไว้อย่างชัดเจน
การพ้นจากตาแหน่งตาม (๕) ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจานวนสมาชิกสภานักศึกษา
เท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลง หากยังเหลือระยะเวลาเกิน ๖๐ วันก่อน
ปิดภาคการศึกษาภาคสอง ให้ทาการเลือกตั้งซ่อมให้เสร็จภายใน ๒๑ วันหลังจากสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนั้น

ข้อ ๑๖ ให้ท่ปี ระชุมสภานักศึกษาเลือกสมาชิกสภานักศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการจานวน
ไม่เกิน ๒๕ คน มีตาแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) ประธานสภานักศึกษา
(๒) รองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่ง
(๓) รองประธานสภานักศึกษาคนที่สอง
(๔) เลขานุการสภานักศึกษา
(๕) ประชาสัมพันธ์
(๖) ตาแหน่งอื่นๆตามที่ประธานสภานักศึกษาเสนอ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
กรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ท่ปี ระชุมดาเนินการเลือกในการประชุมครั้งแรก
ข้อ ๑๗ ให้ ผู้ได้รับเลือกเป็น ประธานสภานักศึก ษาตามข้อ ๑๖ (๑) นารายชื่อกรรมการสภา
นักศึกษาตามข้อ ๑๖ เสนอต่ออธิการบดีผา่ นกองพัฒนาการศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
เลขานุการสภานักศึกษาอาจเสนอขอแต่งตั้งนักศึกษาเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภานักศึกษาจานวน
ไม่เกินสามคนโดยความเห็นชอบของประธานสภานักศึกษา
ประชาสัมพันธ์อาจเสนอขอแต่งตั้งนักศึกษาเป็นผู้ ช่วยประชาสัมพันธ์จานวนไม่เกินสองคนโดย
ความเห็นชอบของประธานสภานักศึกษา
ข้อ ๑๘ สมาชิกสภานักศึกษาจะดารงตาแหน่งในสภานักศึกษาตามข้อ ๑๗ ได้เพียงตาแหน่งเดียว
ข้อ ๑๙ สภานักศึกษามีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กากับและติดตามการดาเนินงานขององค์การบริหารนักศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ได้แถลงไว้ตอ่ สภานักศึกษา
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณประจาปีขององค์การบริหาร
นักศึกษา
(๓) ควบคุ ม การบริ ห ารงาน ตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น และการบั ญ ชี ข ององค์ ก ารบริ ห าร
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์
(๔) ให้ข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารนักศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
(๕) เสนอมหาวิทยาลัยให้มี หรือให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมนักศึกษา
(๖) เสนอความคิ ด เห็ น ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา หรื อ
กิจกรรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อนักศึกษาโดยตรง
(๗) วางระเบียบหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานภายในของสภานักศึกษา ซึ่งต้อง
ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๘) การขอเอกสารหรือข้อมูลและเชิญคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารนั กศึกษา
หรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งมาชี้ แ จงและให้ ค วามเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ งของ
สภานักศึกษา โดยสมาชิกสภานักศึกษาต้องลงมติเสียงข้างมากของที่ประชุมสภานักศึกษา
(๙) ลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการ องค์การบริหารนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือทัง้ คณะ
โดยเสนอผ่านกองพัฒนานักศึกษา

ข้อ ๒๐ ประธานสภานักศึกษามีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) เรียกประชุมและเป็นประธานในการประชุมสภานักศึกษา
(๒) ควบคุมและดาเนินการในกิจการของสภานักศึกษา
(๓) เป็นผูแ้ ทนของสภานักศึกษาในกิจการทัง้ ปวงของสภานักศึกษา
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ข้อบังคับหรือระเบียบกาหนดไว้
ข้อ ๒๑ รองประธานสภานักศึกษามีหน้าที่ช่วยประธานสภานักศึกษาในการประชุมและกิจการ
สภานักศึกษาตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย
ในกรณี ท่ีไม่ มี ผู้ด ารงตาแหน่ งประธานสภานั กศึ กษา หรือ มีแต่ ไม่ สามารถปฏิ บั ติห น้าที่ได้ให้
รองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่งทาหน้าที่แทน
กรณีที่ไม่มีผดู้ ารงตาแหน่งรองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานสภานักศึกษาคนที่สอง ทาหน้าที่แทน และในกรณีน้ีให้รองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่ง
หรือรองประธานสภานักศึกษาคนที่สอง แล้วแต่ก รณีมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับประธานสภานักศึกษา
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๐
ข้อ ๒๒ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ให้มีการเรียกประชุมสภานักศึกษา
เพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยต้องมีสมาชิกสภานักศึกษามาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทัง้ หมด
การเรียกประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กองพัฒ นานักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการเรียกประชุม เพื่อให้
สมาชิกสภานักศึกษาดาเนินการเลือกกรรมการสภานักศึกษาตามข้อ ๑๖ โดยให้ท่ีประชุมเลือกสมาชิก
สภานักศึกษาคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานที่ประชุมเป็นการชั่วคราว
การเลือกประธานสภานักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษาแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ
การเสนอนั้นต้องมีจานวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้
ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีการเสนอชื่อหลายชื่อให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ นับคะแนน
โดยเปิดเผย กรณีมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากเลือกเฉพาะผูท้ ่ีได้คะแนนสูงสุดที่เท่ากัน และให้
ประธานที่ประชุมประกาศชื่อผูไ้ ด้รับเลือกต่อที่ประชุม
การเลือกรองประธานสภานักศึกษา ให้ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภานักศึกษา
โดยให้เลือกรองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่งเสียก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภานักศึกษา คนที่สอง
ข้อ ๒๓ การดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภานักศึกษา อาทิ การเรียกประชุมสภานักศึกษา
การจัดระเบียบวาระการประชุม ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม การลงมติ ตลอดจน
การดาเนิ น การอื่น ใดที่เกี่ยวข้องกั บวิธีก ารด าเนิ นการประชุม ให้ น าข้ อบั งคั บ ว่าด้ วยการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามความจาเป็นและเหมาะสม

หมวด ๕
องค์การบริหารนักศึกษา
ข้อ ๒๔ ให้มีองค์การบริหารนักศึกษาในรูปของคณะกรรมการจานวนไม่เกิน ๒๑ คน มีตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) นายกองค์การบริหารนักศึกษา
(๒) อุปนายกองค์การบริหารนักศึกษา ไม่เกิน ๓ คน
(๓) เลขานุการ
(๔) เหรัญญิก
(๕) ประชาสัมพันธ์
(๖) ตาแหน่งอื่นๆตามที่นายกองค์การบริหารนักศึกษาเสนอ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ข้อ ๒๕ นายกองค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษาตามข้ อ ๒๔ (๑) ได้ ม าจากการเลื อ กตั้ งทั่ ว ไปของ
นักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีพจิ ารณาแต่งตัง้ ผู้ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษา
ข้อ ๒๖ ให้นายกองค์การบริหารนักศึกษานารายชื่อกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาตามข้อ
๒๔ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
ข้อ ๒๗ ผู้ มี สิ ท ธิ ล งคะแนนเลื อ กตั้ งนายกองค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ส ถานะภาพเป็ น
นักศึกษา ชั้นปริญญาตรีในภาคการศึกษาที่กาหนดให้มีการเลือกตั้ง
ข้อ ๒๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการประจาปีการศึกษาถัดไป ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย
๑๕ วันก่อนปิดภาคการศึกษาภาคสอง
ข้อ ๒๙ ผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นนักศึกษาที่ศกึ ษาอยู่ในชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(๒) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษามาก่อน เว้นแต่เป็นโทษว่ากล่าว
ตักเตือน หรือถ้าเคยถูกลงโทษวินัยต้อง พ้นโทษมาแล้วไม่ต่ากว่าหนึ่งปีโดยนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
(๓) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ นับจนถึงภาคเรียนที่สมัคร
(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภานักศึกษา หรือคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ข้อ ๓๐ นายกองค์การบริหารนักศึกษาและกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาตามข้อ ๒๔ (๒)
(๓) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระการดารงตาแหน่งหนึ่งปีการศึกษา และสามารถรักษาการอยู่ในตาแหน่ง
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามข้อ ๒๘
นอกจากการพ้น จากตาแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ ว นายกองค์การบริหารนั กศึกษาและ
กรรมการองค์การบริหารนักศึกษาตามข้อ ๒๔ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ลาพักการศึกษา
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

(๕) สมาชิกสภานักศึกษามีมติให้ถอดถอน
(๖) อธิการบดีมีคาสั่งให้พน้ จากตาแหน่ง โดยระบุความผิดไว้อย่างชัดเจน
การพ้นจากตาแหน่งตาม (๕) ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิน้ สุดลง หากยังเหลือระยะเวลาเกิน ๖๐ วันก่อน
ปิดภาคการศึกษาภาคสอง ให้ทาการเลือกตั้งซ่อมให้เสร็จภายใน ๒๑ วันหลังจากสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนั้น
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษามีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริ ห ารกิจการทั้งปวงที่เกี่ ย วกั บ องค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา โดยไม่ ขัด ต่ อ ข้อ บั งคั บ
ระเบียบ ประกาศ และหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย
(๒) กาหนดนโยบาย รวมทั้งจัดทาโครงการและงบประมาณประจาปีขององค์การบริหาร
นักศึกษาเพื่อเสนอต่อสภานักศึกษาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งของปีการศึกษา
(๓) เบิ ก จ่ า ยเงิน ค่ า กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ด าเนิ น งานกิ จ กรรมขององค์ ก ารบริ ห าร
นักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ตอ่ สภานักศึกษา
(๔) ออกประกาศเกี่ย วกั บ การประชุม และการดาเนิ น งานภายในขององค์ก ารบริห าร
นักศึกษา ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัยตามความเห็นชอบของ
กองพัฒนานักศึกษา
(๕) สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
(๗) จัดทารายงานผลการดาเนินกิจกรรมนักศึกษา และรายงานการเงิน เสนอให้สภา
นักศึกษาพิจารณา อย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง
(๘) พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา
ต่อสภานักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ นายกองค์การบริหารนักศึกษามีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑)เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
(๒) ควบคุมและดาเนินการในกิจการขององค์การบริหารนักศึกษา
(๓) เป็นผูแ้ ทนขององค์การบริหารนักศึกษาในกิจการทัง้ ปวงขององค์การบริหารนักศึกษา
(๔) ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มอบหมาย หรื อ ตามที่ ข้ อ บั งคั บ หรื อ ระเบี ย บ
กาหนดไว้
ข้อ ๓๓ อุปนายกองค์การบริหารนักศึกษา มีหน้าที่ช่วยนายกองค์การบริหารนักศึกษาในการ
ประชุมและกิจการอื่นตามที่นายกองค์การบริหารนักศึกษามอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้อุปนายกองค์การบริหารนักศึกษาคนที่หนึ่งทาหน้าที่แทน กรณีที่ไม่มีผดู้ ารงตาแหน่งอุปนายกองค์การ
บริหารนักศึกษาคนที่หนึ่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกองค์การบริหารนักศึกษาคนที่สอง
ทาหน้ าที่แ ทน และกรณี ท่ีไม่ มี ผู้ด ารงตาแหน่ งอุ ป นายกองค์ก ารบริหารนั กศึ ก ษาคนที่ส อง หรือ มีแ ต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกองค์การบริหารนักศึกษาคนที่ สามทาหน้าที่แทน และในกรณีนี้ให้

