คานา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้น
พัฒนาท้องถิ่นมีบทบาทสาคัญต่อชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
จะออกมามี บ ทบาทส าคั ญ ในการชี้ น าสั ง คมและประเทศชาติ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการกาลังคนของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดมุ่งเน้ นพัฒนานั กศึกษาสู่ ความเป็น เลิ ศ ในกระบวนการผลิ ต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็น
ปัจ จัย สาคัญที่สุดในการผลิ ตบั ณฑิต เพราะนอกเหนือจากภาระงาน
สอน ซึ่งเป็นภาระงานหลัก ยังต้องมีการทาวิจัย เขียนตารา บทความ
ทางวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาตนเองเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ และอี ก
บทบาทหนึ่งที่สาคัญ ก็คือ อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ที่ป รึ กษา หมายถึ ง อาจารย์ที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะ วิทยาลั ย และได้ รั บ การแต่ งตั้งเพื่อทาหน้าที่ ในการช่ว ยเหลื อ
แนะนานักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ช่วยดูแลนักศึกษาในเรื่องของ
การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รและแผนก าหนดการศึ ก ษา การใช้ บ ริ ก าร
สวัสดิการ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ตลอดเวลาที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจนครบหลักสูตร ดังนั้นอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาจึ ง เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ส่ ว น
ผลั ก ดั น ให้ นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ค รบตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร
ดั ง นั้ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาควรจะมี คู มื อ และควรทราบถึ ง
คุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาที่ ดี มี จ รรยาบรรณของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
สานักวิชาการและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คาชี้แจงการใช้คู่มือ
เอกสาร คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เล่มนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการให้
ค าปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนมี โ อกาสประสบ
ความส าเร็ จ ในการศึ ก ษาเล่ า เรี ย น และเป็ น ผู้ พั ฒ นาตนเองจนเต็ ม
ความสามารถโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ชี้แนะและส่งเสริม
เอกสารชุ ด นี้ เป็ น เพี ย งแนวทางเสนอแนะเท่ า นั้ น ไม่ เ พี ย ง
พอที่ จ ะให้ ค าปรึ ก ษาที่ ดี ไ ด้ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งดู เ อกสาร
พระราชบั ญญัติ พระราชกฤษฎีกาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนว
ปฏิ บั ติ กั บ งานของส านั ก วิ ช าการและประมวลผล คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษา
หลักสูตร และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
สานักวิชาการและประมวลผลหวังว่า เอกสารเล่มนี้คงจะเป็น
ประโยชน์สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามสมควร

สานักวิชาการและประมวลผล
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ความหมายของอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึ กษา หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
ทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม การ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม การวางแผน และการเตรี ย มตั ว เพื่ อ อาชี พ ให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนอย่างเป็นระบบ ทันต่ อการเปลี่ยนแปลง
ทางวิ ช าการและเทคโนโลยี เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาตนเองและมี
ความก้าวหน้ า ส่ งผลต่อการประสบผลส าเร็จในอนาคต อีกทั้งคอย
ตั ก เตื อ นดู แ ลความประพฤติ ให้ ค าปรึ ก ษา และให้ ก าลั ง ใจเพื่ อ ให้
นักศึกษาพัฒนาตนเป็นคนเก่ง คนดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีความสุข
การให้คาปรึกษา หมายถึง กระบวนการให้ความช่ว ยเหลื อ
ติดต่อสื่อสารกันด้วยวาจาและกิริยาท่าทาง ที่เกิดจากสัมพันธภาพทาง
วิชาชีพของบุคลคลอย่างน้อย 2 คน คือ ผู้ให้และผู้รับคาปรึกษา ผู้ให้
คาปรึกษาในที่นี้หมายถึง ครูหรืออาจารย์ที่มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการ
ให้คาปรึกษา มีความรู้และทักษะในการให้คาปรึกษา ทาหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้รับคาปรึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่กาลังประสบความ
ยุ่งยากใจ หรือมีความทุกข์และต้องการความช่วยเหลือให้เข้าใจตนเอง
เข้าใจสิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะในการตัดสินใจ และหาทางออกเพื่อลด
หรือขจัดความทุกข์ความยุ่งยากใจด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
ความสาคัญของอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป็นรากฐานและเครื่องมือ อันสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒ นธรรม การที่ป ระเทศใดจะเจริ ญ รุ่ งเรื องและบรรลุ เป้าหมายได้

ประชาชนของประเทศนั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับการพัฒนาให้ถูกทิศทาง มี
ความรู้ความสามารถ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ทันเหตุการณ์ แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เด็กและเยาวชนใน
วัยเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน ติดยาเสพติด เที่ยว
กลางคืน เล่นการพนัน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น
ดังนั้นภารกิจที่สาคัญของมหาวิทยาลัยประการหนึ่ง คือ การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ มี
บุ ค ลิ ก ภาพที่ ส มบู ร ณ์ มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม มี
ความสามารถในการประกอบอาชี พ และเป็น สมาชิ กที่ ดี ของสั ง คม
ภารกิจดังกล่าว จะสาเร็จ ลุล่ วงด้ว ยดี ต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย
ประการ อาทิ ปรั ช ญาจองมหาวิ ท ยาลั ย สภาพแวดล้ อ มของ
มหาวิ ท ยาลั ย ระบบการท างาน และการปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ ที่
รับผิดชอบของคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ยอกจากนี้
องค์ประกอบที่สาคัญที่มีควรมองข้าม คือ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ที่ปรึ กษา เป็น บุคคลที่หาวิทยาลั ยแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้
คาแนะนาช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านวิชาการ ด้าน
การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม การเข้าร่ว มกิจกรรม
การวางแผนและการเตรียมตัวเพื่อ อาชีพ เป็นต้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึง
นั บ เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ นั ก ศึ ก ษา เป็ น ตั ว แทนของ
มหาวิทยาลัยในการทาหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ดังนั้นผู้ทาหน้าที่
อาจารย์ ที่ป รึ กษาควรมี ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ย วกั บวั ต ถุป ระสงค์ ที่
ถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
บทบาทและภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นบทบาทที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่ งต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา รวมทั้งเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะเกื้อหนุนให้นักศึกษาประสบความสาเร็จในการศึ กษา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีส่วนสาคัญดังนี้

1. ด้านวิช าการ อาจารย์ ที่ปรึ กษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสาเร็จทางด้านวิชาการของนักศึกษา กล่าวคือ อาจารย์ที่ปรึกษา
จะช่ว ยให้ คาแนะน าเกี่ย วกับ หลั กสูตร โครงสร้างของหลักสู ตร การ
ลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย น วิ ธี ก ารเรี ย น การวั ด ผล ตลอดจนแนวทาง
การศึกษาที่นักศึกษาจะสามารถจบหลักสูตรไปได้อย่างราบรื่น
2. ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีส่วนสาคัญ ใน
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา เช่น การแต่งกายให้ถูกระเบียบและ
เหมาะกับโอกาส กิริยามารยาท การเข้าสังคม การประพฤติปฏิบัติให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทย การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การรู้จักเกลเทศะ ตลอดจนคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์
ความวิริยะอุตสาหะ และความรับผิดชอบ เป็นต้น
3. ด้ า นการท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาจะมี ส่ ว น
กระตุ้ น และสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย อาทิ การปฐมนิเทศ วันไหว้ครู งานแห่เทียนจานาพรรษา
งานกีฬาสีภายในและภายนอก งานวัน พ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ
การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ชมรม หรือสโมสรนักศึกษา เพื่อฝึกการเป็น
ผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี ใ นสั ง คมประชาธิ ป ไตย การท างานร่ ว มกั น การ
แสดงออกในความรู้ความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา หรือความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
4. ด้านบริการต่าง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษามีความสาคัญในการ
แนะนาบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้
ทราบ เช่น บริการแนะแนวสนเทศ บริการอาชีพต่าง ๆ บริการตรวจ
สุขภาพ บริการของงานทุนและงานแนะแนว บริการจากสานักวิชาการ
และประมวลผล บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสานักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

5. ด้านการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษามี
ส่วนสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้นักศึกษาช่วยสร้าง
เสริมและรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลั ยรวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับมหาวิทยาลัยโดยพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้มี
ศั ก ยภาพสู ง จนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม เช่ น ความรู้ ค วามสามารถ
ทางด้านการเรียน การสอบชิงทุน การได้รับถ้วยหรือโล่รางวัลด้านกีฬา
ดนตรี และการแสดง หรือการแข่งขันและการประกวดต่าง ๆ
6. ด้านการวางแผนชีวิตและการเลือกอาชีพ อาจารย์ที่ปรึกษา
มีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นให้นักศึกษาวางแผนชีวิตและเลือกอาชีพ
โดยประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น งานทุนและงานแนะแนว งานจิตวิทยา
การปรึกษา ฝ่ายจัดหางานของกรมแรงงาน
7. ด้านการเป็นสมาชิก ของสังคมและเป็นพลเมืองดีของชาติ
อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนสาคัญในการเสริมสร้าง สนับสนุนและกระตุ้นให้
นั ก ศึ ก ษาประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คมและเป็ น
พลเมืองดีของชาติโดยเสียสละอุทิศกาย กาลังใจ การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ นที่เป็ น ประโยชน์ต่อสังคม ปฏิบั ติตามกฏระเบียบและกติกาที่
ก าหนดไว้ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
จากที่ ก ล่ า วมาแล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเป็ น
องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ
ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สั ง คม การเข้ า ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร เ ต รี ย ม ตั ว เ พื่ อ อ า ชี พ ห า ก
สถาบันอุดมศึกษาให้ความสนใจ เอาใจใส่การพัฒนาระบบงานอาจารย์
ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี จะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตเป็นอย่างมากกับ
ทั้งยังช่วยให้งานบริการ งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา และอื่น ๆ

ของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว ลดปัญหาต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับตัวนักศึกษาลงไปได้มาก ซึ่งถ้าสถาบันอุดมศึกษาใดปราศจากปัญหา
หรื อ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ลดน้ อ ยลง ก็ ย่ อ มมี เ วลามี พ ลั ง เพิ่ ม ขึ้ น ในการ
สร้ า งสรรค์ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง กล่ า วได้ ว่ า อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษามี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ของงานอาจารย์ที่ปรึกษา
1. เพื่อให้เกิดกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย
กับนักศึกษา สร้างความอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งพร้อมจะช่วยเหลือนักศึกษา
ในทุกด้าน
2. เพื่ อให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าด้ า นวิ ช าการเกี่ ย วกั บหลั ก สู ต ร
ลั ก ษณะรายวิ ช าที่ เ รี ย น การเลื อ กวิ ช าเรี ย น การลงทะเบี ย นเรี ย น
วิธีก ารเรี ย นและการวัด ผล ทั้ งนี้ เพื่ อให้ นั กศึก ษาสามารถศึ กษาจน
สาเร็จการครบตามหลักสูตร
3. เพื่อ สนั บ สนุ น ด้ านการบริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ช่ ว ยให้
นักศึกษามีความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคาสั่งต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้กับนักศึกษา
4. เพื่อช่วยส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถพัฒนาการดาเนินชีวิต
อยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย และแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งเหมาะสมจนส าเร็ จ
การศึกษา

หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
1. แนะนานักศึกษาให้ศึกษาเรียนรู้ ติดตาม หลักสูตร วิชา
เรียน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และสังคม และปฏิบัติให้
ถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้การปรึกษาแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร และ
การเลือกวิชาเรียน
3. ให้คาแนะนาและดูแลนักศึกษาในการลงทะเบียนวิชา
เรี ย นให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้อ บั งคั บ เป้ า หมายของหลั ก สู ตรและ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
4. ให้ คาปรึ กษาแก่นักศึกษาในการเลือกสาขาวิช า และ
การวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5. ให้ ก ารแนะน านั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารเรี ย น การ
ค้นคว้า และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง
แนะนาและช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ
6. ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางวิชาของนักศึกษา เมื่อ
พิจารณาเห็นว่าการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ ไม่เหมาะสม
7. ให้ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดค่าคะแนน
เฉลี่ย และผลการศึกษา
8. พิจารณาคาร้องต่างๆ ของนักศึกษา และดาเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบ
9. กาหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอปรึกษาแนะนา
อย่างสม่าเสมอ
10. เก็ บ ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของนั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นระเบียนสะสมของนักศึกษา
11. สร้ า งสั ม พั น ธภาพและความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า ง
นักศึกษาอาจารย์ คณะและมหาวิทยาลัย

12. ให้ การรั บ รองนั กศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการนาไป
แสดงแก่ผู้อื่น
13. ให้ ข้ อ มู ล แก่ ผู้ บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ของ
นักศึกษา
14. ให้การปรึกษาแนะนาหรือตักเตือน เมื่อผลการเรียน
ของนักศึกษาต่าลง และมีความประพฤติและมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
15. ให้ ก ารปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ อาชี พ ลั ก ษณะของงาน
สภาพแวดล้ อ มของงานตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ และการศึกษาต่อ
16. ให้ การปรึ กษาเกี่ย วกับปัญหาส่ วนตัว ได้แก่ ปัญหา
สุขภาพ อนามัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
17. แนะน าให้นั กศึกษาติดตาม ศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ
ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง ฯลฯ ตลอดเวลา และการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมนักศึกษาตามความเหมาะสมกับศักยภาพเพื่อการพัฒนาตน
18. ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความ
ประพฤติ และจริยธรรม
19. ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
และปฏิบัติตามหน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อปฏิบัติสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
1. ติดตามและศึกษารายละเอียด กฎ ระเบียบ และการ
บริการที่เกี่ยวข้องให้พร้อมในการให้การปรึกษา
2. จัดตารางหรือระบบการพบปะนักศึกษาในความดูแล
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและระเบียบต่าง ๆและ
ข้อเสนอแนะรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากนักศึกษา
3. ติดตามผลการลงทะเบียนและผลการเรียนของนักศึกษา

4. ให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่นักศึกษาในโครงการพิเศษและ
นักศึกษาที่มีปัญหาการศึกษา
5. ศึ ก ษาพั ฒ นาเทคนิ ค การให้ ก ารปรึ ก ษาเพื่ อ ให้ ส ามารถ
พัฒนา นักศึกษาได้ตามเป้าประสงค์
6. แนะนาทุนการศึกษาและชี้แนะให้นั กศึกษา ศึกษาระเบียบ
การเตรี ย มเอกสารและเตรี ย มตั ว ในการสมั ค รขอรั บ ทุ น การศึ ก ษา
รวมทั้งบริการต่าง ๆ
7. กระตุ้ น และแนะน านั ก ศึ ก ษาให้ ติ ด ตามข่ า วสาร และ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
8. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา
เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีหน้าที่ให้คาปรึกษา คาแนะนา
ให้ความช่วยเหลือ อบรมดูแลนักศึกษา จึงมีความจาเป็นที่อาจารย์ที่
ปรึกษาต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องคานึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา
โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่นักศึกษาอย่างไม่
เป็นธรรม
2. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว
ของนักศึกษาในความดูแลให้เป็นความลับ
3. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุด
ความสามารถ (ภายในขอบเขตความสามารถของตน) หากมีปัญหาใด
ที่เกินความสามารถที่จ ะช่วยเหลือได้ ควรแนะนานักศึกษาผู้นั้นไปรับ
บริ การจากบุ คลากรอื่น เช่น นักแนะแนว แพทย์ จิตแพทย์ และนัก
กฎหมาย เป็นต้น

4. อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบัน
ใดให้นักศึกษาฟังในทางที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือสถาบัน
นั้น ๆ
5. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสม
ตามจรรยาแห่งวิชาชีพในสาขาที่ตนสอนและมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นบุคคล
ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา เป็ น บุ ค คลที่ จ ะช่ ว ยแนะแนวทางให้
นั ก ศึ ก ษาสามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สั ง คม และการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาซึ่งแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาได้ ฉะนั้นอาจารย์ที่
ปรึกษาควรจะมีคุณลักษณะเฉพาะ ที่เหมาะสมกับงานนี้และรู้จักหน้าที่
และความรั บ ผิดชอบของตนเอง ซึ่งจะทาให้นักศึกษาสามารถบรรลุ
ความส าเร็ จ ในการศึ ก ษาได้ โดยคุ ณลั ก ษณะอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีการกาหนดไว้ ดังนี้
1. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ
1.1 มีบุ คลิ กภาพเป็ น กัน เอง มีมนุษยสั มพันธ์ที่ดี มี
ท่าทางน่าเชื่อถือศรัทธา อันเป็นบุคลิกภาพที่เอื้อให้นักศึกษาอยากเข้า
พบเพื่อขอคาปรึกษา
1.2 มีความเมตตา กรุณา จริงใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
มีใจโอบอ้อมเอื้ออาทร และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.3 มีความรับผิ ดชอบ เอาใจใส่ ความประพฤติของ
นักศึกษา สละเวลาพบนักศึกษา เพื่อทราบปัญหาของนักศึกษา
1.4 ไวต่อการรับรู้ เข้าใจความรู้สึก และปัญหาของ
นักศึกษาพร้อมและรักที่จะช่วยเหลือให้นักศึกษาปรับตัวต่อสภาพการ

เรียนระดับอุดมศึกษา โดยชี้แจงแนะนาให้นักศึกษาเข้าใจวิธีเรียนและ
วิธีศึกษาค้นคว้า
1.5 มีความประพฤติเหมาะสมแบบอย่างที่ดี
2. คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถ
2.1 มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
อาจารย์ที่ปรึกษา
2.2 มีประสบการณ์ในหน้าที่งานอาจารย์ที่ปรึกษา
2.3 รู้ บ ทบาทและหน้ าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็ น
อย่างดี
2.4 มี ห ลั ก จิ ต วิ ท ยาในการให้ ค าปรึ ก ษา และมี
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.5 มีความรู้ เรื่ องกระบวนการให้ คาปรึกษา เข้าใจ
แนวคิดและมีทักษะในการใช้เทคนิคการให้คาปรึกษา
2.6 มีความรู้และเข้าใจธรรมชาติของนักศึกษา
2.7 มีความสามารถในการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่
นักศึกษาเมื่อมีปัญหา
2.8 ศึกษาหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือนั กศึกษา เช่น กองทุนเงิน
ฉุกเฉินไทยช่วยไทย กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการ
เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็นต้น
2.9 ใฝ่หาความรู้ และศึกษาการประสานงานในการ
ดูแลให้ ความช่ว ยเหลื อนั ก ศึก ษาที่มี ความพิก าร หรื อต้ องการความ
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
2.10 เป็ น บุ ค คลที่ ย อมรั บ และพยายามแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องของตนเอง

ข้อมูลที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ
อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการศึกษา
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและนักศึกษา ซึ่งจะทาให้การให้
คาแนะน าปรึ กษาเป็ น ไปอย่ างถูก ต้อง เหมาะสม ข้อมูล ที่อาจารย์ ที่
ปรึกษาควรทราบ มีดังนี้
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติต่าง
ๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
3. คู่มือนักศึกษา
4. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
5. หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
6. แฟ้มระเบียนสะสมของนักศึกษา
7. แบบฟอร์มและแบบคาร้องต่างๆ
8. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
9. ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา
10. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชน
ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
11. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
12. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
การเตรียมการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
1. การเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาในกลุ่ม อาจใช้วิธีสังเกต
สัมภาษณ์ สืบประวัติ หรืออาจใช้แบบกรอบข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
(ตามภาคผนวก) โดยจัดให้นักศึกษากรอกนับแต่แรกเข้ามาเรียน แล้ว

เก็บไว้ในแฟ้มของอาจารย์ที่ปรึกษาให้พร้อมต่อการนามาใช้ประโยชน์
เมื่อต้องการ
เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
ศึกษาและอ่านข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจ
นั กศึก ษาแต่ล ะคนดียิ่ งขึ้น และถ้ามีเ วลามากพออาจเรีย กนัก ศึกษา
ทั้งหมดพบเพื่อสั มภาษณ์ห าข้อเท็จ จริ งเพิ่มเติม และบันทึกผลไว้ใน
ระเบียนนักศึกษาแต่ละคน สาหรับการเอาไปใช้ประโยชน์ เมื่อนักศึกษา
ต้องการความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป
2. นอกจากการศึกษาข้อมูลนักศึกษาจากระเบียนนักศึกษา
แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาควรจัดเวลาให้นักศึกษาได้เข้าพบ และเนื่องจาก
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ต้ อ งท าหน้ าที่ ส อนและปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่
นอกเหนื อ จากการสอน ท าให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ค าปรึ ก ษานั ก ศึ ก ษาได้
ตลอดเวลา และเวลาว่างของอาจารย์ที่ปรึกษบางครั้งไม่สอดคล้องกับ
เวลาว่างของนั กศึกษา ดังนั้ น การจั ดช่ว งเวลาให้กับนักศึกษาในหมู่
เรียนที่เอื้อให้นักศึกษาเข้าพบนอกเหนือจากเวลาที่กาหนดตามปฏิทิน
ของมหาวิทยาลั ยจึ งเป็น เรื่ องจ าเป็น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาอาจมอบ
ตารางปฏิ ทิน งานของตนให้ นั กศึกษาทุ กคนในกลุ่ ม หรือติ ดไว้ที่โ ต๊ ะ
ทางานหรือหน้าห้องทางานเพื่อนักศึกษาจะได้ทราบว่ามีเวลาใดบ้างที่
อาจารย์ที่ปรึกษาจัดไว้สาหรับนักศึกษาในกลุ่มที่ปรึกษาโดยเฉพาะ หรือ
ถ้ามีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉินเป็นครั้งคราว นักศึกษาจะติดต่อกับอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ด้วยวิธีใด หรือขอพบ ณ ที่ใดได้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการอานวยความสะดวกแก่นักศึกษา
และอาจารย์ในการจัดสรรเวลาด้วย
3. การใช้ใบนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามตารางปฏิบัติงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อาจไม่ได้นั่งอยู่ประจาที่ เนื่องจากมีกิจกรรม
อื่นที่จ้องทาอยู่บ่อย ๆ เช่น ต้องเข้าร่วมประชุม ไปราชการ หรือมีธุรกิจ

ส่วนตัว เมื่อนักศึกษามาพบอาจไม่ได้พบ ดังนั้น หากอาจารย์ที่ปรึกษา
รู้ตัวล่วงหน้า ควรแจ้งให้นักศึกษาทราบ หรือเขียนข้อความสั้น ๆ ติดไว้
ที่ โ ต๊ ะ ท างานหรื อ หน้ า ห้ อ งพั ก นอกจากนั้ น อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้
อาจารย์ที่ปรึกษามีอิสระต่อการใช้เวลาที่สารองสาหรับนักศึกษาเข้าพบ
ไปทากิจกรรมอื่น ๆ ได้โดยปราศจากความกังวล คือ การใช้ใบนัดพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อปฏิบัติในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
เพื่ อ การให้ ค าปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น ไปด้ ว ยดี อาจารย์ ที่
ปรึกษาควรปฏิบัติดังนี้
1. สร้างสัมพันธภาพ เพื่อสร้างความศรัทธา เชื่อถือ ไว้วางใจ
สบายใจในการมาพูดคุยด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองจะทาให้นักศึกษา
สบายใจเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
2. ศึ ก ษาท าความเข้ าใจในตัว นั ก ศึ กษา ทั้ งด้ า นบุ คลิ ก ภาพ
ลักษณะนิสับและปัญหาที่ประสบว่าเป็นอย่างไร ปัญหาหนักเบาแค่ไหน
ซึ่งนักศึกษาบางคนต้องใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไป บางคนคิดเร็วตัดสินใจเร็ว
บางคนจิตใจเข้มแข็ง บางคนเปราะบาง ต้องค่อย ๆ หว่านล้อม ปัญหา
บางปั ญ หานั ก ศึ ก ษาแก้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง บางปั ญ หาต้ อ งอาศั ย ความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น ซึ่งต้องพิจารณาเลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมกับตัว
นักศึกษาและสภาพปัญหา
3. ต้องให้คาปรึกษาได้ทุกด้าน ไม่ควรมุ่งให้คาปรึกษาด้านการ
เรียนเพียงอย่างเดียวและต้องถือว่าเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของอาจารย์
ที่ป รึ กษา มิใ ช่ผ ลั กภาระรั บ ผิ ดชอบนี้ ใ ห้ งานแนะแนว ส านั กกิจ การ
นั ก ศึ ก ษา หรื อ ส านั ก วิ ช าการและประมวลผลเท่ า นั้ น แต่ ค วรมี ก าร
ประสานงานกับฝ่ายที่กล่ าวมาสาหรั บปัญหาบางกรณีของอาจารย์ที่
ปรึกษา

4. ควรให้คาปรึ กษาในทันทีที่นักศึกษามาพบ ไม่ควรประวิง
เวลาหรือขอนัดไปวันอื่น นักศึกษาจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นและเห็นว่า
อาจารย์ให้ความสาคัญกับตัวเขา
5. ขณะพูดคุยให้คาปรึกษา ควรมีใจที่ห นักแน่น และเปิดใจ
กว้างที่จะให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยเสรี แต่ขณะเดียวกันต้อง
พยายามให้เขาไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น เพื่อฝึกทักษะทางสังคม โดยใช้
คาพูดที่นักศึกษารู้สึกว่าอาจารย์ให้เกียรติและยอมรับในตัวเขา
6. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ภาษาท่ า ทางของนั ก ศึ ก ษาผู้ ข อรั บ
คาปรึกษา หากพบว่าคาพูดกับท่าทางขัดแย้งกัน ให้เชื่อภาษาท่าทาง
และสะท้อนกลับให้นักศึกษาผู้รับคาปรึกษารับรู้ เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษา
เข้าใจตนเองมากขึ้น
7. หลีกเลี่ยงการถามข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเจาะจงมาก
เกินไป เพราะจะทาให้ผู้รับคาปรึกษาอึดอัดใจ และไม่หึความร่วมมือใน
การปรึกษาได้
8. มีการบันทึกเพื่อเตือนความทรงจาภายหลังยุติการพูดคุยให้
คาปรึกษาแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือครั้งต่อไป
9. มี ก ารติ ด ตามผลประพฤติ ข องนั ก ศึ ก ษาภายหลั ง ให้
คาปรึกษา เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือให้กาลังใจในการขจัดอุปสรรคที่
อาจเกิดจากความพยายามในการลงมือแก้ไขปัญหา
10. เมื่อให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาไปแล้ว หรือขณะดาเนินการ
ให้ ค าปรึ ก ษา อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาต้ อ งรั ก ษาจรรยาบรรณของการให้
คาปรึกษาโดยเคร่งครัด
11. ต้องรักษาความลับของผู้รับคาปรึกษา โดยต้องระวังไม่นา
เรื่องราวไปพูดในที่ต่าง ๆ เพราะอาจส่งผลให้เสียหายต่อผู้รับคาปรึกษา
และกระทบต่ อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และความไว้ ว างของระบบการให้
คาปรึกษา

