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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
----------------------------------------  

  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง  และ
เหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) และ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย   
พ.ศ. ๒๕๔๗  และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในคราวประชุมที่  ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๓  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

     ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 

    ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษตาม
หลักสูตรปริญญาตรี  ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี้  
             “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
             “อธิการบดี”   หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
            “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
    “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในวันท าการปกติก็ตาม 
       “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 และให้มีอ านาจ ออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตติามข้อบังคับนี้ 
 
 
 
 

/หมวด  ๑... 
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หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับเข้าศึกษา 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๖  คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
   ๖.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
      ๖.๒  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
      ๖.๓  ไม่ถูกคัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย 
     ๖.๔  มีคณุสมบัติอื่นๆตามข้อก าหนดของหลักสูตร 

 ข้อ  ๗  วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  เข้าศึกษาทุกระบบ
การศึกษาซึ่งอาจใช้วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัด เลือก หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

หมวด ๒ 
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๘  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
   ๘.๑  ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือผู้ที่รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อจะต้องไปรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
   ๘.๒  กรณีที่นักศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเป็น
นักศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆไป 

          ข้อ  ๙  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ข้ึนทะเบียนและช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งต้องน าส่งหลักฐาน  
การส าเร็จการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด ๓ 
การรับย้ายนักศึกษา 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๐  เกณฑ์การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๑  มหาวิทยาลัยอาจรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๒  คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   ๑๐.๒.๑  มีคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๖ 
   ๑๐.๒.๒  ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
  

/๑๐.๓  การเทียบโอน... 
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  ๑๐.๓ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 

หมวด ๔ 
การเขา้ศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีท่ีสอง 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๑  การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง 
     ๑๑.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยหรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้ว อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้แต่ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖  
    ๑๑.๒ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษายื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๒  ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑๒.๑  มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ    
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการจัดการศึกษาให้นักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูร้อนให้นับเป็น ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
    ๑๒.๒ การคิดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
    ๑๒.๒.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๒  รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
    ๑๒.๒.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
    ๑๒.๒.๔  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑  หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค 
 
 
 
 
 
 

/ข้อ  ๑๓... 
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 ข้อ  ๑๓  การจัดหลักสูตร 
     ๑๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
     ๑๓.๑.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  
     ๑๓.๑.๒  หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ 
     ๑๓.๑.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน  
    ๑๓.๒  จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
     ๑๓.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วย
กิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
     ๑๓.๒.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วย
กิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๔  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มหรือถอนรายวิชาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่เปิดภาคการศึกษา 
    ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
    ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนรายวิชา
ส าหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
    การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕  หน่วยกิต 
    กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาในระบบ
ทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑๕    
หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาตามวรรคสอง ให้ยื่น
ค าร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
 
 
 

/๑๔.๓  การลงทะเบียน... 
 



 -๕- 

    ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตโดยให้พิจารณาเป็น
รายกรณี โดยค านึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เป็น
ส าคัญ 
    ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให้นักศึกษาที่ถูกถอดถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษาอันเนื่องจากระเบียบ
ทางการเงิน กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือนั้นเป็น
ระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา 
    ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
กรณี อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางส่วนได้หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
    ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของหลักสูตรให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นตกเป็นโมฆะและ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นให้ได้รับสัญลักษณ์ W 
    ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ถ้า
อาจารย์ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ย่ืนหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระ
ค่าหน่วยกิต รายวิชานั้นตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามี
เวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์  Au 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๕  การเพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 
     ๑๕.๑  การเพิ่มรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในก าหนด ๗ วัน นับแตวั่นเปิดภาคฤดูร้อน  
     ๑๕.๒  การยกเลิกรายวิชาจะกระท าได้ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วัน และจะได้รับการ
บันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W ส าหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน 
     ๑๕.๓ ข้ันตอนปฏิบัติ ในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให้ เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 

 

 

/หมวด  ๘... 



 -๖- 

หมวด ๘ 
การลาพักการศึกษาและลาออก 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๖  การลาพักการศึกษา 
     ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   ๑๖.๑.๑  ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
   ๑๖.๑.๒  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
   ๑๖.๑.๓  เจ็บป่วย  
   ๑๖.๑.๔  ถูกคุมขังตามกฎหมาย 
   ๑๖.๑.๕  มหาวิทยาลัยสั่งให้พักการศึกษา 
   ๑๖.๑.๖  เหตุอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา  
     ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่าให้
ยื่นใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ต้องยื่นใบลาพักการศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา 
     ๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่าจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ  ๑๗  การลาออก  
     นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

หมวด ๙ 
การโอนย้าย 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๘  การโอนย้ายสาขาวิชา 
     ๑๘.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัตติามเงื่อนไขของคณะ 
     ๑๘.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
     ๑๘.๒.๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 
    ๑๘.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคณะ
ที่ประสงค์จะขอย้ายไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะก าหนด 
    ๑๘.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ที่จะรับ
ย้ายไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ 
    ๑๘.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาค
การศึกษา   
    ๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดให้น ามาเทียบ
โอนไดต้ามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และน าผลการเรียนไปค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ได ้
 

/ข้อ  ๑๙... 
 



 -๗- 

 ข้อ  ๑๙  การโอนย้ายประเภทนักศึกษา 
     นักศึกษาอาจโอนย้ายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ โดย
ยื่นค าร้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๒๐  นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้า
ศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
             

(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 


