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คำ�นำ�
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
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เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ศึกษา มีทักษะพื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีทักษะอื่น ๆ ที่จำ�เป็น
ต่อการดำ�รงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและนิยมความเป็นไทย ดังนั้นการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เลย  น ั ก ศึ ก ษาจึงต้องมีความตั้งใจ ใฝ่รู้แ ละแสวงหาความรู ้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ต ่ า ง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามที่ระบุไว้
คู่มือนักศึกษาภาคปกติ เล่มนี้มหาวิทยาลัยจัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำ�หรับนักศึกษาใหม่
ให้ ทราบข้ อมู ล ทั่ ว ไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย เกี่ยวกั บหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บริ ก ารนั ก ศึ ก ษา
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบ แนวปฏิบัติสำ�หรับนักศึกษาในด้านการเรียนและอื่น ๆ
นอกเหนือจากนั้นนักศึกษายังสามารถใช้คู่มือเล่มนี้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักศึกษาเอง
ทั้งในด้านการเรียน และส่วนตัว ตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสำ�เร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะใช้คู่มือเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และในนาม
ของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่
ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง
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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
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
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ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย
สีประจำ�มหาวิทยาลัย
คติพจน์มหาวิทยาลัย
ปรัชญามหาวิทยาลัย

ต้นจันทน์ผา
สีฟ้าและสีชมพู
ปญฺ ญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนฺ ติ
ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด
อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

ภายในปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลยเป็น ผู ้ น ำ � การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญ ญัต ิม หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุ ไว้ ใ น มาตรา 7
“ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ สริ ม สร้ า งพลั ง ปั ญ ญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบำ�รุงรักษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำ�การสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยะฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงกำ�หนดพันธกิจไว้เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
4. การพัฒนาท้องถิ่น
5. ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
1. เป็นเลิศทางวิชาการ        
3. มีคุณธรรมและจริยธรรม  

2. ทักษะพื้นฐานดี
4. นิยมความเป็นไทย
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คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

คุณลักษณะ		

รายละเอียด/ตัวชี้วัด

1 เป็นเลิศทางวิชาการ 1.1  เชี่ยวชาญในวิชาชีพและสาขาวิชาที่สำ�เร็จการศึกษา
1.2  มีใจใฝ่สัมฤทธิ์
1.3  มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานใหม่
1.4  มีความสามารถในการจัดระบบและควบคุมงาน
1.5  มีความสามารถนำ�ความคิดสู่การปฏิบัติ
1.6  มีความสามารถบูรณาการศาสตร์ท้องถิ่นและศาสตร์
สากลสู่การพัฒนาท้องถิ่น
2 ทักษะพื้นฐานดี
2.1  มีทักษะทางการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
2.2  มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.3  มีทักษะในการเรียนรู้
2.4  มีความสามารถในการคิดเชิงระบบและกล้าแสดงออก
2.5  มีความสามารถเป็นผู้นำ�
2.6  มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
2.7  มีทักษะการทำ�งานเป็นหมู่คณะ
2.8  มีทักษะทางสังคมและมีความสามารถในการปรับตัว
3 มีคุณธรรมและ
3.1  มีความซื่อสัตย์  สุจริต ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา
จริยธรรม
      และมีระเบียบวินัย
3.2  อดทนต่องานหนักและความยากลำ�บาก
3.3  มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
3.4  มีความเมตตา  กรุณา  กตัญญูกตเวที
3.5  ฝักใฝ่คุณความดี
3.6  มองโลกในแง่ดีและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
3.7  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  องค์กร  และสังคม  
      และสามารถพึ่งพาตนเองได้
4 นิยมความเป็นไทย 4.1  มีความจงรักภักดีในชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์
4.2  ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
4.3  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  อนุรักษ์ประเพณีและ
      วัฒนธรรมไทยรวมทั้งภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 11

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
W
S

N
E

บ้านพัก
อาจารย์
บ้านพัก
อาจารย์
บ้านพัก
อาจารย์
บ้านพัก
อาจารย์

หอพัก
จันทน์ผา

ประตู
หลังมอ
สวน
เกษตร
หอพัก
อาจารย์

ศูนย์กีฬา
สระน้ำ�

สนามกีฬา
ร่วมใจ

หอพัก
บุคลากร

สระว่ายนํ้า
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หน่วยงานจัดการด้านวิชาการ
 คณะครุศาสตร์
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงานสนับสนุน
 สำ�นักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
 สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนย์วิทยบริการ
- ศูนย์คอมพิวเตอร์
- ศูนย์ภาษา
- ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
 สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
- ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 สำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ลำ�ดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

เบอร์ภายใน

1

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

41111

2

รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์

รองอธิการบดี (ฝ่ายวิชาการ)

41102

3

ผศ.ชัชชัย  พีรกมล

รองอธิการบดี (ฝ่ายบริหาร)

41107

4

ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ

รองอธิการบดี (ฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ)

41104

5

ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา

รองอธิการบดี (ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ)

41110

6

ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด

รองอธิการบดี (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)

41106

7

ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์)

42122

8

ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายบริหาร)

41105

9

ผศ.พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายการประชุมและกิจการสภาฯ)

41103

10

ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

43100

11

ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

47100

12

ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำ�นงค์

คณบดีคณะครุศาสตร์

44100

13

ผศ.เหมวดี กายใหญ่

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

45112

14

ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32807

15

ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

41141

16

ผศ.วีณา พรหมเทศ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

41126

17

ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

42120

18

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร

ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม

46100

19

รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป

59105

20

นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี

41123

21

นายจักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์

ผู้อำ�นวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

66111

จังหวัดขอนแก่น
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ข้อมูลการจัดการศึกษา






คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ข้อมูลการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ และเปิดสอนสาขาวิชาตาม
ศักยภาพ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รอบรู้  เป็นคนดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์
คณบดี
รองคณบดี
   
   

ปรัชญา		
วิสัยทัศน์		

: 042-808-000   ภายใน  042-835224-8  ต่อ 43100
:   ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
: ดร.พนิดา ตาสี
ดร.เยาวพา กองเกตุ
    นายทรัพย์อนันต์ พละบุตร
คนดี ปัญญาดี สังคมดี
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสากล
สู่สังคมอุดมปัญญา

สาขาวิชาที่เปิดสอน
1. การพัฒนาชุมชน
2. ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. ทัศนศิลป์
5. ดิจิตอลอาร์ต
6. ดุริยางคศิลป์
7. นิติศาสตร์
8. รัฐประศาสนศาสตร์
9. ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10. ภาษาไทย
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คณะครุศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ :   042-835229  ภายใน  042-835224-8  ต่อ 44100
คณบดี
:   ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำ�นงค์
รองคณบดี :   ผศ.ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน
   
ดร.อนุภูมิ คำ�ยัง
   
นางสาวธิติญา เหล่าอัน

ปรัชญา
แหล่งวิชาการ  งานผลิตพัฒนาครู  เพื่อท้องถิ่น
วิสัยทัศน์					 ปี พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำ�การผลิตและพัฒนาครู  
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
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์  :
คณบดี
:
รองคณบดี :
   
   

042-814669   ภายใน 042-835224-8 ต่อ 32807
ผศ.จารุวัลย์  รักษ์มณี
ดร.กิตติ  ตันเมืองปัก
นายสังสรรค์  หล้าพันธ์
นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล

		
ปรัชญา
แหล่งรวมวิทยาการ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ทอ้ งถิน่
วิสัยทัศน์					 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นนำ�ที่มุ่งผลิตบัณฑิต
ให้มีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สาขาวิชาที่เปิดสอน
1.  เคมี
2.  ฟิสิกส์
3.  ชีววิทยา
4.  วิทยาการคอมพิวเตอร์
5.  เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.  เกษตรศาสตร์
7.  อาหารและโภชนาการ
8.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9.  สาธารณสุขศาสตร์
10. สัตวศาสตร์
11. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
12. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำ�ลังกาย
13. คณิตศาสตร์
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์  :  
คณบดี
:  
รองคณบดี :  
   
   

ปรัชญา
วิสัยทัศน์		

042-835232  ภายใน 042-835224-8  ต่อ 47100
ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ
ผศ.ภควดี ศิริหล้า
ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์
นางณัชชา สมจันทร์

พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้องถิ่นไทยสู่สากล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นองค์กรวิชาการและวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามมาตรฐานการดำ�เนินงานระดับชาติและระดับสากล

สาขาวิชาที่เปิดสอน
1. เทคโนโลยีโยธา
2. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. วิศวกรรมการผลิต
4. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
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คณะวิทยาการจัดการ

เบอร์โทรศัพท์  :
คณบดี
:  
รองคณบดี :  
  
  

042-835231   ภายใน 042-835224-8  ต่อ 45112
ผศ.เหมวดี  กายใหญ่
ดร.ศศิธร  กกฝ้าย
นางสาวเกศนี  จึงวัฒนตระกูล
นางอำ�ภาภัทร์  วสันต์สกุล

ปรัชญา
คุณธรรม นำ�วิชาการ
วิสัยทัศน์					 องค์กรแห่งการบูรณาการศาสตร์ดา้ นวิทยาการจัดการ มุง่ ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคมและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สาขาวิชาที่เปิดสอน
1. การบัญชี
2. การตลาด
3. การจัดการ
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
5. การท่องเที่ยวและการโรงแรม
6. นิเทศศาสตร์
7. เศรษฐศาสตร์
8. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
9. การเงิน
10. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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หน่วยงานบริการนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> ศูนย์วิทยบริการ
>> ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
>> ศูนย์คอมพิวเตอร์
>> ศูนย์ภาษา
 กองพัฒนานักศึกษา            
 งานการเงิน
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สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย   ภารกิจสำ�คัญจึงเน้นที่การให้
บริการข้อมูลทางวิชาการแก่หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย และงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา ตั้งแต่การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา จนกระทั่งสำ�เร็จการศึกษา  
สถานที่ทำ�งาน อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ชั้น 1  โทร.042-813060
ภายใน 41127-41132
การให้บริการ บริการเรือ่ งการเรียน เช่น การให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับโครงสร้างหลักสูตร  
การลงทะเบียนเรียน การแจ้งผลการศึกษา
การเพิ่ม-ถอนรายวิชา การแก้ E การแก้ I
การขอใบรับรองต่างๆ ฯลฯ
กำ�หนดเวลาทำ�การ เปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์
07.30 น.– 16.30  น.
         เสาร์ – อาทิตย์       08.00 น. – 16.30 น.

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ ศูนย์วิทย
บริการ ศูนย์ภาษา  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์วิทยบริการ

สถานที่ทำ�งาน อาคารวิทยบริการ โทร. 042-835234 ภายใน 48111 - 48115
การให้บริการ 1. บริการให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาหาความรู้และค้นหาข้อมูล

    ตามอัธยาศัย
2.  ยืมหนังสือและสื่ออื่นๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3.  ให้ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต เพื่อค้นคว้าหาความรู้
     คอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์งาน
4. บริการโสตทัศนศึกษา เทปบันทึกเสียง CD VCD DVD VDO
    (บริการดูหนังฟังเพลง) ห้องฉายภาพยนตร์
กำ�หนดเวลาทำ�การ เปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์
07.30 น.– 16.30 น.
         เสาร์ – อาทิตย์
08.00 น. – 16.30น.
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ศูนย์ภาษา

สถานที่ทำ�งาน อาคารคอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา  ชัน้   5  โทร. 042-835224-8  

ภายใน  42113, 42116
การให้บริการ   1. ให้บริการการอบรมด้านภาษาต่างประเทศ ให้กับคณาจารย์
    บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น
2. ให้บริการด้านการแปลเอกสารทุกชนิด (อังกฤษ – ไทย หรือ
    ไทย – อังกฤษ)
3. ให้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ โปรแกรม ELLIS
กำ�หนดเวลาทำ�การ เปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์
07.30 น.– 16.30  น.
         เสาร์ – อาทิตย์        08.00 น. – 16.30  น.

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

สถานที่ทำ�งาน อาคารคอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา ชั้น 1 โทร. 042-835224-8  

ภายใน  45127
การให้บริการ 1. บริการห้องเรียนและห้องประชุม พร้อมเครื่องโปรเจ็คเตอร์
    เครื่องฉายทึบแสง
            
2. บริการโสตทัศนศึกษา เทปบันทึกเสียง
3. บริการทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
กำ�หนดเวลาทำ�การ เปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์       07.30 น.– 16.30 น.
            เสาร์ – อาทิตย์     08.00 น. – 16.30 น.

ศูนย์คอมพิวเตอร์

สถานที่ทำ�งาน อาคารคอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา  ชั้น  1โทร. 042-835224-8  
ภายใน  42100, 32111
การให้บริการ 1. ให้บริการการเรียนการสอน ที่มีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้
    โปรแกรมด้านต่าง ๆ
2. ให้บริการนักศึกษา บุคลากร ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
    การศึกษาให้นักศึกษามีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึง
กำ�หนดเวลาทำ�การ เปิดบริการ :  จันทร์ – ศุกร์
08.30 น.– 16.30  น.
         เสาร์ – อาทิตย์   08.30 น. – 16.30  น.
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กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานในการประสานงานด้านกิจการนักศึกษากับ
หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเป็นที่ต้องการสังคม
สถานที่ทำ�งาน 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

กำ�หนดเวลาทำ�การ เปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์

                                เสาร์ – อาทิตย์

07.30 น.– 16.30  น.
08.00 น. – 16.30  น.

งานการเงิน
สถานที่ทำ�งาน อาคารเรียนรวม  8 ชั้น  ชั้น 1  โทร. 042-835224-8  

ภายใน  41124
การให้บริการ บริการทางการเงิน เช่น ชำ�ระค่าลงทะเบียนต่างๆ			
ชำ�ระค่าลงทะเบียนล่าช้า
กำ�หนดเวลาทำ�การ เปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์
07.30 น.– 16.30  น.
                                            เสาร์ – อาทิตย์        08.00 น. – 16.30  น.
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กฎระเบียบและบทลงโทษที่นักศึกษาควรทราบ
 การทุจริตในการสอบ
 การกระทำ�ที่ผิดวินัยร้ายแรง
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การทุจริตในการสอบ
เช่น  ส่งกระดาษคำ�ตอบให้เพื่อนสอบแทนกัน  หรือคัดลอกคำ�ตอบจากเอกสาร  มีโทษ
สูงสุดถึงขั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

การกระทำ�ที่ผิดวินัยร้ายแรง
เสพสุรา  หรือสิ่งเสพติด  ประพฤติผิดชู้สาว  เล่นการพนัน  พกอาวุธ  ลักทรัพย์  ก่อการ
ทะเลาะวิวาท   กระทำ�ความผิดอาญาถึงต้องโทษจำ�คุก   กระทำ�ความผิดอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำ�ผิดวินัยของนักศึกษา   “การกระทำ�ดังกล่าวมีโทษถึงขั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา”โดยความผิดวินัยของนักศึกษาอย่างร้ายแรง (เมื่อพิจารณาแล้วเป็นผล
ให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียอย่างรุนแรง)มีดังนี้
1. ไม่รักษาวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฏ คำ�สั่ง ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
2. กระทำ�ผิดต่อกฎหมายอาญา (เว้นแต่กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) หรือ
ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
3. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือทำ�ร้ายร่างกายผู้อื่น ประพฤติในสิ่งที่นำ�มาซึ่งความเสื่อม
เสียแก่ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
4. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำ�ตักเตือน คำ�แนะนำ� หรือคำ�สั่งของอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่
5. การดูถูก ดูหมิ่น หมิ่นประมาท เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง กลั่นแกล้งอาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่หรือเพื่อนนักศึกษา
6. การลักขโมย การยักยอก การทำ�ลาย หรือทำ�ให้เสื่อมค่าแก่ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น
บทลงโทษให้พักการศึกษา พักการเสนอขออนุมัติปริญญาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
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กิจกรรมและการบริการนักศึกษา
 กิจกรรมนักศึกษา
 ทุนการศึกษา
 นักศึกษาวิชาทหาร
 การบริการหอพัก
 การขอใบรับรองความประพฤติ
 บริการด้านไปรษณีย์
 การประกันอุบัติเหตุ
 บริการด้านสุขภาพ
 กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
 กิจกรรมและบริการด้านอื่น ๆ
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กิจกรรมและการบริการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ส่งเสริมจัดสวัสดิการและบริการแก่นักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง และอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข โดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมและบริการของนักศึกษา ได้แก่
กองพัฒนานักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ
		

1. กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาสามารถดำ�เนินกิจกรรมนอกหลักสูตรได้อย่างหลากหลายโดยมีกองพัฒนา
นักศึกษา และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะให้คำ�ปรึกษา และดูแลการดำ�เนิน
กิจกรรมที่จัดขึ้น โดยนักศึกษาสามารถรวมกลุ่มเพื่อทำ�กิจกรรมดังนี้
- กลุ่มขององค์การนักศึกษาอันประกอบด้วยองค์การบริหารนักศึกษาสภานักศึกษา
สโมสรนักศึกษาแต่ละคณะชมรมหรือชุมนุม
- กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ
- กลุ่มอื่นๆที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน

2. ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีทุนการศึกษาหลายประเภท สำ�หรับนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ในการเข้าศึกษาต่อ โดยแบ่งประเภททุนการศึกษา ดังนี้
ก. ทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า
1. ทุนมหาวิทยาลัยหรือทุนทำ�งานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดงบประมาณบำ�รุง
การศึกษาให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะหาประสบการณ์จากการทำ�งาน
หรือหารายได้ในระหว่างเรียน โดยกำ�หนดให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดย
มีค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง
2. ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากหน่วย
งานภายนอกเป็นประจำ�ทุกปีแต่ทุนมูลนิธิเหล่านี้จะกำ�หนดคุณสมบัติของผู้ที่จะรับทุนไว้พร้อม
เสมอเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นๆ
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3. ทุนค่าเล่าเรียนในสาขาขาดแคลน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดงบประมาณบำ�รุง
การศึกษาให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ยากจนในสาขาที่มีความจำ�เป็นต่อการ
พัฒนาประเทศโดยให้เป็นทุนค่าเล่าเรียนทุกปีการศึกษาจนสำ�เร็จการศึกษา  
4. ทุ น ทำ � งานอื่ น ๆเป็ น ทุ น ทำ � งานที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลยพิ จ ารณาให้ นั ก ศึ ก ษา
ช่วยงานเป็นกรณีพิเศษและมีกฎเกณฑ์ที่เฉพาะกิจออกไป
ข. ทุ น กู ้ ย ื ม เพื่อการศึก ษา (กยศ.) และ ทุน เงิน กู้ย ื มเพื ่ อ การศึ ก ษาที ่ ผ ู ก กั บรายได้
ในอนาคต (กรอ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการเงิน จากกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลเพื่อให้นักศึกษาได้กู้ยืมเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ในระหว่าง
การศึกษาโดยปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะได้รับยอดเงินจัดสรรทุกปี ทั้งผู้กู้รายเก่าจาก
โรงเรียนเดิม และผู้กู้รายใหม่
ค. ทุนกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดตั้งกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในระยะสั้น ให้สามารถยืมเงิน
ฉุกเฉิน จากกองทุนได้ โดยให้ใช้คืนภาย 4 เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ย  
ง.ทุนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาพิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการเงินจากสำ�นักงบประมาณ
เพื่อให้เป็นสำ�หรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนสำ�หรับนักศึกษาพิการ
ทุนทุกประเภท  ยกเว้น  ทุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครตามเงื่อนไข
ของทุนนั้นๆ โดยอยู่ในช่วงเปิดเทอมใหม่ของทุกปีการศึกษา สำ�หรับทุนจากกองทุนเงินให้
กู ้ ย ื ม เพื ่ อ การศึ ก ษารั บ สมัครตั้งแต่เดือนมกราคม–พฤษภาคม ของทุ ก ปี โ ดยผ่ า นระบบ
E – Studentloan ทีw่ ww.studentloan.or.th หรือตามประกาศของกองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา
โดยนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ หรือคณะที่
นักศึกษาสังกัดอยู่
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3. วิชาการทหาร
3.1 การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำ�การ
นักศึกษาสามารถดำ�เนินการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำ�การได้ภายใน
เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ในปีการศึกษานั้นๆนักศึกษาผู้มีสิทธิ์และประสงค์ขอผ่อนผัน
การตรวจเลือกทหารจะต้องยื่นเอกสาร โดยติดต่อที่งานวิชาการทหารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4                 
อาคารวิชญาการ
3.2 นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
สำ�หรับผู้ที่ต้องการศึกษาวิชาทหารต่อในชั้นปีที่ 4 และ 5 สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร
ได้ภายในเดือนสิงหาคมของปีการศึกษานั้นๆ โดยสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่งาน
ทหารหรืองานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ

4. การบริการหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดให้มีบริการหอพักภายในมหาวิทยาลัยโดยแบ่งเป็นหอพัก
นักศึกษาหญิง และหอพักนักศึกษาชาย โดยนักศึกษาสามารถยื่นความจำ�นงเข้าอยู่หอพักภายใน
มหาวิทยาลัย ได้ที่งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษาชั้น 4 อาคารวิชญาการ

5. การขอใบรับรองความประพฤติ
นักศึกษาสามารถขอใบรับรองความประพฤติ โดยยื่นคำ�ร้องได้ที่กองพัฒนานักศึกษา             
(แบบคำ�ร้องทั่วไป) และในการอนุมัติใบรับรองความประพฤตินั้นกองพัฒนานักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันพิจารณาโดยการตรวจสอบความประพฤติและการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา

6. บริการด้านไปรษณีย์
การติดต่อขอรับธนาณัติ พัสดุ จดหมายลงทะเบียน โดยแสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้ง
และลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ชั้น 2 อาคารวิชญาการ
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7. การประกันอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการจัดทำ�ประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ทุกคน โดยกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกชนิดให้นักศึกษารวบรวมหลักฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลจนเสร็จสิ้นกระบวนการรักษา เขียนแบบเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน ส่งที่ฝ่ายอนามัยและพยาบาล ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดสรุปค่ายาและค่ารักษาพยาบาล  (ฉบับจริง)
2. ใบรับรองแพทย์ของคลินิก หรือโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา  (ฉบับจริง)
3. สำ�เนาบัตรนักศึกษาและสำ�เนาบัตรประชาชน		

8. บริการด้านสุขภาพ
นักศึกษาสามารถเบิกจ่ายยา และเวชภัณฑ์เบื้องต้น หรือเข้าพักฟื้นจากอาการเจ็บป่วย
อย่างกะทันหันได้ที่ฝ่ายอนามัยและพยาบาล ชั้น 2 อาคารวิชญาการ กรณีนักศึกษามีอาการ
ป่วยหนัก ฝ่ายอนามัยและพยาบาลจะจัดรถนำ�ส่งโรงพยาบาลตามความเหมาะสม  และมีบริการ
ด้านการจัดทำ�บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำ�หรับนักศึกษาที่สนใจ

9. กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพต่างๆ เช่น งานกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัยงานกีฬานักศึกษา งานกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย มีการคัดเลือกตัวนักกีฬา
เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการของชมรมกีฬาประเภทต่างๆ นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถใช้บริการ
ศูนย์บริหารร่างกายและบริการสุขภาพเครื่องออกกำ�ลังกาย บริการด้านอุปกรณ์กีฬาต่างๆ
ในการออกกำ�ลังกาย และบริการด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

10. กิจกรรมและบริการด้านอื่นๆ
		
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี ห้ อ งให้ คำ � ปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ด้ า นการเรี ย น
อาชีพ จิตใจ และให้คำ�ปรึกษาหรือบริการด้านอื่นๆ เช่น การส่งเสริมความสามารถพิเศษของ
นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 31

แนวปฏิบัติของนักศึกษาด้านการเรียน
 การลงทะเบียนเรียน
 การเพิ่ม-ถอนรายวิชาและแก้ไขรายวิชา
 เคยเรียนมาแล้ว...อยากเทียบโอนผลการเรียน จะทำ�อย่างไร
 มีปัญหาต้องการยกเลิกรายวิชา
 การรักษาสภาพนักศึกษา
 การขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 นักศึกษาที่ติด  I  ทำ�อย่างไร
 เรียนอย่างไรเพื่อให้ได้เกียรตินิยม
 ไม่ได้สอบปลายภาคทำ�อย่างไร
 ลงทะเบียนครบหลักสูตรแล้วต้องทำ�อย่างไร
 ตารางสอบกลางภาคหรือปลายภาคตรงกัน
 การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
 การขอผลการเรียนรายวิชา (Transcript)
 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 นักศึกษาตกค้างจะลงทะเบียน  ต้องปฏิบัติอย่างไร
 การวัดผลและประเมินผล
 การคิดคะแนนเฉลี่ย
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แนวปฏิบัติของนักศึกษาด้านการเรียน
แนวปฏิ บั ติ นี้ จั ด ทำ � เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ เ ป็ น แนวทางการวางแผนปฏิ บั ติ ต ลอดเวลา
ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างละเอียดในเอกสาร
ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1. การลงทะเบียนเรียน

นั ก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นผ่ า นระบบบริ ก ารการศึ ก ษา ได้ ท างเว็ บ ไซต์   
http://reg.lru.ac.th โดยเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน คำ�นวณค่าใช้จ่าย ยืนยันผลการ
ลงทะเบียน เลือกการชำ�ระค่าลงทะเบียน และพิมพ์ใบแจ้งยอด จากนั้นนำ�ใบแจ้งยอด
ไปชำ�ระเงินที่ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องชำ�ระเงินตามเวลาในประกาศชำ�ระเงินที่ธนาคาร และ
นักศึกษาต้องนำ� Slip จากธนาคารมารับใบเสร็จรับเงินที่ห้องงานการเงิน ชั้น 1 อาคาร
เรียนรวม 8 ชั้น แต่ถ้าชำ�ระหลังเวลาที่กำ�หนด ต้องชำ�ระที่งานการเงิน พร้อมจ่ายค่าปรับ
การลงทะเบียนวิชาเรียน ขอให้ตรวจสอบตามปฏิทินวิชาการจากเว็บระบบบริการ
การศึกษา

2. การเพิ่ม – ถอนรายวิชา และแก้ไขรายวิชา

นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ถอนรายวิชาด้วยตนเองผ่านระบบบริการ
การศึกษา ทั้งนี้ในปฏิทินวิชาการจะมีการระบุวัน เวลา ที่สามารถทำ�รายการเพิ่ม–ถอนรายวิชา
ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

3. เคยเรียนมาแล้ว...อยากเทียบโอนผลการเรียนจะทำ�อย่างไร

(1) นั ก ศึ ก ษาเขียนคำ�ร้องขอเทียบโอนผลการเรี ย น ที ่ เ คยเรี ย นมาแล้ ว ในระดั บ
อุดมศึกษา นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ต้องยื่นคำ�ร้อง
ขอเทียบโอนภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามวันที่ระบุใน
ปฏิทินวิชาการ
(2) เสนออาจารย์ทป่ี รึกษาเพือ่ ให้ความเห็น และส่งคำ�ร้องทีง่ านทะเบียนและประมวลผล
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ (แนบเอกสารตาม
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แบบคำ�ร้องที่กำ�หนด) อนึ่ง รายวิชาที่จะนำ�มาเทียบโอนต้องศึกษามาไม่เกิน 10 ปี และดำ�เนิน
การขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยนักศึกษาที่ขอเทียบโอนจะ
ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์สำ�เร็จการศึกษา
(3) นักศึกษาต้องติดตามผลด้วยตนเอง ที่งานทะเบียนและประมวลผลสำ�นักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
(4) เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้นำ�คำ�ร้องไปชำ�ระค่าธรรมเนียมที่งานการเงินของ
มหาวิทยาลัย  
(5) ให้นกั ศึกษาสำ�เนาคำ�ร้องทีผ่ า่ นการชำ�ระเงินไว้ส�ำ หรับเป็นหลักฐาน และตรวจสอบ
การลงทะเบียนวิชาเรียน 1 ชุด รวมทั้งเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้ยืนยันเมื่อเกิดปัญหา โดยสำ�เนา
ไว้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาอีก 1 ชุด
(6) ส่งคำ�ร้องต้นฉบับคืนงานทะเบียนและประมวลผล สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพื่อบันทึกรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้โอนผลการเรียน และจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

4. มีปัญหาต้องการยกเลิกรายวิชา (Withdraw)

(1) นักศึกษาเขียนคำ�ร้องขอยกเลิกรายวิชา โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) ยื่นคำ�ร้องที่งานทะเบียนและประมวลผล สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                 
(แนบใบรายการลงทะเบียนด้วย) โดยดำ�เนินการให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาค 7 วัน (ตาม
ปฏิทินวิชาการ)
(3) นักศึกษาต้องติดตามผลการพิจารณาด้วยตนเอง
(4) ถ้าอนุมัติรายวิชาดังกล่าวจะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W                      
ถ้าไม่อนุมัตินักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติ

5. การรักษาสภาพนักศึกษา (ต้องดำ�เนินการให้เสร็จสิน้ ภายในภาคการศึกษานัน้ ๆ)

เมื่อนักศึกษามีเหตุจำ�เป็นไม่สามารถเรียนได้ในภาคเรียนใดจะต้องยื่นคำ�ร้องของดการ
เรียนอย่างช้าที่สุดก่อนวันแรกของการสอบปลายภาคและต้องรักษาสภาพนักศึกษา
(1) นักศึกษาเขียนคำ�ร้องของดการเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นและลงนาม
(2) นำ � คำ � ร้ อ งไปยื่ น ที่ ง านทะเบี ย นและประมวลผล สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและ
งานทะเบียน
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(3) เมื่อได้รับการอนุมัติ ต้องชำ�ระเงินค่ารักษาสภาพที่งานการเงิน (ภาคปกติ700บาท)
แล้ ว นำ � คำ � ร้ อ งที่ ชำ � ระเงิ น แล้ ว คื น งานทะเบี ย นและประมวลผลสำ �นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและ
งานทะเบียน
การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาต้องทำ�ทุกภาคการศึกษา และจะรักษาสภาพได้
ต่อเนื่องกันไม่เกิน 1 ปีการศึกษา  และมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ในภาคการศึกษาแรกของการเป็นนักศึกษา

6. การขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

(1) นักศึกษาเขียนคำ�ร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความ
เห็นและลงนาม
(2) นำ � คำ � ร้ อ งไปยื่น ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำ � นั ก ส่ ง เสริ มวิ ช าการและ
งานทะเบียน
(3) ถ้าคำ�ร้องได้รับการอนุมัติแล้ว นำ�ไปชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการ
เป็นนักศึกษา 500 บาท และค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาของภาคการศึกษาที่พ้นสภาพ แล้ว
นำ�คำ�ร้องคืนที่งานทะเบียนและประมวลผล สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

7. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

(1) นักศึกษาประพฤติผิดระเบียบและกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(2) เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด ดังนี้
สิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 1.50
สิ้นภาคการศึกษาที่ 4, 6, 8 และ 10 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 1.70
(3) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำ�หนดแต่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตํ่ากว่า 1.70
(4) ไม่ชำ�ระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค
(5) ระยะเวลาการศึกษาเกินกำ�หนด

8. นักศึกษาที่ติด I ทำ�อย่างไร

นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อดำ�เนินการ 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) ไม่เคยได้ผลการประเมินตํ่ากว่า  D  หรือ  P
(4) เวลาเรียนไม่เกินตามเกณฑ์กำ�หนด
(5) ไม่ได้รับการโอนผลการเรียน เว้นแต่การเทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หรือโอนทุกรายวิชาที่เคยเรียนมาในใบรายงานผลการศึกษา
(6) เรียนจบภายในปีที่ระบุในหลักสูตรที่กำ�หนด มีความประพฤติดีไม่เคยถูกลงโทษ
ทางวินัย

10. ไม่ได้สอบปลายภาคทำ�อย่างไร

(1) กรณีนักศึกษาไม่ได้สอบปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้ยื่นคำ�ร้องขอสอบ
ปลายภาค ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคการศึกษานั้น และให้แนบหลักฐานความจำ�เป็นที่ต้อง
ขาดสอบ
(2) ติดตามผลการอนุมัติด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล สำ�นักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
(3) ถ้าคำ�ร้องอนุมัติให้สอบ จะต้องติดต่อสอบกับอาจารย์ประจำ�วิชา ถ้าไม่อนุมัติจะได้
ผลการเรียนเป็น E ในรายวิชานั้น
กรณีขาดสอบปลายภาค แต่ไม่ยน่ื คำ�ร้องขอสอบภายในกำ�หนด จะได้ผลการเรียนเป็น E

11. ลงทะเบียนครบหลักสูตรแล้วต้องทำ�อย่างไร

ยื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล สำ�นักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน หลังจากได้ลงทะเบียนวิชาเรียนครบหลักสูตรและเปิดภาคการศึกษาสุดท้าย
ภายในระยะเวลา 45 วัน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล  ยศ  ต้องแนบหลักฐานประกอบ
นักศึกษาจะจบได้ต้องมีคุณสมบัติที่สำ�คัญดังนี้
(1) สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตรที่กำ�หนด  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ตํ่ากว่า  2.00  ไม่ติดค้างคะแนน  E  F  และ  I  ในรายวิชาใด ๆ
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(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 ถ้าตารางสอบกลางภาคหรือปลายภาคกำ�หนด
ให้สอบในวัน เวลา ตรงกัน จะต้องยื่นคำ�ร้องตารางสอบตรงกันก่อนวันเริ่มสอบกลางภาคหรือ
ปลายภาค 1 สัปดาห์ ที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อกำ�หนดเวลาและสถานที่สอบใหม่

13. การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา

หากต้องการใบรับรองการเป็นนักศึกษากรณียังไม่สำ �เร็จการศึกษา สามารถเขียน
คำ�ร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล สำ�นักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และขอรับใบรับรองตามวันที่กำ�หนด

14. การขอผลการเรียนรายวิชา (Transcript)

นั ก ศึ ก ษาเขี ย นคำ � ร้ อ งขอใบรายงานผลการเรี ย น ที่ ง านทะเบี ย นและประมวลผล                    
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผ่านกระบวนการตามแบบฟอร์มโดยนักศึกษาต้อง
ติดตามผลด้วยตนเอง(นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียม)

15. การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

(1) ให้นักศึกษาเขียนคำ�ร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
(2) ดำ�เนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคำ�ร้อง
(3) ติดต่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนกรณีไม่ได้ทำ�ให้ทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
เสียหาย  ยื่นคำ�ร้องขอคืนภายใน 90 วัน  นับจากวันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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16. นักศึกษาตกค้างจะลงทะเบียนต้องปฏิบัติอย่างไร

(1) ลงทะเบี ย นเรี ย นผ่ า นระบบบริ ก ารการศึ ก ษา โดยเลื อ กรายวิ ช าที่ ต้ อ งการ
ลงทะเบียน ยืนยันผลการลงทะเบียนพิมพ์ใบแจ้งยอดและนำ�ไปชำ�ระเงิน
(2) กรณีลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาไม่ได้ เช่น ไม่มีรายวิชาที่ต้องการ
ลงทะเบียนเปิดสอน หรือเปิดสอนแต่ตารางเรียนไม่ว่างให้ติดต่อที่ งานทะเบียนและประมวลผล
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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)
รายวิชาในหลักสูตรต้องเรียนได้ไม่ตํ่ากว่า D แต่ถ้าได้ระดับคะแนนเป็น E
จะต้องเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีที่เรียนวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน E สามารถเปลี่ยน
ไปเรียนวิชาอื่นได้และรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สหกิจศึกษาหรือรายวิชาที่มีลักษณะเดียวกัน ถ้าได้ตํ่ากว่า C ถือว่าตก
ระบบที่  2  ไม่มีค่าคะแนน
ใช้กับหลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำ�หนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภา
มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้เรียน
PD (Pass with Distinction) ผ่านดีเยี่ยม
P   (Pass)
ผ่าน
F    (Fail)
ไม่ผ่าน ซึ่งนักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่
จนกว่าจะผ่าน
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18. การคิดคะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยมี  2  ประเภท
1. คะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค  (GPA. = Grade Point Average)  หมายถึง  ผลเฉลี่ยของ
คะแนนที่ได้ในแต่ละวิชาของแต่ละภาคการศึกษา
2. คะแนนเฉลีย่ สะสม (CUM.GPA. = Cumulative Grade Point Average)  หมายถึง  
ผลเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1  ที่เริ่มศึกษา  ถึง  ภาคการศึกษาสุดท้าย
ที่ทราบผลการศึกษา
วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาค  (GPA. = Grade Point Average)
วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาคทำ�ได้ตามลำ�ดับขั้นตอนต่อไปนี้  คือ
1.1  แทนค่าเกรดที่ได้ในแต่ละวิชา  โดยจะกำ�หนดให้
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 หรือถูกมหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์โดยจะไม่นำ�หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้ W  
ไปคิดคะแนนเฉลี่ยทั้ง  2  ประเภท
1.2  นำ�ค่าเกรดที่สอบได้ของแต่ละวิชาคูณกับจำ�นวนหน่วยกิต
1.3  นำ�ค่าที่คูณได้จากข้อ 1.2 ของทุกวิชารวมกัน
1.4 นำ � ผลรวมข้ อ มู ล 1.3หารด้ ว ยจำ � นวนหน่ ว ยกิ ต ทั้ ง หมดในภาคเรี ย น  
(ยกเว้น  W  กับ  I  ไม่นำ�มาคิดและไม่นับหน่วยกิต)
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คู่มือระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร
 ข้อตกลงเบื้องต้น
 เข้าสู่ระบบ
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
 ผลการลงทะเบียน
 ตารางเรียนตารางสอบ
 ระเบียนประวัติ
 ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน
 ผลการศึกษา
 ตรวจสอบการจบการศึกษา
 เสนอความคิดเห็น
 ประวัติการเข้าใช้ระบบ
 การออกจากระบบ
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1. ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1.1ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร

ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนตาม
ลักษณะผู้ใช้คือ ระบบสำ�หรับนักศึกษาเจ้าหน้าที่อาจารย์ และผู้บริหาร ระบบบริการการศึกษา
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำ�หรับนักศึกษา คือ ระบบที่นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ
ลงทะเบี ย นเรี ย น และตรวจสอบข้อมูลของตนเองทั้งข้อ มู ล ส่ ว นตั ว ข้ อ มู ล ผลการเรี ย น
เกรดเฉลีย่ ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้จากทุกที่ ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงเข้า
กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1.2 ข้อตกลงเบื้องต้น

ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้ระบบ
ก่อนใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นักศึกษาจะต้องมีความรู้
พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และโปรแกรม   Microsoft Internet Explorer 5.x
ขึ้นไป
คำ�ศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ
เมาส์ (mouses) หมายถึง   อุปกรณ์ช่วยในการนำ�ข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ผู้ใช้จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี้ร่วมกับแป้นพิมพ์ (key board)

รูปที่ 1 รูปเมาส์ตัวอย่าง
คลิก หมายถึง  การใช้นิ้วกดลงบนปุ่มส่วนบนเมาส์ 1 ครั้งแล้วปล่อย
2. เริ่มต้นใช้งานระบบ
นักศึกษาสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
ที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการกำ�หนด Location หรือ Net site
ในโปรแกรม Internet Explorer ไปที่ URL http://reg.lru.ac.th แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะนำ�
นักศึกษาไปสู่ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ดังจอภาพต่อไปนี้
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รูปที่ 2 หน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ
หน้าข่าวประกาศจะถูกแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันทีที่นักศึกษาเข้ามาที่เว็บของงาน
ระบบบริการการศึกษา เพื่อแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยเรียงลำ�ดับจากประกาศที่มีความ
สำ�คัญจากมากไปหาน้อย ให้นักศึกษาใช้เมาส์คลิกที่ชื่อเรื่องประกาศดังกล่าวเพื่อแสดงราย
ละเอียดของประกาศเรื่องนั้นๆ
จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้
ซึ่งประกอบไปด้วย การเข้าสู่ระบบรายวิชาที่เปิดสอนปฏิทินการศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอน และ
ตอบคำ�ถาม ถ้านักศึกษาสนใจต้องการทราบรายละเอียดส่วนใดให้นักศึกษาใช้เมาส์คลิกที่เมนูที่
ต้องการ
2.1  เข้าสู่ระบบ
ในส่วนของการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติการ
ดูผลการศึกษาการเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นต้น นักศึกษาสามารถกระทำ�ได้โดยคลิกที่เมนู
“เข้าสู่ระบบ”เพื่อทำ�การใส่รหัสประจำ�ตัว และรหัสผ่าน ถ้ารหัสประจำ�ตัว และรหัสผ่านที่ใช้
ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! นักศึกษาจะต้องเก็บรหัส
ผ่านไว้เป็นความลับ ไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบ เพราะจะทำ�ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็น
ตัวนักศึกษาเอง ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้น นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)
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วิธีใช้งาน

1. ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ”
2. พิมพ์รหัสประจำ�ตัว และรหัสผ่าน
3. คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

รูปที่ 3 หน้าจอสำ�หรับป้อนรหัสประจำ�ตัว และรหัสผ่าน
ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริการการศึกษานี้ได้มาตรฐานสากล
ข้อมูลรหัสผ่านที่นักศึกษาป้อนจะถูกทำ�การเข้ารหัสก่อนส่งผ่านเครือข่าย
และเมื่อนักศึกษาผ่านขั้นตอนการตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ
นำ�นักศึกษาไปสู่หน้าข่าวประกาศซึ่งจะเป็นการแจ้งถึงตัวนักศึกษาโดยตรง และยังแสดงหน้าจอ
เมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ   ที่นักศึกษาสามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของ
จอภาพ ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 หน้าจอการใช้งานระบบสำ�หรับนักศึกษา

2.2 เปลี่ยนรหัสผ่าน

นักศึกษาสามารถทำ�การเปลี่ยนรหัสผ่านได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ โดยการเลือกเมนู
“เปลี่ยนรหัสผ่าน”ก่อนการเปลี่ยนรหัสผ่าน นักศึกษาควรตรวจสอบสถานะของภาษาก่อนว่า     
เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และมีการกดแป้น CAPS LOCK ค้างไว้หรือไม่ ถ้านักศึกษา
ลืมรหัสผ่านที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล สำ�นัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยตรง

วิธีใช้งาน

1. นักศึกษาคลิกที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
2. ใส่รหัสผ่านเดิมที่เคยใช้อยู่ในปัจจุบัน
3. ใส่รหัสผ่านใหม่ ครั้งที่ 1
4. ใส่รหัสผ่านใหม่ ซํ้าอีกครั้งให้ตรงกับครั้งที่ 1
5. คลิกที่ปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
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รูปที่ 5 หน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่าน

2.3 ลงทะเบียน

นักศึกษาสามารถทำ�การลงทะเบียนเรียนได้โดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบ
จะนำ�นักศึกษาไปสู่จอภาพรับลงทะเบียน โดยมีวิธีการลงทะเบียนดังต่อไปนี้

วิธีการเข้าระบบลงทะเบียน
เท่านั้น

กดปุ่ม             เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน ซึ่งเมนูนี้ จะปรากฏในช่วงลงทะเบียน

รูปที่ 6 เมนูที่พร้อมสำ�หรับให้บริการแก่นักศึกษา
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วิธีการลงทะเบียน และวิธีใช้เมนูย่อยต่างๆ

เมื่อนักศึกษากดปุ่ม “ลงทะเบียน”จะเปลี่ยนหน้าจอ เพื่อใช้ทำ�การลงทะเบียน ในหน้า
จอนี้จะเกิดเมนูย่อยต่างๆ ที่ใช้อำ�นวยความสะดวกในการลงทะเบียน เช่น ปุ่มคำ�นวณค่าใช้จ่าย
ปุ่มแสดงตารางเรียน ตารางสอบ พร้อมทั้งปุ่มยืนยันการลงทะเบียน เป็นต้น

รูปที่ 7 เมนูต่าง ๆ ในระบบลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.หน้าแรกของระบบการลงทะเบียนออนไลน์แสดงดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 8 หน้าจอแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์
2. กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนตามแผนที่สาขาวิชากำ�หนด ให้นักศึกษาคลิก
ปุ่ม “ดึงรายวิชาจากแผน” ระบบจะทำ�การดึงรายวิชาที่ต้นสังกัดของนักศึกษากำ�หนดเป็นแผน
รายวิชาไว้ มาแสดงในพื้นที่ของรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่สำ�คัญต่างๆ
ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำ�นวนหน่วยกิต กลุ่มเรียน รูปแบบการลงทะเบียน วัน/เวลาเรียน
จำ�นวนหน่วยกิตรวม และค่าใช้จ่ายรวม ดังรูปที่ 9
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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

รูปที่ 10 หน้าจอแสดงการค้นหารายวิชาลงทะเบียน
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5. ทำ�การเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยคลิกที่         รูปตะกร้า วิชาที่เลือกจะ
เลื่อนขึ้นไปข้างบน แสดงว่านักศึกษาได้เลือกวิชานั้นๆ เพื่อที่จะลงทะเบียน
6. ทุกครั้งที่ทำ�การเลือกรายวิชา    ระบบจะทำ�การตรวจสอบความถูกต้องในการลง
ทะเบียน   เช่น   เวลาเรียนซํ้า วันและเวลาสอบซํ้า หรือลงทะเบียนน้อยกว่าที่กำ�หนด 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)
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การคำ�นวณค่าใช้จ่าย

นักศึกษาสามารถเข้าไปดูค่าใช้จ่ายของรายวิชาที่ลงทะเบียน โดยเลือกที่เมนู “คำ�นวณ
ค่าใช้จ่าย” นักศึกษาจะสามารถดูรายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนครั้งนี้ ทั้งหมดได้ก่อนที่
จะยืนยันการลงทะเบียนได้ โดยกดเข้าไปที่เมนู “คำ�นวณค่าใช้จ่าย”นี้ หลังจากเลือกรายวิชาที่
ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 12 การตรวจสอบรายการค่าใช้จา่ ย ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู คำ�นวณค่าใช้จา่ ย

ตารางเรียนตารางสอบ

นักศึกษาสามารถดู ตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาทีน่ กั ศึกษาเลือกลงทะเบียน
ก่อนการยืนยันการลงทะเบียนได้โดยเลือกปุ่ม “แสดงตารางเรียน/สอบ”

รูปที่ 13 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู แสดงตารางเรียน/สอบ
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กดปุ่ม “ถอยกลับ” เพื่อกลับไปหน้าที่แล้ว และเมื่อนักศึกษาพึงพอใจ กับวิชาเลือก
เพื่อที่จะลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจากนี้คือการ “ยืนยันการลง
ทะเบียน”เพื่อบอกให้ระบบได้ทราบว่านักศึกษาได้ทำ�การลงทะเบียนแล้ว ในขั้นตอนนี้ถือว่า
เป็นขั้นที่สำ�คัญที่สุดของการลงทะเบียนออนไลน์ เพราะว่าถ้านักศึกษาเพียงแต่เลือกรายวิชาไว้
แต่ไม่ได้ กดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน”ระบบจะถือว่านักศึกษาได้เข้ามาเลือกรายการเท่านั้น
แต่ไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งจะทำ�ให้นักศึกษาท่านอื่นๆ เข้ามาเลือกลงทะเบียนและกดปุ่มยืนยัน
ผลการลงทะเบียนก่อน ได้ที่นั่งเรียนไปก่อน และอาจจะทำ�ให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียน
วิชานั้นได้ (ในกรณีที่วิชานั้นจำ�กัดจำ�นวนผู้เรียนไว้)

การยืนยันการลงทะเบียน

เมื่อนักศึกษามั่นใจในการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้ว ให้ทำ�การยืนยัน โดยกด
ที่ปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน”หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ต้องกดปุ่ม “ยืนยันการ
ลงทะเบียน”อีกครั้งที่บริเวณตรงกลางหน้าจอ ถ้าผลของการตรวจสอบรายวิชาที่ถูกเลือกนั้นไม่
ผ่านจะไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนได้ต้องกลับไปปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม่

รูปที่ 14 หน้าจอตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการลงทะเบียน

50

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

หลังจากกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความการยืนยันการลงทะเบียน
พร้อมทั้งแสดงยอดเงินที่ต้องชำ�ระทั้งหมด หลังจากนั้นให้กดที่ปุ่ม “ผลการลงทะเบียน” เพื่อ
ดูรายละเอียดในการลงทะเบียน

       รูปที่ 15 หน้าจอแสดงข้อความยืนยันว่าระบบได้ท�ำ การบันทึกผลการลงทะเบียนของ
นักศึกษาในฐานข้อมูลแล้ว
หลั ง จากกดปุ่ ม ผลการลงทะเบี ย น ระบบจะแสดงรายชื่ อ วิ ช าที่ เราได้ ล งทะเบี ย น
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จากนั้ น นั ก ศึ ก ษาสามารถพิ ม พ์ ใ บแจ้ ง ยอดเพื่ อ ไปชำ � ระเงิ น ที่ ธ นาคารตามที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนดได้

รูปที่ 16 การพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
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และเมื่อนักศึกษาได้นำ�ใบแจ้งยอดไปชำ�ระเงินที่ธนาคารแล้ว ในระบบจะทราบว่า
นักศึกษาได้ทำ�การลงทะเบียนในเทอมนั้นเรียบร้อยแล้ว หลังจากผ่านขั้นตอนการชำ�ระเงินแล้ว
จากขั้นตอนนี้จะถือว่าสิ้นสุดขั้นตอน การลงทะเบียนออนไลน์

การเพิ่มหรือถอนรายวิชา

เมื่อนักศึกษาทำ�การลงทะเบียนและได้ชำ�ระเงินผ่านธนาคาร หรือที่งานการเงินแล้ว
เมื่อถึงช่วงที่ทางมหาวิทยาลัยฯ   เปิดให้ทำ�การเพิ่ม–ถอนรายวิชาลงทะเบียน นักศึกษาสามารถ
ทำ�การเพิ่ม–ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้วผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

รายละเอียดการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน

1. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสประจำ�ตัว และรหัสผ่านของนักศึกษาเอง
2. เมื่ อ ทำ � การเข้ า สู่ ร ะบบหากนั ก ศึ ก ษาได้ ทำ � การชำ � ระเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย น
ผ่านธนาคาร หรืองานการเงินไปแล้ว และวันที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงที่เปิดให้ทำ �การเพิ่ม–ถอน
จะมีเมนู                           ให้ทำ�การเลือกที่เมนูนี้เพื่อทำ�การเพิ่ม–ถอนรายวิชาลงทะเบียน
ดังรูปที่ 17 ยกเว้นในกรณีที่ปฏิทินวิชาการกำ�หนดช่วงเวลาการลงทะเบียน เพิ่ม – ถอนรายวิชา
ไว้ในช่วงเวลาเดียวกัน นักศึกษาสามารถทำ�การเพิ่ม – ถอนรายวิชาได้โดยใช้วิธีการเดียวกับการ
ลงทะเบียนออนไลน์ (ศึกษาขั้นตอนจากข้อ 2.3 เรื่องการลงทะเบียน)

รูปที่ 17 การเลือกเมนู “ลงทะเบียนเพิ่มลด”เพื่อ การเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน
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3.เมื่อนักศึกษาเลือกที่เมนู“ลงทะเบียนเพิ่มลด”จะปรากฏหน้าจอซึ่งแสดงรายวิชา
ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในพื้นที่ “รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด”ดังรูปที่ 18

รูปที่ 18 หน้าจอการลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชา
4. หากต้องการถอนรายวิชาให้คลิกที่สัญลักษณ์        ในคอลัมน์ “ถอน”ที่ตรงกับ
รายวิชาที่ต้องการถอน ระบบจะนำ�รายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ที่พื้นที่ “รายวิชาที่อยู่ระหว่างการ
ดำ�เนินการ”ดังรูปที่ 19

รูปที่ 19 การถอน หรือลดรายวิชา
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5. หากต้องการเพิ่มรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาที่ต้องการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชาบาง
ส่วนหรือทั้งหมดลงในช่อง “ระบุรายวิชา”แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”ระบบจะนำ�รายวิชาที่ตรงตาม
เงื่อนไขที่เลือกมาแสดงดังรูปที่ 20

รูปที่ 20 การค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม
หากต้องการเพิ่มรายวิชาใด ให้คลิกที่รูปตะกร้าด้านหลังรายวิชา ระบบจะนำ�รายวิชา
ดังกล่าวไปแสดงในพื้นที่ “รายวิชาที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการ”ให้โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 21

รูปที่ 21 การเลือกรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม
6. ระบบจะทำ�การตรวจสอบวิชาที่ทำ�การเพิ่ม–ถอนในเบื้องต้นว่าสามารถทำ�การ
เพิ่ม–ถอนได้หรือไม่ถ้าพบว่าไม่สามารถทำ�การเพิ่ม–ถอนได้ นักศึกษาจะต้องปรับแก้รายการ
ลงทะเบียนให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบบระบุเสียก่อน
เมื่อระบบทำ�การตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าวิชาที่เลือกเพื่อทำ�การเพิ่ม–ถอนนั้น
สามารถทำ�การเพิ่ม–ถอนได้  ให้นักศึกษาทำ�การคลิกที่เมนู “ยืนยันการลงทะเบียน”ด้านซ้ายมือ
ของหน้าจอแล้วดำ�เนินการตามขั้นตอนในหัวข้อการยืนยันผลการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้น
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่ม–ถอนรายวิชา
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2.4 ผลการลงทะเบียน

หลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้โดยการคลิกที่ปุ่ม“รายการลงทะเบียน”จากหน้าจอแสดงผลลัพธ์
การยืนยันการลงทะเบียน หรือนักศึกษาสามารถดูผลการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษานี้จาก
หน้าจอข่าวประกาศถึงนักศึกษา โดยการคลิกที่เมนู “รายการการลงทะเบียน”

หน้าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้วยข้อมูลสองส่วน

1.ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์สุดท้ายของรายวิชาทั้งหมด
ที่นักศึกษาได้ลงไว้ในปี/ภาคการศึกษาปัจจุบัน
2.ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน เป็นตารางแสดงประวัติการลงทะเบียนของปี/
ภาคการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย การทำ�รายการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาถอน
รายวิชาเปลี่ยนกลุ่มเรียน เป็นต้น

รูปที่ 22 ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน
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2.5 ตารางเรียนตารางสอบ

นั ก ศึ ก ษาสามารถตรวจสอบตารางเรี ย นและตารางสอบของตนเองได้ จ ากเมนู
“ตารางเรียน-สอบ”ซึ่งนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบย้อนหลังได้
โดยการเลือกปี/ภาคการศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ

รูปที่ 23 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ
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FAQ : ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
1. Q : ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ รายการย่อยไม่ผ่านเงื่อนไข

1. A : ให้ตรวจสอบรายวิชาที่จะทำ�รายการว่ามีข้อความสีแดงขึ้นว่า ให้นักศึกษา
ลบวิชานี้ เพื่อเลือกวิชาใหม่ (แทน) หรือไม่ ถ้ามี แสดงว่านักศึกษามีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน
เรี ย นแบบต้ อ งเลื อ กค้ น หารายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอน และเลื อ กรายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม เรี ย นที่ ต้ อ งการ
ลงทะเบียน หรืออาจจะเป็นรายวิชาทีต่ อ้ งใช้หลักการลงทะเบียนแบบตามศักยภาพ Free Enrollment
ผู้เรียน

2. Q : การลงทะเบียนเรียนแบบ Free Enrollment เป็นอย่างไร

2. A : การลงทะเบียนแบบ Free Enrollment เป็นการลงทะเบียนเรียนที่นักศึกษา
สามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามศักยภาพของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนดของ
สภาวิชาชีพ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกรายวิชาที่จะลง
ทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนนั้นสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้
2.1 นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มเรียน(Sec) ได้ในกลุ่มวิชาแกน วิชาบังคับ
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ดังนั้นในกรณีวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียน
หากมีการเปิดหลายกลุ่ม นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าต้องการลงทะเบียนกับอาจารย์ท่านใด/
เลือกเรียนวัน เวลาใด
2.2 นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาเรียนได้ในหมวดวิชาเลือกเสรี วิชาเลือก
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ
ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาจำ � เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาโครงสร้ า งหลั ก สู ต รของตนเองให้ เข้ า ใจ
ว่ารายวิชาที่เปิดสอนนั้นจัดอยู่ในหมวดวิชาใดในโครงสร้างหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ และจะเลือก
รายวิชาลงทะเบียนอย่างไรจึงจะสำ�เร็จการศึกษา รวมทั้งรายวิชาที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน หรือ
เงื่อนไขอื่น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร

3. Q : จะทราบได้อย่างไรว่านักศึกษามีรายวิชาที่ต้องเลือกรายวิชาเรียนเอง

3. A : นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลรายวิชาได้จากระบบบริการการศึกษา เมนู
แผนการเรียน โดยจะต้องเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาก่อน เมื่อดูรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน
จากเมนู แผนการเรียนแล้ว นักศึกษาจะทราบรหัสวิชา ที่สามารถนำ�รหัสวิชานี้มาใช้ทำ�การ
ค้นหารายวิชาในการลงทะเบียนในระบบได้ บางรายวิชาที่ไม่สามารถนำ�รหัสวิชามาค้นหาได้
เลย นักศึกษาต้องไปดูที่โครงสร้างหลักสูตรของตนเอง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เมนู
ตรวจสอบจบ ที่โปรดเลือก ให้เลือก แสดงรายละเอียดแบบที่ 1 ทั้งหลักสูตรวิชา   
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ตัวอย่างรายวิชาที่ในเมนูแผนการเรียนแสดงให้เห็นว่า สามารถนำ�รหัสวิชามาค้นหา
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 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุม่ วิชาเลือกนัน้ มีวชิ าอะไรบ้าง

4. A : นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เมนู ตรวจสอบจบ ที่โปรดเลือก ให้เลือก
แสดงรายละเอียดแบบที่ 1 ทั้งหลักสูตรวิชา

5. Q : จะทราบได้อย่างไรว่า มีกลุม่ เรียนไหนให้เลือกบ้าง หรือมีวชิ าอะไรให้เลือกบ้าง

5. A : เมื่อนักศึกษาตรวจสอบข้อมูลรายวิชาจากแผนการเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาได้จากระบบบริการการศึกษา เมนู วิชาที่เปิดสอน ที่หน้าแรกของระบบ
บริการการศึกษา โดยจะต้องยังไม่เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา หรือนำ�รหัสวิชาข้อมูลตัวเลข 7
หลักไปค้นหารายวิชาในระบบการลงทะเบียนเรียนได้เลย โดยระบบจะแสดงรายวิชาที่เปิดสอน
ให้เลือกกลุ่มเรียนได้

6. Q : ทำ�การค้นหารหัสวิชาเพือ่ เลือกรายวิชาทีจ่ ะลงทะเบียนแต่ไม่มรี ายวิชาปรากฏ
เลย ทัง้ ๆ ทีร่ ายวิชานีม้ อี ยูใ่ นแผนการเรียนทีจ่ ะต้องเรียนในภาคเรียนนี้

6. A : ในการค้นหารายวิชาให้ระบุรหัสวิชาทีเ่ ป็นตัวเลข 7 หลัก ตัวอย่างเช่น 0003101-63
ระบบสังคมไทย ให้ระบุ 0003101 แล้วกดปุ่มค้นหา
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7. Q : เพราะเหตุใดรหัสวิชาถึงมีขีดแล้วตามด้วยตัวเลขสองหลัก เช่น –50, –54,
–58 , -59, -62, -63 ต่อท้ายรหัสวิชา