เทคนิคการให้คาปรึกษา
อาจารย์ ที่ป รึ กษาต้อ งมีเ ทคนิ ค ในการให้ ค าปรึ ก ษา เพื่ อ ให้
นั ก ศึ ก ษารู้ สึ ก ว่ า อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ ค วามอบอุ่ น เป็ น กั น เอง และ
สามารถเป็นที่พึ่งของนักศึกษาได้เทคนิคในการให้คาปรึกษาที่อาจารย์ที่
ปรึกษาควรทราบ มีดังนี้
1. เทคนิคการให้ความสนใจ
1.1 การประสานสายตา
1.2 การแสดงถึงความมีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษา
โดยใช้ลักษณะท่าทางสบาย ๆ
1.3 การตอบสนองต่อการพูดของนักศึกษาและความ
ตั้งใจที่จะแก้ปัญหา
1.4 การสร้างจุดหมายและการพัฒนาข้อผูกพันของ
การให้คาปรึกษา
1.5 การสะท้อนความรู้สึกและการเข้าใจในความรู้สึก
1.6 กาใช้ความเงียบ
1.7 การแสดงออกทางสีหน้า ลักษณะท่าทางที่แสดง
แกทางร่างกาย น้าเสียงจังหวะของการหายใจ
2. เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพ
2.1 สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรอบอุ่น แจ่มใส
2.2 ให้ความสนใจแก่นักศึกษา
2.3 ให้ความเมตตากรุณาแก่นักศึกษา
2.4 แสดงความจริงใจและปฏิบัติตนต่อนักศึกษาอย่าง
สม่าเสมอ
2.5 ยอมรับในคุณค่าและความแตกต่างระหว่างบุคคล

2.6 พยายามทาความเข้าใจทั้งความรู้สึก ปัญหา และ
ความต้องการของนักศึกษา
2.7 ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มใจ จริงจัง
และจริงใจ
2.8 เปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน
3. เทคนิคในการให้คาแนะนาและการให้คาปรึกษา
3.1 การให้คาแนะนา (Advising) เป็นวิธีที่อาจารย์ที่
ปรึกษาให้การช่วยเหลือแก่นักศึกษามากที่สุด สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษา
แนะนานักศึกษามักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฏระเบียบ หรือ วิธีปฏิบัติที่
ใช้กันเป็นประจา เช่น การลงทะเบียนเรียน วิธีการเพิ่ม – ถอนรายวิชา
เรียน หรือปัญหาเล็กน้อยที่อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ และ
ประสบการณ์มากกว่าสามารถให้คาแนะนา เพื่อช่วยให้นักศึกษาแก้ไข
ปัญหาได้ การให้คาแนะนาที่เหมาะสมกับปัญหาที่เกี่ยวกับอารมณ์อย่าง
รุนแรง ปัญหาบุคลิกภาพ หรือปัญหาที่ต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่าง
หนึ่ง
3 . 2 ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ( Counseling) เ ป็ น
กระบวนการช่วยเหลือให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง สภาพแวดล้อมและ
ปัญหาที่เผชิญอยู่และสามารถใช้ความเข้าใจดังกล่าวมาแก้ปัญหา หรือ
ตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อการ
ปรับตัวที่ดีในอนาคต เทคนิคในการให้คาปรึกษาที่สาคัญที่อาจารย์ที่
ปรึกษาควรทราบ มีดังนี้
3.2.1 การฟั ง (Listening) เป็ น การแสดง
ความสนใจต่ อ นั กศึ ก ษาโดยใช้ ส ายตาสั ง เกตท่ า ทางและพฤติ ก รรม
เพื่อให้ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นกับนักศึกษาเทคนิคในการฟังประกอบด้วย
การใส่ใจ ซึ่งมีพฤติกรรมที่ประกอบด้วยการประสานสายตา การวางท่า
ทางอย่ างสบาย การใช้มือประกอบการพูดที่แสดงถึงความสนใจต่อ

นักศึกษา ในการฟังนี้บ างครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจสะท้อนข้อความ
หรือตีความให้กระจ่างชัด หรือถามคาถามเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและ
ความต้องการของนักศึกษา
3.2.2 การนา (Leading) เป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาซึ่งบางครั้งไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก ได้พูด ได้แสดงออก
ซึ่งการนาเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้สารวจ และกล้าแสดงออกถึง
ความรู้สึก เจตคติ หรือการกระทาของตน
3 . 2 . 3 ก า ร เ รี ย บ เ รี ย ง ค า พู ด ใ ห ม่
(Paraphrasing) เป็นการตรวจสอบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจนั กศึกษา
ในสิ่งที่เขาต้องการ
3.2.4 การสะท้อนกลับ (Reflecting) เป็น
การช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง เกี่ยวกับความรู้สึก ประสบการณ์
หรือปัญหาได้อย่างถูกต้อง
3.2.5 การเผชิญหน้า (Confrontation) เป็น
กลวิธีหนึ่งที่อาจารย์ที่ป รึกษา จะบอกถึงความรู้สึกและความคิดเห็ น
ของตนเองต่อนักศึกษาอย่างตรงไปตรงมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ
ความรู้สึกตลอดจนพฤติกรรมของตนเองถูกต้องตามความเป็นจริงมาก
ขึ้น
3.2.6 การสรุป (Summarization) คือ การ
ที่อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมความคิดและความรู้สึกที่สาคัญ ๆ ที่
นักศึกษาแสดงออกมา การสรุปที่เป็นการให้นักศึกษาไดสารวจความคิด
และความรู้สึกของตนเองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
3.2.7 การให้ ข้ อ มู ล (Informing) ข้ อ มู ล ที่
จาเป็นในการให้คาแนะนาปรึกษาได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เป็นต้น ข้อมูล

เหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น อันจะ
ช่วยให้สามารถตัดสินใตหรือแก้ไขปัญหาได้
3.2.8 การให้ ก าลั ง ใจ (Encouragement)
เมื่อมีปัญหา นักศึกษามักรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง ขาดความมั่นใจ อาจารย์ที่
ปรึกษาควรกระตุ้น และให้กาลังใจ ให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจ พร้อมที่
จะเผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2.9 การเสนอแนะ (Suggestion) อาจารย์
ที่ปรึกษาอาจเสนอความคิดเห็ น เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา อย่างไรก็
ตาม การเสนอความคิดเห็น ดังกล่าว ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้
ความคิดและเหตุผลของตนเอง
เทคนิ ค ในการให้ ค าแนะนาปรึก ษาดัง กล่ าวข้า งต้ น
เป็ น เทคนิ ค เชิ ง จิ ต วิ ท ยา ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารอบรม และฝึ ก ปฏิ บั ติ
เพื่อให้เกิดทักษะความชานาญ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงจะสามารถนาไปใช้
ในการให้คาปรึ กษาแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม
บ่ อ ยครั้ ง ที่ ปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษาเป็ น ปั ญ หาส่ ว นตั ว ซึ่ ง แก้ ไ ขได้ ย าก
อาจารย์ที่ปรึกษาควรให้กาลังใจ ให้ความอบอุ่น และนาเทคนิคต่าง ๆ
ดังกล่ า วมาประยุ ก ต์ใ ช้ใ ห้ เหมาะสม ก็ อาจจะช่ว ยเหลื อ นักศึ กษาได้
พอสมควร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการช่วยเหลือนักศึกษา
1. อาจารย์ทีปรึกษาต้องมีเวลาให้กับนักศึกษา รู้จักนักศึกษา
ในกลุ่มอย่างทั่วถึงทุกคน
2. อาจารย์ ที่ปรึ กษามีความชัดเจนต่อการให้คาปรึกษาด้าน
การเรี ย นและส่ ว นตั ว และสามารถประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา
ได้

3. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีทัศนคติที่ดีมีความทันสมัย
4. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คาแนะนาด้านการอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นและวางแผนเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต
การบันทึกการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีนโยบายด้านการปฏิบัติภารกิจ
ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาว่ า ต้ อ งอบรมและติ ด ตามความเป็ น ไปของ
นักศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัย โดยหวังจะให้ นักศึกษาปฏิบัติตนได้โ ดย
เหมาะสมทั้งในด้านการศึกษา การปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาตนเอง
และอื่ น ๆ จึ ง ให้ อาจารย์ ที่ ป รึ กษาได้พ บนั ก ศึก ษาในกลุ่ มตามความ
เหมาะสม ซึ่ งพบว่ าอาจารย์ ที่ ป รึ กษาส่ ว นใหญ่ท าหน้า ที่ดั งกล่ า วได้
ครบถ้วนหรือเกือบครบถ้วน ทั้งที่ทาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม แต่มัก
เป็นการทางานในลักษณะผ่านมาแล้วผ่านเลยไปไม่มีการสานต่องานใน
บางเรื่องบางรายที่ควรสานต่อและให้ความช่วยเหลือต่อไป
การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษานั้ น ถ้ า อาจารย์ ที่
ปรึกษาได้มีการบันมึกไว้เป็นระบบนับตั้งแต่นักศึกษาเข้ าประจากลุ่มที่
ปรึกษาแล้วบันทึกเรื่องไปตามลาดับ เมื่อมีการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว
ทุกวัน ทักสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกภาคเรียน และทุกปี จนนักศึกษาจบรุ่น
นั้น ๆ ไป นอกจากช่วยเตือนความจาเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติแล้วยังช่วย
ให้รู้จุกนักศึกษาในกลุ่มเพิ่มขึ้น และเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและ
พัฒนานักศึกษาต่อไป ทั้งช่วยให้มีการติดตามประเมินผลการช่วยเหลือ
ที่ผ่านมา และสะดวกต่อการรายงานผลการปฏิบัติงานในเวลาต่อไป
การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา
1. เป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและประสานงานระหว่าง
ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา

2. ควบคุมดูแลสนั บสุ น การดาเนิ นกิจกรรมของนักศึกษาใน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
3. ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด้ า นวิ ช าการ ให้ แ นวทางในเรื่ อ งการวางแผน
การศึกษา การเลือกวิชาเรีย น ตลอดจนแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการ
เรียนวิชาต่าง ๆ การช่วยเหลือนักศึกษามีดังต่อไปนี้
3.1.1 ด้านหลักสูตร
(1 ) ช่ ว ย ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ใ จ ห ลั ก สู ต ร
โครงสร้างของหลักสูตร แผนการเรียนตลอดหลักสูตร แผนการเรียน
รายภาคการศึกษา และการเลือกวิชาเรียน
(2) ช่วยให้ นักศึกษาเข้าใจวิธีการจัดตาราง
เรียน ตารางสอบ และการลงทะเบียนเรียน
(3) ให้ความรู้เกี่ ยวกับการโอนผลการเรียน
และการเทียบโอนผลการเรียน
3.1.2 ด้านการวัดผลและการสอบ
(1) ให้ความรู้เรื่ องการวัดผลการเรียน การ
คิด ระดั บ คะแนน การค านวณหาค่า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ยประจาภาค
การศึกษา และค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เริ่มเรียนจนกระทั่งนักศึกษา
จะสาเร็จการศึกษา
(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏเกณฑ์ในการสอบ
หากนั ก ศึ ก ษาขาดสอบโดยไม่ ท ราบสาเหตุ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาต้ อ ง
ติ ด ตามหรื อ ประสานงานกั บ ส านั ก กิ จ การนั ก ศึ ก ษาในการติ ด ตาม
นักศึกษา
(3) ให้ความรู้เกี่ยวกับการพ้นสภาพนักศึกษา
ในส่วนของกฏเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดที่เกี่ยวข้อง

(4) แนะนาให้ทราบถึงวินัยในการสอบ เช่น
ถ้ามีการทุจริตในการสอบจะมีผลต่อผู้เข้าสอบอย่างไร
(5) ให้ แ นวทางการศึ ก ษา และเสริ ม สร้ า ง
ความเข้าใจเรื่องระเบียบการประเมินผล
3.1.3 ด้านการเรียน
(1) เพื่อสารวจนักศึกษาที่มีผลการศึกษาอยู่
ในเกณฑ์ที่ต้องให้ความช่วยเหลือปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้น
(2) ให้การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ
เรียนการปฏิบัติต่ออาจารย์ และต่อเพื่อนนักศึกษา
(3) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น
(4) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่าง
สม่าเสมอ
3.1.4 ด้านงานทะเบียนและงานการเงิน
(1) ให้ ทราบถึงระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งกาหนดระยะเวลา
การชาระเงิน
(2) ให้ทราบถึงการเพิ่ม – การถอนรายวิชา
เรี ย น การขอลงทะเบี ย นเรี ย นร่ ว ม การขอเปิ ด รายวิ ช าเรี ย นเพิ่ ม
ตลอดจนการยกเลิกการเรียนรายวิชา และการลาพักการเรียน
(3) การตรวจสอบการจบการศึ ก ษาของ
นักศึกษา การขอใบรับรองผลการศึกษา และใบคาร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การเรียน
3.3 ด้านสวัสดิการและการพัฒนานักศึกษา
3.2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษาในเรื่อง
ของกฏระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบัติตน

ได้เหมาะสม อีกทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการและบริการต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดให้มีเพื่อนักศึกษาจะได้รับประโยชน์ตามสิทธิ์ที่พึงมี
3.2.2 จัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักศึกษา
ที่อยู่ในความดูแล โดยมีระเบียนสะสมประจาตัวนักศึกษาแต่ละคน เพื่อ
ประโยชน์ในการให้คาปรึกษาและให้การช่วยเหลือ
3.2.3 เป็ น ที่ พึ่ ง แก่ นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ มี ปั ญ หา
ส่วนตัว เช่น ปัญหาการปรับตัว ปัญหาการเรียน ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น
โดยจัดตารางเวลาไว้เป็ นพิเศษ เพื่อให้โ อกาสนักศึกษามาพบเพื่อ ขอ
คาปรึกษาและพยายามแก้ไขปัญหาถ้าเป็นปัญหาที่ เกินความสามารถ
ควรแนะนาให้ไปหาผู้ที่มีความสามารถจะช่วยเหลือได้ต่อไป
3.2.4 เอาใจใส่ ดู แ ลความประพฤติ ต่ า ง ๆ
ของนักศึกษาเพื่อให้เป็นพลเมืองดีและมีศีลธรรม
3.2.5 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลิกภาพ
3.2.6 ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ของ
ตนในการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การนักศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
3.2.7 ให้ นั ก ศึ ก ษาบ าเพ็ ญ ประโยชน์ แ ก่
ประเทศชาติ โดยการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อนโยบายและ
กิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมที่กระทาได้ในฐานะที่เป็นนักศึกษา
3.2.8 ส่ ง เสริ ม นั ก ศึ ก ษาให้ มี โ อกาสพั ฒ นา
ตัวเองครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เช่น
ออกกาลังกาย กิจกรรม การทาสังคมมิติ เป็นต้น

3.3 ด้านอื่น ๆ
3.3.1 ประสานกั บ อาจารย์ ผู้ ส อนและ
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ หรื อ เพื่ อ
ประโยชน์ของนักศึกษา
3.3.2 พิจารณาคาร้องต่าง ๆ และดาเนินการ
ให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.3.3 ให้การรับรองนักศึกษา เมื่อนักศึกษา
ต้ อ งการน าไปติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เช่ น รั บ รองการขอรั บ
ทุ น การศึ ก ษา รั บ รองสภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา รั บ รองเอกสารของ
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาจะนาไปแสดงกับหน่วยงานของตนเอง เป็นต้น
3.3.4 ชี้แจงให้ นั กศึกษาเข้าใจบทบาทของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
เช่ น การเข้ า พบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตามก าหนดเวลา การรั บ ฟั ง ค า
ตักเตือนของอาจารย์ เป็นต้น
3.3.5 ชี้แจงให้นักศึกษาติดตามอ่านประกาศ
ข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
3.3.6 การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เช่น
การแข่งกีฬา การพัฒนาค่าย เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่นักศึกษา ใน
ขณะเดี ย วกั น จะได้ ร วบรวมข้ อ มู ล บางประการของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่
เหมาะสมนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป
3.3.7 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเป็นครั้งคราว เช่น กิจกรรมทางศาสนา
การเชิญวิ ทยากรมาบรรยายทัศนศึกษาแหล่ งความรู้ต่าง ๆ การฝึ ก
มารยาทด้านการทาความเคารพ การรับประทานอาหาร การฝึกอาชีพ
เป็นต้น

3.3.8 การประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่ทาความดี
เพื่อให้สถาบันและหน่วยงานของนักศึกษาได้รับทราบ
การให้ความช่วยเหลือด้านการปรับตัวและสังคม
การให้ความช่วยเหลือด้านการปรับตัวและสังคมแก่นักศึกษา
ประจากลุ่มที่ปรึกษานั้น อาจเป็นรายคน เป็นกลุ่มในชั่วโมงโฮมรูม
หรือการประชุมกลุ่มที่ปรึกษาแล้วอบรม แนะนาตักเตือนฝึกปฏิบัติใน
ทักษะหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่จาเป็น เช่น
1. การอบรมในเรื่องกิริยามารยาทและคุณธรรม
2. การอบรมให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ต่อผู้อื่น
3. การแนะนาในเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสม
4. การแนะนาในเรื่องการคบเพื่อน
5. การแนะนาในเรื่องการปรับบุคลิกภาพ
6. การแนะนาในเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
7. การแนะนาเกี่ยวกับการรู้จักฝึกฝนตนเองให้เป็นคนอดทน
และมีเหตุผล
8. การแนะน าเกี่ยวกับ การฝึ กตนเองให้เป็นคนรู้จักคิด ช่าง
สังเกต และมีเหตุผล
9. การแนะนาและช่วยแก้ปัญหาด้านความประพฤติ
10. การแนะนาช่วยเหลือในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย
และสุขภาพจิต
11. การแนะนาและช่วยแก้ปัญหาทางการเงินโดยการติดต่อ
ขอทุนการศึกษา หรือการช่วยหางานให้ทาระหว่างปิดภาคเรียน

12. การให้คาแนะนาในเรื่องข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการต่าง
ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น สานักวิชาการและประมวลผลหรือการขอทุน
ต่าง ๆ
13. การแนะนาในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย
14. การทาหน้าที่สื่อกลางเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา
15. การวางแผนงานร่ ว มกับ อาจารย์ผู้ ส อนเกี่ย วกั บการให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษา
16. การมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดหั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ จ ะประชุ ม
นักศึกษาในชั่วโมงโฮมรูม
17. การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รให้ แ ก่
นักศึกษา
18. การมีส่วนร่วมในการเชิญวิทยากรมาให้การอบรมและให้
ความรู้แก่นักศึกษาในบางครั้ง
19. การติดต่อกับผู้ปกครองนักศึกษา
20. การจั ด ท าโครงการพิ เ ศษเฉพาะกลุ่ ม เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
นักศึกษาในกลุ่มตามความต้องการและจาเป็น
นอกจากการอบรม แนะนา ตักเตือน และฝึกปฏิบัติดังกล่าว
อาจารย์ ที่ป รึกษาควรส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ กับนักศึกษาทากิจกรรม
ชมรม ชุมนุม ตามกลุ่มความสนใจและการทากิจกรรมองค์การนักศึกษา
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาทางานเป็นเข้ากับคนอื่นได้ดี และยังช่วยพัฒนา
ทักษะทางสังคมได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการประกอบ
อาชีพต่อไปด้วย

ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษามีความคาดหวังให้อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ให้
คาแนะนาและช่วยเหลือในกรณีต่อไปนี้
1. แนะนาการลงทะเบี ย น และแนะนาในกรณีที่อยู่ใน
ภาวะวิกฤต (Critical) หรือภาวะรอพินิจ (Probation)ว่าควรทา
อย่างไร
2. มีความพร้อมในการให้คาปรึกษา
3. ทราบหลั ก เกณฑ์ ต่ า ง ๆ เช่ น การลงทะเบี ย น
กฎระเบียบ เป็นต้น
4. แนะนาวิธีการปรับตัว และการเตรียมตัวการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย และการเรียน
5. มี อ าจารย์ ที่ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น สามารถให้
คาปรึกษาทางด้านการเรียน จิตวิทยา และแนะนาผู้เชี่ยวชาญในการ
แก้ปัญหาเฉพาะด้านได้
6. ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดจนจบการศึกษา
7. เข้าใจนักศึกษาทั้งด้านกิจกรรมและวิชาการ ซึ่ง
นักศึกษาสามารถเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้ง่าย

มติคณะกรรมการประจาคณะฯ
“ควรให้ อาจารย์ท่ปี รึกษา นัดพบ นักศึกษาในความดูแลอย่างน้ อย
ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง”

การติดต่อกับสานักวิชาการและประมวลผล
การติดต่องานถ้าประสานงานด้วยวาจา ให้ติดต่อได้โดยตรงกับ
บุคคล แต่ถ้าติดต่อผ่านเป็นเอกสารหรือบันทึกข้อความ ให้ยื่นเอกสาร
หรือบันทึกข้อความได้ที่สานักวิชาการและประมวลผล
1. การติดต่อรับแบบฟอร์ม คาร้องต่างๆ ให้ติดต่อรับได้ตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่มงานทะเบียนประวัติ
2. การเสนอหนังสือถ้าเป็นเรื่องถึงอธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดี ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบก่อนยื่นคาร้องผ่านงานคา
ร้องประจากลุ่มงานทะเบียนประวัติ
3. สานักวิชาการและประมวลผลจะให้บริการเฉพาะนักศึกษา
และผู้มาติดต่อที่แต่งกายสุภาพ
เท่านั้น
แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน
เมื่อเปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัย จะกาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน มี
ขั้นตอนดังนี้
1. นักศึกษาต้องจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
ตามวัน เวลา ที่กลุ่มงานประมวลผลการศึกษากาหนด ให้ครบถ้วนหากพ้น
กาหนดการจองรายวิชาให้นักศึกษาทาบันทึกเพื่อขอจองรายวิชาเรียนที่
กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา
2. นักศึกษาตรวจสอบ ปฎิทินการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศ
3. นักศึกษายื่นบัตรนักศึกษาที่ฝ่ายการเงินเพื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ลงรหัสนักศึกษาเพื่อชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

4. นักศึกษารับใบเสร็จการชาระเงิน
หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่ชาระค่าเงินค่าลงทะเบียนตามกาหนดปฏิทิน
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องชาระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย(วันละ ๒๐
บาท) ทั้งนี้ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
เกณฑ์การพิจารณาเกียรตินิยม
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จะได้รับพิจารณาเกียรตินิยมต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้
1. สอบได้ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ
ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัต รอื่นใดที่เทียบเท่าไม่
น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยม
อั น ดั บ หนึ่ ง และได้ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย จากสถาบั น เดิ ม และ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏแต่ล ะแห่ งไม่น้ อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2
หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาที่มีการยกเว้นรายวิชาเรียนใน
รายวิชาที่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาจะไม่พิจารณาการ
ให้ปริญญาเกียรตินิยม
2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับ
คะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
3. นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ
สาหรับหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสาหรับหลักสูตร 4
ปี
นักศึกษาภาคกศ.ปช. มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียนสาหรับ
หลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 14 ภาคเรียนสาหรับหลักสูตร 4 ปี

เกณฑ์การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษา
ผู้นั้นพ้นจากสภาพการเป็น
นักศึกษา
1. นักศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 ในภาค
เรียนปกติที่ 2 ของการ
เรียนนับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
2. นักศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติที่ 4, ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 และที่ 12 ของการเรียนนับตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียน
3. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
กาหนดไว้แล้ว ยังได้ค่าระดับคะแนนสะสมต่ากว่า 1.80
4. มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
ที่เป็นหลักสูตร 2 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
ที่เป็นหลักสูตร 4 ปี ยังขาดคุณสมบัติของผู้ที่จบ
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5. นักศึกษาไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรือการ
ฝึกงานเป็นครั้งที่ 2 เมื่อ
นักศึกษาได้จานวนหน่วยกิตครบตามจานวนที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว
ถ้าได้คา่ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือก
เรียนเพิ่มเติมในรายวิชาอื่นที่มีอยู่ในหลักสูตรซึ่งมหาวิทยาลัยฯ สามารถ
เปิดทาการสอนได้เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้
ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด คือ มีสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่เกิน 8

ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเป็นหลักสูตร 2 ปี และ 16 ภาคเรียน
ปกติตดิ ต่อกันในกรณีที่เป็นหลักสูตร 4 ปี
6. นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย
หรือ 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาคเรียน จะประกาศพ้นสภาพ
นักศึกษากรณีไม่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องดาเนินการขอคืนสภาพ
การเป็นนักศึกษา
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้ขอสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้
1. มีความประพฤติดี
2. สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วน ตามหลักสูตร
3. ได้ค่าระดับคะแนนสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
4. ไม่ติดค้างค่าระดับคะแนน “E” และสอบได้ค่าระดับไม่ต่า
กว่า “D” หรือได้ “P” ใน
ทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและนับหน่วยกิต
5. มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 4 ภาคเรียนปกติในกรณีที่เป็น
หลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ากว่า 8 ภาคเรียนกรณีที่เป็นหลักสูตร 4 ปี
6. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ใน
กรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติตดิ ต่อกัน ใน
กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี สาหรับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. มีเวลาเรียนไม่
ต่ากว่า 6 ภาคเรียนกรณีที่เรียน หลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ากว่า 12 ภาค
เรียน กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5
ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 9 ปีกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี

เกณฑ์การมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน
1. นักศึกษาจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคเรียนต้องอยู่ในเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1.1 มีเวลาเรียนในรายวิชานัน้ ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด
1.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80
แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น
1.3 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 60
จะไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
1.4 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนตามข้อ 1.1,1.2 และ
1.3 จะได้รับการพิจารณาผลการเรียนเป็น “E” ยกเว้นในกรณีที่การไม่
มีสิทธิ์สอบดังกล่าวเนื่องมาจากเหตุ จาเป็นและคณะกรรมการ ตามข้อ
1.1,1.2 เห็นสมควรให้ยกเลิกวิชาเรียนนั้น

ภาคผนวก
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่าง ๆ
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ระบบสารสนเทศการศึกษา
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าหลักระบบ
1. เข้าเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th หรือ
http://reg.reru.ac.th
2.คลิกที่เมนู “สาหรับนักศึกษา”

คลิกที่น่ ี
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3.คลิกที่เมนู เข้าระบบ