อุปนายกองค์การบริหารนักศึกษาคนที่หนึ่ง อุปนายกองค์การบริหารนักศึกษาคนที่สอง หรืออุปนายก
องค์การบริหารนักศึกษาคนที่สามแล้วแต่กรณี มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารนักศึกษา
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๒

หมวด ๖
สโมสรนักศึกษา
ข้อ ๓๔ สโมสรนักศึกษาเป็นองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะในมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินกิจกรรม
นักศึกษาภายในคณะ
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการ สโมสรนักศึกษา แต่ละคณะ ประกอบด้วย
(๑) นายกสโมสรนักศึกษา
(๒) รองนายกสโมสรนักศึกษา
(๓) เลขานุการ
(๔) เหรัญญิก
(๕) ประชาสัมพันธ์
(๖) กรรมการฝ่ายอื่นๆ ตามที่นายกสโมสรนักศึกษาเสนอ
ข้อ ๓๖ นายกสโมสรนักศึกษาตามข้อ ๓๕ (๑) ได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไปของนักศึกษาในคณะนั้น ๆ
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ให้คณบดีหรือผูไ้ ด้รับมอบหมายเสนอรายชื่อต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ผูไ้ ด้รับเลือกตาม
วรรคหนึ่งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา และส่งสาเนาประกาศแจ้งต่อกองพัฒ นานักศึกษาภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่มีการประกาศแต่งตั้ง
ข้อ ๓๗ ให้นายกสโมสรนักศึกษานารายชื่อกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามข้อ ๓๕ (๒)
(๓) (๔) (๕) และ (๖) เสนอต่อคณบดีหรือผู้ท่ีคณบดีมอบหมายเสนอรายชื่อต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษาอาจเสนอคณบดีหรือผู้ท่ีคณบดีมอบหมายให้นาเรื่องเสนอต่ออธิการบดี
เพื่อขอถอดถอนกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๓๘ ผูม้ ีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาต้องเป็นนักศึกษาในคณะนัน้ ๆ และต้อง
มีสภาพเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่กาหนดให้มีการเลือกตั้ง
ข้อ ๓๙ ผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นนักศึกษาในสังกัดคณะนัน้ ๆ
(๒) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่กาหนดให้มีการเลือกตั้ง
(๓) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา เว้นแต่เป็นโทษว่ากล่าวตักเตือน หรือถ้าเคยถูก
ลงโทษวินัยต้องพ้นโทษมาแล้วไม่ต่ากว่าหนึ่งปีโดยนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
(๔) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ นับจนถึงภาคเรียนที่สมัคร
(๕) ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ชั้นปีที่สองขึน้ ไป โดยเริ่มนับจากวันที่สมัคร แต่ไม่เกิน
ชั้นปีที่สี่ของการศึกษาในสถานภาพปกติ

ข้อ ๔๐ นายกสโมสรนั กศึกษาตามข้อ ๓๕ (๑) มีวาระการด ารงตาแหน่งหนึ่งปีการศึ กษา และ
สามารถดารงตาแหน่งได้เพียง ๑ วาระ
นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระในวรรคหนึ่ ง แล้ ว นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาและ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามข้อ ๓๕ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ลาพักการศึกษา
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
(๕) อธิการบดีมีคาสั่งให้พน้ จากตาแหน่ง โดยระบุความผิดไว้อย่างชัดเจน
ในกรณี ท่ี ก รรมการบริ ห ารสโมสรนั ก ศึ ก ษาตามข้ อ ๓๕ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้ น จาก
ตาแหน่ง ก่อนครบวาระ และได้มีการดาเนินการให้ผใู้ ดดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นนั้ อยู่ในตาแหน่งเพียง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
เมื่อนายกสโมสรนักศึกษาพ้นจากตาแหน่งให้กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามข้อ ๓๕ (๒)
(๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากตาแหน่งด้วย ในกรณีนีถ้ ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ให้คณบดีพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนนายกสโมสรนักศึกษา และให้ผู้รักษาการแทนนายกสโมสร
นักศึกษามีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน ให้คณะนั้นๆดาเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่พ้น
จากตาแหน่ง และให้ผู้นนั้ อยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๔๑ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) บริห ารกิจการทั้งปวงที่เกี่ย วกั บ สโมสรนั ก ศึ ก ษา โดยไม่ ขัด ต่ อ ข้อ บั งคั บ ระเบีย บ
ประกาศและหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย
(๒) จัดทาโครงการและงบประมาณประจาปีของสโมสรนักศึกษาเพื่อเสนอต่อองค์การ
บริหารนักศึกษา
(๓) ออกประกาศเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานภายในของสโมสรนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง ไม่ ขั ด กั บ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย
(๔) ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์การบริหารนักศึกษา
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจ และ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
(๖) จัดทารายงานผลการดาเนินกิจกรรมนักศึกษา และรายงานการเงิน เสนอให้องค์การ
บริหารนักศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง
(๗) พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา
ต่อองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๒ นายกสโมสรนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
(๒) ควบคุมและดาเนินการในกิจการของสโมสรนักศึกษา

(๓) เป็นผูแ้ ทนของสโมสรนักศึกษาในกิจการทัง้ ปวงของสโมสรนักศึกษา
(๔) ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษามอบหมาย หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย
มอบหมายหรือตามที่ข้อบังคับหรือระเบียบกาหนดไว้
ข้อ ๔๓ รองนายกสโมสรนักศึกษามีหน้าที่ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาในการประชุม และกิจการ
สโมสรนักศึกษาอื่นตามที่นายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย
ในกรณี ท่ีไม่ มี ผู้ด ารงต าแหน่ งนายกสโมสรนั กศึ กษา หรือมี แต่ ไม่ สามารถปฏิ บั ติห น้ าที่ได้ให้
รองนายกสโมสรนักศึกษาทาหน้าที่แทน และให้รองนายกสโมสรนักศึกษามีหน้าที่เช่นเดียวกับนายก
สโมสรนักศึกษาตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔๒
ข้อ ๔๔ การดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา การเรียกประชุม
การลงมติ ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดาเนินการประชุม ให้นาข้อบังคับว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามความจาเป็นและเหมาะสม

หมวด ๗
ชมรม
ข้อ ๔๕ การจัดกิจกรรมให้ทาในรูปแบบของชมรม ตามความสนใจของนักศึกษา ซึ่งประกอบไป
ด้วยชมรมด้านต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ชมรมด้านกีฬา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกีฬา วิธีการเล่นกีฬาที่
ถูกต้องเหมาะสาหรับประเภทกีฬา ปลูกฝังการมีน้าใจนักกีฬา ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
(๒) ชมรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา และก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะให้แก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดความสุนทรียภาพโดยทั่วไปและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ รวมถึงฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทยให้แก่นักศึก ษา ส่งเสริมความเข้าใจความแตกต่ างทางวัฒ นธรรม ส่ งเสริมการเรียนรู้วัฒ นธรรม
นานาชาติ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องบนพื้นฐานความเป็นไทย
(๓) ชมรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังให้นักศึกษามี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา และบาเพ็ญประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง รวมถึงการบริการทาง
วิชาการ ส่งเสริม และปลูกฝังความสานึก รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(๔) ชมรมด้ านวิชาการ ซึ่ งมี วัตถุ ป ระสงค์เพื่อ ส่ งเสริม การพั ฒ นาทัก ษะ ความรู้ และ
ความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ให้แก่นักศึกษาหรือบุคคล
ทั่วไป สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ รวมถึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่
และสร้างชือ่ เสียงให้กับมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๖ การจัดตั้งชมรมการดาเนินกิจกรรมและการยุบเลิกชมรมให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการบริหารนักศึกษาโดยความเห็นชอบของอธิการบดี
ข้อ ๔๗ ให้ชมรมเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย
เป็นที่ปรึกษาตามความเหมาะสม เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา และกากับดูแลการปฏิบัตงิ านเพื่อให้
กิจกรรมของนักศึกษาดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔๘ สมาชิก ของชมรม ได้แ ก่ นั ก ศึ กษา ซึ่ งสนใจเข้าร่วมกิ จกรรมและได้ ขึ้น ทะเบียนเป็ น
สมาชิกของชมรมนั้นๆ อย่างน้อยชมรมละ ๕๐ คน
ข้อ ๔๙ ในชมรมให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ เหรัญญิก และ
ที่ปรึกษา ซึ่งสมาชิกชมรมเป็นผู้เลือก โดยให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่หนึ่งของปีการศึกษานั้น
แล้วให้ผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นประธานเสนอชื่อที่ปรึ กษาต่อกองพัฒนาการศึกษา เพื่อรวบรวมและเสนอต่อ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาและมีคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
ให้คณะกรรมการชมรม อยู่ในตาแหน่งคราวละหนึ่งปีการศึกษา และให้รักษาการอยู่ในตาแหน่ง
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่แทน
ข้อ ๕๐ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชมรม มีดังนี้
(๑) บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม
(๒) กาหนดนโยบาย จัดทาแผนงาน โครงงานและงบประมาณประจาปีของชมรมเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
(๓) ออกข้อปฏิบัติของชมรมโดยความเห็นชอบของที่ปรึกษาชมรมนั้น ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับ
ข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๔) จัดทารายงานประเมินผลการดาเนินกิจกรรมในรอบปี เสนอสโมสรนักศึกษาเมื่อครบวาระ
(๕) พิจารณาและมีมติให้สมาชิกชมรมระงับการใช้สิทธิ หรือให้ถอนชื่อออกจากการเป็น
สมาชิกของชมรม กรณีท่ีมีการกระทาผิดข้อปฏิบัติของชมรมหรือนาความเสื่อมเสียมาสู่ชมรม โดยมติ
ดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการชมรมทั้งหมด
(๖) รับผิดชอบ ดูแลรักษาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ของชมรม

หมวด ๘
การเงินและงบประมาณ
ข้อ ๕๑ การจัดสรรงบประมาณการดาเนินงานขององค์กรนักศึกษาได้จาก
(๑) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
(๒) เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่องค์กรนักศึกษา
(๓) เงิน ที่ ได้ จากการจั ด กิ จกรรมของนั ก ศึ ก ษาซึ่ งต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากกองพั ฒ นา
นักศึกษา
(๔) รายได้อื่น ๆ
ข้อ ๕๒ การใช้จ่ายเงินงบประมาณตามข้อ ๕๑ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้องค์การ
บริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม จัดทาสรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินค่ากิจกรรมนักศึกษาประจาปีเพื่อเสนอต่ออธิการบดี
ข้อ ๕๓ การจัดสรรเงินงบประมาณตามข้อ ๕๑ (๑) ให้เป็นไปตามสัดส่วน ดังนี้
(๑) องค์การบริหารนักศึกษา ไม่เกินร้อยละ ๔๐
(๒) สภานักศึกษา ไม่เกินร้อยละ ๕
(๓) สโมสรนักศึกษา ไม่เกินร้อยละ ๔๐
(๔) ชมรม ไม่เกินร้อยละ ๑๕

