


ตราสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย
 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร       มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช     บรมนาถบพิตร      พระราชทานนาม	“ราชภัฏ”	ให้เป็นช่ือ 

ประจำาสถาบันพร้อมทั้งพระราชทาน	 “ตราพระราชลัญจกร”	 ให้เป็นตราประจำามหาวิทยาลัย		

ให้แก่มหาวิทยาลัยท่ัวราชอาณาจักร นับเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ

โดยนาม	“ราชภัฏ”	หมายความถึง	“คนของพระราชา”
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“พระแท่นอัฏทิศ  อุทุมพรราชอาสน์”	 ตราประจำารัชกาลท่ี	 9	 แห่งราชวงศ์จักรี	 มีลักษณะรูปไข่	

ด้านในประกอบด้วยฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฏทิศ	 	 ตรงกลางมีวงจักร	 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่ง 

ออกโดยรอบกลางวงจักรมีอักขระ “อุ” หรือ “เลข 9” หมายความว่า ทรงมีพระบรมราชานุภาพ 

ในแผ่นดิน	 รอบนอกตราด้านบนมีอักษรภาษาไทย	 “มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”	 ด้านล่างมี 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ	“LOEI RAJABHAT UNIVERSITY” สีของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย	 

มี	5	สี	แทนค่าความหมาย	คือ

สีนำ้าเงิน	 หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำาเนิดและ  

	 พระราชทานนาม	“ราชภัฏ”

สีเขียว	 หมายถึงแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง	

	 ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง	 หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา

สีส้ม	 หมายถึงความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่		

	 ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง

สีขาว	 หมายถึงความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง	 	

	 พระมหากษัตริย์รัชกาลที่	9	พระบาทสมเด็จ

	 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ช.					 ขอเดชะ..	ขัตติยะองค์ภูมิพล			โปรดดาล..ดล				พระราชทานนามมา			ราชภัฏ	

	 พร้อมใจศรัทธา					เทิดเกียรติบูชา				ถวายพระองค์ทรงพระเจริญ

ญ.	 ผองเรารัก..	สุดหทัยหาใครไหนเกิน				ต่างชวนเชิญร่วมหมู่เชิดชูบูชา			

	 แหล่งเรียนนี้..น้องพี่ศรัทธา						ตั้งจิตวิญญาณ์..น้อมวันทาสถาบันยิ่ง

ช.	 ปราชญ์ของกษัตริย์			ผูกมัดหัวใจเรายิ่ง	*		(ซำ้า)

ญ.	 หยิ่งรักในศักดิ์				ศักดิ์ศรีพร้อมพลีชีวัน

ช.	 แม้นยามเรียน				เร่งเรียน	..เพียรพร้อมพลัน

ญ.	 มุ่งสร้างสรรค์..	ปัญญาสามัคคี

ชญ.	 ขอเดชะ..ขัตติยะพระบารมี				สดุดีน้องพี่ร่วมพลีกายใจ				ราชภัฏ..ขอธรรมนำา 

	 ชัย..ให้เกียรติเกริกไกรขออวยชัยเชิดชัย..ช...โย…

เกิดมาเป็นคนต้องหมั่นฝึกตนทำาแต่ความดี	
รักมั่นในเพื่อนพ้องน้องพี่รักเกียรติศักดิ์ศรีแห่งสถาบัน

จริยธรรมงามลำ้าเลอเลิศคุณธรรมเราเทิดเกิดคุณค่าอนันต์
สามัคคีมีวินัยทั่วกันเราจิตผูกพันราชภัฏเลย
เราศิษย์สถาบันจิตบากบั่นไม่หวั่นปวงภัย

ด้วยปรัชญาปณิธานยิ่งใหญ่เราสร้างสุขสดใสให้เขตทุ่งขุมทอง
ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุดเปรียบดังอาวุธเคียงคู่กายเราผอง

คิดและทำาในสิ่งดีพี่น้องเรารักทุ่งขุมทองเขตฟ้าชมพู
ใต้ร่มฟ้าชมพู			เราต่างเชิดชูด้วยจิตศรัทธา	

เราพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยใจใฝ่ศึกษาเพื่อพัฒนาชาติไทย
พระธาตุศรีสองรักคงมั่นเตือนใจไม่หวั่นต่ออุปสรรคใด
สถาบันผูกพันดวงหทัยเราอยู่แห่งใดใจไม่ร้างแรมรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		ประชาชื่นเชยน้องพี่ชื่นชมนิยมบูชา
สวนไผ่สวยทิวเขาสุดงามตรึงตราเป็นดั่งสวรรค์

เป็นขวัญชีวาเรารักชั่วฟ้านิรันดร์…..

บทเพลง...ราชภัฏสดุดี

เพลง  มาร์ชราชภัฏเลย
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	 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง		การเทียบโอนผลการเรียน	 181	
	 	 หลักสูตร	วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	พ.ศ.	2564	 	 		
	 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง		การแก้ไขปีพุทธศักราชการ	 183
	 	 เทียบโอนผลการเรียน	ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี
	 	 ของนักศึกษาผู้สำาเร็จการศึกษา	ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า	(ฉบับที่	4)	
	 	 พ.ศ.	2564	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 	 พ.ศ.	2564		 	 		
	 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง	การเทียบโอนผลการเรียน	 184
	 	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบ
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	 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง	การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตร	 186	
	 	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	
	 	 พ.ศ.	2564
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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
	 ภายในปี	2565	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้นำาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ 

ในศตวรรษท่ี	21	เพ่ือบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถ่ิน	ให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน

พันธกิจมหาวิทยาลัย
	 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 พ.ศ.	 2547	 ระบุไว้ใน	 มาตรา	 7	 “ให้

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน	

ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้	 เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น	 สร้างสรรค์ศิลปวิทยา	 เพื่อความเจริญก้าวหน้า

อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน	 มีส่วนร่วมในการจัดการการบำารุงรักษา	 การใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา	 

ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง	ทำาการสอน	วิจัย	ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ปรับปรุง	

ถ่ายทอด	 และพัฒนาเทคโนโลยี	 ทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะ 

ฐานะครู”	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงกำาหนดพันธกิจไว้เป็น	5	ด้าน	ประกอบด้วย

	 1.	ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่	21

	 2.	การผลิตและพัฒนาครู

	 3.	การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น

	 4.	การพัฒนาท้องถิ่น

	 5.	ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
	 บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
	 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
	 1.	เป็นเลิศทางวิชาการ										 2.	ทักษะพื้นฐานดี

	 3.	มีคุณธรรมและจริยธรรม				 4.	นิยมความเป็นไทย

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช	 2516	 บนพื้นที่	 323	 ไร่	 เดิมใช้ 

ชื่อว่า	 วิทยาลัยครูเลย	 ต่อมาในปีพุทธศักราช	 2538	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร							

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานนาม	

สถาบันราชภัฏให้กับวิทยาลัยครู	 เมื่อวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 2538	 และได้ทรงลงพระปรมาภิไธย	

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547	มีผลให้สถาบันราชภัฏเลยได้รับการยกฐานะ

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ประวัติศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
	 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 จังหวัดขอนแก่น	 ตั้งอยู่ที่	 ม.7	 บ้านดอนบม	

อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 ในเนื้อที่	 89	 ไร่	 2	 งาน	 28	 ตารางวา	 แต่เดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์	 

ทางหมู่บ้านดอนบมได้มอบให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งศูนย์การ

ศึกษาและได้มีการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์	 จากกระทรวงมหาดไทย	 โดยลงนาม 

อนุมัติเมื่อ	วันที่	23	สิงหาคม	2547	มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสร้างอาคารเรียน	อาคารโรงอาหาร	

และระบบสาธารณูปโภคต่าง	ๆ	ครบครัน

ที่อยู่มหาวิทยาลัย
ที่อยู่		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	234	ถ.เลย-เชียงคาน	ต.เมือง	อ.เมือง	จ.เลย	42000

	 โทรศัพท์	0-4283-5224-8	โทรสาร	0-4281-1143

	 URL:	www.lru.ac.th		email	address:	pr.lru@hotmail.com

ที่อยู่		 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	จังหวัดขอนแก่น	234	ม.7	ถ.เลี่ยงเมือง	 	

	 ขอนแก่น - กาฬสินธุ์	ต.เมืองเก่า	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000	โทรศัพท์	0-4322-0619

	 URL:	www.kk.lru.ac.th

 

ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย 	 ต้นจันทน์ผา

สีประจำามหาวิทยาลัย	 	 สีฟ้าและสีชมพู

คติพจน์มหาวิทยาลัย	 	 ปญฺ	ญา	หิ	เสฏฐา	กุสลา	วทนฺ	ติ

	 	 	 	 ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด

ปรัชญามหาวิทยาลัย	 	 อุดมศึกษา	เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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 ที่     คุณลักษณะ           รายละเอียด/ตัวชี้วัด
	 1	 เป็นเลิศทางวิชาการ	 1.1		เชี่ยวชาญในวิชาชีพและสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา

	 	 	 1.2		มีใจใฝ่สัมฤทธิ์

	 	 	 1.3		มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานใหม่

	 	 	 1.4		มีความสามารถในการจัดระบบและควบคุมงาน

	 	 	 1.5		มีความสามารถนำาความคิดสู่การปฏิบัติ

	 	 	 1.6		มีความสามารถบูรณาการศาสตร์ท้องถิ่นและศาสตร์	 	

	 	 	 สากลสู่การพัฒนาท้องถิ่น

	 2	 ทักษะพื้นฐานดี	 2.1		มีทักษะทางการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

	 	 	 2.2		มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 	 	 2.3		มีทักษะในการเรียนรู้

	 	 	 2.4		มีความสามารถในการคิดเชิงระบบและกล้าแสดงออก

	 	 	 2.5		มีความสามารถเป็นผู้นำา

	 	 	 2.6		มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา

	 	 	 2.7		มีทักษะการทำางานเป็นหมู่คณะ

	 	 	 2.8		มีทักษะทางสังคมและมีความสามารถในการปรับตัว	

	 3	 มีคุณธรรมและ	 3.1		มีความซื่อสัตย์		สุจริต	ขยันหมั่นเพียร	ตรงต่อเวลา	

	 	 จริยธรรม	 						และมีระเบียบวินัย

	 	 	 3.2		อดทนต่องานหนักและความยากลำาบาก

	 	 	 3.3		มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม

	 	 	 3.4		มีความเมตตา		กรุณา		กตัญญูกตเวที

	 	 	 3.5		ฝักใฝ่คุณความดี

	 	 	 3.6		มองโลกในแง่ดีและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์

	 	 	 3.7		มคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเอง		ครอบครวั		องคก์ร		และสงัคม			

	 	 	 						และสามารถพึ่งพาตนเองได้

	 4	 นิยมความเป็นไทย	 4.1		มีความจงรักภักดีในชาติ		ศาสนาและพระมหากษัตริย์

	 	 	 4.2		ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย

	 	 	 4.3		มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย		อนุรักษ์ประเพณีและ	

	 	 	 						วัฒนธรรมไทยรวมทั้งภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย

แบบจำาลองแผนที่อาคาร และสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ท่ีมา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หน่วยงานจัดการด้านวิชาการ หน่วยงานสนับสนุน

 คณะครุศาสตร์

 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 - ศูนย์วิทยาศาสตร์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะวิทยาการจัดการ

 สำานักงานอธิการบดี

 - กองกลาง

 - กองนโยบายและแผน

 - กองพัฒนานักศึกษา

  สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ศูนย์วิทยบริการ

 - ศูนย์คอมพิวเตอร์

 - ศูนย์ภาษา

 - ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

  สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

 - ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย

  สถาบันวิจัยและพัฒนา

  สำานักวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ลำาดับที่          ชื่อ-สกุล                           ตำาแหน่ง                                     เบอร์ภายใน

	 1	 รศ.สมเจตน์	ดวงพิทักษ์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 41100

	 2	 ผศ.ดร.วิชัย	พัวรุ่งโรจน์	 รองอธิการบดี	(ฝ่ายวิชาการ)	 41102

	 3	 ผศ.ดร.ภาณุมาศ	พรหมเทศ	 รองอธิการบดี	(ฝ่ายบริหาร)	 41107

	 4	 ดร.จักรกฤษณ์	พงษ์อินทร์วงศ์	 รองอธิการบดี	(ฝ่ายนโยบายและแผน	และกิจการพิเศษ)	 41104

	 5	 ผศ.ดร.สุพรรณี	พฤกษา	 รองอธิการบดี	(ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ)	 41110

	 6	 ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์	คชโคตร	 รองอธิการบดี	(ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)	 41106

	 7	 ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ	ภูกองพลอย	 ผู้ช่วยอธิการบดี	(ฝ่ายบริหาร)	 41105

	 8	 ผศ.ชินเชิง	แก้วก่า	 ผู้ช่วยอธิการบดี	(ฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์)	 42122

	 9	 ผศ.ธีระศักดิ์	เชี่ยวเวทย์	 ผู้ช่วยอธิการบดี	(ฝ่ายกฎหมาย)	 41108

	 10	 ดร.เยาวพา	กองเกตุ	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 48111

	 11	 รศ.ศักดิ์ชาย	พวงจันทร์	 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 48118

	 12	 ผศ.ดร.จุฑามาส	ศรีจำานงค์	 คณบดีคณะครุศาสตร์	 48141

	 13	 ผศ.เหมวดี	กายใหญ่	 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	 52125

	 14	 ผศ.จารุวัลย์	รักษ์มณี	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 32801

	 15	 ดร.สัญชัย	เกียรติทรงชัย	 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 41142

	 16	 ผศ.วีณา	พรหมเทศ	 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 41126

	 17	 ผศ.ดร.คมยุทธ	ไชยวงษ์	 ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 31701

	 18	 ผศ.ดร.พุทธิวัฒน์	ถาวรสินศักดิ์	 ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม	 46100

	 19	 รศ.ดร.พรสวรรค์		ศิริกัญจนาภรณ์	 ผู้อำานวยการสำานักวิชาศึกษาทั่วไป	 59105

	 20	 นายทรงศักดิ์	พลดาหาญ	 ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี	 41123

	 21	 ผศ.นพวรรณ	ดวงหัสดี	 ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		 66441

	 	 	 จังหวัดขอนแก่น	
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	  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	  คณะครุศาสตร์

	  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	  คณะวิทยาการจัดการ

	  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข้อมูลการจัดการศึกษา

ข้อมูลการจัดการศึกษา

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และ 

ปริญญาเอก	 ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ	 และเปิดสอนสาขาวิชา

ตามศักยภาพ		มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รอบรู้		เป็นคนดี		มีคุณธรรมและจริยธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์  :			 042-835320		ภายใน		042-835224-8		ต่อ	43100	หรือ	

	 	 	 	 	 	 www.facebook.com/human.lru	หรอื	www.human.lru.ac.th/th				

คณบดี 	 	 :			 ดร.เยาวพา	กองเกตุ

ปรัชญา  	 	 คนดี	ปัญญาดี	สังคมดี

วิสัยทัศน์    ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสากล		

	 	 	 	 	 	 สู่สังคมอุดมปัญญา

สาขาวิชาที่เปิดสอน 

	 	 1.	การพัฒนาชุมชน		
	 	 2.	ภาษาอังกฤษ	
	 	 3.	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	
	 	 4.	ทัศนศิลป์	 	 	
	 	 5.	ดิจิทัลอาร์ต
	 	 6.	ดุริยางคศิลป์	 	 	
	 	 7.	นิติศาสตร์	 	 	
	 	 8.	รัฐประศาสนศาสตร์
	 	 9.	ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
	 	 10.	ภาษาไทย
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์  	:			 042-814669	ภายใน	042-835224-8	ต่อ	32807	-	9	หรือ		

	 	 	 	 	 	 www.facebook.com/scilruloei	หรือ	www.sci.lru.ac.th/th

คณบดี  	 :			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์		รักษ์มณี

     

ปรัชญา 	 	 	 แหล่งรวมวิทยาการ	พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ท้องถ่ิน

วิสัยทัศน์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นนำาที่มุ่งผลิตบัณฑิต 

	 	 	 	 	 	 ให้มีทักษะในศตวรรษ	ที่	21	มีความสามารถในการบูรณาการ 

	 	 	 	 	 	 สร้างสรรค์นวัตกรรม	เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาที่เปิดสอน 

	 	 1.	เคมีประยุกต์

	 	 2.	ฟิสิกส์

	 	 3.	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

	 	 4.	วิทยาการคอมพิวเตอร์	

	 	 5.	เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 6.	เกษตรศาสตร์

	 	 7.	อาหารและโภชนาการ

	 	 8.	เทคโนโลยีการอาหาร

	 	 9.	สาธารณสุขศาสตร์	

	 	 10.	สัตวศาสตร์

	 	 11.	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

	 	 12.	วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำาลังกาย

	 	 13.	คณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์  	:			 042-835229		ภายใน		042-835224-8		ต่อ	44100	หรือ		 	

	 	 	 	 	 	 www.facebook.com/infoedulru	หรือ	http://edu.lru.ac.th	

คณบดี  	 :			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จุฑามาส	ศรีจำานงค์

ปรัชญา 	 	 	 แหล่งวิชาการ		งานผลิตพัฒนาครู		เพื่อท้องถิ่น

วิสัยทัศน์    ปี	พ.ศ.	2565	คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำาการผลิตและพัฒนาครู		

	 	 	 	 	 	 บูรณาการงานวิชาการ		สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาขาวิชาที่เปิดสอน 
	 	 1.	การประถมศึกษา	 	 	

	 	 2.	ภาษาอังกฤษ

	 	 3.	ภาษาไทย	 	 	

	 	 4.	สังคมศึกษา

	 	 5.	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	

	 	 6.	ฟิสิกส์

	 	 7.	ชีววิทยา		

	 	 8.	เคมี

	 	 9.	คอมพิวเตอร์ศึกษา	 	 	

	 	 10.	คณิตศาสตร์

	 	 11.	พลศึกษา

	 	 12.	ศิลปศึกษา

	 	 13.	ดนตรีศึกษา

	 	 14.	นาฏศิลป์

	 	 15.	การศึกษาปฐมวัย	 	 	

	 	 16.	อุตสาหกรรมศิลป์

	 	 17.	บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ
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คณะวิทยาการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ 		 :		 042-835231	ภายใน	042-835224-8		ต่อ	45112	หรือ	

	 	 	 	 	 	 www.facebook.com/fmslrunews	หรือ	

	 	 	 	 	 	 https://manage.lru.ac.th/th

คณบดี  	 :			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี	กายใหญ่

ปรัชญา	 	 	 	 คุณธรรม	นำาวิชาการ

วิสัยทัศน์    บูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาการจัดการ	สร้างสรรค์นวัตกรรม	

	 	 	 	 	 	 พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาที่เปิดสอน 
	 1.	การบัญชี	

	 2.	การตลาดดิจิทัล

	 3.	การจัดการ	

	 4.	คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

	 5.	การท่องเที่ยวและการโรงแรม

	 6.	นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

	 7.	เศรษฐศาสตร์

	 8.	การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

	 9.	การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ 		 :			 042-835232		ภายใน	042-835224-8		ต่อ	47100	หรือ

	 	 	 	 	 	 www.facebook.com/idtechLRU	หรือ	http://idtech.lru.ac.th/th

คณบดี  	 :		 รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย	พวงจันทร์

ปรัชญา 	 	 	 พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้องถิ่นไทยสู่สากล

วิสัยทัศน์  	 	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นองค์กรวิชาการและวิชาชีพด้าน 

	 	 	 	 	 	 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอบสนองต่อการพัฒนา 

	 	 	 	 	 	 ท้องถิ่นตามมาตรฐานการดำาเนินงานระดับชาติและระดับสากล

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน 
	 1.	วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง

	 2.	วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

	 3.	วิศวกรรมการออกแบบและผลิต

	 4.	วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
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	  สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

	  สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  >> ศูนย์วิทยบริการ

  >> ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

  >> ศูนย์คอมพิวเตอร์

  >> ศูนย์ภาษา

	  กองพัฒนานักศึกษา            

	  งานการเงิน

หน่วยงานบริการนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท	์ :	 042-813060	ภายใน	042-835224-8	ต่อ	41126-41132	หรือ

	 	 	 https://academic.lru.ac.th/th/

ผู้อำานวยการ	 :	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา		พรหมเทศ	

	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

บริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย	 	 ภารกิจสำาคัญจึงเน้นที่การให้

บริการข้อมูลทางวิชาการแก่หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย	 และงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

นักศึกษา	ตั้งแต่การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา	จนกระทั่งสำาเร็จการศึกษา		

 สถานที่ทำางาน	 อาคารเรียนรวม	8	ชั้น	ชั้น	1		โทร.042-813060	

	 	 	 ภายใน	41127-41132	

 การให้บริการ	 บริการเร่ืองการเรียน	เช่น	การให้คำาปรึกษาเก่ียวกับโครงสร้างหลักสูตร		

	 	 	 การลงทะเบียนเรียน	การแจ้งผลการศึกษา	

	 	 	 การเพิ่ม-ถอนรายวิชา	การแก้	E	การแก้	I

	 	 	 การขอใบรับรองต่าง	ๆ	ฯลฯ	

 กำาหนดเวลาทำาการ เปิดบริการ	:	จันทร์	–	ศุกร์		 07.30	น.	–	16.30		น.

	 	 	 	 									เสาร์	–	อาทิตย์							 08.00	น.	–	16.30	น.

เบอร์โทรศัพท	์ :			 042-835224-8	ต่อ	42124	หรือ	

	 	 	 https://www.facebook.com/arit.lru

ผู้อำานวยการ	 :			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คมยุทธ	ไชยวงษ์

	 สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	 โดยมีหน่วยงานในสังกัด	 ได้แก่	 ศูนย์วิทยบริการ	

ศูนย์ภาษา		ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา	และศูนย์คอมพิวเตอร์
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 ศูนย์วิทยบริการ
 สถานที่ทำางาน  อาคารวิทยบริการ		โทร.	042-835224-8	ภายใน	1703	

 การให้บริการ	 1.	บริการให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาหาความรู้และค้นหาข้อมูล

	 	 	 				ตามอัธยาศัย

	 	 	 2.		ยืมหนังสือและสื่ออื่น	ๆ	เพื่อการศึกษาค้นคว้า

	 	 	 3.		ให้ใช้ห้องคอมพิวเตอร์	เช่น	อินเทอร์เน็ต	เพื่อค้นคว้าหาความรู้

	 	 	 					คอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์งาน

	 	 	 4.	บริการโสตทัศนศึกษา	เทปบันทึกเสียง	CD	VCD	DVD	VDO	

	 	 	 				(บริการดูหนังฟังเพลง)	ห้องฉายภาพยนตร์

 กำาหนดเวลาทำาการ เปิดบริการ	:	จันทร์	–	ศุกร์		 07.30	น.	–	16.30	น.

	 	 	 	 									เสาร์	–	อาทิตย์	 08.00	น.	–	16.30น.

 ศูนย์ภาษา
 สถานที่ทำางาน อาคารคอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา	ชั้น	5		โทร.	042-835224-8			

	 	 	 ภายใน		42113,	42117

 การให้บริการ			 1.	ให้บริการการอบรมด้านภาษาต่างประเทศ	ให้กับคณาจารย์		

	 	 	 				บุคลากร	นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น

	 	 	 2.	ให้บริการด้านการแปลเอกสารทุกชนิด	(อังกฤษ	–	ไทย	หรือ

	 	 	 				ไทย	–	อังกฤษ)

	 	 	 3.	ให้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ	โปรแกรม	ELLIS

 กำาหนดเวลาทำาการ เปิดบริการ	:	จันทร์	–	ศุกร์	 07.30	น.	–	16.30		น.

	 	 	 	 									เสาร์	–	อาทิตย์								 08.00	น.	–	16.30		น.

 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
 สถานที่ทำางาน	 อาคารคอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา	ชั้น	1	โทร.	042-835224-8		

	 	 	 ภายใน		45127

 การให้บริการ	 1.	บริการห้องเรียนและห้องประชุม	พร้อมเครื่องโปรเจ็คเตอร์	

	 	 	 				เครื่องฉายทึบแสง

	 													 2.	บริการโสตทัศนศึกษา	เทปบันทึกเสียง

	 	 	 3.	บริการทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

 กำาหนดเวลาทำาการ	เปิดบริการ	:		 จันทร์	–	ศุกร์							07.30	น.	–	16.30	น.

	 	 	 	 												เสาร์	–	อาทิตย์					08.00	น.	–	16.30	น.

 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สถานที่ทำางาน อาคารคอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา		ชั้น	1	

	 	 	 โทร.	042-835224-8		ภายใน	1052

 การให้บริการ	 1.	ให้บริการการเรียนการสอน	ที่มีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้	

	 	 	 				โปรแกรมด้านต่าง	ๆ

	 	 	 2.	ให้บริการนักศึกษา	บุคลากร	ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ

	 	 	 				การศึกษาให้นักศึกษามีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึง	

 กำาหนดเวลาทำาการ	เปิดบริการ	:		จันทร์	–	ศุกร์		 08.30	น.	–	16.30		น.