คลิกที่น่ี

4.กรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน

ใส่ข้อมูลรหัสประจาตัว
นักศึกษาและรหัสผ่าน
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**** รหัสผ่านเข้าระบบครั้งแรกจะเป็นวันเดือนปีเกิดของนักศึกษา
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสเข้าสู่ระบบได้ใน
ภายหลัง รูปแบบของวันเดือนปีเกิดที่กรอก เช่น เกิดวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๓๕ รหัสผ่านที่กรอกจะเป็น ๑๒๐๑๓๕
5.ระบบจะแสดงหน้าหลักของระบบสารสนเทศการศึกษา

หน้ าหลักระบบแสดง
รายการของเมนูต่าง ๆ
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ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษา (สาหรับนักศึกษาใหม่)
1. เมื่อเข๎าระบบสารสนเทศการศึกษานักศึกษาใหมํที่ยังไมํได๎กรอก
ประวัตินักศึกษาระบบจะทาการแสดงหน๎ากรอกประวัตินักศึกษาขึ้นมา
ดังรูป

แสดงหน้ าหลักของระบบ
การกรอกประวัติ

2. กรอกประวัตินักศึกษาตามรูปแบบที่กาหนดให๎

ดาเนินการกรอกประวัติให้
ถูกต้ องตามความเป็ นจริง
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3. เมื่อกรอกประวัติเสร็จเรียบร๎อยแล๎วให๎คลิกที่ปุม บันทึก
บันทึก
หมายเหตุ ** เมื่อนักศึกษาทาการกรอกประวัติและบันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้วให้ทาการ ออกจากระบบ และเข้าระบบใหม่
** หากนักศึกษายังไม่กรอกประวัติระบบจะไม่แสดงเมนู
ต่างๆ ขึ้นมาในระบบ
ขั้นตอนการจองรายวิชา
1.คลิกที่เมนู จองรายวิชา

คลิกที่น่ี “เมนูจองรายวิชา”
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2.ระบบจะแสดงรายวิชาที่นักศึกษาต๎องเรียนแตํละเทอมขึ้นมา ให๎
นักศึกษาทาการคลิกเลือกที่ชํองสี่เหลี่ยมหน๎ารายวิชาที่นักศึกษา
ต๎องการจอง

คลิกที่น่ี

3. เมื่อเลือกรายวิชาได๎แล๎วให๎คลิกที่ปุม ดูข๎อมูลที่ฉันเลือก
ดูขอ้ มูลทีฉ่ นั เลือก
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4.ระบบจะแสดงรายวิชาที่เราเลือกขึ้นมา ให๎ตรวจสอบความถูกต๎องใน
รายวิชาที่นักศึกษาจองหลังจากนั้นให๎คลิกที่ปุม ยืนยัน เพื่อบันทึก
ข๎อมูลการจองรายวิชา

ค ลิ ก ที่ เ ม นู
ยืนยัน

5.หากในเทอมนั้นมีวิชาเลือกเสรีให๎ทาการจองรายวิชาเลือกเสรีด๎วยโดย
ให๎คลิกที่ จองรายวิชาเลือกเสรี ดังรูป

คลิกเมนูเลือกเสรี
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ขั้นตอนการถอนรายวิชา
1.คลิกที่เมนู ถอนรายวิชา

ค ลิ ก ที่ เ ม นู ถ อ น
รายวิชา

2.เลือกรายวิชาที่ต๎องการถอนเรียบ

รายวิชาจะปรากฏและให้ คลิก
ตรงสี่เหลี่ ยมด้ านหน้ ารายวิช า
ที่ต้องการถอน
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3. เมื่อเลือกรายวิชาที่ต๎องการถอนเรียบร๎อยแล๎วให๎คลิกที่ปุม ถอน
รายวิชาที่เลือก

ค ลิ ก ที่ ปุ่ ม ถ อ น
รายวิชา
ที่เลือก

ขั้นตอนการตรวจสอบค่าใช้จ่าย
1.คลิกที่เมนู ตรวจสอบคําใช๎จําย
2.คลิกเลือกภาคเรียนที่นักศึกษาต๎องการตรวจสอบคําใช๎จําย

๒.คลิกที่ภาคเรียนที่ต้องการ
๑.คลิกที่นี่ เมนู ตรวจค่าใช้ จ่าย
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3.รายงานคําใช๎จํายจะแสดงขึ้นมา หากต๎องการพิมพ์คําใช๎จํายให๎คลิกที่
แสดงเอกสารสาหรับพิมพ์
คลิกที่ปุ่มเอกสาร
สาหรับพิมพ์

ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียน
1.คลิกที่เมนู ผลการเรียน
2.คลิกเลือกเทอมที่นักศึกษาต๎องการ

๒.คลิกภาคเรียนที่ต้องการ

๑.คลิกที่เมนูผลการเรียน
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ถ๎าปรากฏภาพที่ชํองเกรด แสดงวําเกรดออกแล๎ว ทํานต๎องคลิกที่ภาพ
เพื่อประเมินการสอนกํอนจึงจะสามารถดูเกรดได๎
ขั้นตอนการตรวจสอบตารางเรียน / ตารางสอน / ตารางสอบ / ใบคา
ร๎อง
1. เข๎าเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th

2.คลิกที่เมนู “สาหรับนักศึกษา” ดังรูป

คลิกที่น่ี
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ภาคผนวก
ขันตอนการท
้
าเรื่ องขอใบรับรองต่าง ๆ
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คาร้องต่างๆ
คาร้องทั่วไป
นั กศึกษาที่ป ระสงค์จ ะยื่ น ค าร๎ อง ซึ่งเปน นคาร๎อ งที่ไมํ ตรงกั บ
แบบฟอร์ มค าร๎ อ ง ให๎ นั กศึก ษาใช๎แ บบฟอร์ม คาร๎องทั่ว ไปและเขีย น
วัตถุประสงค์ของคาร๎องให๎ชัด เจน ผํานการพิจารณาจากฝุายทะเบีย น
และประมวลผล นาเสนอตํอมหาวิทยาลัยฯ ตํอไป
โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
รับคาร้ องที่สานักวิชาการและประมวลผล

เขียนคาร้ อง

ให้ อาจารย์ท่ปี รึกษารับทราบ

กลุ่มงานทะเบียนประวัติ/กลุ่มงานประมวลผล
การศึกษา พิจารณาเสนอความเห็น

เสนอผู้บริหารอนุมัติตามเอกสารที่เกี่ยวข้ อง

ส่งคาร้ องคืนที่สานักวิชาการและประมวลผล
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คาร๎องขอใบรับรองตําง ๆ
เมื่อนักศึกษาต๎องการให๎มหาวิทยาลัยออกใบรับรองตําง ๆ
ให๎นักศึกษาใช๎แบบฟอร์มยื่นพร๎อมสํงรูปถําย 1 นิ้ว 2 รูป (ตํอใบรับรอง 1
ฉบั บ) กรณีนั กศึกษาระดับ อนุ ป ริญญาหรือระดับปริญญาตรียังไมํส าเร็จ
การศึกษารูปถํายเปนนรูปนักศึกษาแตํงเครื่องแบบ นักศึกษาตามระเบียบวํา
ด๎ว ยเครื่ อ งแตํ ง กายนั ก ศึ กษา นั้ น ให๎ ช าระเงิ น คํ าธรรมเนี ย มตามระเบี ย บ
การเงิ น ที่ ฝุ า ยการเงิ น กลุํ ม งานทะเบี ย นประวั ติ จ ะนั ด หมายวั น เวลาให๎
นักศึกษามารับใบรับรองอีกครั้ง ซึ่งโดยปกติจะใช๎เวลา 1 - 2 วัน
โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
รับตาร้ องที่สานักวิชาการและประมวลผล

เขียนคาร้ อง

กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
พิจารณาเสนอความเห็น

ชาระเงินที่ฝ่ายการเงิน

ส่งคาร้ องคืนที่กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
เพื่อนัดวันมารับเอกสาร (1-2 วัน)

47
คาร้องขอลาพักการเรียน
แนวปฏิบัติการขอลาพักการเรียน
กรณีที่นักศึกษาไมํได๎ชาระเงินลงทะเบียนในภาคเรียนใด
นักศึกษาต๎องทาคาร๎องขอลาพักการเรียนเพื่อเปนนการรักษาสภาพการ
เปนนนักศึกษาของภาคเรียนนั้นไว๎ โดยนักศึกษาต๎องดาเนินเรื่อง
ขอพักการเรียนกํอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ของภาคเรียนนั้น ๆ โดย
มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
รับคาร้ องที่สานักวิชาการและประมวลผล

เขียนคาร้ อง

อาจารย์ท่ปี รึกษาลงนามรับทราบ

กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
พิจารณาความเห็น

ชาระเงินที่ฝ่ายการเงิน

ส่งคาร้องคืนที่กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
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คาร้องขอเพิ่มวิชาเรียน /อาศัยเรียน
แนวปฏิบัติการขอลงเพิ่มวิชาเรียน/อาศัยเรียน
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนชาระเงินเรียบร๎อยแล๎ว แตํต๎องการเพิ่ม
วิชาเรียน ทั้งนี้ต๎องอยูํในหลักเกณฑ์ดังนี้
1. เมื่อรวมวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกับวิชาที่ขอเพิ่มต๎องไมํเกินจานวน
หนํวยกิต ที่สถาบันฯ กาหนดให๎ลงทะเบียนเรียน
2. เวลาเรียนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มต๎องไมํซ้าซ๎อนกับวิชาที่
ลงทะเบียนไว๎กํอนแล๎ว
3. ต๎องได๎รับความยินยอมจากอาจารย์ผู๎สอนวิชาที่ขอเพิ่ม
4. ทุกวิชาที่อยูํนอกเหนือจากแผนการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้น
ๆ ต๎องทาคาร๎องขออาศัยเรียน
5. การขอเพิ่มวิชาเรียนต๎องกระทาภายใน 20 วัน นับจากวันเปิด
ภาคเรียน
6. ต๎องเปนนวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้น ๆ หากไมํเปิดสอน อาจารย์
ผู๎สอนอาจเปิดเพิ่มให๎เปนนกรณี ๆ ไป
โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
รับคาร้ องที่สานักวิชาการและประมวลผล
เขียนคาร้ อง

อาจารย์ผ้ ูสอนลงนามอนุญาต

กลุ่มงานบริการวิชาการ/กลุ่มงานประมวลผล
การศึกษา ตรวจสอบ/พิจารณาเสนอความเห็น

นักศึกษาติดต่อขอรับหลักฐาน
(1-2 วัน)
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คาร้องขอแก้ระดับคะแนน “I”
แนวปฏิบัติการขอแก้ “I”
นักศึกษาที่ค๎างสํงงานที่ได๎รับมอบหมายจากอาจารย์ผู๎สอน เมื่อ
สิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาจะได๎รับผลการเรียนเปนน “I”
นักศึกษาต๎องดาเนินการขอแก๎คําระดับคะแนน “I” โดยยื่นคาร๎องขอ
แก๎ “I” ภายในภาคเรียนของการเปิดภาคเรียน หากเลยกาหนดแล๎ว
และนักศึกษายังไมํมายื่นคาร๎อง
- กรณีขาดสํงงาน อาจารย์ผู๎สอนพิจารณาผลงานที่ค๎างอยูํเปนน
ศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูํแล๎ว
- กรณีขาดสอบปลายภาค ถ๎าไมํสอบภายในภาคเรียนถัดไป
ฝุายทะเบียนและประมวลผลจะเปลี่ยนผลการเรียนเปนน “E”
โดยมีขนั้ ตอนปฏิบัติดังนี้
รับคาร้ องที่สานักวิชาการและประมวลผล

เขียนคาร้ อง

ให้ อาจารย์ผ้ ูสอนลงชื่อรับทราบ

นายทะเบียน/ผู้ช่วยนายทะเบียน
ลงนามอนุมัติ

นักศึกษาติดต่อรับเอกสาร (1-2 วัน)
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คาร้องขอแก้ “E” หรือ “F”
แนวทางการปฏิบัติการแก๎ “E” หรือ “F”
กรณีที่นักศึกษาได๎รับผลการเรียนเปนน E หรือ F นักศึกษาต๎อง
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. นักศึกษาต๎องยื่นคาร๎องขอแก๎ E หรือ F ภายใน 20 วันแรก
ของการเปิดภาคเรียน
2. ต๎องเปนนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ นักศึกษาจะขอแก๎ E หรือ
F หากไมํเปิดสอนโปรแกรมวิชาอาจเปิดสอนให๎กรณี ๆ ไป
3. การแก๎ E หรือ F สามารถทาคาร๎องขอแก๎ E ซ้าในรายวิชา
นั้น ๆ กี่ครั้งก็ได๎จนกวําจะสอบผําน สํวนการแก๎ F สาหรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือวิชาฝึกงานสามารถซํอมได๎ไมํเกิน 1 ครั้ง
4. วิชาที่ได๎ E จะเปนนตัวหารซึ่งมีผลตํอเกรดเฉลี่ย เชํน วิชาที่ได๎
E มี ๓ หนํวยกิตหากทาคาร๎องขอซํอม E หรือ F จานวนหนํวยกิตจะ
เพิ่มขึ้นเปนนเทําตัว และจานวนหนํวยกิตคือตัวหาร ซึ่งแสดงผลออกมา
เปนนเกรดเฉลี่ย
5. ตรวจสอบตารางเรียนวําเวลาเรียนไมํซ้าซ๎อนกับวิชาที่ได๎
ลงทะเบียนไว๎แล๎ว
6. ต๎องดาเนินการภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน
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โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
รับคาร้ องที่สานักวิชาการและประมวลผล

เขียนคาร้ อง

ให้ อาจารย์ผ้ ูสอนลงชื่อรับทราบ

กลุ่มงานบริการวิชาการ/กลุ่มงานประมวลผล
พิจารณาเสนอความเห็นอนุมัติ

นักศึกษาติดต่อรับคาร้ อง (1-2 วัน)
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คาร้องขอถอนวิชาเรียนหรือการยกเลิกวิชาเรียน
แนวปฏิบัติการขอถอนหรือการขอยกเลิกวิชาเรียน
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนชาระเงินเรียบร๎อยแล๎ว มีความ
ประสงค์ขอถอนวิชาเรียนทาได๎ดังนี้
1. ถ๎าทาคาร๎องขอถอนวิชาเรียนภายใน 20 วัน นับจากวันเปิด
ภาคเรียน จะไมํปรากฎผลการเรียน
2. ถ๎าเกินกาหนดเวลา 20 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนจนถึงกํอน
สอบปลายภาค 1 สัปดาห์ นักศึกษาต๎องทาคาร๎องขอยกเลิกวิชาเรียน จะ
ปรากฏผลการเรียนเปนน W = คือ ยกเลิกรายวิชาเรียน
3. หากนักศึกษาไมํสามารถเข๎าเรียนในรายวิชาใด ๆ โดยไมํได๎ทาคา
ร๎องขอถอนหรือขอยกเลิกวิชาเรียนในรายวิชาดังกลําวภายในเวลาที่
กาหนดให๎ในข๎อ 2 ก็จะได๎ระดับคะแนน E
โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

รับคาร้ องที่สานักวิชาการและประมวลผล

เขียนคาร้อง

ให้ อาจารย์ผ้ สู อนและ อาจารย์ท่ปี รึกษารับทราบ

กลุ่มงานบริการวิชาการ/กลุ่มงานประมวลผล
พิจารณาอนุมตั ิ

นักศึกษาติดต่อรับคาร้ อง
(1-2) วัน

53
ชื่อแบบฟอร์มคาร้อง
รหัสคาร้อง
ทบ.มรอ./ตรี – โท 2

ทบ.มรอ./ตรี – โท 3

ชื่อคาร้อง
คาร๎องขอเพิ่มรายวิชาเรียน/
คาร๎องขออาศัยเรียน
ใช้สำหรับกรณีต่อไปนี้
1. นักศึกษาขอเพิ่มรายวิชาเรียน
ในแผนการเรียนตนเอง
2. นักศึกษาขออาศัยเรียนนอก
แผนการเรียนตนเอง
คาร๎องขอถอน/ยกเลิกรายวิชา
เรียน
ใช้สำหรับกรณีต่อไปนี้
1. นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียน
ต๎องกระทาภายใน 20 วันแรกของ
การเปิดภาคเรียน ไมํปรากฏผล
การเรียน
2. นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชา
เรียนต๎องกระทาหลังจากเปิดภาค
เรียนแล๎ว 20 วัน จะปรากฏผล
การเรียน W คือการยกเลิก
รายวิชาเรียน

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
กลุํมงานบริการ
วิชาการ/
กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา
กลุํมงานบริการ
วิชาการ/
กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา
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รหัสคาร้อง
ทบ.มรอ./ตรี-โท 6

ทบ.มรอ./ตรี-โท 7

ทบ.มรอ./ตรี-โท 8

ทบ.มรอ./ตรี – โท 9

ชื่อคาร้อง
คาร๎องคืนสภาพการเปนนนักศึกษา
ใช้สำหรับกรณีต่อไปนี้
1. นักศึกษาพ๎นสภาพการเปนน
นักศึกษากรณีไมํชาระ
คําลงทะเบียนเรียนและขาดการ
ติดตํอ
คาร๎องขอลาพักการเรียน
ใช้สำหรับกรณีต่อไปนี้
1. นักศึกษาไมํได๎ลงทะเบียนเรียน
ต๎องมาขอลาพักการเรียนภายใน
1 สัปดาห์สุดท๎ายกํอนสอบปลาย
ภาค
คาร๎องขอใบรับรอง
ใช๎สาหรับกรณีตํอไปนี้
1. ขอใบรับรองผลการศึกษา
2. ขอใบรายงานผลการศึกษา
3. ขอใบรับรองสภาพการเปนน
นักศึกษา
คาร๎องขอแก๎ระดับคะแนน I
ใช้สำหรับกรณีต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่มีผลการเรียนเปนน I
ให๎ดาเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน
ภาคเรียนถัดไป

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา
กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา
กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ

กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา
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รหัสคาร้อง
ทบ.มรอ./ตรี – โท 10

ทบ.มรอ./ตรี – โท 11

ทบ.มรอ./ตรี – โท 12

ทบ.มรอ./ตรี – โท 13

ชื่อคาร้อง
คาร๎องขอแก๎ระดับคะแนน E ,F
ใช้สำหรับกรณีต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่มีผลการเรียนเปนน E
หรือ F ให๎ดาเนินการให๎แล๎วเสร็จ
ภายใน 20 วันหลังจากเปิดภาค
เรียน
(ภาคเรียนที่ดาเนินการขอซํอม)
คาร๎องขอโอนและยกเว๎นผลการ
เรียน
ใช้สำหรับกรณีต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่ขอโอนและยกเว๎น
รายวิชาเรียน
คาร๎องของลาออก
ใช้สำหรับกรณีต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอ
ลาออกจากการเปนนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
คาร๎องของย๎ายสถานศึกษา
ใช้สำหรับกรณีต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะ
ย๎ายสถานศึกษาจาก ม.ราชภัฏ
ร๎อยเอ็ดไปศึกษามหาวิทยาลัยอื่น

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
กลุํมงานบริการ
วิชาการ/
กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา
กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา
กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา
กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา
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รหัสคาร๎อง

ทบ.มรอ./ตรี – โท 15

ทบ.มรอ./ตรี – โท 17

ทบ.มรอ./ตรี – โท 18

ชื่อคาร๎อง
2. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะ
ย๎ายภาคการศึกษาจากภาคปกติ
ไปภาคกศ.ปช.
คาร๎องทั่วไป
ใช้สำหรับกรณีต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่มีความประสงค์
นอกเหนือจากคาร๎องเฉพาะ
คาร๎องขอผํอนผันการลงทะเบียน
เรียน
ใช้สำหรับกรณีต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่ยังไมํพร๎อมที่จะ
ชาระคําลงทะเบียนเรียนตาม
ปฏิทินของมหาวิทยาลัยและต๎อง
ชาระคําปรับวันละ 20 บาท ตาม
ปฏิทินการศึกษา
คาร๎องขอรักษาสภาพการเปนน
นักศึกษา
ใช้สำหรับกรณีต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ครบหลักสูตรแตํยังไมํสาเร็จ
การศึกษาให๎ใช๎คาร๎องขอรักษา
สภาพการเปนนนักศึกษา

กลุํมงานที่เกี่ยวข๎อง

กลุํมงานบริการวิชาการ/
กลุํมงานทะเบียนประวัติ/
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา/
กลุํมงานอานวยการ
กลุํมงานทะเบียนประวัติ/
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา

กลุํมงานทะเบียนประวัติ/
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา
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ภาคผนวก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
วําด๎วย การรับและจํายเงินคําบารุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
.................................................
โดยที่เปนนการสมควรแก๎ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร๎อยเอ็ด วําด๎วย การรับและจํายเงินคําบารุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให๎การรับและจํายเงินคําบารุงการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาค
ปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด เปนนไปด๎วย
ความเรียบร๎อยบรรลุตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แหํ ง
พระราชบั ญญั ติมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
ร๎อยเอ็ด จึงวางระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎ อ ๑. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กวํ า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ร๎อยเอ็ด วําด๎วย การรับและจํายเงินคําบารุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข๎อ ๒. ระเบี ยบนี้ใ ห๎ใ ช๎บั งคั บ กับ นัก ศึก ษาภาคปกติ ที่เ ข๎า ศึก ษา
ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๖ เปนนต๎นไป
ข๎ อ ๓. ให๎ เ พิ่ ม ความตํ อ ไปนี้ เ ปน น ข๎ อ ๕ (๔) แหํ ง ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วําด๎วยการรับและจํายเงินคําบารุงการศึกษา นักศึกษา
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๔) “หลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ ภาคเรี ย นละ ๔๕,๐๐๐ บาท ให๎ ช าระเงิ น แบบเหมาจํ า ยโดยกรณี ที่
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ลงทะเบียนเรียนไมํเกิน ๑๐ หนํวยกิต ภาคเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บาท หากเกิน ๑๐
หนํวยกิต ให๎ชาระภาคเรียนละ ๔๕,๐๐๐ บาท”
ข๎อ ๔. ให๎อธิการบดีเปนนผู๎รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจ
ออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช๎ระเบียบนี้ ให๎อธิการบดีเปนนผู๎
วินิจฉัยชี้ขาดและคาวินิจฉัยชี้ขาดดังกลําวให๎ถือเปนนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร โพธินาม)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
วําด๎วย การรับและจํายเงินคําบารุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕
......................................................
เพื่อให๎การรับและจํายเงินคําบารุ งการศึ กษา ส าหรั บนั กศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด เปนนไปด๎วยความเรียบร๎อยบรรลุตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหํ ง
พระราชบั ญญั ติมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
ร๎อยเอ็ดจึงวางระเบียบไว๎ ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วํา
ด๎วย การรับและจํายเงินคําบารุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาภาคปกติที่เข๎าศึกษาตั้งแตํปี
การศึกษา ๒๕๕๕ เปนนต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎ใช๎ระเบียบนี้ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเปนนต๎นไป
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
“สภามหาวิทยาลัย”หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด
“อธิการบดี”หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด“เงินคําบารุงการศึกษา”หมายความวํา เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตาม
ข๎อ ๕ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินคําบารุงการศึกษาหรือเงินอื่นใดที่ข๎อบังคับ
หรือระเบียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให๎เปนน
เงินคําบารุงการศึกษา
ข๎อ ๕ ให๎มหาวิทยาลัยเก็บเงินคําบารุงการศึกษาแบบเหมาจําย ดังนี้
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(๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูต รรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกิตน๎อยกวําแผนการ
เรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว๎ให๎ชาระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีที่ลงทะเบียน
เรียนไมํเกิน ๑๐ หนํวยกิต ภาคเรียนละ ๔,๒๐๐ บาท หากเกิน ๑๐ หนํวยกิตให๎
ชาระภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
(๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ยกเว๎นสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกิตน๎อยกวําแผนการ
เรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว๎ให๎ชาระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีที่ลงทะเบียน
เรียนไมํเกิน ๑๐ หนํวยกิต ภาคเรียนละ ๕,๒๐๐ บาท หากเกิน ๑๐ หนํวยกิตให๎
ชาระภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
(๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาค
เรียนละ ๙,๐๐๐ บาท
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกิตน๎อยกวําแผนการ
เรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว๎ให๎ชาระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีที่ลงทะเบียน
เรียนไมํเกิน ๑๐ หนํวยกิต ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท หากเกิน ๑๐ หนํวยกิตให๎
ชาระภาคเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท
ข๎อ ๖ ให๎มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคําธรรมเนียมตํางๆ ดังนี้
(๑) คําสมัครคัดเลือกเข๎าศึกษาให๎เปนนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ไมํเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) คําธรรมเนียมการออกใบรายงานผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ที่นักศึกษายื่นคาร๎องขอเพื่อแทนฉบับเดิมที่
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มหาวิทยาลัยเคยออกให๎แล๎ว ฉบับละ ๑๐๐ บาท และคําออกเอกสารตํางๆ ได๎แกํ
หนังสือรับรอง ใบแทนเอกสารทีม่ หาวิทยาลัยเคยออกให๎แล๎ว ฉบับละ ๕๐ บาท
(๓) คําปรับการลงทะเบียนลําช๎ากวํากาหนดให๎ชาระดังนี้
(๓.๑) ๓๐ วันแรกนับตั้งแตํกาหนดวันชาระเงินลงทะเบียน
สิ้นสุด ปรับวันละ ๒๐ บาท
แตํไมํเกิน ๕๐๐ บาท
(๓.๒) หากพ๎นกาหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ตาม (๓.๑) แตํไมํ
เกิน ๖๐ วันนับตั้งแตํกาหนดวันชาระเงินลงทะเบียนสิ้นสุด ปรับวันละ ๒๐ บาท
แตํไมํเกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๓.๓) หากพ๎นกาหนดระยะเวลา ๖๐ วัน ตาม (๓.๑) และ
(๓.๒) ปรับวันละ ๒๐ บาท
แตํไมํเกิน ๑,๕๐๐ บาท
(๔) การรักษาสภาพการเปนนนักศึกษาให๎ชาระเงินคําบารุงมหาวิทยาลัย ภาค
เรียนละ ๕๐๐ บาท ในกรณีที่นักศึกษาไมํสามารถมาศึกษาในภาคเรียนนั้น
(๕) การขอกลับคืนสภาพการเปนนนักศึกษาใหมํ เนื่องจากพ๎นสภาพ
เพราะเหตุไมํชาระคําบารุงการศึกษา ให๎ชาระเงินคําขอกลับคืนสภาพเปนน
นักศึกษาใหมํ ๒๐๐ บาท และให๎ชาระเงินคําบารุงมหาวิทยาลัยตามจานวนภาค
เรียนที่ค๎างชาระ ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท
(๖) คําบารุงหอพักให๎เปนนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยแล๎วรายงานให๎
สภามหาวิทยาลัยทราบ
(๗) คําประกันของเสียหาย ๓๐๐ บาท และในกรณีที่มีเงินคําประกัน
ของเสียหายคงเหลือเมื่อสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต๎องขอรับเงินคืนภายใน
๙๐ วัน นับตั้งแตํวันทีส่ าเร็จการศึกษา
(๘) คํากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษาละ ๓๐๐ บาท
ข๎อ ๗ ให๎มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามข๎อ ๕ ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ทั้งนี้ต๎องไมํเกิน ๓๐ วันนับตั้งแตํวันเปิดภาคเรียน เมื่อพ๎นกาหนดเวลา
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ชาระเงินแล๎วนักศึกษาสามารถชาระเงินได๎โดยต๎องชาระคําปรับตามที่กาหนดไว๎
ในข๎อ ๖ (๓) แตํต๎องชาระเงินให๎เสร็จสิ้นกํอนสอบปลายภาค ๑ สัปดาห์
ข๎อ ๘ การยื่นคาร๎องชาระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนนักศึกษาตาม
ข๎อ ๖ (๔) ต๎องดาเนินการให๎เสร็จสิ้นกํอนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห์ เมื่อพ๎น
กาหนดนี้แล๎วให๎นักศึกษาพ๎นสภาพจากการเปนนนักศึกษา
ข๎อ ๙ เงินคําบารุงการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไป
แล๎ว จะไมํคืนให๎กับนักศึกษาไมํวํากรณีใดๆ
ข๎อ ๑๐ ให๎มหาวิทยาลัยจํายคําสอนนักศึกษาและคําใช๎จํายในการ
บริการและดาเนินการโดยออกเปนนประกาศของมหาวิทยาลัยแล๎วรายงานให๎สภา
มหาวิทยาลัยทราบ
ข๎อ ๑๑ การซื้อ การจ๎าง ตลอดจนการเบิกจํายเงินอื่นใด ให๎เปนนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ เว๎นแตํสภามหาวิทยาลัยจะได๎กาหนดไว๎เปนนอยํางอื่น
ข๎อ ๑๒ เงินคําบารุงการศึกษาตามระเบียบนี้ ให๎จดั ตั้งเปนนทุนการศึกษา
แกํนักศึกษาและอาจารย์ได๎ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ข๎อ ๑๓ การเก็บเงินตามระเบียบนี้ให๎ใช๎ใบเสร็จรับเงินคําบารุงการศึกษา
หรือคําธรรมเนียมตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ข๎อ ๑๔ ในกรณีนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่มีสิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของกระทรวงการคลัง ให๎มหาวิทยาลัยทาหนังสือรับรอง
แสดงรายละเอียดการจํายตํางๆแล๎วทาเปนนประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๕ เงินที่เก็บตามระเบียบนี้ให๎ใช๎จํายในกิจการของมหาวิทยาลัย
และใช๎จํายตามข๎อ ๑๐ และข๎อ ๑๒
ข๎อ ๑๖ ในกรณีที่เปนนนักศึกษาตํางประเทศหรือโครงการพิเศษ ให๎
เรียกเก็บเงินคําบารุงการศึกษาและคําธรรมเนียมการศึกษาในอัตราที่เห็นสมควร โดย
ออกเปนนประกาศของมหาวิทยาลัยแล๎วรายงานให๎สภามหาวิทยาลัยทราบ
ข๎อ ๑๗ ให๎อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และเปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช๎ระเบียบนี้
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

(ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
วําด๎วย การรับและจํายเงินคําบารุงการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๕
......................................................
เพื่อให๎การรับและจํายเงินคําบารุงการศึกษา สาหรับนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด เปนนไปด๎วยความเรียบร๎อยบรรลุตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหํง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข๎อ ๑๘ แหํง
ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วําด๎วยการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน
พ.ศ.๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ดจึงวางระเบียบไว๎ ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วํา
ด๎วย การรับและจํายเงินคําบารุงการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อประชาชน พ.ศ.
๒๕๕๕ ”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาที่เข๎าศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา
๒๕๕๕ เปนนต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎ใช๎ระเบียบนี้ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเปนนต๎นไป
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
“สภามหาวิทยาลัย”หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด
“อธิการบดี”หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด“เงินคําบารุงการศึกษา”หมายความวํา เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตาม
ข๎อ ๕ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินคําบารุงการศึกษาหรือเงินอื่นใดที่ข๎อบังคับ
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หรือระเบียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให๎เปนน
เงินคําบารุงการศึกษา
ข๎อ ๕ ให๎มหาวิทยาลัยเก็บเงินคําบารุงการศึกษาแบบเหมาจําย ดังนี้
(๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกิตน๎อยกวําแผนการ
เรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว๎ให๎ชาระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีที่ลงทะเบียน
เรียนไมํเกิน ๗ หนํวยกิต ภาคเรียนละ ๔,๒๐๐ บาท หากเกิน ๗ หนํวยกิตให๎ชาระ
ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
(๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ยกเว๎นสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกิตน๎อยกวําแผนการเรียน
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว๎ให๎ชาระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไมํเกิน
๗ หนํวยกิต ภาคเรียนละ ๕,๒๐๐ บาท หากเกิน ๗หนํวยกิตให๎ชาระภาคเรียนละ
๗,๕๐๐ บาท
(๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาค
เรียนละ ๙,๐๐๐ บาท
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกิตน๎อยกวําแผนการ
เรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว๎ให๎ชาระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีที่ลงทะเบียน
เรียนไมํเกิน ๗ หนํวยกิต ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท หากเกิน ๗ หนํวยกิตให๎ชาระ
ภาคเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท
ข๎อ ๖ ให๎มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคําธรรมเนียมตํางๆ ดังนี้
(๑) คําสมัครคัดเลือกเข๎าศึกษาให๎เปนนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ไมํเกิน ๕๐๐ บาท
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(๒) คําธรรมเนียมการออกใบรายงานผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ที่นักศึกษายื่นคาร๎องขอเพื่อแทนฉบับเดิมที่
มหาวิทยาลัยเคยออกให๎แล๎ว ฉบับละ ๑๐๐ บาท และคําออกเอกสารตํางๆ ได๎แกํ
หนังสือรับรอง ใบแทนเอกสารทีม่ หาวิทยาลัยเคยออกให๎แล๎ว ฉบับละ ๕๐ บาท
(๓) คําปรับการลงทะเบียนลําช๎ากวํากาหนดให๎ชาระดังนี้
(๓.๑) ๓๐ วันแรกนับตั้งแตํกาหนดวันชาระเงินลงทะเบียน
สิ้นสุด ปรับวันละ ๒๐ บาท
แตํไมํเกิน ๕๐๐ บาท
(๓.๒) หากพ๎นกาหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ตาม (๓.๑) แตํไมํ
เกิน ๖๐ วันนับตั้งแตํกาหนดวันชาระเงินลงทะเบียนสิ้นสุด ปรับวันละ ๒๐ บาท
แตํไมํเกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๓.๓) หากพ๎นกาหนดระยะเวลา ๖๐ วัน ตาม (๓.๑) และ
(๓.๒) ปรับวันละ ๒๐ บาท
แตํไมํเกิน ๑,๕๐๐ บาท
(๔) การรักษาสภาพการเปนนนักศึกษาให๎ชาระเงินคําบารุงมหาวิทยาลัย ภาค
เรียนละ ๑,๐๐๐ บาท ในกรณีที่นักศึกษาไมํสามารถมาศึกษาในภาคเรียนนั้น
(๕) การขอกลับคืนสภาพการเปนนนักศึกษาใหมํ เนื่องจากพ๎นสภาพ
เพราะเหตุไมํชาระคําบารุงการศึกษา ให๎ชาระเงินคําขอกลับคืนสภาพเปนน
นักศึกษาใหมํ ๕๐๐ บาท และให๎ชาระเงินคําบารุงมหาวิทยาลัยตามจานวนภาค
เรียนที่ค๎างชาระ ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท
(๖) คําบารุงหอพักให๎เปนนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยแล๎วรายงานให๎
สภามหาวิทยาลัยทราบ
(๗) คําประกันของเสียหาย ๓๐๐ บาท และในกรณีที่มีเงินคําประกัน
ของเสียหายคงเหลือเมื่อสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต๎องขอรับเงินคืนภายใน
๙๐ วัน นับตั้งแตํวันทีส่ าเร็จการศึกษา
(๘) คํากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษาละ ๓๐๐ บาท
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ข๎อ ๗ ให๎มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามข๎อ ๕ ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ทั้งนี้ต๎องไมํเกิน ๓๐ วันนับตั้งแตํวันเปิดภาคเรียน เมื่อพ๎นกาหนดเวลา
ชาระเงินแล๎วนักศึกษาสามารถชาระเงินได๎โดยต๎องชาระคําปรับตามที่กาหนดไว๎
ในข๎อ ๖ (๓) แตํต๎องชาระเงินให๎เสร็จสิ้นกํอนสอบปลายภาค ๑ สัปดาห์
ข๎อ ๘ การยื่นคาร๎องชาระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนนักศึกษาตาม
ข๎อ ๖ (๔) ต๎องดาเนินการให๎เสร็จสิ้นกํอนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห์ เมื่อพ๎น
กาหนดนี้แล๎วให๎นักศึกษาพ๎นสภาพจากการเปนนนักศึกษา
ข๎อ ๙ เงินคําบารุงการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไป
แล๎ว จะไมํคืนให๎กับนักศึกษาไมํวํากรณีใดๆ
ข๎อ ๑๐ ให๎มหาวิทยาลัยจํายคําสอนนักศึกษาและคําใช๎จํายในการ
บริการและดาเนินการโดยออกเปนนประกาศของมหาวิทยาลัยแล๎วรายงานให๎สภา
มหาวิทยาลัยทราบ
ข๎อ ๑๑ การซื้อ การจ๎าง ตลอดจนการเบิกจํายเงินอื่นใด ให๎เปนนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ เว๎นแตํสภามหาวิทยาลัยจะได๎กาหนดไว๎เปนนอยํางอื่น
ข๎อ ๑๒ เงินคําบารุงการศึกษาตามระเบียบนี้ ให๎จดั ตั้งเปนนทุนการศึกษา
แกํนักศึกษาและอาจารย์ได๎ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ข๎อ ๑๓ การเก็บเงินตามระเบียบนี้ให๎ใช๎ใบเสร็จรับเงินคําบารุงการศึกษา
หรือคําธรรมเนียมตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ข๎อ ๑๔ ในกรณีนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่มีสิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของกระทรวงการคลัง ให๎มหาวิทยาลัยทาหนังสือรับรอง
แสดงรายละเอียดการจํายตํางๆแล๎วทาเปนนประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๕ เงินที่เก็บตามระเบียบนี้ให๎ใช๎จํายในกิจการของมหาวิทยาลัย
และใช๎จํายตามข๎อ ๑๐ และข๎อ ๑๒
ข๎อ ๑๖ ในกรณีที่เปนนนักศึกษาตํางประเทศหรือโครงการพิเศษ ให๎
เรียกเก็บเงินคําบารุงการศึกษาและคําธรรมเนียมการศึกษาในอัตราที่เห็นสมควร โดย
ออกเปนนประกาศของมหาวิทยาลัยแล๎วรายงานให๎สภามหาวิทยาลัยทราบ
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ข๎อ ๑๗ ให๎อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และเปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช๎ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

(ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
วําด๎วย การโอนผลการเรียนและการยกเว๎นผลการเรียนวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘
--------------โดยที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ดเปนนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ท๎องถิ่นที่เสริมสร๎างพลังปัญญาของแผํนดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู๎ เชิดชูภูมิปัญญา
ของท๎องถิ่น สร๎างสรรค์ศลิ ปวิทยา เพื่อความเจริญก๎าวหน๎าอยํางมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชนและประเทศชาติ และเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามภาระหน๎าที่ของ
มหาวิทยาลัยจึงเปนนการสมควรให๎มีระเบียบการโอนผลการเรียนและการยกเว๎น
การเรียนวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๘ (๒) แหํงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด จึงวางระเบียบไว๎ดงั นี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
วําด๎วยการโอนผลการเรียนและการยกเว๎นการเรียนวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข๎อ ๒ ให๎ใช๎ระเบียบนี้สาหรับนักศึกษาที่เข๎าศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา
๒๕๔๙ เปนนต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข๎อบังคับอื่นใดที่ขัดหรือแย๎งกับ
ระเบียบนี้ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด
“การโอนผลการเรียน” หมายความวํา การนาหนํวยกิตและ
คําระดับคะแนนของทุกวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาใช๎
โดยไมํต๎องศึกษาวิชานั้นอีก
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“การยกเว๎นการเรียน” หมายความวํา การนาหนํวยกิตของวิชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให๎หมายความรวมถึงการนาเนื้อหาของ
วิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ได๎ศึกษาแล๎ว และ/หรือ การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานซึ่งมี
เนื้อหาสาระความยากงํายเทียบได๎ไมํน๎อยกวําสามในสี่ของเนื้อหาในวิชาของ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยและอยูํในระดับเดียวกันมาใช๎ โดยไมํต๎องศึกษาวิชานั้นอีก
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวํา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนตั้งแตํระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทําที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
“สภาวิชาการ” หมายความวํา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด
“วิชา” หมายความวํา วิชา ชุดวิชา รายวิชา กระบวนวิชาที่อยูํใน
หลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษารับรอง
ข๎อ ๕ วิชาที่จะนามาโอนผลการเรียนหรือยกเว๎นการเรียน ต๎องสอบได๎
หรือเคยศึกษา ฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์มาแล๎วไมํเกิน ๑๐ ปี นับถึงวันที่
มหาวิทยาลัยรับเข๎าศึกษา โดยเริม่ นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือ ภาคเรียน
สุดท๎ายที่มผี ลการเรียน หรือวันสุดท๎ายที่ศึกษา อบรม หรือมีประสบการณ์
ในกรณีที่เรียนวิชาใดมาเกิน ๑๐ ปี และมีความประสงค์จะขอโอนผลการเรียน
หรือยกเว๎นการเรียน ให๎มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปนนไปตาม
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๖ ผู๎มีสิทธิ์ได๎รับการโอนผลการเรียน ได๎แกํ ผู๎ที่มีคณ
ุ สมบัติข๎อใด
ข๎อหนึ่ง ดังตํอไปนี้
๖.๑ ผู๎ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล๎ว ซึ่งยังไมํสาเร็จ
การศึกษาและไมํมีสภาพการเปนนนักศึกษาแล๎วกลับเข๎าศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือปริญญาตรี
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๖.๒ ผู๎ที่ขอย๎ายสถานศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือ
เทียบเทํา
๖.๓ ผู๎ที่เปลีย่ นสถานภาพจากนักศึกษาภาคปกติเปนนนักศึกษ
ตามโครงการอื่นที่ใช๎หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือผู๎ที่ศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช๎
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและได๎รับอนุญาตให๎เปลี่ยนสภาพเปนนนักศึกษาภาค
ปกติ
๖.๔ ผู๎ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ
มหาวิทยาลัยรับเข๎าศึกษาระดับปริญญาตรี
ข๎อ ๗ เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน
๗.๑ ผู๎ขอโอนต๎องมีสถานภาพการเปนนนักศึกษาภาคปกติ
หรือนักศึกษาตามโครงการอยํางใดอยํางหนึ่งของมหาวิทยาลัย
๗.๒ ผู๎ขอโอนต๎องไมํเคยถูกสั่งให๎ออกจากสถานศึกษา ตาม
ข๎อบังคับของสถานศึกษา วําด๎วยการประเมินผลการศึกษา
๗.๓ การโอนต๎องโอนทั้งหมดทุกวิชาที่เคยศึกษา โดยไมํ
จากัดหนํวยกิตที่ขอโอน
ข๎อ ๘ ผู๎มีสิทธิ์ได๎รับการยกเว๎นการเรียน ได๎แกํ ผูม๎ ีคุณสมบัติข๎อใด
ข๎อหนึ่งดังตํอไปนี้
๘.๑ ผู๎ที่สาเร็จการศึกษาหรือผู๎ที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเทําที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง
๘.๒ ผู๎ที่ผํานการศึกษาอบรมในวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และ/หรือของสถาบันการศึกษาอื่นทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง
ผู๎มีสิทธิ์ยกเว๎นการเรียนตามข๎อ ๘.๒ ต๎องมีความรู๎พื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทําสาหรับการขอยกเว๎นการเรียนระดับ
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ปริญญาตรี และมีความรู๎พื้นฐานระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทําสาหรับการ
ยกเว๎นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ข๎อ ๙ เงื่อนไขการได๎รับยกเว๎นการเรียน
๙.๑ ต๎องเปนนวิชาที่ได๎คําระดับคะแนนไมํต่ากวํา ๒.๐๐ หรือ
เทียบเทําสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือผํานการสอบเทียบวิชาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย และคําระดับคะแนนไมํต่ากวํา ๓.๐๐ หรือเทียบเทํา
สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทํา
๙.๒ การขอยกเว๎นการเรียนจากผูศ๎ ึกษาจากการศึกษานอก
ระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์
การทางาน ให๎มหาวิทยาลัยกาหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเว๎นการเรียนโดย
ความเห็นชอบของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
๙.๓ ผู๎สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล๎ว และเข๎า
ศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ให๎ได๎รับ
ยกเว๎นการเรียนวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมดและหมวดวิชาเลือกเสรี
ทั้งหมด โดยไมํนาเงื่อนไขข๎อ ๕ และข๎อ ๙.๑ มาพิจารณา
๙.๔ จานวนหนํวยกิตที่ได๎รับการยกเว๎น รวมแล๎วต๎องไมํเกิน
๒ ใน ๓ สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไมํเกิน ๑ ใน ๓ สาหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของหนํวยกิตขั้นต่า ซึ่งกาหนดไว๎ในโปรแกรมวิชาที่
กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อได๎รับการยกเว๎นแล๎วต๎องมีเวลาศึกษาอยูํใน
มหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา ๑ปีการศึกษา
๙.๕ วิชาที่ได๎รับการยกเว๎นให๎บันทึกไว๎ในระเบียนการเรียน
ของนักศึกษาโดยใช๎อักษรยํอ “P” (Pass) ในชํองระดับคะแนน สาหรับผู๎ที่
ได๎รับการยกเว๎นผลการเรียนตามข๎อ ๙.๓ ให๎นับหนํวยกิตหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยบันทึกผล
การเรียนเปนนวิชา
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ข๎อ ๑๐ ผู๎ที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว๎นการเรียน ต๎องกระทาให๎
เสร็จสิ้นและได๎รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยภายในปี
การศึกษาแรก นับตั้งแตํมหาวิทยาลัยรับเข๎าศึกษา
ข๎อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียนของผู๎ที่ได๎รับการโอนผลการเรียนหรือ
ยกเว๎นการเรียนวิชา ให๎ถือเกณฑ์ ดังนี้
๑๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ ให๎นับหนํวยกิตได๎ไมํเกิน ๒๕
หนํวยกิต เปนน ๑ ภาคเรียน ถ๎าเกินกวําที่กาหนดนี้ให๎อยูํในดุลยพินจิ ของสภา
วิชาการ
๑๑.๒ ผู๎ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช๎หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรืสถาบันอุดมศึกษา อื่น ให๎ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน ๑๕
หนํวยกิต ใน ๑ ภาคเรียน ยกเว๎นภาคเรียนที่ ๓ ของปีการศึกษาให๎
ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน ๑๒ หนํวยกิต ใน ๑ ภาคเรียน ถ๎าเกินกวําที่
กาหนดนี้ให๎อยูํในดุลยพินิจของสภาวิชาการ
๑๑.๓ การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามข๎อ ๖.๑ ให๎
นับเฉพาะภาคเรียนทีเ่ คยศึกษาและมีผลการเรียน นักศึกษาตามข๎อ ๖.๒, ๖.๓
และ ๖.๔ ให๎นับจานวนภาคเรียนตํอเนื่องกัน
ข๎อ ๑๒ การโอนผลการเรียน หรือการยกเว๎นการเรียน ต๎องชาระ
คําธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๓ ผู๎ได๎รับการโอนผลการเรียนและผู๎ที่ได๎รับการยกเว๎นการเรียน
ในวิชาที่ไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์ที่สาเร็จการศึกษา ไมํเสียสิทธิท์ ี่จะได๎รับ
ปริญญาเกียรตินิยม แตํผู๎ที่ได๎รับการยกเว๎นการเรียนในวิชาที่นับหนํวยกิตรวมใน
เกณฑ์ทสี่ าเร็จการศึกษา ไมํมสี ิทธิ์ได๎รับปริญญาเกียรตินิยม
ข๎อ ๑๔ ให๎อธิการบดีเปนนผู๎รักษาการให๎เปนนไปตามระเบียบนี้ และ
เปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาดกรณีเกิดปัญหาจากการใช๎ระเบียบนี้
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ระเบียบสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด
ว่าด้วยการใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๔
--------------------เพื่อให๎การใช๎จํายเกี่ยวกับการกีฬาของสถาบัน ให๎เหมาะสม
และบังเกิดผลดีตํอการพัฒนากีฬาสถาบัน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐
(๒) แหํงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ สภาประจาสถาบันราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด จึงวางระเบียบไว๎ดังนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวํา “ระเบียบสถาบันราชภัฏร๎อยเอ็ด
วําด๎วยการใช๎จําย เกี่ยวกับ การกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๔”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแตํภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ เปนนต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดา ระเบียบ คาสั่ง หรือข๎อบังคับอื่นใดที่ขัดหรือ
แย๎งกับระเบียบนี้ ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความวํา สถาบันราชภัฏร๎อยเอ็ด
“สภาประจาสถาบัน” หมายความวํา สภาประจา
สถาบันราชภัฏร๎อยเอ็ด
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีสถาบันราช
ภัฏร๎อยเอ็ด
ข๎อ ๕ กีฬาที่เบิกคําใช๎จํายตามระเบียบนี้ คือ กีฬาที่สถาบัน
กาหนด หรือหนํวยงาน อื่นจัด และสถาบัน พิจารณาเห็นสมควรให๎เข๎ารํวมการ
แขํงขัน
ข๎อ ๖ คําใช๎จํายเกี่ยวกับการกีฬาตามข๎อ ๕ ให๎พิจารณาจําย
อยํางประหยัด ดังนี้
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๖.๑ คํ า สมั ค รเปน นสมาชิ ก คํ า บารุ งประจ าปี คํ า
สมัครแขํงขัน จํายได๎ตามที่จํายจริง
๖.๒ คําอุปกรณ์สาหรับฝึกซ๎อมหรือแขํงขัน ให๎จําย
อยํางประหยัด
๖.๓ คําน้าเลี้ยงในการฝึกซ๎อมหรือการแขํงขันของ
นักกีฬาจํายได๎ไมํเกิน คนละ ๒๐ บาท ตํอวัน
๖.๔ คําเก็บตัวนักกีฬา รวมทั้งผู๎ฝกึ สอนและผู๎
ควบคุม ให๎จํายเปนนคําอาหารไมํเกินคนละ ๑๐๐ บาท ตํอวัน และให๎เก็บตัวฤดู
การแขํงขันละ ไมํเกิน ๒๐วัน
๖.๕ คํ า ใช๎ จํ า ยในการเดิ น ทางไปฝึ ก ซ๎ อ มหรื อ
แขํงขัน
(๑)คํ า พาหนะเดิ น ทาง ให๎ จํ า ยคํ า โดยสาร
ยานพาหนะประจาทางที่ประหยัดและเหมาะสมในกรณีที่จ๎างเหมาให๎จํายได๎
ตามที่สถาบันเห็นสมควร
๒) คําอาหารไมํเกินคนละ ๑๒๐ บาท ตํอวัน
๓) คําที่พักไมํเกินคนละ ๑๒๐ บาท ตํอวัน
๖.๖ คําเชําหรือคําบารุงสถานที่ อุปกรณ์สาหรับ
ฝึกซ๎อมหรือการแขํงขัน ให๎จํายตามข๎อตกลงของคณะกรรมการจัดการแขํงขัน
๖.๗ คําชํวยเหลือกีฬาระหวํางสถานศึกษาให๎จําย
ตามข๎อตกลงของคณะกรรมการจัดการแขํงขัน
๖.๘ คําเวชภัณฑ์จํายได๎เทําที่จํายจริง
๖.๙ คํารักษาพยาบาลนักกีฬา ที่ประสบอุบัติเหตุ
หรือปุวย เนื่องจากการ ฝึกซ๎อม หรือการแขํงขัน จํายได๎เทําที่เห็นสมควร แตํต๎อง
ไมํเกินจานวนที่โรงพยาบาลของทางราชการเรียกเก็บ
๖.๑๐ คําพาหนะเดินทาง คําที่พัก คําเบี้ยเลี้ยง
ของผู๎ตัดสิน ผู๎ชํวยผู๎ตัดสิน เจ๎าหน๎าที่เทคนิค จํายได๎ตามระเบียบราชการ สํวน
เจ๎าหน๎าที่ประจาสนามให๎จํายเฉพาะคําเบี้ยเลี้ยงไมํเกินคนละ ๑๐๐ บาท ตํอวัน
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๖.๑๑ คํารางวัลผู๎ตดั สิน ผู๎ชํวยผู๎ตดั สิน จํายได๎ไมํ
เกินอัตราที่สมาคมกีฬาในความควบคุมของคณะกรรมการโอลิมปิกแหํงประเทศ
ไทยที่กาหนดไว๎
๖.๑๒คํ า ตอบแทน คํ า รางวั ล ของที่ ร ะลึ ก
คําใช๎จํายในการรับรองนักกีฬา ผู๎ควบคุมและเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎องกับการเตรียม
ทีม และจัดการแขํงขัน จํายได๎ตามที่สถาบันเห็นสมควร
๖.๑๓คํ า ใช๎ จํ า ยอื่ น ๆ จํ า ยได๎ ต ามที่ ส ถาบั น
เห็นสมควร
ข๎อ ๗ ให๎สถาบันจัดทาโครงการคําใช๎จํายเกี่ยวกับการกีฬา
ไว๎ในงบประมาณรายจํายเงินคําบารุงการศึกษา เพื่อจํายตามระเบียบนี้
ข๎อ ๘ เงินคําใช๎จํายเกี่ยวกับการกีฬา ตามระเบียบนี้ คือ เงิน
ที่เข๎าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตํอไปนี้
๘.๑ เงิ น คํ า บ ารุ ง การศึ ก ษาที่ เ ก็ บ ตามระเบี ย บ
สถาบัน
๘.๒ เงินที่มีผู๎บริจาคให๎แกํสถาบัน เพื่อใช๎ในการ
กีฬา
๘.๓ เงิ น ที่ ไ ด๎ ม าจากการจั ด การแขํ ง ขั น กี ฬ าที่
สถาบันจัดขึ้น
๘.๔ เงินคําชํวยเหลือการกีฬาในกลุํมสถาบันราช
ภัฏ และระหวํางสถาบันราภัฏทั่วประเทศ
๘.๕ เงิ น อื่ น ๆที่ ร ะเบี ย บสถาบั น ก าหนดให๎ ใ ช๎ ใ น
กิจกรรมกีฬา
ข๎อ ๙ ให๎อธิการบดีเปนนผู๎รักษาการตามระเบียบนี้ และเปนนผู๎
มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช๎ระเบียบนี้
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