ข้อ ๕๔ ให้สมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชมรม และกรรมการชมรมที่มี
อยู่แล้วก่อนวันที่ข้อบังคับนีใ้ ช้บังคับ ดาเนินงานต่อไปภายใต้ข้อบังคับนีจ้ นกว่าจะครบวาระ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสาราญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศสถาบันราชภัฏภูเก็ต
ว่าด้วยองค์กรนักศึกษาและการดาเนินกิจกรรมนักศึกษาในสถาบันราชภัฏภูเก็ต
พุทธศักราช 2545
………………………
เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 30(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพุทธศักราช 2538 สถาบันราชภัฏ
ภูเก็ต จึงร่างประกาศว่าด้วยองค์กรนักศึกษาและการดาเนินกิจกรรมนักศึกษาดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศสถาบันราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยองค์กรนักศึกษาและการดาเนิน
กิจกรรมนักศึกษาในสถาบันราชภัฏภูเก็ต พุทธศักราช 2545”
ข้อ 2

ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปกี ารศึกษา 2545 เป็นต้นไป

ข้อ 3
ให้ยกเลิกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดของสถาบันเกี่ยวกับองค์กรนักศึกษา
และการจัดกิจกรรมนักศึกษาซึ่งขัดกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ 4

ตามประกาศนี้

“สถาบัน” หมายความถึง สถาบันราชภัฏภูเก็ต
“อธิการบดี” หมายความถึง อธิการบดสถาบันราชภัฏภูเก็ต
“รองอธิการบดี” หมายความถึง รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลงานด้าน
กิจการนักศึกษา
“ผู้อานวยการสานักกิจการนักศึกษา” หมายความถึง บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักกิจการนักศึกษาของสถาบัน
“สานักกิจการนักศึกษา” หมายความถึง หน่วยงานที่ตงั้ ขึน้ ในสถาบันเพื่อดาเนินงาน
ด้านกิจการนักศึกษาของสถาบัน
“นักศึกษา” หมายความถึง นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบัน
“คณะ” หมายความถึง คณะต่างๆ ที่สังกัดอยูใ่ นสถาบัน
“องค์กรนักศึกษา” หมายความถึง กลุ่มนักศึกษาซึ่งจัดตั้งขึน้ เพื่อดาเนินกิจกรรมให้
สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ในหมวด 2 แห่งประกาศนี้

“กิจกรรม” หมายความถึง กิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา
ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2 แห่งประกาศนี้ ซึ่งสถาบันหรือองค์กรนักศึกษาจัดขึ้น
“เงินกิจกรรมนักศึกษา” หมายความถึง เงินค่ากิจกรรมซึ่งสถาบัน เรียกเก็บจากนักศึกษา

หมวดที่ 2
นโยบายและวัตถุประสงค์ของการดาเนินกิจกรรมนักศึกษา
ส่วนที่ 1
นโยบาย
ข้อ 5
การจัดกิจกรรมใด ๆ ของนักศึกษาภายในหรือภายนอกสถาบัน ต้องได้รับอนุญาตจาก
สถาบันก่อนทุกครั้ง จึงจะดาเนินการได้
ข้อ 6
การจัดกิจกรรมใดๆ ของนักศึกษาต้องไม่ขัดกับการปกครองแห่งระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข้อ 7
การจัดกิจกรรมใดๆ ของนักศึกษาต้องไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของนักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป
ข้อ 8

องค์กรนักศึกษา ต้องดาเนินกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของสถาบันและสังคม

ข้อ 9
องค์กรนักศึกษาต้องร่วมมือกับสถาบันและนักศึกษาดาเนินกิจกรรมที่สถาบันหรือสังคม
เห็นเหมาะสมตามโอกาสอันควร
ข้อ 10 องค์กรนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการติดต่อประสานงานกับสถาบัน ส่วน
การติดต่อประสานงานกับบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานหรือสถาบันอื่นใดจากภายนอก จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสถาบัน

ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 11

การดาเนินกิจกรรมของนักศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
11.1 เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรียนรูแ้ ละฝึกฝนตนเองในการใช้สิทธิเสรีภาพ และการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
11.2 เพื่อฝึกฝนให้นกั ศึกษาได้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปรัชญาและ
ปณิธานของสถาบัน
11.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นกั ศึกษา ให้มีความรัก ความสามัคคี ในหมู่นกั ศึกษา
รู้จักเสียสละ อุทศิ ตนและบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

11.4 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งทางวิชาการและประสบการณ์ในวิชาชีพแก่
นักศึกษา
11.5 เพื่อทานุบารุงส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
11.6 เพื่อส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
11.7 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม
11.8 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถาบัน

หมวดที่ 3
สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา
ส่วนที่ 1
สิทธิของนักศึกษา
ข้อ 12

นักศึกษาย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันตามนัยแห่งประกาศนี้

ข้อ 13 นักศึกษาย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศนี้ หรือข้อกาหนด
แห่งกิจกรรมนั้น
ข้อ 14 นักศึกษาย่อมมีสิทธิในการพูด การเขียน เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ต่อองค์กร
นักศึกษา ทัง้ นี้ ต้องไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน และสภาประจาสถาบันรวมทัง้ บทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย

ส่วนที่ 2
หน้าที่ของนักศึกษา
ข้อ 15 นักศึกษามีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข้อ 16

นักศึกษามีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ชื่อเสียง และเกียรติคุณของนักศึกษาของสถาบัน

ข้อ 17 นักศึกษามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศนี้ของสถาบัน กลุ่มสถาบัน และ
สภาประจาสถาบัน
ข้อ 18 นักศึกษามีหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษาซึ่งระบุไว้ในหมวดที่ 2 แห่งประกาศนีซ้ ึ่งสถาบันคณะ
และหรือองค์กรนักศึกษาจัดขึน้

หมวดที่ 4
องค์กรนักศึกษา
ข้อ 19 ในแต่ละรูปแบบของการจัดการศึกษาของสถาบัน อันได้แก่ การจัดการศึกษาภาคปกติ
และ/ หรือรูปแบบอื่นๆ ให้สามารถจัดตั้งองค์กรนักศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษารูปแบบนั้นๆ
ข้อ 20

องค์กรนักศึกษา ในแต่ละรูปแบบของการจัดการศึกษา ให้ประกอบด้วย
20.1 สภานักศึกษา
20.2 องค์การบริหารนักศึกษา
20.3 สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ

ข้อ 21 เครื่องหมายขององค์กรนักศึกษาส่วนใดให้เป็นรูปตราสถาบันภายใต้มีช่อื ย่อขององค์กร
นักศึกษาส่วนนัน้
ข้อ 22
นอกสถาบัน

สถาบันต้องจัดให้มสี านักงานองค์กรนักศึกษาอยู่ภายในสถาบัน หรือศูนย์ให้การศึกษา

หมวดที่ 5
สภานักศึกษา
ข้อ 23

ในสภานักศึกษาประกอบด้วยสมาชิกอันเป็นตัวแทนของนักศึกษา โดยรวม

ข้อ 24

คุณสมบัติของสมาชิกสภานักศึกษา มีดังนี้
24.1 มีสภาพเป็นนักศึกษาของสถาบัน
24.2 ไม่อยูร่ ะหว่างการพักการเรียน
24.3 ไม่เป็นกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา หรือกรรมการสโมสรนักศึกษา
24.4 มีความประพฤติดี

ข้อ 25 สานักกิจการนักศึกษาเป็นผูด้ าเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภานักศึกษา โดยการเลือกตั้ง
หรือสรรหาจากตัวแทนกลุ่มนักศึกษา ในจานวนกลุ่มละ 1 คน เพื่อเสนอให้สถาบันแต่งตั้ง ทั้งนี้ต้องให้
เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับจากการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา และจานวนสมาชิกสภานักศึกษา
จะต้องมีไม่น้อยกว่า 15 คน
ข้อ 26
ของสถาบัน
ข้อ 27

การจัดแบ่งกลุม่ นักศึกษาเพื่อเลือกตั้งหรือสรรหาสมาชิกสภานักศึกษาให้ทาเป็นประกาศ
สมาชิกสภานักศึกษามีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปีการศึกษา

ข้อ 28 ให้สานักกิจการนักศึกษากาหนดการประชุมครั้งที่ 1 ของปีการศึกษาภายใน 50 วัน นับจาก
วันเปิดภาคเรียนที่ 1

ข้อ 29 ในวาระแรกของการประชุมสภานักศึกษาตามข้อ 28 ให้มสี มาชิกสภาคนหนึ่งทาหน้าที่
เป็นประธานชั่วคราวเพื่อดาเนินการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
29.1 ประธานสภานักศึกษา
29.2 รองประธานสภานักศึกษา
29.3 เลขานุการสภานักศึกษา
29.4 ตาแหน่งอื่น ๆ ตามทีส่ มาชิกสภานักศึกษาเสนอและลงมติเห็นชอบ
ข้อ 30

สภานักศึกษามีหน้าที่ดังต่อไปนี้
30.1 ติดตามและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา และ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
30.2 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรงบประมาณและการใช้งบประมาณจากเงินกิจกรรมนักศึกษา
ขององค์การบริหารนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรทัง้ นี้โดยความเห็นชอบของสานักกิจการนักศึกษา
30.3 ยื่นกะทูเ้ พื่อซักถามการบริหารงานขององค์การบริหารนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา
30.4 ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารนักศึกษาทัง้ คณะหรือเป็นรายบุคคล
30.5 มีอานาจเรียกกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาหรือกรรมการสโมสรนักศึกษาตาแหน่งใด
ตาแหน่งหนึ่ง หรือทุกตาแหน่งมาชี้แจงการปฏิบัตงิ านได้ โดยสมาชิกสภานักศึกษาต้องเข้าชื่อกันไว้ไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของสมาชิกสภาทั้งหมด
30.6 มีหน้าที่ดาเนินการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภานักศึกษา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน หลังจากที่สมาชิกภาพสภานักศึกษาว่างลง ในกรณีที่สมาชิกภาพ ของสภานักศึกษาที่ว่างลง
ไม่ถึง 60 วัน ก่อนสิ้นปีการศึกษาไม่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อม
30.7 แต่งตั้งคณะกรรมการจากสมาชิกสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัตหิ น้าที่ตามความจาเป็น
อันจะเป็นประโยชน์ต่องานองค์กรนักศึกษา
30.8 ในกรณีทนี่ ายกองค์การบริหารนักศึกษาว่างลง ให้ประธานสภานักศึกษารักษาการแทน
จนกว่าจะได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษาใหม่
30.9 ออกกฎหรือระเบียบขององค์กรนักศึกษา โดยไม่ขัดต่อประกาศนี้และได้รับความ
เห็นชอบจากสถาบัน
30.10 ควบคุมการบริหารงานของการองค์การบริหารนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาให้
เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์
30.11 รักษาความสามัคคีและส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถาบัน
ข้อ 31