	 	 	 	 									เสาร์	–	อาทิตย์			 08.30	น.	–	16.30		น.	
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	  การทุจริตในการสอบ

  การกระทำาที่ผิดวินัยร้ายแรง

กฎระเบียบและบทลงโทษที่นักศึกษาควรทราบ

งานการเงิน

 สถานที่ทำางาน		 อาคารเรียนรวม		8	ชั้น		ชั้น	1		
	 	 	 โทร.	042-835224-8		ภายใน		41124,	41163	
 การให้บริการ	 บริการทางการเงิน	เช่น	ชำาระค่าลงทะเบียนต่างๆ   
	 	 	 ชำาระค่าลงทะเบียนล่าช้า
 กำาหนดเวลาทำาการ	เปิดบริการ	:	จันทร์	–	ศุกร์		 07.30	น.	–	16.30		น.
	 																																												เสาร์	–	อาทิตย์								 08.00	น.	–	16.30		น.

 กองพัฒนานักศึกษา	 เป็นหน่วยงานในการประสานงานด้านกิจการนักศึกษากับ 

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเป็นที่ต้องการสังคม

 สถานที่ทำางาน อาคารวิชญาการ		โทร.	042-835239		

	 	 	 ภายใน		41150,	41152,	42105,	42106

 การให้บริการ
	 	 1.	งานกิจกรรมนักศึกษา

	 	 2.	งานทุนการศึกษา

	 	 3.	งานวิชาการทหาร

	 	 4.	งานบริการและสวัสดิการ

	 	 5.	งานเวชศึกษา

	 	 6.	งานอนามัยและพยาบาล

	 	 7.	งานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

	 	 8.	งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 กำาหนดเวลาทำาการ 	เปิดบริการ	:	จันทร์	–	ศุกร์	 07.30	น.	–	16.30		น.

	 	 																							 									เสาร์	–	อาทิตย์	 08.00	น.	–	16.30		น.

กองพัฒนานักศึกษา
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การทุจริตในการสอบ

การกระทำาที่ผิดวินัยร้ายแรง

	 เช่น		ส่งกระดาษคำาตอบให้เพื่อนสอบแทนกัน		หรือคัดลอกคำาตอบจากเอกสาร		มีโทษ

สูงสุดถึงขั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 เสพสุรา		หรือสิ่งเสพติด		ประพฤติผิดชู้สาว		เล่นการพนัน		พกอาวุธ		ลักทรัพย์		ก่อการ
ทะเลาะวิวาท		กระทำาความผิดอาญาถึงต้องโทษจำาคุก		กระทำาความผิดอื่น	ๆ	ที่มหาวิทยาลัย
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำาผิดวินัยของนักศึกษา	 “การกระทำาดังกล่าวมีโทษถึงขั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา”โดยความผิดวินัยของนักศึกษาอย่างร้ายแรง	 (เมื่อพิจารณาแล้วเป็นผล
ให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียอย่างรุนแรง)	มีดังนี้
	 1. ไม่รักษาวินัย	 ไม่ปฏิบัติตามกฏ	 คำาสั่ง	 ประกาศ	 ระเบียบหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
	 2.	กระทำาผิดต่อกฎหมายอาญา	(เว้นแต่กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)	หรือ
ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรม	จริยธรรม	หรือวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
	 3.	ก่อเหตุทะเลาะวิวาท	หรือทำาร้ายร่างกายผู้อื่น	ประพฤติในสิ่งที่นำามาซึ่งความเสื่อม
เสียแก่ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
	 4.	ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำาตักเตือน	คำาแนะนำา	หรือคำาสั่งของอาจารย์	หรือเจ้าหน้าที่
	 5.	การดูถูก	ดูหมิ่น	หมิ่นประมาท	เหยียดหยาม	กดขี่	ข่มเหง	กลั่นแกล้งอาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่หรือเพื่อนนักศึกษา
	 6. การลักขโมย	 การยักยอก	 การทำาลาย	 หรือทำาให้เสื่อมค่าแก่ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น
	 บทลงโทษให้พักการศึกษา	 พักการเสนอขออนุมัติปริญญาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา

	  กิจกรรมนักศึกษา

	  ทุนการศึกษา

	  นักศึกษาวิชาทหาร 

	  การบริการหอพัก

	  การขอใบรับรองความประพฤติ

	  บริการด้านไปรษณีย์

	  การประกันอุบัติเหตุ

	  บริการด้านสุขภาพ

	  กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

	  กิจกรรมและบริการด้านอื่น ๆ

กิจกรรมและการบริการนักศึกษา
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์	 ส่งเสริมจัดสวัสดิการและบริการแก่นักศึกษา	 สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง	และอยู่ร่วมกันในสังคม

ได้อย่างมีความสุข	 โดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมและบริการของนักศึกษา	 ได้แก่	

กองพัฒนานักศึกษา	และฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ	

 

  

	 นักศึกษาสามารถดำาเนินกิจกรรมนอกหลักสูตรได้อย่างหลากหลายโดยมีกองพัฒนา

นักศึกษา	 และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะให้คำาปรึกษา	 และดูแลการดำาเนิน

กิจกรรมที่จัดขึ้น	โดยนักศึกษาสามารถรวมกลุ่มเพื่อทำากิจกรรมดังนี้

	 - กลุ่มขององค์การนักศึกษาอันประกอบด้วยองค์การบริหารนักศึกษาสภานักศึกษา

สโมสรนักศึกษาแต่ละคณะชมรมหรือชุมนุม

	 -	กลุ่มสาขาวิชาต่าง	ๆ

	 -	กลุ่มอื่น	ๆ	ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 มีทุนการศึกษาหลายประเภท	 สำาหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ในการเข้าศึกษาต่อ	โดยแบ่งประเภททุนการศึกษา	ดังนี้
 ก.  ทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า
	 1. ทุนมหาวิทยาลัยหรือทุนทำางานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดงบประมาณบำารุง
การศึกษาให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะหาประสบการณ์จากการทำางาน	
หรือหารายได้ในระหว่างเรียน โดยกำาหนดให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดย 
มีค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง
	 2. ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากหน่วย
งานภายนอกเป็นประจำาทุกปีแต่ทุนมูลนิธิเหล่าน้ีจะกำาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะรับทุนไว้พร้อม

เสมอเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้น	ๆ

กิจกรรมและการบริการนักศึกษา

 1. กิจกรรมนักศึกษา

 2. ทุนการศึกษา

	 3. ทุนค่าเล่าเรียนในสาขาขาดแคลน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดงบประมาณบำารุง 

การศึกษาให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี	 แต่ยากจนในสาขาที่มีความจำาเป็นต่อการ 

พัฒนาประเทศโดยให้เป็นทุนค่าเล่าเรียนทุกปีการศึกษาจนสำาเร็จการศึกษา		

	 4. ทุนทำางานอื่นๆเป็นทุนทำางานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพิจารณาให้นักศึกษา 

ช่วยงานเป็นกรณีพิเศษและมีกฎเกณฑ์ที่เฉพาะกิจออกไป

 ข. ทุนกู ้ยืมเพื ่อการศึกษา (กยศ.) และ ทุนเงินกู ้ยืมเพื ่อการศึกษาที ่ผูกกับรายได ้

ในอนาคต (กรอ.)

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการเงิน	 จากกองทุนเงินให้ 

กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลเพื่อให้นักศึกษาได้กู้ยืมเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ	ในระหว่าง

การศึกษาโดยปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะได้รับยอดเงินจัดสรรทุกปี ทั้งผู้กู้รายเก่าจาก

โรงเรียนเดิม	และผู้กู้รายใหม่

 ค. ทุนกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ได้จัดตั้งกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย	โดยมีวัตถุประสงค์	

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในระยะสั้น	 ให้สามารถยืมเงิน

ฉุกเฉิน	จากกองทุนได้	โดยให้ใช้คืนภาย	4	เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ย		

 ง.ทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการเงินจากสำานักงบประมาณ

เพื่อให้เป็นสำาหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนสำาหรับนักศึกษาพิการ	

	 ทุนทุกประเภท		ยกเว้น		ทุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	รับสมัครตามเงื่อนไข 

ของทุนนั้น	 ๆ	 โดยอยู่ในช่วงเปิดเทอมใหม่ของทุกปีการศึกษา	 สำาหรับทุนจากกองทุนเงินให ้

กู ้ยืมเพื ่อการศึกษารับสมัครตั ้งแต่เดือนมกราคม–พฤษภาคม	 ของทุกปีโดยผ่านระบบ	 

E	–	 Studentloan	 ท่ีwww.studentloan.or.th	หรือตามประกาศของกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา	

โดยนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่	งานทุนการศึกษา	ชั้น	4	อาคารวิชญาการ	หรือคณะที่

นักศึกษาสังกัดอยู่	
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 1. การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำาการ

	 นักศึกษาสามารถดำาเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำาการได้ภายใน

เดือนตุลาคม	 –	 เดือนกุมภาพันธ์ในปีการศึกษานั้น	 ๆ	 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์และประสงค์ขอผ่อนผัน

การตรวจเลือกทหารจะต้องยื่นเอกสาร	โดยติดต่อที่งานวิชาการทหารกองพัฒนานักศึกษา	ชั้น	4																	

อาคารวิชญาการ

  2. นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

	 สำาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาวิชาทหารต่อในชั้นปีที่	4	และ	5	สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร

ได้ภายในเดือนสิงหาคมของปีการศึกษานั้น	 ๆ	 โดยสอบถามรายละเอียดต่าง	 ๆ	 เพิ่มเติมได้ที่

งานทหารหรืองานวิชาทหาร	กองพัฒนานักศึกษา	ชั้น	4	อาคารวิชญาการ

 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 จัดให้มีบริการหอพักภายในมหาวิทยาลัยโดยแบ่งเป็นหอพัก

นักศึกษาหญิง	และหอพักนักศึกษาชาย	โดยนักศึกษาสามารถยื่นความจำานงเข้าอยู่หอพักภายใน

มหาวิทยาลัย	ได้ที่งานหอพัก	กองพัฒนานักศึกษาชั้น	4	อาคารวิชญาการ

 

	 นักศึกษาสามารถขอใบรับรองความประพฤติ	 โดยยื่นคำาร้องได้ที่กองพัฒนานักศึกษา													

(แบบคำาร้องทั่วไป)	 และในการอนุมัติใบรับรองความประพฤตินั้นกองพัฒนานักศึกษาและ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันพิจารณาโดยการตรวจสอบความประพฤติและการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษา

	 การติดต่อขอรับธนาณัติ	 พัสดุ	 จดหมายลงทะเบียน	 โดยแสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้ง	

และลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ชั้น	2	อาคารวิชญาการ

 3. วิชาการทหาร

 4. การบริการหอพัก

 5. การขอใบรับรองความประพฤติ

 6. บริการด้านไปรษณีย์

	 มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการจัดทำาประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย	 ทุกคน	 โดยกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกชนิดให้นักศึกษารวบรวมหลักฐาน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลจนเสร็จสิ้นกระบวนการรักษา	 เขียนแบบเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทน	ส่งที่ฝ่ายอนามัยและพยาบาล	ชั้น	2	อาคารวิชญาการ	ดังนี้

	 1.	ใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดสรุปค่ายาและค่ารักษาพยาบาล		(ฉบับจริง)

	 2.	ใบรับรองแพทย์ของคลินิก	หรือโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา		(ฉบับจริง)

	 3.	สำาเนาบัตรนักศึกษาและสำาเนาบัตรประชาชน  

	 นักศึกษาสามารถเบิกจ่ายยา	และเวชภัณฑ์เบื้องต้น	หรือเข้าพักฟื้นจากอาการเจ็บป่วย

อย่างกะทันหันได้ที่ฝ่ายอนามัยและพยาบาล	 ชั้น	 2	 อาคารวิชญาการ	 กรณีนักศึกษามีอาการ 

ป่วยหนัก	ฝ่ายอนามัยและพยาบาลจะจัดรถนำาส่งโรงพยาบาลตามความเหมาะสม		และมีบริการ

ด้านการจัดทำาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า	สำาหรับนักศึกษาที่สนใจ

 

 

	 มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพต่างๆ	 เช่น	 งานกีฬา

ภายในมหาวิทยาลัยงานกีฬานักศึกษา	 งานกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย	 มีการคัดเลือกตัวนักกีฬา

เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง	 ๆ	 จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการของชมรมกีฬาประเภทต่าง	ๆ	นอกจากนี้	นักศึกษาสามารถใช้บริการ

ศูนย์บริหารร่างกายและบริการสุขภาพเครื่องออกกำาลังกาย	 บริการด้านอุปกรณ์กีฬาต่าง	 ๆ	 

ในการออกกำาลังกาย	และบริการด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 

  

	 มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมด้านการเรียน

อาชีพ	 จิตใจ	 และให้คำาปรึกษาหรือบริการด้านอื่น	 ๆ	 เช่น	 การส่งเสริมความสามารถพิเศษของ

นักศึกษา	

 7. การประกันอุบัติเหตุ

 8. บริการด้านสุขภาพ

 9. กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

 10. กิจกรรมและบริการด้านอื่น ๆ
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  การลงทะเบียนเรียน 
	  การเพิ่ม-ถอนรายวิชาและแก้ไขรายวิชา
	  เคยเรียนมาแล้ว...อยากเทียบโอนผลการเรียน จะทำาอย่างไร
  มีปัญหาต้องการยกเลิกรายวิชา
	  การรักษาสภาพนักศึกษา
	  การขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
	  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
	  นักศึกษาที่ติด  I  ทำาอย่างไร
	  เรียนอย่างไรเพื่อให้ได้เกียรตินิยม
	  ไม่ได้สอบปลายภาคทำาอย่างไร
	  ลงทะเบียนครบหลักสูตรแล้วต้องทำาอย่างไร
	  ตารางสอบกลางภาคหรือปลายภาคตรงกัน
	  การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
	  การขอผลการเรียนรายวิชา (Transcript)
	  การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
	  นักศึกษาตกค้างจะลงทะเบียน  ต้องปฏิบัติอย่างไร
	  การวัดผลและประเมินผล
	  การคิดคะแนนเฉลี่ย

แนวปฏิบัติของนักศึกษาด้านการเรียน

 แนวปฏิบัติของนักศึกษาด้านการเรียน

	 แนวปฏิบัตินี้จัดทำาเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางการวางแผนปฏิบัติตลอดเวลา 

ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างละเอียดในเอกสาร

ข้อบังคับ	ระเบียบ		ประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 1. การลงทะเบียนเรียน 
	 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา ได้ทางเว็บไซต์		

http://reg.lru.ac.th	 โดยเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน	 คำานวณค่าใช้จ่าย	 ยืนยันผลการ	 

ลงทะเบียน	 เลือกการชำาระค่าลงทะเบียน	 และพิมพ์ใบแจ้งยอด	 จากนั้นนำาใบแจ้งยอด 

ไปชำาระเงินที่ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำาหนด	

	 การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องชำาระเงินตามเวลาในประกาศชำาระเงินที่ธนาคาร	 และ

นักศึกษาต้องนำา Slip จากธนาคารมารับใบเสร็จรับเงินที่ห้องงานการเงิน ชั้น 1 อาคาร 

เรียนรวม 8 ชั้น แต่ถ้าชำาระหลังเวลาที่กำาหนด	ต้องชำาระที่งานการเงิน	พร้อมจ่ายค่าปรับ

	 การลงทะเบียนวิชาเรียน	 ขอให้ตรวจสอบตามปฏิทินวิชาการจากเว็บระบบบริการ 

การศึกษา	

 2. การเพิ่ม – ถอนรายวิชา และแก้ไขรายวิชา
	 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลง	 เพิ่ม	 –	 ถอนรายวิชาด้วยตนเองผ่านระบบบริการ 

การศึกษา	 ทั้งนี้ในปฏิทินวิชาการจะมีการระบุวัน	 เวลา	 ที่สามารถทำารายการเพิ่ม–ถอนรายวิชา	

ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

 

 3. เคยเรียนมาแล้ว...อยากเทียบโอนผลการเรียนจะทำาอย่างไร
	 (1) นักศึกษาเขียนคำาร้องขอเทียบโอนผลการเรียน	 ที ่เคยเรียนมาแล้วในระดับ

อุดมศึกษา	นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	อนุปริญญา	หรือเทียบเท่า	ต้องยื่นคำาร้อง

ขอเทียบโอนภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 ตามวันที่ระบุใน

ปฏิทินวิชาการ

	 (2) เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือให้ความเห็น	 และส่งคำาร้องท่ีงานทะเบียนและประมวลผล	

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ	 (แนบเอกสารตาม
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แบบคำาร้องที่กำาหนด)	 อนึ่ง	 รายวิชาที่จะนำามาเทียบโอนต้องศึกษามาไม่เกิน	 10	 ปี	 และดำาเนิน

การขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา	 โดยนักศึกษาที่ขอเทียบโอนจะ

ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา	จึงจะมีสิทธิ์สำาเร็จการศึกษา	 

	 (3)	 นักศึกษาต้องติดตามผลด้วยตนเอง	 ที่งานทะเบียนและประมวลผลสำานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน

	 (4) เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้นำาคำาร้องไปชำาระค่าธรรมเนียมที่งานการเงินของ

มหาวิทยาลัย		

	 (5) ให้นักศึกษาสำาเนาคำาร้องท่ีผ่านการชำาระเงินไว้สำาหรับเป็นหลักฐาน	 และตรวจสอบ 

การลงทะเบียนวิชาเรียน	1	ชุด	รวมทั้งเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้ยืนยันเมื่อเกิดปัญหา	โดยสำาเนา

ไว้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาอีก	1	ชุด	

	 (6)	 ส่งคำาร้องต้นฉบับคืนงานทะเบียนและประมวลผล	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนเพื่อบันทึกรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้โอนผลการเรียน	และจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

 

 4. มีปัญหาต้องการยกเลิกรายวิชา  (Withdraw)
	 (1)	นักศึกษาเขียนคำาร้องขอยกเลิกรายวิชา	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน	

และอาจารย์ที่ปรึกษา	

	 (2)	 ยื่นคำาร้องที่งานทะเบียนและประมวลผล	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน																	

(แนบใบรายการลงทะเบียนด้วย)	 โดยดำาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาค	 7	 วัน	 (ตาม

ปฏิทินวิชาการ)

	 (3)	นักศึกษาต้องติดตามผลการพิจารณาด้วยตนเอง

	 (4) ถ้าอนุมัติรายวิชาดังกล่าวจะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์	 W																						

ถ้าไม่อนุมัตินักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติ

 5. การรักษาสภาพนักศึกษา (ต้องดำาเนินการให้เสร็จส้ินภายในภาคการศึกษาน้ันๆ)

	 เมื่อนักศึกษามีเหตุจำาเป็นไม่สามารถเรียนได้ในภาคเรียนใดจะต้องยื่นคำาร้องของดการ

เรียนอย่างช้าที่สุดก่อนวันแรกของการสอบปลายภาคและต้องรักษาสภาพนักศึกษา

	 (1)	นักศึกษาเขียนคำาร้องของดการเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นและลงนาม	

	 (2) นำาคำาร้องไปยื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล สำานักส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน

	 (3) เมื่อได้รับการอนุมัติ ต้องชำาระเงินค่ารักษาสภาพที่งานการเงิน (ภาคปกติ700	บาท) 

แล้วนำาคำาร้องที่ชำาระเงินแล้วคืนงานทะเบียนและประมวลผลสำานักส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน

	 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาต้องทำาทุกภาคการศึกษา	 และจะรักษาสภาพได้

ต่อเนื่องกันไม่เกิน	 1	ปีการศึกษา	 	 และมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ในภาคการศึกษาแรกของการเป็นนักศึกษา

 6. การขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
	 (1)	นักศึกษาเขียนคำาร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา	ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความ

เห็นและลงนาม

	 (2) นำาคำาร้องไปยื ่นที ่งานทะเบียนและประมวลผล	 สำานักส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน

	 (3) ถ้าคำาร้องได้รับการอนุมัติแล้ว	 นำาไปชำาระเงินค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการ

เป็นนักศึกษา	500	บาท	และค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาของภาคการศึกษาที่พ้นสภาพ	แล้ว

นำาคำาร้องคืนที่งานทะเบียนและประมวลผล	สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 7. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
	 (1)	นักศึกษาประพฤติผิดระเบียบและกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

	 (2)	เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด	ดังนี้

	 	 สิ้นภาคการศึกษาที่	2	ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยตำ่ากว่า	1.50

	 	 สิ้นภาคการศึกษาที่	4,	6,	8	และ	10	ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยตำ่ากว่า	1.70

	 (3) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำาหนดแต่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ตำ่ากว่า	1.70

	 (4)	ไม่ชำาระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค

	 (5)	ระยะเวลาการศึกษาเกินกำาหนด

 

 8. นักศึกษาที่ติด  I ทำาอย่างไร
	 นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อดำาเนินการ 	 และแก้ไขภายในภาคการศึกษา 

ถัดไป		มิฉะนั้นเกรดที่เป็น		I		จะถูกปรับเป็นเกรด	E	หรือ	F		โดยอัตโนมัติตามกรณี
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 9.  เรียนอย่างไรเพื่อให้ได้เกียรตินิยม
	 (1)	เกียรตินิยมอันดับ		1		จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย		3.60		ขึ้นไป

	 (2)	เกียรตินิยมอันดับ		2		จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย		3.25		ขึ้นไป

	 (3)	ไม่เคยได้ผลการประเมินตำ่ากว่า		D		หรือ		P

	 (4)	เวลาเรียนไม่เกินตามเกณฑ์กำาหนด

	 (5) ไม่ได้รับการโอนผลการเรียน	 เว้นแต่การเทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หรือโอนทุกรายวิชาที่เคยเรียนมาในใบรายงานผลการศึกษา

	 (6) เรียนจบภายในปีที่ระบุในหลักสูตรที่กำาหนด	 มีความประพฤติดีไม่เคยถูกลงโทษ

ทางวินัย

 10. ไม่ได้สอบปลายภาคทำาอย่างไร
	 (1)	 กรณีนักศึกษาไม่ได้สอบปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ยื่นคำาร้องขอสอบ

ปลายภาค	ที่งานทะเบียนและประมวลผล	สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ภายใน	15	วัน 

นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคการศึกษานั้น	และให้แนบหลักฐานความจำาเป็นที่ต้อง

ขาดสอบ

	 (2) ติดตามผลการอนุมัติด้วยตนเองท่ีงานทะเบียนและประมวลผล สำานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน

	 (3)	ถ้าคำาร้องอนุมัติให้สอบ	จะต้องติดต่อสอบกับอาจารย์ประจำาวิชา	ถ้าไม่อนุมัติจะได้

ผลการเรียนเป็น	E	ในรายวิชานั้น

	 กรณีขาดสอบปลายภาค	แต่ไม่ย่ืนคำาร้องขอสอบภายในกำาหนด	จะได้ผลการเรียนเป็น	E

 11. ลงทะเบียนครบหลักสูตรแล้วต้องทำาอย่างไร
	 ยื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล	 สำานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน	 หลังจากได้ลงทะเบียนวิชาเรียนครบหลักสูตรและเปิดภาคการศึกษาสุดท้าย

ภายในระยะเวลา	45	วัน	ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง	ชื่อ-สกุล		ยศ		ต้องแนบหลักฐานประกอบ

	 นักศึกษาจะจบได้ต้องมีคุณสมบัติที่สำาคัญดังนี้

	 	 (1)	สอบได้รายวิชาต่างๆ		ครบตามหลักสูตรที่กำาหนด		มีคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไม่ตำ่ากว่า		2.00		ไม่ติดค้างคะแนน		E		F		และ		I		ในรายวิชาใด	ๆ

	 	 (2)	ระยะเวลาในการเรียน

	 	 	 นักศึกษาภาคปกติ	 (หลักสูตรปริญญาตรี	4	ปี)	ต้องมีเวลาเรียนไม่

น้อยกว่า	6	ภาคการศึกษาและไม่เกิน	8	ปีการศึกษา

	 	 	 นักศึกษาภาคปกติ	 (หลักสูตรปริญญาตรี	5	ปี)	ต้องมีเวลาเรียนไม่

น้อยกว่า	8	ภาคการศึกษาและไม่เกิน	10	ปีการศึกษา

 

 12. ตารางสอบกลางภาคหรือปลายภาคตรงกัน
	 นักศึกษาที่ขอลงทะเบียนรายวิชาเรียน	 ถ้าตารางสอบกลางภาคหรือปลายภาคกำาหนด

ให้สอบในวัน	 เวลา	 ตรงกัน	 จะต้องยื่นคำาร้องตารางสอบตรงกันก่อนวันเริ่มสอบกลางภาคหรือ

ปลายภาค	1	สัปดาห์	ที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อกำาหนดเวลาและสถานที่สอบใหม่

 13. การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
	 หากต้องการใบรับรองการเป็นนักศึกษากรณียังไม่สำาเร็จการศึกษา สามารถเขียน

คำาร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล	 สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน	และขอรับใบรับรองตามวันที่กำาหนด

