
 
 
 

                                             
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

----------------------------- 
  เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาคปกติ   ได้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนมากข้ึน   หรือ 
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีสอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ    หรือลงทะเบียนเรียนให้ครบตามโครงสร้าง 
หลักสูตรกำหนด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โดยให้
ผู้เก่ียวข้องดำเนินการตามเง่ือนไขและกำหนดการ  ดังต่อไปนี้ 

๑. เง่ือนไข 
๑.๑  อาจารย์ผู้สอน สอนได้ไม่เกินคนละ  ๖  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปกติ 
๑.๒  การจ่ายค่าตอบแทนการสอน  ให้เป็นไปตามประกาศการจ่ายค่าตอบแทนการสอนใน

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนแก่นักศึกษาภาคปกติ  
๑.๓ การลงทะเบียนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๙ หน่วยกิต และระดับปริญญาโท-เอก

ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
๑.๔ ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ  ๘  สัปดาห์  โดยจดัชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเป็น

สองเท่าของชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ   
๑.๕ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

ของนักศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและแต่ละปีการศึกษา  โดยต้องชำระ ดังนี้ 
      ๑.๕.๑  ระดับปริญญาตรี 

     ๑.๕.๑.๑ นักศึกษาเริ่มเข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ชำระ
ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนในอัตราร้อยละ  ๖๐ ของค่าลงทะเบียนปกติ 

     ๑.๕.๑.๒  นักศึกษาเริ่มเข้าศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕  ชำระดังนี้ 
            (๑)  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน   จำนวน  ๑,๐๐๐  บาท 
            (๒)  ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน   ชำระในอัตราร้อยละ    ๕๐    ของ 

ค่าลงทะเบียน 
     ๑.๕.๑.๓  นักศึกษาเริ่มเข้าศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓  ชำระดังนี้ 

           (๑)  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  จำนวน  ๑,๐๐๐  บาท 
           (๒)  ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน  ชำระในอัตรา  ดังนี้ 

          ก. กรณีลงทะเบียนไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต  ชำระในอัตราร้อยละ  
๕๐  ของค่าลงทะเบียนปกติ 

          ข. กรณีลงทะเบียน  ๗ - ๙ หน่วยกิต  ชำระในอัตราร้อยละ  ๗๐  
ของค่าลงทะเบียนปกติ 

     ๑.๕.๒  ระดับปริญญาโท ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 
 ๑.๕.๒.๑  ค่าบำรุงการศึกษา  ๑,๕๐๐  บาท 
 ๑.๕.๒.๒  ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยายหน่วยกิตละ    ๕๐๐  บาท 
  ๑.๕.๒.๓  ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติหน่วยกิตละ ๖๐๐ บาท      
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๑.๕.๓  ระดับปริญญาเอก ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 
 ๑.๕.๓.๑  ค่าบำรุงการศึกษา  ๓,๐๐๐  บาท 
 ๑.๕.๓.๒  ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยายหน่วยกิตละ    ๒,๐๐๐  บาท 

๑.๕.๓.๓  ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติหน่วยกิตละ ๒,๕๐๐  บาท       
  ๒.  กำหนดการ 

  ๒.๑  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดำเนินการดังนี้ 
   ๒.๑.๑  ติดต่อประสานงานกับคณะ สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป  และศูนย์การศึกษาจังหวัด

ขอนแก่น เพ่ือขอรายวิชาท่ีจะเปิดให้มีการเรียนการสอนและรายชื่ออาจารย์ประจำวิชา   
   ๒.๑.๒  จัดทำตารางเรียน ตารางสอน  และบันทึกข้อมูลลงในระบบบริการการศึกษา  
   ๒.๑.๓  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนให้นักศึกษาท่ีมีความสนใจจะลงทะเบียนใน 

ภาคฤดูร้อน  เข้าไปตรวจสอบรายวิชาท่ีเปิดสอนและตารางเรียน  ผ่านระบบบริการการศึกษา 
        ๒.๒ นักศึกษาผู้มีความประสงค์จะลงทะเบียนวิชาเรียน  ให้เข้าระบบบริการการศึกษา 
เพ่ือดำเนินการตามข้ันตอนการลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ดังนี้ 

  ๒.๒.๑  ค้นหารายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียน  และยืนยันการลงทะเบียนให้ถูกต้อง  
ครบถ้วน  ในระหว่างวันท่ี  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ 

  ๒.๒.๒  กรณีจะเพ่ิมรายวิชา  ถอนรายวิชา  เปลี่ยนแปลงรายวิชา  หรือเปลี่ยนกลุ่มวิชา
ท่ีลงทะเบียน  ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๓ 

  ๒.๒.๓ พิมพ์ใบรายการลงทะเบียนในระหว่างวันท่ี ๑๗ เมษายน - ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๓  เพ่ือนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมตามกำหนด  ดังนี้ 

         ๒.๒.๓.๑ การชำระเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ให้ดำเนินการใน
ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓  และให้นำหลักฐานไปติดต่องานการเงิน เพ่ือขอรับใบเสร็จรับเงินภายใน
วันท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