ประธานสภานักศึกษามีอานาจหน้าที่ดังนี้
31.1 เรียกประชุมสภานักศึกษาและเป็นประธานการประชุม ตลอดจนเป็นผูช้ ี้ขาด ในกรณีที่
มติของที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน
31.2 ลงนามเอกสารในนามสภานักศึกษา
31.3 เป็นผูแ้ ทนของสภานักศึกษาในกิจกรรมภายนอกสถาบัน
31.4 แต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัตภิ ารกิจใดๆ โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษา
31.5 ติดต่อประสานงานการดาเนินงานขององค์กรนักศึกษา
31.6 เสนอและรายงานผลการดาเนินการใดๆ ของสภานักศึกษาต่อสานักกิจการนักศึกษาและสถาบัน

ข้อ 32 รองประธานสภานักศึกษา มีหน้าที่ทาการใดๆ แทนประธานสภานักศึกษา เมื่อประธาน
สภานักศึกษาไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมาย
ข้อ 33

เลขานุการสภานักศึกษามีอานาจหน้าที่ดังนี้
33.1 จัดทาวาระการประชุมและออกหนังสือเชิญประชุมสภานักศึกษา
33.2 บันทึกและจัดส่งรายการการประชุมหรือประกาศต่างๆ ไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง
33.3 รับ–ส่ง หนังสือตลอดจนควบคุมดูแลเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ของสภานักศึกษา
33.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
33.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย

ข้อ 34 ช่วยเลขานุการสภานักศึกษา มีอานาจหน้าที่ทาภารกิจใดๆ แทนเลขานุการสภานักศึกษา
หรือช่วยเหลือการปฏิบัตงิ านตามที่เลขานุการสภานักศึกษามอบหมาย
ข้อ 35

หน้าที่ของตาแหน่งอื่นๆ ตามข้อ 29.4 ให้ท่ปี ระชุมสภานักศึกษาเป็นผูก้ าหนด

ข้อ 36 การประชุมสภานักศึกษามี 2 ประเภท คือ การประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ และการ
ประชุมสภานักศึกษาสมัยวิสามัญ
ข้อ 37 การประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ให้มกี ารประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยที่
ประชุมสภานักศึกษาเป็นผูก้ าหนด
ข้อ 38 การประชุมสภานักศึกษาสมัยวิสามัญ จะกระทาได้ในกรณีที่พจิ ารณาเรื่องเร่งด่วน หรือ
มีความจาเป็นอันที่จะยังประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถาบัน โดยดาเนินการดังนี้
38.1 ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม
38.2 สมาชิกสภานักศึกษาจานวน 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อร้องต่อประธาน
สภานักศึกษา
38.3 นายกองค์การบริหารนักศึกษาร้องขอต่อประธานสภานักศึกษา
38.4 สานักกิจการนักศึกษาร้องขอ
ข้อ 39 การประชุมสภานักศึกษา ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
ทัง้ หมดของสภานักศึกษาจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 40 การลงมติวนิ ิจฉัยปัญหาใดๆในที่ประชุมสภานักศึกษาให้ถอื เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 41 การลงมติในญัตติตามข้อ 30.4 ว่าด้วยการออกเสียงเห็นด้วยกับการไม่ไว้วางใจ ไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด จึงจะทาให้คณะกรรมการบริหารนักศึกษาทัง้ คณะ หรือ
รายบุคคลพ้นจากตาแหน่งตามแต่กรณี
ข้อ 42 ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษาอย่างน้อย 1 คน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม
ประชุมสภานักศึกษาด้วย
ข้อ 43 ให้รายงานผลการประชุมสภานักศึกษาต่อสถาบันเพื่อทราบ โดยผ่านสานักกิจการนักศึกษา
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อ 44

สมาชิกสภานักศึกษาพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
44.1 ตาย
44.2 ลาออก
44.3 ออกตามวาระ
44.4 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 24

ข้อ 45 ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกนักศึกษาสิ้นสุดลงในขณะทีย่ ังเหลือระยะเวลาตามวาระ
เกิน 60 วันก่อนสิน้ สุดภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา ให้ทาการเลือกตั้งซ่อมให้เสร็จภายใน 21 วัน
ข้อ 46

งบประมาณสภานักศึกษาได้จาก
46.1 เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา
46.2 เงินรายได้อ่นื ๆ

หมวดที่ 6
องค์การบริหารนักศึกษา
ข้อ 47

ให้มีองค์การบริหารนักศึกษาในรูปของคณะกรรมการ เพื่อบริหารและดาเนินการกิจกรรม

ข้อ 48

คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ประกอบด้วย
48.1 คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาประกอบด้วย
48.1.1 นายกองค์การบริหารนักศึกษา
48.1.2 รองนายกองค์การบริหารนักศึกษาไม่เกิน 5 คน
48.1.3 เลขานุการ
48.1.4 เหรัญญิก
48.1.5 กรรมการตาแหน่งอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักกิจการนักศึกษา
48.2 คณะกรรมการโดยตาแหน่งได้แก่ นายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะในสถาบัน

ข้อ 49

คุณสมบัติของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา มีดังนี้
49.1 เป็นผูท้ ่มี ีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่เคยถูกลงโทษตามระเบียบสภาประจา
สถาบันราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษาในสถาบัน ยกเว้นโทษว่ากล่าวตักเตือน
49.2 นายกองค์การบริหารนักศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของเวลาเรียนตามหลักสูตร ในระดับที่กาลังศึกษาอยู่
49.3 นายกองค์การบริหารนักศึกษา ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 ถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้ง
49.4 หลังจากได้รับเลือกตั้งจากสถาบันแล้ว ต้องลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่ดารง
ตาแหน่งทุกภาคเรียน
49.5 ไม่เป็นสมาชิกสภานักศึกษา หรือคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ยกเว้นคณะกรรมการ
โดยตาแหน่ง ตามข้อ 48.2

ข้อ 50 สานักกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
จากการเลือกตั้ง ตามข้อ 48.1.1, 48.1.2, 48.1.3, 48.1.4 โดยให้เป็นไปตามประกาศสถาบันว่าด้วยการ
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ทัง้ นี้ ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา
ข้อ 51 ผูอ้ านวยการสานักกิจการนักศึกษาเป็นผูเ้ สนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
เพื่อให้อธิการบดีลงนามแต่งตัง้
ข้อ 52 ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 1 ปีการศึกษา และ
สามารถรักษาการอยูใ่ นตาแหน่งได้ไม่เกิน 2 ภาคเรียน
ข้อ 53

คณะกรรมการบริหารนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังนี้
53.1 กาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารขององค์การบริหารนักศึกษาให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การดาเนินการกิจกรรมของนักศึกษาในข้อ 11 แห่งประกาศนี้ และให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของสถาบันและรัฐบาล ทัง้ นี้ให้องค์การบริหารนักศึกษาแถลงนโยบายต่อสภานักศึกษาในการประชุม
สภานักศึกษา
53.2 วางแผนและทาโครงการ การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาองค์การบริหารนักศึกษา
53.3 เสนอโครงการกิจกรรม และงบประมาณตลอดปีการศึกษา เพื่อให้สภานักศึกษา
พิจารณาอนุมัติ ภายใน 50 วัน นับตั้งแต่วนั เปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา
53.4 บริหารงานและดาเนินกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษาตามที่ได้แถลงต่อ
สภานักศึกษา ภายใต้การกากับของสานักกิจการนักศึกษา
53..5 ดูแลให้การสนับสนุนการดาเนินงานของชมรมต่างๆและประสานการจัดกิจกรรม
ระหว่างคณะ
53.6 แต่งตั้งนักศึกษาเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ เพื่อปฏิบัตงิ านต่างๆ ตามมติของ
คณะกรรมการบริหารนักศึกษา
53.7 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาไปใช้ในโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมตั ิ
จากสภานักศึกษา ทัง้ นี้จะต้องปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
53.8 ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานต่อสภานักศึกษา
53.9 เสนอโครงการต่างๆ ที่อยูน่ อกเหนือจากโครงการตามข้อ 53.3 เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ต่อสภานักศึกษาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการ
53.10 เป็นศูนย์กลางการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา
อาจารย์และชุมชน
ข้อ 54

นายกองค์การบริหารนักศึกษามีอานาจหน้าที่ดังนี้
54.1 เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ในการดาเนินกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา เสนอ
โครงการกิจกรรมและจัดทางบประมาณเพื่อดาเนินการ
54.2 เป็นผูร้ ับผิดชอบ และควบคุมบริหารงานองค์การบริหารนักศึกษา
54.3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา และเป็นผูช้ ี้ขาดในกรณีที่
มติของที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน

54.4 เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการดาเนินกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษาและ
สถาบัน
54.5 เป็นผูม้ ีอานาจและลงนามในนามคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารนักศึกษา
เสนอโครงการกิจกรรมการดาเนินงาน หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร
นักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน
54.6 แต่งตั้งผูท้ างานเฉพาะกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน
ข้อ 55

รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังนี้
55.1 ปฏิบัตภิ ารกิจต่างๆ ของนายกองค์การบริหารนักศึกษาตามที่นายกองค์การบริหาร
นักศึกษามอบหมาย
55.2 ปฏิบัติการกิจต่างๆ แทนนายกองค์การบริหารนักศึกษา ในกรณีทไี่ ม่อยู่ หรือ
ไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้
ข้อ 56

เลขานุการองค์การบริหารนักศึกษาฝ่ายวิชาการ มีอานาจดังนี้
56.1 เป็นหัวหน้าสานักงานองค์การบริหารนักศึกษา
56.2 กาหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา และออกหนังสือ
เชิญคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วัน และเป็น
เลขานุการ ในการประชุม
56.3 เสนอรายงานการประชุมให้คณะอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหารนักศึกษาและ
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องทราบ หลังจากเสร็จสิน้ การประชุมภายใน 7 วัน
56.4 จัดการรับส่ง โต้ตอบ หนังสือขององค์การบริหารนักศึกษา ตลอดจนควบคุมเก็บรักษา
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ขององค์การบริหารนักศึกษา
56.5 รวบรวมโครงการและงบประมาณของฝ่ายต่างๆ องค์การบริหารนักศึกษา
56.6 ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา
ข้อ 57

เหรัญญิกองค์การบริหารนักศึกษา มีอานาจดังนี้
57.1 รับผิดชอบและควบคุมการรับ การจ่ายเงิน ประสานกับเลขานุการองค์การนักศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน
57.2 ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน ประสานงานกับเลขานุการองค์การบริหารนักศึกษา
57.3 จัดทาบัญชีรายรับ รายจ่ายการเงินขององค์การบริหารนักศึกษา
57.4 ชี้แจงและแถลงฐานะการเงิน ตลอดจนปัญหาการเบิกจ่ายการใช้เงินขององค์การ
บริหารนักศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา
57.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกองค์การบริหารนักศึกษามอบหมาย
ข้อ 58
กาหนด