 14. การขอผลการเรียนรายวิชา  (Transcript) 
	 นักศึกษาเขียนคำาร้องขอใบรายงานผลการเรียน ท่ีงานทะเบียนและประมวลผล																				

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผ่านกระบวนการตามแบบฟอร์มโดยนักศึกษาต้อง

ติดตามผลด้วยตนเอง(นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียม)

 15. การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
	 (1)	ให้นักศึกษาเขียนคำาร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

	 (2)	ดำาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคำาร้อง

	 (3) ติดต่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนกรณีไม่ได้ทำาให้ทรัพย์สินมหาวิทยาลัย

เสียหาย		ยื่นคำาร้องขอคืนภายใน	90	วัน		นับจากวันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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 16. นักศึกษาตกค้างจะลงทะเบียนต้องปฏิบัติอย่างไร
	 (1) ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา โดยเลือกรายวิชาที่ต้องการ 

ลงทะเบียน	ยืนยันผลการลงทะเบียนพิมพ์ใบแจ้งยอดและนำาไปชำาระเงิน

	 (2) กรณีลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาไม่ได้	 เช่น	 ไม่มีรายวิชาที่ต้องการ 

ลงทะเบียนเปิดสอน	 หรือเปิดสอนแต่ตารางเรียนไม่ว่างให้ติดต่อที่	 งานทะเบียนและประมวลผล

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	

 17. การวัดผลและประเมินผล มี  2  ระบบดังนี้
	 	 ระบบที่		1		ระดับคะแนนมี		8		ระดับ

	 	 	 A	 ระดับคะแนน			 4.00		 	(ดีเยี่ยม)

	 	 	 B+	 ระดับคะแนน			 3.50	 	(ดีมาก)

	 	 	 B	 ระดับคะแนน		 3.00		 	(ดี)

	 	 	 C+	 ระดับคะแนน		 2.50			 	(ดีพอใช้)

	 	 	 C	 ระดับคะแนน			 2.00			 	(พอใช้)

	 	 	 D+	 ระดับคะแนน		 1.50		 	(อ่อน)

	 	 	 D	 ระดับคะแนน			 1.00		 	(อ่อนมาก)

	 	 	 E	 ระดับคะแนน			 0.00			 	(ตก)

	 	 รายวิชาในหลักสูตรต้องเรียนได้ไม่ตำ่ากว่า	 D	 แต่ถ้าได้ระดับคะแนนเป็น	 E	

จะต้องเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้	 กรณีที่เรียนวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน	 E	 สามารถเปลี่ยน

ไปเรียนวิชาอื่นได้และรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 

สหกิจศึกษาหรือรายวิชาที่มีลักษณะเดียวกัน	ถ้าได้ตำ่ากว่า	C	ถือว่าตก

	 	 ระบบที่		2		ไม่มีค่าคะแนน

	 	 ใช้กับหลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำาหนดเฉพาะ	 และรายวิชาที่สภา

มหาวิทยาลัยกำาหนดให้เรียน

	 	 PD	(Pass	with	Distinction)	ผ่านดีเยี่ยม

	 	 P			(Pass)		 	 ผ่าน

	 	 F				(Fail)		 	 ไม่ผ่าน	ซึ่งนักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่		

	 	 	 	 	 จนกว่าจะผ่าน

 18. การคิดคะแนนเฉลี่ย
	 คะแนนเฉลี่ยมี		2		ประเภท

	 (1)	คะแนนเฉลี่ยประจำาภาค		(GPA.	=	Grade	Point	Average)		หมายถึง		ผลเฉลี่ย

ของคะแนนที่ได้ในแต่ละวิชาของแต่ละภาคการศึกษา

	 (2)	คะแนนเฉล่ียสะสม	(CUM.GPA.	=	Cumulative	Grade	Point	Average)		หมายถึง		 

ผลเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ตั ้งแต่ภาคการศึกษาที่		1		ที่เริ ่มศึกษา		ถึง		ภาคการศึกษาสุดท้าย 

ที่ทราบผลการศึกษา

	 วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจำาภาค		(GPA.	=	Grade	Point	Average)

	 	 วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจำาภาคทำาได้ตามลำาดับขั้นตอนต่อไปนี้		คือ

	 	 1.1		แทนค่าเกรดที่ได้ในแต่ละวิชา		โดยจะกำาหนดให้

	 	 	 A	 มีค่าเท่ากับ	 4.00		

	 	 	 B+	 มีค่าเท่ากับ	 3.50		

	 	 	 B	 มีค่าเท่ากับ	 3.00			

	 	 	 C+	 มีค่าเท่ากับ	 2.50			

	 	 	 C	 มีค่าเท่ากับ	 2.00			

	 	 	 D+	 มีค่าเท่ากับ	 1.50			

	 	 	 D	 มีค่าเท่ากับ	 1.00

	 	 	 E	 มีค่าเท่ากับ	 0.00	

	 	 	 W	 	 (Withdraw)	 	 หมายถึง	 	 การขอยกเลิกวิชาหรือ	 ขอยุติการ

เรียนในรายวิชานั้น หรือถูกมหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์โดยจะไม่นำาหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้ W		 

ไปคิดคะแนนเฉลี่ยทั้ง		2		ประเภท

	 	 1.2		นำาค่าเกรดที่สอบได้ของแต่ละวิชาคูณกับจำานวนหน่วยกิต

	 	 1.3		นำาค่าที่คูณได้จากข้อ	1.2	ของทุกวิชารวมกัน

	 	 1.4 นำาผลรวมข้อมูล1.3หารด้วยจำานวนหน่วยกิตทั้งหมดในภาคเรียน		

(ยกเว้น		W		กับ		I		ไม่นำามาคิดและไม่นับหน่วยกิต)
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 	  ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร

	  ข้อตกลงเบื้องต้น

	  เข้าสู่ระบบ

	  เปลี่ยนรหัสผ่าน

	  ลงทะเบียน

	  ผลการลงทะเบียน

	  ตารางเรียนตารางสอบ

	  ระเบียนประวัติ

	  ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน

	  ผลการศึกษา

	  ตรวจสอบการจบการศึกษา

	  เสนอความคิดเห็น

	  ประวัติการเข้าใช้ระบบ

	  การออกจากระบบ

คู่มือระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1. ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1.1 ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร
 ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนตาม

ลักษณะผู้ใช้คือ ระบบสำาหรับนักศึกษาเจ้าหน้าที่อาจารย์ และผู้บริหาร ระบบบริการการศึกษา

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำาหรับนักศึกษา คือ ระบบที่นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ  

ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบข้อมูลของตนเองทั ้งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการเรียน  

เกรดเฉล่ีย ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้จากทุกท่ี ท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้า

กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1.2 ข้อตกลงเบื้องต้น
 ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้ระบบ

 ก่อนใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นักศึกษาจะต้องมีความรู ้

พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และโปรแกรม  Microsoft Internet Explorer 5.x  

ขึ้นไป 

 คำาศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

 เมาส์ (mouses) หมายถึง  อุปกรณ์ช่วยในการนำาข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง 

ผู้ใช้จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี้ร่วมกับแป้นพิมพ์ (key board)

รูปที่ 1 รูปเมาส์ตัวอย่าง

 คลิก หมายถึง  การใช้นิ้วกดลงบนปุ่มส่วนบนเมาส์ 1 ครั้งแล้วปล่อย

2. เริ่มต้นใช้งานระบบ

 นักศึกษาสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

ที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการกำาหนด Location หรือ Net site  

ในโปรแกรม Internet Explorer ไปที่ URL http://reg.lru.ac.th แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะนำา

นักศึกษาไปสู่ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ดังจอภาพต่อไปนี้
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รูปที่ 2 หน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ

 หน้าข่าวประกาศจะถูกแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันทีที่นักศึกษาเข้ามาที่เว็บของงาน
ระบบบริการการศึกษา เพื่อแสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยเรียงลำาดับจากประกาศที่มีความ
สำาคัญจากมากไปหาน้อย ให้นักศึกษาใช้เมาส์คลิกที่ชื่อเรื่องประกาศดังกล่าวเพื่อแสดงราย
ละเอียดของประกาศเรื่องนั้นๆ 
 จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้ 
ซึ่งประกอบไปด้วย การเข้าสู่ระบบรายวิชาที่เปิดสอนปฏิทินการศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอน และ
ตอบคำาถาม ถ้านักศึกษาสนใจต้องการทราบรายละเอียดส่วนใดให้นักศึกษาใช้เมาส์คลิกที่เมนูที่
ต้องการ

2.1  เข้าสู่ระบบ
 ในส่วนของการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติการ
ดูผลการศึกษาการเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นต้น นักศึกษาสามารถกระทำาได้โดยคลิกที่เมนู  
“เข้าสู่ระบบ”เพื่อทำาการใส่รหัสประจำาตัว และรหัสผ่าน ถ้ารหัสประจำาตัว และรหัสผ่านที่ใช้
ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! นักศึกษาจะต้องเก็บรหัส
ผ่านไว้เป็นความลับ ไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบ เพราะจะทำาให้ผู้อื่นเข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็น 
ตัวนักศึกษาเอง ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้น นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)

วิธีใช้งาน
 1. ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ”

 2. พิมพ์รหัสประจำาตัว และรหัสผ่าน

 3. คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

รูปที่ 3 หน้าจอสำาหรับป้อนรหัสประจำาตัว และรหัสผ่าน

 ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริการการศึกษานี้ได้มาตรฐานสากล 

ข้อมูลรหัสผ่านที่นักศึกษาป้อนจะถูกทำาการเข้ารหัสก่อนส่งผ่านเครือข่าย

 และเมื่อนักศึกษาผ่านขั้นตอนการตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ

นำานักศึกษาไปสู่หน้าข่าวประกาศซึ่งจะเป็นการแจ้งถึงตัวนักศึกษาโดยตรง และยังแสดงหน้าจอ

เมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ  ที่นักศึกษาสามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของ

จอภาพ ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 หน้าจอการใช้งานระบบสำาหรับนักศึกษา

2.2 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 นักศึกษาสามารถทำาการเปลี่ยนรหัสผ่านได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ โดยการเลือกเมนู 

“เปลี่ยนรหัสผ่าน”ก่อนการเปลี่ยนรหัสผ่าน นักศึกษาควรตรวจสอบสถานะของภาษาก่อนว่า     

เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และมีการกดแป้น CAPS LOCK ค้างไว้หรือไม่ ถ้านักศึกษา

ลืมรหัสผ่านที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล สำานัก 

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยตรง

วิธีใช้งาน
 1. นักศึกษาคลิกที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

 2. ใส่รหัสผ่านเดิมที่เคยใช้อยู่ในปัจจุบัน

 3. ใส่รหัสผ่านใหม่ ครั้งที่ 1

 4. ใส่รหัสผ่านใหม่ ซำ้าอีกครั้งให้ตรงกับครั้งที่ 1

 5. คลิกที่ปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

2.3 ลงทะเบียน
 นักศึกษาสามารถทำาการลงทะเบียนเรียนได้โดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบ 

จะนำานักศึกษาไปสู่จอภาพรับลงทะเบียน โดยมีวิธีการลงทะเบียนดังต่อไปนี้

วิธีการเข้าระบบลงทะเบียน
 กดปุ่ม             เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน ซึ่งเมนูนี้ จะปรากฏในช่วงลงทะเบียน 

เท่านั้น

รูปที่ 6 เมนูที่พร้อมสำาหรับให้บริการแก่นักศึกษา

รูปที่ 5 หน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่าน
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วิธีการลงทะเบียน และวิธีใช้เมนูย่อยต่างๆ 
 เมื่อนักศึกษากดปุ่ม “ลงทะเบียน”จะเปลี่ยนหน้าจอ เพื่อใช้ทำาการลงทะเบียน ในหน้า

จอนี้จะเกิดเมนูย่อยต่างๆ ที่ใช้อำานวยความสะดวกในการลงทะเบียน เช่น ปุ่มคำานวณค่าใช้จ่าย 

ปุ่มแสดงตารางเรียน ตารางสอบ พร้อมทั้งปุ่มยืนยันการลงทะเบียน เป็นต้น 

รูปที่ 7 เมนูต่าง ๆ ในระบบลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
 1.หน้าแรกของระบบการลงทะเบียนออนไลน์แสดงดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 8 หน้าจอแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์

 2. กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนตามแผนท่ีสาขาวิชากำาหนด ให้นักศึกษาคลิก

ปุ่ม “ดึงรายวิชาจากแผน” ระบบจะทำาการดึงรายวิชาท่ีต้นสังกัดของนักศึกษากำาหนดเป็นแผน

รายวิชาไว้ มาแสดงในพื้นที่ของรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่สำาคัญต่างๆ 

ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำานวนหน่วยกิต กลุ่มเรียน รูปแบบการลงทะเบียน วัน/เวลาเรียน

จำานวนหน่วยกิตรวม และค่าใช้จ่ายรวม ดังรูปที่ 9 รูปที่ 10 หน้าจอแสดงการค้นหารายวิชาลงทะเบียน

รูปที่ 9 หน้าจอแสดงรายวิชาที่ต้องการเลือกลงทะเบียน

 3. หากต้องการลบรายวิชาที่ไม่ต้องการลงทะเบียน ให้นักศึกษาคลิกที่ข้อความ [ลบ] 

ด้านหลังรหัสวิชานั้น 

 4. นักศึกษาสามารถค้นหารายวิชาที่ช่องระบุรหัสวิชา ที่ต้องการลงทะเบียนโดยการ

พิมพ์รหัสวิชา  ที่ต้องการลงทะเบียน เป็นตัวเลข 7 หลักเท่านั้น ไม่มีขีดกลาง หรือใช้เครื่องหมาย

ดอกจันทร์ (*) เพื่อค้นหารายวิชาทั้งหมด เช่น ต้องการค้นรายวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัสวิชา 

200ทั้งหมด ให้พิมพ์ 200* เป็นต้น แล้วกดปุ่ม           รายชื่อวิชาที่เราค้นหาก็จะปรากฏขึ้นมา 

เพื่อให้นักศึกษาเลือก  ดังรูปที่ 10



มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน  ภาคปกติ48 49

 5. ทำาการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยคลิกที่        รูปตะกร้า วิชาที่เลือกจะ

เลื่อนขึ้นไปข้างบน แสดงว่านักศึกษาได้เลือกวิชานั้นๆ เพื่อที่จะลงทะเบียน

 6. ทุกครั้งที่ทำาการเลือกรายวิชา   ระบบจะทำาการตรวจสอบความถูกต้องในการลง

ทะเบียน  เช่น  เวลาเรียนซำ้า วันและเวลาสอบซำ้า หรือลงทะเบียนน้อยกว่าที่กำาหนด โดยจะ

ปรากฏข้อความสีแดง บริเวณด้านล่างของกรอบรายวิชาที่เลือก โดยแสดงข้อความที่ผิดพลาด 

ดังภาพ

รูปที่ 11 การแสดงข้อผิดพลาด กรณีรายวิชาที่เลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน

 

 ตัวอย่างกรณีแสดงข้อความสีแดงตามรูปที่ 12  ให้นักศึกษา “ลบ” รายวิชาที่เลือกนี้

ออก แล้วพิมพ์รหัสวิชาที่ต้องการ เพื่อเลือกกลุ่มเรียนใหม่ หรือเลือกรายวิชาเรียนใหม่ มาแทน

รายการที่ให้ลบออกไป

รูปที่ 12 การแสดงข้อความสีแดง ให้นักศึกษา “ลบ” รายวิชานี้เพื่อเลือกวิชาใหม่ (แทน)

หมายเหตุ 

 นักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ สามารถเลือกรายวิชาที่เป็นรายวิชาของ 

ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติได้ (หากมีตะกร้าปรากฏให้เลือก) และนักศึกษาปริญญาตรี 5 ปี  

ภาคปกติ สามารถเลือกรายวิชาที่เป็นรายวิชาของปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติได้ (หากมีตะกร้า 

ปรากฏให้เลือก)

การคำานวณค่าใช้จ่าย
 นักศึกษาสามารถเข้าไปดูค่าใช้จ่ายของรายวิชาที่ลงทะเบียน โดยเลือกที่เมนู “คำานวณ

ค่าใช้จ่าย” นักศึกษาจะสามารถดูรายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนครั้งนี้ ทั้งหมดได้ก่อนที่

จะยืนยันการลงทะเบียนได้ โดยกดเข้าไปที่เมนู “คำานวณค่าใช้จ่าย”นี้ หลังจากเลือกรายวิชาที่ 

ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รูปท่ี 13 การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู คำานวณค่าใช้จ่าย

ตารางเรียนตารางสอบ
 นักศึกษาสามารถดู ตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาท่ีนักศึกษาเลือกลงทะเบียน 

ก่อนการยืนยันการลงทะเบียนได้โดยเลือกปุ่ม “แสดงตารางเรียน/สอบ”

รูปท่ี 14 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู แสดงตารางเรียน/สอบ
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 กดปุ่ม “ถอยกลับ” เพื่อกลับไปหน้าที่แล้ว และเมื่อนักศึกษาพึงพอใจ กับวิชาเลือก 
เพื่อที่จะลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจากนี้คือการ “ยืนยันการลง
ทะเบียน”เพื่อบอกให้ระบบได้ทราบว่านักศึกษาได้ทำาการลงทะเบียนแล้ว ในขั้นตอนนี้ถือว่า
เป็นขั้นที่สำาคัญที่สุดของการลงทะเบียนออนไลน์ เพราะว่าถ้านักศึกษาเพียงแต่เลือกรายวิชาไว้ 
แต่ไม่ได้ กดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” ระบบจะถือว่านักศึกษาได้เข้ามาเลือกรายการเท่านั้น
แต่ไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งจะทำาให้นักศึกษาท่านอื่น  ๆ เข้ามาเลือกลงทะเบียนและกดปุ่มยืนยัน 
ผลการลงทะเบียนก่อน ได้ที่นั่งเรียนไปก่อน และอาจจะทำาให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียน
วิชานั้นได้ (ในกรณีที่วิชานั้นจำากัดจำานวนผู้เรียนไว้)

การยืนยันการลงทะเบียน 
 เมื่อนักศึกษามั่นใจในการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้ว ให้ทำาการยืนยัน โดยกด
ที่ปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน”หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ต้องกดปุ่ม “ยืนยัน
การลงทะเบียน”อีกครั้งที่บริเวณตรงกลางหน้าจอ ถ้าผลของการตรวจสอบรายวิชาที่ถูกเลือก
นั้นไม่ผ่านจะไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนได้ต้องกลับไปปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม่

รูปที่ 15 หน้าจอตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการลงทะเบียน

 หลังจากกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความการยืนยันการลงทะเบียน

พร้อมทั้งแสดงยอดเงินที่ต้องชำาระทั้งหมด หลังจากนั้นให้กดที่ปุ่ม “ผลการลงทะเบียน” เพื่อ 

ดูรายละเอียดในการลงทะเบียน

      รูปท่ี 16 หน้าจอแสดงข้อความยืนยันว่าระบบได้ทำาการบันทึกผลการลงทะเบียนของ
นักศึกษาในฐานข้อมูลแล้ว
 
 หลังจากกดปุ่มผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่เราได้ลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อไปชำาระเงินที่ธนาคารตามที่

มหาวิทยาลัยกำาหนดได้

รูปที่ 17 การพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
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 และเมื่อนักศึกษาได้นำาใบแจ้งยอดไปชำาระเงินที่ธนาคารแล้ว ในระบบจะทราบว่า
นักศึกษาได้ทำาการลงทะเบียนในเทอมนั้นเรียบร้อยแล้ว หลังจากผ่านขั้นตอนการชำาระเงินแล้ว 
จากขั้นตอนนี้จะถือว่าสิ้นสุดขั้นตอน การลงทะเบียนออนไลน์ 

การเพิ่มหรือถอนรายวิชา
 เมื่อนักศึกษาทำาการลงทะเบียนและได้ชำาระเงินผ่านธนาคาร หรือที่งานการเงินแล้ว 
เมื่อถึงช่วงที่ทางมหาวิทยาลัยฯ  เปิดให้ทำาการเพิ่ม–ถอนรายวิชาลงทะเบียน นักศึกษาสามารถ
ทำาการเพิ่ม–ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้วผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

รายละเอียดการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน
 1. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสประจำาตัว และรหัสผ่านของนักศึกษาเอง
 2 . เมื่ อทำ าการเข้ าสู่ ระบบหากนักศึกษาได้ทำ าการชำ าระเงินค่ าลงทะเบียน 
ผ่านธนาคาร หรืองานการเงินไปแล้ว และวันที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงที่เปิดให้ทำาการเพิ่ม–ถอน 
จะมีเมนู                          ให้ทำาการเลือกที่เมนูนี้เพื่อทำาการเพิ่ม–ถอนรายวิชาลงทะเบียน  
ดังรูปที่ 18 ยกเว้นในกรณีที่ปฏิทินวิชาการกำาหนดช่วงเวลาการลงทะเบียน เพิ่ม – ถอนรายวิชา
ไว้ในช่วงเวลาเดียวกัน นักศึกษาสามารถทำาการเพิ่ม – ถอนรายวิชาได้โดยใช้วิธีการเดียวกับการ
ลงทะเบียนออนไลน์ (ศึกษาขั้นตอนจากข้อ 2.3 เรื่องการลงทะเบียน)

รูปที่ 18 การเลือกเมนู “ลงทะเบียนเพิ่มลด”เพื่อ การเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน

 3.เมื่อนักศึกษาเลือกท่ีเมนู“ลงทะเบียนเพิ่มลด”จะปรากฏหน้าจอซึ่งแสดงรายวิชา 

ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในพื้นที่ “รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด”ดังรูปที่ 19

รูปที่ 19 หน้าจอการลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชา

 4. หากต้องการถอนรายวิชาให้คลิกที่สัญลักษณ์       ในคอลัมน์ “ถอน”ที่ตรงกับ

รายวิชาที่ต้องการถอน ระบบจะนำารายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ที่พื้นที่ “รายวิชาที่อยู่ระหว่างการ

ดำาเนินการ”ดังรูปที่ 20

รูปที่ 20 การถอน หรือลดรายวิชา
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 5. หากต้องการเพิ่มรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาที่ต้องการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชาบาง

ส่วนหรือทั้งหมดลงในช่อง “ระบุรายวิชา”แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”ระบบจะนำารายวิชาที่ตรงตาม 

เงื่อนไขที่เลือกมาแสดงดังรูปที่ 21

 หากต้องการเพิ่มรายวิชาใด ให้คลิกที่รูปตะกร้าด้านหลังรายวิชา ระบบจะนำารายวิชา

ดังกล่าวไปแสดงในพื้นที่ “รายวิชาที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการ”ให้โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 22

รูปที่ 22 การเลือกรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม

 6. ระบบจะทำาการตรวจสอบวิชาที่ทำาการเพิ่ม–ถอนในเบ้ืองต้นว่าสามารถทำาการ
เพิ่ม–ถอนได้หรือไม่ถ้าพบว่าไม่สามารถทำาการเพิ่ม–ถอนได้ นักศึกษาจะต้องปรับแก้รายการ 
ลงทะเบียนให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบบระบุเสียก่อน 
 เมื่อระบบทำาการตรวจสอบในเบ้ืองต้นแล้วพบว่าวิชาที่เลือกเพื่อทำาการเพิ่ม–ถอนนั้น 
สามารถทำาการเพิ่ม–ถอนได้  ให้นักศึกษาทำาการคลิกที่เมนู “ยืนยันการลงทะเบียน”ด้านซ้ายมือ 
ของหน้าจอแล้วดำาเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อการยืนยันผลการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้น 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่ม–ถอนรายวิชา

รูปที่ 21 การค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม

2.4 ผลการลงทะเบียน 
 หลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้โดยการคลิกท่ีปุ่ม“รายการลงทะเบียน”จากหน้าจอแสดงผลลัพธ์
การยืนยันการลงทะเบียน หรือนักศึกษาสามารถดูผลการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษานี้จาก
หน้าจอข่าวประกาศถึงนักศึกษา โดยการคลิกที่เมนู “รายการการลงทะเบียน”

 หน้าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้วยข้อมูลสองส่วน
 1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์สุดท้ายของรายวิชาทั้งหมด
ที่นักศึกษาได้ลงไว้ในปี/ภาคการศึกษาปัจจุบัน
 2. ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน เป็นตารางแสดงประวัติการลงทะเบียนของปี/
ภาคการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย การทำารายการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาถอน
รายวิชาเปลี่ยนกลุ่มเรียน เป็นต้น

รูปที่ 23 ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน
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2.5 ตารางเรียนตารางสอบ 
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองได้จากเมนู  
“ตารางเรียน-สอบ”ซึ่งนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบย้อนหลังได้ 
โดยการเลือกปี/ภาคการศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ

รูปที่ 24 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ

FAQ : ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

1. Q : ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ รายการย่อยไม่ผ่านเงื่อนไข 
 A : ให้ตรวจสอบรายวิชาที่จะทำารายการว่ามีข้อความสีแดงขึ้นว่า ให้นักศึกษาลบวิชานี้ 
เพื่อเลือกวิชาใหม่ (แทน) หรือไม่ ถ้ามี แสดงว่านักศึกษามีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนแบบ 
ต้องเลือกค้นหารายวิชาที่เปิดสอน และเลือกรายวิชาหรือกลุ่มเรียนที่ต้องการลงทะเบียน 
หรืออาจจะเป็นรายวิชาท่ีต้องใช้หลักการลงทะเบียนแบบตามศักยภาพ Free Enrollment ผู้เรียน

2. Q : การลงทะเบียนเรียนแบบ Free Enrollment เป็นอย่างไร
 A  :  การลงทะเบียนแบบ   Free Enrollment   เป็นการลงทะเบียนเรียนท่ีนักศึกษาสามารถ 
เลือกลงทะเบียนได้ตามศักยภาพของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของสภาวิชาชีพ 
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน 
ในแต่ละภาคเรียนนั้นสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้
  2.1 นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มเรียน (Sec) ได้ในกลุ่มวิชาแกน วิชาบังคับ
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ดังนั้นในกรณีวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียน
หากมีการเปิดหลายกลุ่ม นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าต้องการลงทะเบียนกับอาจารย์ท่านใด/
เลือกเรียนวัน เวลาใด
  2.2 นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาเรียนได้ในหมวดวิชาเลือกเสรี วิชาเลือก
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ 
  ทั้งนี้นักศึกษาจำาเป็นต้องศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของตนเองให้เข้าใจ 
ว่ารายวิชาที่เปิดสอนนั้นจัดอยู่ในหมวดวิชาใดในโครงสร้างหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ และจะเลือก
รายวิชาลงทะเบียนอย่างไรจึงจะสำาเร็จการศึกษา รวมทั้งรายวิชาที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน หรือ
เงื่อนไขอื่น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร

3. Q : จะทราบได้อย่างไรว่านักศึกษามีรายวิชาที่ต้องเลือกรายวิชาเรียนเอง 
 A : นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลรายวิชาได้จากระบบบริการการศึกษา เมนูแผน 
การเรียน โดยจะต้องเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาก่อน เมื่อดูรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนจากเมนู 
แผนการเรียนแล้ว นักศึกษาจะทราบรหัสวิชา ที่สามารถนำารหัสวิชานี้มาใช้ทำาการค้นหารายวิชา 
ในการลงทะเบียนในระบบได้ บางรายวิชาที่ไม่สามารถนำารหัสวิชามาค้นหาได้เลย นักศึกษาต้อง 
ไปดูที ่โครงสร้างหลักสูตรของตนเอง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที ่เมนู ตรวจสอบจบ 
ที่โปรดเลือก ให้เลือก แสดงรายละเอียดแบบที่ 1 ทั้งหลักสูตรวิชา
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 ตัวอย่างรายวิชาที่ในเมนูแผนการเรียนแสดงให้เห็นว่า สามารถนำารหัสวิชามาค้นหา
รายวิชาในการลงทะเบียนเรียนในระบบได้เลย เช่น
   2562401-63 : กฎหมายรัฐธรรมนูญ
   3521104-59 : หลักการบัญชีชั้นต้น
   3001103-58 : หลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
  ตัวอย่างรายวิชาที่ในเมนูแผนการเรียนแสดงให้เห็นว่า ต้องเลือกรายวิชา เช่น
   9003-631 : เลือกเสรี 3 หน่วยกิต
   9003-592 : เลือกเสรี 3 หน่วยกิต
   3009-581 : เนื้อหาเลือก 9 หน่วยกิต
   3523-591 : วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต
   00002-631 วิชาศึกษาทั่วไป 2 หน่วยกิต
   00004-632 วิชาศึกษาทั่วไป 4 หน่วยกิต
 หมายความว่า นักศึกษามีรายวิชาที่ต้องเลือกในหมวดวิชานั้น ๆ  กลุ่มวิชาเลือก

4. Q : จะทราบได้อย่างไรว่า หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาเลือกน้ันมีวิชาอะไรบ้าง 
 A : นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เมนู ตรวจสอบจบ ที่โปรดเลือก ให้เลือก 
แสดงรายละเอียดแบบที่ 1 ทั้งหลักสูตรวิชา

5. Q : จะทราบได้อย่างไรว่า มีกลุ่มเรียนไหนให้เลือกบ้าง หรือมีวิชาอะไรให้เลือกบ้าง
 A : เมื่อนักศึกษาตรวจสอบข้อมูลรายวิชาจากแผนการเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาได้จากระบบบริการการศึกษา เมนู วิชาที่เปิดสอน ที่หน้าแรกของระบบ
บริการการศึกษา โดยจะต้องยังไม่เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา หรือนำารหัสวิชาข้อมูลตัวเลข 7 
หลักไปค้นหารายวิชาในระบบการลงทะเบียนเรียนได้เลย โดยระบบจะแสดงรายวิชาที่เปิดสอน 
ให้เลือกกลุ่มเรียนได้

6. Q : ทำาการค้นหารหัสวิชาเพ่ือเลือกรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนแต่ไม่มีรายวิชาปรากฏ
เลย ท้ังๆ ท่ีรายวิชาน้ีมีอยู่ในแผนการเรียนท่ีจะต้องเรียนในภาคเรียนน้ี
 A : ในการค้นหารายวิชาให้ระบุรหัสวิชาท่ีเป็นตัวเลข 7 หลัก ตัวอย่างเช่น 0003101-63 
ระบบสังคมไทย ให้ระบุ 0003101 แล้วกดปุ่มค้นหา

7. Q : เพราะเหตุใดรหัสวิชาถึงมีขีดแล้วตามด้วยตัวเลขสองหลัก เช่น –50, –54, 
–58 , -59, -62, -63, -64, -65 ต่อท้ายรหัสวิชา
 A : ตัวเลข 2 หลักหลังขีด คือ ปีหลักสูตร เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตร หรือ 
มีหลักสูตรใหม่ มีผลให้รหัสวิชาที่ใช้จำาเป็นต้องมีขีดตัวเลข 2 หลักต่อท้ายเพื่อระบุปีหลักสูตร 
โดยเฉพาะรหัสวิชาที่เหมือนกันแต่ปีหลักสูตรต่างกัน แสดงว่าไม่ใช่วิชาเดียวกัน ยกเว้นว่าวิชานั้น
สามารถเทียบโอนกันได้ ตัวอย่างเช่น
 รายวิชาที่มี –50 จะหมายถึงรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรปี 50 รายวิชานี้จะใช้สำาหรับ
นักศึกษาที่เข้าปี 54,53,52,51
 สำาหรับรายวิชาที่มี –54 จะหมายถึงรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรปี 54 รายวิชานี้จะใช้
สำาหรับนักศึกษาที่เข้าปี 55 เป็นต้นไป
 สำาหรับรายวิชาที่มี –58 จะหมายถึงรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรปี 58 รายวิชานี้จะใช้
สำาหรับนักศึกษาที่เข้าปี 59 บางสาขาวิชาที่ใช้หลักสูตรปรับปรุงปี 2558

8. Q : เมื่อทำาการค้นหารายวิชาเพื่อจะเลือกทำาการลงทะเบียน แต่รายวิชาที่มี
ให้เลือกมีแต่รายวิชาของปริญญาตรี 5 ปีปกติ ไม่มีของปริญญาตรี 4 ปีปกติ จะ
สามารถลงทะเบียนเลือกรายวิชาของปริญญาตรี 5 ปีปกติได้หรือไม่
 A : วิชาเลือกทั้งหมดจะเป็นของปริญญาตรี 5 ปีปกติ ซึ่งนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปีปกติ
สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้
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2.6 ระเบียนประวัติ
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของตัวเองได้จากเมนู “ประวัตินักศึกษา” หาก
พบว่ามีข้อมูลส่วนใดที่ไม่ถูกต้องเช่น ชื่อ ชื่อสกุล หมู่โลหิต ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียนและประมวลผล สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
วิธีใช้งาน
 1.คลิกที่เมนู “ประวัตินักศึกษา”จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา
 2.เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ”เพื่อย้อนกลับมาที่หน้าจอ
ข่าวประกาศ ดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 25 ข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา

 ข้อมูลระเบียนประวัติของนักศึกษาประกอบไปด้วยข้อมูล 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
  1. ข้อมูลด้านการศึกษา
  2. ข้อมูลผลการศึกษา
  3. ข้อมูลส่วนบุคคล
  4. ข้อมูลประวัติในมหาวิทยาลัย (ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนนี้ เฉพาะในกรณี
ที่มีการบันทึกเท่านั้น)
 หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติในส่วนท่ีทางมหาวิทยาลัยอนุญาต สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยคลิกที่เมนู                           ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

2.7 ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน 
 นักศึกษาสามารถทำาการตรวจสอบหน้ีสินต่างๆ ท่ีนักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยได้จาก
เมนู “ตรวจสอบการชำาระเงิน/ทุน”
วิธีใช้งาน
 1. คลิกที่เมนู “ตรวจสอบการชำาระเงิน/ทุน”
 2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อย้อนกลับมาที่ 
หน้าจอข่าวประกาศ ดังรูปต่อไปนี้

 จากรูปข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  จะถูกแสดงอยู่ในตารางแรก โดยระบบจะแสดง
จำานวนยอดเงินสรุปที่นักศึกษาต้องชำาระ นอกจากนี้ยังแสดงวัน/เวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายแต่ละ
รายการอีกด้วย ส่วนข้อมูลในตารางถัดมาเป็นข้อมูลสรุปทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ

รูปที่ 26 ข้อมูลภาระค่าใช้จ่าย และข้อมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา
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2.8 ผลการศึกษา 
 นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาตั้งแต่ปี/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปัจจุบันได้จากเมนู 
“ผลการศึกษา”ระบบจะทำาการแสดงรายวิชาต่างๆ พร้อมทั้งผลคะแนนที่นักศึกษาได้ศึกษา 
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังตัวอย่างจากรูปต่อไปนี้

รูปที่ 27 การตรวจสอบข้อมูลผลการศึกษา

 โดยสามารถเลือกให้ระบบแสดงข้อมูลเป็นรายภาค ของแต่ละปีการศึกษาได้ โดยใช้
การคลิกที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อแสดงข้อมูล

2.9 ตรวจสอบการจบการศึกษา 
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูได้ว่า ณ ขณะนี้นักศึกษาได้เรียนผ่านรายวิชาต่างๆ ตาม
ข้อกำาหนดในโครงสร้างหลักสูตรไปเท่าใด และยังเหลือหน่วยกิตในหมวดวิชาใดบ้างที่ยังขาดอยู่ 
และจำาเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อให้จบการศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกท่ี
เมนู  “ตรวจสอบจบ”
วิธีใช้งาน
 จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา ให้คลิกที่เมนู “ตรวจสอบจบ” สามารถเลือก
ลักษณะการแสดงผลแบบแสดงรายละเอียด ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปหมวดวิชาต่างๆ ที่จำาเป็น
ต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร

รูปที่ 28 การตรวจสอบการสำาเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวิชาที่ผ่านกับโครงสร้างหลักสูตร

จากตารางข้อมูลประกอบไปด้วย
 1.หมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 2.จำานวนหน่วยกิตตามเกณฑ์  หมายถึงจำานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนให้ครบอย่างน้อยตามเกณฑ์ที่ระบุ ในแต่ละหมวดวิชา
 3.จำานวนหน่วยกิตท่ีทำาได้ หมายถึงจำานวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาทำาได้ในแต่ละหมวดวิชา
 4.จำานวนหน่วยกิตท่ียังขาด หมายถึงจำานวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษายังขาดอยู่ในแต่ละ
หมวดวิชา
ข้อควรสังเกต ข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาเท่านั้น การที่
นักศึกษาจะสามารถจบการศึกษาได้หรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียว  
ยังคงมีปัจจัยอื่น ๆ  เข้ามาเกี่ยวข้อง
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2.10 เสนอความคิดเห็น
 หากนักศึกษามีข้อคิดเห็นประการใด นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่าน
ระบบบริการการศึกษาได้ข้อมูลต่าง ๆ  ที่นักศึกษาเสนอจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุง 
บริการต่าง ๆ  ให้ดียิ่งขึ้น
วิธีใช้งาน
 1. จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา ให้นักศึกษาคลิกท่ีเมนู “เสนอความคิดเห็น”
 2. นักศึกษาป้อนความคิดเห็นต่าง ๆ ลงในช่องว่าง
 3. คลิกที่ปุ่ม “ส่งข้อความ”

รูปที่ 29 การร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบบริการการศึกษา

2.11 ประวัติการเข้าใช้ระบบ 
 เป็นหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของ Login ของนักศึกษา จะทราบได้ว่า
นักศึกษาเข้ามาใช้ระบบตั้งแต่วัน และเวลาใด และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ IP ใดก็ได้เพื่อ
ตรวจสอบการใช้งาน

รูปที่ 30 สถิติการเข้าใช้ระบบของนักศึกษา
2.12 การออกจากระบบ
 เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบบริการการศึกษาแล้วนักศึกษาต้องคลิกที่ปุ่ม “ออกจาก
ระบบ”เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง

 	  บันทึกข้อมูลสาขาวิชา

	  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

	  ปฏิทินวิชาการ/กิจกรรม

	  บันทึกตารางเรียน

	  บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน

	  บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

	  ผลการศึกษา

      (สิ่งเหล่านี้ให้นักศึกษากำากับดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิด)

บันทึกข้อมูลด้านวิชาการสู่ความสำาเร็จ
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา……………….....………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

บันทึกข้อมูลสาขาวิชา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ปฏิทินวิชาการ/กิจกรรม
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ปฏิทินวิชาการ/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2565

 กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  3 

พบอาจารย์ที่ปรึกษา   

 ลงทะเบียน   

 เพิ่ม-ถอน   

 ชำาระเงินลงทะเบียน   

 สอบกลางภาค   

 สอบปลายภาค   

 อื่นๆ   

ปีการศึกษา  2566

 กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  3

 พบอาจารย์ที่ปรึกษา   

 ลงทะเบียน   

 เพิ่ม-ถอน   

 ชำาระเงินลงทะเบียน   

 สอบกลางภาค   

 สอบปลายภาค   

 อื่นๆ   

ปฏิทินวิชาการ/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2567

 กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  3

 พบอาจารย์ที่ปรึกษา   

 ลงทะเบียน   

 เพิ่ม-ถอน   

 ชำาระเงินลงทะเบียน   

 สอบกลางภาค   

 สอบปลายภาค   

 อื่นๆ   

ปีการศึกษา  2568

 กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  3  

 พบอาจารย์ที่ปรึกษา   

 ลงทะเบียน   

 เพิ่ม-ถอน   

 ชำาระเงินลงทะเบียน   

 สอบกลางภาค   

 สอบปลายภาค   

 อื่นๆ   
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ปฏิทินวิชาการ/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2569

 กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  3

 พบอาจารย์ที่ปรึกษา   

 ลงทะเบียน   

 เพิ่ม-ถอน   

 ชำาระเงินลงทะเบียน   

 สอบกลางภาค   

 สอบปลายภาค   

 อื่นๆ   

ปีการศึกษา  2570

 กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  3

 พบอาจารย์ที่ปรึกษา   

 ลงทะเบียน   

 เพิ่ม-ถอน   

 ชำาระเงินลงทะเบียน   

 สอบกลางภาค   

 สอบปลายภาค   

 อื่นๆ   

ปฏิทินวิชาการ/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2571

 กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  3

 พบอาจารย์ที่ปรึกษา   

 ลงทะเบียน   

 เพิ่ม-ถอน   

 ชำาระเงินลงทะเบียน   

 สอบกลางภาค   

 สอบปลายภาค   

 อื่นๆ   

ปีการศึกษา  2572

 กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  3

 พบอาจารย์ที่ปรึกษา   

 ลงทะเบียน   

 เพิ่ม-ถอน   

 ชำาระเงินลงทะเบียน   

 สอบกลางภาค   

 สอบปลายภาค   

 อื่นๆ   
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บันทึกตารางเรียน

บันทึกตารางเรียน

ปีการศึกษา  2565      ภาคการศึกษาที่   1

ปีการศึกษา  2565      ภาคการศึกษาที่   2

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์
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 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

บันทึกตารางเรียน

ปีการศึกษา  2565             ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา  2566      ภาคการศึกษาที่   1

บันทึกตารางเรียน

ปีการศึกษา  2566      ภาคการศึกษาที่   2

ปีการศึกษา  2566                ภาคฤดูร้อน

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์
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บันทึกตารางเรียน

ปีการศึกษา  2567      ภาคการศึกษาที่   1

ปีการศึกษา  2567      ภาคการศึกษาที่   2

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

บันทึกตารางเรียน

ปีการศึกษา  2567              ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา  2568      ภาคการศึกษาที่   1

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์
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บันทึกตารางเรียน

ปีการศึกษา  2568      ภาคการศึกษาที่   2

ปีการศึกษา  2568               ภาคฤดูร้อน

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

บันทึกตารางเรียน

ปีการศึกษา  2569      ภาคการศึกษาที่   1

ปีการศึกษา  2569      ภาคการศึกษาที่   2

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์
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บันทึกตารางเรียน

ปีการศึกษา  2569              ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา  2570      ภาคการศึกษาที่   1

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

บันทึกตารางเรียน

ปีการศึกษา  2570      ภาคการศึกษาที่   2

ปีการศึกษา  2570             ภาคฤดูร้อน

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์
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บันทึกตารางเรียน

ปีการศึกษา  2571      ภาคการศึกษาที่   1

ปีการศึกษา  2571      ภาคการศึกษาที่   2

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

บันทึกตารางเรียน

ปีการศึกษา  2571            ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา  2572      ภาคการศึกษาที่   1

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์
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บันทึกตารางเรียน

ปีการศึกษา  2572      ภาคการศึกษาที่   2

ปีการศึกษา  2572            ภาคฤดูร้อน

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

 วัน       เวลา                    วิชา                          ห้องเรียน  อาจารย์ผู้สอน

จัน
ทร

์
อัง

คา
ร

พฤ
หัส

บดี
พ

ุธ
ศุก

ร์

บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
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บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา  2565       ภาคการศึกษาที่  1

ปีการศึกษา  2565       ภาคการศึกษาที่  2

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา  2565              ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา  2566       ภาคการศึกษาที่  1

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง
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บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา  2566       ภาคการศึกษาที่  2

ปีการศึกษา  2566           ภาคฤดูร้อน

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา  2567       ภาคการศึกษาที่  1

ปีการศึกษา  2567       ภาคการศึกษาที่  2

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง
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บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา  2567             ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา  2568       ภาคการศึกษาที่  1

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา  2568       ภาคการศึกษาที่  2

ปีการศึกษา  2568              ภาคฤดูร้อน

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง
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บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา  2569       ภาคการศึกษาที่  1

ปีการศึกษา  2569       ภาคการศึกษาที่  2

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา  2569             ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา  2570       ภาคการศึกษาที่  1

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง
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บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา  2570       ภาคการศึกษาที่  2

ปีการศึกษา  2570            ภาคฤดูร้อน

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา  2571       ภาคการศึกษาที่  1

ปีการศึกษา  2571       ภาคการศึกษาที่  2

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง
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บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา  2571            ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา  2572       ภาคการศึกษาที่  1

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา  2572       ภาคการศึกษาที่  2

ปีการศึกษา  2572             ภาคฤดูร้อน

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง

 วิชา/กิจกรรม รายละเอียด               แหล่งข้อมูล   วันกำาหนดส่ง
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บันทึกผลการศึกษา

บันทึกผลการศึกษา

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2565
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2565
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................
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บันทึกผลการศึกษา

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2566
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2566
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2566
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

บันทึกผลการศึกษา

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2567
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2567
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2567
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................
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บันทึกผลการศึกษา

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2568
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2568
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2568
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

บันทึกผลการศึกษา

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2569
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2569
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2569
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................
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บันทึกผลการศึกษา

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2570
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2570
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2570
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

บันทึกผลการศึกษา

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2571
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2571
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2571
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................
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บันทึกผลการศึกษา

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2572
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2572
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2572
 รหัสวิชา                        ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................

ข้อบังคับ  ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาควรทราบ

	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2555
	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการศึกษา	 	 	
	 ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2555	
	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยวินัยและวิธีพิจารณาโทษทางวินัยของนักศึกษา		
	 พ.ศ.	2551
	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการสอบของนักศึกษา		พ.ศ.	2552
	 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
	 พ.ศ.	2550
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง	ค่าธรรมการศึกษาระดับปริญญาตรี	 	 	
	 สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ		พ.ศ.	2562
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง	ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
	 สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ	และภาคพิเศษ	พ.ศ.	2563 
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง	ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี	
	 สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ	และภาคพิเศษ	พ.ศ.	2563	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2563 
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง	ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
	 สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ	และภาคพิเศษ	พ.ศ.	2564 
	ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน	พ.ศ.	2550	
	ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน		พ.ศ.	2552	 	 	
	ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน	(ฉบับที่	2)		
	 พ.ศ.	2558
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๕
————————————————-

 โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับ 
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุม 
ที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๕”
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้สำาหรับการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษตามหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับระเบียบคำาสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  “อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลา 
ในวันทำาการปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการ
จัดการศึกษาอื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติถึงแม้จะศึกษาในวันทำาการปกติก็ตาม
  “หลักสูตร”   หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง	การเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการเทียบโอน	 	 	
	 ผลการเรียน	พ.ศ.	2553
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง		การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา	 	 	
	 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำาเร็จ
	 การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2563
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง	การเทียบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไประหว่าง	
	 หลักสูตร	ฉบับปรับปรุงปี	พ.ศ.	2558	กับปี	พ.ศ.	2563
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง	การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตร
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2562	 	
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง	การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ	
	 บัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่	หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2562
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง	การเทียบโอนผลการเรียน		 	 	
	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล	พ.ศ.	2563
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง		การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหาร	 	 	
	 ธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ	พ.ศ.	2564	 	 	
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง		การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต		
	 สาขาวิชาการบัญชี	พ.ศ.	2564	 	
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง		การแก้ไขรหัสวิชาในการเทียบโอนผลการเรียน		
	 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	สาขาวิชาการบัญชี	พ.ศ.	2564	 	 	
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง		การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตร
	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	พ.ศ.	2564	 	 		
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง		การแก้ไขปีพุทธศักราชการเทียบโอนผลการเรียน		
	 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำาเร็จการศึกษา	ในระดับ 
	 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2564	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา	
	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	พ.ศ.	2564	 	 		
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง	การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร	
	 บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต	พ.ศ.	2564			
	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เรื่อง	การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร	
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 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอำานาจออกประกาศคำาสั่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

หมวด ๑
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับเข้าศึกษา

————————————————-
 ข้อ  ๖  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  ๖.๑ สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
  ๖.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
  ๖.๓ ไม่ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะ
ประพฤติเสื่อมเสีย
  ๖.๔ มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อกำาหนดของหลักสูตร
 ข้อ ๗ วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ เข้าศึกษา 
ทุกระบบการศึกษาซึ่งอาจใช้วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๒
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา

————————————————-
 ข้อ ๘ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
  ๘.๑ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ที่ได้รับการอนุมัติ
ให้ย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือผู้ที่รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อจะต้องไปรายงานตัว
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่กำาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
  ๘.๒ กรณีที่นักศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆไป
 ข้อ ๙ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและ
ชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งต้องนำาส่งหลักฐาน การสำาเร็จการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัย
กำาหนด

หมวด ๓
การรับย้ายนักศึกษา

————————————————-
 ข้อ ๑๐ เกณฑ์การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
  ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่ง 
สภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
  ๑๐.๒ คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  ๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัติที่กำาหนดไว้ตามข้อ ๖
  ๑๐.๒.๒ ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการ
ศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
  ๑๐.๓ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน

หมวด ๔
การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง

————————————————-
 ข้อ ๑๑ การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง
  ๑๑.๑ ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้ว อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติม
ได้แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้ในข้อ ๖
  ๑๑.๒ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษายื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาค
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
  ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำาเนินการเทียบโอนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน

หมวด ๕
ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร
————————————————-

 ข้อ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา
  ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์มหาวิทยาลัย
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อาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชาเท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ สำาหรับการจัดการศึกษาให้นักศึกษาภาคพิเศษ
ในภาคฤดูร้อนให้นับเป็น ๑ ภาคการศึกษาปกติ
  ๑๒.๒ การคิดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
  ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อย
กว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๑๒.๒.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๑๒.๒.๔ การทำาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบ
หมายที่ใช้เวลาทำาโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี 
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบ ทวิภาค
 ข้อ ๑๓ การจัดหลักสูตร
  ๑๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย
  ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
รอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเองผู้อื่น และสังคม เป็น
ผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ สามารถนำาความรู้ไปใช้ในการดำาเนินชีวิตและดำารงตนอยู่ในสังคม
ได้เป็นอย่างดี
  ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้านวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้
  ๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตร
ระดับเดียวกัน
  ๑๓.๒ จำานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
  ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสำาหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 
๑๒ ปีการศึกษา สำาหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา

  ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาสำาหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่
เกิน ๑๕ ปีการศึกษา สำาหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา

หมวด ๖
การลงทะเบียนวิชาเรียน

————————————————-
 ข้อ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มหรือถอนรายวิชาให้ดำาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในกำาหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่เปิดภาคการศึกษา
  ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำาระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
  ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต 
และสามารถลงทะเบียนรายวิชาสำาหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
  การศึกษาสำาหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน๑๕ หน่วยกิต
  กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต สำาหรับ 
การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการ 
ลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑๕ หน่วยกิต สำาหรับการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาค
การศึกษาต่อปีการศึกษาตามวรรคสอง ให้ยื่นคำาร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา
ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
  ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไม่
อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็น
สมควรอนุญาตโดยให้พิจารณาเป็นรายกรณี โดยคำานึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาเป็นสำาคัญ
  ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให้นักศึกษาท่ีถูกถอดถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา
อันเนื่องจากระเบียบทางการเงิน กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้
ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชำาระ
ค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ค้างชำาระเสมือนเป็น 
ผู้ลาพักการศึกษา



มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน  ภาคปกติ114 115

  ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือ
มีข้อตกลงเฉพาะกรณี อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่เปิด
สอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมดหรือบางส่วนได้
หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยชำาระค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
  ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของหลักสูตรให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้น
ตกเป็นโมฆะและรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นให้ได้รับสัญลักษณ์ W
  ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆเพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ได้ถ้าอาจารย์ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหา
วิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องชำาระค่าหน่วยกิต รายวิชานั้นตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงิน 
ค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามีเวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดจะได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ Au

หมวด ๗
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา

————————————————-
 ข้อ ๑๕ การเพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา
  ๑๕.๑ การเพิ่มรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระทำาได้ภายในกำาหนด๑๕ วัน 
นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในกำาหนด ๗ วัน นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน
  ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระทำาได้ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วันและ
จะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W สำาหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไม่ได้รับเงินค่า 
ลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน
  ๑๕.๓ ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให้เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

หมวด ๘
การลาพักการศึกษาและลาออก

————————————————-
 ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา
  ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้
  ๑๖.๑.๑ ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร

  ๑๖.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
  ๑๖.๑.๓ เจ็บป่วย
  ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย
  ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยสั่งให้พักการศึกษา
  ๑๖.๑.๖ เหตุ อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่ต้องศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
  ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่าให้ยื่นใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ทั้งนี้ต้องยื่นใบลาพักการศึกษาก่อนวัน
เริ่มสอบปลายภาคการศึกษา
  ๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่าจะต้องชำาระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 ข้อ ๑๗ การลาออกนักศึกษาท่ีประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาออกตามแบบท่ี
มหาวิทยาลัยกำาหนด

หมวด ๙
การโอนย้าย

————————————————-
 ข้อ ๑๘ การโอนย้ายสาขาวิชา
  ๑๘.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ
  ๑๘.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  ๑๘.๒.๑ นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิมและได้เรียนตาม
แผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษาปกติท้ังน้ีไม่นับภาคการศึกษาท่ี
ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา
  ๑๘.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของสาขา
วิชาและคณะที่ประสงค์จะขอย้ายไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกำาหนด
  ๑๘.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและ
คณะ ที่จะรับย้ายไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ
  ๑๘.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 
วันเปิดภาคการศึกษา
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  ๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดให้
นำามาเทียบโอนได้ตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และนำาผลการเรียนไปคำานวณหาค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ได้
 ข้อ ๑๙ การโอนย้ายประเภทนักศึกษานักศึกษาอาจโอนย้ายประเภทนักศึกษาจาก
นักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ โดยยื่นคำาร้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล

————————————————-
 ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐หรือข้อบังคับ
อื่นใดในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะสำาเร็จการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

     (นายสุชาติ เมืองแก้ว)
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๕
————————————————-

 โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญา
ตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการ
ศึกษาในปัจจุบัน
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕”
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้สำาหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาค
ปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำาสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  “อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลา 
ในวันทำาการปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการ
จัดการศึกษาอื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาทำาการปกติก็ตาม
  “หลักสูตร”   หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศคำาสั่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

หมวด ๑
การวัดและประเมินผลการศึกษา

————————————————-
 ข้อ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา
  ๖.๑ ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
การวัดผลต้องทำาตลอดภาคการศึกษา โดยวิธีการต่าง ๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การ
ทำางานกลุ่ม การสอบกลางภาคการศึกษาและให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนน
ระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๗๐ของคะแนนรวมทั้งหมด เว้นแต่รายวิชา
ในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาโครงงานที่ไม่มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในทำานองเดียวกันนี้
  กรณีสาขาวิชาใด ที่องค์กรวิชาชีพได้กำาหนดหลักเกณฑ์การวัดและการ
ประเมินผลการศึกษาไว้ให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพนั้น
  ๖.๒ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
  ๖.๓ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าช้ันเรียนแต่ละรายวิชาไม่ตำ่ากว่า
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผลในรายวิชานั้น
  ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 
๖๐ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชานั้น 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
 ระบบนี้ใช้สำาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่า
สอบได้ ต้องไม่ตำ่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น “E” ต้องลง 
ทะเบียนเรียนซำ้าจนกว่าจะสอบได้ กรณีได้ค่าระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาเลือกสามารถไป
เลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาเดียวกันแทนได้
 เว้นแต่ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือรายวิชาอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบผ่าน 
ต้องไม่ตำ่ากว่า “C”
   ๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำาหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังน้ี
  ระดับการประเมิน     ผลการศึกษา
   PD (Pass with Distinction)  ผ่านดีเยี่ยม
   P (Pass)     ผ่าน
   F (Fail)     ไม่ผ่าน
ระบบนี้ใช้สำาหรับการประเมินรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำาหนดเฉพาะของ
หลักสูตร
   ๖.๔.๓ สัญลักษณ์ I (Incomplete) ใช้สำาหรับบันทึกการประเมิน
ที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษา
ที่ได้สัญลักษณ์ “I” ต้องดำาเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นใน
ภาคการศึกษาถัดไป ดังนี้
    (๑) กรณีนักศึกษายังทำางานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณา 
ผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว หากพ้นกำาหนดให้ 
นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
    (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษา
จะต้องยื่นคำาร้องขอสอบปลายภาคพร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อ 
มหาวิทยาลัย
    (๒.๑) กรณีอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องไปรับหลักฐาน
การอนุญาตให้สอบไปติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจำาวิชา เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จ
สิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำาหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I”เป็น “E” หรือ “F” 
แล้วแต่กรณี



มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน  ภาคปกติ120 121

    (๒.๒) กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนาย
ทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
  ๖.๕ สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้
   Au (Audit) ใช้สำาหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
   W (Withdraw) ใช้สำาหรับกรณี ดังต่อไปนี้
    (๑) รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก 
วิชาเรียน ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
    (๒) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งให้พัก
การศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
    (๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควร
ให้ยกเลิกวิชาเรียนในรายวิชานั้น หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นทั้งหมด
    (๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ
 ข้อ ๗ การเรียนซำ้า
  ๗.๑ รายวิชาใด ๆ ที่นักศึกษาสอบได้ “D” หรือตำ่ากว่า นักศึกษาสามารถลง
ทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ำาได้
  ๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ผลประเมิน
เป็น “E” หรือ “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซำ้า
 ข้อ ๘ ผลการประเมินเป็น “PD” “P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไม่นำามาคำานวณ
หาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
 ข้อ ๙ การนับหน่วยกิตสะสม และการคำานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
  ๙.๑ มหาวิทยาลัย จะคำานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จากหน่วยกิตและ
ค่าระดับคะแนนของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
  ๙.๒ การคำานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นำาเอาผลคูณของจำานวน
หน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชา มารวมกันแล้วหารด้วยจำานวนหน่วยกิตของ
รายวิชาทั้งหมด
  ๙.๓ เม่ือนักศึกษาเรียนได้จำานวนหน่วยกิตครบตามที่กำาหนดไว้ ใน
หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชา 
เพิ่มเติม เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำาหนด
ตามหลักสูตร

หมวด ๒
การสำาเร็จการศึกษา

————————————————-
 ข้อ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะ
ต้องยื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาและชำาระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา  
๔๕ วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน
 ข้อ ๑๑ ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
  ๑๑.๑ มีความประพฤติดี
  ๑๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรรวมท้ังเ ง่ือนไขท่ี 
สภามหาวิทยาลัยกำาหนด
  ๑๑.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่ากว่า ๒.๐๐
  ๑๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
๖ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
๘ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
  ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า ๙ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๙ ปีการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่
น้อยกว่า ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๑ ปีการศึกษา
  ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอ่ืนๆให้เป็นไปตามเง่ือนไขอ่ืนท่ี
มหาวิทยาลัยกำาหนด
  ๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
 ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา 
และให้ถือวันที่อนุมัติผลการศึกษาเป็นวันที่สำาเร็จการศึกษา

หมวด ๓
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

————————————————-
 ข้อ ๑๓ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้
  ๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ 
ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
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   ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตำ่า
กว่า๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
   ๑๓.๑.๒ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตำ่า
กว่า๑.๗๐ ในภาคการศึกษาปกติ 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 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำาหนดแต่
ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตำ่ากว่า ๑.๗๐
   ๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินกำาหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาด
คุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๒ และ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  ๑๓.๒ สำาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ใน
เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
   ๑๓.๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำาหนดแต่
ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตำ่ากว่า ๑.๗๐
   ๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินกำาหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาด
คุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  ๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา กรณีอื่นที่ไม่ใช่โดยการประเมินผลมีดังนี้
   ๑๓.๓.๑ ตาย
   ๑๓.๓.๒ ลาออก
   ๑๓.๓.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
   ๑๓.๓.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่งตาม
ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
   ๑๓.๓.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
และไม่ได้ลาพักการศึกษา
   ๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือ กระทำาการ
อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียน
นักศึกษา

หมวด ๔
การให้ปริญญาเกียรตินิยม

————————————————-
 ข้อ ๑๔ ผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑๔.๑ ผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้
   ๑๔.๑.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป
   ๑๔.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตำ่ากว่า D 
หรือไม่ตำ่ากว่า 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 ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
สองต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้
   ๑๔.๒.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๓.๖๐
   ๑๔.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓
  ๑๔.๓ ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
ระดับอนุปริญญาตามประกาศมหาวิทยาลัย
  ๑๔.๓.๑ ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียน
จากระดับอนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้
   ๑๔.๓.๑.๑ สอบได้ค่ าระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมในระดับ
อนุปริญญาจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐
   ๑๔.๓.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตำ่ากว่า D 
หรือ ไม่ตำ่ากว่า P
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   ๑๔.๓.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน๔ ภาคการศึกษา
ปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๗ ภาคการศึกษา
   ๑๔.๓.๒ ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอน
ผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ทุกข้อดังต่อไปนี้
    ๑๔.๓.๒.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ
อนุปริญญาจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕
    ๑๔.๓.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๓.๑.๒ และ๑๔.๓.๑.๓

หมวด ๕
บทเฉพาะกาล

————————————————-
 ข้อ ๑๕ นักศึกษาที่ เข้ าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ ใช้ข้อบั ง คับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ 
ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะสำาเร็จการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 

     (นายสุชาติ เมืองแก้ว)
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วย วินัยและวิธีพิจารณาโทษทางวินัยของนักศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๑
————————————————-

 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับวิทยาลัยครูเลย ว่าด้วย วินัยลักษณะความผิด  
การลงโทษ และวิธีพิจารณาโทษนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยุติธรรม
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ ในวันที่ ๑๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย วินัยและวิธี
พิจารณาโทษทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑”
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับวิทยาลัยครูเลย ว่าด้วย วินัยลักษณะความผิด การลงโทษ 
และวิธีพิจารณาโทษนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๕ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำาสั่งอื่นใด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
 ข้อ ๓ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
  “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  “อธิการบดี”   หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  “นักศึกษา”   หมายความว่า นักศึกษาทุกระดับที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  “เจ้าหน้าที่”   หมายความว่า เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับนักศึกษา
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  “คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง” หมายความว่า คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง ที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนหามูลและพฤติการณ์ที่เป็นความ
ผิดวินัยนักศึกษา
  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”  หมายความว่า คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์คำาสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับนี้
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศ เพื่อให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมีความต้องวินิจฉัยตีความตามข้อบังคับ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๒
วินัยและโทษทางวินัย

 ข้อ ๖ นักศึกษาต้องรักษาวินัยของนักศึกษาและปฏิบัติตามกฎ คำาสั่ง ประกาศระเบียบ 
และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยทุกประการอย่างเคร่งครัดนักศึกษาผู้ใดไม่รักษาวินัยหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎ คำาสั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง เป็นความผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
 ข้อ ๗ นักศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข้อ ๘ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคมไทยนักศึกษาผู้ใดกระทำาผิดต่อกฎหมายอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรม จริยธรรม หรือ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
 ข้อ ๙ นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีระหว่างกัน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน และรักษาไว้ซ่ึงช่ือเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยนักศึกษาผู้ใด 
ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือทำาร้ายร่างกายกัน ประพฤติในสิ่งที่นำามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ผู้อื่นหรือ
มหาวิทยาลัย อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
 ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องเช่ือฟังคำาตักเตือน คำาแนะนำาหรือคำาส่ังของอาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ี 
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
 ในกรณีที่มีเหตุสมควร เมื่อบรรดาอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจ
บัตรประจำาตัวนักศึกษา นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำาตัวนักศึกษา เช่น ในการใช้บริการห้อง
สมุดหรือห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในห้องสอบ หรือในมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในร่างกาย
และทรัพย์สิน เป็นต้น

 การฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามคำาตักเตือน คำาแนะนำา หรือคำาสั่งของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ 
ผู้กระทำาการโดยชอบ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยหรือผู้อื่นอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
 ข้อ ๑๑ นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพ เหมาะสมแก่กาลเทศะ หรือเครื่องแบบ
นักศึกษาเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย
 การแต่งกายของนักศึกษาในงานพิธี การสอบไล่ การสอบกลางภาค หรือในกรณี
ที่จำาเป็นต้องมีเครื่องแบบเฉพาะปฏิบัติงานหรือเครื่องแบบเฉพาะสายวิชาชีพ ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
 ในโอกาสทั่วไปให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพ และในกรณีที่นักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบ
นักศึกษา ไม่ว่าภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย พึงต้องมีพฤติกรรมที่สุภาพเรียบร้อยและ
เหมาะสม เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
 ข้อ ๑๒ นักศึกษาต้องเคารพและให้เกียรติต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อนนักศึกษา
ตามแบบจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
 การดูถูก ดูหมิ่น หมิ่นประมาท เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง กลั่นแกล้ง อาจารย์เจ้า
หน้าที่ หรือเพื่อนนักศึกษา เป็นความผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
 ข้อ ๑๓ นักศึกษาต้องช่วยดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด 
คุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
การลัก การยักยอก การทำาลายหรือทำาให้เสื่อมค่าแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่น
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นการกระทำาผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
 ข้อ ๑๔ การกระทำาอื่นนอกจากที่กำาหนดไว้แล้วในหมวดนี้ หากก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อมหาวิทยาลัย หรือกระทำาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว เป็นความผิดวินัยนักศึกษา
 ข้อ ๑๕ โทษทางวินัยนักศึกษา มี ๕ สถาน คือ
  (๑) ว่ากล่าวตักเตือน
  (๒) ภาคทัณฑ์
  (๓) ประกันทัณฑ์บน
  (๔) สั่งพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา มีกำาหนดไม่เกิน 
หนึ่งปีการศึกษา
  (๕) ให้พ้นสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาการกำาหนดโทษตาม (๑) (๒) และ 
(๓) อาจกำาหนดให้นักศึกษาบำาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และหรือเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตน
ด้วยก็ได้โทษตาม (๔) และ (๕) เป็นโทษวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
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หมวด ๓
การสอบสวนและวิธีพิจารณาลงโทษ

 ข้อ ๑๖ เมื่อความปรากฏว่ามีการประพฤติผิดวินัยของนักศึกษา หรือมีการกล่าวหา
เป็นหนังสือว่านักศึกษาผู้ใดกระทำาผิดวินัยนักศึกษาที่พึงต้องได้รับโทษทางวินัยนักศึกษาให้
อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นโดยพลัน เพื่อทำาการสอบสวนหาข้อเท็จ
จริงตามข้อบังคับนี้ และ ในการสอบสวนต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
 ในกรณีที่มีการกระทำาผิดวินัยเกิดขึ้นในคณะใดคณะหนึ่ง และนักศึกษาคณะนั้นเป็น
ผู้กระทำาผิดโดยไม่มีนักศึกษาคณะอื่นเกี่ยวข้อง ให้คณบดีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อเท็จจริงขึ้นและมีอำานาจดำาเนินการตามข้อบังคับนี้ และเมื่อได้ดำาเนินการแล้วให้รายงานผล
การดำาเนินงานต่ออธิการบดีเพื่อทราบ
 ในกรณีข้อเท็จจริงปรากฏโดยชัดแจ้งว่านักศึกษาผู้ใดมีพฤติกรรม หรือกระทำาความ
ผิดเล็กน้อย ให้อธิการบดีหรือคณบดี หรือผู้ที่อธิการบดีหรือคณบดีมอบหมาย เรียกนักศึกษา
เพื่อว่ากล่าวตักเตือน ให้ยุติหรือระงับการกระทำา หรือมีพฤติการณ์ที่กระทำานั้นเสียโดยไม่ต้อง 
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก็ได้
 ข้อ ๑๗ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานหรือ 
ผู้ปฏิบัติงานประจำาของมหาวิทยาลัยจำานวนไม่น้อยสามคน ซึ่งประกอบไปด้วยประกอบประธาน
กรรมการ และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการและอาจให้
มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องมีผู้ดำารงตำาแหน่งนิติกรหรือผู้ได้รับปริญญา
ทางกฎหมายหรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำาเนินการทางวินัยหรือผู้มีประสบการณ์
ด้านการดำาเนินการทางวินัยอย่างน้อยหนึ่งคน
 ข้อ ๑๘ เมื่อประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้รับคำาสั่งแต่งตั้งแล้ว ให้ดำาเนิน
การประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว เพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน ต่อไปคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงต้องทำาการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการสอบสวนได้รับทราบคำาส่ัง แล้วรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้มหาวิทยาลัยทราบ
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่สามารถดำาเนินการให้แล้วเสร็จทัน
กำาหนดระยะเวลาในวรรคก่อน ให้รายงานสาเหตุที่ทำาให้ไม่อาจสอบสวนให้แล้วเสร็จน้ันต่อ
อธิการบดีเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวนก็ได้ ท้ังน้ีอธิการบดีอาจอนุญาตให้ขยายระยะ
เวลาการสอบสวน ได้ไม่เกินสามสิบวัน และอาจขยายระยะเวลานั้นได้ไม่เกินสองครั้ง
 ข้อ ๑๙ การประชุมเพื่อทำาการสอบพยานบุคคล จะต้องมีกรรมการสอบสวนเข้า
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

 ในกรณีที่ประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในวัน
ประชุม ให้กรรมการสอบสวนที่มาประชุมเลือกกรรมการสอบสวนคนหนึ่งทำาหน้าที่ประธานแทน
ในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงวันนั้น
 ข้อ ๒๐ ในการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้น จะต้องให้โอกาสนักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาได้มี
โอกาสโต้แย้งหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ และอาจยื่นคำาชี้แจงเพิ่มเติมหรือให้ถ้อยคำาเพิ่มเติม
ก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จได้
 ในการแสวงหาพยานหลักฐานให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีอำานาจเรียก
เอกสารหลักฐานใด ๆ จากหน่วยงาน หรือเรียกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
สอบสวนมาให้ข้อเท็จจริงใด ๆ หรือเพื่อประกอบการพิจารณาสำานวนการสอบสวนได้
 ข้อ ๒๑ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ 
เสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปสำานวนความ เสนอฐานความผิด และโทษ
ทางวินัยนักศึกษาเพื่อให้อธิการบดี หรือคณบดี ตามแต่กรณีซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง พิจารณาสั่งลงโทษ ดังต่อไปนี้
  (๑) กรณีเป็นการที่นักศึกษากระทำาผิดเล็กน้อย หรือประพฤติผิดวินัย
นักศึกษา แต่ความผิดดังกล่าวไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษสถานเบาและหากมีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ 
จะนำามาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
  (๒) กรณีเป็นการประพฤติผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง ให้สั่งลงโทษ  
พักการเรียน พักการให้ปริญญา มีกำาหนดไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา หรือให้พ้นสภาพจากนักศึกษา 
ตามพฤติการณ์แห่งการกระทำาความผิดนั้น
 ในการสั่งลงโทษตามวรรคก่อน ให้มหาวิทยาลัยแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำาสั่งลงโทษดังกล่าว 
แก่นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษให้ทราบโดยนักศึกษามีสิทธิอุทธรณ์คำาสั่งลงโทษได้ตามข้อบังคับนี้
 ในการพิจารณาสั่งลงโทษนักศึกษา ให้พิจารณาถึง ความผิดครั้งแรก ความรู้เท่าไม่ถึง
การณ์ เจตนา มูลเหตุจูงใจ หรือเป็นการกระทำาความผิดฐานเดิมซำ้าซาก นั้นมาพิจารณาประกอบ
เป็นเหตุลดหย่อนโทษหรือเพิ่มโทษทางวินัยด้วย

หมวด ๔
การอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์

 ข้อ ๒๒ ในกรณีที่นักศึกษาผู้ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับนี้ ไม่เห็นด้วยกับคำา
ส่ังลงโทษที่ได้รับ หรือมีข้อเท็จจริงใด ๆ เพิ่มเติมอันจะทำาให้ไม่ต้องได้รับโทษ หรือได้รับการ 
ลดโทษ หรือได้รับการยกเว้นโทษทางวินัย นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คำาสั่งลงโทษต่ออธิการบดี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำาสั่งลงโทษ การอุทธรณ์คำาสั่งลงโทษนั้นเป็นกรณีเฉพาะตัว 
นักศึกษาจะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้



มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน  ภาคปกติ130 131

 การยื่นอุทธรณ์ย่อมไม่เป็นการทุเลาการลงโทษตามคำาสั่ง เว้นแต่อธิการบดีเห็นสมควร 
หรือนักศึกษาทำาคำาร้องขอทุเลาการลงโทษยื่นต่ออธิการบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ 
คำาสั่งลงโทษ โดยแสดงเหตุผลที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติการณ์ว่าเหตุใดจึงสมควรทุเลาการลงโทษ ทั้งนี้
การยื่นอุทธรณ์ไม่ถือว่าเป็นเหตุผลที่สมควรทุเลาการลงโทษ เมื่ออธิการบดีได้รับคำาร้องแล้วให้
พิจารณาคำาร้องโดยเร็วในกรณีที่พิจารณาอนุญาตให้รอการลงโทษตามคำาส่ังไว้ก่อนเพื่อรอผล
การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๒๓
 ข้อ ๒๓ ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีความชำานาญการและบุคคลผู้ซ่ึงมีความเป็นกลาง 
จำานวนไม่น้อยกว่าสิบสองคนเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์กลางคณะกรรมการอุทธรณ์กลาง  
อาจแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
  (๑) แต่งตั้งบุคคลจากคณะ คณะละไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
  (๒) แต่งตั้งบุคคลจากกองพัฒนานักศึกษาจำานวนไม่น้อยกว่าสามคน
  (๓) แต่งตั้งบุคคลจากงานนิติการ จำานวนไม่น้อยกว่าสามคน
 เมื่ออธิการบดีได้รับคำาอุทธรณ์แล้ว ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งแต่ง
ตั้งบุคคลจากคณะกรรมการอุทธรณ์กลาง จำานวนไม่น้อยกว่าสามคน ประกอบด้วยประธาน
กรรมการ กรรมการ และเลขานุการ เพื่อพิจารณาอุทธรณ์และสรุปผลการพิจารณาอุทธรณ์
เสนอต่ออธิการบดีพิจารณาสั่งการก็ได้ โดยต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับคำาสั่งแต่งตั้ง ในกรณีมีเหตุจำาเป็นสามารถขอขยายเวลาได้ไม่
เกินสองคราว คราวละไม่เกินสิบห้าวัน
 ข้อ ๒๔ ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้พิจารณาจากอุทธรณ์ ข้อเท็จจริง เอกสาร 
บันทึกถ้อยคำา และพยานหลักฐานในชั้นการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  
มาประกอบการพิจารณา และอาจสอบสวนพยานเพิ่มเติมด้วยก็ได้เพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม
 ข้อ ๒๕ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วให้ดำาเนินการดัง
ต่อไปนี้
  (๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องเหมาะสมกับความผิดแล้วให้มีมติยก
อุทธรณ์
  (๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด ให้มีมติ 
งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษตามที่เห็นสมควรแก้ไข
  (๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และเห็นว่าการ
กระทำาของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัย หรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทำาผิด
วินัยให้มีมติกลับ ให้ยกโทษ

