ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาสําหรับนักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปี ๒๕๕๖
นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ป.ป. (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ ๑๗

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดําเนินการทําบัตรประจําตัวนักศึกษาสําหรับนักศึกษา
ที่เข้าศึกษาในปี ๒๕๕๖ ให้นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ ๑๗ ทุกสาขาวิชา
มาติดต่อถ่ายรูปเพือ่ ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ณ กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์ ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ตามรายละเอียดดังนี้
๑. วัน เวลา สําหรับการถ่ายรูป
นักศึกษาภาคปกติ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ตามตารางดังแนบท้ายประกาศนี้
นักศึกษาภาค กศ.ป.ป. (วันเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
ตามตารางดังแนบท้ายประกาศนี้
๒. การแต่งกาย
นักศึกษา ภาคปกติ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นักศึกษา ภาค กศ.ป.ป. (วันเสาร์-อาทิตย์) แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๖

(อาจารย์ ดร. สาคร สร้อยสังวาลย์)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กําหนดการถ่ายรูปบัตรประจําตัวนักศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.ป.ป
(วันเสาร์ – อาทิตย์) ประจําปีการศึกษา 2556
วัน/เดือน/ปี
ส. 17 ส.ค.56
อา. 18 ส.ค.56
ส. 24 ส.ค.56
อา. 25 ส.ค.56

เวลา
9.00 – 12.00 น.
13.30 – 16.00 น.
9.00 – 12.00 น.
13.30 – 16.00 น.
9.00 – 12.00 น.
13.30 – 16.00 น.
9.00 – 12.00 น.
13.30 – 16.00 น.

สาขาวิชา

เครื่องกล 17/01, คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 17/04, นิติศาสตร์ 17/36
ก่อสร้าง 17/02, ไฟฟ้ากําลัง 17/03 , การจัดการภาครัฐ 17/31, ปกครองท้องถิ่น ก.117/32
การจัดการ (เทียบโอน) 17/05, การจัดการ (เทียบโอน) 17/06,
การตลาด (เทียบโอน) 17/07, การบัญชี (เทียบโอน) 17/10, การบัญชี (เทียบโอน) 17/10
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก.1 17/44, คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ก.2 17/45, การตลาด 17/43
การจัดการ ก.1 17/40, การจัดการ ก.2 17/41 , การจัดการ ก.3 17/42, ภาษาไทย 17/37
การพัฒนาชุมชน 17/39, นิติศาสตร์ 17/35, รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 17/34
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) 17/08, ภาษาอังกฤษ 17/38 ปกครองท้องถิ่น ก.2 17/33

กําหนดการถ่ายรูปบัตรประจําตัวนักศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ประจําปีการศึกษา 2556
วัน/เดือน/ปี
ส. 31 ส.ค.56
อา. 1 ก.ย.56

เวลา
9.00 – 12.00 น.

หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต, หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
13.30 – 16.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
9.00 – 12.00 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
13.30 – 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

หมายเหตุ : วัน/เวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ตารางกําหนดการถ่ายรูปทําบัตรนักศึกษาภาคปกติ
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
วัน / เดือน /ปี

เวลา
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สาขาวิชา
สังคมศึกษา (ค.บ.) , วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ก.๑-๒),วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) , เกษตรอินทรีย์ ,
พืชศาสตร์
พัฒนาชุมชน (ก.๑-๒) , คหกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์ (ก.๒-๓) , รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการภาครัฐ)
ดนตรีศึกษา (ค.บ.) , ภาษาอังกฤษธุรกิจ , ภาษาไทย (ศศ.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , ชีววิทยา ,จุลชีววิทยา
สถิติประยุกต์ , ฟิสิกส์ ,เคมี , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ , บรรณารักษ์ฯ , ดนตรีสากล , รัฐประศาสนศาสตร์
(การปกครองท้องถิ่น)
ภาษาไทย (ค.บ.) , ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) , รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและ
กฎหมาย) , บัญชี (เทียบโอน)
การท่องเที่ยวและการโรงแรม , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ๔ ปี (ก.๑-๒)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน ก.๑) , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน)
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ,การตลาด (เทียบโอน) ,การจัดการทรัพยากร
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
นิติศาสตร์ (ก.๑) , ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ,คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม , เครื่องกล
คณิตศาสตร์ (วท.บ.) , การผลิต , การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น ,พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ , ออกแบบบรรจุภัณฑ์เกษตร , ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและเครื่องสําอางค์
ไฟฟ้ากําลัง , สาขาการจัดการ (เทียบโอน) ,ก่อสร้าง , อิเล็กทรอนิกส์
สาธารณสุขศาสตร์ (ก. ๑-๓) , คณิตศาสตร์ (ค.บ.) , พลศึกษา (ค.บ.)
รัฐศาสตร์ (สาขาการเมืองการปกครอง) , รัฐศาสตร์ (สาขาการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา)
การตลาด ๔ ปี (ก. ๒)
ตลาด ๔ ปี (ก. ๑) , เซรามิกส์ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน ก.๒) , วิศวกรรมโลจิสติกส์
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.),การจัดการ ๔ ปี (ก. ๑-๒) , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔ ปี (ก. ๑-๒)
การบัญชี ๔ ปี ,นิเทศศาสตร์ ๔ ปี (ก.๑-๒),สัตวศาสตร์ ,วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