หน้าที่ตาแหน่งอื่นๆ ตามข้อ 48.1.5 ให้คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาเป็นผู้

ข้อ 59

คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา กาหนดวาระคราวละ 1 ปีการศึกษา

ข้อ 60

ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริการนักศึกษา อย่างน้อย 1 คน

ข้อ 61

การประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาให้ดาเนินการดังนี้
61.1 ให้นายกองค์การบริหารนักศึกษา เป็นผูก้ าหนดวันประชุม และเป็นประธานที่ประชุม
และให้มกี ารประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง
61.2 การประชุมจะต้องมีกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม
61.3 การประชุมทุกครั้งต้องมีอาจารย์ท่ปี รึกษาเข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งคน การลงมติ
วินจิ ฉัยปัญหาใดๆ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชขี้ าด
61.4 ให้รายงานผลการประชุมต่อสถาบัน โดยผ่านผูอ้ านวยการสานักกิจการนักศึกษา
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการประชุม
ข้อ 62

กรรมการองค์การบริหารนักศึกษาสิ้นสุดสมาชิกภาพ ในกรณีตอ่ ไปนี้
62.1 ตาย
62.2 ลาออก
62.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 49
62.4 สภานักศึกษามีมติไม่ไว้วางใจตามข้อ 41

ข้อ 63

คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาทั้งคณะพ้นตาแหน่งในกรณีตอ่ ไปนี้
63.1 ออกตามวาระ
63.2 นายกองค์การบริหารนักศึกษาสิน้ สุดตามข้อ 62
63.3 สภานักศึกษามีมติไม่ไว้วางใจนายกองค์การบริหารนักศึกษา ตามข้อ 41
63.4 เมื่อมีการประกาศสถาบันยุบคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา

ข้อ 64 เมือ่ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาพ้นจากตาแหน่งไม่ว่ากรณีใด ต้องมอบงานให้
คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาชุดใหม่ และ/หรือผูอ้ านวยการสานักกิจการนักศึกษาให้เรียบร้อย
ภายใน 20 วัน โดยกระทาเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 65 ถ้าคณะกรรมการองค์การบริหารทัง้ คณะว่างลง คงเหลือระยะเวลาการดารงตาแหน่งตาม
วาระเกิน 60 วัน ให้สานักกิจการนักศึกษาดาเนินการเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการองค์การบริหาร
นักศึกษา ชุดใหม่ภายใน 15 วัน หลังจากการสิ้นสุดของคณะกรรมการชุดเดิมว่างลง และให้ดารงตาแหน่ง
เพียงเท่าวาระที่เหลือของชุดเดิม
ข้อ 66 เมื่อตาแหน่งกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาว่างลงตามข้อ 62 ให้นายกองค์การบริหาร
นักศึกษาพิจารณาผู้ที่เหมาะสมแล้วเสนอชื่อต่อสถาบัน เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่าง
โดยอยูใ่ นตาแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาทัง้ คณะ
ข้อ 67 คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษามีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็น ในที่ประชุมสภานักศึกษาซึ่งตนมิได้เป็นสมาชิก แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 68

งบประมาณการดาเนินงานขององค์การบริหารนักศึกษาได้จาก
68.1 เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา
68.2 เงินที่มีผู้บริจาคให้กับองค์การบริหารนักศึกษา
68.3 เงินที่สถาบันจัดหาให้
68.4 เงินจากการหารายได้ขององค์การบริหารนักศึกษา
68.5 เงินผลประโยชน์ท่เี กิดจากงบประมาณขององค์การบริหารนักศึกษา

หมวดที่ 7
คณะกรรมการ สโมสรนักศึกษาคณะ
ข้อ 69 ในคณะหนึ่งๆ ให้มีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะนัน้ ๆ เพื่อดาเนินกิจกรรม
นักศึกษาภายในคณะ
ข้อ 70

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประกอบด้วย
70.1 นายกสโมสรนักศึกษา
70.2 รองนายกสโมสรนักศึกษาอย่างน้อย 5 คน
70.3 เลขานุการ
70.4 กรรมการโดยตาแหน่ง
70.5 กรรมการฝ่ายอื่นๆ ตามที่นายกสโมสรนักศึกษาเสนอด้วยความเหมาะสม

ข้อ 71

การได้มาของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะใดๆ
71.1 นายกสโมสรนักศึกษาได้มาจากการเลือกตั้งทัว่ ไปจากนักศึกษาในคณะ
71.2 ให้หัวหน้าห้องเรียนทุกห้องที่สังกัดในคณะเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
71.3 กรรมการอืน่ ๆ ให้นายกสโมสรนักศึกษาคณะเสนอชื่อนักศึกษาคณะนัน้

ข้อ 72

ผูม้ ีสิทธิสมัครเป็นนายกสโมสรนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
72.1 เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในโปรแกรมวิชาคณะที่สงั กัดอยู่ในคณะนัน้ ๆ
72.2 มีสภาพเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน
72.3 มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
72.4 ผ่านการรับรองความประพฤติจากอาจารย์ท่ปี รึกษาประจาห้องเรียน

ข้อ 73 ให้แต่ละคณะดาเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาให้เสร็จสิน้ ภายในภาค
สุดท้ายของปีการศึกษา โดยคณบดีเสนอรายชื่อให้อธิการบดีลงนามประกาศแต่งตั้งทั้งนีใ้ ห้ส่งสาเนาประกาศ
แจ้งต่อสานักกิจการนักศึกษาด้วยภายใน 7 วัน
ข้อ 74

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังนี้
74.1 ดาเนินกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องและประสาน
กับองค์การบริหารนักศึกษา
74.2 จัดทาแผนงานโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่อสภานักศึกษา
74.3 ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจการขององค์การบริหารนักศึกษา
74.4 ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินกิจการต่อสภานักศึกษา

ข้อ 75

นายกสโมสรนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังนี้
75.1 รับผิดชอบในการดาเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
75.2 แถลงนโยบาย นาเสนอแผนงานและโครงการต่อสภานักศึกษา
75.3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและเป็นผู้ชขี้ าดในกรณีที่มีมติ
คะแนนเสียงเท่ากัน
75.4 ลงนามในเอกสารต่างๆ ในนามคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
75.5 เข้าร่วมประชุมกับสภานักศึกษาเมื่อสภานักศึกษาร้องขอ
75.6 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมนักศึกษาต่อองค์การบริหารนักศึกษา
75.7 ประสานงานระหว่างคณะกรรมการสโมสรนักศึกษากับองค์การบริหารนักศึกษา
75.8 เป็นคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาโดยตาแหน่ง
ข้อ 76

รองนายกสโมสรนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังนี้
76.1 ปฏิบัติงานต่างๆ ตามทีน่ ายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย
76.2 ปฏิบัติงานแทนนายกสโมสรนักศึกษา ในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษาไม่อยู่ หรือ
ไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้
ข้อ 77

เลขานุการคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
77.1 กาหนดวาระการประชุมและออกหนังสือเชิญประชุมส่งให้กรรมการและอาจารย์
ทีป่ รึกษา ก่อนการประชุม ภายใน 7 วัน
77.2 เสนอรายงานการประชุมให้อาจารย์ท่ปี รึกษา และผูท้ ่เี กี่ยวข้องทราบหลังจากเสร็จสิ้น
การประชุมภายใน 7 วัน
77.3 เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
77.4 รับ - ส่งเอกสารตลอดจนควบคุมดูแลเอกสาร วัสดุครุภัณฑ์ของสโมสรนักศึกษา
77.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่นายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย
ข้อ 78

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีกาหนดวาระคราวละ 1 ปีการศึกษา

ข้อ 79

สมาชิกภาพของกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสิ้นสุดลงเมื่อ
79.1 ออกตามวาระ
79.2 ตาย
79.3 ลาออก
79.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ 80

งบประมาณดาเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้จาก
80.1 เงินจากค่ากิจกรรมนักศึกษา
80.2 เงินบริจาคให้กับสโมสรนักศึกษา
80.3 รายได้จากการดาเนินงานของสโมสรนักศึกษา
80.4 รายได้อื่นๆ

หมวดที่ 8
ชมรม / ชุมนุมนักศึกษา
ข้อ 81 นักศึกษาซึ่งมีความสนใจในการทากิจกรรมร่วมกัน อาจรวมกลุ่มจัดตั้งชมรมหรือชุมนุม
เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรมหรือชุมนุมได้
ข้อ 82

ชมรมต้องประกอบไปด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 คน จากนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 คณะ

ข้อ 83

ชุมนุม ต้องประกอบไปด้วยนักศึกษาไม่น้อยกว่า 25 คน จากนักศึกษาในคณะหนึ่งๆ

ข้อ 84 นักศึกษาคนหนึ่งๆ ต้องเป็นสมาชิกของชมรม หรือชุมนุมอย่างน้อย 1 ชมรม หรือ 1 ชุมนุม
แต่รวมกันไม่เกิน 3 กลุ่ม
ข้อ 85 การจัดตั้งชมรม หรือชุมนุม ต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักกิจการนักศึกษาเป็นรายปี
โดยต้องจัดตั้งให้เสร็จสิน้ ภายในภาคเรียนที่ 1
ข้อ 86

การจัดตั้งชมรมให้เสนอผ่านองค์การบริหารนักศึกษา การจัดตั้งชุมนุมให้ผ่านสโมสรนักศึกษา

ข้อ 87

ในการจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมจะต้องระบุรายละเอียดดังนี้
87.1 ชื่อชมรมหรือชุมนุม
87.2 รายชื่อนักศึกษาที่เป็นสมาชิก
87.3 รายชื่อคณะกรรมการชมรมหรือชุมนุม
87.4 ระเบียบข้อบังคับของชมรมหรือชุมนุม
87.5 โครงการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม
87.6 คารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมหรือชุมนุม

ข้อ 88 ให้ชมรมขึน้ ตรงต่อองค์การบริหารนักศึกษา และชมรมขึ้นตรงต่อคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา มีการประสานงานและติดตามการดาเนินงานตลอดปีการศึกษา
ข้อ 89

คณะกรรมการชมรมหรือชุมนุม ประกอบด้วยตาแหน่งต่อไปนี้
89.1 ประธาน
89.2 รองประธาน
89.3 เลขานุการ
89.4 เหรัญญิก
89.5 ตาแหน่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

ข้อ 90

การประชุมของคณะกรรมการชมรมหรือชุมนุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับชมรมหรือชุมนุมนั้นๆ

ข้อ 91 การดาเนินกิจกรรมของชมรมหรือชุมนุม จะต้องเป็นไปตามโครงการตาม ข้อ 87.5 เท่านั้น
หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงใดๆ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาชมรมและชุ ม นุ ม และ
ผูอ้ านวยการสานักกิจการนักศึกษาทุกครั้ง

ข้อ 92

รายได้ชมรมหรือชุมนุม ได้มาจาก
92.1 การจัดงบประมาณขององค์การบริหารนักศึกษาจากเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา
92.2 เงินบริจาค
92.3 รายได้จากการดาเนินงานของชมรมหรือชุมนุม
92.4 รายได้อนื่ ๆ

ข้อ 93

สมาชิกภาพของกรรมการชมรมหรือชุมนุม สิ้นสุดลงเมื่อ
93.1 ตาย
93.2 ลาออก
93.3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
93.4 พ้นสภาพการเป็นสมาชิกตามประกาศของชมรมหรือชุมนุม

หมวดที่ 9
อาจารย์ท่ปี รึกษา
ข้อ 94 ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสถาบันแต่งตั้งเพื่อรับผิดชอบและคอยติดตามดูแลให้คาปรึกษา
หรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานจัดกิจกรรมของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย
94.1 อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษา
94.2 อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหารนักศึกษา
94.3 อาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
94.4 อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
94.5 อาจารย์ที่ชุมนุม
94.6 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องเรียน
ข้อ 95 อาจารย์ท่ปี รึกษาตามข้อ 94.1, 94.2 และ 94.4 ให้สานักกิจการนักศึกษาเป็นผูพ้ ิจารณา
เสนอต่อสถาบันเพื่อแต่งตั้ง
ข้อ 96
ข้อ 97

อาจารย์ท่ปี รึกษาตามข้อ 94.3, 94.5 และ 94.6 ให้คณะเป็นผูพ้ ิจารณาเสนอต่อสถาบันเพื่อแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา มีอานาจหน้าที่ดังนี้
97.1 พิจารณาและให้คาแนะนา คาปรึกษาแก่นกั ศึกษาในความรับผิดชอบของตนในงาน
ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันมอบหมายเสนอ
97.2 แนะความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของนักศึกษาแก่สถาบัน
97.3 ควบคุมและดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
97.4 เข้าร่วมประชุมในการประชุมสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การบริหาร
นักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ชมรม หรือชุมนุม ตามกรณี

ข้อ 98

อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกรณีหมดวาระเมื่อ
98.1 ออกตามวาระของแต่ละกรณี
98.2 ตาย
98.3 ลาออก
98.4 ไปปฏิบัตหิ น้าที่ในสถาบันอื่น
98.5 สถาบันมีคาสั่งให้พน้ จากตาแหน่ง

หมวดที่ 10
งบประมาณ
ข้อ 99

งบประมาณการดาเนินงานขององค์กรนักศึกษาได้จาก
99.1 เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา
99.2 เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่องค์กรนักศึกษา
99.3 เงินที่สถาบันจัดสรรให้
99.4 เงินจากการหารายได้ขององค์กรนักศึกษา
99.5 รายได้อื่นๆ

ข้อ 100 การใช้จ่ายเงินงบประมาณตามข้อ 99 ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 101 การจัดสรรเงินจากเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนดังนี้
101.1 องค์การบริหารนักศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40
101.2 สภานักศึกษา ไม่เกินร้อยละ 5
101.3 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40
101.4 ชมรมและชุมนุม ไม่เกินร้อยละ 15
ข้อ 102 การใช้จ่ายเงินต้องจัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายให้เป็นปัจจุบันและต้องแสดงหลักฐานการ
จ่ายประกอบบัญชีตามระเบียบของทางราชการทุกครั้ง

หมวดที่ 11
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 103 อธิการบดีด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่สถาบันตั้งขึน้ ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมี
อธิการบดีเป็นประธานมีอานาจยุบหรือถอดถอนคณะกรรมการสภานักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา สโมสร
นักศึกษา ชมรม ชุมนุม ถ้ามีการดาเนินการผิดวัตถุประสงค์ตามหมวดที่ 2 หรือผิดนโยบายของสถาบัน
ข้อ 104 การยุบหรือถอดถอนตามข้อ 103 ถือเป็นที่สุด
ข้อ 105 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนีก้ ระทาได้โดย
105.1 สมาชิกสภานักศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เข้าชื่อร้องขอต่อสถาบัน
105.2 กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ไม่น้อยกกว่า 2 ใน 3 เข้าชื่อร้องขอต่อสถาบัน
105.3 สานักกิจการนักศึกษาเสนอต่อสถาบัน

ข้อ 106 การดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมตามข้อ 105 ให้สถาบันจัดตั้งกรรมการจากสานักกิจการนักศึกษา
สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และจากกรรมการอืน่ ๆ ที่สถาบันเห็นสมควรเพื่อพิจารณายกร่าง
แล้วเสนอต่อสภาประจาสถาบันเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ข้อ 107 ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศ
ข้อ 108 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในการใช้ประกาศนีใ้ ห้อธิการบดีเป็นผู้ชขี้ าด
ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2545

(รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร)
อธิการบดีสถาบันราชภัฏภูเก็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง ข้อกาหนดคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่พึงประสงค์
----------------------เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แสดงพฤติกรรมอันบ่งบอกถึงการเป็นผู้
มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็น
ผูม้ ีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการจัดการและการทางาน ทัง้ งานบุคคลและงานกลุ่ม มีความสามารถในการ
คิดและแก้ปัญหา มีระเบียบวินัย มีสุขนิสัยที่ดี ดารงความเป็นไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้กาหนดคุณลักษณะด้านคุณธรรม และ
จริยธรรมของนักศึกษาขึน้ เพื่อยึดถือปฏิบัตแิ ละใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม และ
จริยธรรมของนักศึกษาตามแนวทางการผลิตบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ไว้ 5 ด้าน ดังนี้
1. มีวินัย ประพฤติ ปฏิบัตติ นต่อตนเองและผูอ้ ื่นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สังคมและกฎหมาย
2. มีความขยันหมัน่ เพียร ปฏิบัตติ นตั้งใจเล่าเรียนและทางานอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
3. มีความซื่อสัตย์ ประพฤติและปฏิบัติตรงตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ รับรู้หน้าที่ของตนเอง
และปฏิบัติอย่างเต็มที่ถกู ต้อง
4. มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนเป็นผูใ้ ห้และผูอ้ าสาช่วยเหลือสังคม เพื่อทาประโยชน์แก่ผู้อ่นื หรือ
ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึน้ ในชุมชน
5. มีความกตัญญูกตเวที ปฏิบัตติ นอย่างรู้คุณ และตอบแทนบุคคลอื่นที่เคยช่วยเหลือตนตาม
ความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ให้คณะ สานัก สาขาวิชา และกองพัฒนานักศึกษา ยึดถือปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
คุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

(ผศ.ดร.ประภา กาหยี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๔๙
-------------------เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้อง
เหมาะสมและแสดงถึงเอกลักษณ์ของการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
อาศั ย ตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงกาหนดระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ทาหน้าที่จัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยตามการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติท่กี าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ข้อ ๕ เครื่องแต่งกายของนักศึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องแต่งกายของนักศึกษาชาย
ก. เสือ้ เชิต้ แขนสั้นหรือแขนยาว สีขาวไม่มีลวดลาย ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมสีขาว
กระเป๋าปะอกเสื้อด้านซ้าย ชายเสือ้ มีความยาวพอที่จะเก็บใส่ไว้ในกางเกงได้
ข. กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีดาหรือสีน้าเงิน ไม่มีลวดลาย ห้ามสวมกางเกงยีนส์
ค. เข็มขัดหัวโลหะตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สายสีดาไม่มีลวดลาย
ง. ถุงเท้าสีดา สีน้าเงินหรือสีเทา
จ. รองเท้าหุ้มส้นแบบคัทชูหรือผูกเชือก สีดาหรือสีน้าตาล หรือรองเท้าผ้าใบสีขาว
ฉ. เนคไทสีดาหรือสีน้าเงิน ติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

(๒) เครื่องแต่งกายของนักศึกษาหญิง
ก. เสือ้ เชิต้ ทรงสุภาพแขนสั้น สีขาวไม่มีลวดลาย ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมตรา
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ๕ เม็ด ไม่มีกระเป๋า ไม่รัดรูปทรง ชายเสื้อมีความยาวพอที่จะเก็บใส่ไว้ใน
กระโปรงได้
ข. กระโปรงจีบรอบหรือเข้ารูปทรงสุภาพ สีดาหรือสีน้าเงินเข้ม ไม่มีลวดลาย มีความยาว
พอประมาณ โดยขณะที่ผู้สวมยืนตรงชายกระโปรงต้องอยู่สูงจากข้อเท้าไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร หรือ
สูงจากเข่าไม่เกิน ๕ เซนติเมตร
ค. เข็มขัดหัวโลหะตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สายสีดา ไม่มลี วดลาย
ง. ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
จ. รองเท้าหนังหุม้ ส้นสีดาหรือสีน้าตาล หรือรองเท้าผ้าใบสีขาว
ฉ. เข็มติดปกเสื้อและเข็มกลัดติดหน้าอกตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖

รูปแบบการแต่งกาย กาหนดการแต่งกายในวาระและโอกาสต่างๆ ดังนี้
(๑) การเข้าชั้นเรียนปกติในเวลาราชการ
ก. นักศึกษาชายชั้นปีที่ ๑ ใช้เครื่องแต่งกายตามที่กาหนดในข้อ ๕(๑) โดยอาจ

สวมเสือ้ แขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้ นักศึกษาชายชั้นปีอ่ืนๆ แต่งกายเช่นเดียวกับนักศึกษาชายชั้นปีที่ ๑ แต่อาจ
ผูกเนคไทหรือไม่ก็ได้
ข. นักศึกษาหญิงชัน้ ปีที่ ๑ ใช้เครื่องแต่งกายตามที่กาหนดในข้อ ๕(๒) โดยสวม
รองเท้าผ้าใบสีขาว ติดเข็มปกเสื้อที่กระดุมคอด้านซ้ายและเข็มติดหน้าอกที่อกเสือ้ ด้านซ้าย นักศึกษาหญิง
ชั้นปีอ่นื ๆ แต่งกายเช่นเดียวกับนักศึกษาหญิงชัน้ ปีที่ ๑ แต่สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นและไม่ตอ้ งสวมถุงเท้า
(๒) การเข้าชั้นเรียนพิเศษนอกเวลาราชการ ให้นกั ศึกษาแต่งกายสุภาพหรือแต่งกาย
ตามข้อ ๖(๑) ก็ได้
(๓) การแต่งกายในพิธี
ก. นักศึกษาชาย
เสือ้ เชิ้ตแขนยาวไม่มีลวดลายผูกเนคไทตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด กางเกงขายาว
ทรงสุภาพตามระเบียบ ข้อ ๕(๑) ข เข็มขัดตามระเบียบข้อ ๕(๑) ค รองเท้าหนังหุ้มส้นแบบคัทชูสีดา ถุงเท้า
ตามระเบียบ ข้อ ๕(๑) ง
ข. นักศึกษาหญิง
เสื้อเชิ้ตสีขาวตามระเบียบข้อ ๕(๒) ก กระโปรงตามระเบียบ ข้อ ๕(๒) ข เข็มขัด
ตามระเบียบข้อ ๕(๒) ค รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ติดเข็ม ติดปกเสือ้ ที่กระดุมคอด้านซ้าย และติดเข็มหน้าอก
ที่อกเสื้อด้านซ้าย
ค. โอกาสอื่นๆ นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพต่อหน้าสาธารณชนเสมอ