  (๔) ถ้าเห็นว่าข้อความในคำาสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมให้มีมติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความให้ถูกต้องเหมาะสม
  (๕) ถ้าเห็นว่าสมควรดำาเนินการโดยประการอ่ืนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติได้ตามสมควรแก่กรณี
 ข้อ ๒๖ การวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ให้อธิการบดีมีคำาสั่ง 
ยกยืน กลับ หรือแก้ไขคำาสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์
 คำาสั่งตามวรรคหนึ่งให้กำาหนดเวลาเริ่มมีผลของคำาสั่งย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำาสั่ง
ลงโทษ หรือกำาหนดเวลาเริ่มต้นของคำาสั่งในลักษณะอ่ืนได้ตามท่ีอธิการบดีเห็นสมควรหาก 
ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในคำาวินิจฉัยชี้ขาด อาจใช้สิทธิได้ตามกฎหมายต่อไป
 ข้อ ๒๗ หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ข้อใดซึ่งข้อบังคับนี้มิได้กำาหนดไว้โดยเฉพาะ  
ให้อธิการบดีมีอำานาจสั่งการหรือปฏิบัติได้ตามที่เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
 

    (นายสุชาติ เมืองแก้ว)
    อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
    ทำาหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๒

————————————————-
 เพื่อให้การดำาเนินการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบและทุกระดับการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำาเนินกระบวนการสอบวัด
ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการสอบของ
นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒”
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐บรรดาข้อบังคับหรือระเบียบใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  “นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  “ประธานกรรมการดำาเนินการสอบ” หมายความว่า อธิการบดีหรือผู้ได้รับ
แต่งตั้งจากอธิการบดีให้เป็นประธานควบคุมดูแล และดำาเนินการสอบหรือประธานอำานวยการ
สอบ
  “ผู้กำากับการสอบ” หมายความว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้
ควบคุมดูแล กำากับ และดำาเนินการสอบ
  “การสอบ”  หมายความว่า การสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา การ
สอบกลางภาคการศึกษา หรือการสอบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดสอบขึ้น
 ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในการสอบดังต่อไปนี้
  ๕.๑ ข้อปฏิบัติในการสอบทั่วไป
   ๕.๑.๑ นักศึกษาต้องแต่งกายตามเครื่องแบบที่กำาหนดไว้ตาม

ระเบียบ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายสำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษหรือรูป
แบบการศึกษาอื่น ๆ ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามแบบประเพณีนิยม
   ๕.๑.๒ นักศึกษาต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ทราบว่า
รายวิชาสอบ สถานที่สอบอยู่ ณ ที่ใด ห้องใด และวันเวลาใด
   ๕.๑.๓ นักศึกษาต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตาม
สมควร ห้ามเข้าสอบหลังจากเริ่มสอบในวิชานั้นไปแล้ว ๑๕ นาที
   ๕.๑.๔ ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
   ๕.๑.๕ นักศึกษาคนใดสอบเสร็จ ต้องออกห่างจากห้องสอบและ
ไม่กระทำาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบที่สอบอยู่ แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะออกจากห้องสอบ
ก่อนเวลา ๓๐ นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไม่ได้
   ๕.๑.๖ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การสอบคำาสั่งของผู้กำากับการสอบ อย่างเคร่งครัด
   ๕.๑.๗ ห้ามนักศึกษาส่งเสียงดัง หรือทำาความรำาคาญหรือแสดง
กิริยามารยาท ไม่เหมาะสมในห้องสอบหรือบริเวณข้างเคียง
   ๕.๑.๘ เมื่อหมดเวลาสอบ นักศึกษาต้องหยุดทำาข้อสอบและต้อง
ส่งข้อสอบหรือทำาตามคำาสั่งของผู้กำากับการสอบทันที
  ๕.๒ ข้อปฏิบัติกรณีเป็นการทุจริตในการสอบ
   ๕.๒.๑ ห้ามนักศึกษานำาเอกสาร โน้ตย่อ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ เข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
อาจารย์ประจำาวิชาที่สอนวิชานั้น นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่าส่อทุจริตหรือทุจริตการสอบ
   ๕.๒.๒ นักศึกษาต้องระวังมิให้นักศึกษาคนอื่นคัดลอกคำาตอบของ
ตน รวมทั้งไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลาสอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีเหตุความจำาเป็นให้แจ้งต่อผู้กำากับ
การสอบเท่านั้น นักศึกษาผู้ใด ฝ่าฝืนจะถือว่าส่อทุจริตหรือทุจริตการสอบ
   ๕.๒.๓ นักศึกษาต้องนั่งตามที่ที่ผู้กำากับการสอบกำาหนดและจะ
เปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตจากผู้กำากับการสอบไม่ได้ นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่าส่อทุจริต
หรือทุจริตการสอบ
   ๕.๒.๔ ห้ามนักศึกษานำาเอกสารใดๆ ท่ีผู้กำากับการสอบแจกให้
ออกไปจากห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์ประจำาวิชาที่สอนวิชานั้นอนุญาตให้นำาออกจากห้องสอบได้ 
นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่าส่อทุจริตหรือทุจริตการสอบ
 ข้อ ๖ นักศึกษาผู้ใดกระทำาการฝ่าฝืน หรือพยายามกระทำาการฝ่าฝืนตามข้อ ๕.๑ ใน
การสอบวิชาใดให้ผู้กำากับการสอบตักเตือน หากนักศึกษาผู้นั้นไม่เชื่อฟังคำาตักเตือนให้ผู้กำากับ
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การสอบสั่งให้นักศึกษาผู้นั้นออกจากห้องสอบ แล้วรายงานประธานกรรมการดำาเนินการสอบ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยให้ผลการเรียนตกหรือสอบ ไม่ผ่านในรายวิชานั้นและพิจารณาดำาเนินการ
ลงโทษต่อไป
 ในกรณีนักศึกษาไม่มาสอบ หรือมาสอบไม่ทันกำาหนดเวลาตามข้อ ๕.๑.๓ ให้ถือว่า
นักศึกษา ผู้นั้นขาดสอบ และสอบตกหรือสอบไม่ผ่านในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น เว้นแต่นักศึกษา
ยื่นคำาร้องต่อมหาวิทยาลัยแสดงเหตุผลที่ไม่ได้มาสอบ พร้อมทั้งขออนุญาตสอบใหม่ต่อมหา
วิทยาลัย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัยใน
ภาคเรียนนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยอนุญาตแล้วจึงสอบใหม่ได้ หากไม่ยื่นคำาร้องภายในกำาหนดเวลา
ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสอบตกหรือสอบไม่ผ่านในรายวิชานั้น
 ข้อ ๗ เมื่อพบนักศึกษาทุจริตในการสอบ ตามข้อ ๕.๒ ให้ผู้กำากับการสอบรวบรวม
พยานหลักฐานที่แสดงการทุจริตในการสอบและให้ยุติการสอบ พร้อมนำาผู้ทุจริตการสอบไปยัง
ประธานกรรมการดำาเนินการสอบหรือคณะกรรมการดำาเนินการสอบและบันทึกลักษณะการ 
กระทำาผิดลงตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ลงลายมือชื่อของผู้กำากับการสอบ พร้อมแนบ
กระดาษคำาตอบ เอกสาร วัตถุใดๆ ที่เป็นพยานหลักฐานและให้นักศึกษาลงนามรับทราบหนังสือ
รับรองในข้อความนั้น หากนักศึกษาสารภาพหรือปฏิเสธหรือมีเงื่อนไขให้ลงลายมือชื่อรับรองไว้
 กรณีที่นักศึกษารับสารภาพว่าทุจริตจริงตามพยานหลักฐาน ก็ให้ประธานกรรมการ
ดำาเนินการสอบตรวจสอบแล้วให้มหาวิทยาลัยปรับตกหรือสอบไม่ผ่านในรายวิชาน้ันโดยไม่ต้อง
มีการสอบสวน หากนักศึกษาปฏิเสธหรือมีเงื่อนไขใดที่ต้องแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง ให้
มหาวิทยาลัยตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อทำาการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีน้ัน โดยจะต้อง
สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และอาจขยายระยะเวลาได้ ไม่เกิน ๒ ครั้งๆละ ๓๐ วัน
 เมื่อสอบสวนเป็นที่ยุติแล้วว่านักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้มหาวิทยาลัยปรับตก
หรือสอบไม่ผ่านในรายวิชานั้น หากไม่พบทุจริตให้ดำาเนินการสอบใหม่ภายใน ๓๐ วันนับจาก
มหาวิทยาลัยมีคำาสั่ง
 กรณีนักศึกษารับสารภาพว่าทุจริตในการสอบ ให้มหาวิทยาลัยลงโทษในสถานเบาโดย
ไม่ต้องสอบสวนวินัยนักศึกษา
 ข้อ ๘ ในการสอบวิชาใดมีหลักฐานที่แสดงว่าข้อสอบในรายวิชานั้นได้ล่วงรู้ถึงนักศึกษา 
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก่อนทำาการสอบ หรือหลังสอบในรายวิชานั้นให้ประธานกรรมการดำาเนิน
การสอบเสนอให้อธิการบดีสั่งยกเลิกการสอบในรายวิชานั้น และให้จัดทำาข้อสอบใหม่และดำาเนิน
การสอบขึ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ยกเลิกการสอบนั้น

 ข้อ ๙ การดำาเนินการตามข้อบังคับนี้และพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษาให้นำาความใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย วินัย ลักษณะความผิดการลงโทษ และวิธีพิจารณาโทษนักศึกษา
มาใช้บังคับแก่ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
 ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 

     (นายสุชาติ เมืองแก้ว)
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

—————————————
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และมติท่ีประชุมของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมคร้ังท่ี ๗/ ๒๕๕๐ วันที่ ๒๐ 
สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้ออกระเบียบ ไว้ดังนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการออก 
หลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคำาส่ังอ่ืนใดท่ีขัดแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 “นายกสภา”  หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 “อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 “นายทะเบียน”  หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแต่งตั้งให้
เป็นนายทะเบียน
 “สถาบันสมทบ” หมายถึง สถาบันศึกษาอ่ืนท่ีเข้าสมทบกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย เพื่ออนุมัติและรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 ข้อ ๕ หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้มีดังต่อไปนี้
  ๕.๑ ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร
  ๕.๒ วุฒิบัตร
  ๕.๓ ใบรับรองผลการศึกษา
  ๕.๔ ใบรับรองคุณวุฒิ
  ๕.๕ ใบรายงานผลการศึกษา
  ๕.๖ ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา

 ข้อ ๖ แบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ ๕ ให้ใช้แบบพิมพ์ที่กำาหนด
ตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบพิมพ์ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
 ข้อ      ๗        ให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบควบคุม เก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์หลักฐาน 
แสดงผลการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ ถูกต้อง โดยให้มีบัญชีคุมและสามารถตรวจสอบได้
 ข้อ ๘ ให้นายทะเบียนทำาหน้าท่ีรับผิดชอบ และดำาเนินการออกหลักฐานแสดงผล 
การศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 กรณีสถาบันสมทบ ให้หัวหน้าสถานศึกษาที่เข้าสมทบ ดำาเนินการออกหลักฐานแสดง
ผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 ข้อ ๙ วันที่สำาเร็จการศึกษาในหลักฐานแสดงผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
 ข้อ ๑๐ การออกประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร
  ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตรหรือ
ปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและได้รับการอนุมัติการให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร จาก
สภามหาวิทยาลัยแล้ว
  ๑๐.๒ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรทุกฉบับหลังจาก
นายกสภาและอธิการบดีลงนามแล้ว ให้ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง
  กรณีสถาบันสมทบ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรทุก
ฉบับให้หัวหน้าสถานศึกษาที่เข้าสมทบลงนามแล้วประทับตราดุนของสถานศึกษาที่เข้าสมทบ ให้
อธิการบดีและนายกสภาลงนาม แล้วประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
  ๑๐.๓ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำาทะเบียนผู้ที่ได้รับอนุมัติการให้ประกาศนียบัตร
อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรไว้เป็นหลักฐาน
  กรณีสถาบันสมทบ ให้สถานศึกษาที่เข้าสมทบจัดทำาทะเบียนผู้ได้รับการให้
ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรไว้เป็นหลักฐานและสำาเนาให้มหาวิทยาลัย ๑ ชุด
 ข้อ ๑๑ การออกวุฒิบัตร
  ๑๑.๑ เงื่อนไขในการออกวุฒิบัตรมหาวิทยาลัยจะออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่าน
การ อบรมในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า ๓ เดือน หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
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  ๑๑.๒ ให้อธิการบดีและผู้อำานวยการโครงการอบรม ลงนามพร้อมประทับ
ตราดุนของมหาวิทยาลัยในวุฒิบัตรที่ออกให้
  ๑๑.๓ ให้มหาวิทยาลัยทำาทะเบียนการออกวุฒิบัตรเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 ข้อ ๑๒ การออกใบรับรองผลการศึกษา
  ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่ 
นักศึกษาที่ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติเป็นผู้สำาเร็จการศึกษา
ซึ่งกำาลังรออนุมัติผลการศึกษาจากคณะกรรมการวิชาการ
  กรณีสถาบันสมทบ ให้สถาบันศึกษาที่เข้าสมทบจัดทำาทะเบียนใบรับรองผล
การศึกษาที่ออกให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน และสำาเนาให้มหาวิทยาลัย ๑ ชุด
  ๑๒.๒ ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่าย
เจ้าของใบรับรอง และอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ลงนามพร้อมกับ
ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
  กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนของ
สถานศึกษาที่เข้าสมทบลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับรอง หัวหน้าสถานศึกษาที่เข้าสมทบ 
ลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของสถานศึกษาที่เข้าสมทบ และอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
อธิการบดี มอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
 ข้อ ๑๓ การออกใบรับรองคุณวุฒิ
  ๑๓.๑ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองคุณวุฒิแก่ผู้ที่
สำาเร็จการศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา และได้รับอนุมัติการให้
ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแล้ว จากสภามหาวิทยาลัย
  กรณีสถาบันสมทบ ให้สถานศึกษาที่เข้าสมทบจัดทำาทะเบียนใบรับรอง
คุณวุฒิ ที่ออกให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน และสำาเนาให้มหาวิทยาลัย ๑ ชุด
  ๑๓.๒ ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของ
ใบรับรอง และอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ลงนามพร้อมกับประทับ
ตราดุนของมหาวิทยาลัย
  กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ให้นายทะเบียนของสถาน
ศึกษาที่เข้าสมทบลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับรอง หัวหน้าสถานศึกษาที่เข้าสมทบลงนาม
พร้อมกับประทับตราดุนของสถานศึกษาที่เข้าสมทบ และอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๔ การออกใบรายงานผลการศึกษา
  ๑๔.๑ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรายงานผลการศึกษา
ให้แก่ผู้ที่มี สภาพนักศึกษาและกำาลังศึกษาอยู่ หรือผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตร หรือผู้ที่สำาเร็จ 
การศึกษาแล้ว หรือผู้ที่ เคยศึกษาแต่ไม่สำาเร็จการศึกษา และยื่นคำาร้องขอตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกำาหนด
  ๑๔.๒ ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนและอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
  กรณีสถาบันสมทบ ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับให้นายทะเบียนและ
หัวหน้าสถานศึกษาท่ีเข้าสมทบ ลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของสถานศึกษาท่ีเข้าสมทบ
และอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ลงนามพร้อมประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัย
 ข้อ ๑๕ ใบรับรองผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษาให้ออก
เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนกรณีท่ีต้องการเป็นภาษาไทยให้ยื่นคำาร้องขอตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย
กำาหนด
 ข้อ ๑๖ การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
  ๑๖.๑ ในกรณีที่ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตรวุฒิบัตร หรือ
ใบรับรองคุณวุฒิ สูญหายหรือชำารุดจนใช้การไม่ได้ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบแทนให้ โดย
ให้ผู้ขอยื่นคำาร้องขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
  กรณีสถาบันสมทบ ในกรณีท่ีประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตรปริญญาบัตร 
วุฒิบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิสูญหาย หรือชำารุดจนใช้การไม่ได้ให้สถานศึกษาที่เข้าสมทบ
พิจารณาออกใบแทนให้ตามที่เห็นสมควร โดยให้ผู้ขอยื่นคำาร้องขอตามแบบที่สถานศึกษาที่เข้า 
สมทบกำาหนด
  ๑๖.๒ ในกรณีที่ระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหายหรือชำารุดจนไม่สามารถ
จะออกใบรายงานผลการศึกษาได้ ถ้าผู้ขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่นแสดงผลการศึกษา ซึ่ง
อธิการบดีพิจารณาเห็นว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนโดยไม่ต้องลงราย
ละเอียด ผลการศึกษา แต่ให้หมายเหตุไว้ด้วยว่าหลักฐาน
แสดงผลการศึกษาสูญหาย
  กรณีสถาบันสมทบ ในกรณีท่ีระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหาย หรือชำารุด
จนไม่สามารถจะออกใบรายงานผลการศึกษาได้ ถ้าผู้ขอหรือสถานศึกษาท่ีเข้าสมทบมีหลักฐานอ่ืน 
แสดงผลการศึกษาซึ่งหัวหน้าสถานศึกษาท่ีเข้าสมทบพิจารณาเห็นว่าเป็นหลักฐานท่ีเชื่อถือได้ 
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ให้หัวหน้าสถานศึกษาที่เข้าสมทบออกใบแทน โดยไม่ต้องลงรายละเอียดผลการศึกษา แต่ให้
หมายเหตุไว้ด้วยว่าหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย
  ๑๖.๓ ใบแทนทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายของเจ้าของใบแทน 
และอธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัย
  กรณีสถาบันสมทบ ใบแทนทุกฉบับ ให้นายทะเบียนและหัวหน้าสถาน
ศึกษาที่เข้าสมทบ ลงนามพร้อมประทับตราดุนของสถาบันที่เข้าสมทบ และอธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
 ข้อ ๑๗ ให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบ เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการออก 
หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามประกาศหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยการเก็บค่าธรรมเนียมนี้ 
ไม่ใช้บังคับในการออกหลักฐานตามข้อ ๕.๔
และ ๕.๕ สำาหรับการออกครั้งแรกเมื่อสำาเร็จการศึกษา
 ข้อ ๑๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดใน
กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

     (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำาหรับนักศึกษาภาคปกติ

พ.ศ. ๒๕๖๒

...................................................

 อาศัยอำานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ และโดยความเห็นชอบของ 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกำาหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำาหรับนักศึกษาภาคปกติไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน

  ๑.๑ คณะวิทยาการจัดการ

  ที่           หลักสูตร                     สาขาวิชา            ค่าธรรมเนียม (บาท)

   ๑     บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่             ๒๕,๐๐๐

  ๑.๒ คณะครุศาสตร์

   ที่           หลักสูตร                       สาขาวิชา        ค่าธรรมเนียม (บาท)

 ๑ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) การศึกษาปฐมวัย ๘,๕๐๐

 ๒ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) การประถมศึกษา ๘,๕๐๐

 ๓ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ภาษาไทย ๘,๕๐๐

 ๔ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) สังคมศึกษา ๘,๕๐๐

 ๕ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) พลศึกษา ๘,๕๐๐

 ๖ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ภาษาอังกฤษ ๘,๕๐๐

 ๗ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) คณิตศาสตร์ ๘,๕๐๐

 ๘ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๙,๐๐๐
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   ที่           หลักสูตร                       สาขาวิชา        ค่าธรรมเนียม (บาท)

 ๙ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ฟิสิกส์ ๙,๐๐๐

 ๑๐ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) เคมี ๙,๐๐๐

 ๑๑ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ชีววิทยา ๙,๐๐๐

 ๑๒ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) คอมพิวเตอร์ศึกษา ๙,๐๐๐

 ๑๓ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ศิลปศึกษา ๙,๐๐๐

 ๑๔ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ดนตรีศึกษา ๙,๐๐๐

 ๑๕ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) นาฏศิลป์ ๙,๐๐๐

 ๑๖ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) อุตสาหกรรมศิลป์ ๑๐,๕๐๐

 กรณีลงทะเบียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิตต่อภาคเรียน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา

ร้อยละ ๖๐ ของค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒

          ข้อ ๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายครั้ง และค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียก

เก็บเมื่อแรกเข้าให้ใช้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสำาหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตาม

ข้อ ๒ และ ๓

 ทั้งนี้ สำาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย)

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ

พ.ศ. 2563

...................................................

 อาศัยอำานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ข้อ 6 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงกำาหนดค่าธรรมเนียม 

การศึกษาระดับปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษา  ภาคปกติ และภาคพิเศษ ไว้ดังนี้

 อัตราค่าธรรมเนียมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 ข้อ 1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน

  (1.1) คณะครุศาสตร์

ค่าธรรมเนียม (บาท)ที่ หลักสูตร (4 ปี)

1 ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 10,500
2 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป 9,000
3 ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ 9,000
4 ครุศาสตรบัณฑิต เคมี 9,000
5 ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 9,000
6 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 9,000
7 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา 9,000
8 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา 9,000
9 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ 9,000
10 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 8,500
11 ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา 8,500
12 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 8,500
13 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 8,500
14 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 8,500
15 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 8,500
16 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 8,500

สาขาวิชา

ภาคปกติ

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ม.รภ. เลย

ภาคพิเศษ (กศ.พ.)

ศูนย์ฯ

จ.ขอนแก่น

 

หลักสูตร/
สาขาวิชา
เหล่านี้
ได้เคยใช้กับ
นักศึกษา
รหัส 62 
เป็นต้นมา
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หลักสูตร/สาขาวิชา
เหล่านี้ได้เคยใช้กับ
นักศึกษา  รหัส 59 
เป็นต้นมา

ค่าธรรมเนียม (บาท)ที่ หลักสูตร (4 ปี)

1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนและอังกฤษ 21,000

  เพื่อการสื่อสาร   

2 ศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาชุมชน 8,500 6,500 7,400

3 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ 9,000 6,300 7,300

4 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดิจิตอลอาร์ต 9,000 7,000 8,000

5 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์ 8,700 6,800 7,800

6 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 8,500 6,700 7,700

7 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ 8,500 6,600 7,600

8 ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์ 8,300 6,300 7,300

  และสารสนเทศศาสตร์ 

9 รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร์ 8,200 6,300 7,200

 บัณฑิต 

10 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 8,500  

11 ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ ดนตรี หรือ 8,700 6,800 7,800

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศิลป์

สาขาวิชา

ภาคปกติ

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ม.รภ. เลย

ภาคพิเศษ (กศ.พ.)

ศูนย์ฯ

จ.ขอนแก่น

 

 

หลักสูตร/
สาขาวิชา
เหล่านี้ได้
เคยใช้กับ
นักศึกษา            
รหัส 60 
เป็นต้นมา

-หลักสูตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขา
วิชาดนตรี 
ได้เคยใช้กับ
นักศึกษา
รหัส 55-59     
(รหัส 60 ไม่มี
นักศึกษา) 
-หลักสูตร
ศิลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
ดุริยางคศิลป์
ได้เคยใช้กับ
นักศึกษารหัส 
61 เป็นต้นมา

  (1.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่าธรรมเนียม (บาท)ที่ หลักสูตร (4 ปี)

1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน 9,500 7,800 9,000

2 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและ 9,000 7,300 8,300

  การโรงแรม 

3 เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 7,500 6,400 7,400

4 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ 8,000 7,700 8,700

5 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี 8,000 7,200 8,200

6 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 8,000 7,700 8,700

7 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ 25,000

  การค้าสมัยใหม่   

8 นิเทศศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8,600 6,800 7,800

  หรือ นิเทศศาสตร์

 

9 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์หรือ 10,000 8,000 9,000

  การจัดการโลจิสติกส์

  และซัพพลายเซน

10 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8,600 7,200 8,200

  หรือคอมพิวเตอร์

  ธุรกิจดิจิทัล 

สาขาวิชา

ภาคปกติ

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ม.รภ. เลย

ภาคพิเศษ (กศ.พ.)

ศูนย์ฯ

จ.ขอนแก่น

หลักสูตร/สาขา
วิชานี้ได้เคยใช้กับ
นักศึกษารหัส 58             
เป็นต้นมา

หลักสูตร/สาขาวิชา
เหล่านี้ได้เคยใช้กับ
นักศึกษารหัส 59 
เป็นต้นมา

หลักสูตร/สาขาวิชา
เหล่านี้ได้เคยใช้กับ
นักศึกษา   รหัส 60 
เป็นต้นมา

หลักสูตร/สาขาวิชานี้ได้

เคยใช้กับนักศึกษารหัส 

62    เป็นต้นมา

-สาขาวิชาเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชนได้เคยใช้กับ

นักศึกษารหัส 55-58 

-สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ได้เคยใช้กับนักศึกษารหัส 

59 เป็นต้นมา

-สาขาวิชาการจัดการ

โลจิสติกส์ได้เคยใช้กับ

นักศึกษารหัส 57-61 

-สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกส์และซัพพลายเซน

ได้เคยใช้กับนักศึกษารหัส 

62 เป็นต้นมา

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจได้เคยใช้กับ

นักศึกษารหัส 58-62 

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจดิจิทัลใช้กับนักศึกษา

รหัส 63เป็นต้นไป

  (1.3) คณะวิทยาการจัดการ



มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน  ภาคปกติ146 147

ค่าธรรมเนียม (บาท)ที่ หลักสูตร (4 ปี)

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8,800 7,300 8,300

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 8,800 7,300 8,300

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8,700 6,900 7,700

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 8,500 6,800 7,600

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และ 8,500 6,800 7,600

  เทคโนโลยีอาหาร 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ 8,500 6,600 7,600

7 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 8,500 6,500 7,500

8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ 8,500 6,700 7,600

9 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา 8,500 6,600 7,600

  และการออกกำาลังกาย 

10 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 8,500 6,800 7,600

11 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 8,500 6,700 7,500

12 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ 8,500 6,700 7,500

13 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 8,000 6,200 7,100

สาขาวิชา

ภาคปกติ

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ม.รภ. เลย

ภาคพิเศษ (กศ.พ.)

ศูนย์ฯ

จ.ขอนแก่น

 

หลักสูตร/
สาขาวิชา
เหล่านี้ได้
เคยใช้กับ
นักศึกษา
รหัส 60 
เป็นต้นมา

  (1.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าธรรมเนียม (บาท)ที่ หลักสูตร (4 ปี)

1 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา 8,300 6,500 7,500

 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา - 7,200 8,200

 (รับผู้สำาเร็จการศึกษา

 ระดับอนุปริญญาหรือ

 เทียบเท่า) 

2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต 13,000 - -

3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและ 13,000 10,500 -

  อิเล็กทรอนิกส์

 

4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ  13,000 10,500 -

  หรือวิศวกรรมการจัดการ

  อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา

ภาคปกติ

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ม.รภ. เลย

ภาคพิเศษ (กศ.พ.)

ศูนย์ฯ

จ.ขอนแก่น

หลักสูตร/
สาขาวิชาเหล่านี้     
ได้เคยใช้กับนักศึกษา   
รหัส 59 เป็นต้นมา

หลักสูตร/สาขาวิชานี้
ได้เคยใช้กับนักศึกษา
รหัส 60    เป็นต้นมา

- สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการได้เคยใช้
กับนักศึกษา
รหัส 57-61
- สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม ได้เคย
ใช้กับนักศึกษา
รหัส 62 เป็นต้นมา

  (1.5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 กรณีภาคปกติลงทะเบียนไม่เกิน 10 หน่วยกิตต่อภาคเรียน และภาคพิเศษลงทะเบียน

ไม่เกิน 7 หน่วยกิต ต่อภาคเรียน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 60 ของค่าธรรมเนียม

การศึกษา

 กรณีนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาพิเศษอื่นๆ ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่กำาหนดไว้ในแต่ละโครงการจัดการศึกษานั้น

 ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายครั้ง

  (2.1) ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียน 200 บาท

  (2.2) ค่าปรับรายการลงทะเบียนช้ากว่ากำาหนด ครั้งละ 200 บาท
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  (2.3) ค่าปรับการชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากำาหนด วันละ 50 

บาท ยกเว้นกรณีที่นักศึกษานั้นได้รับทุนกู้ยืมตามโครงการของรัฐบาล

  (2.4) ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ 700 บาท

  (2.5) ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่

ชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งละ 500 บาท และต้องชำาระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ในภาคเรียนที่หยุดการเรียนให้ครบทุกภาคเรียน

  (2.6) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ ภาค

ปกติ ครั้งละ 500 บาท และภาคพิเศษ ครั้งละ 1,000 บาท

  (2.7) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษา

นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำางาน ภาคปกติ 

หน่วยกิตละ 50 บาท และภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 150 บาท

  (2.8) ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายไปศึกษาต่างสาขาวิชา ครั้งละ 500 บาท

  (2.9) ค่าธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษาจากภาคปกติ เป็นภาคพิเศษ 

ครั้งละ 500 บาท

  (2.10) ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายนักศึกษาไปสถาบันการศึกษาอื่น ครั้งละ 

500 บาท

  (2.11) ค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา คือ ใบรับรองผล

การศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการศึกษา ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา และ

ใบรับรองความประพฤติ ฉบับละ 100 บาท

  (2.12) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแทนใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นที่

มหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว ฉบับละ 50 บาท

  (2.13) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำาตัวนักศึกษาใหม่ กรณีชำารุดสูญหาย 

ครั้งละ 100 บาท

  (2.14) ค่าปรับท่ีเกิดจากการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร 

เกินกว่าระยะเวลาท่ีกำาหนด 3 เดือน โดยนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยประกาศให้มารับ ชุดละ 500 บาท

  (2.15)ค่าปรับกรณีการใช้บริการหอสมุด การใช้บริการคอมพิวเตอร์ หรือ

การใช้บริการอื่นใดที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

และทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

  (2.16) ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง กรณีนอกเหนือจากที่

กำาหนดไว้ในข้อ 2.1 ถึง 2.15 ให้มหาวิทยาลัยกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม และทำาเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัย

 ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเมื่อแรกเข้า

  (3.1) ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา 

ค่าบัตรประจำาตัว และค่าเอกสารอื่น ๆ 1,000 บาท

  (3.2) ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 500 บาท

 สำาหรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ให้แยกบัญชีเป็นเงินรับฝากเพื่อถอนคืนให้กับ

นักศึกษาที่มิได้ทำาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และให้ยื่นคำาร้องของเงินคืนภายใน 90 วัน

นับจากวันที่สำาเร็จการศึกษาหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่มาถอนคืนภายในระยะเวลา

ที่กำาหนด ให้มหาวิทยาลัยโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย)

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ที่

ที่

หลักสูตร (4 ปี)

หลักสูตร (4 ปี)

1 ครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ 9,500 -

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563)

1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 23,500 -

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563)

สาขาวิชา

สาขาวิชา

ภาคปกติ

ภาคปกติ

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ภาคพิเศษ (กศ.พ.)

ภาคพิเศษ (กศ.พ.)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

...................................................

 อาศัยอำานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ข้อ 6 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จึงกำาหนดค่าธรรมเนียมการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ไว้ดังนี้

 อัตราค่าธรรมเนียมนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่  1 ปี 

การศึกษา 2564

 ข้อ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน

  (1.1) คณะครุศาสตร์

  (1.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ หลักสูตร (4 ปี)

1 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 12,000 -

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)  

2 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12,000 -

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563)  

3 เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 8,500 -

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563)  

4 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดดิจิทัล 8,500 -

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

5 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ 8,500 -

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563)  

 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ - 8,000

 (รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า)

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

สาขาวิชา
ภาคปกติ

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ภาคพิเศษ (กศ.พ.)

  (1.3) คณะวิทยาการจัดการ

ที่ หลักสูตร (4 ปี)

1 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขศาสตร์ 8,500 6,800

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)  

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต     วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 9,500 -

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563)  

สาขาวิชา
ภาคปกติ

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ภาคพิเศษ (กศ.พ.)

  (1.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ที่ หลักสูตร (4 ปี)

1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการออกแบบและผลิต 13,000 -

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

สาขาวิชา
ภาคปกติ

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ภาคพิเศษ (กศ.พ.)

  (1.5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 กรณีภาคปกติลงทะเบียนไม่เกิน 10 หน่วยกิตต่อภาคเรียน และภาคพิเศษลงทะเบียน
ไม่เกิน 7 หน่วยกิตต่อภาคเรียน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 60 ของค่าธรรมเนียม
การศึกษา
 กรณีนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาพิเศษอื่น ๆ ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามข้อบังคับระเบียบ ประกาศ ที่กำาหนดไว้ในแต่ละโครงการจัดการศึกษานั้น
 ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายครั้ง
  (2.1) ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียน 200 บาท
  (2.2) ค่าปรับรายการลงทะเบียนช้ากว่ากำาหนด ครั้งละ 200 บาท
  (2.3) ค่าปรับการชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากำาหนด วันละ  
50 บาท ยกเว้นกรณีที่นักศึกษานั้นได้รับทุนกู้ยืมตามโครงการของรัฐบาล
  (2.4) ค่ารักษาสภานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ 700 บาท
  (2.5) ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่
ชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งละ 500 บาท และต้องชำาระค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาในภาคเรียนที่หยุดการเรียนให้ครบทุกภาคเรียน
  (2.6) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ 
ภาคปกติ ครั้งละ 500 บาท และภาคพิเศษ ครั้งละ 1,000 บาท
  (2.7) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำางาน ภาคปกติ 
หน่วยกิตละ 50 บาท และภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 150 บาท
  (2.8) ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายไปศึกษาต่างสาขาวิชา ครั้งละ 500 บาท
  (2.9) ค่าธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษาจากภาคปกติ เป็นภาคพิเศษ 
ครั้งละ 500 บาท
  (2.10) ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายนักศึกษาไปสถาบันการศึกษาอื่น ครั้งละ 
500 บาท

  (2.11) ค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา คือ ใบรับรอง 
ผลการศึกษาใบรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการศึกษา ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา และ
ใบรับรองความประพฤติ ฉบับละ 100 บาท
  (2.12) ค่าธรรมเนียมการออกแบบแทนใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว ฉบับละ 50 บาท
  (2.13) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำาตัวนักศึกษาใหม่ กรณีชำารุด 
สูญหาย ครั้งละ 100 บาท
  (2.14) ค่าปรับที่เกิดจากการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร 
ปริญญาบัตร เกินกว่าระยะเวลาที่กำาหนด 3 เดือน โดยนับจากวันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ 
มารับ ชุดละ 500 บาท
  (2.15) ค่าปรับกรณีการใช้บริการหอสมุด การใช้บริการคอมพิวเตอร์ หรือ
การใช้บริการอื่นใดที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
และทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
  (2.16) ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง กรณีนอกเหนือจาก
ที่กำาหนดไว้ในข้อ 2.1 ถึง 2.15 ให้มหาวิทยาลัยกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม และทำาเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
 ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเมื่อแรกเข้า
  (3.1) ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา 
ค่าบัตรประจำาตัว และค่าเอกสารอื่น ๆ 1,000 บาท
  (3.2) ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 500 บาท
   สำาหรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ให้แยกบัญชีเป็นเงินรับ
ฝากเพื่อถอนคืนให้กับนักศึกษาที่มิได้ทำาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และให้ยื่นคำาร้อง
ขอเงินคืนภายใน 90 วันนับจากวันที่สำาเร็จการศึกษาหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่
มาถอนคืนภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดให้มหาวิทยาลัยโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย)
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ

พ.ศ. 2564

..............................................................

 อาศัยอำานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ข้อ 6 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ในการประชุมครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 จึงกำาหนดค่าธรรมเนียมการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ไว้ดังนี้

 อัตราค่าธรรมเนียมน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี 

การศึกษา 2564

 ข้อ 1ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน

  (1.1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ หลักสูตร (4 ปี)

1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดิจิทัลอาร์ต 9,000 - -

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

สาขาวิชา
ภาคปกติ

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ม.รภ. เลย

ภาคพิเศษ (กศ.พ.)
ศูนย์ฯ

จ.ขอนแก่น

ที่

ที ่

หลักสูตร (4 ปี)

หลักสูตร (4 ปี)

1 บัญชีบัณฑิต การบัญชี 8,000 - -

 บัญชีบัณฑิต การบัญชี - 8,000 9,000

 รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563)   

2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ - - 9,000

 รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563   

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และ 8,700 - -

  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีประยุกต์ 8,500 - -

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)   

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร 8,500 - -

 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563)   

สาขาวิชา

สาขาวิชา

ภาคปกติ

ภาคปกติ

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ม.รภ. เลย

ม.รภ. เลย

ภาคพิเศษ (กศ.พ.)

ภาคพิเศษ (กศ.พ.)

ศูนย์ฯ
จ.ขอนแก่น

ศูนย์ฯ
จ.ขอนแก่น

  (1.2) คณะวิทยาการจัดการ

  (1.3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 กรณีภาคปกติลงทะเบียนไม่เกิน 10 หน่วยกิตต่อภาคเรียน และภาคพิเศษลงทะเบียน
ไม่เกิน 7 หน่วยกิต ต่อภาคเรียน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 60 ของค่าธรรมเนียม
การศึกษา
 กรณีนักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาพิเศษอื่น ๆ ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการ
ศึกษาตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่กำาหนดไว้ในแต่ละโครงการจัดการศึกษานั้น
 
 ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายครั้ง
  (2.1) ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียน 200 บาท
  (2.2) ค่าปรับรายการลงทะเบียนช้ากว่ากำาหนด ครั้งละ 200 บาท
  (2.3) ค่าปรับการชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากำาหนด วันละ  
50 บาท ยกเว้นกรณีที่นักศึกษานั้นได้รับทุนกู้ยืมตามโครงการของรัฐบาล
  (2.4) ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ 700 บาท
  (2.5) ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา เน่ืองจากพ้นสภาพเพราะเหตุ 
ไม่ชำาระค่ะรรมเนียมการศึกษา ครั้งละ 500 บาท และต้องชำาระค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาในภาคเรียนที่หยุดการเรียนให้ครบ ทุกภาคเรียน
  (2.6) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ ภาคปกติ 
ครั้งละ 500 บาท และภาคพิเศษ ครั้งละ 1,000 บาท
  (2.7) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษา
นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำางาน ภาคปกติ 
หน่วยกิตละ 50 บาท และภาคพิเศษ  หน่วยกิตละ 150 บาท
  (2.8) ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายไปศึกษาต่างสาขาวิชา ครั้งละ 500 บาท
  (2.9) ค่าธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษาจากภาคปกติ เป็นภาคพิเศษ 
ครั้งละ 500 บาท
  (2.10) ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายนักศึกษาไปสถาบันการศึกษาอื่น ครั้งละ 
500 บาท
  (2.11) ค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา คือ ใบรับรอง 
ผลการศึกษาใบรับรองคุณวุฒิใบรายงานผลการศึกษา ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา  
ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา และใบรับรองความประพฤติ ฉบับละ 100 บาท
  (2.12) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแทนใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นที่
มหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว ฉบับละ 50 บาท

  (2.13) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำาตัวนักศึกษาใหม่ กรณีชำารุด สูญหาย 
 ครั้งละ 100 บาท
  (2.14) ค่าปรับที่เกิดจากการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร  
ปริญญาบัตร เกินกว่าระยะเวลาที่กำาหนด 3 เดือน โดยนับจากวันที่มหาวิทยาลัยประกาศ 
ให้มารับ ชุดละ 500 บาท
  (2.15) ค่าปรับกรณีการใช้บริการหอสมุด การใช้บริการคอมพิวเตอร์ หรือ
การใช้บริการอื่นใดที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
และทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
  (2.16) ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง กรณีนอกเหนือจากที่
กำาหนดไว้ในข้อ 2.1 ถึง 2.15 ให้มหาวิทยาลัยกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม และทำาเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

 ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเมื่อแรกเข้า
  (3.1) ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา 
ค่าบัตรประจำาตัวและ ค่าเอกสารอื่น ๆ 1,000 บาท
  (3.2) ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 500 บาท
    สำาหรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ให้แยกบัญชีเป็นเงินรับฝาก
เพื่อถอนคืนให้กับนักศึกษาที่มิได้ทำาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และให้ยื่นคำาร้อง
ขอเงินคืนภายใน 90 วัน นับจากวันที่สำาเร็จการศึกษาหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หาก
ไม่มาถอนคืนภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด ให้มหาวิทยาลัยโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย 

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย)
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  พ.ศ.๒๕๕๐

...............................................................................................

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน 

ได้มากขึ้น

 ฉะนั้น  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๐ 

เมื่อวันที่ ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๐  ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ  ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ในภาคฤดูร้อน  พ.ศ. ๒๕๕๐

 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๕๐เป็นต้นไป

 ข้อ  ๓  การเปิดภาคฤดูร้อนให้ถือเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ  ใช้ระยะเวลาการศึกษา

ประมาณ  ๘  สัปดาห์  โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษา

ปกติ

 ข้อ  ๔  การเปิดภาคฤดูร้อน  มีความมุ่งหมายดังนี้

  ๔.๑ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีศักยภาพ มีโอกาสเลือก

เรียนรายวิชาที่เปิดสอนได้มากขึ้น

  ๔.๒ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีโอกาสศึกษารายวิชาที่ไม่

อาจเรียนได้หรือเรียนแล้วสอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ

  ๔.๓ เพื่อให้นิสิตหรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สนใจได้มี

โอกาสศึกษารายวิชาที่เปิดสอน

 ข้อ ๕ การเปิดสอนรายวิชาในภาคฤดูร้อน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้   

การเปิดสอนรายวิชาให้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

 ข้อ  ๖  การลงทะเบียน  การเพิ่มและถอนรายวิชา  การวัดผลและการประเมินผลการ

ศึกษาและการเสนอให้ได้รับปริญญาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี

 ข้อ ๗  การดำาเนินการสอน  อาจารย์ผู้สอนคนหนึ่งจะสอนได้ไม่เกิน  6  ชั่วโมง

 ข้อ ๘ ในระหว่างท่ียังมิได้วางระเบียบออกข้อบังคับคำาสั่งหรือประกาศใด ๆ เพื่อ

ปฏิบัติการตามข้อบังคับฉบับนี้  ให้นำาระเบียบข้อบังคับ  หรือประกาศที่กำาหนดไว้สำาหรับ   

ภาคการศึกษาปกติมาใช้บังคับโดยอนุโลมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี

 ข้อ  ๙  การกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  สำาหรับการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่องกำาหนดอัตรา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ  และให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนตามอัตราค่าสอนภาคปกติ

 ข้อ  ๑๐  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐

    

     (นายสุวิทย์  คุณกิตติ)

     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

.....................................

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. ๒๕๔๗  และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๒  

เมื่อวันที่๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผล

การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒”

 ข้อ ๒  ให้ยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ

การยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑”

 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และคำาสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

  “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  “อธิการบดี” หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  “นักศึกษา” หมายความว่า    ผู้ที่ รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น 

 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น

ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย

 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนำาหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร

มหาวิทยาลัย  และให้หมายความรวมถึงการนำาเนื้อหาวิชาของรายวิชา  กลุ่มวิชาจากหลักสูตร

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการ

ศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำางานมาใช้ 

โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

 “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน  

ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ตำ่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำานาจตาม

กฎหมายให้การรับรอง

 ข้อ ๕ รายวิชาที่จะนำามาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา 

หรือเป็นรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามา

แล้วไม่เกินสิบปีนับถึงวันที่เข้าศึกษา  โดยเริ่มนับจากวันสำาเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่

มีผลการเรียน 

 ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน  ต้องมีคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใด  ดังต่อไปน้ี

  (๑) สำาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย

  (๒) สำาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย

  (๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

  (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ  

หรือจากประสบการณ์การทำางาน

 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖ (๓) (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสำาหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี และจะต้องมีความรู้พื้น

ฐานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสำาหรับระดับบัณฑิตศึกษา

 ข้อ ๗  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบมีดังต่อไปนี้

 นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

 (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือ

กลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอ

เทียบโอน เว้นแต่เป็นการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรเดียวกัน

 (๒) นักศึกษามีสิทธิที่เทียบโอนผลการเรียนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 

  (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับ

ระดับคะแนนไม่ตำ่ากว่า C หรือ P หรือเทียบเท่าสำาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือ

เทียบเท่าสำาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นำา

มาคำานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้

อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน

  (ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะนำาเอาผลการเรียนรายวิชาหรือ 

กลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนมาคำานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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 (๓) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกิน

ชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็น

ชอบแล้ว

 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น

 (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าที่สถาบัน

อุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำานาจตามกฎหมายรับรอง

 (๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือ

กลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอ

เทียบโอนผลการเรียน

 (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ตำ่ากว่าระดับ

คะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าสำาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและไม่ตำ่ากว่า

ระดับคะแนน B หรือเทียบเท่าสำาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 (๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในส่ีของ

หน่วยกิต รวมของหลักสูตรที่รับโอนระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำานวนหน่วยกิต

รวมของหลักสูตรที่รับโอน

 อนึ่ง ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา

มหาบัณฑิตในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกิน 

ร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา

 (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจะไม่นำามาคำานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมและให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับ

คะแนน

 ผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีก

สาขาหนึ่งให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนสำาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด  โดยไม่นำาเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  

และข้อ  ๕  มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผล

การเรียนเป็นรายวิชา

 ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงหรือเทียบเท่า

ให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนสำาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ 

กึ่งหนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด โดยไม่นำาเงื่อนไขใน

วรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  ๕  มาพิจารณา  และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์

สำาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

 ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบให้คณะกรรมการ

ประเมินการเทียบโอนผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน

 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  

การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำางาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ

 (๑) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา

ตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 (๒) ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตสำาหรับการศึกษานอก

ระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ทำางานเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบให้คณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนใช้วิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย

อย่างดังต่อไปนี้  เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน

 (ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้

 (ข) การทดสอบ

 (ค) การสัมภาษณ์

 (ง) การตอบคำาถาม

 (จ) การสาธิต

 ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ตำ่ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P  หรือ

เทียบเท่าสำาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ตำ่ากว่าระดับ B หรือเทียบเท่า

สำาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  จึงจะให้จำานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ

กลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน  และไม่มีการนำามาคิดค่าระดับคะแนนหรือคำานวณค่า

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ  ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P(T)

ในช่องระดับคะแนน

 ข้อ ๙ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่าง

น้อยหนึ่งปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิสำาเร็จการศึกษา

 ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบด้วย

 (๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะ 

ขอเทียบโอนผลการเรียน  เป็นประธาน

 (๒) อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจำานวนอย่าง

น้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคน โดยคำาแนะนำาของคณบดีตาม (๑) เป็นกรรมการ
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 (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ

 เมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนดำาเนินการประเมินการเทียบ

โอนผลการเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังสำานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

 ข้อ ๑๑  นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี  เว้นแต่

 (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย

 (๒) นักศึกษาซ่ึงเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตที่เคยศึกษามาแล้ว

ทั้งหมด 

 ข้อ ๑๒ นักศึกษาท่ีเทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องดำาเนินการขอเทียบโอนผลการ

เรียนและชำาระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ

อันสมควรนักศึกษาอาจขอขยายเวลาดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกินหนึ่งภาคเรียน

 นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำางาน ให้ดำาเนินการขอเทียบโอนได้ตั้งแต่ภาค 

การศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของกำาหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำาเร็จ

การศึกษา   

 ข้อ ๑๓  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ให้มีอำานาจออกประกาศให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอำานาจชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการใช้ระเบียบนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒

     (นายสุชาติ  เมืองแก้ว)

     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

—————————————
 ด้วยเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน  พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อความเหมาะสมในการเทียบโอนผลการเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ได้จัดทำาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้
สาขาวิชา หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนำาไปใช้ประกอบในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชภัฏบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
 ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัย และใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบในการ
จัดการเรียนการสอน
 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำาสั่งอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรคห้า แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า  
ให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนสำาหรับรายวิชา หรือกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ไม่เกิน
กึ่งหนึ่ง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมดโดยไม่นำาเงื่อนไขใน 
วรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำาเร็จ
การศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา”
 ข้อ ๔. ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

     (นายสุชาติเมืองแก้ว)
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ที่  ๐๐๔๑/๒๕๕๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓

—————————————
 โดยเป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เร่ืองการเก็บเงินค่าธรรมเนียม 
ในการเทียบโอนผลการเรียน อาศัยอำานาจตามความใน ข้อ ๑๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอน ผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
       ข้อที่ ๑  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ
 ๑.๑  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  เหมาจ่ายครั้งละ  ๕๐๐ บาท
 ๑.๒  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เหมาจ่ายครั้งละ  ๑,๐๐๐ บาท
 ๑.๓  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษ
  ๑.๓.๑  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเหมาจ่ายครั้งละ  ๑,๐๐๐ บาท
  ๑.๓.๒ ระดับมหาบัณฑิตเหมาจ่ายครั้งละ  ๒,๐๐๐ บาท
  ๑.๓.๓ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเหมาจ่ายครั้งละ   ๓,๐๐๐ บาท
  ๑.๓.๔ ระดับดุษฎีบัณฑิตเหมาจ่ายครั้งละ  ๓,๐๐๐ บาท
      ข้อที่ ๒ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำางาน
 ๒.๑  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  หน่วยกิตละ ๕๐ บาท
 ๒.๒  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ ๑๕๐ บาท
 ๒.๓  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษ
  ๑.๓.๑  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท
  ๑.๓.๒  ระดับมหาบัณฑิต หน่วยกิตละ ๖๐๐ บาท
  ๑.๓.๓  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หน่วยกิตละ ๑,๐๐๐ บาท
  ๑.๓.๔  ระดับดุษฎีบัณฑิต หน่วยกิตละ ๑,๐๐๐ บาท
 ให้มหาวิทยาลัยฯ เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนสำาหรับ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๓

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท   เหลืองบุตรนาค)
                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ

หมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษา ผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓

—————————————
 โดยอาศัยอำานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓ ซ่ึงกำาหนดให้ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า สามารถเทียบโอนผลการเรียนสำาหรับรายวิชา หรือกลุ่มวิชาใน 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้ไม่เกินก่ึงหน่ึงตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้
ท้ังหมด โดยไม่นำาเง่ือนไขในวรรค (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิต
รวมในเกณฑ์สำาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
 ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
จึงกำาหนดให้เทียบโอนผลการเรียนในหมวดวิชา กลุ่มวิชา รายวิชา และจำานวนหน่วยกิต ดังต่อไปน้ี
 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เทียบโอนผลการเรียนได้จำานวน ๑๔ หน่วยกิต ได้แก่
  ๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร จำานวน ๒ หน่วยกิต
   - วิชา ๐๐๐๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  ๒ (๒-๐-๔)
  ๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน ๔ หน่วยกิต
   - วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ จำานวน ๒ วิชา รวม ๔ หน่วยกิต
  ๑.๓ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน ๔ หน่วยกิต
   - วิชาเลือกกลุ่มสังคมศาสตร์ จำานวน ๒ วิชา รวม ๔ หน่วยกิต
  ๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำานวน ๔ หน่วยกิต
   - วิชาเลือกกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำานวน ๒ วิชา  
รวม ๔ หน่วยกิต
 ๒. หมวดวิชาเลือกเสรี เทียบโอนผลการเรียนได้ จำานวน ๖ หน่วยกิต 
 ท้ังน้ี ให้ใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในสาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
และใช้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบในการจัดการเรียนการสอน
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย)
                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การเทียบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ระหว่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กับปี พ.ศ. ๒๕๖๓

—————————————

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ.๒๕๕๘ และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำาไปประกอบและดำาเนินการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตร สาขาวิชาและคณะต่างๆ

 เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และมีความชัดเจนในการดำาเนินการเทียบโอนผลการเรียน หรือ

การลงทะเบียนเรียนร่วมข้ามหลักสูตรสำาหรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย 

โดยสำานักวิชาศึกษาทั่วไป จึงได้เทียบเนื้อหาสาระของรายวิชา และได้พิจารณาให้เทียบรายวิชา

ระหว่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามตารางเทียบรายวิชา 

แนบท้ายประกาศนี้  

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๘ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย)

                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สามารถเทียบกันได้

ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 กับ ปี พ.ศ. 2563

รหัสวิชา              ชื่อวิชา                    หน่วยกิต รหัสวิชา              ชื่อวิชา                    หน่วยกิต

ที่

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2563

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรฉบับปรับปรุง                      

ปี พ.ศ. 2558

1	 0001101	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 2(2-0-4)	 0001101	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 2(2-0-4)

2	 0001102	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 2(2-0-4)	 0001102	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 2(2-0-4)

3	 0001103	 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า	 2(2-0-4)	 0001103	 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า	 2(2-0-4)

4	 0001104	 การฟัง-พูด	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน	 2(2-0-4)	 0001104	 การฟัง-พูด	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน	 2(2-0-4)

	 	 ชีวิตประจำาวัน	 	 	 ชีวิตประจำาวัน 

5	 0001105	 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 2(2-0-4)	 0001105	 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 2(2-0-4)

	 	 ในชีวิตประจำาวัน	 	 	 ในชีวิตประจำาวัน 

6	 0001106	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม	 2(2-0-4)	 0001106	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม	 2(2-0-4)

7	 0001107	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ	 2(2-0-4)	 0001107	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ	 2(2-0-4)

8	 	 	 	 0001108	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	 2(2-0-4)

9	 0002101	 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม	 2(2-0-4)	 0002101	 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา	 2(2-0-4)

10	 0002102	 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน	 2(2-0-4)	 0002102	 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน	 2(2-0-4)

11	 0002103	 สุนทรียภาพทางดนตรี	 2(2-0-4)	 0002103	 สุนทรียภาพทางดนตรีกับชีวิต	 2(2-0-4)

12	 0002104	 ศิลปะและการออกแบบ	 2(2-0-4)	 0002104	 ศิลปะและการออกแบบ	 2(2-0-4)

13	 0002105	 สุนทรียภาพการแสดง	 2(2-0-4)	 0002105	 สุนทรียภาพการแสดง	 2(2-0-4)

14	 	 	 	 0002106	 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต	 2(2-0-4)

15	 0003101	 ระบบสังคมไทย	 2(2-0-4)	 0003101	 ระบบสังคมไทย	 2(2-0-4)

16	 0003102	 ระบบสังคมโลก	 2(2-0-4)	 0003102	 ระบบสังคมโลก	 2(2-0-4)

17	 0003103	 ธุรกิจกับชีวิตประจำาวัน	 2(2-0-4)	 0003103	 ธุรกิจกับชีวิตประจำาวัน	 2(2-0-4)

18	 0003104	 ไทเลยศึกษา	 2(2-0-4)	 0003104	 ไทเลยศึกษา	 2(2-0-4)

19	 0003105	 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน	 2(2-0-4)	 0003105	 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน	 2(2-0-4)

20	 0003106	 เศรษฐกิจในชีวิตประจำาวัน	 2(2-0-4)	 0003106	 เศรษฐกิจในชีวิตประจำาวัน	 2(2-0-4)

21	 	 	 	 0003107	 ความเป็นพลเมืองที่ดี	 2(2-0-4)

22	 	 	 	 0003108	 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน	 2(2-0-4)

23	 0004101	 การคิดและการตัดสินใจ	 2(2-0-4)	 0004101	 การคิดและการตัดสินใจ	 2(2-0-4)

24	 0004102	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 2(2-0-4)	 0004102	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำาหรับชีวิตประจำาวัน	 2(2-0-4)

25	 0004103	 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ	 2(2-0-4)	 0004103	 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ	 2(2-0-4)

26	 0004104	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต	 2(2-0-4)	 0004104	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต	 2(2-0-4)

27	 0004105	 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ	 2(2-0-4)	 0004105	 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ	 2(2-0-4)

28	 0004106	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)	 0004106	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

29	 0004107	 เทคนิคการบำารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิต	 2(1-2-3)	 0004107	 เทคนิคการบำารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิต	 2(2-0-4)

	 	 ประจำาวัน	 	 	 ประจำาวัน

30	 0004108	 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำาวัน	 2(2-0-4)	 0004108	 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำาวัน	 2(2-0-4)
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

—————————————

	 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรม

การจัดการอุตสาหกรรม	 หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	 โดยอาศัยอำานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ข้อ	 ๑๑	 (๑)	 จึงได้กำาหนดให้ผู้สำาเร็จการศึกษา

ระดับอนุปริญญา	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 หรือเทียบเท่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล	 เทคนิคการผลิต	 เทคนิคโลหะ	 เทคนิคอุตสาหกรรม	 เขียนแบบ

เครื่องกล	ช่างกลเกษตร	หรือสาขาวิชาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้	จำานวน	

๔๖	หน่วยกิต	ดังนี้

	 ๑.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 จำานวน	 ๑๕	 หน่วยกิต	 และหมวดวิชาเลือกเสรี	 จำานวน	 

๖	 หน่วยกิตรวมจำานวน	 	 ๒๑	 หน่วยกิต	 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 เรื่องการเทียบ

โอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำาเร็จ

การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ลงวันที่	 	 ๒๓	 เมษายน	 

พ.ศ.	๒๕๕๕

	 ๒.	หมวดวิชาเฉพาะ	จำานวนไม่น้อยกว่า	๒๕	หน่วยกิต	ได้แก่

	 	 ๒.๑	 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน	จำานวน	๗	หน่วยกิต	ได้แก่

	 	 	 วิชา		๖๐๐๒๐๐๑		การเขียนแบบวิศวกรรม		 ๓(๒-๒-๕)

	 	 	 วิชา		๖๐๐๒๐๐๓		กลศาสตร์วิศวกรรม		 ๓(๓-๐-๖)

	 	 	 วิชา		๖๐๐๒๐๐๖		ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน	 ๑(๐-๒-๑)

	 	 ๒.๒	กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	จำานวนไม่น้อยกว่า	๑๘	หน่วยกิต	ได้แก่

	 	 	 ๒.๒.๑	กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	จำานวน	๖	หน่วยกิต	

ได้แก่

	 	 	 วิชา		๖๐๒๒๕๐๑		การบำารุงรักษาทางวิศวกรรม	 ๓(๒-๒-๕)

	 	 	 วิชา		๖๐๒๓๑๐๑		กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม	 ๓(๓-๐-๖)

	 	 ๒.๒.๒	 กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	 จำานวน	 ๑๒	 หน่วยกิต	

ได้แก่

	 	 	 วิชา		๖๐๒๓๑๐๓		วิศวกรรมเครื่องมือ	 ๓(๒-๒-๕)

	 	 	 วิชา		๖๐๒๓๑๐๔		กลศาสตร์ของวัสดุ	 ๓(๓-๐-๖)	

	 	 	 วิชา		๖๐๒๓๕๐๕		การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม	 ๓(๓-๐-๖)	

	 	 	 วิชา		๖๐๒๓๗๐๑		สัมมนาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	 ๓(๓-๐-๖)		

	 ทั้งนี้	ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๖๒	เป็นต้นไป		

ประกาศ		ณ		วันที่		๘		เดือน		พฤษภาคม		พ.ศ.	๒๕๖๒

	 	 	 	 	 (รองศาสตราจารย์สมเจตน์		ดวงพิทักษ์)

	 	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รักษาราชการแทน

	 	 	 	 	 		อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

—————————————

	 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่	 หลักสูตรใหม่	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 คณะวิทยาการจัดการ	 เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	 โดยอาศัยอำานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 ว่าด้วย

การเทียบโอนผลการเรียน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ข้อ	 ๑๑	 (๑)	 จึงได้กำาหนดให้ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญา	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านการ

จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่	 หรือด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก	 หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตาม

โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันกับบริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทในกลุ่มฯ	

ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรับรอง	จำานวนไม่น้อยกว่า	๕๓	หน่วยกิต	ดังนี้

	 ๑.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 จำานวน	๑๔	หน่วยกิต	 และหมวดวิชาเลือกเสรี	 จำานวน	๖	

หน่วยกิตรวมจำานวน	 	 ๒๐	 หน่วยกิต	 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 เรื่องการเทียบโอน

ผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำาเร็จการ

ศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘	ลงวันที่	๖	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๒.	 หมวดวิชาเฉพาะ	จำานวนไม่น้อยกว่า	๓๓	หน่วยกิต	ได้แก่

	 	 ๒.๑	กลุ่มวิชาแกน	จำานวน	๒๑	หน่วยกิต	ได้แก่

	 	 	 วิชา		๓๕๐๒๑๐๑		ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจ	๑	 ๓(๒-๒-๕)

	 	 	 วิชา		๓๕๐๒๑๐๕		กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์	 ๓(๓-๐-๖)

	 	 	 วิชา		๓๕๐๒๒๐๕		เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ	 ๓(๓-๐-๖)

	 	 	 วิชา		๓๕๐๓๑๐๓		ภาษาจีนสำาหรับธุรกิจ	๑	 ๓(๒-๒-๕)

	 	 	 วิชา		๓๕๐๓๒๐๔		การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ	 ๓(๓-๐-๖)

	 	 	 วิชา		๓๕๔๑๑๐๑		หลักการตลาด	 ๓(๓-๐-๖)

	 	 	 วิชา		๓๕๖๑๑๐๕		การจัดการและองค์การ	 ๓(๓-๐-๖)

	 	 ๒.๒	 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	ได้แก่

	 	 	 ๒.๒.๑	กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติบังคับ	จำานวน	๑๒	หน่วยกิต	ได้แก่

	 	 	 	 วิชา		๓๕๕๑๘๐๑	การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการ	 ๓(๒๗๐)

	 	 	 	 	 				จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่	๑	

	 	 	 	 วิชา		๓๕๕๑๘๐๒	การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัด	 ๓(๒๗๐)

	 	 	 	 	 				การธุรกิจการค้าสมัยใหม่	๒

	 	 	 	 วิชา		๓๕๕๒๘๐๑	การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัด	 ๓(๒๗๐)

	 	 	 	 	 				การธุรกิจการค้าสมัยใหม่	๓

		 	 	 	 วิชา		๓๕๕๒๘๐๒	การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัด	 ๓(๒๗๐)

	 	 	 	 	 				การธุรกิจการค้าสมัยใหม่	๔

	 ทั้งนี้	ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๖๔	เป็นต้นไป		

ประกาศ		ณ		วันที่	๒๓	เดือน		กรกฎาคม		พ.ศ.	๒๕๖๓	

	 	 	 	 	 (รองศาสตราจารย์สมเจตน์		ดวงพิทักษ์)

	 	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ปฏิบัติราชการแทน

		 	 	 	 	 			อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๓

———————————————

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบ

โอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ (๑) จึงได้กำาหนดให้ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ จำานวน ๕๑ หน่วยกิต ดังนี้

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน ๑๔ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน  

๖ หน่วยกิต รวมจำานวน ๒๐ หน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการเทียบ

โอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำาเร็จ

การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน ๓๑ หน่วยกิต ได้แก่

  ๒.๑ กลุ่มวิชาแกน จำานวน ๒๑ หน่วยกิต ได้แก่

   วิชา  ๓๕๐๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจ ๑ ๓(๒-๒-๕)

   วิชา  ๓๕๐๒๑๐๕  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ ๓(๓-๐-๖)

   วิชา  ๓๕๐๒๒๐๕  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ   ๓(๓-๐-๖)

   วิชา  ๓๕๐๓๑๐๓  ภาษาจีนสำาหรับธุรกิจ ๑ ๓(๒-๒-๕)

   วิชา  ๓๕๐๓๒๐๔  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ ๓(๓-๐-๖)

   วิชา  ๓๕๔๑๑๐๑  หลักการตลาด ๓(๓-๐-๖)

   วิชา  ๓๕๖๑๑๐๕  การจัดการและองค์การ ๓(๓-๐-๖)

  ๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำานวน ๑๐ หน่วยกิต ได้แก่

   ๒.๒.๑ วิชาเนื้อหาเลือก จำานวน ๓ หน่วยกิต 

   ๒.๒.๒ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำานวน ๗ หน่วยกิต ได้แก่

    วิชา  ๓๕๑๓๘๐๑  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

          ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล   ๑(๙๐)

             วิชา  ๓๕๑๔๘๐๑  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

           คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล   ๖(๕๔๐)

 ทั้งนี้ ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

       

     

            (รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์)

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๔

———————————————

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ คณะวิทยาการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 

มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผล 

การเรียน พ.ศ.๒๕๕๒ จึงได้กำาหนดให้ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทางด้านการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าศึกษาต่อ

ในหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ จำานวน ๔๕ หน่วยกิต ดังนี้

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน ๑๔ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี  

จำานวน๖ หน่วยกิตรวมจำานวน ๒๐ หน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการ

เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษา 

ผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน ๒๕ หน่วยกิต ได้แก่

  ๒.๑ กลุ่มวิชาแกน จำานวน ๑๘ หน่วยกิต ได้แก่

   วิชา  ๓๕๐๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจ ๑ ๓(๒-๒-๕)

   วิชา  ๓๕๐๒๑๐๕  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ ๓(๓-๐-๖)

   วิชา  ๓๕๐๒๒๐๕  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ ๓(๓-๐-๖)

   วิชา  ๓๕๐๓๒๐๔  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ ๓(๓-๐-๖)

   วิชา  ๓๕๔๑๑๐๑  หลักการตลาด ๓(๓-๐-๖)

   วิชา  ๓๕๖๑๑๐๕  การจัดการและองค์การ ๓(๓-๐-๖) 

  ๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำานวน ๗ หน่วยกิต ได้แก่ 

   วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำานวน ๗ หน่วยกิต ได้แก่

   วิชา  ๓๕๖๓๘๐๒   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     การบริหารธุรกิจ            ๑(๙๐)

   วิชา  ๓๕๖๔๘๐๒   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     การบริหารธุรกิจ          ๖(๕๔๐)

 ทั้งนี้ ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     (รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์)

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔

———————————————

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะวิทยาการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำานาจตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ (๑)  

จึงได้กำาหนดให้ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าทางด้านการบัญชี หรือสาขา 

ที่เกี่ยวข้อง สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ จำานวน ๔๒ หน่วยกิต ดังนี้

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน ๑๔ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน  

๖ หน่วยกิต  รวมจำานวน ๒๐ หน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการเทียบโอน 

ผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำาเร็จ

การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน ๒๒ หน่วยกิต ได้แก่

  ๒.๑ กลุ่มวิชาแกน จำานวน ๑๒ หน่วยกิต ได้แก่

  วิชา  ๓๕๐๒๒๐๕  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ  ๓(๓-๐-๖)

  วิชา  ๓๕๒๑๒๐๓  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ๓(๓-๐-๖)

  วิชา  ๓๕๔๑๑๐๑  หลักการตลาด ๓(๓-๐-๖)

  วิชา  ๓๕๖๑๑๐๕  การจัดการและองค์การ ๓(๓-๐-๖)

 ๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำานวน ๑๐ หน่วยกิต ได้แก่

  ๒.๒.๑ วิชาเนื้อหาเลือก จำานวน ๓ หน่วยกิต

   วิชา  ๓๕๒xxxx   วิชาเนื้อหาเลือก (ค) ๓(x-x-x)

  ๒.๒.๒ วิชาปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำานวน ๗ หน่วยกิต

   วิชา  ๓๕๒๓๘๐๒   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     ทางการบัญชี      ๑(๙๐)

   วิชา  ๓๕๒๔๘๐๒   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี      ๖(๕๔๐)

 ทั้งนี้ ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

              (รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์)

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน

                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การแก้ไขรหัสวิชาในการเทียบโอนผลการเรียน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔

———————————————

 ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประกาศการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

ทางด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงวันที่ ๑๑ เดือน 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 แต่เน่ืองจากรายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ในข้อ ๒.๒.๑ กลุ่มวิชาเน้ือหาเลือก 

ไม่ระบุรหัสวิชาและชื่อวิชา ดังนั้น เพื่อให้การเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อยถูกต้อง และชัดเจน จึงแก้ไขรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้ ดังนี้

 ข้อ ๒.๒.๑ วิชาเนื้อหาเลือก

  แก้ไขวิชา  ๓๕๒xxxx  วิชาเนื้อหาเลือก (ค) ๓(x-x-x)

            เป็นวิชา  ๓๕๒๒๒๑๑   ภาวะผู้นำาและการทำางานเป็นทีมสำาหรับ

     นักบัญชีมืออาชีพ    ๓(๓-๐-๖)

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     

        (รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์)

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔

———————————————

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่า

ด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ (๑) จึงได้กำาหนดให้ผู้สำาเร็จการศึกษา

ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ จำานวน ๕๑ หน่วยกิต ดังนี้

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน ๑๔ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 

๖ หน่วยกิต รวมจำานวน ๒๐ หน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการเทียบ

โอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำาเร็จ

การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ๒.  หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน ๒๔ หน่วยกิต ได้แก่

  ๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จำานวน ๑๘ หน่วยกิต ได้แก่

   วิชา  ๔๑๓๑๓๐๑   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓(๒-๒-๕)

   วิชา  ๔๑๓๒๒๐๑   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ๓(๒-๒-๕)

   วิชา  ๔๑๓๒๓๐๑   การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ๓(๒-๒-๕)

   วิชา  ๔๑๓๒๔๐๑   ระบบปฏิบัติการ ๓(๒-๒-๕)

   วิชา  ๔๑๓๒๕๐๑   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ๓(๒-๒-๕)

   วิชา  ๔๑๓๒๗๐๑   ระบบการสื่อสารข้อมูลและ ๓(๒-๒-๕)

     เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง  การแก้ไขปีพุทธศักราชการเทียบโอนผลการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ

หมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔
———————————————

 ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประกาศการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา 
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตามประกาศลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 แต่เนื่องจากปีพุทธศักราชการเทียบโอนผลการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หมวดวิชาเลือกเสรีฯ (ฉบับที่ ๔) ไม่ถูกต้องตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเทียบโอน
ผลการเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำาเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ในข้อ ๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้น 
เพื่อให้การเทียบโอนผลการเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 
จึงแก้ไขปีพุทธศักราช ดังนี้
 ข้อ ๑. แก้ไขปีพุทธศักราชหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน ๑๔ หน่วยกิต และหมวด
วิชาเลือกเสรี จำานวน ๖ หน่วยกิต รวมจำานวน ๒๐ หน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี
ของนักศึกษาผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 เป็นปีพุทธศักราช  ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔
     

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์)
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 ๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จำานวน ๖ หน่วยกิต ได้แก่

   วิชา  ๔๑๓๑๖๐๓   การออกแบบและพัฒนาเว็บ ๓(๒-๒-๕)

   วิชา  ๔๑๓๔๔๐๑   วิศวกรรมซอฟต์แวร์    ๓(๒-๒-๕)

 ๓. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม จำานวน ๗ หน่วยกิต

   วิชา  ๔๑๓๓๘๐๒   เตรียมสหกิจศึกษา ๑(๙๐)

   วิชา  ๔๑๓๔๘๐๑   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ๖(๕๔๐)

     และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ทั้งนี้ ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     (รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์)

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน  ภาคปกติ184 185
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เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต พ.ศ. ๒๕๖๔
———————————————

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

การออกแบบและผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้กำาหนดให้ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้องตามความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้จำานวน ๔๓ หน่วยกิต ดังนี้

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน ๑๔ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 

๖ หน่วยกิต รวมจำานวน ๒๐ หน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการ

เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษา 

ผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน ๒๓ หน่วยกิต ได้แก่

  ๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม)  จำานวน ๘ หน่วยกิต

   วิชา  ๖๐๐๒๐๐๑  การเขียนแบบวิศวกรรม ๓(๒-๒-๕)

   วิชา  ๖๐๐๒๐๐๓  กลศาสตร์วิศวกรรม ๓(๓-๐-๖)

   วิชา  ๖๐๐๒๐๐๖  ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน ๒(๐-๔-๒)

  ๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  จำานวน ๑๕ หน่วยกิต 

  ๒.๒.๑  กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมการออกแบบและผลิต  จำานวน ๓ หน่วยกิต

           วิชา  ๖๐๓๒๑๐๓  เครื่องมือกล ๓(๒-๒-๕)

  ๒.๒.๒  กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการออกแบบและผลิต  จำานวน ๑๒ หน่วยกิต

           วิชา  ๖๐๓๓๒๐๒  การศึกษาการทำางาน ๓(๒-๒-๕)

           วิชา  ๖๐๓๔๖๐๔   คอมพิวเตอร์เชิงตัวเลขควบคุมเครื่องจักรกล

     และกรรมวิธีการผลิตอัตโนมัติ ๓(๒-๒-๕)

           วิชา  ๖๐๓๔๖๐๖   หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๓(๒-๒-๕)

     วิชา  ๖๐๓๔๖๐๗   นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ๓(๒-๒-๕) 

 ทั้งนี้  ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์)

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔

———————————————

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้กำาหนดให้ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำาลัง สาขาเครื่องกลไฟฟ้า 

สาขางานเครื่องมืออุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาโทรคมนาคม และสาขาเทคนิค

คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้จำานวน ๔๗ หน่วยกิต ดังนี้

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน ๑๔ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 

๖ หน่วยกิต รวมจำานวน ๒๐ หน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการเทียบ

โอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำาเร็จ

การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะพื้นฐาน จำานวน ๒๗ หน่วยกิต) ได้แก่

 ๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำานวน ๘ หน่วยกิต  

  วิชา  ๖๐๐๑๐๑๒  ฟิสิกส์สำาหรับวิศวกร ๓(๓-๐-๖)

  วิชา  ๖๐๐๑๐๑๓  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำาหรับวิศวกร ๑(๐-๒-๑)

  วิชา  ๖๐๐๑๐๑๔  เคมีสำาหรับวิศวกร ๓(๓-๐-๖)

  วิชา  ๖๐๐๑๐๑๕  ปฏิบัติการเคมีสำาหรับวิศวกร ๑(๐-๒-๑)

 ๒.๒ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม จำานวน ๑๒ หน่วยกิต 

  วิชา  ๖๐๐๒๐๐๒  วัสดุวิศวกรรม ๓(๓-๐-๖)

  วิชา  ๖๐๐๒๐๐๓  กลศาสตร์วิศวกรรม        ๓(๓-๐-๖)

  วิชา  ๖๐๐๒๐๐๖  ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน ๒(๐-๔-๒)

  วิชา  ๖๐๐๒๑๑๒  วงจรไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖)

  วิชา  ๖๐๐๒๑๑๓  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า ๑(๐-๒-๑)

 ๒.๓ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๗ หน่วยกิต

   วิชา  ๖๐๑๑๐๐๓  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ  

              อิเล็กทรอนิกส์              ๓(๓-๐-๖)

   วิชา  ๖๐๑๑๐๐๔  ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ

              อิเล็กทรอนิกส์   ๑(๐-๒-๑)

  วิชา  ๖๐๑๔๐๐๑  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖)

 ทั้งนี้  ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     (รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์)

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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