(นายจาลอง ครุฑขุนทด)
รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
ทาหน๎าที่นายกสภาประจาสถาบันราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
วําด๎วยการเก็บเงินคําธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและ
การยกเว๎นการเรียนรายวิชา
พ.ศ. ๒๕๕๓
-------------------------------เพื่ อ ให๎ ก ารเก็ บ เงิ น คํ า ธรรมเนี ย มในการโอนผลการเรี ย น และการ
ยกเว๎นการเรียนรายวิชา เปนนไปด๎วยความเรียบร๎อย อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๑๘ (๒)แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข๎อ
๑๕ แหํงระเบียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ วําด๎วยการ โอนผลการ
เรียน และการยกเว๎นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาประจามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร๎อยเอ็ด จึงวางระเบียบ ไว๎ดังนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยภัฏร๎อยเอ็ด
วําด๎วยการเก็บเงินคําธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการยกเว๎นการเรียน
รายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข๎ อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห๎ ใ ช๎ บั ง คั บ ตั้ ง แตํ ภ าคเรี ย นที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๓ เปนนต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดา ระเบียบ คาสั่ง หรือข๎อบังคับอื่นใดที่ขัดหรือ
แย๎งกับระเบียบนี้ ให๎ใช๎ระเบียบนีแ้ ทน
ข๎อ ๔ ให๎มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคําธรรมเนียมในการรับ
โอนผลการเรียนคนละ ๑๐๐ บาท
ข๎อ ๕ ให๎มหาวิทยาลัยเรียกเก็บคําธรรมเนียมในการยกเว๎น
การเรียนรายวิชาหนํวยกิตละ ๒๐ บาท
ข๎อ ๖ ให๎อธิการบดีรักษาการให๎เปนนไปตามระเบียบนี้ และ
เปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช๎ระเบียบนี้
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ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(ศาตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
วําด๎วย การเก็บเงินคําขึ้นทะเบียนบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔
.........................................................................
เพื่อให๎การเก็บเงินคําขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
เปนนไปด๎วยความเรียบร๎อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒)
แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ดจึงวางระเบียบการเก็บเงินคําขึ้นทะเบียนบัณฑิต ไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วําด๎วย
การเก็บเงินคําขึ้นทะเบียนบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ”
ข๎อ ๒ ให๎ใช๎ระเบียบนี้นับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเปนนต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎มหาวิทยาลัยเก็บเงินคําขึน้ ทะเบียนบัณฑิตในอัตรา ๑,๐๐๐
บาท และเงินคําขึ้นทะเบียนบัณฑิตนี้มหาวิทยาลัยจะไมํคืนให๎ไมํวํากรณีใดๆ
ข๎อ ๔ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจาเปนนที่จะเปลีย่ นแปลงอัตราคํา
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตในข๎อ ๓
ให๎ทาเปนนประกาศของมหาวิทยาลัยแล๎วรายงานให๎สภามหาวิทยาลัยทราบ
ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และเปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช๎
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
วําด๎วย เงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ พ.ศ. ๒๕๕๔
.............................................................
เพื่อให๎การจัดการศึกษาและดาเนินงานด๎านกิจกรรมนักศึกษา
ได๎ผลตามความมุํงหมายอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหํง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด จึงวางระเบียบวําด๎วยเงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ ไว๎
ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด วําด๎วย เงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับนักศึกษา ภาคปกติ ที่เข๎าศึกษา
ตั้งแตํภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เปนนต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข๎อบังคับอื่นใดที่ขัดหรือแย๎ง
กับระเบียบนี้ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”หมายความวํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด
“สภามหาวิทยาลัย”หมายความวําสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
“อธิการบดี”หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร๎อยเอ็ด
“คณะกรรมการ” หมายความวํา คณะบุคคลที่มี
หน๎าที่ ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ในการอนุมัติการใช๎จํายเงินตามระเบียบนี้
“กิจกรรมนักศึกษาใหมํ” หมายความวํา กิจกรรมที่
จัดให๎กับนักศึกษาภาคปกติ ที่เพิ่งเข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
ข๎อ ๕ เงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ ตามระเบียบนี้
คือ เงินที่เข๎าในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังตํอไปนี้
(๑) เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาเพื่อการนี้
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(๒) เงินที่มีผู๎บริจาคให๎แกํมหาวิทยาลัยเพื่อการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
(๓) เงินที่ได๎มาจากการจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยในการปฐมนิเทศนักศึกษา
(๔) เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินคําธรรมเนียม
การปฐมนิเทศนักศึกษา
ข๎อ ๖ ให๎มหาวิทยาลัยเก็บเงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา
ใหมํจากนักศึกษาได๎คนละไมํเกิน ๑,๕๐๐ บาท
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บเงินคําธรรมเนียมกิจกรรม
นักศึกษาใหมํ มหาวิทยาลัยอาจออกประกาศอื่นใดที่ไมํขัดหรือแย๎งกับการเก็บเงิน
ตามวรรคหนึ่งได๎
ข๎อ ๗ เงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ จะใช๎จํายได๎ใน
ลักษณะตํางๆ ดังนี้
(๑)
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาให๎กับ
นักศึกษาเข๎าใหมํ
(๒) การจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาเข๎าใหมํ
(๓)
การจัดเตรียมเพื่อการปฐมนิเทศนักศึกษา
เข๎าใหมํ
(๔) การจัดทาประกันอุบัติเหตุเพื่อนักศึกษา
(๕)
การจัดทากิจกรรมอื่นที่เปนนประโยชน์ตํอ
นักศึกษา
ข๎อ ๘ ผู๎ที่ชาระเงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํช๎ากวํา
กาหนดไว๎ ให๎อยูํในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะให๎ผํอนผันได๎ แตํต๎องไมํเกิน ๓๐
วัน นับตั้งแตํวันกาหนดให๎ชาระเงิน
ข๎อ ๙ ให๎อธิการบดีแตํงตั้งคณะกรรมการ ประกอบด๎วย รอง
อธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนนประธานกรรมการ คณบดีและผู๎อานวยการ
วิทยาลัยหรือผู๎แทน หัวหน๎ากลุมํ งานกิจกรรมนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา
ภาคปกติ ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ เหรัญญิกองค์การนักศึกษาภาคปกติ
เปนนกรรมการ ผู๎อานวยการสานักกิจการนักศึกษาเปนนกรรมการและเลขานุการ
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ข๎อ ๑๐ ให๎คณะกรรมการมีอานาจหน๎าที่และรับผิดชอบใน
การอนุมัติและควบคุมการใช๎จํายเงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ ให๎
เปนนไปตามข๎อ ๗ แหํงระเบียบนี้และโดยประหยัดทั้งนี้ด๎วยวิธีการดังตํอไปนี้
(๑) หนํวยงานซึ่งจะเปนนผู๎ขอใช๎จํายเงิน
คําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ จะต๎องเสนอโครงการ ตลอดจนงบประมาณ
รายจํายที่จาเปนนต๎องใช๎ในแตํละโครงการให๎คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
โครงการกํอน จึงดาเนินการเบิกจํายได๎
(๒)ผู๎ทาหน๎าที่เบิกจํายจะต๎องเปนนผู๎ที่รับผิดชอบ
โครงการ สาหรับวิธีการเบิกจํายให๎อนุโลมตามระเบียบของทางราชการและมี
หลักฐานประกอบการเบิกจําย
ข๎อ ๑๑ วิธีการเก็บรักษาเงิน ให๎ประธานกรรมการ เบิก
จํายเงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ แล๎วนาฝากธนาคารพาณิชย์ในนาม
คณะกรรมการ โดยใช๎ชื่อบัญชีวํา “เงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด”
ในการเบิกจําย เพื่อให๎จํายตามรายการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว๎ ให๎คณะกรรมการอยํางน๎อย ๓ คน โดยมีประธานกรรมการ อาจารย์
จานวนหนึ่งคน และนักศึกษาจานวนหนึ่งคน ลงนามรํวมกัน
ให๎คณะกรรมการแตํงตั้งเจ๎าหน๎าทีก่ ารเงินการบัญชี จาก
เจ๎าหน๎าที่ของมหาวิทยาลัย หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพือ่ ทาบัญชีรับ
จําย พร๎อมทั้งเก็บเอกสารหลักฐานตํางๆ ให๎สามารถตรวจสอบได๎และเจ๎าหน๎าที่
ดังกลําว ต๎องรายงานการใช๎จํายเงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํพร๎อมทั้ง
ยอดเงินคงเหลือตํอคณะกรรมการ
ให๎อธิการบดี แตํงตั้งผูต๎ รวจสอบบัญชีเงินคําธรรมเนียม
กิจกรรมนักศึกษาใหมํ และรายงานผลการตรวจสอบตํออธิการบดี
ข๎อ ๑๒ ให๎อธิการบดีเปนนผูร๎ ักษาการให๎เปนนไปตามระเบียบนี้
และเปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาดให๎กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช๎ระเบียบนี้
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)
(ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วําด๎วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๐
---------------เนื่ อ งจากรั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะปลู ก ฝั ง เยาวชนของชาติ ไ ทยให๎ มี
คุ ณ ธร รม ร ะเ บี ย บวิ นั ย ความ จงรั ก ภั กดี ตํ อ สถาบั นชา ติ ศ าส นา
พระมหากษั ต ริ ย์ และเลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริ ย์เปน นประมุข การดารงสํงเสริม เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย
ตลอดจนความเปนนเอกราชความมั่นคงของชาติ เพื่อเปนนการสนองนโยบายรัฐบาล
ให๎สอดคล๎องกับความมุํงหมายของการศึกษา ฉะนั้นอาศัยความในข๎ อ ๒๓ แหํง
ประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉ บั บ ที่ ๒๑๖ ลงวั น ที่ ๒๙ กั น ยายน ๒๕๑๕
กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้
๑. ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการจัด
กิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๐”
๒. ตั้งแตํวันที่ใช๎ระเบียบนี้ ให๎ยกเลิกระเบียบหลักการในการจัด
กิจกรรมในสถานศึกษาใด ๆ ที่ขัดแย๎งกับระเบียบนี้
๓. หลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาที่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
๓.๑ จะต๎ อ งเปน น ไปตามนโยบายหลั ก ของรั ฐ บาลในการ
ดาเนินงานพัฒนาการศึกษาเพื่อสํงเสริมความเจริญและความมั่นคงของชาติ
๓.๒ จะต๎องเปนนไปเพื่อวางรากฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เปนนประมุข
๓.๓ จะต๎องเปนนไปเพื่อสํงเสริมนักเรียนให๎มีระเบียบวินัยใน
ตนเอง
๓.๔ จะต๎องเปนน ไปเพื่อสํ งเสริม ความสัม พันธ์อันดี ระหวํา ง
นักเรียนกับครู
๓.๕ จะต๎องปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๓.๖ จะต๎องมีโครงการและระเบียบข๎อบังคับของกิจกรรม
โครงการและระเบียบข๎อบังคับนั้นจะต๎องเปนนของสถานศึกษา
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๓.๗ นักศึกษาต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งตาม
ความสามารถความถนัดความสนใจอยํางน๎อย ๑ กิจกรรมตลอดเวลาที่ศึกษาอยูํ
ในสถานศึกษานั้น
๓.๘ ทุกกิจกรรมจะต๎องมีครู - อาจารย์ ในโรงเรียนเข๎ารํวม
รับผิดชอบดาเนินการ
๓.๙ บุคลากรทีเ่ กี่ยวข๎องกับกิจกรรมจะต๎องเปนนบุคคลที่
ปัจจุบันอยูํในสถานศึกษานั้น เว๎นแตํวิทยากรให๎อยูํในดุลยพินิจของหัวหน๎า
สถานศึกษา
๓.๑๐ การจัดให๎มีกิจกรรมเลือกใดๆหรือไมํให๎อยูํในดุลยพินิจ
ของหัวหน๎าสถานศึกษานั้นๆ
๓.๑๑ ให๎สถานศึกษาควบคุมเรื่องการรับจํายเงิน หรือพัสดุ
ของอื่น ๆ ให๎เปนนการประหยัดและเปนนไปตาม ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของชาติ
๓.๑๒ ในกรณีที่หัวหน๎าสถานศึกษาพิจารณาเห็นวํากิจกรรม
ใด ๆ ไมํเหมาะสมมีการกระทาหรืออาจนามาซึ่งเปนนภัยอันตรายตํอความมั่นคง
ของชาติให๎หัวหน๎าสถานศึกษาสั่งยกเลิกกิจกรรมนั้นๆ เสีย
๔. ให๎อธิบดีกรมเจ๎าสังกัดสถานศึกษานั้น เปนนผู๎รักษาการตามระเบียบ
นั้น
๕. ให๎ใช๎ระเบียบนีต้ ั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๒๐ เปนนต๎นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
ลงชื่อ
(นายภิญโญ สาธร)
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบสภาการฝึกหัดครู
วําด๎วยการพานักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๓๗
--------------------เพื่ อ ให๎ ก ารด าเนิ น งานในการพานั ก ศึ ก ษาไปนอกสถานศึ ก ษาของ
สถานศึกษาในสังกัดกรมการฝึก
ครูเปนนไปด๎ วยความเรี ยบร๎อยเหมาะสมกับสภาพการจั ดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๑๓(๑) แหํงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗
สภาการฝึกหัดครูจึงวางระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวํา “ระเบียบสภาการฝึกหัดครู วําด๎วยการพา
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศใช๎เปนนต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ คาสั่งหรือข๎อบังคับอื่นใดที่ขัดแย๎งกับระเบียบนี้
ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“นักศึกษา”
หมายถึง บุคคลซึ่งกาลั งรับการศึกษาใน
สถานศึกษาตามหลักสูตรสภาการ ฝึกหัดครู
“สถานศึกษา” หมายถึง วิทยาลัยที่สังกัดกรมการฝึกหัดครู
“หัวหน๎าสถานศึกษา” หมายถึง อธิการวิทยาลัยครู
“การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา” หมายถึง การที่ครู
อาจารย์หรือหัวหน๎าสถานศึกษาพานักศึกษา ไปเปนนหมูํคณะจะเปนนเวลาเปิดทา
การสอนหรือไมํก็ตาม
ข๎อ ๕ การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จาแนกเปนน ๓ ประเภท
คือ
(๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไมํค๎างคืน
(๒) การพาไปนอกสถานศึกษาและค๎างคืน
(๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร
ข๎อ ๖ การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ทุกประเภทให๎ปฏิบัตดิ ังนี้
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(๑) ต๎องได๎รับอนุญาตกํอน แบบการขออนุญาตให๎
ใช๎ตามที่กาหนดไว๎ท๎ายระเบียบนี้
(๒)นักศึกษาที่จะไปนอกสถานศึกษาตามข๎อ๕(๑)ให๎
อยูํในดุลยพินิจของหัวหน๎าสถานศึกษาวําควรจะ
ได๎รับอนุญาตจากผู๎ปกครองหรือไมํการพาไป ตามข๎อ
๕(๒)
และ๕(๓)จะต๎องได๎รับอนุญาตจากผู๎ปกครองเปนนหนังสือตามแบบที่กาหนดไว๎ท๎าย
ระเบียบนี้ ในกรณีที่นักศึกษาบรรลุนิติภาวะแล๎ว การพาไปตามข๎อ ๕(๒)
ให๎อยูํในดุลยพินิจของหัวหน๎าสถานศึกษาวําควรจะ
ได๎รับอนุญาตจากผู๎ปกครอง
หรือไมํนักศึกษาทีเ่ ปนนข๎าราชการหรือพนักงานของรัฐการพาไปตามข๎อ ๕ จะต๎อง
ได๎รับอนุญาตจากหนํวยงานต๎นสังกัดกํอน
(๒) ให๎หัวหน๎าสถานศึกษาหรือผูไ๎ ด๎รับมอบหมาย
จากหัวหน๎าสถานศึกษาเปนน
ผู๎ควบคุมและจะต๎องมีครูหรืออาจารย์อื่น เปนนผู๎ชํวยควบคุมดูแลรับผิดชอบในการ
เดินทางโดยถือเกณฑ์นักศึกษา ๔๐ คน ตํอครูหรืออาจารย์ ๑ คนในกรณีที่มี
นักศึกษาหญิงไปด๎วย ให๎มีครูหรืออาจารย์ผู๎หญิงควบคุมไปด๎วยตามความ
เหมาะสม
(๓) การพานั ก ศึก ษาไปนอกสถานศึ กษาในระยะ
ทางไกล ให๎มีการประกันอุบัติเหตุ
โดยให๎อยูํใน ดุลยพินิจของสถาบันและให๎ผู๎รับผิดชอบเสนอเส๎นทางให๎สถาบัน
ทราบด๎วย
(๔) ผู๎ ค วบคุ ม และผู๎ ชํ ว ยผู๎ ค วบคุ ม ต๎ อ งชํ ว ยกั น
ควบคุมนักศึกษาให๎อยูํในระเบียบวินัย
และต๎องใช๎ความระมัดระวังเปนนอยํางดี ให๎การเดินทางเปนนไปโดยมีระเบียบอัน
เหมาะสมแกํ ก าลเทศะและยานพาหนะที่ ใ ช๎ ใ นการเดิ น ทาง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความ
เรี ย บร๎ อ ยและปลอดภั ย ห๎ า มผู๎ ค วบคุ ม ผู๎ ชํว ยผู๎ ค วบคุ ม เสพหรื อ ชั ก ชวนให๎
พนักงานขับรถ หรือผู๎ขับเรือเสพสุราหรือของมึนเมาอยํางอื่นขณะเดินทางและให๎
หัวหน๎าสถานศึกษาพิจารณาเส๎นทางด๎วย