ข้อ ๗

สาหรับนักศึกษามุสลิมหญิง อนุญาตให้แต่งกายตามรูปแบบที่หลักศาสนากาหนดได้

ทัง้ นี้ ต้องใช้เสือ้ เชิ้ตทรงสุภาพแขนยาว สีขาวไม่มีลวดลาย กระโปรงสีดา หรือสีน้าเงินเข้ม มีผ้าคลุมศีรษะ
สีขาว ไม่มลี วดลาย พร้อมทัง้ ติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ชายผ้าคลุมด้านหน้าตรงกับ
อกเสื้อด้านซ้ายด้วย
ข้อ ๘

องค์ประกอบทางกายอื่นๆ
(๑) ผมและหนวดเครา
ก. นักศึกษาชาย ต้องตัดหรือแต่งผมให้เป็นทรงสุภาพเรียบร้อย มีสีตามธรรมชาติ

ไม่ไว้หนวดเครา
ข. นักศึกษาหญิงต้องตัดหรือแต่งผมให้เป็นทรงสุภาพเรียบร้อย มีสีตามธรรมชาติ
(๒) การใช้เครื่องประดับและการตกแต่งร่างกาย จะต้องไม่ฉดู ฉาด รุงรัง เป็นอันตราย
หรือขัดต่อวัฒนธรรมอันดีของไทย
ข้อ ๙

หากคณะใดประสงค์ให้นกั ศึกษากลุ่มหนึ่งๆ ในคณะนัน้ แต่งกายที่แตกต่างออกไปจากที่

กาหนดตามข้อ ๕ และ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโอกาสและกิจกรรมในบางกรณีเป็น
ครั้งคราว ให้คณะนัน้ เสนอเหตุผลความจาเป็น รวมทั้งรายละเอียดของเครื่องแต่งกายและรูปแบบของการ
แต่งกายนั้นต่ออธิการบดี เพื่อขออนุญาตและทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป
ข้อ ๑๐

นักศึกษาที่แต่งกายผิดระเบียบนี้ จะถูกลงโทษด้วยเหตุกระทาผิดวินัย ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย วินัยของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ ักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนีแ้ ละมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(นายพิศิษฐ์ วรอุไร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ตัวอย่างภาพชุดนักศึกษา

ระเบียบสภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต
ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา กศ.บป. พ.ศ. 2543
--------------------------ด้วยสภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต เห็นสมควรกาหนดระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา กศ.บป.
สถาบันราชภัฏภูเก็ตให้เหมาะสม จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 30(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. 2538 กาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการแต่งกายของ
นักศึกษา กศ.บป. พ.ศ. 2543”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้แก่นกั ศึกษา กศ.บป. สถาบันราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดา ระเบียบ ประกาศ คาสั่งหรือข้อบังคับอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ และ
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4
การแต่งกายในเวลาเรียนของนักศึกษา กศ.บป. ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
กาหนดไว้ดังนี้
4.1 นักศึกษาชาย
4.1.1 ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครารุงรัง
4.1.2 เสื้อเชิ้ตสีหรือลวดลายสุภาพ ผ่าหน้าตลอด มีกระดุม 5 เม็ด กระเป๋าปะ
แขนสั้น หรือแขนยาว ถ้าเป็นแขนยาวต้องกลัดกระดุมแขนเสือ้ ให้เรียบร้อย และเก็บชายเสื้อไว้ในกางเกง
4.1.3 กางเกงทรงสุภาพ หรือลวดลายสุภาพ
4.1.4 รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้นสีดา, สีอื่นๆ ที่ไม่ฉูดฉาด และสวมถุงเท้าสีสุภาพ
4.2 นักศึกษาหญิง
4.2.1 ผมทรงสุภาพ
4.2.2 สวมเสือ้ ทรงสุภาพ
4.2.3 กระโปรงทรงสุภาพ หรือลวดลายสุภาพยาวเสมอเข่าหรือไม่ยาวจนเกินไป
4.2.4 รองเท้าหนัง หรือผ้าใบ หุ้มส้น หรือรัดส้นสีไม่ฉูดฉาด
4.2.5 ห้ามสวมกางเกงหรือกระโปรงแบบกางเกง
4.3 นักศึกษา กศ.บป. มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบนักศึกษาได้ตามระเบียบสภาประจาสถาบัน
ราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2539 ข้อ 4

ข้อ 5

การแต่งกายในเวลาเรียนปกติหรือเวลาอื่นใดที่กาหนด การติดต่องานกับส่วนราชการ

ต้องเป็นไปตามระเบียบในข้อ 4 และต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
ข้อ 6

ในโปรแกรมวิชาที่มีการเรียนภาคปฏิบัติ อาจมีการกาหนดชุดปฏิบัตกิ าร โดยความเห็นชอบ

ของสถาบัน และอนุญาตให้แต่งชุดปฏิบัตกิ ารเข้าเรียนวิชาต่างๆ ได้เฉพาะในวันที่มีการเรียนภาคปฏิบัตเิ ท่านั้น
ข้อ 7

ในการแข่งขันกีฬาของสถาบันและการเรียนภาคปฏิบัตวิ ิชาพลศึกษาให้แต่งกายชุดพลศึกษา

ตามที่สถาบันกาหนดและอนุญาตให้แต่งกายชุดพลศึกษา เข้าเรียนวิชาต่างๆ ได้ เฉพาะในวันนั้น ๆ
ข้อ 8

กรณีที่นกั ศึกษาหญิงมีครรภ์ให้แต่งชุดคลุมท้องสีสุภาพ

ข้อ 9

ให้อธิการบดีสถาบันราชภัฏภูเก็ต เป็นผูร้ ักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ 10

ให้อธิการบดีสถาบันราชภัฏภูเก็ต เป็นผูช้ ี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

(นายอาทร ต้องวัฒนา)
นายกสภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต

ระเบียบสภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต
ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษาในสถาบัน พ.ศ. 2543
------------------ด้วยสภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต เห็นสมควรกาหนดระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักศึกษาในสถาบัน
ทีก่ ระทาความผิดในกรณีตา่ งๆ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัตใิ นการอบรมสั่งสอน สภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต
จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 30 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา
ในสถาบัน พ.ศ. 2543”
ข้อ 2

ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบข้อบังคับหรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 3

ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันราชภัฏภูเก็ต
“นักศึกษา” หมายถึง ผูท้ ่กี าลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ
“ผูป้ กครอง” หมายถึง บิดามารดา หรือ ผูแ้ สดงตนเป็นผู้ปกครองนักศึกษาที่สถาบันเชื่อถือ

ข้อ 4
การลงโทษนักศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของอธิการบดี หรือผูท้ ่อี ธิการบดีมอบหมายที่จะ
ดาเนินการตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
4.1 ว่ากล่าวตักเตือน
4.2 ทาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร
4.3 การสั่งพักการเรียน
4.4 ให้ออกจากสถานศึกษา
ข้อ 5
การว่ากล่าวตักเตือน ใช้สาหรับนักศึกษาที่ได้กระทาความผิดในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง ในเมื่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเห็นว่าเหมาะสม
การว่ากล่าวตักเตือน ให้ทาเป็นบันทึกข้อความให้นักศึกษาลงชื่อรับทราบ
ข้อ 6 การทาทัณฑ์บน ใช้สาหรับนักศึกษาที่ได้กระทาความผิดซ้า หรือทานองเดียวกันที่เคยถูกลงโทษ
ว่ากล่าวตักเตือนมาแล้ว และสถาบันเห็นว่านักศึกษาผู้นนั้ ยังไม่สานึกในการกระทาความผิด
การทาทัณฑ์บน ให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อนักศึกษาผู้กระทาความผิดและอาจเชิญ
ผูป้ กครองมารับทราบความผิด และรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้

ข้อ 7
การสั่งพักการเรียน ใช้กับนักศึกษาที่กระทาความผิดในระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทาทัณฑ์บนมาแล้วแต่สถาบันเห็นว่านักศึกษาผู้นนั้ อาจกลับตัวเป็นผูป้ ระพฤติ
ปฏิบัติดีได้
การลงโทษสั่งพักการเรียน ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญผู้ปกครองมารับทราบด้วย
ข้อ 8
การให้ออกจากสถานศึกษา ใช้สาหรับนักศึกษาที่กระทาความผิดในระดับที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษให้พักการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน และสถาบันเห็นว่า
นักศึกษาผูน้ ั้นไม่สามารถจะกลับตัวเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตดิ ีได้อกี แล้ว
ข้อ 9

ลักษณะความผิดต่อไปนี้ และเป็นความผิดครั้งแรกให้ลงโทษไม่เกิน “ว่ากล่าวตักเตือน”
9.1 ประพฤติตนผิดไปในทางชู้สาว
9.2 สูบบุหรี่ในห้องเรียน หรือตามสถานที่อันไม่สมควร เช่น ตามถนน หรือที่อันประเจิด
ประเจ้อ ยกเว้นในห้องน้า
9.3 เที่ยวเตร่ในสถานที่ท่ไี ม่เหมาะสม
9.4 แสดงกิริยาไม่สุภาพเรียบร้อยต่อครูอาจารย์และบุคคลทั่วไป
9.5 ขัดคาสั่งของอาจารย์อันชอบด้วยระเบียบ
9.6 ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
9.7 ผิดระเบียบการลาหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
9.8 ผิดระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา
9.9 ก่อหนีส้ ินล้นพ้นตัว
9.10 พูดเท็จ
9.11 มาเรียนสายเป็นประจา
9.12 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันจัดขึน้
9.13 ความผิดลักษณะอื่น ๆ ที่จัดว่าเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรง
ข้อ 10

ลักษณะความผิดต่อไปนี้ ให้ลงโทษไม่เกิน “ทาทัณฑ์บน”
10.1 ความผิดตามข้อ 9 ที่ร้ายแรงจนทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันหรือเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของคณาจารย์
10.2 ความผิดตามข้อ 9 ที่ได้ลงโทษแล้วยังทาผิดซ้าอีก
10.3 พกอาวุธ เช่น วัตถุระเบิด ปืน มีด ฯลฯ เข้ามาในสถาบัน
10.4 เล่นการพนัน หรือสนับสนุนให้เล่นการพนัน
10.5 ดื่มสุรามึนเมาและแสดงอาการมึนเมาภายในสถาบัน
10.6 กระด้างกระเดื่อง ดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทอาจารย์
10.7 ทาลายทรัพย์สินของสถาบันหรือของผู้อ่นื เสียหาย
10.8 ทาลายประกาศและเอกสารของทางราชการ
10.9 ก่อการวิวาทภายในและภายนอกสถาบัน
10.10 ความผิดลักษณะอื่น ๆ ที่เทียบเท่าในข้อ 10.1 – 10.9

