(ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๕
------------------------------โดยเป็นการเห็นสมควรปรับ ปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุม ครั้ง ที่ ๓/๒๕๕๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อ บังคับ นี้เรียกว่า “ ข้อบัง คับมหาวิท ยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมิ นผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้สาหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา
ภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“อธิการบดี”
หมายถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายถึง
นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทาการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายถึง
นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาทาการปกติก็ตาม
“หลักสูตร”
หมายถึง
ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

/หมวด ๑...

-๒หมวด ๑
การวัดและประเมินผลการศึกษา
--------------------------------ข้อ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา
๖.๑ ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องทา
ตลอดภาคการศึกษา โดยวิธีการต่าง ๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การทางานกลุ่ม การสอบ
กลางภาคการศึกษาและให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่าง
ร้อยละ ๕๐ ถึง ๗๐ ของคะแนนรวมทั้ งหมด เว้นแต่ร ายวิชาในกลุ่ม วิชาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ วิชา
โครงงาน ที่ไม่มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในทานองเดียวกันนี้
กรณีสาขาวิชาใด ที่องค์กรวิชาชีพได้กาหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ไว้ให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพนั้น
๖.๒ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
๖.๓ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าชั้นเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น
ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์
สอบปลายภาคในรายวิชานั้น และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
๖.๔ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้
๖.๔.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐๐
B+
ดีมาก (Very good)
๓.๕๐
B
ดี
(Good)
๓.๐๐
C+
ดีพอใช้ (Fairly good)
๒.๕๐
C
พอใช้ (Fairly)
๒.๐๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕๐
D
อ่อนมาก(Very poor)
๑.๐๐
E
ตก (Failure)
๐.๐๐
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ ถือว่าสอบได้ ต้องไม่ต่า
กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น “E” ต้องลงทะเบียนเรียนซ้าจนกว่าจะสอบได้
กรณีได้ค่าระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาเลือก สามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชา
เดียวกันแทนได้
เว้นแต่ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
หรือรายวิชาอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบผ่าน ต้องไม่ต่ากว่า “C”
/๖.๔.๒ ระบบ...

-๓๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้
ระดับการประเมิน
ผลการศึกษา
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกาหนดเฉพาะของ
หลักสูตร
๖.๔.๓ สัญลักษณ์ I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ใน
รายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ สัญลักษณ์ “I” ต้อง
ดาเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ดังนี้
(๑) กรณีนักศึกษายังทางานไม่เ สร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็น
ศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว หากพ้นกาหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
(๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้องขอสอบ
ปลายภาคพร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวิทยาลัย
(๒.๑) กรณีอ นุญ าตให้ ส อบ นั ก ศึ ก ษาต้ องไปรับ หลั ก ฐานการ
อนุญาตให้ส อบไปติดต่อ ขอสอบกั บ อาจารย์ป ระจาวิชา เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เ สร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
(๒.๒) กรณีไม่อนุญาตให้ส อบจะถือว่าสอบตกนายทะเบียนจะ
เปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
๖.๕ สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สาหรับกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียน ก่อนวันเริ่ม
สอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
(๒) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
(๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรให้ยกเลิกวิชาเรียน
ในรายวิชานั้น หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นทั้งหมด
(๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ
ข้อ ๗ การเรียนซ้า
๗.๑ รายวิชาใด ๆ ที่นักศึกษาสอบได้ “D” หรือต่ากว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรี ยน
ในรายวิชานั้นซ้าได้
๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ผลประเมินเป็น “E” หรือ
“F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้า
/ข้อ ๘...

-๔ข้อ ๘ ผลการประเมินเป็น “PD” “ P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไม่นามาคานวณหาค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ ๙ การนับหน่วยกิตสะสม และการคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๙.๑ มหาวิท ยาลัย จะคานวณค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม จากหน่วยกิ ตและค่าระดั บ
คะแนนของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
๙.๒ การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นาเอาผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของทุกรายวิชา มารวมกันแล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด
๙.๓ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อปรับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดตามหลักสูตร
หมวด ๒
การสาเร็จการศึกษา
--------------------------------ข้อ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้องขอ
สาเร็จการศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๔๕ วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน
ข้อ ๑๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๑.๑ มีความประพฤติดี
๑๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
๑๑.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้
๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน
๘ ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน
๑๐ ปีการศึกษา
๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๙ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน
๙ ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน
๑๑ ปีการศึกษา
๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอื่นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
/ข้อ ๑๒...

-๕ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา และให้ถือวันที่
อนุมัติผลการศึกษาเป็นวันที่สาเร็จการศึกษา
หมวด ๓
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
--------------------------------ข้อ ๑๓ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
๑๓.๑.๒ ผลการประเมิ น ได้ ค่า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ากว่ า ๑.๗๐ ในภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๔ , ที่ ๖ , ที่ ๘ , ที่ ๑๐ , ที่ ๑๒ , ที่ ๑๔ , ที่ ๑๖ , ที่ ๑๘ , ที่ ๒๐ และ
ที่ ๒๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
๑๓.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๐
๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินกาหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑๓.๒ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ ข้อใดข้อ
หนึ่งต่อไปนี้
๑๓.๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๐
๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินกาหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา กรณีอื่นที่ไม่ใช่โดยการประเมินผล มีดังนี้
๑๓.๓.๑ ตาย
๑๓.๓.๒ ลาออก
๑๓.๓.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
๑๓.๓.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
๑๓.๓.๕ ไม่ ล งทะเบียนเรียนภายในเวลาที่ ม หาวิท ยาลัยก าหนดและไม่ได้ล าพัก
การศึกษา
๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือ กระทาการอันก่อให้เกิ ด
ความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบี ยนนักศึกษา

/หมวด ๔...

-๖หมวด ๔
การให้ปริญญาเกียรตินิยม
--------------------------------ข้อ ๑๔ ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๔.๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมี คุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้
๑๔.๑.๑ เมื่ อ เรียนครบตามหลัก สูตรแล้ว ได้ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้ง แต่
๓.๖๐ ขึ้นไป
๑๔.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ากว่า D หรือไม่ต่ากว่า P
๑๔.๑.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
นักศึกษาภาคปกติ
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาภาคพิเศษ
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ
หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ
๑๔.๒ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้
๑๔.๒.๑ เมื่ อ เรียนครบตามหลัก สูตรแล้ว ได้ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้ง แต่
๓.๒๕ ขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๓.๖๐
๑๔.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓
๑๔.๓ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
๑๔.๓.๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับ
อนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้
๑๔.๓.๑.๑ สอบได้ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ อนุป ริญ ญาจาก
สถาบันเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐
๑๔.๓.๑.๒ ไม่เ คยได้ผ ลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่ากว่า D หรือ
ไม่ต่ากว่า P
๑๔.๓.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๗ ภาคการศึกษา

/๑๔.๓.๒ ผู้ที่สาเร็จ...

-๗๑๔.๓.๒ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับ
อนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้
๑๔.๓.๒.๑ สอบได้ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ อนุป ริญ ญาจาก
สถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า
๓.๒๕
๑๔.๓.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
--------------------------------ข้อ ๑๕ นักศึกษาที่เข้าศึก ษาก่อนข้อบังคับนี้ป ระกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอื่นใดใน
ขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