7. A : ตัวเลข 2 หลักหลังขีด คือ ปีหลักสูตร เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตร หรือ
มีหลักสูตรใหม่ มีผลให้รหัสวิชาที่ใช้จำ�เป็นต้องมีขีดตัวเลข 2 หลักต่อท้ายเพื่อระบุปีหลักสูตร
โดยเฉพาะรหัสวิชาที่เหมือนกันแต่ปีหลักสูตรต่างกัน แสดงว่าไม่ใช่วิชาเดียวกัน ยกเว้นว่าวิชานั้น
สามารถเทียบโอนกันได้ ตัวอย่างเช่น
รายวิชาที่มี –50 จะหมายถึงรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรปี 50 รายวิชานี้จะใช้สำ�หรับ
นักศึกษาที่เข้าปี 54,53,52,51
สำ�หรับรายวิชาที่มี –54 จะหมายถึงรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรปี 54 รายวิชานี้จะใช้
สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าปี 55 เป็นต้นไป
สำ�หรับรายวิชาที่มี –58 จะหมายถึงรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรปี 58 รายวิชานี้จะใช้
สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าปี 59 บางสาขาวิชาที่ใช้หลักสูตรปรับปรุงปี 2558

8. Q : เมื่อทำ�การค้นหารายวิชาเพื่อจะเลือกทำ�การลงทะเบียน แต่รายวิชาที่มี
ให้เลือกมีแต่รายวิชาของปริญญาตรี 5 ปีปกติ ไม่มีของปริญญาตรี 4 ปีปกติ จะ
สามารถลงทะเบียนเลือกรายวิชาของปริญญาตรี 5 ปีปกติได้หรือไม่

8. A : วิชาเลือกทั้งหมดจะเป็นของปริญญาตรี 5 ปีปกติ ซึ่งนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี
ปกติสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้
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2.6 ระเบียนประวัติ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของตัวเองได้จากเมนู “ประวัตินักศึกษา” หาก
พบว่ามีข้อมูลส่วนใดที่ไม่ถูกต้องเช่น ชื่อ ชื่อสกุล หมู่โลหิต ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียนและประมวลผล สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

วิธีใช้งาน

1.คลิกที่เมนู “ประวัตินักศึกษา”จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา
2.เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ”เพื่อย้อนกลับมาที่หน้าจอ
ข่าวประกาศ ดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 24 ข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา
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ข้อมูลระเบียนประวัติของนักศึกษาประกอบไปด้วยข้อมูล 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลด้านการศึกษา
2. ข้อมูลผลการศึกษา
3. ข้อมูลส่วนบุคคล
4. ข้อมูลประวัติในมหาวิทยาลัย (ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนนี้ เฉพาะในกรณี
ที่มีการบันทึกเท่านั้น)
หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติในส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาต สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยคลิกที่เมนู                           ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

2.7 ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน

นักศึกษาสามารถทำ�การตรวจสอบหนี้สินต่างๆ ที่นักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยได้จาก
เมนู “ตรวจสอบการชำ�ระเงิน/ทุน”

วิธีใช้งาน

1.คลิกที่เมนู “ตรวจสอบการชำ�ระเงิน/ทุน”
2.เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อย้อนกลับมาที่
หน้าจอข่าวประกาศ ดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 25 ข้อมูลภาระค่าใช้จ่าย และข้อมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา
จากรูปข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ   จะถูกแสดงอยู่ในตารางแรก โดยระบบจะแสดง
จำ�นวนยอดเงินสรุปที่นักศึกษาต้องชำ�ระ นอกจากนี้ยังแสดงวัน/เวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายแต่ละ
รายการอีกด้วย ส่วนข้อมูลในตารางถัดมาเป็นข้อมูลสรุปทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ
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2.8 ผลการศึกษา

นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาตั้งแต่ปี/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปัจจุบันได้จากเมนู
“ผลการศึกษา”ระบบจะทำ�การแสดงรายวิชาต่างๆ พร้อมทั้งผลคะแนนที่นักศึกษาได้ศึกษา
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังตัวอย่างจากรูปต่อไปนี้

รูปที่ 26 การตรวจสอบข้อมูลผลการศึกษา
โดยสามารถเลือกให้ระบบแสดงข้อมูลเป็นรายภาค ของแต่ละปีการศึกษาได้ โดยใช้
การคลิกที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อแสดงข้อมูล
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2.9 ตรวจสอบการจบการศึกษา

นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูได้ว่า ณ ขณะนี้นักศึกษาได้เรียนผ่านรายวิชาต่างๆ ตาม
ข้อกำ�หนดในโครงสร้างหลักสูตรไปเท่าใด และยังเหลือหน่วยกิตในหมวดวิชาใดบ้างที่ยังขาดอยู่
และจำ�เป็นต้องลงทะเบียนเพื่อให้จบการศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกที่
เมนู  “ตรวจสอบจบ”

วิธีใช้งาน

จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา ให้คลิกที่เมนู “ตรวจสอบจบ” สามารถเลือก
ลักษณะการแสดงผลแบบแสดงรายละเอียด ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปหมวดวิชาต่างๆ ที่จำ�เป็น
ต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร

รูปที่ 27 การตรวจสอบการสำ�เร็จการศึกษาโดยเทียบรายวิชาที่ผ่านกับโครงสร้างหลักสูตร
จากตารางข้อมูลประกอบไปด้วย
1.หมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
2.จำ�นวนหน่วยกิตตามเกณฑ์   หมายถึงจำ�นวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนให้ครบอย่างน้อยตามเกณฑ์ที่ระบุ ในแต่ละหมวดวิชา
3.จำ�นวนหน่วยกิตทีท่ �ำ ได้ หมายถึงจำ�นวนหน่วยกิตทีน่ กั ศึกษาทำ�ได้ในแต่ละหมวดวิชา
4.จำ�นวนหน่วยกิตที่ยังขาด หมายถึงจำ�นวนหน่วยกิตที่นักศึกษายังขาดอยู่ในแต่ละ
หมวดวิชา
ข้ อ ควรสั ง เกต ข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาเท่านั้น การที่
นักศึกษาจะสามารถจบการศึกษาได้หรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียว
ยังคงมีปัจจัยอื่นๆ  เข้ามาเกี่ยวข้อง
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2.10 เสนอความคิดเห็น

หากนักศึกษามีข้อคิดเห็นประการใด นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่าน
ระบบบริการการศึกษาได้ข้อมูลต่างๆที่นักศึกษาเสนอจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุง
บริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

วิธีใช้งาน

1. จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา ให้นกั ศึกษาคลิกทีเ่ มนู “เสนอความคิดเห็น”
2. นักศึกษาป้อนความคิดเห็นต่างๆ ลงในช่องว่าง
3. คลิกที่ปุ่ม “ส่งข้อความ”

รูปที่ 28 การร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบบริการการศึกษา

2.11 ประวัติการเข้าใช้ระบบ

เป็นหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของ Login ของนักศึกษา จะทราบได้ว่า
นักศึกษาเข้ามาใช้ระบบตั้งแต่วัน และเวลาใด และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ IP ใดก็ได้เพื่อ
ตรวจสอบการใช้งาน

รูปที่ 29 สถิติการเข้าใช้ระบบของนักศึกษา

2.12 การออกจากระบบ

เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบบริการการศึกษาแล้วนักศึกษาต้องคลิกที่ปุ่ม “ออกจาก
ระบบ”เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง
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บันทึกข้อมูลด้านวิชาการสู่ความสำ�เร็จ
 บันทึกข้อมูลสาขาวิชา
 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ปฏิทินวิชาการ/กิจกรรม
 บันทึกตารางเรียน
 บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
 บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ผลการศึกษา
     (สิ่งเหล่านี้ให้นักศึกษากำ�กับดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิด)
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บันทึกข้อมูลสาขาวิชา
สาขาวิชา......................................................................................................................................
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)................................................................................................................
ตัวย่อ............................................................................................................................................
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร......…………………………………………………………………………………………………………………
ระดับปริญญา..……………………………………………………………………………………………………………..
สาขาวิชา………………………………………………………………………………………………………………………

วัตถุประสงค์ …………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา……………….....………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

สำ�หรับหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
เรียนจำ�นวน 10 หน่วยกิต		
วิชาบังคับ บังคับเรียน    6 หน่วยกิต  ดังนี้
0001101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4) ........  
0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4) ........  
0001103  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2(2-0-4) ........
วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  4  หน่วยกิต
0001104  การฟัง–พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
2(2-0-4) ........
0001105  การอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
2(2-0-4) ........
0001106  ภาษาอังกษฤเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม
2(2-0-4) ........
0001107  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
2(2-0-4) ........
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เรียนจำ�นวน 6 หน่วยกิต				
วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
0002101  พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม  
2(2-0-4) ........
0002102  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
2(2-0-4) ........
0002103  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต
2(2-0-4) ........
0002104  ศิลปะและการออกแบบ
2(2-0-4) ........
0002105  สุนทรียภาพการแสดง
2(2-0-4) ........
1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เรียนจำ�นวน 6 หน่วยกิต
		
วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
0003101  ระบบสังคมไทย
2(2-0-4) ........
0003102  ระบบสังคมโลก
2(2-0-4) ........
0003103  ธุรกิจกับชีวิตประจำ�วัน
2(2-0-4) ........
0003104  ไทเลยศึกษา
2(2-0-4) ........
0003105  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
2(2-0-4) ........
0003106  เศรษฐกิจในชีวิตประจำ�วัน
2(2-0-4) ........
1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรียนจำ�นวน 8 หน่วยกิต
วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 8 หน่วยกิต
0004101  การคิดและการตัดสินใจ
2(2-0-4) ........
0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2(2-0-4) ........
0004103  การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4) ........
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0004104  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
0004105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
0004107  เทคนิคการบำ�รุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วัน
0004108  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำ�วัน

สำ�หรับหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

2(2-0-4) ........
2(2-0-4) ........
2(2-0-4) ........
2(2-0-4) ........
2(2-0-4) ........

1.1  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร      เรียนจำ�นวน 10 หน่วยกิต
วิชาบังคับ บังคับเรียน    6 หน่วยกิต  ดังนี้
0001101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4) ........  
0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4) ........  
0001104  การฟัง–พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
2(2-0-4) ........
วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  4  หน่วยกิต
0001103  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2(2-0-4) ........
0001105  การอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
2(2-0-4) ........
0001106  ภาษาอังกษฤเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม
2(2-0-4) ........
0001107  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
2(2-0-4) ........
0001108  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
2(2-0-4) ........
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       เรียนจำ�นวน 6 หน่วยกิต
			
วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
0002101  พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา
2(2-0-4) ........
0002102  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
2(2-0-4) ........
0002103  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต
2(2-0-4) ........
0002104  ศิลปะและการออกแบบ
2(2-0-4) ........
0002105  สุนทรียภาพการแสดง
2(2-0-4) ........
0002106  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2(2-0-4) ........
1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เรียนจำ�นวน 6 หน่วยกิต
		
วิชาบังคับ บังคับเรียน  2  หน่วยกิต  ดังนี้
0003107  ความเป็นพลเมืองที่ดี
2(2-0-4) ........  
วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 4 หน่วยกิต
0003101  ระบบสังคมไทย
2(2-0-4) ........
0003102  ระบบสังคมโลก
2(2-0-4) ........
0003103  ธุรกิจกับชีวิตประจำ�วัน
2(2-0-4) ........
0003104  ไทเลยศึกษา
2(2-0-4) ........
0003105  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
2(2-0-4) ........

68

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

0003106  เศรษฐกิจในชีวิตประจำ�วัน
2(2-0-4) ........
0003108  กฎหมายในชีวิตประจำ�วัน
2(2-0-4) ........
1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรียนจำ�นวน 8 หน่วยกิต
วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 8 หน่วยกิต
0004101  การคิดและการตัดสินใจ
2(2-0-4) ........
0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน
2(2-0-4) ........
0004103  การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4) ........
0004104  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
2(2-0-4) ........
0004105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
2(2-0-4) ........
0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4) ........
0004107  เทคนิคการบำ�รุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วัน
2(2-0-4) ........
0004108  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำ�วัน
2(2-0-4) ........

สำ�หรับหลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เรียนจำ�นวน 12 หน่วยกิต		
วิชาบังคับ บังคับเรียน  6 หน่วยกิต  ดังนี้
0005101  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3(2-2-5) ........  
0005103  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5) ........  
0005106  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5) ........
0005110  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5) ........
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เรียนจำ�นวน 6 หน่วยกิต
		
วิชาบังคับ บังคับเรียน  3  หน่วยกิต  ดังนี้
0005107  สุนทรียะ
3(2-2-5) ........
1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เรียนจำ�นวน 6 หน่วยกิต			
วิชาบังคับ บังคับเรียน  6  หน่วยกิต  ดังนี้
0005102  พลเมืองที่เข้มแข็ง
3(2-2-5) ........  
0005108  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5) ........  
1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรียนจำ�นวน 9 หน่วยกิต
วิชาบังคับ บังคับเรียน  9  หน่วยกิต  ดังนี้
0005104  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(2-2-5) ........  
0005105  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5) ........  
0005109  การคิดเชิงเหตุผล
3(2-2-5) ........  
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2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาบังคับ  เรียน           
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
กลุ่มวิชาเลือก  เรียน     
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต
..............  หน่วยกิต

2.2  กลุ่มวิชาชีพ (ฝึกประสบการณ์หรือฝึกสหกิจศึกษา)
..............  หน่วยกิต
………………………………………………………………………………………………
..............  หน่วยกิต
………………………………………………………………………………………………
..............  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
			      6    หน่วยกิต
………………………………………………………………………………………………
..............  หน่วยกิต
………………………………………………………………………………………………
..............  หน่วยกิต
………………………………………………………………………………………………
..............  หน่วยกิต
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คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

ปฏิทินวิชาการ/กิจกรรม
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ปฏิทินวิชาการ/กิจกรรม
ปีการศึกษา  2563
กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่  2
ภาคฤดูร้อน
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ลงทะเบียน
เพิ่ม-ถอน
ชำ�ระเงินลงทะเบียน			
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
อื่นๆ
		

ปีการศึกษา  2564
กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่  2
ภาคฤดูร้อน
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ลงทะเบียน
เพิ่ม-ถอน
ชำ�ระเงินลงทะเบียน			
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
อื่นๆ
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คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

ปฏิทินวิชาการ/กิจกรรม
ปีการศึกษา  2565
กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่  2
ภาคฤดูร้อน
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ลงทะเบียน
เพิ่ม-ถอน
ชำ�ระเงินลงทะเบียน			
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
อื่นๆ
		

ปีการศึกษา  2566
กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่  2
ภาคฤดูร้อน
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ลงทะเบียน
เพิ่ม-ถอน
ชำ�ระเงินลงทะเบียน			
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
อื่นๆ
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ปฏิทินวิชาการ/กิจกรรม
ปีการศึกษา  2567
กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่  2
ภาคฤดูร้อน
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ลงทะเบียน
เพิ่ม-ถอน
ชำ�ระเงินลงทะเบียน			
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
อื่นๆ
		

ปีการศึกษา  2568
กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่  2
ภาคฤดูร้อน
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ลงทะเบียน
เพิ่ม-ถอน
ชำ�ระเงินลงทะเบียน			
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
อื่นๆ
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คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

ปฏิทินวิชาการ/กิจกรรม
ปีการศึกษา  2569
กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่  2
ภาคฤดูร้อน
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ลงทะเบียน
เพิ่ม-ถอน
ชำ�ระเงินลงทะเบียน			
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
อื่นๆ
		

ปีการศึกษา  2570
กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่  2
ภาคฤดูร้อน
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ลงทะเบียน
เพิ่ม-ถอน
ชำ�ระเงินลงทะเบียน			
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
อื่นๆ
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บันทึกตารางเรียน

76

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึกตารางเรียน
ปีการศึกษา  2563

   ภาคการศึกษาที่   1
อาจารย์ผู้สอน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2563

   ภาคการศึกษาที่   2

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน
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บันทึกตารางเรียน
ปีการศึกษา  2563

          ภาคฤดูร้อน
อาจารย์ผู้สอน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2564

   ภาคการศึกษาที่   1

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน
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คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึกตารางเรียน
ปีการศึกษา  2564

   ภาคการศึกษาที่   2
อาจารย์ผู้สอน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2564

             ภาคฤดูร้อน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน
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บันทึกตารางเรียน
ปีการศึกษา  2565

   ภาคการศึกษาที่   1
อาจารย์ผู้สอน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2565

   ภาคการศึกษาที่   2

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน
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คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึกตารางเรียน
ปีการศึกษา  2565

           ภาคฤดูร้อน
อาจารย์ผู้สอน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2566

   ภาคการศึกษาที่   1

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน
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บันทึกตารางเรียน
ปีการศึกษา  2566

   ภาคการศึกษาที่   2
อาจารย์ผู้สอน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2566

            ภาคฤดูร้อน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน
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คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึกตารางเรียน
ปีการศึกษา  2567

   ภาคการศึกษาที่   1
อาจารย์ผู้สอน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2567

   ภาคการศึกษาที่   2

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน
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บันทึกตารางเรียน
ปีการศึกษา  2567

           ภาคฤดูร้อน
อาจารย์ผู้สอน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2568

   ภาคการศึกษาที่   1

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน
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คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึกตารางเรียน
ปีการศึกษา  2568

   ภาคการศึกษาที่   2
อาจารย์ผู้สอน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2568

          ภาคฤดูร้อน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน
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บันทึกตารางเรียน
ปีการศึกษา  2569

   ภาคการศึกษาที่   1
อาจารย์ผู้สอน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2569

   ภาคการศึกษาที่   2

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน
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คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึกตารางเรียน
ปีการศึกษา  2569

         ภาคฤดูร้อน
อาจารย์ผู้สอน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2570

   ภาคการศึกษาที่   1

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน
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บันทึกตารางเรียน
ปีการศึกษา  2570

   ภาคการศึกษาที่   2
อาจารย์ผู้สอน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2570

         ภาคฤดูร้อน

ศุกร์ พฤหัสบดี พุธ

อังคาร จันทร์

วัน      เวลา                    วิชา                         ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน
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คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
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บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา  2563
วิชา/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2563
วิชา/กิจกรรม

    ภาคการศึกษาที่  1
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

    ภาคการศึกษาที่  2
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง
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คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา  2563
วิชา/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2564
วิชา/กิจกรรม

           ภาคฤดูร้อน
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

    ภาคการศึกษาที่  1
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง
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บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา  2564
วิชา/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2564
วิชา/กิจกรรม

    ภาคการศึกษาที่  2
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

        ภาคฤดูร้อน
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

92

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา  2565
วิชา/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2565
วิชา/กิจกรรม

    ภาคการศึกษาที่  1
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

    ภาคการศึกษาที่  2
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง
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บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา  2565
วิชา/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2566
วิชา/กิจกรรม

          ภาคฤดูร้อน
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

    ภาคการศึกษาที่  1
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

94

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา  2566
วิชา/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2566
วิชา/กิจกรรม

    ภาคการศึกษาที่  2
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

           ภาคฤดูร้อน
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง
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บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา  2567
วิชา/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2567
วิชา/กิจกรรม

    ภาคการศึกษาที่  1
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

    ภาคการศึกษาที่  2
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

96

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา  2567
วิชา/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2568
วิชา/กิจกรรม

          ภาคฤดูร้อน
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

    ภาคการศึกษาที่  1
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง
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บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา  2568
วิชา/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2568
วิชา/กิจกรรม

    ภาคการศึกษาที่  2
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

         ภาคฤดูร้อน
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

98

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา  2569
วิชา/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2569
วิชา/กิจกรรม

    ภาคการศึกษาที่  1
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

    ภาคการศึกษาที่  2
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง
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บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา  2569
วิชา/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2570
วิชา/กิจกรรม

         ภาคฤดูร้อน
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

    ภาคการศึกษาที่  1
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

100

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึกกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา  2570
วิชา/กิจกรรม

ปีการศึกษา  2570
วิชา/กิจกรรม

    ภาคการศึกษาที่  2
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง

          ภาคฤดูร้อน
รายละเอียด               แหล่งข้อมูล

  วันกำ�หนดส่ง
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บันทึกผลการศึกษา

102

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึกผลการศึกษา
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563
รหัสวิชา                       ชื่อวิชา
            น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563
รหัสวิชา                       ชื่อวิชา
            น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................
ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563
รหัสวิชา                       ชื่อวิชา
            น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................
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บันทึกผลการศึกษา
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา                       ชื่อวิชา
            น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา                       ชื่อวิชา
            น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

คะแนนเฉลี่ย..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...............................................................
ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา                       ชื่อวิชา
            น(ท-ป-อ) ค่าคะแนน    เกรด    อาจารย์ผู้สอน

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

104

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

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

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

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

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

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

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

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

106

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

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

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

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

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

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

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

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

108

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

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

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

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

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

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

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

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

110

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาควรทราบ
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยวินัยและวิธีพิจารณาโทษทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ.2551
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการสอบของนักศึกษา  พ.ศ.2552
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. 2555
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. 2556
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 2)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2559
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2560
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ค่าธรรมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. 2562
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเทียบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไประหว่างหลักสูตร
ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2558 กับปี พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล พ.ศ. 2563
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๕
————————————————โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
อาศั ย อำ � นาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ
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 ข้อบังคับนี้ให้ใช้สำ�หรับการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษตามหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ๓บรรดาข้อบังคับระเบียบคำ�สั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ๔ในข้อบังคับนี้
		“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
		“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
		“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลา
ในวันทำ�การปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
		“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการ
จัดการศึกษาอื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติถึงแม้จะศึกษาในวันทำ�การปกติก็ตาม
		“หลักสูตร”
หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 113
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอำ�นาจออกประกาศคำ�สั่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

การศึกษา

หมวด ๑
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับเข้าศึกษา
————————————————ข้อ  ๖  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๖.๑ สำ�เร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๖.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อ

ประพฤติเสื่อมเสีย

๖.๓ ไม่ ถู ก คั ด ชื่ อ ออก หรื อ ถู ก ไล่ อ อกจากสถาบั น การศึ ก ษาใดๆ เพราะ

๖.๔ มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อกำ�หนดของหลักสูตร
ข้อ ๗ วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ เข้าศึกษา
ทุกระบบการศึกษาซึ่งอาจใช้วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
————————————————ข้อ ๘ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
๘.๑ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ที่ได้รับการอนุมัติ
ให้ย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือผู้ที่รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อจะต้องไปรายงานตัว
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่กำ�หนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
๘.๒ กรณีที่นักศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้ถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆไป
ข้อ ๙ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและ
ชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งต้องนำ�ส่งหลักฐาน การสำ�เร็จการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนด
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หมวด ๓
การรับย้ายนักศึกษา
————————————————ข้อ ๑๐ เกณฑ์การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
๑๐.๑ มหาวิ ท ยาลั ย อาจรั บ ย้ า ยนั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ซึ่ ง
สภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๑๐.๒ คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัติที่กำ�หนดไว้ตามข้อ ๖
๑๐.๒.๒ ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการ
ศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๑๐.๓ การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต และผลการเรี ย นให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
หมวด ๔
การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง
————————————————ข้อ ๑๑ การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง
๑๑.๑ ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้ว อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติม
ได้แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๖
๑๑.๒ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษายื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาค
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
๑๑.๓ การเที ย บโอนผลการเรี ย นให้ ดำ � เนิ น การเที ย บโอนตามระเบี ย บ
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 สำ�หรับการจัดการศึกษาให้นักศึกษาภาคพิเศษ
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 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามทีใ่ ช้เวลาฝึกไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๒.๒.๔ การทำ � โครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด้ รั บ มอบ
หมายที่ใช้เวลาทำ�โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า 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 สามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการดำ�เนินชีวิตและดำ�รงตนอยู่ในสังคม
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 จำ�นวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจำ�นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๒๐ หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสำ�หรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน
๑๒ ปีการศึกษา สำ�หรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
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๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำ�นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๕๐ หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาสำ�หรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่
เกิน ๑๕ ปีการศึกษา สำ�หรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
หมวด ๖
การลงทะเบียนวิชาเรียน
————————————————ข้อ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มหรือถอนรายวิชาให้ดำ�เนินการให้แล้ว
เสร็จภายในกำ�หนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่เปิดภาคการศึกษา
๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำ�ระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต
และสามารถลงทะเบียนรายวิชาสำ�หรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
การศึกษาสำ�หรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน๑๕ หน่วยกิต
กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต สำ�หรับ
การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการ
ลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑๕ หน่วยกิต สำ�หรับการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาค
การศึกษาต่อปีการศึกษาตามวรรคสอง ให้ยื่นคำ�ร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา
ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไม่
อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็น
สมควรอนุญาตโดยให้พิจารณาเป็นรายกรณี โดยคำ�นึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาเป็นสำ�คัญ
๑๔.๔ อธิการบดีอาจให้นักศึกษาที่ถูกถอดถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา
อันเนื่องจากระเบียบทางการเงิน กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้
ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ค้างชำ�ระเสมือนเป็น
ผู้ลาพักการศึกษา
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๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือ
มีข้อตกลงเฉพาะกรณี อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่เปิด
สอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมดหรือบางส่วนได้
หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยชำ�ระค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของหลักสูตรให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้น
ตกเป็นโมฆะและรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นให้ได้รับสัญลักษณ์ W
๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆเพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ได้ถ้าอาจารย์ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหา
วิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องชำ�ระค่าหน่วยกิต รายวิชานั้นตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามีเวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ย น
ทั้งหมดจะได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ Au
หมวด ๗
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา
————————————————ข้อ ๑๕ การเพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา
๑๕.๑ การเพิ่มรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระทำ�ได้ภายในกำ�หนด๑๕ วัน
นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในกำ�หนด ๗ วัน นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน
๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระทำ�ได้ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วันและ
จะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W สำ�หรับรายวิชาที่ยกเลิกและไม่ได้รับเงินค่า
ลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน
๑๕.๓ ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให้เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
หมวด ๘
การลาพักการศึกษาและลาออก
————————————————ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา
๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๖.๑.๑ ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
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๑๖.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
๑๖.๑.๓ เจ็บป่วย
๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย
๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยสั่งให้พักการศึกษา
๑๖.๑.๖ เหตุ อื่ น ๆ ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เห็ น สมควรแต่ ต้ อ งศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่าให้ยื่นใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด ทั้งนี้ต้องยื่นใบลาพักการศึกษาก่อนวัน
เริ่มสอบปลายภาคการศึกษา
๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่าจะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๗ การลาออกนักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาออกตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด
หมวด ๙
การโอนย้าย
————————————————ข้อ ๑๘ การโอนย้ายสาขาวิชา
๑๘.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ
๑๘.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑๘.๒.๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิมและได้เรียนตาม
แผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่
ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา
๑๘.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขา
วิชาและคณะที่ประสงค์จะขอย้ายไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกำ�หนด
๑๘.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและ
คณะ ที่จะรับย้ายไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ
๑๘.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จก่อน
วันเปิดภาคการศึกษา
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๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดให้
นำ�มาเทียบโอนได้ตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และนำ�ผลการเรียนไปคำ�นวณหาค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ได้
ข้อ ๑๙ การโอนย้ายประเภทนักศึกษานักศึกษาอาจโอนย้ายประเภทนักศึกษาจาก
นักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ โดยยื่นคำ�ร้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
————————————————ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐หรือข้อบังคับ
อื่นใดในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะสำ�เร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๕
————————————————โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญา
ตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการ
ศึกษาในปัจจุบัน
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 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 ข้อบังคับนี้ให้ใช้สำ�หรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาค
ปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
		“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
		“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลา
ในวันทำ�การปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
		“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการ
จัดการศึกษาอื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาทำ�การปกติก็ตาม
“หลักสูตร”
หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศคำ�สั่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
การวัดและประเมินผลการศึกษา
————————————————ข้อ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา
๖.๑ ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
การวัดผลต้องทำ�ตลอดภาคการศึกษา โดยวิธีการต่าง ๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การ
ทำ�งานกลุ่ม การสอบกลางภาคการศึกษาและให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนน
ระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๗๐ของคะแนนรวมทั้งหมด เว้นแต่รายวิชา
ในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาโครงงานที่ไม่มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในทำ�นองเดียวกันนี้
กรณีสาขาวิชาใด ที่องค์กรวิชาชีพได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การวัดและการ
ประเมินผลการศึกษาไว้ให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพนั้น
๖.๒ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
๖.๓ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าชั้นเรียนแต่ละรายวิชาไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผลในรายวิชานั้น
ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ
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
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D+
อ่อน (Poor)
๑.๕๐
D
อ่อนมาก(Very poor)
๑.๐๐
E
ตก (Failure)
๐.๐๐
ระบบนี้ใช้สำ�หรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่า
สอบได้ ต้องไม่ตํ่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น “E” ต้องลง
ทะเบียนเรียนซํ้าจนกว่าจะสอบได้ กรณีได้ค่าระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาเลือกสามารถไป
เลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาเดียวกันแทนได้
เว้นแต่ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือรายวิชาอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบผ่าน
ต้องไม่ตํ่ากว่า “C”
๖.๔.๒ ระบบไม่มคี า่ ระดับคะแนน กำ�หนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้
ระดับการประเมิน
ผลการศึกษา
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ระบบนี้ใช้สำ�หรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำ�หนดเฉพาะของ
หลักสูตร
๖.๔.๓ สัญลักษณ์ I (Incomplete) ใช้สำ�หรับบันทึกการประเมิน
ที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำ�งานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษา
ที่ได้สัญลักษณ์ “I” ต้องดำ�เนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นใน
ภาคการศึกษาถัดไป ดังนี้
(๑) กรณีนัก ศึก ษายั ง ทำ � งานไม่ เ สร็ จ ผู้ ส อนพิ จ ารณา
ผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว หากพ้นกำ�หนดให้
นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
(๒) กรณี นั ก ศึ ก ษาขาดสอบปลายภาค นั ก ศึ ก ษา
จะต้องยื่นคำ�ร้องขอสอบปลายภาคพร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย
(๒.๑) กรณีอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องไปรับหลักฐาน
การอนุญาตให้สอบไปติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจำ�วิชา เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จ
สิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำ�หนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I”เป็น “E” หรือ “F”
แล้วแต่กรณี
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(๒.๒) กรณี ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ ส อบจะถื อ ว่ า สอบตกนาย
ทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
๖.๕ สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใช้ส�ำ หรับการลงทะเบียนเพือ่ ร่วมฟัง โดยไม่นบั หน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สำ�หรับกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น
ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก
วิชาเรียน ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
(๒) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งให้พัก
การศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
(๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควร
ให้ยกเลิกวิชาเรียนในรายวิชานั้น หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นทั้งหมด
(๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ
ข้อ ๗ การเรียนซํ้า
๗.๑ รายวิชาใด ๆ ที่นักศึกษาสอบได้ “D” หรือตํ่ากว่า นักศึกษาสามารถลง
ทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ำ�ได้
๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ผลประเมิน
เป็น “E” หรือ “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้า
ข้อ ๘ ผลการประเมินเป็น “PD” “P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไม่นำ�มาคำ�นวณ
หาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ ๙ การนับหน่วยกิตสะสม และการคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๙.๑ มหาวิทยาลัย จะคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จากหน่วยกิตและ
ค่าระดับคะแนนของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
๙.๒ การคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นำ�เอาผลคูณของจำ�นวน
หน่ ว ยกิ ต กั บ ค่ าระดั บ คะแนนของทุก รายวิช า มารวมกัน แล้ ว หารด้ ว ยจำ � นวนหน่ ว ยกิ ต ของ
รายวิชาทั้งหมด
๙.๓ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นได้ จำ � นวนหน่ ว ยกิ ต ครบตามที่ กำ � หนดไว้ ใ น
หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชา
เพิ่มเติม เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำ�หนด
ตามหลักสูตร
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หมวด ๒
การสำ�เร็จการศึกษา
————————————————ข้อ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาจะ
ต้องยื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จการศึกษาและชำ�ระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา
๔๕ วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน
ข้อ ๑๑ ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๑.๑ มีความประพฤติดี
๑๑.๒ สอบได้ ใ นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามหลั ก สู ต รรวมทั้ ง เงื่ อ นไขที่
สภามหาวิทยาลัยกำ�หนด
๑๑.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 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 หรือกรณีอื่นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด
๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา
และให้ถือวันที่อนุมัติผลการศึกษาเป็นวันที่สำ�เร็จการศึกษา
หมวด ๓
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
————————————————ข้อ ๑๓ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
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๑๓.๑.๑ ผลการประเมิ น ได้ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมตํ่ า
กว่า๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
๑๓.๑.๒ ผลการประเมิ น ได้ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมตํ่ า
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 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำ�หนดแต่
ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๗๐
๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินกำ�หนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาด
คุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๒ และ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑๓.๒ สำ�หรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ใน
เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
๑๓.๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำ�หนดแต่
ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๗๐
๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินกำ�หนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาด
คุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา กรณีอื่นที่ไม่ใช่โดยการประเมินผลมีดังนี้
๑๓.๓.๑ ตาย
๑๓.๓.๒ ลาออก
๑๓.๓.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
๑๓.๓.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่งตาม
ที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
๑๓.๓.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
และไม่ได้ลาพักการศึกษา
๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือ กระทำ�การ
อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียน
นักศึกษา
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หมวด ๔
การให้ปริญญาเกียรตินิยม
————————————————ข้อ ๑๔ ผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๔.๑ ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้
๑๔.๑.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป
๑๔.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตํ่ากว่า D
หรือไม่ตํ่ากว่า 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 ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
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 ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
ระดับอนุปริญญาตามประกาศมหาวิทยาลัย
๑๔.๓.๑ ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียน
จากระดับอนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้
๑๔.๓.๑.๑ สอบได้ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมในระดั บ
อนุปริญญาจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐
๑๔.๓.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตํ่ากว่า D
หรือ ไม่ตํ่ากว่า P
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๑๔.๓.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน๔ ภาคการศึกษา
ปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๗ ภาคการศึกษา
๑๔.๓.๒ ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอน
ผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ทุกข้อดังต่อไปนี้
๑๔.๓.๒.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ
อนุปริญญาจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕
๑๔.๓.๒.๒ มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ ๑๔.๓.๑.๒ และ๑๔.๓.๑.๓
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
————————————————ข้ อ ๑๕ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาก่ อ นข้ อ บั ง คั บ นี้ ป ระกาศใช้ ให้ ใ ช้ ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย ว่ า ด้ ว ยการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและ
ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะสำ�เร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วย วินัยและวิธีพิจารณาโทษทางวินัยของนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑
————————————————โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับวิทยาลัยครูเลย ว่าด้วย วินัยลักษณะความผิด
การลงโทษ และวิธีพิจารณาโทษนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน
สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยุติธรรม
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 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 และคำ�สั่งอื่นใด
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
พิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำ�นาจออกประกาศ เพื่อให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมีความต้องวินิจฉัยตีความตามข้อบังคับ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำ�นาจ
วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๒
วินัยและโทษทางวินัย
ข้อ ๖ นักศึกษาต้องรักษาวินัยของนักศึกษาและปฏิบัติตามกฎ คำ�สั่ง ประกาศระเบียบ
และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยทุกประการอย่างเคร่งครัดนักศึกษาผู้ใดไม่รักษาวินัยหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎ คำ�สั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง เป็นความผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
ข้อ ๗ นักศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้อ ๘ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคมไทยนักศึกษาผู้ใดกระทำ�ผิดต่อกฎหมายอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำ�โดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรม จริยธรรม หรือ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
ข้อ ๙ นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีระหว่างกัน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน และรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยนักศึกษาผู้ใด
ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือทำ�ร้ายร่างกายกัน ประพฤติในสิ่งที่นำ�มาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ผู้อื่นหรือ
มหาวิทยาลัย อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องเชื่อฟังคำ�ตักเตือน คำ�แนะนำ�หรือคำ�สั่งของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
ในกรณีที่มีเหตุสมควร เมื่อบรรดาอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจ
บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา เช่น ในการใช้บริการห้อง
สมุดหรือห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในห้องสอบ หรือในมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในร่างกาย
และทรัพย์สิน เป็นต้น
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การฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามคำ�ตักเตือน คำ�แนะนำ�  หรือคำ�สั่งของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
ผู้กระทำ�การโดยชอบ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยหรือผู้อื่นอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
ข้ อ ๑๑ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งแต่ ง กายให้ สุ ภ าพ เหมาะสมแก่ ก าลเทศะ หรื อ เครื่ อ งแบบ
นักศึกษาเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย
การแต่งกายของนักศึกษาในงานพิธี การสอบไล่ การสอบกลางภาค หรือในกรณี
ที่จำ�เป็นต้องมีเครื่องแบบเฉพาะปฏิบัติงานหรือเครื่องแบบเฉพาะสายวิชาชีพ 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 การทำ�ลายหรือทำ�ให้เสื่อมค่าแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่น
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นการกระทำ�ผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๔ การกระทำ�อื่นนอกจากที่กำ�หนดไว้แล้วในหมวดนี้ หากก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อมหาวิทยาลัย หรือกระทำ�การใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว เป็นความผิดวินัยนักศึกษา
ข้อ ๑๕ โทษทางวินัยนักศึกษา มี ๕ สถาน คือ
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ์
(๓) ประกันทัณฑ์บน
(๔) สั่งพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา มีกำ�หนดไม่เกิน
หนึ่งปีการศึกษา
(๕) ให้พ้นสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาการกำ�หนดโทษตาม (๑) (๒) และ
(๓) อาจกำ�หนดให้นักศึกษาบำ�เพ็ญประโยชน์สาธารณะ และหรือเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตน
ด้วยก็ได้โทษตาม (๔) และ (๕) เป็นโทษวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
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หมวด ๓
การสอบสวนและวิธีพิจารณาลงโทษ
ข้อ ๑๖ เมื่อความปรากฏว่ามีการประพฤติผิดวินัยของนักศึกษา หรือมีการกล่าวหา
เป็นหนังสือว่านักศึกษาผู้ใดกระทำ�ผิดวินัยนักศึกษาที่พึงต้องได้รับโทษทางวินัยนักศึกษาให้
อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นโดยพลัน เพื่อทำ�การสอบสวนหาข้อเท็จ
จริงตามข้อบังคับนี้ และ ในการสอบสวนต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่มีการกระทำ�ผิดวินัยเกิดขึ้นในคณะใดคณะหนึ่ง และนักศึกษาคณะนั้นเป็น
ผู้กระทำ�ผิดโดยไม่มีนักศึกษาคณะอื่นเกี่ยวข้อง
ให้คณบดีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงขึ้นและมีอำ�นาจดำ�เนินการตามข้อบังคับนี้ และเมื่อได้ดำ�เนินการแล้วให้รายงานผล
การดำ�เนินงานต่ออธิการบดีเพื่อทราบ
ในกรณีข้อเท็จจริงปรากฏโดยชัดแจ้งว่านักศึกษาผู้ใดมีพฤติกรรม หรือกระทำ�ความ
ผิดเล็กน้อย ให้อธิการบดีหรือคณบดี หรือผู้ที่อธิการบดีหรือคณบดีมอบหมาย เรียกนักศึกษา
เพื่อว่ากล่าวตักเตือน ให้ยุติหรือระงับการกระทำ�  หรือมีพฤติการณ์ที่กระทำ�นั้นเสียโดยไม่ต้อง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก็ได้
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานประจำ�ของมหาวิทยาลัยจำ�นวนไม่น้อยสามคน ซึ่งประกอบไปด้วยประกอบประธาน
กรรมการ และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการและอาจให้
มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องมีผู้ดำ� รงตำ�แหน่งนิติกรหรือผู้ได้รับปริญญา
ทางกฎหมายหรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำ�เนินการทางวินัยหรือผู้มีประสบการณ์
ด้านการดำ�เนินการทางวินัยอย่างน้อยหนึ่งคน
ข้อ ๑๘ เมื่อประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้รับคำ�สั่งแต่งตั้งแล้ว ให้ดำ�เนิน
การประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว เพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน ต่อไปคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงต้องทำ�การสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการสอบสวนได้รบั ทราบคำ�สัง่ แล้วรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้มหาวิทยาลัยทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่สามารถดำ�เนินการให้แล้วเสร็จทัน
กำ�หนดระยะเวลาในวรรคก่อน ให้รายงานสาเหตุที่ทำ�ให้ไม่อาจสอบสวนให้แล้วเสร็จนั้นต่อ
อธิการบดีเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวนก็ได้ ทั้งนี้อธิการบดีอาจอนุญาตให้ขยายระยะ
เวลาการสอบสวน ได้ไม่เกินสามสิบวัน และอาจขยายระยะเวลานั้นได้ไม่เกินสองครั้ง
ข้อ ๑๙ การประชุมเพื่อทำ�การสอบพยานบุคคล จะต้องมีกรรมการสอบสวนเข้า
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
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ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ใ นวั น
ประชุม ให้กรรมการสอบสวนที่มาประชุมเลือกกรรมการสอบสวนคนหนึ่งทำ�หน้าที่ประธานแทน
ในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงวันนั้น
ข้อ ๒๐ ในการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้น จะต้องให้โอกาสนักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาได้มี
โอกาสโต้แย้งหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ และอาจยื่นคำ�ชี้แจงเพิ่มเติมหรือให้ถ้อยคำ�เพิ่มเติม
ก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จได้
ในการแสวงหาพยานหลักฐานให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีอำ�นาจเรียก
เอกสารหลักฐานใด ๆ จากหน่วยงาน หรือเรียกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
สอบสวนมาให้ข้อเท็จจริงใด ๆ หรือเพื่อประกอบการพิจารณาสำ�นวนการสอบสวนได้
ข้ อ ๒๑ เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ได้ ร วบรวมพยานหลั ก ฐานต่ า งๆ
เสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปสำ�นวนความ เสนอฐานความผิด และโทษ
ทางวินัยนักศึกษาเพื่อให้อธิการบดี หรือคณบดี ตามแต่กรณีซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง พิจารณาสั่งลงโทษ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี เ ป็ น การที่ นั ก ศึ ก ษากระทำ � ผิ ด เล็ ก น้ อ ย หรื อ ประพฤติ ผิ ด วิ นั ย
นักศึกษา แต่ความผิดดังกล่าวไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษสถานเบาและหากมีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ
จะนำ�มาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
(๒) กรณี เ ป็ น การประพฤติ ผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษาอย่ า งร้ า ยแรง ให้ สั่ ง ลงโทษ
พักการเรียน พักการให้ปริญญา มีกำ�หนดไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา หรือให้พ้นสภาพจากนักศึกษา
ตามพฤติการณ์แห่งการกระทำ�ความผิดนั้น
ในการสั่งลงโทษตามวรรคก่อน ให้มหาวิทยาลัยแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษดังกล่าว
แก่นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษให้ทราบโดยนักศึกษามีสิทธิอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษได้ตามข้อบังคับนี้
ในการพิจารณาสั่งลงโทษนักศึกษา ให้พิจารณาถึง ความผิดครั้งแรก ความรู้เท่าไม่ถึง
การณ์ เจตนา มูลเหตุจูงใจ หรือเป็นการกระทำ�ความผิดฐานเดิมซํ้าซาก นั้นมาพิจารณาประกอบ
เป็นเหตุลดหย่อนโทษหรือเพิ่มโทษทางวินัยด้วย
หมวด ๔
การอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่นักศึกษาผู้ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับนี้ ไม่เห็นด้วยกับคำ�
สั่งลงโทษที่ได้รับ หรือมีข้อเท็จจริงใด ๆ เพิ่มเติมอันจะทำ�ให้ไม่ต้องได้รับโทษ หรือได้รับการ
ลดโทษ หรือได้รับการยกเว้นโทษทางวินัย นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษต่ออธิการบดี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่งลงโทษ การอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษนั้นเป็นกรณีเฉพาะตัว
นักศึกษาจะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
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การยื่นอุทธรณ์ย่อมไม่เป็นการทุเลาการลงโทษตามคำ�สั่ง เว้นแต่อธิการบดีเห็นสมควร
หรือนักศึกษาทำ�คำ�ร้องขอทุเลาการลงโทษยื่นต่ออธิการบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
คำ�สั่งลงโทษ โดยแสดงเหตุผลที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติการณ์ว่าเหตุใดจึงสมควรทุเลาการลงโทษ ทั้งนี้
การยื่นอุทธรณ์ไม่ถือว่าเป็นเหตุผลที่สมควรทุเลาการลงโทษ เมื่ออธิการบดีได้รับคำ�ร้องแล้วให้
พิจารณาคำ�ร้องโดยเร็วในกรณีที่พิจารณาอนุญาตให้รอการลงโทษตามคำ�สั่งไว้ก่อนเพื่อรอผล
การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๒๓
ข้อ ๒๓ ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีความชำ�นาญการและบุคคลผู้ซึ่งมีความเป็นกลาง
จำ�นวนไม่น้อยกว่าสิบสองคนเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์กลางคณะกรรมการอุทธรณ์กลาง
อาจแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) แต่งตั้งบุคคลจากคณะ คณะละไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
(๒) แต่งตั้งบุคคลจากกองพัฒนานักศึกษาจำ�นวนไม่น้อยกว่าสามคน
(๓) แต่งตั้งบุคคลจากงานนิติการ จำ�นวนไม่น้อยกว่าสามคน
เมื่ออธิการบดีได้รับคำ�อุทธรณ์แล้ว ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งแต่ง
ตั้งบุคคลจากคณะกรรมการอุทธรณ์กลาง จำ�นวนไม่น้อยกว่าสามคน ประกอบด้วยประธาน
กรรมการ กรรมการ และเลขานุการ เพื่อพิจารณาอุทธรณ์และสรุปผลการพิจารณาอุทธรณ์
เสนอต่ออธิการบดีพิจารณาสั่งการก็ได้ โดยต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับคำ�สั่งแต่งตั้ง ในกรณีมีเหตุจำ�เป็นสามารถขอขยายเวลาได้ไม่
เกินสองคราว คราวละไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๔ ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้พิจารณาจากอุทธรณ์ ข้อเท็จจริง เอกสาร
บันทึกถ้อยคำ�  และพยานหลักฐานในชั้นการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
มาประกอบการพิจารณา และอาจสอบสวนพยานเพิ่มเติมด้วยก็ได้เพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม
ข้อ ๒๕ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วให้ดำ�เนินการดัง
ต่อไปนี้
(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องเหมาะสมกับความผิดแล้วให้มีมติยก
อุทธรณ์
(๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด ให้มีมติ
งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษตามที่เห็นสมควรแก้ไข
(๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และเห็นว่าการ
กระทำ�ของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัย หรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทำ�ผิด
วินัยให้มีมติกลับ ให้ยกโทษ
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(๔) ถ้าเห็นว่าข้อความในคำ �สั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมให้มีมติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความให้ถูกต้องเหมาะสม
(๕) ถ้าเห็นว่าสมควรดำ�เนินการโดยประการอื่นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติได้ตามสมควรแก่กรณี
ข้อ ๒๖ การวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ให้อธิการบดีมีคำ�สั่ง
ยกยืน กลับ หรือแก้ไขคำ�สั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์
คำ � สั่ง ตามวรรคหนึ่งให้กำ �หนดเวลาเริ่ม มีผลของคำ � สั่ง ย้อ นหลังนับแต่วั นที่ มีคำ � สั่ ง
ลงโทษ หรือกำ�หนดเวลาเริ่มต้นของคำ �สั่งในลักษณะอื่นได้ตามที่อธิการบดีเห็นสมควรหาก
ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในคำ�วินิจฉัยชี้ขาด อาจใช้สิทธิได้ตามกฎหมายต่อไป
ข้อ ๒๗ หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ข้อใดซึ่งข้อบังคับนี้มิได้กำ�หนดไว้โดยเฉพาะ
ให้อธิการบดีมีอำ�นาจสั่งการหรือปฏิบัติได้ตามที่เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทำ�หน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๒
————————————————เพื่อให้การดำ�เนินการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบและทุกระดับการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำ�เนินกระบวนการสอบวัด
ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 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
“ประธานกรรมการดำ�เนินการสอบ” หมายความว่า อธิการบดีหรือผู้ได้รับ
แต่งตั้งจากอธิการบดีให้เป็นประธานควบคุมดูแล และดำ�เนินการสอบหรือประธานอำ�นวยการ
สอบ
		“ผู้กำ�กับการสอบ” หมายความว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้
ควบคุมดูแล กำ�กับ และดำ�เนินการสอบ
		“การสอบ”
หมายความว่า การสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา การ
สอบกลางภาคการศึกษา หรือการสอบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดสอบขึ้น
ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในการสอบดังต่อไปนี้
๕.๑ ข้อปฏิบัติในการสอบทั่วไป
๕.๑.๑ นัก ศึก ษาต้องแต่งกายตามเครื่ อ งแบบที่ กำ � หนดไว้ ต าม