ข้อ 11 ลักษณะความผิดต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง และทาให้เสื่อมเสียเกียรติยศ
ชื่อเสียงของสถาบัน ให้ลงโทษไม่เกิน “สั่งพักการเรียน”
11.1 ความผิดตามข้อ 10 ที่จัดว่าร้ายแรงมาก
11.2 ความผิดตามข้อ 10 ที่ได้ลงโทษแล้วแต่ยังประพฤติซ้าอีก
11.3 ประพฤติผดิ ในทางชู้สาว ขั้นร้ายแรงอื้อฉาว
11.4 ขโมยทรัพย์สินของผู้อ่นื หรือสมรู้ร่วมคิด
11.5 ความผิดทางเพ่งและอาญา
11.6 ความผิดอื่นๆ ที่มีลักษณะร้ายแรงเทียบเท่าในข้อ 11.1 – 11.5
ข้อ 12 ในกรณีท่ีนักศึกษาประพฤติผิดระเบียบหรือข้อบังคับของสถาบันร้ายแรงที่สุดนามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบัน ระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดีของนักศึกษาโดยส่วนรวมให้ลงโทษไม่เกิน
“ให้ออกจากสถานศึกษา” ดังกรณีความผิดต่อไปนี้
12.1 ความผิดตามข้อ 11 ที่ร้ายแรงและเสียหายมาก
12.2 ความผิดตามข้อ 11 ที่ได้ลงโทษแล้วแต่ยังประพฤติซ้าอีก
12.3 ก่อความไม่สงบขึน้ ภายในสถาบัน
12.4 ปลอมแปลงเอกสารหรือปลอมแปลงบุคคล
12.5 เสพยาเสพติดให้โทษ ซื้อขายหรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง
12.6 ถูกชีแ้ จงในข้อหาคดีทก่ี รรมการสอบสวนของสถานศึกษาลงมติว่ากระทาความผิดจริง
12.7 ความผิดอื่นๆ ที่เทียบเท่าข้อ 12.1 – 12.5
ข้อ 13 การลงโทษตามข้อ 4.3 และ 4.4 สถาบันต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่า 3 คน
เพื่อดาเนินการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งก่อนสั่งลงโทษ
การลงโทษตามข้อ 4.2 สถาบันจะตั้งกรรมการสอบสวนตามวรรคแรกหรือไม่ก็ได้
ข้อ 14

ให้อธิการบดีเป็นผูร้ ักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ 15

ให้นายกสภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต เป็นผูช้ ี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อบังคับนี้

ข้อ 16

ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

(นายอาทร ต้องวัฒนา)
นายกสภาประจาสถาบันราชภัฏภูเก็ต

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ว่าด้วย วินัยของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๔๙
-------------------เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศของมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาประพฤติอยู่ในระเบียบ
วินัย อันดี มีจริยวัตรอันงดงามและเป็นที่ยกย่องจากสังคมในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
อาศัยตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ตจึงกาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยวินัยของนักศึกษาภาคปกติ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน

ข้อ ๔

ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ทาหน้าที่จัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยตามการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กาลังศึกษาภาคปกติ อยูใ่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ข้อ ๕

หลักปฏิบัติตนโดยทัว่ ไปของนักศึกษา มีดังนี้
(๑) นักศึกษาต้องเป็นพลเมืองดี ปฏิบัตติ นถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมเหมาะสมตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
(๒) นักศึกษาต้องปฏิบัตติ ามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย
โดยเคร่งครัด
(๓) นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ
(๔) นักศึกษาต้องเป็นสุภาพชน เคารพและเชื่อฟังอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
(๕) นักศึกษาต้องสามารถแสดงหลักฐานการเป็นนักศึกษาของตนต่ออาจารย์ หรือ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขณะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยได้

ข้อ ๖

ห้ามนักศึกษากระทาการต่อไปนี้
(๑) ก่อการหรือมีสว่ นในการทะเลาะวิวาท
(๒) ลักขโมย ยักยอกหรือทาลายทรัพย์สินของผู้อ่นื
(๓) เสพสุราหรือยาเสพติด หรือมีอาการมึนเมาสุราหรือยาเสพติดในบริเวณของมหาวิทยาลัย
(๔) ครอบครองอาวุธ ยาเสพติดร้ายแรงหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ในบริเวณของมหาวิทยาลัย
(๕) เล่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันในบริเวณของมหาวิทยาลัย
(๖) ขัดขืนหรือกระด้างกระเดื่องต่ออาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติ

หน้าที่โดยชอบ
(๗) มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมอันขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ข้อบังคับกฏ ระเบียบ
หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย หรือขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม อันดีของไทย
(๘) กระทาการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗

นักศึกษาซึ่งปฏิบัติตนฝ่าฝืนกับการกาหนดในข้อ ๕ และข้อ ๖ ถือว่าเป็นผู้กระทาผิดวินยั

ข้อ ๘ นักศึกษาผูใ้ ดกระทาความผิดวินัยในกระทงเดียวกันกับความผิดทางอาญาจะต้องถูกดาเนิน
คดีอาญาและการพิจารณาความผิดทางวินัยพร้อมกันด้วย
ข้อ ๙ นักศึกษาผู้ใดต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ถูกจาคุก อันมิใช่จากความผิดลหุโทษ
หรือการกระทาอันประมาท ให้พน้ สภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีคาพิพากษาให้รอลงอาญา ให้คณะกรรมการ
ควบคุมวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พิจารณาตัดสินความผิด
ข้อ ๑๐ การสั่งลงโทษนักศึกษาผูก้ ระทาผิดวินัยตั้งแต่ขั้นพักการเรียนขึน้ ไป ต้องทาเป็นคาสั่งของ
มหาวิทยาลัย โดยงานวินัยและพัฒนานักศึกษาจะต้องแจ้งสาเนาคาสั่งนั้นต่อนักศึกษาผูก้ ระทาความผิด
ผูป้ กครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะ ที่นกั ศึกษาผู้นนั้ สังกัดอยู่ทราบ ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่มคี าสั่ง
ข้อ ๑๑ ให้คณะเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบสวน ประกอบด้วยรองคณบดีเป็นประธานกรรมการที่
แต่งตั้งจากอาจารย์ในคณะอีกไม่น้อยกว่าสองคนและนิติกรของมหาวิทยาลัยทาหน้าที่สอบสวนและพิจารณา
ตัดสินความผิด แล้วเสนอผลการพิจารณาความผิดของนักศึกษาในคณะนั้นๆ ต่อคณะกรรมการควบคุมวินัย
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีนักศึกษาจากหลายคณะร่วมกระทาความผิดในกระทงเดียวกัน ให้คณะกรรมการ
ควบคุมวินัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสอบสวนและพิจารณาตัดสินความผิด
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตามข้อ ๑๑ และ ข้อ ๑๒ มีอานาจในการเรียกตัวนักศึกษาที่กระทาผิดวินัย
และผูท้ ่เี กี่ยวข้องมาทาการสอบสวน รวมทั้งสามารถเรียกตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ
เพื่อประกอบการสอบสวนได้
ข้อ ๑๔ อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกคนที่พบเห็นการกระทาผิดวินัยของนักศึกษา
ต้องร่วมมือในการแจ้งการกระทาผิดที่พบเห็นนั้นต่อคณะกรรมการควบคุมวินัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ตามรูปแบบที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการควบคุมวินัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยรองอธิการบดี
หรือ ผู้ช่ วยอธิก ารบดี ฝ่ายกิจการนั ก ศึก ษา เป็ น ประธาน รองคณบดี จากคณะต่ าง ๆ เป็ น กรรมการ
หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และนิติกรของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
และผูช้ ่วยเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณาตัดสินการลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยตามที่คณะกรรมการ
ในข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒
ข้อ ๑๖

โทษจากการกระทาผิดวินัย มีดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) พักการเรียน
(๔) ให้พน้ สภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๑๗ โทษจากการกระทาผิดวินัย ข้อ ๑๖(๑) (๒) (๓) นักศึกษาต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ตามเกณฑ์ในข้อ ๑๘
ข้อ ๑๘ นักศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนน ตลอดระยะเวลาที่มีสภาพเป็น
นักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษากระทาความผิดทางวินัย ให้คณะกรรมการควบคุมวินัยของนักศึกษาตัดคะแนน
ความประพฤติตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการควบคุมวินัยของนักศึกษากาหนด
ข้อ ๑๙ นักศึกษาที่ตอ้ งโทษทางวินัย ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๖(๑) (๒) คณะกรรมการควบคุมวินัย
ของนักศึกษา อาจพิจารณาให้ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ทัง้ นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการควบคุมวินยั ของนักศึกษา
ข้อ ๒๐ การลงโทษในคราวหนึ่งๆ กระทาได้เฉพาะในลาดับความรุนแรงเดียวเท่านั้น ทัง้ นี้ งานวินัย
และพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษาจะต้องบันทึกการลงโทษแต่ละครั้งลงในแบบบันทึกประวัติการ
กระทาผิดวินัยนักศึกษาเป็นรายบุคคลตามแบบที่กาหนดไว้ทา้ ยระเบียบนี้
ข้อ ๒๑ การทาทัณฑ์บน ให้ทาเป็นลายลักษณ์อกั ษร ส่วนแบบบันทึกการทาทัณฑ์บนและวิธกี าร
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๒ การลงโทษพักการเรียนครั้งหนึง่ ๆ มีกาหนดได้ไม่เกิน ๒ ภาคเรียนติดต่อกัน
ข้อ ๒๓ นักศึกษาที่ตอ้ งโทษทางวินยั ถึงขัน้ ให้พน้ สภาพการเป็นนักศึกษาจะกลับมาสมัครเข้าศึกษาใหม่
หรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอีกมิได้
ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่ถกู ลงโทษทางวินัยถึงขั้นพักการเรียนหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มีสิทธิ์
อุทธรณ์ ต่ออธิการบดีภายใน ๑๕ วัน นับจากวันรับทราบคาสั่ง เว้นแต่นักศึกษาที่ถูกลงโทษพักการเรียน
อันเนื่องมาจากถูกลงโทษทาทัณฑ์บนไว้ก่อนแล้ว และมากระทาความผิดฐานเดียวกันอีก ไม่สามารถใช้
สิทธิอุทธรณ์ตามข้อนีไ้ ด้
นักศึกษาที่ถกู ลงโทษต้องเป็นผูอ้ ุทธรณ์ดว้ ยตนเอง ทั้งนีจ้ ะต้องกระทาคาร้องเป็นลายลักษณ์อักษร
เสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยคนใด
คนหนึ่งลงนามรับรอง

ข้อ ๒๕ อธิการบดี ต้องสั่งการให้คณะกรรมการควบคุมวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทบทวน
การพิจารณาลงโทษที่มีการอุทธรณ์ให้เสร็จสิน้ และเสนอความเห็นภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับคาร้อง
อธิการบดี จะเป็นผู้วินิจฉัยการอุทธรณ์ และมีอานาจสั่งยกอุทธรณ์ เพิ่มโทษ ลดโทษ
หรือยกโทษแล้วแต่กรณี คาวินจิ ฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
ข้อ ๒๖ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ ักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนีแ้ ละมีอานาจวินจิ ฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(นายพิศิษฐ์ วรอุไร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