91
ข๎อ ๗ ผู๎พิจารณาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา มีดังนี้
(๑) หัวหน๎าสถานศึกษาสาหรับการพาไปตามข๎อ ๕
(๑) และ ๕(๒)
(๒) อธิบดีกรมการฝึกหัดครู สาหรับการพาไปตาม
ข๎อ ๕ (๓) ผู๎พจิ ารณาอนุญาตตาม ข๎อ๗(๑) และ (๒) อาจมอบหมายให๎ผู๎อื่นทา
หน๎าที่พิจารณาอนุญาตแทนได๎ในการพิจารณาอนุญาตให๎ผมู๎ ีอานาจอนุญาต
พิจารณาถึงความเหมาะสมกาลเทศะ และฤดูกาลเพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทางประกอบการพิจารณาอนุญาตด๎วย
ข๎อ ๘ ในการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ให๎สํงคาขออนุญาตถึงผู๎มี
อานาจอนุญาต ตาม ข๎อ ๗(๑) กํอนเวลาออกเดินทางไมํน๎อยกวํา ๑๕ วัน และ ข๎อ
๗(๒) กํอนเวลาออกเดินทางไมํน๎อยกวํา ๓๐ วัน โดยให๎แนบโครงการที่จะไปนอก
สถานศึกษาประกอบการพิจารณาด๎วย
ข๎อ ๙ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์อื่นที่แก๎ไขได๎โดยยาก ให๎ผู๎
ควบคุมหรือผู๎ได๎รับมอบหมายหรือบุคคลอื่นใดที่ไปด๎วยตามแตํกรณีแหํงความ
จาเปนน รายงานให๎ผู๎บังคับบัญชา ผู๎อนุญาต หรือผู๎บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทาง
โทรเลข โทรสาร โทรศัพท์ทราบทันที หากใช๎เวลาเดินทางไมํมากให๎รีบเดินทาง
ไปรายงานให๎ทราบด๎วยตนเอง แล๎วรายงานเปนนหนังสืออีกครั้งภายในกาหนด ๗
วัน นับแตํเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์นั้นขึ้น
ข๎อ ๑๐ การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาตามข๎อ ๕ ให๎สถานศึกษา
วางระเบียบกาหนด หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติไว๎
ข๎อ ๑๑ การพานักศึกษาไปตามข๎อ ๕(๒) และ (๓) เมื่อพากลับมาแล๎ว
ให๎ผู๎ควบคุมรายงานผลการพาไปนอกสถานศึกษาตํอผู๎สั่งอนุญาตตามแบบท๎าย
ระเบียบนี้
ข๎ อ ๑๒ ครู อาจารย์ หรื อ ผู๎ ค วบคุ ม นั ก ศึ ก ษาให๎ ถื อ วํ า ไปปฏิ บั ติ
ราชการให๎เบิกคําใช๎จํายในการเดินทางได๎
ข๎อ ๑๓ ให๎อธิบดีกรมการฝึกหัดครู เปนนผูร๎ ักษาการให๎เปนนไปตาม
ระเบียบนี้ และเปนนผู๎วินิจฉัยในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช๎ระเบียบนี้
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ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗
(นายโกวิท วรพิพัฒน์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภาการฝึกหัดครู
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
วําด๎วย การยกเว๎นคําบารุงการศึกษาสาหรับนักศึกษาทีส่ ร๎างชื่อเสียง
ให๎แกํมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
............................................
เพื่อเปนนการสํงเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถที่มีความสามารถ และได๎
สร๎างชื่อเสียงให๎แกํมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด ได๎รับการสนับสนุนทางการศึกษา
และพัฒนาขีดความสามารถให๎สูงยิ่งขึ้น อันจะเปนนประโยชน์ทั้งตํอตนเอง สังคม
และประเทศชาติ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)
แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด จึงวางระเบียบวําด๎วย การยกเว๎นเงินคําบารุงการศึกษา สาหรับนักศึกษา
ที่สร๎างชื่อเสียงให๎กับมหาวิทยาลัย ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวํา “ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วํา
ด๎วย การยกเว๎นเงินคําบารุงศึกษาสาหรับนักศึกษาทีส่ ร๎างชื่อเสียงให๎กับ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเปนนต๎นไป
ข๎อ ๓ ในระเบียบนี้
“ มหาวิทยาลัย ” หมายความวํา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด
“ สภามหาวิทยาลัย ” หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏร๎อยเอ็ด
“ อธิการบดี ” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด
“ นักศึกษา ” หมายความวํา นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.ปช.
ข๎อ ๔ นักศึกษาที่มีสิทธิได๎รับการพิจารณายกเว๎นคําบารุงการศึกษาตาม
ระเบียบนีจ้ ะต๎องมีคณ
ุ สมบัติ
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ดังนี้
๔.๑ มีความประพฤติเรียบร๎อย
๔.๒ มีผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ที่สามารถจบการศึกษาได๎
๔.๓ กิจกรรมที่แสดงความสามารถนั้น สอดรับกับปรัชญา
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๔.๔ นักศึกษาได๎แสดงความสามารถโดยการสมัครเข๎าแขํงขัน
ประกวดหรืออื่นๆ นามของมหาวิทยาลัย ยกเว๎น กิจกรรมนั้นๆ เปนนการจัดใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ อาจสมัครเข๎าแขํงขันนามอื่นๆ ก็ได๎
๔.๕ มีสภาพเปนนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตํอเนื่องถึงภาค
เรียนที่ขอใช๎สิทธิการยกเว๎นเงินคําบารุงการศึกษา
ข๎อ ๕ ประเภทความสามารถที่จะได๎รับการพิจารณา
๕.๑ ความสามารถทางด๎านกีฬา
๕.๒ ความสามารถทางด๎านวิชาการ
๕.๓ ความสามารถทางด๎านกิจกรรมอื่น
ข๎อ ๖ หลักเกณฑ์ในการพิจารณายกเว๎นเงินคําบารุงการศึกษา
๖.๑ ทางด๎านการกีฬา นักศึกษาทีไ่ ด๎รับเหรียญจากการแขํงขันกีฬา
ในระดับภาคระดับชาติ หรือระดับนานาชาติให๎ได๎รับการยกเว๎นคําบารุงการศึกษาภาคเรียน
ถัดไปเปนนเวลา ๑ ภาคเรียน
๖.๒ ทางด๎านวิชาการ นักศึกษาทีไ่ ด๎รับรางวัลในระดับภาค
หรือนักศึกษาที่ได๎รับรางวัลในระดับชาติให๎ได๎รับการยกเว๎นคําบารุงการศึกษาภาค
เรียนถัดไปเปนนเวลา ๑ ภาคเรียน
๖.๓ ทางด๎านอื่น นักศึกษาที่ชนะการแขํงขันหรือประกวด
ทางด๎านกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากกีฬาและวิชาการให๎เปนนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข๎อ ๗ ในกรณีที่นักศึกษาตามข๎อ ๖ ได๎รับสิทธิ์ยกเว๎นคําบารุงการศึกษา
ในขณะที่กาลังศึกษาอยูํในภาคเรียนสุดท๎ายของหลักสูตร ให๎ได๎รับการยกเว๎นคําบารุง
การศึกษาในภาคเรียนสุดท๎ายที่กาลังศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากนักศึกษาได๎ชาระคําบารุงการศึกษาสาหรับภาค
การศึกษานั้นไปแล๎ว ให๎นักศึกษาผู๎นนั้ มีสิทธิถอนคืนคําบารุงการศึกษาได๎ ทั้งนี้ ให๎
เปนนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข๎อ ๘ สิทธิการได๎รับการยกเว๎นคําบารุงการศึกษา จะสิ้นสุดเมื่อ
นักศึกษาผู๎นั้นพ๎นสภาพจากการเปนนนักศึกษาในระดับและสาขาที่กาลังศึกษาอยูํ
นั้น
ข๎อ ๙ แนวปฏิบัติในการยกเว๎นคําบารุงการศึกษาตามระเบียบนี้ให๎
เปนนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๐ ให๎อธิการบดีเปนนผูร๎ ักษาการตามระเบียบนี้ และเปนนผู๎วินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช๎ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
วําด๎วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
----------------------------------------เพื่อให๎นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด มีระเบียบวินัยอยูํในศีลธรรม
อันดีงามเหมาะสมกับสภาพนักศึกษา และเพื่อประโยชน์ในการอบรมสั่งสอน อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร๎ อ ยเอ็ ด จึงเห็นสมควรให๎ออก
ระเบียบวําด๎วยวินัยนักศึกษาไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้ เรียกวํา “ ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วํา
ด๎วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ”
ข๎อ ๒ ระเบียบ ข๎อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดแย๎งกับระเบียบนี้ และให๎
ใช๎ระเบียบนีแ้ ทน
ข๎อ ๓ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเปนนต๎นไป
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“นักศึกษา” หมายความวําผู๎ที่กาลังศึกษาอยูํในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร๎อยเอ็ด
“ผู๎ ปกครอง” หมายความวํ า บิ ดา มารดา หรื อ ผู๎ ที่ แสดงตนเปน น
ผู๎ปกครองนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
ข๎อ ๕ ให๎อธิการรักษาการตามข๎อบังคับนี้และให๎มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
เกิดปัญหาจากการใช๎ข๎อบังคับนี้
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หมวด ๑
วินัยและการรักษาวินัย
ข๎ อ ๖ นั ก ศึ ก ษาต๎ อ งรั ก ษาวิ นั ย และปฏิ บั ติ ต ามข๎ อ บั ง คั บ และระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยโดยเครํงครัดอยูํเสมอ
ข๎อ ๗ นักศึกษาต๎องรักษาความสามัคคีระหวํางกัน และต๎องรักษาไว๎ซึ่งความ
เรียบร๎อย ไมํกํอเหตุวุํนวาย ทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน หรือทาลายทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
ข๎อ ๘ นักศึกษาต๎องประพฤติตนเปนนสุภาพชน ไมํประพฤติในสิ่งที่อาจนามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแกํตนเอง และเกียรติศักดิ์ของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๙ นักศึกษาต๎องเชื่อฟังคาสั่ง และปฏิบัติตามคาสั่ง หรือคาตักเตือนโดยชอบ
ของอาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๐ นักศึกษาต๎องไมํดื่มสุราของมึนเมา
ข๎อ ๑๑ นักศึกษากระทาการตํอไปนี้ถือวําผิดวินัยอยํางร๎ายแรง
(๑) ดื่มสุราหรือมีอาการมึนเมาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
(๒) ประพฤติตนในทานองชู๎สาวเปนนเหตุให๎เสื่อมเสียชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย
(๓) กํอการทะเลาะวิวาทหรือมีพฤติกรรมที่กํอให๎เกิดการ
แตกความสามัคคี
(๔) เลํนการพนันในบริเวณมหาวิทยาลัย
(๕) ทาลายทรัพย์สินของทางราชการ หรือทรัพย์สินของผู๎อื่น
(๖) ครอบครองหรือนาอาวุธเข๎ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
(๗) เสพหรือมียาเสพติดไว๎ในครอบครอง
(๘) กระทาความผิดในทางอาญา โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให๎
จาคุก เว๎นแตํเปนนความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ทุจริตในการสอบ
(๑๐) การอื่นที่มหาวิทยาลัยได๎กาหนดวําเปนนการกระทาผิด
วินัยอยํางร๎ายแรง
ข๎อ ๑๒ นักศึกษาผู๎ใดกระทาความผิดวินัยตามที่บัญญัติไว๎ในข๎อบังคับนี้
ต๎องได๎รับโทษทางวินัย
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ข๎อ ๑๓ โทษทางวินัยมี ๔ สถาน คือ
(๑) วํากลําวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บนเปนนลายลักษณ์อักษร
(๓) สั่งพักการศึกษา มีกาหนดไมํเกิน ๑ ปีการศึกษา
(๔) ให๎ออกจากสถานศึกษา
ข๎ อ ๑๔ การลงโทษตามข๎ อ ๑๒ ใช๎ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ก ระท าความผิ ด
ดังตํอไปนี้
(๑) การวํ า กลํ า วตั ก เตื อ น ใช๎ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ก ระท า
ความผิดไมํร๎ายแรง
(๒) การท าทัณ ฑ์บ น ใช๎ส าหรับ นัก ศึก ษาที ่ ไ ด๎ก ระท า
ความผิดซ้า หรือทานองเดียวกับที่เคยถูกลงโทษวํากลําวตักเตือนมาแล๎ว และ
มหาวิทยาลัยเห็นวํานักศึกษาผู๎นั้นรู๎สานึกในการกระทาความผิด
การทาทัณฑ์บนให๎ทาเปนนหนังสือ ลงลายมือชื่อนักศึกษา
ผู๎กระทาความผิดและอาจเชิญบิดา มารดา หรือผู๎ปกครอง มาบันทึกรับทราบ
ความผิด และรับรองการทาทัณฑ์บนไว๎ก็ได๎
(๓) การสั่ ง พั ก การศึ ก ษา ใช๎ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ก ระท า
ความผิดอยํางร๎ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทาทัณฑ์บนมาแล๎ว การลงโทษสั่งพัก
การศึกษาให๎แจ๎งเปนนลายลักษณ์อักษร หรือเชิญบิดา มารดาหรือผู๎ปกครอง มา
รับทราบด๎วย
การสั่งพักการศึกษาของนักศึกษาตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย
ให๎ เ ริ่ ม เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ ก ระท าผิ ด โดยให๎ นั บ ระยะเวลาที่ ถู ก สั่ งพั ก
การศึกษาเปนนระยะเวลาการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก สั่ งพั ก การศึ ก ษาจะต๎ อ งชาระคํ า ธรรมเนี ย ม
รักษาสถานภาพการเปนนนักศึกษา
(๔) การลงโทษให๎ออกจากสถานศึกษา ใช๎สาหรับนักศึกษาที่
กระทาความผิดอยํางร๎ายแรง ซึ่งได๎แกํ การประพฤติตนไมํสมควรแกํสภาพของ
การเปนนนักศึกษาอยํางยิ่ง หรือเคยถูกลงโทษให๎พักการศึกษามาแล๎วไมํน๎อยกวํา
๒ ภาคการศึกษา และมหาวิทยาลัยเห็นวําผู๎นั้นไมํสามารถกลับตัวเปนนผู๎ประพฤติ
ปฏิบัติดีได๎อีกแล๎ว
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หมวด ๒
การดาเนินการทางวินัย
ข๎อ ๑๕ การดาเนินการทางวินัยอยํางร๎ายแรงแกํนักศึกษา ซึ่งมีกรณี
อั น มี มู ล ที่ ค วรกลํ า วหาวํ า กระท าผิ ด วิ นั ย ให๎ ส อบสวนเพื่ อ ให๎ ไ ด๎ ค วามจริ งและ
ยุติธรรมโดยไมํชักช๎า
ข๎ อ ๑๖ นั ก ศึ ก ษาผู๎ ใ ดถู ก กลํ า วหาโดยมี ห ลั ก ฐานตามสมควรวํ า ได๎
กระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรงหรือความปรากฏตํอมหาวิทยาลัยวํานักศึกษาผู๎ใดได๎
กระทาความผิดอยํางร๎ายแรง ให๎มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดย
พลัน เว๎นแตํเปนนความผิดที่ปรากฏชัดแจ๎งในกรณีดงั ตํอไปนี้ จะไมํสอบสวนหรืองด
การสอบสวนก็ได๎
(๑) กระทาความผิดอาญาจนต๎องคาพิพากษาถึงที่สุดวําผู๎นั้น
กระทาผิด จนได๎รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกวําจาคุก เว๎นแตํ เปนนโทษสาหรับ
ความผิดที่ได๎กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) กระทาผิดวินัย และได๎ให๎ถ๎อยคารับสารภาพเปนนหนังสือ
ตํอคณะกรรมการสอบสวน
ข๎ อ ๑๗ คณะกรรมการสอบสวนตามข๎ อ ๑๕ ประกอบด๎ ว ย รอง
อธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา เปนนประธาน และกรรมการอื่นอีกไมํน๎อยกวํา ๕
คน เปนนประธานกรรมการ โดยต๎องดาเนินการสอบสวนให๎แล๎วเสร็จภายใน ๖๐
วันนับตั้งแตํวันที่ได๎รับคาสั่งแตํงตั้ง
ในการดาเนินการสอบสวนคณะกรรมการจะต๎องแจ๎งข๎อกลําวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนข๎อกลําวหาเทําที่มีอยูํให๎ผู๎กลําวหาทราบ โดยจะ
ระบุ ชื่ อ พยานหรื อ ไมํ ก็ ไ ด๎ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให๎ ผู๎ ถู ก กลํ า วหาชี้ แ จงและมี สิ ท ธิ น า
พยานหลักฐานตํางๆ ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารมาเสนอตํอคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณา กํอนเสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน
ข๎อ ๑๘ การลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยให๎ทาเปนนหนังสือ และให๎
สั่งลงโทษ แจ๎งสิทธิในการอุทธรณ์ รวมทั้งระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว๎ด๎วย
เมื่ อ ได๎ สั่ งลงโทษนั ก ศึ ก ษาผู๎ ใ ดแล๎ ว ให๎ รี บ แจ๎ งตํ อ บิ ด า มารดา หรื อ
ผู๎ปกครองของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาผู๎นั้น เพื่อทราบ
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หมวด ๓
การอุทธรณ์
ข๎อ ๑๙ นักศึกษาผู๎ใดถูกสั่งลงโทษตามข๎อบังคับนี้ ซึ่งไมํเห็นด๎วยกับ
คาสั่งถูกลงโทษ นักศึกษาผู๎นั้นมีสทิ ธิอุทธรณ์ได๎ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดไว๎ในหมวดนี้
ในระหวํางอุทธรณ์ให๎นักศึกษายังคงได๎รับโทษนั้น เว๎นแตํกรณีมี
พฤติการณ์พิเศษอันควรได๎รับการทุเลาการบังคับไว๎กํอน ให๎นักศึกษายื่นคาร๎องตํอ
อธิการบดี โดยแสดงเหตุผลที่ให๎เห็นถึงพฤติการณ์พิเศษวําเหตุใด จึงสมควรทุเลา
การบังคับไว๎กํอน ทั้งนี้การที่ได๎ยื่นอุทธรณ์ ไมํถือเปนนพฤติการณ์พิเศษ หาก
อธิการบดีพิจารณาอนุญาตให๎ทุเลาการบังคับ ให๎รอการบังคับไว๎กํอนเพื่อรอคา
วินิจฉัยชี้ขาดตามข๎อ ๒๕
ข๎อ ๒๐ การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ ให๎ผู๎อุทธรณ์ทาเปนนหนังสือและลง
ลายมือชื่อของตนในหนังสือนั้นด๎วยและให๎อุทธรณ์ได๎สาหรับตนเองเทํานั้น จะ
อุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให๎คนอื่นอุทธรณ์แทนตนไมํได๎
ข๎อ ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู๎ประสงค์จะอุทธรณ์มสี ิทธิขอ
ตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนได๎ สํวนบันทึกถ๎อยคาพยานบุคคลหรือเอกสาร
อื่น ให๎เปนนดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนแล๎วแตํกรณี ที่จะอนุญาตให๎
ตรวจหรือคัด โดยให๎คานึงถึงเหตุผลและความจาเปนนเปนนกรณีๆไป
ข๎อ ๒๒ ให๎มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่งจานวนไมํน๎อยกวํา ๕ คน
และไมํเกิน ๗ คน โดยต๎องมีผู๎ดารงตาแหนํงนิติกร หรือผู๎ได๎รับปริญญาทาง
กฎหมายอยํางน๎อย ๑ คน ซึ่งอธิการบดีแตํงตั้ง และให๎มีวาระการดารงตาแหนํง
เทําที่อธิการบดีแตํงตั้ง
ข๎อ ๒๓ คณะกรรมการอุทธรณ์มีอานาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(๑) วินิจฉัยสั่งการเรื่องที่อุทธรณ์
(๒) ออกคาสั่งเปนนหนังสือเรียกบุคคลใดมาให๎ถ๎อยคาหรือให๎
สํงเอกสารหรือวัตถุใดๆมาเพื่อประกอบการพิจารณาได๎ตามความจาเปนน
(๓) แตํงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยํางใดอยํางหนึ่งซึ่งอยูํในอานาจของคณะกรรมการได๎
(๔) หน๎าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

101
ข๎อ ๒๔ การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ ให๎อุทธรณ์ตํอคณะกรรมการภายใน
เจ็ดวันทาการนับจากวันทราบคาสัง่ หรือที่ถือวําทราบคาสั่ง
ข๎อ ๒๕ ในการอุทธรณ์ให๎ยนื่ หนังสืออุทธรณ์ตํอคณะกรรมการโดยตรง และ
ให๎คณะกรรมการพิจารณาวินจิ ฉัย และสั่งการให๎เสร็จภายในสิบห๎าวันนับจากวันที่
ได๎รับหนังสืออุทธรณ์ สานวนสอบสวนหรือเอกสารที่เกี่ยวข๎อง เว๎นแตํมีเหตุผล
ความจาเปนนก็อาจขยายเวลาได๎แตํไมํเกินสิบห๎าวันนับจากวันที่ครบกาหนด ทั้งนี้
จะต๎องบันทึกเหตุแหํงการนั้นไว๎
ข๎อ ๒๖ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการเห็นวํา การสั่งลงโทษสมแกํความผิด หรือ
เห็นวําการสั่งลงโทษนั้นไมํถูกต๎องหรือไมํเหมาะสมหรือไมํเปนนธรรม ให๎เสนอความ
เห็นชอบจากอธิการบดี เพื่อสั่งยกอุทธรณ์หรือเพิ่มโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษ
แล๎วแตํกรณี
คาวินิจฉัยตามวรรคแรกให๎ถือเปนนยุติ และให๎คณะกรรมการแจ๎งคา
วินิจฉัยให๎ผู๎อุทธรณ์ทราบเปนนหนังสือโดยเร็ว
ข๎อ ๒๗ การนับระยะเวลาตามข๎อบังคับนี้ หากเวลาสิ้นสุดตรงกับวันหยุดทา
การของมหาวิทยาลัย ให๎นับวันเริ่มทาการถัดจากวันหยุดเปนนวันสุดท๎ายแหํงเวลา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์)
อุปนายกมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
วําด๎วยการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๙
--------------------เพื่ อ ให๎ ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชนเปน น ไปอยํ า งมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒),(๓),(๔) และ (๗) แหํง
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏร๎อยเอ็ด จึงออกข๎อบังคับไว๎ดังนี้
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด วําด๎วยการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับ ตั้งแตํวันประกาศเปนนต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข๎อบังคับอื่นใดที่ขัดหรือแย๎ง
กับข๎อบังคับนี้ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน
ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร๎อยเอ็ด
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวํา สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
“ การศึกษาเพื่อประชาชน ” หมายความวํา การ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช๎ในมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรอื่นใดที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองเปนนการจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคปกติ
“ศูนย์การศึกษา” หมายความวํา สถานที่ที่
มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนนหนํวยงานสาหรับจัดการศึกษาเพื่อประชาชน
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความวํา บุคคลที่
มหาวิทยาลัยแตํงตั้งให๎ทาหน๎าที่ปรึกษา ดูแล สนับสนุนทางวิชาการ วิธีการเรียน
ควบคุมโปรแกรมการเรียน และให๎มีสํวนรํวมในการประเมินผลความก๎าวหน๎าใน
การเรียน
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“ระบบการเรี ย นการสอนโดยใช๎ สื่ อ ประสม ”
หมายความวํา ระบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาอาจไมํต๎องเข๎าชั้นเรียน แตํ
ศึกษาเลําเรียนผํานสื่อประสมที่ใช๎สื่อสิ่งพิมพ์ แผํนภาพและเสียงหรือสื่ออื่น
ข๎อ ๕ ในการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน มหาวิทยาลัยอาจ
ตั้งศูนย์การศึกษาได๎ตามความเหมาะสม
ข๎อ ๖ ในการขอเปิดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด
ในระดับใด ให๎เปนนไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของหลักสูตร และต๎องได๎รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ข๎อ ๗ ให๎มหาวิทยาลัย แตํงตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
๗.๑ คณะกรรมการอานวยการจัดการศึกษาเพื่อ
ประชาชน โดยทาเปนนประกาศของมหาวิทยาลัยให๎มีหน๎าที่ อานวยการ บริการ
และจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
๗.๒ คณะกรรมการดาเนินงานจัดการศึกษาเพื่อ
ประชาชน หรือคณะกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีหน๎าที่ดาเนินงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อประชาชน
ข๎อ ๘ การรับเข๎าศึกษา มหาวิทยาลัย อาจจัดให๎มีการสอบ
วัดความรู๎พื้นฐาน เพื่อใช๎ผลการสอบเปนนเกณฑ์หนึ่งในการรับเข๎าศึกษา และอาจ
ใช๎เปนนแนวทางในการจัดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข๎อ ๙ มหาวิทยาลัยต๎องจัดอาจารย์ที่ปรึกษา รับผิดชอบ
ให๎คาปรึกษาแกํ นักศึกษา
ข๎อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาเพื่อประชาชนที่เปนน
ระบบการเรียนผํานสื่อประสม
ข๎อ ๑๑ ในการจัดการเรียนการสอนให๎นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่ ๑, ภาคเรียนที่ ๒ ได๎ไมํเกินภาคเรียนละ ๑๒ หนํวยกิต ใน
กรณีที่นักศึกษารายใดที่มีความจาเปนน มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให๎ลงทะเบียนได๎
เกิน ภาคเรียนละ ๑๒ หนํวยกิต แตํต๎องไมํเกิน ๑๕ หนํวยกิต และในภาคเรียนที่
๓ ให๎นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน ๙ หนํวยกิต ในกรณีที่นักศึกษารายใด
ที่มีความจาเปนน มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให๎ลงทะเบียนได๎เกิน ๙ หนํวยกิต แตํ
ต๎องไมํเกิน ๑๒ หนํวยกิต หรือให๎อยูํในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการ
อานวยการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน
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ข๎อ ๑๒ เพื่อให๎การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ กาหนดให๎
อาจารย์ผู๎สอนสอน ในภาคเรียนที่ ๑, ภาคเรียนที่ ๒ ได๎ไมํเกินสัปดาห์ละ ๑๒
คาบ และในภาคเรียนที่ ๓ ได๎ไมํเกิน ๙ คาบ หากเกินกวําที่กาหนดนี้ ต๎องได๎รับ
ความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการอานวยการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน
ข๎อ ๑๓ การนิเทศ การฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนัก ศึกษา ให๎ม หาวิทยาลั ยแตํ งตั้ ง คณะกรรมการรับ ผิ ดชอบดาเนิน การ
ควบคุมคุณภาพของการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข๎อ ๑๔ ให๎มีการจัดการเพื่อผลิ ตสื่อ เพื่ อใช๎ประกอบการ
เรียนการสอนรายวิชาตํางๆ มหาวิทยาลัยต๎องพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์พื้นฐาน สื่อ
การเรียนการสอนให๎มีมาตรฐาน และเพียงพอกับจานวนนักศึกษา
ข๎อ ๑๕ ให๎มหาวิทยาลัยจัดแหลํงทรัพยากรการเรียนรู๎ เพื่อ
สํงเสริมให๎นักศึกษามีโอกาส ค๎นคว๎า ความรู๎ และเพิ่มพูนประสบการณ์
ข๎อ ๑๖ อาจารย์ผู๎สอนแตํละรายวิชาต๎องจัดทาแผนการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน หรือกาหนดตาราหลักที่ใช๎ในการเรียนการสอนรายวิชานั้น
ข๎อ ๑๗ ให๎มีการโอนผลการเรียน และการยกเว๎นการเรียน
ในรายวิชาในระดับเดียวกันให๎เปนนไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัย วําด๎วยการโอน
ผลการเรียนและการยกเว๎นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘
ข๎อ ๑๘ การจํายเงินคําตอบแทนในการจัดการศึกษาเพื่อ
ประชาชน ให๎จํายได๎ในวงเงิน ไมํเกินร๎อยละ ๘๐ ของเงินคําธรรมเนียมที่เรียก
เก็บได๎ในภาคเรียนนั้น อัตราการเก็บและการจํายเงินในการจัดการศึกษาเพื่อ
ประชาชน ให๎เปนนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย วําด๎วยการรับจํายเงินเพื่อการจัด
การศึกษาเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
ข๎อ ๑๙ ให๎ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน เปนน
ระยะๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเปนนการประกันคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๒๐ ให๎อธิการบดี รักษาการให๎เปนนไปตามข๎อบังคับนี้
และเปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช๎ข๎อบังคับนี้
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
วําด๎วย การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตํอเนื่อง)
พ.ศ. ๒๕๕๐
...................................................................
โดยที่เปนนการสมควรตราข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วําด๎วย
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ตํอเนื่อง) อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหํงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด จึงตราข๎อบังคับไว๎ดังตํอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วํา
ด๎วย การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตํอเนือ่ ง) พ.ศ.
๒๕๕๐ ”
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาที่เข๎าศึกษาตั้งแตํภาค
การศึกษา ๒๕๕๐ เปนนต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่งหรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือ
แย๎งกับข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎
ข๎อบังคับนี้แทน
ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏร๎อยเอ็ด
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด
“คณบดี” หมายความวํา คณบดีหรือตาแหนํงอื่นที่
เทียบเทํา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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“หลักสูตร” หมายความวํา หลักสูตรระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตํอเนือ่ ง)
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความวํา คณาจารย์ประจา
สาขาวิชาตําง ๆและ/หรือประจาโปรแกรมวิชาตํางๆหรือบุคคลอื่นทีม่ หาวิทยาลัย
แตํงตั้งให๎ทาหน๎าที่แนะนา ให๎คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
แผนการศึกษา ตลอดจนตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความวํา นักศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ตํอเนือ่ ง)
ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีเปนนผู๎รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจออก
ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตติ ามข๎อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้ หรือในกรณีไมํอาจ
ปฏิบัติตามข๎อกาหนดในข๎อบังคับนี้ให๎อธิการบดีเปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๒
การรับเข๎าศึกษาและระบบการศึกษา
ข๎อ ๖ การรับนักศึกษา
กาหนดการและวิธีการรับเข๎าเปนนนักศึกษาให๎เปนนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๗ คุณสมบัติของผู๎มสี ิทธิเข๎าเปนนนักศึกษา
๗.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา
จากหนํวยงานที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง สาหรับผู๎เข๎าศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือระดับอนุปริญญา
๗.๒ สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทํา หรือ
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทําจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในหรือตํางประเทศ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง สาหรับผู๎เข๎าศึกษาในระดับปริญญาตรีตอํ เนื่อง
๗.๓ ไมํเปนนคนวิกลจริตและไมํเปนนโรคติดตํอร๎ายแรงที่ไมํ
สามารถศึกษาได๎
๗.๔ มีคุณสมบัติอื่นครบถ๎วนตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
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ข๎อ ๘ ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยใช๎ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษา
หนึ่งแบํงออกเปนนภาคการศึกษาปกติ ๒ ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ ๑
และภาคการศึกษาที่ ๒ มีระยะเวลาเรียนแตํละภาคการศึกษาไมํน๎อยกวํา ๑๕
สัปดาห์หรือมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวํา ๑๕ ชั่วโมงตํอหนํวยกิต มหาวิทยาลัยอาจจัด
การศึกษาในระบบทางไกลหรือภาคฤดูร๎อนตํอจากภาคการศึกษาที่ ๒ โดยกาหนด
ระยะเวลาและจานวนหนํวยกิตให๎มีสัดสํวนใกล๎เคียงกันได๎กับภาคการศึกษาปกติ
ในกรณีที่จาเปนนที่จะต๎องจัดการศึกษาแตกตํางจากวรรคแรก
ให๎เสนอตํอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให๎ความเห็นชอบ
ข๎อ ๙ การกาหนดหนํวยกิตแตํละวิชาให๎กาหนดโดยใช๎เกณฑ์ ดังนี้
๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช๎เวลาบรรยายหรืออภิปรายไมํ
น๎อยกวํา ๑๕ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิต
๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช๎เวลาฝึกหรือทดลองไมํน๎อยกวํา
๓๐ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาให๎มีคาํ เทํากับ ๑ หนํวยกิต
๙.๓ การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามหรือฝึกประสบการวิชาชีพ
ใช๎เวลาไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิต
๙.๔ การทาโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามทีไ่ ด๎รับ
มอบหมายที่ใช๎เวลาทาโครงการหรือกิจกรรมใช๎เวลาไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอ
ภาคการศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ ๑หนํวยกิต
๙.๕ การสอน บรรยาย อภิปรายหรือปฏิบัติการให๎ใช๎เวลา
สอนหรืออภิปราย ๕๐ นาที ตํอ ๑ คาบ
๙.๖ ในระบบการศึกษาทางไกลให๎จัดการศึกษาเปนนชุดวิชา
แตํละชุดวิชาไมํต่ากวํา ๕ หนํวยกิต
หมวด ๓
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข๎อ ๑๐ หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาจัดไว๎ ๒ ระดับดังนี้
๑๐.๑ หลักสูตรอนุปริญญา มีจานวนหนํวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๙๐ หนํวยกิต ใช๎เวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา ๕ ภาคการศึกษา
และไมํเกิน ๖ ปีการศึกษา
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๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีซึ่งจัดไว๎ ๓ ประเภท ดังนี้
๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ให๎มีจานวน
หนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๑๒๐ หนํวยกิต ใช๎เวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา
๖ ภาคการศึกษาปกติและไมํเกิน ๘ ปีการศึกษา
๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ให๎มีจานวน
หนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๑๕๐ หนํวยกิต ใช๎เวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา
๘ ภาคการศึกษาปกติและไมํเกิน ๑๐ ปีการศึกษา
๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี(ตํอเนื่อง)ให๎มีจานวน
หนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๗๒ หนํวยกิต ใช๎เวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา
๔ ภาคการศึกษาปกติและไมํเกิน ๔ ปีการศึกษา
หมวด ๔
การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน
ข๎อ ๑๑ การขึ้นทะเบียนเปนนนักศึกษา
๑๑.๑ ผู๎ทไี่ ด๎รบั การคัดเลือกให๎เข๎าเปนนนักศึกษา ต๎องมา
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนนักศึกษาโดยสํงหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดตํอฝุายทะเบียนและประมวลผลและชาระเงินตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยวําด๎วยคําธรรมเนียมการศึกษา ตามวันเวลาและสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๑.๒ ผู๎ทไี่ ด๎รบั การคัดเลือกให๎เปนนนักศึกษาจะมีสภาพเปนน
นักศึกษาก็ตํอเมื่อได๎ขึ้นทะเบียนเปนนนักศึกษาแล๎ว
ข๎อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน
๑๒.๑ กาหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน
ให๎เปนนไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแตํละภาคการศึกษา
๑๒.๒ การลงทะเบียนเรียนให๎เปนนไปตามข๎อกาหนดของ
หลักสูตร
๑๒.๓ การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียน
ไมํน๎อยกวํา ๙ หนํวยกิตและไมํเกิน ๒๒ หนํวยกิต ในแตํละภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและให๎ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน ๙ หนํวย
กิต ในแตํละภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนไมํเต็มเวลา ยกเว๎น
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ในกรณีที่แผนการศึกษาของหลักสูตรนั้นได๎กาหนดไว๎เปนนอยํางอื่น ให๎ปฏิบัติตาม
แผนที่กาหนดไว๎หรือเปนนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท๎ายทีจ่ ะสาเร็จการศึกษา
ข๎อ ๑๓ การขอเพิ่ม ขอถอนหรือขอยกเลิกรายวิชา
๑๓.๑ การขอเพิม่ ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา จะต๎อง
ได๎รับอนุมัติจากอาจารย์ทะเบียนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ผู๎สอนกํอน
๑๓.๒ การขอเพิม่ ขอถอน ต๎องกระทาภายใน ๒๐ วันแรก
ของภาคการศึกษา
๑๓.๓ การขอยกเลิกรายวิชาต๎องดาเนินการให๎แล๎วเสร็จกํอน
สอบปลายภาคการศึกษานั้นๆ ไมํน๎อยกวํา ๑ สัปดาห์
ข๎อ ๑๔ การรักษาสภาพนักศึกษา
๑๔.๑ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให๎พักการเรียน
ต๎องชาระเงินคําธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
มิฉะนั้นจะต๎องพ๎นสภาพนักศึกษา
๑๔.๒ การรักษาสภาพนักศึกษาให๎ดาเนินการให๎แล๎วเสร็จ
กํอนวันสอบปลายภาค ๑ สัปดาห์
ข๎อ ๑๕ คําธรรมเนียมการศึกษาและการชาระคําธรรมเนียมการศึกษา
ให๎เปนนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๑๖ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ตํอเมื่อนักศึกษาได๎ชาระ
คําธรรมเนียมตํางๆและสํงหลักฐานการลงทะเบียนตํอมหาวิทยาลัยแล๎ว
หมวด ๕
ระเบียบการศึกษา
ข๎อ ๑๗ ระเบียบการเรียน
๑๗.๑ นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนติดตํอกันทุกภาค
การศึกษาปกติ การลาพักการเรียนต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การลาพักการเรียน
๑๗.๒ นักศึกษาต๎องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค แตํ
ทั้งนี้นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆตั้งแตํร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป แตํไมํถึงร๎อย
ละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิสอบปลายภาคได๎ตํอเมื่อได๎รับ

