ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
----------------------------เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาคปกติได้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนมากขึ้น หรือลงทะเบียน
เรีย นในรายวิช าที่สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ หรือลงทะเบียนเรียนให้ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรกาหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
ตามเงื่อนไขและกาหนดการ ดังต่อไปนี้
๑. เงื่อนไข
๑.๑ อาจารย์ผู้สอน สอนได้ไม่เกินคนละ ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปกติ
๑.๒ การจ่ายค่าตอบแทนการสอน ให้เป็นไปตามประกาศการจ่ายค่าตอบแทนการสอนในการ
จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนแก่นักศึกษาภาคปกติ
๑.๓ การลงทะเบียนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๙ หน่วยกิต และระดับปริญญาโท-เอกไม่
เกิน ๖ หน่วยกิต
๑.๔ ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ ๘ สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเป็น
สองเท่าของชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
๑.๕ การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ของนักศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและแต่ละปีการศึกษา โดยต้องชาระ ดังนี้
๑.๕.๑ ระดับปริญญาตรี
๑.๕.๑.๑ นักศึกษาเริ่มเข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ชาระค่าลงทะเบียน
วิชาเรียนในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าลงทะเบียนปกติ
๑.๕.๑.๒ นักศึกษาเริ่มเข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ชาระดังนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน จานวน ๑,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ชาระในอัตราร้อยละ ๕๐ ของ
ค่าลงทะเบียน
๑.๕.๒ ระดับปริญญาโท ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
๑.๕.๒.๑ ค่าบารุงการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท
๑.๕.๒.๒ ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยายหน่วยกิตละ ๕๐๐ บาท
๑.๕.๒.๓ ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติหน่วยกิตละ ๖๐๐ บาท
๑.๕.๓ ระดับปริญญาเอก ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
๑.๕.๓.๑ ค่าบารุงการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
๑.๕.๓.๒ ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยายหน่วยกิตละ ๒,๐๐๐ บาท
๑.๕.๓.๓ ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติหน่วยกิตละ ๒,๕๐๐ บาท
๒. กาหนดการ
๒.๑ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาเนินการดังนี้
๒.๑.๑ ติดต่อประสานงานกับคณะ สานักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อขอรายวิชาที่จะเปิดให้มี
การเรียนการสอนและรายชื่ออาจารย์ประจาวิชาในระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
๒.๑.๒ จัดทาตารางเรียน ตารางสอน และบันทึกข้อมูลลงในระบบบริการการศึกษา

-๒๒.๑.๓ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนให้นักศึกษาที่มีความสนใจจะลงทะเบียนใน
ภาคฤดูร้อน เข้าไปตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนและตารางเรียน ผ่านระบบบริการการศึกษา
๒.๒ นักศึกษาผู้มีความประสงค์จะลงทะเบียนวิชาเรียน ให้เข้าระบบบริการการศึกษา
เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้
๒.๒.๑ ค้นหารายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน และยืนยันการลงทะเบียนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๔
๒.๒.๒ กรณีจะเพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา เปลี่ยนแปลงรายวิชา หรือเปลี่ยนกลุ่มวิชาที่
ลงทะเบียน ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔
๒.๒.๓ พิมพ์ใบรายการลงทะเบียนในระหว่างวันที่ ๖ เมษายน - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เพื่อนาไปชาระเงินค่าธรรมเนียมตามกาหนด ดังนี้
๒.๒.๓.๑ การชาระเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้ดาเนินการใน
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ และให้นาหลักฐานไปติดต่องานการเงิน เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินภายในวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒.๒.๓.๒ การชาระเงินที่งานการเงิน ให้ดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน
๒๕๖๔ พร้อมกับชาระค่าปรับตามระเบียบฯ
การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินจากงานการเงินแล้วเท่านั้น ถ้า
นักศึกษาคนใดไม่ดาเนินการภายในระยะเวลากาหนด จะถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ
๒.๓ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งรายวิชาที่ไม่สามารถเปิดให้มีการเรียนการสอน
ได้ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
๒.๔ กาหนดการจัดการเรียนการสอน การสอบ และวันหยุดระหว่างภาคเรียน ดังนี้
๒.๔.๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
เริ่มเปิดการเรียนการสอน
๒.๔.๒ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔
หยุดวันจักรี
๒.๔.๓ วันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
หยุดสัปดาห์วันสงกรานต์
๒.๔.๔ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
หยุดวันฉัตรมงคล
๒.๔.๕ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
หยุดวันพืชมงคล
๒.๔.๖ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
หยุดวันวิสาขบูชา
๒.๔.๗ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
๒.๔.๘ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันสอบปลายภาคโดยขอให้
อาจารย์ผู้สอนดาเนินการสอบนอกตาราง
๒.๔.๙ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระราชินี
๒.๕ อาจารย์ผู้สอนดาเนินการส่งผลการเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา และส่งใบแจ้งผลการ
เรียนให้กับงานทะเบียนและประมวลผล ในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน จะไม่
นาไปคานวณในการหาค่าระดับคะแนนสะสมเพื่อพิจารณาการพ้นสภาพของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งการ
ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะพิจารณาผลการเรียนถึงภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย)
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