136

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

ระเบียบ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายสำ�หรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษหรือรูป
แบบการศึกษาอื่น ๆ ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามแบบประเพณีนิยม
๕.๑.๒ นักศึกษาต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ทราบว่า
รายวิชาสอบ สถานที่สอบอยู่ ณ ที่ใด ห้องใด และวันเวลาใด
๕.๑.๓ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งไปถึ ง สถานที่ ส อบก่ อ นเวลาเริ่ ม สอบตาม
สมควร ห้ามเข้าสอบหลังจากเริ่มสอบในวิชานั้นไปแล้ว ๑๕ นาที
๕.๑.๔ ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
๕.๑.๕ นักศึกษาคนใดสอบเสร็จ ต้องออกห่างจากห้องสอบและ
ไม่กระทำ�การใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบที่สอบอยู่ แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะออกจากห้องสอบ
ก่อนเวลา ๓๐ นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไม่ได้
๕.๑.๖ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การสอบคำ�สั่งของผู้กำ�กับการสอบ อย่างเคร่งครัด
๕.๑.๗ ห้ามนักศึกษาส่งเสียงดัง หรือทำ�ความรำ�คาญหรือแสดง
กิริยามารยาท ไม่เหมาะสมในห้องสอบหรือบริเวณข้างเคียง
๕.๑.๘ เมื่อหมดเวลาสอบ นักศึกษาต้องหยุดทำ�ข้อสอบและต้อง
ส่งข้อสอบหรือทำ�ตามคำ�สั่งของผู้กำ�กับการสอบทันที
๕.๒ ข้อปฏิบัติกรณีเป็นการทุจริตในการสอบ
๕.๒.๑ ห้ามนักศึกษานำ�เอกสาร โน้ตย่อ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ เข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
อาจารย์ประจำ�วิชาที่สอนวิชานั้น นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่าส่อทุจริตหรือทุจริตการสอบ
๕.๒.๒ นักศึกษาต้องระวังมิให้นักศึกษาคนอื่นคัดลอกคำ�ตอบของ
ตน รวมทั้งไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลาสอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีเหตุความจำ�เป็นให้แจ้งต่อผู้กำ�กับ
การสอบเท่านั้น นักศึกษาผู้ใด ฝ่าฝืนจะถือว่าส่อทุจริตหรือทุจริตการสอบ
๕.๒.๓ นักศึกษาต้องนั่งตามที่ที่ผู้กำ�กับการสอบกำ�หนดและจะ
เปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตจากผู้กำ�กับการสอบไม่ได้ นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่าส่อทุจริต
หรือทุจริตการสอบ
๕.๒.๔ ห้ามนักศึกษานำ�เอกสารใดๆ ที่ผู้กำ�กับการสอบแจกให้
ออกไปจากห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์ประจำ�วิชาที่สอนวิชานั้นอนุญาตให้นำ�ออกจากห้องสอบได้
นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่าส่อทุจริตหรือทุจริตการสอบ
ข้อ ๖ นักศึกษาผู้ใดกระทำ�การฝ่าฝืน หรือพยายามกระทำ�การฝ่าฝืนตามข้อ ๕.๑ ใน
การสอบวิชาใดให้ผู้กำ�กับการสอบตักเตือน หากนักศึกษาผู้นั้นไม่เชื่อฟังคำ�ตักเตือนให้ผู้กำ�กับ
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การสอบสั่งให้นักศึกษาผู้นั้นออกจากห้องสอบ แล้วรายงานประธานกรรมการดำ�เนินการสอบ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยให้ผลการเรียนตกหรือสอบ ไม่ผ่านในรายวิชานั้นและพิจารณาดำ�เนินการ
ลงโทษต่อไป
ในกรณีนักศึกษาไม่มาสอบ หรือมาสอบไม่ทันกำ�หนดเวลาตามข้อ ๕.๑.๓ ให้ถือว่า
นักศึกษา ผู้นั้นขาดสอบ และสอบตกหรือสอบไม่ผ่านในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น เว้นแต่นักศึกษา
ยื่นคำ�ร้องต่อมหาวิทยาลัยแสดงเหตุผลที่ไม่ได้มาสอบ พร้อมทั้งขออนุญาตสอบใหม่ต่อมหา
วิทยาลัย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัยใน
ภาคเรียนนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยอนุญาตแล้วจึงสอบใหม่ได้ หากไม่ยื่นคำ�ร้องภายในกำ�หนดเวลา
ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสอบตกหรือสอบไม่ผ่านในรายวิชานั้น
ข้อ ๗ เมื่อพบนักศึกษาทุจริตในการสอบ ตามข้อ ๕.๒ ให้ผู้กำ�กับการสอบรวบรวม
พยานหลักฐานที่แสดงการทุจริตในการสอบและให้ยุติการสอบ พร้อมนำ�ผู้ทุจริตการสอบไปยัง
ประธานกรรมการดำ�เนินการสอบหรือคณะกรรมการดำ�เนินการสอบและบันทึกลักษณะการ
กระทำ�ผิดลงตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด ลงลายมือชื่อของผู้กำ�กับการสอบ พร้อมแนบ
กระดาษคำ�ตอบ เอกสาร วัตถุใดๆ ที่เป็นพยานหลักฐานและให้นักศึกษาลงนามรับทราบหนังสือ
รับรองในข้อความนั้น หากนักศึกษาสารภาพหรือปฏิเสธหรือมีเงื่อนไขให้ลงลายมือชื่อรับรองไว้
กรณีที่นักศึกษารับสารภาพว่าทุจริตจริงตามพยานหลักฐาน ก็ให้ประธานกรรมการ
ดำ�เนินการสอบตรวจสอบแล้วให้มหาวิทยาลัยปรับตกหรือสอบไม่ผ่านในรายวิชานั้นโดยไม่ต้อง
มีการสอบสวน หากนักศึกษาปฏิเสธหรือมีเงื่อนไขใดที่ต้องแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง ให้
มหาวิทยาลัยตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อทำ�การสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีนั้น โดยจะต้อง
สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และอาจขยายระยะเวลาได้ ไม่เกิน ๒ ครั้งๆละ ๓๐ วัน
เมื่อสอบสวนเป็นที่ยุติแล้วว่านักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้มหาวิทยาลัยปรับตก
หรือสอบไม่ผ่านในรายวิชานั้น หากไม่พบทุจริตให้ดำ�เนินการสอบใหม่ภายใน ๓๐ วันนับจาก
มหาวิทยาลัยมีคำ�สั่ง
กรณีนักศึกษารับสารภาพว่าทุจริตในการสอบ ให้มหาวิทยาลัยลงโทษในสถานเบาโดย
ไม่ต้องสอบสวนวินัยนักศึกษา
ข้อ ๘ ในการสอบวิชาใดมีหลักฐานที่แสดงว่าข้อสอบในรายวิชานั้นได้ล่วงรู้ถึงนักศึกษา
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก่อนทำ�การสอบ หรือหลังสอบในรายวิชานั้นให้ประธานกรรมการดำ�เนิน
การสอบเสนอให้อธิการบดีสั่งยกเลิกการสอบในรายวิชานั้น และให้จัดทำ�ข้อสอบใหม่และดำ�เนิน
การสอบขึ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ยกเลิกการสอบนั้น
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ข้อ ๙ การดำ�เนินการตามข้อบังคับนี้และพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษาให้นำ�ความใน
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
—————————————
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และมติทป่ี ระชุมของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครัง้ ที่ 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 ข้อบังคับหรือคำ�สัง่ อืน่ ใดทีข่ ดั แย้งกับระเบียบนีใ้ ห้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“นายกสภา”
หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“นายทะเบียน”
หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแต่งตั้งให้
เป็นนายทะเบียน
“สถาบันสมทบ”
หมายถึง สถาบันศึกษาอืน่ ทีเ่ ข้าสมทบกับมหาวิทยาลัย
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
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ข้อ ๖ แบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ ๕ ให้ใช้แบบพิมพ์ที่กำ�หนด
ตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบพิมพ์ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ      ๗        ให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบควบคุมเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์หลักฐาน
แสดงผลการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ ถูกต้อง โดยให้มีบัญชีคุมและสามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๘ ให้นายทะเบียนทำ�หน้าที่รับผิดชอบ และดำ�เนินการออกหลักฐานแสดงผล
การศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีสถาบันสมทบ ให้หัวหน้าสถานศึกษาที่เข้าสมทบ ดำ�เนินการออกหลักฐานแสดง
ผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๙ วันที่สำ�เร็จการศึกษาในหลักฐานแสดงผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๑๐ การออกประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร
๑๐.๑ มหาวิ ท ยาลั ย จะออกประกาศนี ย บั ต รหรื อ อนุ ป ริ ญ ญาบั ต รหรื อ
ปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและได้รับการอนุมัติการให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร จาก
สภามหาวิทยาลัยแล้ว
๑๐.๒ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรทุกฉบับหลังจาก
นายกสภาและอธิการบดีลงนามแล้ว ให้ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง
กรณีสถาบันสมทบ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรทุก
ฉบับให้หัวหน้าสถานศึกษาที่เข้าสมทบลงนามแล้วประทับตราดุนของสถานศึกษาที่เข้าสมทบ ให้
อธิการบดีและนายกสภาลงนาม แล้วประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
๑๐.๓ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำ�ทะเบียนผู้ที่ได้รับอนุมัติการให้ประกาศนียบัตร
อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรไว้เป็นหลักฐาน
กรณีสถาบันสมทบ ให้สถานศึกษาที่เข้าสมทบจัดทำ�ทะเบียนผู้ได้รับการให้
ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรไว้เป็นหลักฐานและสำ�เนาให้มหาวิทยาลัย ๑ ชุด
ข้อ ๑๑ การออกวุฒิบัตร
๑๑.๑ เงื่อนไขในการออกวุฒิบัตรมหาวิทยาลัยจะออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่าน
การ อบรมในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า ๓ เดือน หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
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๑๑.๒ ให้อธิการบดีและผู้อำ�นวยการโครงการอบรม ลงนามพร้อมประทับ
ตราดุนของมหาวิทยาลัยในวุฒิบัตรที่ออกให้
๑๑.๓ ให้มหาวิทยาลัยทำ�ทะเบียนการออกวุฒิบัตรเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๒ การออกใบรับรองผลการศึกษา
๑๒.๑ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่
นักศึกษาที่ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษา
ซึ่งกำ�ลังรออนุมัติผลการศึกษาจากคณะกรรมการวิชาการ
กรณีสถาบันสมทบ ให้สถาบันศึกษาที่เข้าสมทบจัดทำ�ทะเบียนใบรับรองผล
การศึกษาที่ออกให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน และสำ�เนาให้มหาวิทยาลัย ๑ ชุด
๑๒.๒ ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่าย
เจ้าของใบรับรอง และอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ลงนามพร้อมกับ
ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนของ
สถานศึกษาที่เข้าสมทบลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับรอง หัวหน้าสถานศึกษาที่เข้าสมทบ
ลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของสถานศึกษาที่เข้าสมทบ และอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
อธิการบดี มอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ การออกใบรับรองคุณวุฒิ
๑๓.๑ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น สมทบจะออกใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ แ ก่ ผู้ ที่
สำ�เร็จการศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา และได้รับอนุมัติการให้
ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแล้ว จากสภามหาวิทยาลัย
กรณีสถาบันสมทบ ให้สถานศึกษาที่เข้าสมทบจัดทำ �ทะเบียนใบรับรอง
คุณวุฒิ ที่ออกให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน และสำ�เนาให้มหาวิทยาลัย ๑ ชุด
๑๓.๒ ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของ
ใบรับรอง และอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ลงนามพร้อมกับประทับ
ตราดุนของมหาวิทยาลัย
กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ให้นายทะเบียนของสถาน
ศึกษาที่เข้าสมทบลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับรอง หัวหน้าสถานศึกษาที่เข้าสมทบลงนาม
พร้ อ มกั บ ประทั บ ตราดุ น ของสถานศึ ก ษาที่ เข้ า สมทบ และอธิ ก ารบดี ห รื อ รองอธิ ก ารบดี ที่
อธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๔ การออกใบรายงานผลการศึกษา
๑๔.๑ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น สมทบจะออกใบรายงานผลการศึ ก ษา
ให้แก่ผู้ที่มี สภาพนักศึกษาและกำ�ลังศึกษาอยู่ หรือผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตร หรือผู้ที่สำ�เร็จ
การศึ ก ษาแล้ ว หรื อ ผู้ ที่ เ คยศึ ก ษาแต่ ไ ม่ สำ � เร็ จ การศึ ก ษา และยื่ น คำ � ร้ อ งขอตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด
๑๔.๒ ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนและอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
กรณีสถาบันสมทบ ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับให้นายทะเบียนและ
หัวหน้าสถานศึกษาที่เข้าสมทบ ลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของสถานศึกษาที่เข้าสมทบ
และอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ลงนามพร้อมประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ ใบรับรองผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษาให้ออก
เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนกรณีที่ต้องการเป็นภาษาไทยให้ยื่นคำ�ร้องขอตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนด
ข้อ ๑๖ การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
๑๖.๑ ในกรณีที่ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตรวุฒิบัตร หรือ
ใบรับรองคุณวุฒิ สูญหายหรือชำ�รุดจนใช้การไม่ได้ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบแทนให้ โดย
ให้ผู้ขอยื่นคำ�ร้องขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
กรณีสถาบันสมทบ ในกรณีท่ปี ระกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตรปริญญาบัตร
วุฒิบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิสูญหาย หรือชำ�รุดจนใช้การไม่ได้ให้สถานศึกษาที่เข้าสมทบ
พิจารณาออกใบแทนให้ตามที่เห็นสมควร โดยให้ผู้ขอยื่นคำ�ร้องขอตามแบบที่สถานศึกษาที่เข้า
สมทบกำ�หนด
๑๖.๒ ในกรณีที่ระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหายหรือชำ�รุดจนไม่สามารถ
จะออกใบรายงานผลการศึกษาได้ ถ้าผู้ขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่นแสดงผลการศึกษา ซึ่ง
อธิการบดีพิจารณาเห็นว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนโดยไม่ต้องลงราย
ละเอียด ผลการศึกษา แต่ให้หมายเหตุไว้ด้วยว่าหลักฐาน
แสดงผลการศึกษาสูญหาย
กรณีสถาบันสมทบ ในกรณีทร่ี ะเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหาย หรือชำ�รุด
จนไม่สามารถจะออกใบรายงานผลการศึกษาได้ ถ้าผูข้ อหรือสถานศึกษาทีเ่ ข้าสมทบมีหลักฐานอืน่
แสดงผลการศึกษาซึ่งหัวหน้าสถานศึกษาที่เข้าสมทบพิจารณาเห็นว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้
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ให้หัวหน้าสถานศึกษาที่เข้าสมทบออกใบแทน โดยไม่ต้องลงรายละเอียดผลการศึกษา แต่ให้
หมายเหตุไว้ด้วยว่าหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย
๑๖.๓ ใบแทนทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายของเจ้าของใบแทน
และอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัย
กรณีสถาบันสมทบ ใบแทนทุกฉบับ ให้นายทะเบียนและหัวหน้าสถาน
ศึกษาที่เข้าสมทบ ลงนามพร้อมประทับตราดุนของสถาบันที่เข้าสมทบ และอธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๗ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น สมทบ เรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการออก
หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามประกาศหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยการเก็บค่าธรรมเนียมนี้
ไม่ใช้บังคับในการออกหลักฐานตามข้อ ๕.๔
และ ๕.๕ สำ�หรับการออกครั้งแรกเมื่อสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ ๑๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๕
…………………………………………………..
อาศั ย อำ � นาจตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลยว่ า ด้ ว ยค่ า ธรรมเนี ย มการ
ศึกษาสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ และโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๕จึงกำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติไว้ดังนี้
ข้อ ๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน
๑.๑ คณะครุศาสตร์
ที่
     หลักสูตร
๑
ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี
๒
ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี
๓
ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี
๔
ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี
๕
ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี
๖
ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี
๗
ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี
๘
ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี
๙
ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี
๑๐
ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี
๑๑
ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี
๑๒
ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี
๑๓
ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี

   สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศิลปศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ประถมศึกษา

  ค่าธรรมเนียม (บาท)
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
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๑.๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่
        หลักสูตร
   สาขาวิชา
๑
นิติศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
นิติศาสตร์
๒
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี ดิจิตอลอาร์ต
๓
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี ทัศนศิลป์
๔
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
ดนตรี
๕
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
ภาษาอังกฤษ
๖
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๗
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
การพัฒนาชุมชน
๘
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
๙
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๔ ปี   รัฐประศาสนศาสตร์
๑.๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่
        หลักสูตร
๑
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
๒
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
๓
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
๔
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
๕
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
๖
๗
๘
๙

วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ ปี

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ ปี

      สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
อาหารและโภชนาการ
เกษตรศาสตร์
สัตวศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำ�ลังกาย
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์

   ค่าธรรมเนียม (บาท)
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐
๘,๗๐๐
๘,๗๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๘,๓๐๐
๘,๒๐๐
   ค่าธรรมเนียม (บาท)
๘,๘๐๐
๘,๘๐๐
๘,๗๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๘,๐๐๐
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๑.๔ คณะวิทยาการจัดการ
ที่
      หลักสูตร
๑
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
๒
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๔ ปี
๓
นิเทศศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
๔
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๔ ปี
๕
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๔ ปี
๖
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๔ ปี
๗
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
๑.๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่
        หลักสูตร
๑
เทคโนโลยีบัณฑิต ๔ ปี
๒
เทคโนโลยีบัณฑิต ๔ ปี
๓
เทคโนโลยีบัณฑิต ๔ ปี
๔
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ ปี

         สาขาวิชา
   ค่าธรรมเนียม (บาท)
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
๙,๐๐๐
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๘,๖๐๐
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
๘,๖๐๐
การจัดการ
๘,๐๐๐
การบัญชี
๘,๐๐๐
การตลาด
๘,๐๐๐
เศรษฐศาสตร์
๗,๕๐๐

สาขาวิชา
   ค่าธรรมเนียม (บาท)
เทคโนโลยีวิศวกรรมเซรามิกส์ ๘,๐๐๐
เทคโนโลยีโยธา
๘,๓๐๐
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ๘,๓๐๐
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ๘,๓๐๐
และคอมพิวเตอร์
กรณีลงทะเบียนไม่เกิน๑๐หน่วยกิตต่อภาคเรียนให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา
ร้อยละ   ๖๐  ของค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๑.๑ ถึงข้อ ๑.๕
ข้อ ๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายครั้ง
๒.๑ ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียน ๒๐๐ บาท
๒.๒ ค่าปรับการลงทะเบียนช้ากว่ากำ�หนดครั้งละ ๒๐๐ บาท
๒.๓ ค่าปรับการชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากำ�หนด วันละ ๕๐ บาท
ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาผู้นั้นได้รับทุนกู้ยืมตามโครงการของรัฐบาล
๒.๔ ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภาคเรียนละ ๗๐๐ บาท
๒.๕ ค่ า ขอคื น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาเนื่ อ งจากพ้ น สภาพเพราะเหตุ ไ ม่ ชำ � ระค่ า
ธรรมเนียมการศึกษาครั้งละ ๕๐๐ บาทและต้องชำ�ระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาใน
ภาคเรียนที่หยุดการเรียนให้ครบทุกภาคเรียน
๒.๖ ค่ า ธรรมเนี ย มการเที ย บโอนผลการเรี ย นจากการศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษา
ครั้งละ ๕๐๐ บาท
๒.๗ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำ�งานหน่วยกิตละ๕๐บาท
๒.๘ ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายไปศึกษาต่างสาขาวิชาครั้งละ๕๐๐บาท
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๒.๙ ค่าธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษาจากภาคปกติเป็นภาคพิเศษ ครัง้ ละ ๕๐๐ บาท
๒.๑๐ ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายนักศึกษาไปสถาบันการศึกษาอื่นครั้งละ ๕๐๐ บาท
๒.๑๑ ค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาคือใบรับรองผลการศึกษา
ใบรับรองคุณวุฒิใบรายงานผลการศึกษาใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษาและใบรับรองความ
ประพฤติฉบับละ ๑๐๐ บาท
๒.๑๒ ค่ า ธรรมเนี ย มการออกเอกสารแทนใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ เอกสารอื่ น ที่
มหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้วฉบับละ ๕๐ บาท
๒.๑๓ค่ า ธรรมเนี ย มการออกบั ต รประจำ � ตั ว นั ก ศึ ก ษาใหม่ ก รณี ชำ � รุ ด สู ญ หายครั้ ง
ละ๑๐๐บาท
๒.๑๔ ค่าปรับที่เกิดจากการขอรับประกาศนียบัตรอนุปริญญาบัตรปริญญาบัตรเกิน
กว่าระยะเวลาที่กำ�หนด๓เดือนโดยนับจากวันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้มารับชุดละ ๕๐๐ บาท
๒.๑๕ ค่าปรับกรณีการใช้บริการหอสมุดการใช้บริการคอมพิวเตอร์หรือการใช้บริการ
อื่นใดที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาให้มหาวิทยาลัยกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมและทำ�เป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๒.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้งกรณีนอกเหนือจากที่กำ�หนดไว้
ในข้ อ ๒.๑ ถึ ง ๒.๑๕ ให้ม หาวิทยาลัยกำ�หนดอัต ราค่า ธรรมเนี ย มและทำ � เป็ น ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเมื่อแรกเข้า
๓.๑ ค่ า ธรรมเนี ย มการรายงานตั ว แรกเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาค่ า คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษาค่ า บั ต ร
ประจำ�ตัวและค่าเอกสารอื่นๆ ๑,๐๐๐ บาท
๓.๒ ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ๕๐๐ บาท
สำ�หรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายให้แยกบัญชีเป็นเงินรับฝากเพื่อถอนคืนให้กับ
นักศึกษาที่มิได้ทำ�ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหายและให้ยื่นคำ�ร้องขอเงินคืนภายใน ๙๐ วัน
นับจากวันที่สำ�เร็จการศึกษาหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหากไม่มาถอนคืนภายในระยะเวลา
ที่กำ�หนดให้มหาวิทยาลัยโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศณวันที่๑๙พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๕
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท   เหลืองบุตรนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๖
...................................................
อาศั ย อำ � นาจตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย ว่ า ด้ ว ยค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ และโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงกำ�หนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติไว้ดังนี้
ข้อ ๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน
๑.๑ คณะวิทยาการจัดการ
  ที่
   ๑

         หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๔ ปี

      สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์

ค่าธรรมเนียม (บาท)
         ๑๐,๐๐๐

กรณีลงทะเบียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิตต่อภาคเรียน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา
ร้อยละ  ๖๐  ของค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๑.๑
          ข้อ ๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายครั้ง และค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียก
เก็บเมื่อแรกเข้าให้ใช้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามข้อ ๒ และ ๓
ทั้งนี้ สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๖
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  เหลืองบุตรนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
...................................................
อาศัยอำ�นาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้ อ ๖ และโดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงกำ�หนด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน
๑.๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ที่
   ๑

         หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร ๔ ปี)

       สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ

ค่าธรรมเนียม (บาท)
        ๑๓,๐๐๐

กรณีลงทะเบียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิตต่อภาคเรียน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา
ร้อยละ ๖๐ของค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๑.๑
          ข้อ ๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายครั้ง และค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียก
เก็บเมื่อแรกเข้าให้ใช้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตาม
ข้อ ๒ และ ๓
ทั้งนี้ สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่๒๑ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  เหลืองบุตรนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

150

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
...................................................
อาศัยอำ�นาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้ อ ๖ และโดยความเห็ น ชอบของ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำ�หนด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน
๑.๑ คณะวิทยาการจัดการ
   ที่
    ๑

         หลักสูตร                    สาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การเงิน
(หลักสูตร ๔ ปี)

ค่าธรรมเนียม (บาท)
          ๙,๕๐๐

กรณีลงทะเบียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิตต่อภาคเรียน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา
ร้อยละ ๖๐ของค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๑.๑
          ข้อ ๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายครั้ง และค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียก
เก็บเมื่อแรกเข้าให้ใช้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตาม
ข้อ ๒ และ ๓
ทั้งนี้ สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๕๘เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  เหลืองบุตรนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
...................................................
อาศัยอำ�นาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔ ข้อ ๖ และโดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำ�หนด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน
๑.๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ที่
  ๑

      หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต     
(หลักสูตร ๔ ปี)    

           สาขาวิชา
   ค่าธรรมเนียม (บาท)
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ                ๒๑,๐๐๐
เพื่อการสื่อสาร

๑.๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่
   ๑

        หลักสูตร                       สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมการผลิต
(หลักสูตร ๔ ปี)

   ค่าธรรมเนียม (บาท)
๑๓,๐๐๐

กรณีลงทะเบียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิตต่อภาคเรียน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา
ร้อยละ ๖๐ ของค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๑.๑
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ข้อ ๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายครั้ง และค่าธรรมเนียมการศึกษา
เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าให้ใช้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามข้อ ๒ และ ๓
ทั้งนี้ สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
...................................................
อาศัยอำ�นาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ และโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกำ�หนด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน
๑.๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่
  ๑

           หลักสูตร                    สาขาวิชา           ค่าธรรมเนียม (บาท)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า
       ๑๓,๐๐๐
(หลักสูตร ๔ ปี)
และอิเล็กทรอนิกส์

กรณีลงทะเบียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิตต่อภาคเรียน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา
ร้อยละ ๖๐ ของค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๑.๑
           ข้อ ๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายครั้ง และค่าธรรมเนียมการศึกษา
เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าให้ใช้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามข้อ ๒ และ ๓
ทั้งนี้ สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๖๐
...................................................
อาศัยอำ�นาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ และโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำ�หนด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน
๑.๑ คณะครุศาสตร์
  ที่
          หลักสูตร
    สาขาวิชา
ค่าธรรมเนียม (บาท)
   ๑   ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)
อุตสาหกรรมศิลป์         ๑๐,๕๐๐
๑.๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่
หลักสูตร                          สาขาวิชา
   ๑    ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)      ภาษาไทย

ค่าธรรมเนียม (บาท)
          ๘,๕๐๐

กรณีลงทะเบียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิตต่อภาคเรียน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน
อัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๑.๑
          ข้อ ๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายครั้ง และค่าธรรมเนียมการศึกษา
เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าให้ใช้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข้อ ๒ และ ๓
ทั้งนี้ สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  เหลืองบุตรนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 155

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๖๒
...................................................
อาศัยอำ�นาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ และโดยความเห็ น ชอบของ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกำ�หนด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน
๑.๑ คณะวิทยาการจัดการ
  ที่

          หลักสูตร                     สาขาวิชา            ค่าธรรมเนียม (บาท)

   ๑     บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่             ๒๕,๐๐๐

๑.๒ คณะครุศาสตร์
   ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

          หลักสูตร                       สาขาวิชา        ค่าธรรมเนียม (บาท)
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) การศึกษาปฐมวัย
๘,๕๐๐
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) การประถมศึกษา
๘,๕๐๐
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ภาษาไทย
๘,๕๐๐
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) สังคมศึกษา
๘,๕๐๐
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) พลศึกษา
๘,๕๐๐
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ภาษาอังกฤษ
๘,๕๐๐
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) คณิตศาสตร์
๘,๕๐๐
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๙,๐๐๐
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   ที่
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

          หลักสูตร                       สาขาวิชา        ค่าธรรมเนียม (บาท)
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ฟิสิกส์
๙,๐๐๐
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) เคมี
๙,๐๐๐
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ชีววิทยา
๙,๐๐๐
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) คอมพิวเตอร์ศึกษา
๙,๐๐๐
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ศิลปศึกษา
๙,๐๐๐
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ดนตรีศึกษา
๙,๐๐๐
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) นาฏศิลป์
๙,๐๐๐
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
ปริญญาตรีสำ�หรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตาม
ข้อ ๒ และ ๓
ทั้งนี้ สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 157

ได้มากขึ้น

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  พ.ศ.๒๕๕๐
...............................................................................................
โดยที่เห็นเป็นการสมควรเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน

ฉะนั้น   อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 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
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ข้อ ๗  การดำ�เนินการสอน  อาจารย์ผู้สอนคนหนึ่งจะสอนได้ไม่เกิน  6  ชั่วโมง
ข้อ ๘ ในระหว่างที่ยังมิได้วางระเบียบออกข้อบังคับคำ�สั่งหรือประกาศใด ๆ เพื่อ
ปฏิบัติการตามข้อบังคับฉบับนี้   ให้นำ�ระเบียบข้อบังคับ  หรือประกาศที่กำ�หนดไว้สำ�หรับ  
ภาคการศึกษาปกติมาใช้บังคับโดยอนุโลมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
ข้อ  ๙  การกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  สำ�หรับการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่องกำ�หนดอัตรา
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
.....................................
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 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   และคำ�สั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้
		“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
		“อธิการบดี”
หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
		“นักศึกษา”
หมายความว่า    ผู้ ที่ ร ายงานตั ว ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น
ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนำ�หน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย   และให้หมายความรวมถึงการนำ�เนื้อหาวิชาของรายวิชา   กลุ่มวิชาจากหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการ
ศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำ�งานมาใช้
โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในระดั บ หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หลั ก สู ต รไม่ ตํ่า กว่ า ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า ที่
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สำ � นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ มี อำ � นาจตาม
กฎหมายให้การรับรอง
ข้อ ๕ รายวิชาที่จะนำ�มาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา
หรือเป็นรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามา
แล้วไม่เกินสิบปีนับถึงวันที่เข้าศึกษา   โดยเริ่มนับจากวันสำ�เร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่
มีผลการเรียน
ข้อ ๖  ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การเทียบโอนผลการเรียน  ต้องมีคณ
ุ สมบัตขิ อ้ หนึง่ ข้อใด  ดังต่อไปนี้
(๑) สำ�เร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) สำ�เร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึง่ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ   การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ  
หรือจากประสบการณ์การทำ�งาน
ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖ (๓) (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสำ�หรับการศึกษาระดับปริญญาตรี และจะต้องมีความรู้พื้น
ฐานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสำ�หรับระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบมีดังต่อไปนี้
นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำ�มาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอ
เทียบโอน เว้นแต่เป็นการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรเดียวกัน
(๒) นักศึกษามีสิทธิที่เทียบโอนผลการเรียนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
(ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับ
ระดับคะแนนไม่ตํ่ากว่า C หรือ P หรือเทียบเท่าสำ�หรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือ
เทียบเท่าสำ�หรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นำ�
มาคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน
(ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะนำ�เอาผลการเรียนรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนมาคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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(๓) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกิน
ชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็น
ชอบแล้ว
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าที่สถาบัน
อุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำ�นาจตามกฎหมายรับรอง
(๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำ�มาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอ
เทียบโอนผลการเรียน
(๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ
คะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าสำ�หรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและไม่ตํ่ากว่า
ระดับคะแนน B หรือเทียบเท่าสำ�หรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
(๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในสี่ของ
หน่วยกิต รวมของหลักสูตรที่รับโอนระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำ�นวนหน่วยกิต
รวมของหลักสูตรที่รับโอน
อนึ่ง ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
(๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นำ�มาคำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมและให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับ
คะแนน
ผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีก
สาขาหนึ่งให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนสำ�หรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด  โดยไม่นำ�เงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  
และข้อ  ๕  มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำ�เร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผล
การเรียนเป็นรายวิชา
ผู้ สำ � เร็ จการศึ กษาระดับ อนุป ริญ ญา ประกาศนีย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง หรื อ เที ย บเท่ า
ให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนสำ�หรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้
กึ่งหนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด โดยไม่นำ�เงื่อนไขใน
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วรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  ๕  มาพิจารณา  และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
สำ�เร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบให้คณะกรรมการ
ประเมินการเทียบโอนผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำ�งาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ
(๑) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน
(๒) ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตสำ�หรับการศึกษานอก
ระบบ   การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ทำ�งานเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบให้คณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังต่อไปนี้  เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน
(ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้
(ข) การทดสอบ
(ค) การสัมภาษณ์
(ง) การตอบคำ�ถาม
(จ) การสาธิต
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P   หรือ
เทียบเท่าสำ�หรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ตํ่ากว่าระดับ B หรือเทียบเท่า
สำ�หรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา   จึงจะให้จำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน  และไม่มีการนำ�มาคิดค่าระดับคะแนนหรือคำ�นวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ  ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P(T)
ในช่องระดับคะแนน
ข้อ ๙ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยหนึ่งปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบด้วย
(๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะ
ขอเทียบโอนผลการเรียน  เป็นประธาน
(๒) อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจำ�นวนอย่าง
น้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคน โดยคำ�แนะนำ�ของคณบดีตาม (๑) เป็นกรรมการ
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(๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนดำ�เนินการประเมินการเทียบ
โอนผลการเรี ย นเสร็ จ สิ้ นแล้ว ให้รายงานผลการประเมิน การเที ย บโอนไปยั ง สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
ข้อ ๑๑  นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี  เว้นแต่
(๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี
ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตที่เคยศึกษามาแล้ว
ทั้งหมด
ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องดำ�เนินการขอเทียบโอนผลการ
เรียนและชำ�ระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
อันสมควรนักศึกษาอาจขอขยายเวลาดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกินหนึ่งภาคเรียน
นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
การฝึ ก อาชี พ หรื อ จากประสบการณ์ ก ารทำ � งาน ให้ ดำ � เนิ น การขอเที ย บโอนได้ ตั้ ง แต่ ภ าค
การศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของกำ�หนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำ�เร็จ
การศึกษา   
ข้อ ๑๓  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ให้มีอำ�นาจออกประกาศให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอำ�นาจชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒
(นายสุชาติ  เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
—————————————
ด้วยเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน  พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อความเหมาะสมในการเทียบโอนผลการเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ได้จัดทำ�หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้
สาขาวิชา หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนำ�ไปใช้ประกอบในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 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 หรือคำ�สั่งอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรคห้า แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
ให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนสำ�หรับรายวิชา หรือกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ไม่เกิน
กึ่งหนึ่ง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมดโดยไม่นำ�เงื่อนไขใน
วรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำ�เร็จ
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 เรือ่ งการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ในการเทียบโอนผลการเรียน อาศัยอำ�นาจตามความใน 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 หรือจากประสบการณ์การทำ�งาน
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
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ เรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการเที ย บโอนผลการเรี ย นสำ � หรั บ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป
ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๓
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท   เหลืองบุตรนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษา ผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
—————————————
โดยอาศัยอำ�นาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓ ซึง่ กำ�หนดให้ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า สามารถเทียบโอนผลการเรียนสำ�หรับรายวิชา หรือกลุ่มวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปได้ไม่เกินกึง่ หนึง่ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้
ทัง้ หมด โดยไม่น�ำ เงือ่ นไขในวรรค (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณา และให้นบั หน่วยกิต
รวมในเกณฑ์ส�ำ เร็จการศึกษา โดยไม่ตอ้ งบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
จึงกำ�หนดให้เทียบโอนผลการเรียนในหมวดวิชา กลุม่ วิชา รายวิชา และจำ�นวนหน่วยกิต ดังต่อไปนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เทียบโอนผลการเรียนได้จ�ำ นวน ๑๔ หน่วยกิต ได้แก่
๑.๑ กลุม่ วิชาภาษาและการสือ่ สาร จำ�นวน ๒ หน่วยกิต
- วิชา ๐๐๐๑๑๐๑ ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร  ๒ (๒-๐-๔)
๑.๒ กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ จำ�นวน ๔ หน่วยกิต
- วิชาเลือกกลุม่ มนุษยศาสตร์ จำ�นวน ๒ วิชา รวม ๔ หน่วยกิต
๑.๓ กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ จำ�นวน ๔ หน่วยกิต
- วิชาเลือกกลุม่ สังคมศาสตร์ จำ�นวน ๒ วิชา รวม ๔ หน่วยกิต
๑.๔ กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำ�นวน ๔ หน่วยกิต
- วิชาเลือกกลุม่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำ�นวน ๒ วิชา
รวม ๔ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเลือกเสรี เทียบโอนผลการเรียนได้ จำ�นวน ๖ หน่วยกิต
ทัง้ นี้ ให้ใช้กบั นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาในสาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
และใช้หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบในการจัดการเรียนการสอน
ประกาศ  ณ  วันที  ่ ๑๘  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ 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 เพื่อนำ�ไปประกอบและดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร สาขาวิชาและคณะต่างๆ
เพือ่ ความสะดวก รวดเร็ว และมีความชัดเจนในการดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียน หรือ
การลงทะเบียนเรียนร่วมข้ามหลักสูตรสำ�หรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
โดยสำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป 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
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สามารถเทียบกันได้
ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 กับ ปี พ.ศ. 2563

ที่

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรฉบับปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2558
รหัสวิชา

1
2
3
4

0001101
0001102
0001103
0001104

5

0001105

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อวิชา

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรฉบับปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2563

หน่วยกิต รหัสวิชา
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

0001101
0001102
0001103
0001104

2(2-0-4)

0001105

0001106
0001107

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำ�วัน
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจำ�วัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

2(2-0-4)
2(2-0-4)

0002101
0002102
0002103
0002104
0002105

พระพุทธศาสนาเพือ่ การพัฒนาชีวติ และสังคม
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
สุนทรียภาพทางดนตรี
ศิลปะและการออกแบบ
สุนทรียภาพการแสดง

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

0003101
0003102
0003103
0003104
0003105
0003106

ระบบสังคมไทย
ระบบสังคมโลก
ธุรกิจกับชีวิตประจำ�วัน
ไทเลยศึกษา
ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
เศรษฐกิจในชีวิตประจำ�วัน

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

0004101
0004102

การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2(2-0-4)
2(2-0-4)

0001106
0001107
0001108
0002101
0002102
0002103
0002104
0002105
0002106
0003101
0003102
0003103
0003104
0003105
0003106
0003107
0003108
0004101
0004102

25
26
27
28
29

0004103
0004104
0004105
0004106
0004107

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

0004103
0004104
0004105
0004106
0004107

30

0004108

การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการบำ�รุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิต
ประจำ�วัน
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำ�วัน

2(2-0-4)

0004108

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำ�วัน
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจำ�วัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
สุนทรียภาพทางดนตรีกับชีวิต
ศิลปะและการออกแบบ
สุนทรียภาพการแสดง
สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
ระบบสังคมไทย
ระบบสังคมโลก
ธุรกิจกับชีวิตประจำ�วัน
ไทเลยศึกษา
ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
เศรษฐกิจในชีวิตประจำ�วัน
ความเป็นพลเมืองที่ดี
กฎหมายในชีวิตประจำ�วัน
การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส�ำ หรับชีวติ ประจำ�วัน
การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการบำ�รุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิต
ประจำ�วัน
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำ�วัน

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙
—————————————
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำ�นาจตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ (๑) จึงได้กำ�หนดให้ผู้สำ�เร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำ�ลัง สาขา
เครื่องกลไฟฟ้า สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาโทรคมนาคม และ
สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้
จำ�นวน ๔๗ หน่วยกิต ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำ�นวน ๑๔ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จำ�นวน
๖ หน่วยกิต รวมจำ�นวน ๒๐ หน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการ
เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษา
ผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะพื้นฐาน จำ�นวน ๒๗ หน่วยกิต) ได้แก่
๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำ�นวน ๑๒ หน่วยกิต
วิชา  ๖๐๐๑๐๐๑  ฟิสิกส์สำ�หรับวิศวกร ๑
๓(๓-๐-๖)
วิชา  ๖๐๐๑๐๐๒  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำ�หรับวิศวกร ๑
๑(๐-๒-๑)
วิชา  ๖๐๐๑๐๐๓  ฟิสิกส์สำ�หรับวิศวกร ๒
๓(๓-๐-๖)
วิชา  ๖๐๐๑๐๐๔  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำ�หรับวิศวกร ๒
๑(๐-๒-๑)
วิชา  ๖๐๐๑๐๐๕  เคมีสำ�หรับวิศวกร ๑
๓(๓-๐-๖)
วิชา  ๖๐๐๑๐๐๖  ปฏิบัติการเคมีสำ�หรับวิศวกร ๑
๑(๐-๒-๑)
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๒.๒ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม จำ�นวน ๗ หน่วยกิต
วิชา  ๖๐๐๒๐๐๒  วัสดุวิศวกรรม
๓(๓-๐-๖)
วิชา  ๖๐๐๒๐๐๓  กลศาสตร์วิศวกรรม
๓(๓-๐-๖)
วิชา  ๖๐๐๒๐๐๖  ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
๑(๐-๒-๑)
๒.๓ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน ๘ หน่วยกิต
วิชา  ๖๐๑๑๐๐๑  วงจรไฟฟ้า
๓(๓-๐-๖)
วิชา  ๖๐๑๑๐๐๒  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
๑(๐-๒-๑)
วิชา  ๖๐๑๑๐๐๓  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
๓(๓-๐-๖)
                        และอิเล็กทรอนิกส์
วิชา  ๖๐๑๑๐๐๔  ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัด
๑(๐-๒-๑)
                       ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์อาภรณ์รัตน์  สารทัศนานันท์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๙
—————————————
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำ�นาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ (๑) จึงได้กำ�หนดให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลเกษตร
หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ จำ�นวน ๔๕ หน่วยกิต ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำ�นวน ๑๔ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จำ�นวน
๖ หน่วยกิตรวมจำ�นวน ๒๐ หน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการเทียบโอน
ผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำ�เร็จการ
ศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. หมวดวิชาเฉพาะ จำ�นวน ๒๕ หน่วยกิต ได้แก่
		 ๒.๑ วิชาเฉพาะพื้นฐาน จำ�นวน ๗ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
วิชา ๖๐๐๒๐๐๑ การเขียนแบบวิศวกรรม
วิชา ๖๐๐๒๐๐๓ กลศาสตร์วิศวกรรม
วิชา ๖๐๐๒๐๐๖ ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๑(๐-๒-๑)
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		 ๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน จำ�นวน ๑๘ หน่วยกิต
๒.๒.๑ กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมการผลิต จำ�นวน ๖ หน่วยกิต
วิชา ๖๐๓๒๒๐๑  วิศวกรรมความปลอดภัย
๓(๓-๐-๖)
วิชา ๖๐๓๓๑๐๕   ความแข็งแรงของวัสดุ
๓(๓-๐-๖)
๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการผลิต จำ�นวน ๑๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้ ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
ประกาศ  ณ  วันที่ ๘  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์อาภรณ์รัตน์  สารทัศนานันท์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๐
—————————————
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำ�นาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ (๑) จึงได้กำ�หนดให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลเกษตร
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ จำ�นวนไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิต
ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำ�นวน ๑๕ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จำ�นวน
๖ หน่วยกิต รวมจำ�นวน ๒๑ หน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการเทียบ
โอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำ�เร็จ
การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. หมวดวิชาเฉพาะ จำ�นวนไม่น้อยกว่า ๒๕ หน่วยกิต ได้แก่
		
๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน จำ�นวน ๗ หน่วยกิต ได้แก่
วิชา  ๖๐๐๐๒๐๑  การเขียนแบบวิศวกรรม
วิชา  ๖๐๐๐๒๐๓  กลศาสตร์วิศวกรรม
วิชา  ๖๐๐๐๒๒๒  ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๑(๐-๒-๑)
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		 ๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำ�นวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ได้แก่
			 ๑. กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมการจัดการ จำ�นวน ๖ หน่วยกิต ได้แก่
    วิชา  ๖๐๒๒๕๐๑  การบำ�รุงรักษาทางวิศวกรรม  
๓(๒-๒-๕)
    วิชา  ๖๐๒๓๑๐๑  กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม  
๓(๓-๐-๖)
			 ๒. กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการจัดการ จำ�นวน ๑๒ หน่วยกิต ได้แก่
    วิชา  ๖๐๒๓๗๑๓  การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม ๓(๓-๐-๖)
    วิชา  ๖๐๒๓๗๑๐  วิศวกรรมการเชื่อม
๓(๓-๐-๖)
    วิชา  ๖๐๒๔๗๑๗  สัมมนาวิศวกรรมการจัดการ
๓(๒-๒-๕)
    วิชา  ๖๐๒๓๗๐๑  วิศวกรรมเครื่องมือ
๓(๒-๒-๕)
ทั้งนี้ ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๙
———————————————
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลั กสูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการจัด การ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและ
มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำ�นาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ (๑) จึงได้กำ�หนดให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าทุกสาขา สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ จำ�นวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำ�นวน ๑๔ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จำ�นวน ๖
หน่วยกิตรวมจำ�นวน ๒๐ หน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการเทียบโอน
ผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำ�เร็จการ
ศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. หมวดวิชาเฉพาะ จำ�นวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ได้แก่
๒.๑ กลุ่มวิชาแกน จำ�นวน ๒๑ หน่วยกิตได้แก่
วิชา  ๓๕๐๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษสำ�หรับธุรกิจ ๑
วิชา  ๓๕๐๒๑๐๕  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
วิชา  ๓๕๐๒๒๐๕  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
วิชา  ๓๕๐๓๑๐๓  ภาษาจีนสำ�หรับธุรกิจ ๑
วิชา  ๓๕๐๓๒๐๔  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
วิชา  ๓๕๔๑๑๐๑  หลักการตลาด
วิชา  ๓๕๖๑๑๐๕  การจัดการและองค์การ

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
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๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่
- วิชาเนื้อหาเลือก จำ�นวน ๓ หน่วยกิต
- วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทั้งหมด จำ�นวนไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต   
โดยให้เลือกโอนผลการเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียว
๑. กลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่
วิชา  ๓๕๐๓๘๐๒  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารธุรกิจ ๑(๙๐)
วิชา  ๓๕๐๔๘๐๒  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
๕(๔๕๐)
๒. กลุ่มสหกิจศึกษา ได้แก่
วิชา  ๓๕๐๓๘๐๓  เตรียมสหกิจศึกษา
๑(๙๐)
วิชา  ๓๕๐๔๘๐๓  สหกิจศึกษา
๖  หน่วยกิต
ทั้งนี้ ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  
ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๒ เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์อาภรณ์รัตน์  สารทัศนานันท์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙
———————————————
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำ�นาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ (๑) จึงได้กำ�หนดให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาวิชาทางการบัญชี สามารถเทียบโอนผลการ
เรียนได้ จำ�นวนไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำ�นวน ๑๔ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จำ�นวน
๖ หน่วยกิตรวมจำ�นวน ๒๐ หน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการเทียบโอน
ผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำ�เร็จการ
ศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. หมวดวิชาเฉพาะ จำ�นวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ได้แก่
๒.๑ กลุ่มวิชาแกน จำ�นวน ๒๑ หน่วยกิตได้แก่
วิชา  ๓๕๐๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษสำ�หรับธุรกิจ ๑
วิชา  ๓๕๐๒๑๐๕  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
วิชา  ๓๕๐๒๒๐๕  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
วิชา  ๓๕๐๓๑๐๓  ภาษาจีนสำ�หรับธุรกิจ ๑
วิชา  ๓๕๐๓๒๐๔  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
วิชา  ๓๕๔๑๑๐๑  หลักการตลาด
วิชา  ๓๕๖๑๑๐๕  การจัดการและองค์การ

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
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๖ หน่วยกิต

๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่
- วิชาเนื้อหาเลือก กลุ่มวิชาด้านการบัญชีและอื่นๆ จำ�นวน ๓ หน่วยกิต
- วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทั้งหมด จำ�นวนไม่น้อยกว่า
โดยให้เลือกโอนผลการเรียนจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียว
๑. กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่
วิชา  ๓๕๐๓๘๐๒  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ   ๑(๙๐)
วิชา  ๓๕๐๔๘๐๒  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
๕(๔๕๐)
๒. กลุ่มสหกิจศึกษา ได้แก่
วิชา  ๓๕๐๓๘๐๓  เตรียมสหกิจศึกษา
๑(๙๐)
วิชา  ๓๕๐๔๘๐๓  สหกิจศึกษา
๖  หน่วยกิต

ทั้งนี้ ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๒  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙
				
(รองศาสตราจารย์อาภรณ์รัตน์  สารทัศนานันท์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๓
———————————————
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำ�นาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ (๑) จึงได้กำ�หนดให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ จำ�นวน ๕๑ หน่วยกิต ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำ�นวน ๑๔ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จำ�นวน
๖ หน่วยกิต รวมจำ�นวน ๒๐ หน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการเทียบ
โอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำ�เร็จ
การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. หมวดวิชาเฉพาะ จำ�นวน ๓๑ หน่วยกิต ได้แก่
๒.๑ กลุ่มวิชาแกน จำ�นวน ๒๑ หน่วยกิต ได้แก่
วิชา  ๓๕๐๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษสำ�หรับธุรกิจ ๑
๓(๒-๒-๕)
วิชา  ๓๕๐๒๑๐๕  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
๓(๓-๐-๖)
วิชา  ๓๕๐๒๒๐๕  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
  ๓(๓-๐-๖)
วิชา  ๓๕๐๓๑๐๓  ภาษาจีนสำ�หรับธุรกิจ 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)
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๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำ�นวน ๑๐ หน่วยกิต ได้แก่
๒.๒.๑ วิชาเนื้อหาเลือก จำ�นวน ๓ หน่วยกิต
๒.๒.๒ วิชาปฏิบตั กิ ารและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ จำ�นวน 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

บันทึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 181

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

182

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึก

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

บันทึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 183

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

184

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึก

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

บันทึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 185

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

186

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึก

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

บันทึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 187

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

188

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึก

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

บันทึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 189

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

190

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึก

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

บันทึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 191

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

192

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึก

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

บันทึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 193

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

194

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึก

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

บันทึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 195

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

196

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึก

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

บันทึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 197

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

198

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึก

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

บันทึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 199

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

200

คู่มือนักศึกษาและบันทึกการวางแผนการเรียน ภาคปกติ

บันทึก

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