111
อนุมัติจากคณะกรรมการคณะเสียกํอน หากมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๖๐ จะไมํมสี ิทธิสอบรายวิชานั้น
กรณีไมํสามารถปฏิบัตติ ามข๎อกาหนดในวรรคแรกได๎ให๎อยูํใน
ดุลยพินิจของอธิการบดี ทั้งนี้ยกเว๎นระบบการศึกษาทางไกลให๎เปนนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๗.๓ ประเภทการลงทะเบียนเรียน
๑๗.๓.๑ การลงทะเบียนประเภทนับหนํวยกิต
(Credit) เปนนการลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตร มีการนาผลการเรียนมาคิดคํา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๗.๓.๒ การลงทะเบียนประเภทไมํนับหนํวยกิต
(Audit) เปนนการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มความรู๎จะรายงานผลการเรียนเปนน S
และ U โดยไมํนับหนํวยกิตในหลักสูตรและไมํต๎องเรียนซ้าเมื่อได๎ผลการเรียนเปนน
U
๑๗.๓.๓ การลงทะเบียนรายวิชาที่หลักสูตรบังคับ
ให๎เรียนเพิ่มตามข๎อกาหนดเฉพาะ (Pre Requisite)จะรายงานผลการเรียนเปนน
PD P และ F หากได๎ผลการเรียนเปนน F จะต๎องลงทะเบียนซ้าจนกวําผลการ
เรียนจะเปนน P
ข๎อ ๑๘ การประเมินผล
๑๘.๑ ให๎อาจารย์ผสู๎ อนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการสอนใน
แตํภาคการศึกษาซึ่งการประเมินผลต๎องทาตลอดภาคการศึกษาโดยวิธีตํางๆ เชํน
การทดสอบยํอย รายงาน ทางานกลุํม สอบกลางภาค และให๎มีการสอบปลายภาค
เว๎นแตํเปนนกรณีที่ต๎องปฏิบตั ิตามมาตรฐานองค์กรวิชาชีพมหาวิทยาลัยจะกาหนด
เกณฑ์การประเมินผลเปนนอยํางอื่นก็ได๎
๑๘.๒ นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค โดยมีเหตุผลและความ
จาเปนนจะต๎องยื่นคาร๎องขอสอบภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ถัดไป โดยให๎อยูํในดุลยพินิจของอาจารย์ผู๎สอน
๑๘.๓ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให๎ถือวําสอบตกรายวิชา
นั้นและให๎ดาเนินการตามระเบียบวําด๎วยวินัยนักศึกษา
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ข๎อ ๑๙ ผลการเรียน
๑๙.๑ ผลการเรียนเปนนสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรู๎
ของผู๎เรียน ซึ่งสามารถวัดได๎จากการสอบข๎อเขียน และ/หรือ การปฏิบัติงาน
และ/หรือ ผลงานอื่นๆที่ได๎รับมอบหมายจากอาจารย์ประจาวิชาแล๎วประเมินเปนน
ระดับคะแนน การรายงานผลการเรียนให๎รายงานทั้งระดับคะแนนและคําระดับ
คะแนนเฉลีย่
๑๙.๒ ให๎มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตํางๆ ตาม
หลักสูตรเปนน ๒ ระบบ ดังนี้
๑๙.๒.๑ ระบบมีคําระดับคะแนนแบํงเปนน ๘ ระดับ
ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม(Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก(Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช๎(Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช๎(Fairly)
๒.๐
D+
อํอน(Poor)
๑.๕
D
อํอนมาก(Very Poor)
๑.๐
E
ตก(Failed)
๐
ระบบนี้ใช๎สาหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร
(๑) ระดับคะแนนที่ถือวําสอบได๎ตอ๎ งไมํต่ากวํา D
(๒) วิชาเลือกถ๎าได๎คําคะแนนต่ากวํา D สามารถ
เปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได๎
(๓) การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์ ถ๎าได๎คําคะแนนต่ากวํา C ถือ
วําสอบตก นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนและเรียนใหมํ ถ๎าได๎รับการประเมินต่า
กวํา C เปนนครั้งที่สองถือวําพ๎นสภาพนักศึกษา
๑๙.๒.๒ ระบบไมํมีคําระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การ
ประเมินดังนี้
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อักษร
F
P
PD

ความหมาย
ผลการประเมินไมํผําน (Fail)
ผลการประเมินผําน (Pass)
ผลการประเมินผํานดีเยี่ยม (Pass with
Distinction)
ระบบนี้ใช๎สาหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให๎
เรียนเพิ่มตามข๎อกาหนดเฉพาะ หากนักศึกษาได๎ผลประเมิน F นักศึกษาต๎อง
ลงทะเบียนเรียนใหมํจนกวําจะสอบได๎ P
๑๙.๒.๓ สัญลักษณ์อื่นมีดังนี้
Ad (Audit) ใช๎สาหรับการลงทะเบียนเพื่อรํวมฟัง
โดยไมํนับหนํวยกิต
W (Withdraw) ใช๎สาหรับการบันทึกหลังจากได๎รับ
การอนุมัติให๎ถอนรายวิชานั้นกํอนกาหนดปลายภาคไมํน๎อยกวํา ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะ
ได๎รับอนุมัติให๎ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให๎
พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล๎วและรายวิชาเลือกที่
ได๎รับอนุมัติให๎เรียนวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) ใช๎สาหรับบันทึกการประเมินที่ไมํ
สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไมํเสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ
นักศึกษาที่ได๎ I ต๎องดาเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลีย่ นระดับคะแนนให๎เสร็จ
สิ้นในภาคเรียนถัดไป ดังนี้
(๑) กรณีที่นักศึกษาทางานไมํเสร็จ ผู๎สอนพิจารณา
ผลงานที่ค๎างอยูํเปนนศูนย์และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแํ ล๎ว
(๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบ ถ๎าไมํสอบภายในภาค
เรียนถัดไป นายทะเบียนจะเปลีย่ นผลการเรียนเปนน E
๑๙.๓ การคิดคําเฉลี่ยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๙.๓.๑ ให๎นับหนํวยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีคํา
ระดับคะแนนแตํไมํใชํรายวิชาที่ต๎องเรียนเพิ่ม
๑๙.๓.๒ การคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
นักศึกษา ให๎คิดจากทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบได๎และ
รายวิชาที่สอบตก
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๑๙.๓.๓ การคานวณคําระดับคะแนนเฉลี่ยประจา
ภาคการศึกษาและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให๎นาเอาผลคูณจานวนหนํวยกิตกับ
คําระดับคะแนนของทุกรายวิชาทีล่ งทะเบียนมารวมกันแล๎วหารด๎วยผลบวกของ
หนํวยกิตของรายวิชาทั้งหมด ผลของการหารนี้ให๎ใช๎ทศนิยม ๒ ตาแหนํงโดยไมํมี
การปัดเศษ
๑๙.๓.๔ การคานวณหาคําระดับคะแนนเฉลีย่ และ
คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยให๎มีการคานวณทุกภาคการศึกษาและไมํนา
รายวิชาที่ได๎รับอักษร I มาคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยและคําระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม
๑๙.๓.๕ มหาวิทยาลัยมีอานาจระงับการออกใบ
แสดงผลการศึกษาและใบรับรองใด ๆ ให๎แกํนักศึกษาที่คา๎ งชาระหนี้สนิ ของ
มหาวิทยาลัยหรือไมํผํานกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกาหนด ถึงแม๎วําจะได๎มีการ
ประกาศผลการเรียนไปแล๎วก็ตาม
ข๎อ ๒๐ การเรียนในภาคฤดูร๎อนให๎เปนนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย วําด๎วย การศึกษาภาคฤดูร๎อน
ข๎อ ๒๑ การย๎ายคณะ และ/หรือ การเปลีย่ นโปรแกรมวิชา
๒๑.๑ นักศึกษาที่จะขอย๎ายคณะ ต๎องได๎เรียนตามหลักสูตร
ในคณะเดิมมาแล๎วไมํน๎อยกวํา ๑ ปีการศึกษาและมีหนํวยกิตสะสมมาแล๎วไมํน๎อย
กวํา ๓๐ หนํวยกิตและมีคณ
ุ สมบัตอิ ื่นตามที่คณะที่นักศึกษาจะย๎ายเข๎ากาหนด
๒๑.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะย๎ายคณะ จะต๎องยื่นเอกสารตําง
ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดตํอฝุายทะเบียนและประมวลผลภายใน ๒๐ วัน
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
๒๑.๓ การย๎ายคณะจะกระทาได๎เมื่อได๎รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาคณบดีที่นักศึกษาขอย๎ายออกจากการศึกษา และได๎รับความ
เห็นชอบจากคณบดีที่นักศึกษาขอย๎ายเข๎าศึกษา แล๎วแจ๎งให๎ฝุายทะเบียนและ
ประมวลผล
๒๑.๔ นักศึกษาที่ย๎ายคณะจะต๎องมีเวลาศึกษาอยูํในคณะที่
ตนย๎ายเข๎า อยํางน๎อย ๒ ปีการศึกษากํอนสาเร็จการศึกษา
๒๑.๕ ระยะเวลาการศึกษา ให๎นับตั้งแตํเข๎าศึกษาในคณะเดิม
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๒๑.๖ นักศึกษาที่ได๎รับอนุมตั ิให๎ยา๎ ยคณะ จะต๎องชาระ
คําธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๑.๗ การโอนรายวิชาและจานวนรายวิชาที่จะโอน ต๎อง
ได๎รับอนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษาย๎ายเข๎า
๒๑.๘ นักศึกษาที่ย๎ายคณะให๎คานวณระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่ได๎รับอนุมัติให๎โอนมาจากคณะเดิม รวมกับรายวิชาที่
เรียนในคณะที่รับเข๎าศึกษาด๎วย
๒๑.๙ นักศึกษาที่จะเปลี่ยนโปรแกรมวิชา จะต๎องมีเวลา
ศึกษาอยูํในสาขาวิชาเดิมมาแล๎วไมํน๎อยกวํา ๑ ปีการศึกษา
๒๑.๑๐ การเปลี่ยนโปรแกรมวิชา จะกระทาได๎ก็ตํอเมื่อได๎รับ
ความเห็นชอบจากคณบดีและให๎คณบดีอนุมตั ิแล๎วแจ๎งฝุายทะเบียนและ
ประมวลผล
๒๑.๑๑ นักศึกษาทีไ่ ด๎รบั อนุมัติให๎เปลี่ยนโปรแกรมวิชา จะต๎อง
ชาระคําธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข๎อ ๒๒ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๒๒.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเทํามหาวิทยาลัยและกาลังศึกษาใน
หลักสูตรทีมรี ะดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเปนน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยได๎รบั ความเห็นชอบจากคณบดี และได๎รับอนุมัติ
จากอธิการบดี
๒๒.๒ นักศึกษาที่ได๎รับการพิจารณารับโอนต๎องมีคณ
ุ สมบัติ
ตามข๎อ ๗
ข๎อ ๒๓ การเทียบโอนผลการเรียน ประสบการณ์ การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อขอยกเว๎นการเรียนให๎เปนนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
ข๎อ ๒๔ การลงทะเบียนเรียนข๎ามสถานศึกษา นักศึกษาอาจลงทะเบียน
ข๎ามสถานศึกษาได๎โดยได๎รับอนุมัตจิ ากมหาวิทยาลัย
ข๎อ ๒๕ การเรียนเพื่อเปลี่ยนคําระดับคะแนนสะสมเพื่อให๎เปนนไปตาม
เกณฑ์สาเร็จการศึกษา รายวิชาทีจ่ ะขอเปลี่ยนคําระดับคะแนนถ๎าเปนนการเรียนซ้า
จะต๎องเปนนรายวิชาที่ต่ากวํา C
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การคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะต๎องคิดทั้งคะแนนเดิม
และคะแนนใหมํสาหรับรายวิชาที่เรียนซ้า
ข๎อ ๒๖ รายวิชาใดที่นักศึกษาได๎ระดับคะแนน F หรือ E แล๎วแตํกรณี
นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนซ้ารายวิชานั้น แตํกรณีนักศึกษาได๎ระดับคะแนน E ใน
รายวิชาเลือกนักศึกษาอาจเลือกรายวิชาอื่นแทนได๎และนาผลการเรียนมาคิดคํา
คะแนนเฉลีย่ และรายวิชาที่ได๎ระดับคะแนน F ให๎บันทึกผลการเรียนแตํไมํนามา
คิดคําระดับคะแนนเฉลีย่
ข๎อ ๒๗ การลาพักการเรียน นักศึกษาอาจยื่นขอลาพักการเรียนได๎ใน
กรณีตํอไปนี้
๒๗.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข๎ารับราชการทหารกอง
ประจาการ
๒๗.๒ ได๎รับทุนแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหวํางประเทศหรือทุน
อื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
๒๗.๓ เจ็บปุวยจนต๎องพักรักษาตัวเปนนระยะเวลานานเกิน
ร๎อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคาสั่งแพทย์ โดยมี
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล
๒๗.๔ เมื่อนักศึกษามีความจาเปนนสํวนตัว อาจยื่นคาร๎องขอ
ลาพักการเรียนได๎ ถ๎าได๎เรียนในมหาวิทยาลัยแล๎วอยํางน๎อย ๑ ภาคการศึกษา
ข๎อ ๒๘. การลาพักการเรียนนักศึกษาต๎องยื่นคาร๎องตํอฝุายทะเบียน
และประมวลผลกํอนวันสอบปลายภาคไมํน๎อยกวํา ๓๐ วัน โดยผํานอาจารย์ที่
ปรึกษา คณบดี และได๎รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู๎ที่อธิการบดี
มอบหมาย
ในกรณีที่นักศึกษาได๎รับอนุมตั ิให๎ลาพักการเรียนให๎นับ
ระยะเวลาทีล่ าพักการเรียนอยูํในระยะเวลาการศึกษาด๎วย ยกเว๎นการลาพักการ
เรียนตามข๎อ ๒๗.๑ และ ๒๗.๒
นักศึกษาได๎รบั อนุมัติให๎ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข๎าเรียน
จะต๎องยื่นคาร๎องขอกลับเข๎าเรียนกํอนวันเปิดภาคเรียนไมํน๎อยกวํา ๒ สัปดาห์
ข๎อ ๒๙. การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกให๎ยื่นคาร๎องขอ
ลาออกและได๎รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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หมวด ๖
สถานภาพนักศึกษา
ข๎อ ๓๐ สถานภาพนักศึกษา
๓๐.๑ สถานภาพนักศึกษาสิ้นสุดลงด๎วย
๓๐.๑.๑ ตาย
๓๐.๑.๒ ลาออก
๓๐.๑.๓ ขาดคุณสมบัติของการเปนนนักศึกษา
๓๐.๑.๔ ไมํลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาใด
ศึกษาหนึง่ และไมํลาพักการเรียน
๓๐.๑.๕ ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากวํา
๑.๖๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนแล๎ว ๒ ภาคการศึกษาปกติ หรือได๎
คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากวํา๑.๘๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรหรือมี
ผลการเรียนแล๎ว ๔ ภาคการศึกษาปกตินับแตํวันเข๎าเรียน และทุกๆ สองภาค
การศึกษาปกติถัดไป
๓๐.๑.๖ เมื่อลงทะเบียนเรียนครบกาหนด
ระยะเวลาการศึกษา ตามข๎อ ๑๐ และยังไมํสาเร็จการศึกษา
๓๐.๑.๗ นักศึกษาไมํผํานรายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเปนนครั้งที่ ๒
๓๐.๑.๘ ให๎พ๎นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวําด๎วย
วินัยนักศึกษา
๓๐.๑.๙ เรียนครบตามหลักสูตรและได๎รับอนุมตั ิให๎
สาเร็จการศึกษา
๓๐.๒ ผู๎ที่มสี ถานภาพการเปนนนักศึกษาจะมีบัตรประจาตัว
นักศึกษาเปนนหลักฐานเพื่อประกอบการใช๎สิทธิตํางๆ ที่นักศึกษาพึงมีใน
มหาวิทยาลัย
๓๐.๓ การคืนสถานภาพการเปนนนักศึกษา นักศึกษาที่สิ้นสุด
สถานภาพการเปนนนักศึกษาตามข๎อ ๓๐.๑.๔ มีสิทธิในการขอคืนสภาพนักศึกษา
ได๎
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หมวด ๗
การเสนอให๎อนุปริญญาและปริญญา
ข๎อ ๓๑ การขอรับและอนุมตั ิอนุปริญญาและปริญญา
๓๑.๑ นักศึกษาที่มสี ิทธิจะขอรับปริญญา ต๎องศึกษารายวิชา
ตํางๆ ครบถ๎วนตามหลักสูตรและตามข๎อกาหนดของมหาวิทยาลัย โดยมีคําระดับ
คะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแตํ ๒.๐๐ ขึ้นไป มีเวลาเรียนเปนนไปตามข๎อ ๑๐ ยกเว๎นผู๎
ได๎รับโอนรายวิชา
๓๑.๒ นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร และปฏิบัตคิ รบตาม
ข๎อกาหนดและระเบียบแตํได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากวํา ๒.๐๐ อาจขอรับ
อนุปริญญาได๎ถ๎าได๎ศึกษาครบตามเกณฑ์หลักสูตรอนุปริญญา
๓๑.๓ ให๎นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต เมื่อคาดวําจะสอบ
ได๎ครบถ๎วนตามหลักสูตรตํอฝุายทะเบียนและประมวลผล ภายในเวลาที่กาหนด
๓๑.๔ ให๎คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตํงตั้งเปนนผู๎อนุมตั ิผล
การศึกษา
๓๑.๕ นักศึกษาต๎องชาระหนี้สินทัง้ หมดตํอมหาวิทยาลัยให๎
เรียบร๎อยเสร็จสิ้นกํอนจึงจะได๎รับการสเนอชื่อเพื่อขอรับปริญญา หรืออนุปริญญา
๓๑.๖ นักศึกษาที่สมควรได๎รับการเสนอชื่อให๎ได๎รับปริญญา
หรืออนุปริญญา จะต๎องเปนนผู๎มีความประพฤติทดี่ ี มีคณ
ุ ธรรมไมํขัดตํอระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและวินยั ของนักศึกษา
๓๑.๗ ให๎สภาวิชาการเสนอการให๎ปริญญาหรืออนุปริญญา
และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติปริญญา หรืออนุปริญญา
ข๎อ ๓๒ การให๎ปริญญาเกียรตินิยม
๓๒.๑ สอบได๎ในรายวิชาใดๆไมํต่ากวํา C ตามระบบคําระดับ
คะแนนหรือไมํได๎ F ตามระบบไมํมีคําระดับคะแนน
๓๒.๒ สอบได๎คําระดับคะแนนเฉลีย่ จากระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทําไมํน๎อยกวํา
๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตรได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา ๓.๖๐ ขึน้ ไปสาหรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ
๑ และได๎คาํ ระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและคําระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
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การศึกษาในมหาวิทยาลัยได๎ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแตํ ๓.๒๕ แตํไมํถึง ๓.๖๐
สาหรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๒
๓๒.๓ สาเร็จการศึกษาภายในกาหนดเวลาไมํเกินจานวนปี
การศึกษาที่ระบุไว๎ในหลักสูตร
๓๒.๔ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนรายวิชา ไมํมีสิทธิได๎รับ
ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
หมวดที่ ๘ บทเบ็ดเตล็ด
ข๎อ ๓๓ มหาวิทยาลัยมีสิทธิเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญาเมื่อตรวจ
พบวําผู๎สาเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตขาดคุณสมบัติ
ข๎อ ๓๔ ในระหวํางที่ยังไมํได๎ออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด
เพื่อปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้ให๎นา ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ
การศึกษาขั้นปริญญาตรีที่มผี ลใช๎บังคับอยูํกํอนหรือในวันที่ข๎อบังคับนี้ใช๎บังคับ มา
ใช๎โดยอนุโลม เทําที่ไมํขดั หรือแย๎งกับระเบียบนี้ จนกวําจะได๎ออกระเบียบ
ประกาศ ข๎อกาหนดหรือหลักเกณฑ์ตามข๎อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐
(ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
เรื่อง คําบารุงการศึกษาและคําธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาชาว
ตํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔
---------------ตามที่มหาวิทยาลัย ได๎ตราระเบียบวําด๎วยการรับและจํายเงิน
คําบารุงการศึกษา นักศึกษา ภาค ปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓
ไปแล๎วนั้น เพื่อให๎การดาเนินงานเกี่ยวกับการเก็บคําธรรมเนียมการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาชาวตํางประเทศ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด เปนนไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๑๖ แหํงระเบียบวําด๎วยการรับ
และจํายเงินคําบารุงการศึกษา นักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด เรื่องคําบารุงการศึกษาและคําธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาชาวตํางประเทศ ไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ คําธรรมเนียมการเรียนภาษาไทยสาหรับชาว
ตํางประเทศ ตลอดหลักสูตร ๖,๐๐๐ บาท
ข๎อ ๒ คําบารุงการศึกษาแบบเหมาจําย
(๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ๙,๕๐๐ บาท
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกิตน๎อยกวํา
แผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว๎ให๎ชาระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีทลี่ งทะเบียนเรียนไมํ
เกิน ๑๐ หนํวยกิต ภาคเรียนละ ๕,๕๐๐ บาท หากเกิน ๑๐ หนํวยกิต ให๎ชาระภาคเรียนละ
๙,๕๐๐ บาท
(๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกิตน๎อยกวํา
แผนการเรียนที่มหาวิทยาลัย
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กาหนดไว๎ให๎ชาระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีทลี่ งทะเบียนเรียนไมํเกิน ๑๐ หนํวยกิต ภาคเรียน
ละ ๗,๐๐๐ บาท
หากเกิน ๑๐ หนํวยกิต ให๎ชาระภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
คําธรรมเนียมอื่นๆ ให๎เปนนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วํา
ด๎วยการรับและจํายเงินคําบารุงการศึกษา นักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ทั้งนี้ ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๔ เปนนต๎นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
เรื่อง การแตํงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๘
-----------------ด๎วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด ต๎องการให๎การแตํงกายของนัก ศึกษา
เกิดความเปนนระเบียบเรียบร๎อยและเพื่อเกียรติภูมิแหํงนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏร๎อยเอ็ด จึงขอประกาศข๎อปฏิบัติ ในการแตํงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร๎อยเอ็ด ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้
๑. นักศึกษาภาคปกติหญิง
๑.๑ นักศึกษาใหมํ ให๎สวมกระโปรงสีดาหรือกรมทํา ความยาวคลุม
เขํ าพอประมาณ ห๎า มใช๎ ผ๎า ยีน ส์ ผ๎า สัก หลาด ผ๎า จอร์เ จีย ไมํ ผํา ชายกระโปรง
ด๎านข๎าง ใช๎เสื้อเชิ้ตสีขาว ทรงสุภาพ ไมํพับแขน เนื้อผ๎าเกลี้ยง ไมํมีลวดลาย ให๎ผํา
อกตลอด สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สวมรองเท๎าหุ๎มส๎นหรือรองเท๎าผ๎าใบสีขาว ถุง
เท๎าสีขาวไมํมีลวดลาย นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ให๎สวมรองเท๎าหุ๎มส๎นสีดา
๑.๒ นักศึกษาเกํา ให๎สวมกระโปรงสีดาหรือกรมทํา ความยาวคลุมเขํา
พอประมาณ ไมํผําชายกระโปรงด๎านข๎าง ห๎ามใช๎ผ๎ายีนส์ ผ๎าสักหลาด ผ๎าลูกไม๎ ผ๎า
จอร์เจีย ใช๎เสื้อเชิ้ตสีขาวทรงสุภาพไมํพับแขน ผ๎าเนื้อเกลี้ยงไมํมีลวดลาย ให๎ผําอก
ตลอด สวม รองเท๎าหุ๎มส๎นสีดา
๑.๓ นักศึกษาทุกชั้นปี ให๎ติดกระดุมโลหะเครื่องหมายสถาบันฯ ๕
เม็ด ติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ คาดเข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดโลหะ
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ
๒. นักศึกษาภาคปกติชาย
๒.๑ นักศึกษาใหมํ ให๎สวมกางเกงสีดาหรือกรมทําทรงสุภาพ เปนนผ๎า
เนื้อเกลี้ยง ห๎ามใช๎กางเกงยีนส์
๒.๒ นักศึกษาเกํา ให๎สวมกางเกงสีดาหรือกรมทําทรงสุภาพ เปนนผ๎าเนื้อ
เกลี้ยงห๎ามใช๎กางเกงยีนส์
๒.๓ นักศึกษาทุกชั้นปี ให๎สวมเสื้อเชิ้ตคอตั้งสีขาว แขนสั้นหรือแขนยาว
ไมํพับแขนเปนนผ๎าเนื้อเกลี้ยงไมํมีลวดลายผําอกโดยตลอดและติดกระดุมให๎
เรียบร๎อยให๎คาดเข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดโลหะเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยฯ
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สวมรองเท๎าหนังหรือผ๎าใบหุ๎มส๎นสีดา ห๎ามใสํรองเท๎าสาน หรือรองเท๎าแตะ สวม
ถุงเท๎าสีดา หรือสีเข๎มไมํมลี วดลาย
๒.๔ นั ก ศึ ก ษาชาย ต๎ อ งไมํ ไ ว๎ ผ มยาวเกิ น ควร โกนหนวดเคราให๎
เรียบร๎อยอยูํเสมอ
๓. นักศึกษาทุกชั้นปี ในกรณีวิชาชีพพิเศษ
๓.๑ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นวิ ช าพิ เ ศษที่ มี ภ าคปฏิ บั ติ ได๎ แ กํ พลศึ ก ษา
อุตสาหกรรมศิลป์ คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา เกษตรศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ ที่มี
ชั่วโมงฝึกงานอยํางตํอเนื่อง ให๎แตํงกายตามภาควิชากาหนด และให๎ถูกระเบียบที่
ภาควิชากาหนดไว๎ด๎วย
๓.๒ กรณีวันนั้น ๆ ไมํมีการเรียนวิชาพิเศษ (วิชาที่ต๎องฝึกภาคปฏิบตั ิ)
ให๎แตํงกายตามระเบียบวินัยของทางมหาวิทยาลัย ตามข๎อ ๑ และ ข๎อ ๒
๔. นักศึกษาโปรแกรมวิชาตําง ๆ
นักศึกษาที่มีชุดประจาโปรแกรมวิชา ทุกโปรแกรมวิชา มหาวิทยาลัยฯ
อนุญาตให๎แตํงชุดประจาโปรแกรมวิชาดังกลําวได๎ในวันพุธ ซึ่งเปนนวันที่มีกิจกรรม
ของนักศึกษา
๕. นักศึกษาภาค กศ.ปช.
๕.๑ นักศึกษาหญิงทุกรุํน ต๎องแตํงกายให๎สุภาพ โดยใช๎กระโปรงและ
เสื้อทรงสุภาพ ห๎ามสวมกางเกง ให๎สวมร๎องเท๎าหุ๎มส๎นหรือรองเท๎าสาน ห๎ามสวม
รองเท๎าแตะ
๕.๒ นักศึกษาชายต๎องแตํงกายให๎สุภาพ โดยใช๎กางเกงขายาว สวมเสื้อ
ทรงสุภาพ สวมรองเท๎าหุ๎มส๎นหนังหรือผ๎าใบ พร๎อมสวมถุงเท๎า ไมํสวมรองเท๎าแตะ
๕.๓ ในกรณีที่มีการเรียนวิชาพิเศษ หรือโปรแกรมวิชาที่มีภาคปฏิบัติ
ให๎ปฏิบัติตามหัวหน๎าโปรแกรมวิชากาหนดตามความเหมาะสม
๖. การแตํงกายในพิธีตําง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรือกิจกรรมวันสาคัญ
ของชาติ
๖.๑ นักศึกษาภาคปกติหญิงทุกชั้นปี ต๎องแตํงกายตามระเบียบของทาง
มหาวิทยาลัยฯ ตามที่ประกาศไว๎ใน ข๎อ ๑(๑.๑) และ ๑(๑.๓) พร๎อมติดกระดุมคอ
เสื้อเม็ดบน
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๖.๓ นักศึกษาภาคปกติชายทุกชั้นปี ต๎องแตํงกายตามระเบียบของทาง
มหาวิทยาลัยฯ ตามที่ประกาศไว๎ใน ข๎อ ๒(๒.๑) และ ๒(๒.๓) พร๎อมสวมเนคไท
มหาวิทยาลัยฯ
๖.๔ นักศึกษาภาค กศ.ปช. นักศึกษาชาย - หญิง ต๎องแตํงกายให๎สภุ าพ
ตามประกาศไว๎ในข๎อ ๕(๕.๑) และ ๕(๕.๒)
๗. นักศึกษาที่แตํงกายผิดระเบียบและแตํงกายไมํสุภาพตามข๎อ ๑ ข๎อ ๒
ข๎อ ๓ ข๎อ ๔ ข๎อ ๕ ข๎อ มหาวิทยาลัยฯ มีข๎อกาหนดดังนี้คือ
๗.๑ งดให๎ บ ริ ก ารในการติ ด ตํ อ ราชการกั บ หนํ ว ยงานตํ า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ เชํน สานักกิจการนักศึกษา ฝุายทะเบียนฝุายการเงิน ห๎องสมุด
ฯลฯ
๗.๒ มหาวิทยาลัยฯ ไมํอนุญาตให๎ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ
๗.๓ มหาวิทยาลัยฯ ไมํอนุญาตให๎เข๎าเรียน และเข๎าสอบปลายภาคเรียน
โดยเด็ดขาดนักศึกษาคนใดที่ไมํปฏิบัติตามประกาศนี้ ถือวําฝุาฝืนประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ วําด๎วยการแตํงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๔๘ จะต๎องได๎รับโทษตามระเบียบสภาการฝึกหัดครู วําด๎วย การลงโทษ
นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๒๒
จึงประกาศมาให๎ทราบและให๎ถือปฏิบัติเปนนแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ เมษายน ๒๕๔๘