         ๒.๒.๓.๒ การชำระเงินท่ีงานการเงิน  ให้ดำเนินการต้ังแต่วันท่ี ๒๔ เมษายน 
๒๕๖๓  พร้อมกับชำระค่าปรับตามระเบียบฯ     

            การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์  เม่ือได้รับใบเสร็จรับเงินจากงานการเงินแล้วเท่านั้น ถ้า 
นักศึกษาคนใดไม่ดำเนินการภายในระยะเวลากำหนด  จะถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ   
   ๒.๓ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งรายวิชาท่ีไม่สามารถเปิดให้มีการเรียนการ
สอนได้  ในวันท่ี  ๑๗ เมษายน  ๒๕๖๓ 
        ๒.๔  กำหนดการจัดการเรียนการสอน  การสอบ  และวันหยุดระหว่างภาคเรียน  ดังนี้ 
               ๒.๔.๑  วันท่ี    ๗    เมษายน  ๒๕๖๓      เริ่มเปิดการเรียนการสอน 
                 ๒.๔.๒  วันท่ี   ๑๓ - ๑๕  เมษายน ๒๕๖๓  หยุดวันสงกรานต์ 
               ๒.๔.๓  วันท่ี    ๔    พฤษภาคม  ๒๕๖๓    หยุดวันฉัตรมงคล 
     ๒.๔.๔   วันท่ี   ๖    พฤษภาคม  ๒๕๖๓    หยุดวันวสิาขบูชา 
  ๒.๔.๕   วันท่ี  ๑๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓    หยุดวันพืชมงคล 
  ๒.๔.๖   วันท่ี  ๒๙   พฤษภาคม  ๒๕๖๓    วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 
  ๒.๔.๗   การสอบปลายภาคขอให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอบนอกตาราง 
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        ๒.๕ อาจารย์ผู้สอนดำเนินการส่งผลการเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา และส่งใบแจ้งผล 
การเรียนให้กับงานทะเบียนและประมวลผล ในระหว่างวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

        สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ผลการเรียนของรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน  จะ
ไม่นำไปคำนวณในการหาค่าระดับคะแนนสะสมเพ่ือพิจารณาการพ้นสภาพของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ซ่ึง
การให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวดัและประเมินผลการศึกษา
ในปีการศึกษา   ๒๕๖๒  จะพิจารณาผลการเรียนถึงภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๒  เท่านั้น 
 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๑    มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 
                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย) 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
กำหนดการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2562 
 

ท่ี กิจกรรม วันดำเนินการ ผู้ดำเนินการ 

1 
จัดทำหนังสือขอรายวิชาท่ีจะเปิดสอนและรายชื่อ
อาจารย์ผู้สอนจากคณะ สำนักวิชาศึกษาท่ัวไปและ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

 
16  มี.ค.2563 

สำนักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

2 
คณะ สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป และศูนย์การศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น ส่งรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

 
16  มี.ค.2563 

คณะ สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 
และศูนย์การศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น 

3 
จัดทำตารางเรียน ตารางสอน และบันทึกข้อมูลใน
ระบบบริการการศึกษา 

23 มี.ค. - 27 มี.ค. 2563 
สำนักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนให้กับนักศึกษาทราบ 30 มี.ค. - 16 เม.ย. 2563 
สำนักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

5 
ลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านระบบบริการการศึกษาผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

30 มี.ค. - 16 เม.ย. 2563 นักศึกษา 

6 ดำเนินการเรียนการสอน 7 เม.ย. - 29 พ.ค.2563 อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

7 แจ้งรายวิชาท่ีไม่สามารถเปิดให้มีการเรียนการสอนได้ 17 เม.ย.2563 
สำนักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

8 พิมพ์ใบรายการลงทะเบียน 17 เม.ย. - 28 พ.ค.2563 นักศึกษา 

9 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์
เซอร์วิส และขอรับใบเสร็จรับเงินท่ีงานการเงิน  

20 - 27 เม.ย.2563 
นักศึกษา 

งานการเงิน 
10 วันหยุดวันวิสาขบูชา  6 พ.ค.2563  

11 
วันเริ่มชำระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับ 
ท่ีงานการเงิน 

28 เม.ย.2563 
นักศึกษา 

งานการเงิน 
12 วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา  23 พ.ค.2563 นักศึกษา  
13 วันสอบปลายภาค        25 - 28 พ.ค.2563 อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

14 ส่งผลการเรียน     29 พ.ค .- 4 มิ.ย.2563 

    อาจารย์ผู้สอน คณะ 
สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 

    และศูนย์การศึกษา 
    จังหวัดขอนแก่น 

15 
ถอนรายวิชาของนักศึกษาท่ีไม่ได้ชำระเงิน
ค่าลงทะเบียน 

31 พ.ค.2563 
สำนักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

 
 
 
 
 

 