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมพิ ันธุ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
เรื่อง การลงทะเบียนเกิน ๑๒ หนํวยกิต ของนักศึกษา ภาค กศ.ปช.
------------อ๎างถึงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ดวําด๎วยการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๔๔
ข๎อ ๑๑ ความวํา “ในการจัดการเรียนการสอนให๎นักศึกษาลงทะเบียน
ได๎ไมํเกินภาคเรียนละ ๑๒ หนํวยกิต ในกรณีที่นักศึกษารายใดที่มีความจาเปนน
สถาบันอนุญาตให๎ลงทะเบียนได๎เกินภาคเรียนละ ๑๒ หนํวยกิต แตํต๎องไมํเกิน
๑๕ หนํวยกิต หรือให๎อยูํในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการอานวยการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน ” มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ดจึงกาหนด หลักเกณฑ์การ
ลงทะเบียนเรียน ๑๒ หนํวยกิต แตํไมํเกิน ๑๕ หนํวยกิต ได๎ในกรณีตํอไปนี้
(๑) กรณีที่เปนนหนํวยกิตตํอเนื่อง เมื่อนับหนํวยแล๎วต๎องไมํเกิน ๑๓
หนํวยกิต
(๒) วิชาที่ขออนุมัติลงเกินเปนนรายวิชาเก็บที่มีเกรดเปนน ผ, มผ, เชํน
วิชาเก็บกลุํมเนื้อหา กลุํมวิชาชีพครู
(๓) ในกรณีของการซํอม “ E ”
(๔) ในกรณีเปนนนักศึกษาภาคเรียนสุดท๎ายของหลักสูตร
(๕) ในกรณีที่เปนนรายวิชาการทดลองสอนวิชาเอก, การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู , การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
(๖) บรรดาระเบี ย บ ค าสั่ ง ประกาศ หรื อ ข๎ อ บั ง คั บ ใดในสํ ว นที่
กาหนดให๎แล๎วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย๎งกับระเบียบนี้ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
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โดยนักศึกษาจะต๎องเขียนคาร๎องขอลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๒ หนํวยกิต
เพื่อขออนุมัติตํอสถาบันฯ เปนนรายบุคคลและจะลงทะเบียนได๎เมื่อได๎รับการอนุมัติ
แล๎วเทํานั้น
ให๎ปฏิบัติตามประกาศนี้สาหรับนักศึกษา กศ.ปช. รุํนที่ ๖ เปนนต๎นไป
และใช๎กับนักศึกษา ตั้งแตํ
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๔๔
จึ งประกาศให๎ ท ราบและยึ ด ถื อ เปน น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการ
บริหารโครงการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
เรื่อง เกณฑ์การลงทะเบียนและระยะเวลาเรียนของนักศึกษา ภาค กศ.ปช.
------------เพื่อให๎การควบคุมการบริหารการจัดการเรียนการสอนมีความชัดเจน
มากขึ้น บังเกิดผลดีแกํทางราชการและเพิ่มคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ร๎ อ ยเอ็ ด จึ ง ได๎ ก าหนดเกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การลงทะเบี ย นของนั ก ศึ ก ษาและ
ระยะเวลา การเรียนดังตํอไปนี้
(๑) ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ของนักศึกษาตามโครงการก
ศ.ปช. ในแตํละปีการศึกษา ให๎นักศึกษา ลงทะเบียนได๎ไมํเกิน ๑๒ หนํวยกิต
(๒) ภาคเรี ย นที่ ๓ ของนั ก ศึ ก ษาตามโครงการ กศ.ปช. ในแตํ ล ะปี
การศึกษาให๎นักเรียนลงทะเบียนได๎ไมํเกิน ๑๐ หนํวยกิต
(๓) การเรียนในระดับอนุปริญญา ๒ ปี และปริญญาตรี ๒ ปี นักศึกษา
จะต๎องลงทะเบียนเรียนไมํน๎อยกวํา ๗ ภาคเรียนจึงจบการศึกษาได๎
(๔) กรณี ที่นักศึกษาจบการศึกษาในระดับนั้นๆ มานานแล๎ว กลับมา
ศึ ก ษาในระดั บ เดิ ม หรื อ ต่ ากวํ า ในโปรแกรมใหมํ แ ละได๎ ท าเรื่ อ งขอยกเว๎ น ใน
รา ยวิ ช า ในบา งสํ วน นั ก ศึ กษาจ ะต๎ องลงทะ เบี ยนเรี ยนไมํ น๎ อ ยกวํ า
๓ ภาคเรียน จึงจะจบการศึกษาได๎
(๕) บรรดาระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือข๎อบังคับใดในสํวนที่กาหนดให๎
แล๎วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย๎งกับระเบียบนี้ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ทั้งนี้ใ ช๎ห ลัก เกณฑ์ ตั้งแตํภ าคเรี ย นที่ ๓ ของนั กศึ กษาตามโครงการ
กศ.ปช. รุํนที่ ๖ เปนนต๎นไป
จึ งประกาศให๎ ท ราบและยึ ด ถื อ เปน น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการ
บริหารโครงการ
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาทุน
..................................................................
เพื่อให๎แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาที่ได๎รับการจัดสรรทุน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วําด๎วยการยกเว๎นคําเลําเรียน คําบารุง
การศึกษาและคําธรรมเนียมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และนักศึกษาทุนแลกเปลีย่ น
(นักศึกษาเวียดนาม) เปนนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุดตาม
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรทุนให๎กับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร๎อยเอ็ด จึงออกประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาทุนไว๎
ดังตํอไปนี้
๑. นักศึกษาที่จะต๎องทากิจกรรมตามประกาศนี้ ได๎แกํ นักศึกษาทีไ่ ด๎รับ
การจัดสรรทุน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วําด๎วยการยกเว๎นคําเลําเรียน
คําบารุงการศึกษาและคําธรรมเนียมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และนักศึกษาทุน
แลกเปลีย่ น (นักศึกษาเวียดนาม)
๒. ให๎นักศึกษาทุน ตาม ๑. ทากิจกรรมทางด๎านวิชาการหรือทางด๎าน
อาสาพัฒนา ไมํน๎อยกวํา ๓๖ ชั่วโมงตํอหนึ่งภาคการศึกษา
๓. กิจกรรมทางด๎านวิชาการหรือทางด๎านอาสาพัฒนา จะต๎องได๎รับการ
อนุมัติจากฝุายกิจการนักศึกษากํอนเริ่มทากิจกรรม
๔. กิจกรรมทางด๎านวิชาการหรือทางด๎านอาสาพัฒนาตามประกาศนี้
ไมํถือวําเปนนกิจกรรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วําด๎วย การจัด
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ทั้งนี้ การทากิจกรรมตามประกาศนี้ให๎ใช๎กับนักศึกษาทุน ตั้งแตํภาค
เรียนที่ ๑ /๒๕๕๑ เปนนต๎นไป
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
เรื่อง การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพตํางประเทศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๕๔
......................................
อาศัยอานาจอานาจตามความในข๎อ ๕ แหํงข๎อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วําด๎วยการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรี
และปริญญาตรี(ตํอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วชิ าชีพตํางประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร๎อยเอ็ดไว๎ ดังนี้
ข๎อ ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกีย่ วข๎องกับการฝึกงานหรือ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตํางประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ดให๎
เปนนไปตามประกาศนี้
ข๎อ ๒. ให๎นักศึกษาที่ต๎องการจะไปฝึกงานหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ตํางประเทศเสนอเรื่องขออนุญาตตํออธิการบดี โดยผําน
ฝุายฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วชิ าชีพของคณะหรือวิทยาลัยที่นักศึกษากาลัง
ศึกษาอยูํในขณะนั้น
ข๎อ ๓. ให๎ฝุายฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
หรือวิทยาลัย เสนอเรื่องดังกลําวให๎คณบดีพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
ข๎อ ๔. เมื่อคณบดีพิจารณาให๎ความเห็นชอบแล๎ว ให๎นาเสนอ
เรื่องดังกลําวให๎อธิการบดีพิจารณาอนุญาตตํอไป
ข๎อ ๕. คําใช๎จํายในการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
ตํางประเทศของนักศึกษาให๎นักศึกษาเปนนผู๎รับผิดชอบเองทั้งหมด
ข๎อ ๖. การนิเทศนักศึกษาที่ตํางประเทศให๎เปนนไปตาม
ระเบียบข๎อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย

132
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมพิ ันธุ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง แนวปฏิบัติและขัน้ ตอนการขอย้ายสาขาวิชา
-----------------------------อ๎างถึง ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วําด๎วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตํอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ ข๎อ ๒๑
การย๎ายคณะ และ/หรือ การเปลี่ยนสาขาวิชา นั้น จากมติที่ประชุมคณบดีเมื่อ
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เห็นสมควรวางแนวปฏิบัติการย๎ายสาขาวิชาของ
นักศึกษาให๎เปนนไปอยํางเหมาะสม จึงกาหนดแนวปฏิบัติในการขอย๎ายสาขาวิชา
ดังนี้
๑. นักศึกษาที่ประสงค์จะย๎ายสาขาวิชา ต๎องเปนนนักศึกษาที่มีเวลาเรียน
ภายใต๎แผนการเรียนของสาขาวิชาเดิมไมํน๎อยกวํา ๑ ปีการศึกษา และมีหนํวย
กิตสะสมแล๎วไมํน๎อยกวํา ๓๐ หนํวยกิตและมีคณ
ุ สมบัติตามที่คณะหรือสาขาวิชา
ที่นักศึกษาจะย๎ายเข๎ากาหนด
๒. ต๎องมีสภาพเปนนนักศึกษาสมบูรณ์ คือ มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมไมํ
ต่ากวํา ๒.๐๐
๓. การขอย๎ายสาขาวิชาต๎องผํานความเห็นชอบจากคณบดีโดยผําน
ความเห็นชอบจากหัวหน๎าสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษา
๔. นักศึกษาต๎องยื่นคาร๎องขอย๎ายสาขาวิชาตํอสานักวิชาการและ
ประมวลผล ภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
๕. การย๎ายสาขาวิชา ให๎จัดทาได๎เฉพาะในคณะหรือวิทยาลัยเดียวกัน
และย๎ายได๎ไมํเกิน ๑ ครั้ง
๖. การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม ให๎คานวณแต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษาจากสาขาวิชาเดิม รวมกับรายวิชาที่ศึกษาในสาขาใหมํ
๗. นักศึกษาที่ย๎ายสาขาวิชาจะต๎องมีเวลาศึกษาอยูํในสาขาวิชาที่ตนย๎าย
เข๎า อยํางน๎อย ๒ ปีการศึกษากํอนสาเร็จการศึกษา
๘. ผู๎ที่ได๎รับอนุมตั ิให๎ย๎ายสาขาวิชา ต๎องชาระคําธรรมเนียมในการขอ
ย๎ายสาขาวิชา ๓๐๐ บาท
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์เสริมศรี สุทธิสงค์)
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ ปฏิบตั ริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าห้องสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
…………………………………………………………….
การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
๑. สิ่งที่นักศึกษาจะต๎องเตรียมนามาในวันสอบ มีดังนี้
๑.๑ บัตรประจาตัวนักศึกษา หรือ บัตรแสดงตนที่
หนํวยงานราชการออกให๎
๑.๒ ปากกา ยางลบ ดินสอที่มีความดาเทํากับ ๒B หรือ
มากกวํา
๒. สิ่งที่ห๎ามนาเข๎าห๎องสอบโดยเด็ดขาด หากกรรมการกากับการ
สอบตรวจพบวําผู๎ใดนาเข๎ามาในห๎องสอบจะถือวํามีเจตนากระทาการทุจริต
ในการสอบ และต๎องยุติการสอบทันที ได๎แกํ
๒.๑ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เชํน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เปนนต๎น
๒.๒ เครื่องคานวณ อุปกรณ์ที่ใช๎คานวณได๎ ยกเว๎น
รายวิชาที่อาจารย์ผู๎สอนอนุญาต
๒.๓ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง
๒.๔ เอกสาร ตารา กระเป๋าตําง ๆ กระเป๋าสะพาย
สุภาพสตรีการปฏิบัติตามระเบียบ
๑. แตํงกายให๎สุภาพเรียบร๎อยตามประกาศการแตํงกายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ดพ.ศ.๒๕๔๘
๒. นักศึกษาที่ไปถึงห๎องสอบหลังจากที่ได๎เริ่มทาข๎อสอบแล๎ว ๓๐
นาที จะไมํได๎รับอนุญาตให๎เข๎าห๎องสอบ
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๓. ต๎องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห๎องสอบ และสถานที่สอบ
กาหนดให๎ ผู๎ใดนั่งสอบผิดสถานที่สอบจะไมํได๎รับ การตรวจ
กระดาษคาตอบ
๔. ห๎ามคัดลอกข๎อสอบ หรือนาแบบทดสอบ และกระดาษคาตอบ
ออกจากห๎องสอบโดยเด็ดขาด
๕. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนา ของกรรมการกากับ
การสอบหรือเจ๎าหน๎าที่คุมสอบโดยเครํงครัด
๖. เมื่อหมดเวลาทาข๎อสอบ กรรมการกากับการสอบ หรือ
เจ๎าหน๎าที่คุมสอบสั่งให๎หยุดทาข๎อสอบต๎องหยุดทันที และจะออกจากห๎อง
สอบได๎ตํอเมื่อกรรมการกากับการสอบ หรือเจ๎าหน๎าที่คุมสอบได๎อนุญาต
แล๎วการยุติการทาข้อสอบ
หากผู๎ใดมีสิ่งที่ห๎ามนาเข๎าห๎องสอบในระหวํางดาเนินการสอบ ผู๎นั้น
จะต๎องยุติการทาข๎อสอบทันทีและจะออก จากห๎องสอบได๎เมื่อหมดเวลา ทา
ข๎อสอบ รวมทั้งจะไมํตรวจให๎คะแนนสาหรับบุคคลนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์เสริมศรี สุทธิสงค์)
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นคาร้องขอเปิดรายวิชาเรียน
----------------------------------------ด๎วยสานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด จัดตั้ง
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎บริการงานวิชาการ สํงเสริมและพัฒนามาตรฐานงาน
วิชาการ ประสานงาน และดาเนินงานตําง ๆ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษานั้น
เพื่อให๎กระบวนการขั้นตอนการยืน่ คาร๎องขอเปิดรายวิชาเปนนไปด๎วยความ
เรียบร๎อยและให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สานักวิชาการและประมวลผล จึงกาหนด
แนวปฏิบัติการยื่นคาร๎องขอเปิดรายวิชา โดยมีเงื่อนไขดังตํอไปนี้
นักศึกษาที่จะขอมีสิทธิ์ขอเปิดรายวิชาเรียนเปนนกรณีพิเศษเปนน
รายบุคคลนั้น จะต๎องอยูํในเงื่อนไขตํอไปนี้
๑. เปนนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท๎ายที่จะจบการศึกษาและไมํมี
วิชาเปิดสอน
๒. นักศึกษาตกค๎าง
๓. จะต๎องเปนนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก
๔. จะต๎องดาเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับแตํเปิดภาค
การศึกษา
๕. การอนุญาตหรือไมํอนุญาต เปนนสิทธิ์ของอาจารย์ผสู๎ อนซึ่ง
รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ และได๎รบั ความ
เห็นชอบจากคณบดี
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ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเรียน
รับคาร๎องที่สานักวิชาการและประมวลผล
กรอกรายละเอียดตํางๆ พร๎อมเหตุผล
ติดตํออาจารย์ผู๎สอนประจารายวิชา
พิจารณาอนุญาต/ลงนาม
เสนอคณบดีพิจารณา/ลงนาม
ยื่นคาร๎องที่สานักวิชาการและประมวลผล
พิจารณาตามลาดับ
นักศึกษาฟังผล/ลงทะเบียน
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์เสริมศรี สุทธิสงค์)
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
----------------------------------------ด๎วยสานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎บริการด๎านงานวิชาการ งานสํงเสริม
และพัฒนามาตรฐานงานวิชาการ ประสานงาน และดาเนินงานตําง ๆ ทั้ง
คณาจารย์และนักศึกษานั้น เพื่อให๎กระบวนการขั้นตอนการยื่นคาร๎องขอสาเร็จ
การศึกษาเปนนไปด๎วยความเรียบร๎อยและให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สานักวิชาการ
และประมวลผลจึงกาหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นคาร๎องขอสาเร็จ
การศึกษา โดยมีเงื่อนไขดังตํอไปนี้
๑. นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของตนเองให๎
ครบถ๎วนตามโครงสร๎างสูตร รายวิชาเรียนและมีผลการเรียนถูกต๎อง ตามใบ
รายงานผลการศึกษาฉบับตรวจสอบสาเร็จ ออกให๎โดยสานักวิชาการและ
ประมวลผล โดยรับคาร๎องและกรอกคาร๎องขอสาเร็จการศึกษาให๎ครบถ๎วนและ
ชัดเจน ให๎อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให๎ครบ
ตามโครงสร๎างหลักสูตร(Download หลักสูตรได๎ที่
http://academic.reru.ac.th)
๒. นักศึกษานาคาร๎องไปดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว๎ใน
คาร๎อง และชาระคําขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด แล๎วยื่นที่สานักวิชาการและประมวลผลตามกาหนดในปฏิทินการศึกษา
หลักฐานที่ต๎องแนบมีดังนี้
๑) รู ป ถํ า ยสี ขนาด ๒ นิ้ ว ๒ รู ป (ส าหรั บ ติ ด
ใบรับรองคุณวุฒิ)
๒) รู ป ถํ า ยสี ขนาด ๑ นิ้ ว ๒ รู ป (ส าหรั บ ติ ด ใบ
รายงานผลการศึกษา)
๓) สาเนาทะเบียนบ๎าน ๑ ฉบับ
๔) สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (วุฒิเดิมที่ใช๎
สมัคร) จานวน ๑ ฉบับสาหรับกรณีที่นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาให๎แนบ
หลักฐานการเทียบโอนรายวิชาประกอบด๎วย
๕) ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ๎ามี) กรณีที่
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ดเสนอชื่ออนุมัติสาเร็จการศึกษาและอนุมัติการให๎
ปริญญาบัตรเรียบร๎อยแล๎ว ไมํสามารถดาเนินการได๎
๓. นักศึกษาหมูํเรียนพิเศษทีส่ าเร็จการศึกษากํอนหรือหลัง
ให๎ดาเนินการเชํนเดียวกับนักศึกษาหมูํเรียนปกติ
๔. สาหรับนักศึกษาที่ยื่นคาร๎องขอสาเร็จการศึกษาไว๎แล๎วแตํ
ไมํสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด ให๎ดาเนินการยื่นคาร๎องใหมํตาม
ปฏิทินการศึกษาในภาคเรียนถัดไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์เสริมศรี สุทธิสงค์)
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการแก้ไขผลการศึกษาสาหรับ
อาจารย์ผู้สอน
----------------------------------------ด๎วยสานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎บริการด๎านงานวิชาการ งานสํงเสริม
และพัฒนามาตรฐานงานวิชาการ ประสานงาน และดาเนินงานตําง ๆ ทั้ง
คณาจารย์และนักศึกษานั้น เพื่อให๎กระบวนการขั้นตอนการแก๎ไขผลการศึกษา
สาหรับอาจารย์ผู๎สอนเปนนไปด๎วยความเรียบร๎อยและให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สานักวิชาการและประมวลผล จึงกาหนดแนวปฏิบตั ิการแก๎ไขผลการศึกษา โดยมี
เงื่อนไขดังตํอไปนี้
๑. กรณีแก๎ไขผลการศึกษาหลังจากอาจารย์ผสู๎ อนสํงผล
การศึกษาถึงสานักวิชาการและประมวลผลแล๎ว ให๎ปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ อาจารย์ผู๎สอนต๎องทาบันทึกข๎อความ ถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด โดยผํานคณะกรรมการ พิจารณาผล
การศึกษาประจาคณะ/วิทยาลัย อีกครั้ง พร๎อมแนบหลักฐานผลการพิจารณา
๑.๒ อาจารย์ผู๎สอนต๎องแนบหลักฐานใบสํงผลการ
เรียน (ทบ.มรอ./ตรี-โท 5 ) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ฉบับเดิมและฉบับ
ใหมํ
๑.๓ อนุญาตให๎แก๎ไขผลการศึกษาได๎ภายในภาค
การศึกษานั้นๆ
๒. กรณีแก๎ไขผลการศึกษาของนักศึกษาที่มีระดับคะแนน I
ให๎ปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ การแก๎ไขระดับคะแนน I นักศึกษาจะต๎องยื่น
คาร๎องตามปฏิทินการศึกษาประจาภาคเรียนถัดไป หากพ๎นกาหนดตามปฏิทิน
สานักวิชาการและประมวลผลจะไมํรับคาร๎อง อาจารย์ผสู๎ อนสามารถดาเนินการ
ตามดุลพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาถัดไป อาจารย์ผสู๎ อนต๎องดาเนินการสํงผล
การศึกษาของนักศึกษาที่มีระดับคะแนน I ทุกกรณี ตามแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัย โดยผํานคณบดีคณะ/วิทยาลัย
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๒.๒ เมื่อสํงผลการศึกษาถึงสานักวิชาการและ
ประมวลผลแล๎วไมํอนุญาตให๎อาจารย์ผสู๎ อนแก๎ไขผลการศึกษาอีก
๒.๓ ไมํอนุญาตให๎นักศึกษานาสํงผลการศึกษาด๎วย
ตนเอง
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์เสริมศรี สุทธิสงค์)
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ ปฏิบตั ริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด

