
 
 

ค าน า 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้น
พัฒนาท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญต่อชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
จะออกมามีบทบาทส าคัญในการชี้น าสังคมและประเทศชาติ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในกระบวนการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญที่สุดในการผลิตบัณฑิต เพราะนอกเหนือจากภาระงาน
สอน ซึ่งเป็นภาระงานหลัก ยังต้องมีการท าวิจัย เขียนต ารา บทความ
ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และอีก
บทบาทหนึ่งที่ส าคัญ ก็คือ อาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะ วิทยาลัย และได้รับการแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ในการช่วยเหลือ 
แนะน านักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ช่วยดูแลนักศึกษาในเรื่องของ
การศึกษาตามหลักสูตรและแผนก าหนดการศึกษา การใช้บริการ
สวัสดิการ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ตลอดเวลาที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจนครบหลักสูตร ดังนั้นอาจารย์ที่
ปรึกษาจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยที่มีส่วน
ผลักดันให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
 ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาควรจะมีคูมือและควรทราบถึง
คุณลักษณะของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี มีจรรยาบรรณของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ส านักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



 
 

ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 
 
 เอกสาร คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เล่มนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เ พ่ือให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และเป็นผู้พัฒนาตนเองจนเต็ม
ความสามารถโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ชี้แนะและส่งเสริม 
 เอกสารชุดนี้ เป็นเพียงแนวทางเสนอแนะเท่านั้น ไม่เพียง
พอที่จะให้ค าปรึกษาที่ดี ได้  อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องดู เอกสาร 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนว
ปฏิบัติกับงานของส านักวิชาการและประมวลผล คู่มือนักศึกษา 
หลักสูตร และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
 ส านักวิชาการและประมวลผลหวังว่า เอกสารเล่มนี้คงจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามสมควร 
 
 
 
    ส านักวิชาการและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                    สารบัญ    
                 หน้า 
ความหมายของอาจารย์ที่ปรึกษา    1 
ความส าคัญของอาจารย์ที่ปรึกษา    1 
วัตถุประสงค์ของงานอาจารย์ที่ปรึกษา   5 
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา    6 
ข้อปฏิบัติส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา    7 
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา    8 
ข้อมูลที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ    11 
การเตรยีมการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา   13 
เทคนิคการให้ค าปรึกษา     15 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการช่วยเหลือนักศึกษา 18 
การบันทึกการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา   19 
การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา    19 
การให้ความช่วยเหลือด้านการปรับตัวและสังคม  24 
ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  26 
การติดต่อส านักวิชาการและประมวลผล   27 
แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน    27 
เกณฑ์การพิจารณาเกียรตินิยม    28 
เกณฑ์การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   29 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   30 
เกณฑ์การมีสิทธิ์สอบปลายภาค    31 
 
 
   
 



 
 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

ภาคผนวก ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่างๆ  32 
ภาคผนวก ขั้นตอนการท าเรื่องขอใบค าร้องต่าง   43 

- ค าร้องทั่วไป     44 
- ค าร้องขอใบรับรองต่าง ๆ   45 
- ค าร้องขอลาพักการเรียน   46 
- ค าร้องขอเพ่ิมรายวิชาเรียน/อาศัยเรียน  47 
- ค าร้องขอแก้ระดับคะแนน “I”   48 
- ค าร้องขอแก้ “E” และ “F”   49 
- ค าร้องขอถอนและยกเลิกรายวิชาเรียน  51 

ภาคผนวก ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวกับการจัดการ 
          ศึกษา      57 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย 
การรับและจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา นักศึกษา 
ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556   58 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย 
การรับและจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา นักศึกษา 
ภาคปกติ พ.ศ. 2555    60 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย 
การรับและจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการ 
ศึกษาเพ่ือประชาชน พ.ศ. 2555   65 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย  
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียน 
พ.ศ. 2548     70 
     



 
 

สารบัญ (ต่อ) 
      หน้า 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย  
การใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2544  76 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย 
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและ 
การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2553  80 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย 
การเก็บเงินค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต พ.ศ. 2554 82 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย 
เงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหม่ พ.ศ. 2554 83 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด 
กิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2520     87 
-    ระเบียบสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการพานักศึกษา 
ไปนอกสถานที่ พ.ศ. 2537   89 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วยการยก 
เว้นค่าบ ารุงการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีสร้างชื่อเสียง 
ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551   93 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วยวินัย 
นักศึกษา พ.ศ. 2552    96 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วยการ 
จัดการศึกษาเพ่ือประชาชน พ.ศ. 2549  102 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วยการ 
ศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 106 
พ.ศ. 2550 



 
 

สารบัญ (ต่อ) 
          หน้า 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง 
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาของ 

 นักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2554      120 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง 
การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2548        122 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง 
การลงทะเบียนเกิน 12 หน่วยกิต ของนักศึกษา  
ภาค กศ.ปช.         125  
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง 
เกณฑ์การลงทะเบียนและระยะเวลาเรียนของ 
นักศึกษา ภาค กศ.ปช.        127  
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาทุน     129 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง 
การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ 
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
พ.ศ. 2554          131 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง 
แนวปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติการขอย้ายสาขาวิชา   133 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ (ต่อ) 
         หน้า 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง       
แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าห้องสอบ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2556      135  
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง 
แนวปฏิบัติและข้ันตอนการยื่นค าร้องขอเปิดรายวิชา     137 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง 
แนวปฏิบัติและข้ันตอนการยื่นค าร้องขอส าเร็จ 
การศึกษา         139  
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง 
แนวปฏิบัติและข้ันตอนการแก้ไขผลการศึกษาส าหรับ 
อาจารย์ผู้สอน         141 

 
 
 

 



 
 
ความหมายของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเพ่ือท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
ทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม การ
เข้าร่วมกิจกรรม การวางแผน และการเตรียมตัวเพ่ืออาชีพ ให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนอย่างเป็นระบบ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาตนเองและมี
ความก้าวหน้า ส่งผลต่อการประสบผลส าเร็จในอนาคต อีกทั้งคอย
ตักเตือนดูแลความประพฤติ ให้ค าปรึกษา และให้ก าลังใจเพ่ือให้
นักศึกษาพัฒนาตนเป็นคนเก่ง คนดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีความสุข 
 การให้ค าปรึกษา หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือ 
ติดต่อสื่อสารกันด้วยวาจาและกิริยาท่าทาง ที่เกิดจากสัมพันธภาพทาง
วิชาชีพของบุคลคลอย่างน้อย 2 คน คือ ผู้ให้และผู้รับค าปรึกษา  ผู้ให้
ค าปรึกษาในที่นี้หมายถึง ครูหรืออาจารย์ที่มีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการ
ให้ค าปรึกษา มีความรู้และทักษะในการให้ค าปรึกษา ท าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้รับค าปรึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ก าลังประสบความ
ยุ่งยากใจ หรือมีความทุกข์และต้องการความช่วยเหลือให้เข้าใจตนเอง 
เข้าใจสิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะในการตัดสินใจ และหาทางออกเพ่ือลด
หรือขจัดความทุกข์ความยุ่งยากใจด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
 
ความส าคัญของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
เป็นรากฐานและเครื่องมือ อันส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การที่ประเทศใดจะเจริญรุ่งเรืองและบรรลุเป้าหมายได้ 



 
 

ประชาชนของประเทศนั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับการพัฒนาให้ถูกทิศทาง มี
ความรู้ความสามารถ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ทันเหตุการณ์ แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เด็กและเยาวชนใน
วัยเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน ติดยาเสพติด เที่ยว
กลางคืน เล่นการพนัน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น 
 ดังนั้นภารกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยประการหนึ่ง คือ การ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้ เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
บุคลิกภาพที่ สมบูรณ์มีมนุษย์สัม พันธ์  มีความรู้  คู่ คุณ ธรรม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
ภารกิจดังกล่าว จะส าเร็จลุล่วงด้วยดี ต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย
ประการ อาทิ  ปรัชญาจองมหาวิทยาลัย  สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย ระบบการท างาน  และการปฏิบัติตามภารกิจที่
รับผิดชอบของคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ยอกจากนี้
องค์ประกอบที่ส าคัญที่มีควรมองข้าม คือ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นบุคคลที่หาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเพ่ือให้
ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านวิชาการ ด้าน
การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม การเข้าร่วมกิจกรรม 
การวางแผนและการเตรียมตัวเพ่ืออาชีพ เป็นต้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึง
นับ เป็นบุคคลที่ มี ความใกล้ชิ ดกับนักศึกษา เป็นตั วแทนของ
มหาวิทยาลัยในการท าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ดังนั้นผู้ท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่
ถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
 บทบาทและภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นบทบาทที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา รวมทั้งเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะเกื้อหนุนให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีส่วนส าคัญดังนี้ 



 
 

 1. ด้านวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จทางด้านวิชาการของนักศึกษา กล่าวคือ อาจารย์ที่ปรึกษา
จะช่วยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร การ
ลงทะเบียนวิชาเรียน วิธีการเรียน การวัดผล ตลอดจนแนวทาง
การศึกษาที่นักศึกษาจะสามารถจบหลักสูตรไปได้อย่างราบรื่น 
 2. ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีส่วนส าคัญ ใน
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา เช่น การแต่งกายให้ถูกระเบียบและ
เหมาะกับโอกาส กิริยามารยาท การเข้าสังคม การประพฤติปฏิบัติให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทย การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การรู้จักเกลเทศะ ตลอดจนคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์ 
ความวิริยะอุตสาหะ และความรับผิดชอบ เป็นต้น 
 3. ด้านการท ากิจกรรมต่าง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีส่วน
กระตุ้นและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย อาทิ การปฐมนิเทศ วันไหว้ครู งานแห่เทียนจ าน าพรรษา 
งานกีฬาสีภายในและภายนอก งานวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ 
การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ชมรม หรือสโมสรนักศึกษา เพ่ือฝึกการเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดีในสังคมประชาธิปไตย การท างานร่วมกัน การ
แสดงออกในความรู้ความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา หรือความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
 4. ด้านบริการต่าง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษามีความส าคัญในการ
แนะน าบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้
ทราบ เช่น บริการแนะแนวสนเทศ บริการอาชีพต่าง ๆ บริการตรวจ
สุขภาพ บริการของงานทุนและงานแนะแนว บริการจากส านักวิชาการ
และประมวลผล บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือส านักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 



 
 

 5. ด้านการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษามี
ส่วนส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้นักศึกษาช่วยสร้าง
เสริมและรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับมหาวิทยาลัยโดยพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้มี
ศักยภาพสูงจนเป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น ความรู้ความสามารถ
ทางด้านการเรียน การสอบชิงทุน การได้รับถ้วยหรือโล่รางวัลด้านกีฬา 
ดนตรี และการแสดง หรือการแข่งขันและการประกวดต่าง ๆ 
 6. ด้านการวางแผนชีวิตและการเลือกอาชีพ อาจารย์ที่ปรึกษา
มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นให้นักศึกษาวางแผนชีวิตและเลือกอาชีพ 
โดยประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น งานทุนและงานแนะแนว งานจิตวิทยา
การปรึกษา ฝ่ายจัดหางานของกรมแรงงาน 
 7. ด้านการเป็นสมาชิกของสังคมและเป็นพลเมืองดีของชาติ 
อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนส าคัญในการเสริมสร้าง สนับสนุนและกระตุ้นให้
นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเป็น
พลเมืองดีของชาติโดยเสียสละอุทิศกาย ก าลังใจ การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ปฏิบัติตามกฏระเบียบและกติกาที่
ก าหนดไว้  มี คว ามจงรั กภั กดี ต่ อมหาวิทยาลั ย  ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 จากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่ าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
องค์ประกอบที่ ส าคัญประการหนึ่ ง  ที่มีผลต่อความส าเร็จของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ 
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม การเข้าร่วม
กิ จ ก ร รม  ก า ร ว า ง แผน และกา ร เ ต รี ย มตั ว เ พ่ื อ อ า ชี พ  ห า ก
สถาบันอุดมศึกษาให้ความสนใจ เอาใจใส่การพัฒนาระบบงานอาจารย์
ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี จะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตเป็นอย่างมากกับ
ทั้งยังช่วยให้งานบริการ งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา และอ่ืน ๆ 



 
 

ของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว ลดปัญหาต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับตัวนักศึกษาลงไปได้มาก ซึ่งถ้าสถาบันอุดมศึกษาใดปราศจากปัญหา 
หรือปัญหาต่าง ๆ ลดน้อยลง ก็ย่อมมี เวลามีพลังเ พ่ิมขึ้นในการ
สร้างสรรค์พัฒนามหาวิทยาลัย จึงกล่าวได้ว่า อาจารย์ที่ปรึกษามี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 1. เพ่ือให้เกิดกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย
กับนักศึกษา สร้างความอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงพร้อมจะช่วยเหลือนักศึกษา
ในทุกด้าน 
 2. เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร 
ลักษณะรายวิชาที่เรียน การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน 
วิธีการเรียนและการวัดผล ทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาจน
ส าเร็จการครบตามหลักสูตร 
 3. เพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารของมหาวิทยาลัย ช่วยให้
นักศึกษามีความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้กับนักศึกษา 
 4. เพ่ือช่วยส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถพัฒนาการด าเนินชีวิต
อยู่ ในมหาวิทยาลัย และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมจนส าเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
 



 
 

หน้าที่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
     1. แนะน านักศึกษาให้ศึกษาเรียนรู้ ติดตาม หลักสูตร วิชา

เรียน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และสังคม และปฏิบัติให้
ถูกต้องและเหมาะสม 
    2. ให้การปรึกษาแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร และ
การเลือกวิชาเรียน 
 3. ให้ค าแนะน าและดูแลนักศึกษาในการลงทะเบียนวิชา
เรียนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ เป้าหมายของหลักสูตรและ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
 4. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการเลือกสาขาวิชา และ
การวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 5. ให้การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การ
ค้นคว้า และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง
แนะน าและช่วยเหลือเพ่ือการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ 
 6. ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางวิชาของนักศึกษา เมื่อ
พิจารณาเห็นว่าการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ ไม่เหมาะสม 
 7. ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดค่าคะแนน
เฉลี่ย และผลการศึกษา 
 8. พิจารณาค าร้องต่างๆ ของนักศึกษา และด าเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบ 
 9. ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอปรึกษาแนะน า
อย่างสม่ าเสมอ 
 10. เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นระเบียนสะสมของนักศึกษา 
 11. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่าง
นักศึกษาอาจารย์ คณะและมหาวิทยาลัย 



 
 

 12. ให้การรับรองนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการน าไป
แสดงแก่ผู้อ่ืน 
 13. ให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของ
นักศึกษา 
 14. ให้การปรึกษาแนะน าหรือตักเตือน เมื่อผลการเรียน
ของนักศึกษาต่ าลง และมีความประพฤติและมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 
   15. ให้การปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ ลักษณะของงาน 
สภาพแวดล้อมของงานตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ และการศึกษาต่อ 
 16. ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว ได้แก่ ปัญหา
สุขภาพ อนามัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
 17. แนะน าให้นักศึกษาติดตาม ศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ 
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ตลอดเวลา และการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาตามความเหมาะสมกับศักยภาพเพ่ือการพัฒนาตน 
 18. ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความ
ประพฤติ และจริยธรรม 
 19. ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และปฏิบัติตามหน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
  

ข้อปฏิบัติส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 1. ติดตามและศึกษารายละเอียด กฎ ระเบียบ และการ
บริการที่เก่ียวข้องให้พร้อมในการให้การปรึกษา 
 2. จัดตารางหรือระบบการพบปะนักศึกษาในความดูแล 
เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและระเบียบต่าง ๆและ
ข้อเสนอแนะรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากนักศึกษา 

3. ติดตามผลการลงทะเบียนและผลการเรียนของนักศึกษา 



 
 

4. ให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่นักศึกษาในโครงการพิเศษและ
นักศึกษาที่มีปัญหาการศึกษา 

5. ศึกษาพัฒนาเทคนิคการให้การปรึกษาเพ่ือให้สามารถ
พัฒนา นักศึกษาได้ตามเป้าประสงค์ 

6. แนะน าทุนการศึกษาและชี้แนะให้นักศึกษา ศึกษาระเบียบ
การเตรียมเอกสารและเตรียมตัวในการสมัครขอรับทุนการศึกษา 
รวมทั้งบริการต่าง ๆ 

7. กระตุ้นและแนะน านักศึกษาให้ติดตามข่าวสาร และ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

8. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
จรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
ให้ความช่วยเหลือ อบรมดูแลนักศึกษา จึงมีความจ าเป็นที่อาจารย์ที่
ปรึกษาต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ 
 1.  อาจารย์ที่ปรึกษาต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา    
โดยไม่กระท าการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่นักศึกษาอย่างไม่
เป็นธรรม 
 2.  อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว
ของนักศึกษาในความดูแลให้เป็นความลับ 
 3.  อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุด
ความสามารถ (ภายในขอบเขตความสามารถของตน)  หากมีปัญหาใด
ที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ ควรแนะน านักศึกษาผู้นั้นไปรับ
บริการจากบุคลากรอ่ืน เช่น นักแนะแนว แพทย์ จิตแพทย์ และนัก
กฎหมาย เป็นต้น 



 
 

 4.  อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบัน
ใดให้นักศึกษาฟังในทางที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือสถาบัน
นั้น ๆ 
 5.  อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสม 
ตามจรรยาแห่งวิชาชีพในสาขาที่ตนสอนและมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม 
เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
 
คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นบุคคล
ที่ส าคัญที่สุดส าหรับนักศึกษา เป็นบุคคลที่จะช่วยแนะแนวทางให้
นั กศึกษาสามารถปรั บตั ว ให้ เ ข้ ากับสั งคม และการศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษาซึ่งแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาได้ ฉะนั้นอาจารย์ที่
ปรึกษาควรจะมีคุณลักษณะเฉพาะ ที่เหมาะสมกับงานนี้และรู้จักหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถบรรลุ
ความส าเร็จในการศึกษาได้ โดยคุณลักษณะอาจารย์ที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีการก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 
  1.1 มีบุคลิกภาพเป็นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
ท่าทางน่าเชื่อถือศรัทธา อันเป็นบุคลิกภาพที่เอ้ือให้นักศึกษาอยากเข้า
พบเพื่อขอค าปรึกษา 
  1.2 มีความเมตตา กรุณา จริงใจ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
มีใจโอบอ้อมเอ้ืออาทร และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  1.3 มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ความประพฤติของ
นักศึกษา สละเวลาพบนักศึกษา เพ่ือทราบปัญหาของนักศึกษา 
  1.4 ไวต่อการรับรู้ เข้าใจความรู้สึก และปัญหาของ
นักศึกษาพร้อมและรักที่จะช่วยเหลือให้นักศึกษาปรับตัวต่อสภาพการ



 
 

เรียนระดับอุดมศึกษา โดยชี้แจงแนะน าให้นักศึกษาเข้าใจวิธีเรียนและ
วิธีศึกษาค้นคว้า 
  1.5 มีความประพฤติเหมาะสมแบบอย่างที่ดี 
 2. คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถ 
  2.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษา 
  2.2 มีประสบการณ์ในหน้าที่งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
  2.3 รู้บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
อย่างดี 
  2.4 มีหลักจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา และมี
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  2.5 มีความรู้เรื่องกระบวนการให้ค าปรึกษา เข้าใจ
แนวคิดและมีทักษะในการใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
  2.6 มีความรู้และเข้าใจธรรมชาติของนักศึกษา 
  2.7 มีความสามารถในการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่
นักศึกษาเมื่อมีปัญหา 
  2.8 ศึกษาหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เช่น กองทุนเงิน
ฉุกเฉินไทยช่วยไทย กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) โครงการ
เงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็นต้น 
  2.9 ใฝ่หาความรู้  และศึกษาการประสานงานในการ
ดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความพิการ หรือต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
  2 .10  เป็ นบุคคลที่ ยอมรั บและพยายามแก้ ไข
ข้อบกพร่องของตนเอง 
 



 
 

ข้อมูลที่อาจารย์ท่ีปรึกษาควรทราบ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการศึกษา
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและนักศึกษา ซึ่งจะท าให้การให้
ค าแนะน าปรึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ข้อมูลที่อาจารย์ที่
ปรึกษาควรทราบ มีดังนี้ 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติต่าง 
ๆที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 
 3. คู่มือนักศึกษา 
 4. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 5. หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 6. แฟ้มระเบียนสะสมของนักศึกษา 
 7. แบบฟอร์มและแบบค าร้องต่างๆ 
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา 
 9. ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา 
 10. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชน
ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ 
 11. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ 
 12. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 
 
การเตรียมการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 1. การเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาในกลุ่ม อาจใช้วิธีสังเกต 
สัมภาษณ์ สืบประวัติ หรืออาจใช้แบบกรอบข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา 
(ตามภาคผนวก) โดยจัดให้นักศึกษากรอกนับแต่แรกเข้ามาเรียน แล้ว



 
 

เก็บไว้ในแฟ้มของอาจารย์ที่ปรึกษาให้พร้อมต่อการน ามาใช้ประโยชน์
เมื่อต้องการ 
 เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
ศึกษาและอ่านข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคน เพ่ือจะได้รู้จักและเข้าใจ
นักศึกษาแต่ละคนดียิ่งขึ้น และถ้ามีเวลามากพออาจเรียกนักศึกษา
ทั้งหมดพบเพ่ือสัมภาษณ์หาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม และบันทึกผลไว้ใน
ระเบียนนักศึกษาแต่ละคน ส าหรับการเอาไปใช้ประโยชน์ เมื่อนักศึกษา
ต้องการความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป 
 2. นอกจากการศึกษาข้อมูลนักศึกษาจากระเบียนนักศึกษา
แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาควรจัดเวลาให้นักศึกษาได้เข้าพบ และเนื่องจาก
อาจารย์ ที่ ป รึ กษา ต้ อ งท าหน้ าที่ ส อนและปฏิ บั ติ หน้ าที่ อ่ื นที่
นอกเหนือจากการสอน ท าให้ไม่สามารถให้ค าปรึกษานักศึกษาได้
ตลอดเวลา และเวลาว่างของอาจารย์ที่ปรึกษบางครั้งไม่สอดคล้องกับ
เวลาว่างของนักศึกษา ดังนั้น การจัดช่วงเวลาให้กับนักศึกษาในหมู่
เรียนที่เอ้ือให้นักศึกษาเข้าพบนอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดตามปฏิทิน
ของมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องจ าเป็น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาอาจมอบ
ตารางปฏิทินงานของตนให้นักศึกษาทุกคนในกลุ่ม หรือติดไว้ที่โต๊ะ
ท างานหรือหน้าห้องท างานเพ่ือนักศึกษาจะได้ทราบว่ามีเวลาใดบ้างที่
อาจารย์ที่ปรึกษาจัดไว้ส าหรับนักศึกษาในกลุ่มที่ปรึกษาโดยเฉพาะ หรือ
ถ้ามีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉินเป็นครั้งคราว  นักศึกษาจะติดต่อกับอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ด้วยวิธีใด หรือขอพบ ณ ที่ใดได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา
และอาจารย์ในการจัดสรรเวลาด้วย 
 3. การใช้ใบนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามตารางปฏิบัติงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อาจไม่ได้นั่งอยู่ประจ าที่ เนื่องจากมีกิจกรรม
อ่ืนที่จ้องท าอยู่บ่อย ๆ เช่น ต้องเข้าร่วมประชุม ไปราชการ หรือมีธุรกิจ



 
 

ส่วนตัว เมื่อนักศึกษามาพบอาจไม่ได้พบ ดังนั้น หากอาจารย์ที่ปรึกษา
รู้ตัวล่วงหน้า ควรแจ้งให้นักศึกษาทราบ หรือเขียนข้อความสั้น ๆ ติดไว้
ที่โต๊ะท างานหรือหน้าห้องพัก นอกจากนั้นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้
อาจารย์ที่ปรึกษามีอิสระต่อการใช้เวลาที่ส ารองส าหรับนักศึกษาเข้าพบ
ไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ได้โดยปราศจากความกังวล คือ การใช้ใบนัดพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
ข้อปฏิบัติในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 เพ่ือการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นไปด้วยดี อาจารย์ที่
ปรึกษาควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. สร้างสัมพันธภาพ เพ่ือสร้างความศรัทธา เชื่อถือ ไว้วางใจ 
สบายใจในการมาพูดคุยด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองจะท าให้นักศึกษา
สบายใจเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
 2. ศึกษาท าความเข้าใจในตัวนักศึกษา ทั้งด้านบุคลิกภาพ 
ลักษณะนิสับและปัญหาที่ประสบว่าเป็นอย่างไร ปัญหาหนักเบาแค่ไหน 
ซึ่งนักศึกษาบางคนต้องใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไป บางคนคิดเร็วตัดสินใจเร็ว 
บางคนจิตใจเข้มแข็ง บางคนเปราะบาง  ต้องค่อย ๆ หว่านล้อม ปัญหา
บางปัญหานักศึกษาแก้ได้ด้วยตนเอง บางปัญหาต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือจากผู้อ่ืน ซึ่งต้องพิจารณาเลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมกับตัว
นักศึกษาและสภาพปัญหา 
 3. ต้องให้ค าปรึกษาได้ทุกด้าน ไม่ควรมุ่งให้ค าปรึกษาด้านการ
เรียนเพียงอย่างเดียวและต้องถือว่าเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของอาจารย์
ที่ปรึกษา มิใช่ผลักภาระรับผิดชอบนี้ให้งานแนะแนว ส านักกิจการ
นักศึกษา หรือส านักวิชาการและประมวลผลเท่านั้น แต่ควรมีการ
ประสานงานกับฝ่ายที่กล่าวมาส าหรับปัญหาบางกรณีของอาจารย์ที่
ปรึกษา 



 
 

 4. ควรให้ค าปรึกษาในทันทีที่นักศึกษามาพบ ไม่ควรประวิง
เวลาหรือขอนัดไปวันอ่ืน นักศึกษาจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นและเห็นว่า
อาจารย์ให้ความส าคัญกับตัวเขา 
 5. ขณะพูดคุยให้ค าปรึกษา ควรมีใจที่หนักแน่น และเปิดใจ
กว้างที่จะให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยเสรี แต่ขณะเดียวกันต้อง
พยายามให้เขาไม่ละเมิดสิทธิของคนอ่ืน เพ่ือฝึกทักษะทางสังคม โดยใช้
ค าพูดที่นักศึกษารู้สึกว่าอาจารย์ให้เกียรติและยอมรับในตัวเขา 
 6. ให้ความส าคัญกับภาษาท่าทางของนักศึกษาผู้ขอรับ
ค าปรึกษา หากพบว่าค าพูดกับท่าทางขัดแย้งกัน ให้เชื่อภาษาท่าทาง
และสะท้อนกลับให้นักศึกษาผู้รับค าปรึกษารับรู้ เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษา
เข้าใจตนเองมากข้ึน 
 7. หลีกเลี่ยงการถามข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเจาะจงมาก
เกินไป เพราะจะท าให้ผู้รับค าปรึกษาอึดอัดใจ และไม่หึความร่วมมือใน
การปรึกษาได้ 
 8. มีการบันทึกเพ่ือเตือนความทรงจ าภายหลังยุติการพูดคุยให้
ค าปรึกษาแล้ว เพ่ือเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือครั้งต่อไป 
 9. มีการติดตามผลประพฤติของนักศึกษาภายหลั งให้
ค าปรึกษา เพ่ือส่งเสริม พัฒนา หรือให้ก าลังใจในการขจัดอุปสรรคที่
อาจเกิดจากความพยายามในการลงมือแก้ไขปัญหา 
 10. เมื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาไปแล้ว หรือขณะด าเนินการ
ให้ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรักษาจรรยาบรรณของการให้
ค าปรึกษาโดยเคร่งครัด 
 11. ต้องรักษาความลับของผู้รับค าปรึกษา โดยต้องระวังไม่น า
เรื่องราวไปพูดในที่ต่าง ๆ เพราะอาจส่งผลให้เสียหายต่อผู้รับค าปรึกษา 
และกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความไว้วางของระบบการให้
ค าปรึกษา 



 
 

 
เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีเทคนิคในการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้
นักศึกษารู้สึกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความอบอุ่น เป็นกันเอง และ
สามารถเป็นที่พ่ึงของนักศึกษาได้เทคนิคในการให้ค าปรึกษาที่อาจารย์ที่
ปรึกษาควรทราบ มีดังนี้ 
 
 1. เทคนิคการให้ความสนใจ 
  1.1 การประสานสายตา 
  1.2 การแสดงถึงความมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา
โดยใช้ลักษณะท่าทางสบาย ๆ 
  1.3 การตอบสนองต่อการพูดของนักศึกษาและความ
ตั้งใจที่จะแก้ปัญหา 
  1.4 การสร้างจุดหมายและการพัฒนาข้อผูกพันของ
การให้ค าปรึกษา 
  1.5 การสะท้อนความรู้สึกและการเข้าใจในความรู้สึก 
  1.6 กาใช้ความเงียบ 
  1.7 การแสดงออกทางสีหน้า ลักษณะท่าทางที่แสดง
แกทางร่างกาย น้ าเสียงจังหวะของการหายใจ 
 2. เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพ 
  2.1 สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรอบอุ่น แจ่มใส 
  2.2 ให้ความสนใจแก่นักศึกษา 
  2.3 ให้ความเมตตากรุณาแก่นักศึกษา 
  2.4 แสดงความจริงใจและปฏิบัติตนต่อนักศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ 
  2.5 ยอมรับในคุณค่าและความแตกต่างระหว่างบุคคล 



 
 

  2.6 พยายามท าความเข้าใจทั้งความรู้สึก ปัญหา และ
ความต้องการของนักศึกษา 
  2.7 ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มใจ จริงจัง 
และจริงใจ 
  2.8 เปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน 
 3. เทคนิคในการให้ค าแนะน าและการให้ค าปรึกษา 
  3.1 การให้ค าแนะน า (Advising) เป็นวิธีที่อาจารย์ที่
ปรึกษาให้การช่วยเหลือแก่นักศึกษามากที่สุด สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน านักศึกษามักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฏระเบียบ หรือ วิธีปฏิบัติที่
ใช้กันเป็นประจ า เช่น การลงทะเบียนเรียน วิธีการเพ่ิม – ถอนรายวิชา
เรียน หรือปัญหาเล็กน้อยที่อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ และ
ประสบการณ์มากกว่าสามารถให้ค าแนะน า เพ่ือช่วยให้นักศึกษาแก้ไข
ปัญหาได้ การให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับปัญหาที่เกี่ยวกับอารมณ์อย่าง
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
ตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองเพ่ือการ
ปรับตัวที่ดีในอนาคต เทคนิคในการให้ค าปรึกษาที่ส าคัญที่อาจารย์ที่
ปรึกษาควรทราบ มีดังนี้ 
   3.2.1 การฟัง (Listening) เป็นการแสดง
ความสนใจต่อนักศึกษาโดยใช้สายตาสังเกตท่าทางและพฤติกรรม 
เพ่ือให้ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นกับนักศึกษาเทคนิคในการฟังประกอบด้วย 
การใส่ใจ ซึ่งมีพฤติกรรมที่ประกอบด้วยการประสานสายตา การวางท่า
ทางอย่างสบาย การใช้มือประกอบการพูดที่แสดงถึงความสนใจต่อ



 
 

นักศึกษา ในการฟังนี้บางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจสะท้อนข้อความ
หรือตีความให้กระจ่างชัด หรือถามค าถามเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและ
ความต้องการของนักศึกษา 
   3.2.2 การน า (Leading) เป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาซึ่งบางครั้งไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก ได้พูด ได้แสดงออก 
ซึ่งการน าเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้ส ารวจ และกล้าแสดงออกถึง
ความรู้สึก เจตคติ หรือการกระท าของตน 
   3 . 2 . 3  ก า ร เ รี ย บ เ รี ย ง ค า พู ด ใ ห ม่ 
(Paraphrasing) เป็นการตรวจสอบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจนักศึกษา
ในสิ่งที่เขาต้องการ 
   3.2.4 การสะท้อนกลับ (Reflecting) เป็น
การช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง เกี่ยวกับความรู้สึก ประสบการณ์ 
หรือปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
   3.2.5 การเผชิญหน้า (Confrontation) เป็น
กลวิธีหนึ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษา จะบอกถึงความรู้สึกและความคิดเห็น
ของตนเองต่อนักศึกษาอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ
ความรู้สึกตลอดจนพฤติกรรมของตนเองถูกต้องตามความเป็นจริงมาก
ขึ้น  
   3.2.6 การสรุป (Summarization) คือ การ
ที่อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมความคิดและความรู้สึกท่ีส าคัญ ๆ ที่
นักศึกษาแสดงออกมา การสรุปที่เป็นการให้นักศึกษาไดส ารวจความคิด
และความรู้สึกของตนเองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
   3.2.7 การให้ข้อมูล ( Informing) ข้อมูลที่
จ าเป็นในการให้ค าแนะน าปรึกษาได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เป็นต้น ข้อมูล



 
 

เหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น อันจะ
ช่วยให้สามารถตัดสินใตหรือแก้ไขปัญหาได้ 
   3.2.8 การให้ก าลังใจ (Encouragement) 
เมื่อมีปัญหา นักศึกษามักรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง ขาดความมั่นใจ อาจารย์ที่
ปรึกษาควรกระตุ้น และให้ก าลังใจ ให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจ พร้อมที่
จะเผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาต่อไป 
   3.2.9 การเสนอแนะ (Suggestion) อาจารย์
ที่ปรึกษาอาจเสนอความคิดเห็น เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา อย่างไรก็
ตาม การเสนอความคิดเห็น ดังกล่าว ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้
ความคิดและเหตุผลของตนเอง 
  เทคนิคในการให้ค าแนะน าปรึกษาดังกล่าวข้างต้น 
เป็นเทคนิคเชิงจิตวิทยา ซึ่งจ าเป็นต้องมีการอบรม และฝึกปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดทักษะความช านาญ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงจะสามารถน าไปใช้
ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม 
บ่อยครั้งที่ปัญหาของนักศึกษาเป็นปัญหาส่วนตัว ซึ่งแก้ไขได้ยาก 
อาจารย์ที่ปรึกษาควรให้ก าลังใจ ให้ความอบอุ่น และน าเทคนิคต่าง ๆ 
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ก็อาจจะช่วยเหลือนักศึกษาได้
พอสมควร 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการช่วยเหลือนักศึกษา 
 1. อาจารย์ทีปรึกษาต้องมีเวลาให้กับนักศึกษา รู้จักนักศึกษา
ในกลุ่มอย่างทั่วถึงทุกคน 
 2. อาจารย์ที่ปรึกษามีความชัดเจนต่อการให้ค าปรึกษาด้าน
การเรียนและส่วนตัว และสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา
ได ้



 
 

 3. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีทัศนคติที่ดีมีความทันสมัย 
 4. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้ค าแนะน าด้านการอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นและวางแผนเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต 
 
การบันทึกการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีนโยบายด้านการปฏิบัติภารกิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาว่า ต้องอบรมและติดตามความเป็นไปของ
นักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยหวังจะให้นักศึกษาปฏิบัติตนได้โดย
เหมาะสมทั้งในด้านการศึกษา การปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาตนเอง
และอ่ืน ๆ จึงให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบนักศึกษาในกลุ่มตามความ
เหมาะสม ซึ่งพบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ท าหน้าที่ดังกล่าวได้
ครบถ้วนหรือเกือบครบถ้วน ทั้งที่ท าเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม แต่มัก
เป็นการท างานในลักษณะผ่านมาแล้วผ่านเลยไปไม่มีการสานต่องานใน
บางเรื่องบางรายที่ควรสานต่อและให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 การปฏิบัติภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ถ้าอาจารย์ที่
ปรึกษาได้มีการบันมึกไว้เป็นระบบนับตั้งแต่นักศึกษาเข้าประจ ากลุ่มที่
ปรึกษาแล้วบันทึกเรื่องไปตามล าดับ เมื่อมีการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว
ทุกวัน ทักสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกภาคเรียน และทุกปี จนนักศึกษาจบรุ่น
นั้น ๆ ไป นอกจากช่วยเตือนความจ าเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติแล้วยังช่วย
ให้รู้จุกนักศึกษาในกลุ่มเพ่ิมขึ้น และเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและ
พัฒนานักศึกษาต่อไป ทั้งช่วยให้มีการติดตามประเมินผลการช่วยเหลือ
ที่ผ่านมา และสะดวกต่อการรายงานผลการปฏิบัติงานในเวลาต่อไป 
 
การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา 
 1. เป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและประสานงานระหว่าง
ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา 



 
 

 2. ควบคุมดูแลสนับสุนการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาใน
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
 3. ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  3.1 ด้านวิชาการ ให้แนวทางในเรื่องการวางแผน
การศึกษา การเลือกวิชาเรียน ตลอดจนแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการ
เรียนวิชาต่าง ๆ การช่วยเหลือนักศึกษามีดังต่อไปนี้ 
   3.1.1 ด้านหลักสูตร 
   ( 1 )  ช่ ว ย ให้ นั ก ศึ กษ า เ ข้ า ใ จหลั ก สู ต ร 
โครงสร้างของหลักสูตร แผนการเรียนตลอดหลักสูตร แผนการเรียน
รายภาคการศึกษา และการเลือกวิชาเรียน 
   (2) ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการจัดตาราง
เรียน ตารางสอบ และการลงทะเบียนเรียน 
   (3) ให้ความรู้เกี่ยวกับการโอนผลการเรียน 
และการเทียบโอนผลการเรียน 
   3.1.2 ด้านการวัดผลและการสอบ 
   (1) ให้ความรู้เรื่องการวัดผลการเรียน การ
คิดระดับคะแนน การค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค
การศึกษา และค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เริ่มเรียนจนกระทั่งนักศึกษา
จะส าเร็จการศึกษา 
   (2) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏเกณฑ์ในการสอบ 
หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่ทราบสาเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
ติดตามหรือประสานงานกับส านักกิจการนักศึกษาในการติดตาม
นักศึกษา 
   (3) ให้ความรู้เกี่ยวกับการพ้นสภาพนักศึกษา
ในส่วนของกฏเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดที่เก่ียวข้อง 



 
 

   (4) แนะน าให้ทราบถึงวินัยในการสอบ เช่น 
ถ้ามีการทุจริตในการสอบจะมีผลต่อผู้เข้าสอบอย่างไร 
   (5) ให้แนวทางการศึกษา และเสริมสร้าง
ความเข้าใจเรื่องระเบียบการประเมินผล 
   3.1.3 ด้านการเรียน 
   (1) เพ่ือส ารวจนักศึกษาที่มีผลการศึกษาอยู่
ในเกณฑ์ที่ต้องให้ความช่วยเหลือปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้น 
   (2) ให้การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ
เรียนการปฏิบัติต่ออาจารย์ และต่อเพ่ือนนักศึกษา 
   (3) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
   (4) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ 
   3.1.4 ด้านงานทะเบียนและงานการเงิน 
   (1) ให้ทราบถึงระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดระยะเวลา
การช าระเงิน 
   (2) ให้ทราบถึงการเพ่ิม – การถอนรายวิชา
เรียน การขอลงทะเบียนเรียนร่วม การขอเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิม 
ตลอดจนการยกเลิกการเรียนรายวิชา และการลาพักการเรียน 
   (3) การตรวจสอบการจบการศึกษาของ
นักศึกษา การขอใบรับรองผลการศึกษา และใบค าร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การเรียน 
  3.3 ด้านสวัสดิการและการพัฒนานักศึกษา 
   3.2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษาในเรื่อง
ของกฏระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบัติตน



 
 

ได้เหมาะสม อีกทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการและบริการต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดให้มีเพ่ือนักศึกษาจะได้รับประโยชน์ตามสิทธิ์ที่พึงมี 
   3.2.2 จัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักศึกษา
ที่อยู่ในความดูแล โดยมีระเบียนสะสมประจ าตัวนักศึกษาแต่ละคน เพ่ือ
ประโยชน์ในการให้ค าปรึกษาและให้การช่วยเหลือ 
   3.2.3 เป็นที่ พ่ึงแก่นักศึกษาเมื่อมีปัญหา
ส่วนตัว เช่น ปัญหาการปรับตัว ปัญหาการเรียน ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น 
โดยจัดตารางเวลาไว้เป็นพิเศษ เพ่ือให้โอกาสนักศึกษามาพบเพ่ือขอ
ค าปรึกษาและพยายามแก้ไขปัญหาถ้าเป็นปัญหาที่ เกินความสามารถ 
ควรแนะน าให้ไปหาผู้ที่มีความสามารถจะช่วยเหลือได้ต่อไป 
   3.2.4 เอาใจใส่ดูแลความประพฤติต่าง ๆ 
ของนักศึกษาเพ่ือให้เป็นพลเมืองดีและมีศีลธรรม 
   3.2.5 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
   3.2.6 ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ของ
ตนในการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การนักศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
   3.2.7 ให้นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์แก่
ประเทศชาติ โดยการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อนโยบายและ
กิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมท่ีกระท าได้ในฐานะที่เป็นนักศึกษา 
   3.2.8 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีโอกาสพัฒนา
ตัวเองครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เช่น 
ออกก าลังกาย กิจกรรม การท าสังคมมิติ เป็นต้น 
 
 
 



 
 

  3.3 ด้านอื่น ๆ 
   3.3 .1 ประสานกับอาจารย์ผู้ สอนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพ่ือช่วยเหลือ หรือ เพ่ือ
ประโยชน์ของนักศึกษา 
   3.3.2 พิจารณาค าร้องต่าง ๆ และด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
   3.3.3 ให้การรับรองนักศึกษา เมื่อนักศึกษา
ต้องการน าไปติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รับรองการขอรับ
ทุนการศึกษา รับรองสภาพการเป็นนักศึกษา รับรองเอกสารของ
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาจะน าไปแสดงกับหน่วยงานของตนเอง เป็นต้น 
   3.3.4 ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
เช่น การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามก าหนดเวลา การรับฟังค า
ตักเตือนของอาจารย์ เป็นต้น 
   3.3.5 ชี้แจงให้นักศึกษาติดตามอ่านประกาศ 
ข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
   3.3.6 การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เช่น 
การแข่งกีฬา การพัฒนาค่าย เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่นักศึกษา ใน
ขณะเดียวกันจะได้รวบรวมข้อมูลบางประการของนักศึกษาที่ไม่
เหมาะสมน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
   3.3.7 การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเป็นครั้งคราว เช่น กิจกรรมทางศาสนา 
การเชิญวิทยากรมาบรรยายทัศนศึกษาแหล่งความรู้ต่าง ๆ การฝึก
มารยาทด้านการท าความเคารพ การรับประทานอาหาร การฝึกอาชีพ 
เป็นต้น 



 
 

  3.3.8 การประกาศเกียรติคุณนักศึกษาท่ีท าความดี
เพ่ือให้สถาบันและหน่วยงานของนักศึกษาได้รับทราบ 
 
การให้ความช่วยเหลือด้านการปรับตัวและสังคม 
 การให้ความช่วยเหลือด้านการปรับตัวและสังคมแก่นักศึกษา
ประจ ากลุ่มที่ปรึกษานั้น อาจเป็นรายคน เป็นกลุ่มในชั่วโมงโฮมรูม 
หรือการประชุมกลุ่มที่ปรึกษาแล้วอบรม แนะน าตักเตือนฝึกปฏิบัติใน
ทักษะหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่จ าเป็น เช่น 
 1. การอบรมในเรื่องกิริยามารยาทและคุณธรรม 
 2. การอบรมให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ต่อผู้อื่น 
 3. การแนะน าในเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสม 
 4. การแนะน าในเรื่องการคบเพ่ือน 
 5. การแนะน าในเรื่องการปรับบุคลิกภาพ 
 6. การแนะน าในเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 7. การแนะน าเกี่ยวกับการรู้จักฝึกฝนตนเองให้เป็นคนอดทน 
และมีเหตุผล 
 8. การแนะน าเกี่ยวกับการฝึกตนเองให้เป็นคนรู้จักคิด ช่าง
สังเกต และมีเหตุผล 
 9. การแนะน าและช่วยแก้ปัญหาด้านความประพฤติ 
 10. การแนะน าช่วยเหลือในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย
และสุขภาพจิต 
 11. การแนะน าและช่วยแก้ปัญหาทางการเงินโดยการติดต่อ
ขอทุนการศึกษา หรือการช่วยหางานให้ท าระหว่างปิดภาคเรียน 



 
 

 12. การให้ค าแนะน าในเรื่องข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการต่าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ส านักวิชาการและประมวลผลหรือการขอทุน
ต่าง ๆ 
 13. การแนะน าในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย 
 14. การท าหน้าที่สื่อกลางเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา 
 15. การวางแผนงานร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 16. การมีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะประชุม
นักศึกษาในชั่วโมงโฮมรูม 
 17. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่
นักศึกษา 
 18. การมีส่วนร่วมในการเชิญวิทยากรมาให้การอบรมและให้
ความรู้แก่นักศึกษาในบางครั้ง 
 19. การติดต่อกับผู้ปกครองนักศึกษา 
 20. การจัดท าโครงการพิเศษเฉพาะกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือ
นักศึกษาในกลุ่มตามความต้องการและจ าเป็น 
 นอกจากการอบรม แนะน า ตักเตือน และฝึกปฏิบัติดังกล่าว 
อาจารย์ที่ปรึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้กับนักศึกษาท ากิจกรรม
ชมรม ชุมนุม ตามกลุ่มความสนใจและการท ากิจกรรมองค์การนักศึกษา 
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาท างานเป็นเข้ากับคนอ่ืนได้ดี และยังช่วยพัฒนา
ทักษะทางสังคมได้เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการประกอบ
อาชีพต่อไปด้วย 
  
 



 
 

ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

นักศึกษามีความคาดหวังให้อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือในกรณีต่อไปนี้ 

1. แนะน าการลงทะเบียน และแนะน าในกรณีที่อยู่ใน
ภาวะวิกฤต (Critical) หรือภาวะรอพินิจ  (Probation)ว่าควรท า
อย่างไร   

2. มีความพร้อมในการให้ค าปรึกษา 
3. ทราบหลัก เกณฑ์ต่ า ง  ๆ  เช่น การลงทะเบียน 

กฎระเบียบ เป็นต้น 
4. แนะน าวิธีการปรับตัว และการเตรียมตัวการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย และการเรียน 
5. มีอาจารย์ที่ เ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน  สามารถให้

ค าปรึกษาทางด้านการเรียน จิตวิทยา และแนะน าผู้เชี่ยวชาญในการ
แก้ปัญหาเฉพาะด้านได ้

6. ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดจนจบการศึกษา 
7.   เข้าใจนักศึกษาท้ังด้านกิจกรรมและวิชาการ ซึ่ง

นักศึกษาสามารถเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้ง่าย 
 
 
 
 

 
 

มติคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

“ควรให้อาจารย์ที่ปรึกษา นัดพบ นักศึกษาในความดูแลอย่างน้อย 

ภาคการศึกษาละ  2 คร้ัง” 

 



 
 

การติดต่อกับส านักวิชาการและประมวลผล 
 

การติดต่องานถ้าประสานงานด้วยวาจา ให้ติดต่อได้โดยตรงกับ
บุคคล แต่ถ้าติดต่อผ่านเป็นเอกสารหรือบันทึกข้อความ ให้ยื่นเอกสาร
หรือบันทึกข้อความได้ที่ส านักวิชาการและประมวลผล 

1. การติดต่อรับแบบฟอร์ม ค าร้องต่างๆ ให้ติดต่อรับได้ตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่มงานทะเบียนประวัติ 

2. การเสนอหนังสือถ้าเป็นเรื่องถึงอธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบก่อนยื่นค าร้องผ่านงานค า
ร้องประจ ากลุ่มงานทะเบียนประวัติ 

3. ส านักวิชาการและประมวลผลจะให้บริการเฉพาะนักศึกษา
และผู้มาติดต่อที่แต่งกายสุภาพ 
เท่านั้น  
 

 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน 
 

           เมื่อเปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัย จะก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน มี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. นักศึกษาต้องจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
ตามวัน เวลา ที่กลุ่มงานประมวลผลการศึกษาก าหนด ให้ครบถ้วนหากพ้น
ก าหนดการจองรายวิชาให้นักศึกษาท าบันทึกเพ่ือขอจองรายวิชาเรียนที่ 
กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา 

2. นักศึกษาตรวจสอบ ปฎิทินการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศ 

3. นักศึกษายื่นบัตรนักศึกษาที่ฝ่ายการเงินเพ่ือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ลงรหัสนักศึกษาเพ่ือช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 



 
 

4. นักศึกษารับใบเสร็จการช าระเงิน 
   หมายเหตุ :  หากนักศึกษาไม่ช าระค่าเงินค่าลงทะเบียนตามก าหนดปฏิทิน
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องช าระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย(วันละ ๒๐ 
บาท) ทั้งนี้ไม่เกิน  ๑,๕๐๐ บาท 
 
เกณฑ์การพิจารณาเกียรตินิยม 
 
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

จะได้รับพิจารณาเกียรตินิยมต้องมี  คุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยระดับอนุปริญญา หรือ 
ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่าไม่
น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ ง  และได้ค่ าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2  
 หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาที่มีการยกเว้นรายวิชาเรียนใน
รายวิชาที่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาจะไม่พิจารณาการ
ให้ปริญญาเกียรตินิยม 
 2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับ
คะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
 3. นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ
ส าหรับหลักสูตร 2 ปี และไม่เกนิ 8 ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร 4 
ปี 
 นักศึกษาภาคกศ.ปช. มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียนส าหรับ
หลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 14 ภาคเรียนส าหรับหลักสูตร 4 ปี 



 
 

 
เกณฑ์การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
 เมื่อนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษา
ผู้นั้นพ้นจากสภาพการเป็น   
นักศึกษา 

1. นักศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 ในภาค
เรียนปกติท่ี 2 ของการ 

เรียนนับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
2. นักศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค

เรียนปกติที่ 4, ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 และท่ี 12 ของการเรียนนับตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียน 

3. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
ก าหนดไว้แล้ว ยังได้ค่าระดับคะแนนสะสมต่ ากว่า 1.80 

4. มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
ที่เป็นหลักสูตร  2  ปี   และครบ  16   ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
ที่เป็นหลักสูตร  4  ปี  ยังขาดคุณสมบัติของผู้ที่จบ 
การศึกษาตามหลักสูตร 

5. นักศึกษาไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  หรือการ
ฝึกงานเป็นครั้งที่  2  เมื่อ    
นักศึกษาได้จ านวนหน่วยกิตครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว  
ถ้าได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  1.80  แต่ไม่ถึง  2.00  ให้เลือก
เรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาอ่ืนที่มีอยู่ในหลักสูตรซึ่งมหาวิทยาลัยฯ สามารถ
เปิดท าการสอนได้เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง  2.00  ทั้งนี้
ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด คือ มีสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่เกิน  8  
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ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเป็นหลักสูตร 2 ปี และ  16 ภาคเรียน
ปกติตดิต่อกันในกรณีที่เป็นหลักสูตร  4  ปี 

6. นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย
หรือ 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาคเรียน จะประกาศพ้นสภาพ
นักศึกษากรณีไม่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องด าเนินการขอคืนสภาพ
การเป็นนักศึกษา 
 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 
   ผู้ขอส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ  ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 

1. มีความประพฤติดี 
2. สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วน ตามหลักสูตร 
3. ได้ค่าระดับคะแนนสะสมไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐ 
4. ไม่ติดค้างค่าระดับคะแนน “E” และสอบได้ค่าระดับไม่ต่ า
กว่า “D” หรือได้ “P” ใน 

ทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและนับหน่วยกิต 
5. มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า  4 ภาคเรียนปกติในกรณีที่เป็น

หลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  8  ภาคเรียนกรณีท่ีเป็นหลักสูตร  4 ปี 
6. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ใน

กรณีท่ีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติตดิต่อกัน ใน
กรณีท่ีเรียนหลักสูตร 4 ปี ส าหรับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. มีเวลาเรียนไม่
ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนกรณีที่เรียน หลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ ากว่า 12 ภาค
เรียน กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 
ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 9 ปีกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 4 ปี 

 



 
 

เกณฑ์การมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 
 
1. นักศึกษาจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคเรียนต้องอยู่ในเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ 
1.1 มีเวลาเรียนในรายวิชานัน้ ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของ

เวลาเรียนทั้งหมด 
1.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  80 

แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยแต่งตั้งข้ึน 

1.3 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  60  
จะไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น 

1.4 ผู้ไมม่ีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนตามข้อ  1.1,1.2 และ 
1.3 จะได้รับการพิจารณาผลการเรียนเป็น “E” ยกเว้นในกรณีที่การไม่
มีสิทธิ์สอบดังกล่าวเนื่องมาจากเหตุ จ าเป็นและคณะกรรมการ 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 “ส าหรับนักศึกษา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่น่ี 

http://academic.reru.ac.th/
http://reg.reru.ac.th/
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3.คลิกที่เมนู เข้าระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4.กรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่น่ี 

ใส่ข้อมูลรหัสประจ าตัว

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

หน้าหลักระบบแสดง

รายการของเมนูต่าง ๆ  
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ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษา (ส าหรับนักศึกษาใหม่) 
 
1. เมื่อเข๎าระบบสารสนเทศการศึกษานักศึกษาใหมํที่ยังไมํได๎กรอก
ประวัตินักศึกษาระบบจะท าการแสดงหน๎ากรอกประวัตินักศึกษาขึ้นมา 
ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กรอกประวัตินักศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนดให๎  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการกรอกประวัติให้ 

ถูกต้องตามความเป็นจริง 

แสดงหน้าหลักของระบบ

การกรอกประวัต ิ
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3. เมื่อกรอกประวัติเสร็จเรียบร๎อยแล๎วให๎คลิกที่ปุุม บันทึก 
 
 
 
หมายเหตุ ** เมื่อนักศึกษาท าการกรอกประวัติและบันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้วให้ท าการ ออกจากระบบ และเข้าระบบใหม่ 
              ** หากนักศึกษายังไม่กรอกประวัติระบบจะไม่แสดงเมนู
ต่างๆ ขึ้นมาในระบบ 
  
ขั้นตอนการจองรายวิชา 
 
1.คลิกท่ีเมนู  จองรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่น่ี “เมนูจองรายวิชา” 

 บนัทึก 
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2.ระบบจะแสดงรายวิชาที่นักศึกษาต๎องเรียนแตํละเทอมขึ้นมา ให๎
นักศึกษาท าการคลิกเลือกท่ีชํองสี่เหลี่ยมหน๎ารายวิชาที่นักศึกษา
ต๎องการจอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เมื่อเลือกรายวิชาได๎แล๎วให๎คลิกท่ีปุุม ดูข๎อมูลที่ฉันเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่น่ี 

 ดูขอ้มูลทีฉ่นัเลือก 
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4.ระบบจะแสดงรายวิชาที่เราเลือกขึ้นมา ให๎ตรวจสอบความถูกต๎องใน
รายวิชาที่นักศึกษาจองหลังจากนั้นให๎คลิกที่ปุุม ยืนยัน เพ่ือบันทึก
ข๎อมูลการจองรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.หากในเทอมนั้นมีวิชาเลือกเสรีให๎ท าการจองรายวิชาเลือกเสรีด๎วยโดย
ให๎คลิกท่ี จองรายวิชาเลือกเสรี ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ลิ ก ที่ เ ม นู

ยืนยัน 

คลิกเมนูเลือกเสรี 
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ขั้นตอนการถอนรายวิชา 
 
1.คลิกท่ีเมนู ถอนรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.เลือกรายวิชาที่ต๎องการถอนเรียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ลิ ก ที่ เ ม นู ถ อ น

รายวิชา 

รายวิชาจะปรากฏและให้คลิก

ตรงสี่เหล่ียมด้านหน้ารายวิชา

ที่ต้องการถอน 
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3. เมื่อเลือกรายวิชาที่ต๎องการถอนเรียบร๎อยแล๎วให๎คลิกที่ปุุม ถอน
รายวิชาที่เลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
1.คลิกท่ีเมนู ตรวจสอบคําใช๎จําย 
2.คลิกเลือกภาคเรียนที่นักศึกษาต๎องการตรวจสอบคําใช๎จําย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.คลิกที่นี ่เมนูตรวจค่าใช้จ่าย 

๒.คลิกที่ภาคเรียนที่ต้องการ 

ค ลิ ก ที่ ปุ่ ม ถ อ น

รายวิชา 

ที่เลือก 
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3.รายงานคําใช๎จํายจะแสดงขึ้นมา หากต๎องการพิมพ์คําใช๎จํายให๎คลิกที่ 
แสดงเอกสารส าหรับพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียน 
1.คลิกท่ีเมนู ผลการเรียน 
2.คลิกเลือกเทอมที่นักศึกษาต๎องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่ปุ่ มเอกสาร 

ส าหรับพิมพ์ 

๑.คลิกที่เมนูผลการเรียน 

๒.คลิกภาคเรียนที่ต้องการ 
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ถ๎าปรากฏภาพที่ชํองเกรด แสดงวําเกรดออกแล๎ว ทํานต๎องคลิกท่ีภาพ
เพ่ือประเมินการสอนกํอนจึงจะสามารถดูเกรดได๎ 
ขั้นตอนการตรวจสอบตารางเรียน / ตารางสอน / ตารางสอบ / ใบค า
ร๎อง 
1. เข๎าเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.คลิกท่ีเมนู “ส าหรับนักศึกษา” ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

คลิกที่นี่ 

http://academic.reru.ac.th/


44 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ขัน้ตอนการท าเร่ืองขอใบรับรองต่าง ๆ 
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ค าร้องต่างๆ  

ค าร้องท่ัวไป 
นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นค าร๎อง ซึ่งเปนนค าร๎องที่ไมํตรงกับ

แบบฟอร์มค าร๎อง ให๎นักศึกษาใช๎แบบฟอร์มค าร๎องทั่วไปและเขียน
วัตถุประสงค์ของค าร๎องให๎ชัดเจน ผํานการพิจารณาจากฝุายทะเบียน
และประมวลผล  น าเสนอตํอมหาวิทยาลัยฯ ตํอไป   

โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับค าร้องที่ส านักวิชาการและประมวลผล 

เขียนค าร้อง 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ 

กลุ่มงานทะเบียนประวัติ/กลุ่มงานประมวลผล

การศกึษา พิจารณาเสนอความเหน็ 

เสนอผู้บริหารอนุมัติตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ส่งค าร้องคืนที่ส านักวิชาการและประมวลผล 
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ค าร๎องขอใบรับรองตําง ๆ 
 
  เมื่อนักศึกษาต๎องการให๎มหาวิทยาลัยออกใบรับรองตําง ๆ   
ให๎นักศึกษาใช๎แบบฟอร์มยื่นพร๎อมสํงรูปถําย  1 นิ้ว  2 รูป  (ตํอใบรับรอง  1  
ฉบับ) กรณีนักศึกษาระดับอนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรียังไมํส าเร็จ
การศึกษารูปถํายเปนนรูปนักศึกษาแตํงเครื่องแบบ   นักศึกษาตามระเบียบวํา
ด๎วยเครื่องแตํงกายนักศึกษา  นั้นให๎ช าระเงินคําธรรมเนียมตามระเบียบ
การเงิน ที่ฝุายการเงิน กลุํมงานทะเบียนประวัติจะนัดหมายวันเวลาให๎
นักศึกษามารับใบรับรองอีกครั้ง  ซึ่งโดยปกติจะใช๎เวลา 1 - 2 วัน 
  โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับต าร้องที่ส านักวิชาการและประมวลผล 

เขียนค าร้อง 

กลุ่มงานทะเบียนประวัต ิ

พิจารณาเสนอความเหน็ 

ช าระเงินที่ฝ่ายการเงิน 

ส่งค าร้องคืนที่กลุ่มงานทะเบียนประวัติ 

เพ่ือนัดวันมารับเอกสาร (1-2 วัน) 
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ค าร้องขอลาพักการเรียน 

 แนวปฏิบัติการขอลาพักการเรียน 
 กรณีท่ีนักศึกษาไมํได๎ช าระเงินลงทะเบียนในภาคเรียนใด 
นักศึกษาต๎องท าค าร๎องขอลาพักการเรียนเพื่อเปนนการรักษาสภาพการ
เปนนนักศึกษาของภาคเรียนนั้นไว๎  โดยนักศึกษาต๎องด าเนินเรื่อง   
ขอพักการเรียนกํอนสอบปลายภาค 1  สัปดาห์ของภาคเรียนนั้น ๆ  โดย
มีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับค าร้องที่ส านักวิชาการและประมวลผล 

เขียนค าร้อง 

อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบ 

กลุ่มงานทะเบียนประวัต ิ

พิจารณาความเหน็ 

ช าระเงินที่ฝ่ายการเงิน 

ส่งค ารอ้งคืนที่กลุ่มงานทะเบียนประวติั 
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ค าร้องขอเพิ่มวิชาเรียน /อาศัยเรียน 
 

แนวปฏิบัติการขอลงเพิ่มวิชาเรียน/อาศัยเรียน 
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนช าระเงินเรียบร๎อยแล๎ว แตํต๎องการเพิ่ม

วิชาเรียน ทั้งนี้ต๎องอยูํในหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. เมื่อรวมวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกับวิชาที่ขอเพ่ิมต๎องไมํเกินจ านวน

หนํวยกิต  ที่สถาบันฯ ก าหนดให๎ลงทะเบียนเรียน 
2. เวลาเรียนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มต๎องไมํซ้ าซ๎อนกับวิชาที่

ลงทะเบียนไว๎กํอนแล๎ว 
 3. ต๎องได๎รับความยินยอมจากอาจารย์ผู๎สอนวิชาที่ขอเพ่ิม 
 4. ทุกวิชาที่อยูํนอกเหนือจากแผนการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้น 

ๆ  ต๎องท าค าร๎องขออาศัยเรียน 
5. การขอเพ่ิมวิชาเรียนต๎องกระท าภายใน  20  วัน  นับจากวันเปิด

ภาคเรียน 
 6. ต๎องเปนนวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้น ๆ หากไมํเปิดสอน อาจารย์
ผู๎สอนอาจเปิดเพ่ิมให๎เปนนกรณี ๆ ไป  
โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 

 

 

 

เขียนค าร้อง 

อาจารย์ผู้สอนลงนามอนุญาต 

รับค าร้องที่ส านักวิชาการและประมวลผล 

กลุ่มงานบริการวิชาการ/กลุ่มงานประมวลผล

การศกึษา ตรวจสอบ/พิจารณาเสนอความเหน็ 

นักศกึษาติดต่อขอรับหลักฐาน 

(1-2 วัน) 
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รับค าร้องที่ส านักวิชาการและประมวลผล 

 ค าร้องขอแก้ระดับคะแนน  “I” 
 
 แนวปฏิบัติการขอแก้  “I”  
 นักศึกษาท่ีค๎างสํงงานที่ได๎รับมอบหมายจากอาจารย์ผู๎สอน เมื่อ
สิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาจะได๎รับผลการเรียนเปนน  “I”  
นักศึกษาต๎องด าเนินการขอแก๎คําระดับคะแนน  “I”  โดยยื่นค าร๎องขอ
แก๎  “I”  ภายในภาคเรียนของการเปิดภาคเรียน หากเลยก าหนดแล๎ว
และนักศึกษายังไมํมายื่นค าร๎อง 

- กรณีขาดสํงงาน  อาจารย์ผู๎สอนพิจารณาผลงานที่ค๎างอยูํเปนน
ศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูํแล๎ว 

- กรณีขาดสอบปลายภาค ถ๎าไมํสอบภายในภาคเรียนถัดไป 
ฝุายทะเบียนและประมวลผลจะเปลี่ยนผลการเรียนเปนน “E” 
โดยมีขัน้ตอนปฏิบัติดังนี้     

 
 

 
 
 
 
 
 

เขียนค าร้อง 

ให้อาจารย์ผู้สอนลงช่ือรับทราบ 

นายทะเบียน/ผู้ช่วยนายทะเบียน 

ลงนามอนุมัติ 

นักศกึษาติดต่อรับเอกสาร (1-2 วัน) 
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ค าร้องขอแก้ “E” หรือ “F” 
 
 แนวทางการปฏิบัติการแก๎ “E” หรือ “F” 
 กรณีท่ีนักศึกษาได๎รับผลการเรียนเปนน E หรือ F นักศึกษาต๎อง
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. นักศึกษาต๎องยื่นค าร๎องขอแก๎ E หรือ F ภายใน 20 วันแรก
ของการเปิดภาคเรียน 

2. ต๎องเปนนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ นักศึกษาจะขอแก๎ E หรือ 
F หากไมํเปิดสอนโปรแกรมวิชาอาจเปิดสอนให๎กรณี ๆ ไป 
 3. การแก๎ E หรือ F สามารถท าค าร๎องขอแก๎ E ซ้ าในรายวิชา
นั้น ๆ กี่ครั้งก็ได๎จนกวําจะสอบผําน สํวนการแก๎ F ส าหรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือวิชาฝึกงานสามารถซํอมได๎ไมํเกิน 1 ครั้ง 
 4. วิชาที่ได๎ E จะเปนนตัวหารซึ่งมีผลตํอเกรดเฉลี่ย เชํน วิชาที่ได๎ 
E มี ๓ หนํวยกิตหากท าค าร๎องขอซํอม E หรือ F จ านวนหนวํยกิตจะ
เพ่ิมข้ึนเปนนเทําตัว และจ านวนหนํวยกิตคือตัวหาร ซึ่งแสดงผลออกมา
เปนนเกรดเฉลี่ย 
 5. ตรวจสอบตารางเรียนวําเวลาเรียนไมํซ้ าซ๎อนกับวิชาที่ได๎
ลงทะเบียนไว๎แล๎ว 
 6. ต๎องด าเนินการภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน 
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    โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รับค าร้องที่ส านักวิชาการและประมวลผล 

เขียนค าร้อง 

ให้อาจารย์ผู้สอนลงช่ือรับทราบ 

กลุ่มงานบริการวิชาการ/กลุ่มงานประมวลผล 

พิจารณาเสนอความเหน็อนุมัติ 

นักศกึษาติดต่อรับค าร้อง (1-2 วัน) 
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ค าร้องขอถอนวิชาเรียนหรือการยกเลิกวิชาเรียน 
 

แนวปฏิบัติการขอถอนหรือการขอยกเลิกวิชาเรียน 
 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนช าระเงินเรียบร๎อยแล๎ว มีความ
ประสงค์ขอถอนวิชาเรียนท าได๎ดังนี้ 

1. ถ๎าท าค าร๎องขอถอนวิชาเรียนภายใน  20  วัน  นับจากวนัเปิด
ภาคเรียน จะไมํปรากฎผลการเรียน 

2. ถ๎าเกินก าหนดเวลา  20  วัน  นับจากวันเปิดภาคเรียนจนถึงกํอน
สอบปลายภาค  1  สัปดาห์  นักศึกษาต๎องท าค าร๎องขอยกเลิกวิชาเรียน จะ
ปรากฏผลการเรียนเปนน W = คือ ยกเลิกรายวิชาเรียน 

3. หากนักศึกษาไมํสามารถเข๎าเรียนในรายวิชาใด ๆ โดยไมํได๎ท าค า
ร๎องขอถอนหรือขอยกเลิกวิชาเรียนในรายวิชาดังกลําวภายในเวลาที่
ก าหนดให๎ในข๎อ  2 ก็จะได๎ระดับคะแนน E 

โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รับค าร้องที่ส านักวิชาการและประมวลผล 

เขียนค ารอ้ง 

ให้อาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ 

กลุ่มงานบริการวิชาการ/กลุ่มงานประมวลผล 

พิจารณาอนุมตั ิ

นักศกึษาติดต่อรับค าร้อง 

(1-2) วัน 
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ชื่อแบบฟอร์มค าร้อง 
 
รหัสค าร้อง ชื่อค าร้อง กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

ทบ.มรอ./ตรี – โท 2 ค าร๎องขอเพ่ิมรายวิชาเรียน/ 
ค าร๎องขออาศัยเรียน 
ใช้ส ำหรับกรณีต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาขอเพ่ิมรายวิชาเรียน 
ในแผนการเรียนตนเอง 
2. นักศึกษาขออาศัยเรียนนอก
แผนการเรียนตนเอง 

กลุํมงานบริการ
วิชาการ/ 
กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/ 
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา 

ทบ.มรอ./ตรี – โท 3 ค าร๎องขอถอน/ยกเลิกรายวิชา
เรียน 
ใช้ส ำหรับกรณีต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียน
ต๎องกระท าภายใน 20 วันแรกของ
การเปิดภาคเรียน ไมํปรากฏผล
การเรียน 
2. นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชา
เรียนต๎องกระท าหลังจากเปิดภาค
เรียนแล๎ว 20 วัน จะปรากฏผล
การเรียน W คือการยกเลิก
รายวิชาเรียน 
 
 
 
 

กลุํมงานบริการ
วิชาการ/ 
กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/ 
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา 
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รหัสค าร้อง ชื่อค าร้อง กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
ทบ.มรอ./ตรี-โท 6 ค าร๎องคืนสภาพการเปนนนักศึกษา 

ใช้ส ำหรับกรณีต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาพ๎นสภาพการเปนน 
นักศึกษากรณีไมํช าระ
คําลงทะเบียนเรียนและขาดการ
ติดตํอ 

กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/ 
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา 

ทบ.มรอ./ตรี-โท 7 ค าร๎องขอลาพักการเรียน 
ใช้ส ำหรับกรณีต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาไมํได๎ลงทะเบียนเรียน
ต๎องมาขอลาพักการเรียนภายใน 
1 สัปดาห์สุดท๎ายกํอนสอบปลาย
ภาค 

กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/ 
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา 

ทบ.มรอ./ตรี-โท 8 ค าร๎องขอใบรับรอง 
ใช๎ส าหรับกรณีตํอไปนี้ 
1. ขอใบรับรองผลการศึกษา 
2. ขอใบรายงานผลการศึกษา 
3. ขอใบรับรองสภาพการเปนน
นักศึกษา 

กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ 

ทบ.มรอ./ตรี – โท 9 ค าร๎องขอแก๎ระดับคะแนน I 
ใช้ส ำหรับกรณีต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาที่มีผลการเรียนเปนน I  
ให๎ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน
ภาคเรียนถัดไป 

กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/ 
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา 
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รหัสค าร้อง ชื่อค าร้อง กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

ทบ.มรอ./ตรี – โท 10 ค าร๎องขอแก๎ระดับคะแนน E ,F 
ใช้ส ำหรับกรณีต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาที่มีผลการเรียนเปนน E 
หรือ F ให๎ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จ
ภายใน 20 วันหลังจากเปิดภาค
เรียน 
(ภาคเรียนที่ด าเนินการขอซํอม) 

กลุํมงานบริการ
วิชาการ/ 
กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/ 
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา 
 

ทบ.มรอ./ตรี – โท 11 ค าร๎องขอโอนและยกเว๎นผลการ
เรียน 
ใช้ส ำหรับกรณีต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาที่ขอโอนและยกเว๎น
รายวิชาเรียน 

กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/ 
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา 

ทบ.มรอ./ตรี – โท 12 ค าร๎องของลาออก 
ใช้ส ำหรับกรณีต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอ
ลาออกจากการเปนนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/ 
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา 

ทบ.มรอ./ตรี – โท 13 ค าร๎องของย๎ายสถานศึกษา 
ใช้ส ำหรับกรณีต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะ
ย๎ายสถานศึกษาจาก ม.ราชภัฏ
ร๎อยเอ็ดไปศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน  
 

กลุํมงานทะเบียน
ประวัติ/ 
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา 
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รหัสค าร๎อง ชื่อค าร๎อง กลุํมงานที่เกี่ยวข๎อง 
 2. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะ

ย๎ายภาคการศึกษาจากภาคปกติ
ไปภาคกศ.ปช. 

 

ทบ.มรอ./ตรี – โท 15 ค าร๎องทั่วไป 
ใช้ส ำหรับกรณีต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาที่มีความประสงค์
นอกเหนือจากค าร๎องเฉพาะ 

กลุํมงานบริการวิชาการ/ 
กลุํมงานทะเบียนประวัติ/ 
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา/ 
กลุํมงานอ านวยการ 
 

ทบ.มรอ./ตรี – โท 17 ค าร๎องขอผํอนผันการลงทะเบียน
เรียน 
ใช้ส ำหรับกรณีต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาที่ยังไมํพร๎อมที่จะ
ช าระคําลงทะเบียนเรียนตาม
ปฏิทินของมหาวิทยาลัยและต๎อง
ช าระคําปรับวันละ 20 บาท ตาม
ปฏิทินการศึกษา 

กลุํมงานทะเบียนประวัติ/ 
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา 
 
 

ทบ.มรอ./ตรี – โท 18 ค าร๎องขอรักษาสภาพการเปนน
นักศึกษา 
ใช้ส ำหรับกรณีต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ครบหลักสูตรแตํยังไมํส าเร็จ
การศึกษาให๎ใช๎ค าร๎องขอรักษา
สภาพการเปนนนักศึกษา 

กลุํมงานทะเบียนประวัติ/ 
กลุํมงานประมวลผล
การศึกษา 
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ภาคผนวก 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 

วําด๎วย  การรับและจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

................................................. 
  โดยที่เปนนการสมควรแก๎ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร๎อยเอ็ด วําด๎วย การรับและจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให๎การรับและจํายเงินคําบ ารุงการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาค
ปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด เปนนไปด๎วย
ความเรียบร๎อยบรรลุตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แหํง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด จึงวางระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้ 
  ข๎อ ๑. ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด วําด๎วย การรับและจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ข๎อ ๒. ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาภาคปกติที่เข๎าศึกษา
ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๖ เปนนต๎นไป 
  ข๎อ ๓. ให๎ เพิ่มความตํอไปนี้ เปนน ข๎อ ๕ (๔) แหํงระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วําด๎วยการรับและจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา นักศึกษา
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  (๔) “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ ภาคเรียนละ ๔๕,๐๐๐ บาท ให๎ช าระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีที่
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ลงทะเบียนเรียนไมํเกิน ๑๐ หนํวยกิต ภาคเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บาท หากเกิน ๑๐  
หนํวยกิต ให๎ช าระภาคเรียนละ ๔๕,๐๐๐ บาท” 
  ข๎อ ๔. ให๎อธิการบดีเปนนผู๎รักษาการตามระเบยีบนี้ และมีอ านาจ
ออกประกาศหรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีที่เกิดปญัหาจากการใช๎ระเบียบนี้ ให๎อธิการบดีเปนนผู๎
วินิจฉัยชี้ขาดและค าวินิจฉัยชี้ขาดดังกลําวให๎ถือเปนนที่สุด 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร  โพธินาม) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัร๎อยเอ็ด 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
วําด๎วย การรับและจํายเงินคําบ ารงุการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

...................................................... 
 เพ่ือให๎การรับและจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด เปนนไปด๎วยความเรียบร๎อยบรรลุตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
 อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒ )  และ  (๑๒ )  แหํ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ดจึงวางระเบียบไว๎ ดังตํอไปนี้ 
 ข๎อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วํา
ด๎วย การรับและจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 
 ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาภาคปกติที่เข๎าศึกษาตั้งแตํปี
การศึกษา ๒๕๕๕ เปนนต๎นไป 

ข๎อ ๓ ให๎ใช๎ระเบียบนี้ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเปนนต๎นไป   
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี ้

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
  “สภามหาวิทยาลัย”หมายความวาํ สภามหาวิทยาลยัราชภฏั
ร๎อยเอ็ด 
  “อธิการบด”ีหมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด“เงินคําบ ารุงการศึกษา”หมายความวํา เงินท่ีมหาวิทยาลยัเรียกเก็บตาม
ข๎อ ๕ และผลประโยชน์ที่เกดิจากเงินคําบ ารุงการศึกษาหรือเงินอ่ืนใดที่ข๎อบังคับ
หรือระเบียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให๎เปนน
เงินคําบ ารุงการศึกษา 
 ข๎อ ๕ ให๎มหาวิทยาลัยเก็บเงินคําบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจําย ดังน้ี 
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 (๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท  
               ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกิตน๎อยกวําแผนการ
เรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว๎ให๎ช าระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีที่ลงทะเบียน
เรียนไมํเกิน ๑๐ หนํวยกิต ภาคเรียนละ ๔,๒๐๐  บาท หากเกิน ๑๐ หนํวยกิตให๎
ช าระภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท 
 (๒) หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ ทกุสาขาวิชา ยกเวน๎สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท  
               ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกิตน๎อยกวําแผนการ
เรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว๎ให๎ช าระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีที่ลงทะเบียน
เรียนไมํเกิน ๑๐ หนํวยกิต ภาคเรียนละ ๕,๒๐๐ บาท หากเกิน ๑๐ หนํวยกิตให๎
ช าระภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท 
 (๓) หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาค
เรียนละ ๙,๐๐๐ บาท 
               ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกิตน๎อยกวําแผนการ
เรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว๎ให๎ช าระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีที่ลงทะเบียน
เรียนไมํเกิน ๑๐ หนํวยกิต ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท หากเกิน ๑๐ หนํวยกิตให๎
ช าระภาคเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท 
 ข๎อ ๖ ให๎มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงนิคําธรรมเนียมตํางๆ ดังน้ี 
 (๑) คําสมัครคัดเลือกเข๎าศึกษาให๎เปนนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ไมํเกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) คําธรรมเนียมการออกใบรายงานผลการศึกษา ใบรับรองคณุวุฒิ 
ประกาศนียบตัร ปรญิญาบตัร ที่นักศึกษายื่นค าร๎องขอเพื่อแทนฉบับเดมิที่
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มหาวิทยาลยัเคยออกให๎แลว๎ ฉบบัละ ๑๐๐ บาท และคําออกเอกสารตํางๆ ได๎แกํ 
หนังสือรับรอง ใบแทนเอกสารทีม่หาวิทยาลัยเคยออกให๎แล๎ว ฉบับละ ๕๐ บาท  
 (๓) คําปรับการลงทะเบียนลําช๎ากวําก าหนดให๎ช าระดังนี้ 
  (๓.๑)  ๓๐ วันแรกนับตั้งแตํก าหนดวันช าระเงินลงทะเบียน
สิ้นสุด ปรับวันละ ๒๐ บาท 
แตํไมเํกิน ๕๐๐ บาท 
  (๓.๒)  หากพ๎นก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ตาม (๓.๑) แตํไมํ
เกิน ๖๐ วันนับตั้งแตํก าหนดวันช าระเงินลงทะเบียนสิ้นสุด ปรับวันละ ๒๐ บาท 
แตํไมเํกิน ๑,๐๐๐ บาท 
  (๓.๓) หากพ๎นก าหนดระยะเวลา ๖๐ วัน ตาม (๓.๑) และ 
(๓.๒) ปรับวันละ ๒๐ บาท  
แตํไมเํกิน ๑,๕๐๐ บาท 
 (๔) การรักษาสภาพการเปนนนักศึกษาให๎ช าระเงินคําบ ารุงมหาวิทยาลัย ภาค
เรียนละ ๕๐๐ บาท ในกรณีที่นักศกึษาไมํสามารถมาศึกษาในภาคเรยีนนั้น 
 (๕) การขอกลับคืนสภาพการเปนนนักศึกษาใหมํ เนื่องจากพ๎นสภาพ
เพราะเหตุไมํช าระคําบ ารุงการศึกษา ให๎ช าระเงินคําขอกลับคืนสภาพเปนน
นักศึกษาใหมํ  ๒๐๐ บาท และใหช๎ าระเงินคําบ ารุงมหาวิทยาลัยตามจ านวนภาค
เรียนที่ค๎างช าระ ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท 
 (๖) คําบ ารุงหอพักใหเ๎ปนนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัแลว๎รายงานให๎
สภามหาวิทยาลยัทราบ  
 (๗) คําประกันของเสยีหาย ๓๐๐ บาท และในกรณีที่มีเงินคําประกนั
ของเสียหายคงเหลือเมื่อส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต๎องขอรับเงินคืนภายใน 
๙๐ วัน นับตั้งแตํวันท่ีส าเรจ็การศกึษา 
 (๘) คํากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษาละ ๓๐๐ บาท  
 ข๎อ ๗ ให๎มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงนิตามข๎อ ๕ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ท้ังนี้ต๎องไมํเกิน ๓๐ วันนับตั้งแตํวันเปิดภาคเรียน เมื่อพ๎นก าหนดเวลา
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ช าระเงินแล๎วนักศึกษาสามารถช าระเงินได๎โดยต๎องช าระคําปรับตามที่ก าหนดไว๎
ในข๎อ ๖ (๓) แตํต๎องช าระเงินให๎เสร็จสิ้นกํอนสอบปลายภาค  ๑ สัปดาห ์
 ข๎อ ๘ การยื่นค าร๎องช าระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนนักศึกษาตาม
ข๎อ ๖ (๔) ต๎องด าเนินการใหเ๎สร็จสิ้นกํอนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห ์เมื่อพ๎น
ก าหนดนี้แล๎วให๎นักศึกษาพ๎นสภาพจากการเปนนนักศึกษา 
 ข๎อ ๙ เงินคําบ ารุงการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไป
แล๎ว จะไมํคืนให๎กับนักศึกษาไมํวํากรณีใดๆ 
 ข๎อ ๑๐ ให๎มหาวิทยาลัยจํายคําสอนนักศึกษาและคําใช๎จํายในการ
บริการและด าเนินการโดยออกเปนนประกาศของมหาวิทยาลัยแล๎วรายงานให๎สภา
มหาวิทยาลยัทราบ 
 ข๎อ ๑๑ การซื้อ การจ๎าง ตลอดจนการเบิกจํายเงินอ่ืนใด ให๎เปนนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ เว๎นแตํสภามหาวิทยาลัยจะได๎ก าหนดไว๎เปนนอยํางอ่ืน 
 ข๎อ ๑๒ เงินคําบ ารุงการศึกษาตามระเบียบนี้ ให๎จดัตั้งเปนนทุนการศึกษา
แกํนักศึกษาและอาจารย์ได๎ตามทีส่ภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ 
 ข๎อ ๑๓ การเก็บเงินตามระเบียบนี้ให๎ใช๎ใบเสร็จรับเงินคําบ ารุงการศึกษา
หรือคําธรรมเนียมตามที่สภามหาวทิยาลัยเห็นชอบ 
 ข๎อ ๑๔ ในกรณีนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่มีสิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบตุรของกระทรวงการคลัง ให๎มหาวิทยาลัยท าหนงัสือรับรอง
แสดงรายละเอียดการจํายตํางๆแล๎วท าเปนนประกาศของมหาวิทยาลยั 
 ข๎อ ๑๕  เงินท่ีเก็บตามระเบียบน้ีให๎ใช๎จํายในกิจการของมหาวิทยาลยั
และใช๎จํายตามข๎อ ๑๐ และข๎อ ๑๒  
 ข๎อ ๑๖  ในกรณีที่เปนนนักศึกษาตํางประเทศหรือโครงการพเิศษ ให๎
เรียกเก็บเงินคาํบ ารุงการศึกษาและคําธรรมเนียมการศึกษาในอตัราที่เหน็สมควร โดย
ออกเปนนประกาศของมหาวิทยาลัยแล๎วรายงานใหส๎ภามหาวิทยาลยัทราบ 
 ข๎อ ๑๗ ให๎อธิการบดรีักษาการตามระเบยีบนี้และเปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่เกดิปัญหาจากการใช๎ระเบียบนี้ 
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 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 
             

          
  

(ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
วําด๎วย การรับและจํายเงินคําบ ารงุการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อประชาชน 

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

 เพื่อให๎การรับและจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏร๎อยเอ็ด เปนนไปด๎วยความเรียบร๎อยบรรลตุามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหํง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข๎อ ๑๘ แหํง
ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วําด๎วยการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน 
พ.ศ.๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ดจึงวางระเบียบไว๎ ดังตอํไปน้ี 
 ข๎อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอ็ด วํา
ด๎วย การรับและจาํยเงินคําบ ารุงการศึกษา การจดัการศึกษาเพื่อประชาชน พ.ศ. 
๒๕๕๕ ” 
 ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาที่เข๎าศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เปนนต๎นไป 

ข๎อ ๓ ให๎ใช๎ระเบียบนี้ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเปนนต๎นไป 
ข๎อ ๔ ในระเบียบน้ี 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
  “สภามหาวิทยาลัย”หมายความวาํ สภามหาวิทยาลยัราชภฏั
ร๎อยเอ็ด 
  “อธิการบด”ีหมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด“เงินคําบ ารุงการศึกษา”หมายความวํา เงินท่ีมหาวิทยาลยัเรียกเก็บตาม
ข๎อ ๕ และผลประโยชน์ที่เกดิจากเงินคําบ ารุงการศึกษาหรือเงินอ่ืนใดที่ข๎อบังคับ
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หรือระเบียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให๎เปนน
เงินคําบ ารุงการศึกษา 
 ข๎อ ๕ ให๎มหาวิทยาลัยเก็บเงินคําบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจําย ดังน้ี 
 (๑) หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร
บริหารธรุกิจบัณฑิต  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ 
หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต หลักสูตรนิตศิาสตรบณัฑติ และหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑติ  ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท  
               ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกิตน๎อยกวําแผนการ
เรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว๎ให๎ช าระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีที่ลงทะเบียน
เรียนไมํเกิน ๗ หนํวยกิต ภาคเรียนละ ๔,๒๐๐  บาท หากเกิน ๗ หนํวยกิตให๎ช าระ
ภาคเรยีนละ ๖,๕๐๐ บาท 
 (๒) หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ ทกุสาขาวิชา ยกเวน๎สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท  
               ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกิตน๎อยกวําแผนการเรียน
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว๎ให๎ช าระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไมํเกิน 
๗ หนํวยกิต ภาคเรียนละ ๕,๒๐๐ บาท หากเกิน ๗หนํวยกิตให๎ช าระภาคเรยีนละ 
๗,๕๐๐ บาท 
 (๓) หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาค
เรียนละ ๙,๐๐๐ บาท 
               ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกิตน๎อยกวําแผนการ
เรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว๎ให๎ช าระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีที่ลงทะเบียน
เรียนไมํเกิน ๗ หนํวยกิต ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท หากเกิน ๗ หนํวยกิตให๎ช าระ
ภาคเรยีนละ ๙,๐๐๐ บาท 
 ข๎อ ๖ ให๎มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงนิคําธรรมเนียมตํางๆ ดังน้ี 
 (๑) คําสมัครคัดเลือกเข๎าศึกษาให๎เปนนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ไมํเกิน ๕๐๐ บาท 
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 (๒) คําธรรมเนียมการออกใบรายงานผลการศึกษา ใบรับรองคณุวุฒิ 
ประกาศนียบตัร ปรญิญาบตัร ที่นักศึกษายื่นค าร๎องขอเพื่อแทนฉบับเดมิที่
มหาวิทยาลยัเคยออกให๎แลว๎ ฉบบัละ ๑๐๐ บาท และคําออกเอกสารตํางๆ ได๎แกํ 
หนังสือรับรอง ใบแทนเอกสารทีม่หาวิทยาลัยเคยออกให๎แล๎ว ฉบับละ ๕๐ บาท  
 (๓) คําปรับการลงทะเบียนลําช๎ากวําก าหนดให๎ช าระดังนี้ 
  (๓.๑)  ๓๐ วันแรกนับตั้งแตํก าหนดวันช าระเงินลงทะเบียน
สิ้นสุด ปรับวันละ ๒๐ บาท 
แตํไมเํกิน ๕๐๐ บาท 
  (๓.๒)  หากพ๎นก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ตาม (๓.๑) แตํไมํ
เกิน ๖๐ วันนับตั้งแตํก าหนดวันช าระเงินลงทะเบียนสิ้นสุด ปรับวันละ ๒๐ บาท 
แตํไมเํกิน ๑,๐๐๐ บาท 
  (๓.๓) หากพ๎นก าหนดระยะเวลา ๖๐ วัน ตาม (๓.๑) และ 
(๓.๒) ปรับวันละ ๒๐ บาท  
แตํไมเํกิน ๑,๕๐๐ บาท 
 (๔) การรักษาสภาพการเปนนนักศึกษาให๎ช าระเงินคําบ ารุงมหาวิทยาลัย ภาค
เรียนละ ๑,๐๐๐ บาท ในกรณีที่นักศึกษาไมสํามารถมาศึกษาในภาคเรียนนั้น 
 (๕) การขอกลับคืนสภาพการเปนนนักศึกษาใหมํ เนื่องจากพ๎นสภาพ
เพราะเหตุไมํช าระคําบ ารุงการศึกษา ให๎ช าระเงินคําขอกลับคืนสภาพเปนน
นักศึกษาใหมํ  ๕๐๐ บาท และใหช๎ าระเงินคําบ ารุงมหาวิทยาลัยตามจ านวนภาค
เรียนท่ีค๎างช าระ ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (๖) คําบ ารุงหอพักใหเ๎ปนนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัแลว๎รายงานให๎
สภามหาวิทยาลยัทราบ  
 (๗) คําประกันของเสยีหาย ๓๐๐ บาท และในกรณีที่มีเงินคําประกนั
ของเสียหายคงเหลือเมื่อส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต๎องขอรับเงินคืนภายใน 
๙๐ วัน นับตั้งแตํวันท่ีส าเรจ็การศกึษา 
 (๘) คํากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษาละ ๓๐๐ บาท  
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 ข๎อ ๗ ให๎มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงนิตามข๎อ ๕ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ท้ังนี้ต๎องไมํเกิน ๓๐ วันนับตั้งแตํวันเปิดภาคเรียน เมื่อพ๎นก าหนดเวลา
ช าระเงินแล๎วนักศึกษาสามารถช าระเงินได๎โดยต๎องช าระคําปรับตามที่ก าหนดไว๎
ในข๎อ ๖ (๓) แตํต๎องช าระเงินให๎เสร็จสิ้นกํอนสอบปลายภาค  ๑ สัปดาห ์
 ข๎อ ๘ การยื่นค าร๎องช าระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนนักศึกษาตาม
ข๎อ ๖ (๔) ต๎องด าเนินการใหเ๎สร็จสิ้นกํอนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห ์เมื่อพ๎น
ก าหนดนี้แล๎วให๎นักศึกษาพ๎นสภาพจากการเปนนนักศึกษา 
 ข๎อ ๙ เงินคําบ ารุงการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไป
แล๎ว จะไมํคืนให๎กับนักศึกษาไมํวํากรณีใดๆ 
 ข๎อ ๑๐ ให๎มหาวิทยาลัยจํายคําสอนนักศึกษาและคําใช๎จํายในการ
บริการและด าเนินการโดยออกเปนนประกาศของมหาวิทยาลัยแล๎วรายงานให๎สภา
มหาวิทยาลยัทราบ 
 ข๎อ ๑๑ การซื้อ การจ๎าง ตลอดจนการเบิกจํายเงินอ่ืนใด ให๎เปนนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ เว๎นแตํสภามหาวิทยาลัยจะได๎ก าหนดไว๎เปนนอยํางอ่ืน 
 ข๎อ ๑๒ เงินคําบ ารุงการศึกษาตามระเบียบนี้ ให๎จดัตั้งเปนนทุนการศึกษา
แกํนักศึกษาและอาจารย์ได๎ตามทีส่ภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ 
 ข๎อ ๑๓ การเก็บเงินตามระเบียบนี้ให๎ใช๎ใบเสร็จรับเงินคําบ ารุงการศึกษา
หรือคําธรรมเนียมตามที่สภามหาวทิยาลัยเห็นชอบ 
 ข๎อ ๑๔ ในกรณีนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่มีสิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบตุรของกระทรวงการคลัง ให๎มหาวิทยาลัยท าหนงัสือรับรอง
แสดงรายละเอียดการจํายตํางๆแล๎วท าเปนนประกาศของมหาวิทยาลยั 
 ข๎อ ๑๕  เงินท่ีเก็บตามระเบียบนี้ให๎ใช๎จํายในกิจการของมหาวิทยาลยั
และใช๎จํายตามข๎อ ๑๐ และข๎อ ๑๒  
 ข๎อ ๑๖  ในกรณีที่เปนนนักศึกษาตํางประเทศหรือโครงการพเิศษ ให๎
เรียกเก็บเงินคาํบ ารุงการศึกษาและคําธรรมเนียมการศึกษาในอตัราที่เหน็สมควร โดย
ออกเปนนประกาศของมหาวิทยาลัยแล๎วรายงานใหส๎ภามหาวิทยาลยัทราบ 
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 ข๎อ ๑๗ ให๎อธิการบดรีักษาการตามระเบยีบนี้และเปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่เกดิปัญหาจากการใช๎ระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 
             

          
       (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์) 

                  อุปนายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏร๎อยเอด็   
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
วําด๎วย  การโอนผลการเรยีนและการยกเว๎นผลการเรยีนวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

--------------- 
 โดยที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอด็เปนนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ท๎องถิ่นที่เสริมสร๎างพลังปัญญาของแผํนดินฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู๎ เชดิชูภูมิปัญญา
ของท๎องถิ่น สร๎างสรรค์ศลิปวิทยา  เพื่อความเจรญิก๎าวหน๎าอยํางมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชนและประเทศชาติ  และเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงคต์ามภาระหน๎าท่ีของ
มหาวิทยาลยัจึงเปนนการสมควรใหม๎ีระเบยีบการโอนผลการเรียนและการยกเว๎น
การเรยีนวิชาในหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๘ (๒) แหํงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอด็ จึงวางระเบยีบไว๎ดงันี้ 
 ข๎อ  ๑  ระเบียบนี้  เรยีกวํา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด  
วําด๎วยการโอนผลการเรียนและการยกเว๎นการเรียนวิชา  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 
 ข๎อ  ๒  ให๎ใช๎ระเบียบนี้ส าหรับนักศึกษาที่เข๎าศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา 
๒๕๔๙  เปนนต๎นไป 
 ข๎อ  ๓  บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรอืข๎อบังคับอื่นใดที่ขัดหรือแย๎งกับ
ระเบียบนี้ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน 
 ข๎อ  ๔  ในระเบียบนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวํา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด 
  “การโอนผลการเรียน”  หมายความวํา  การน าหนํวยกิตและ
คําระดบัคะแนนของทุกวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาใช๎
โดยไมํต๎องศึกษาวิชานั้นอีก 
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“การยกเว๎นการเรียน” หมายความวํา  การน าหนํวยกิตของวิชาใน
หลักสตูรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให๎หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาของ
วิชาจากหลักสตูรของสถาบันอุดมศึกษาที่ได๎ศึกษาแล๎ว  และ/หรือ การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานซึ่งมี
เนื้อหาสาระความยากงํายเทียบไดไ๎มํน๎อยกวําสามในสี่ของเนื้อหาในวิชาของ
หลักสตูรมหาวิทยาลยัและอยูํในระดับเดยีวกันมาใช๎  โดยไมํต๎องศึกษาวิชานั้นอีก 
 “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวํา  สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนตั้งแตรํะดับอนุปริญญาหรือเทียบเทําที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง   

“อธิการบด”ี  หมายความวํา  อธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอด็ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวํา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
 “สภาวิชาการ” หมายความวํา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด 
 “วิชา” หมายความวํา วิชา ชุดวิชา รายวิชา กระบวนวิชาท่ีอยูํใน
หลักสตูรที่สถาบันอุดมศึกษารับรอง 
 ข๎อ  ๕  วิชาที่จะน ามาโอนผลการเรียนหรือยกเว๎นการเรียน ต๎องสอบได๎  
หรือเคยศึกษา ฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์มาแล๎วไมํเกิน  ๑๐  ปี  นับถึงวันท่ี
มหาวิทยาลยัรับเข๎าศึกษา   โดยเริม่นับจากวันส าเร็จการศึกษา  หรอื  ภาคเรียน
สุดท๎ายที่มผีลการเรียน  หรือวันสดุท๎ายที่ศึกษา  อบรม  หรือมีประสบการณ์   
ในกรณีที่เรยีนวิชาใดมาเกิน  ๑๐  ปี  และมีความประสงค์จะขอโอนผลการเรยีน
หรือยกเว๎นการเรียน ให๎มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปนนไปตาม
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ข๎อ  ๖  ผู๎มีสิทธิ์ได๎รับการโอนผลการเรยีน  ได๎แกํ  ผู๎ที่มีคณุสมบัติข๎อใด
ข๎อหนึ่ง  ดังตํอไปนี้ 
  ๖.๑  ผู๎ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล๎ว  ซึ่งยังไมํส าเร็จ
การศึกษาและไมมํีสภาพการเปนนนักศึกษาแล๎วกลับเข๎าศึกษาในระดับอนุปริญญา  
หรือปริญญาตร ี
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  ๖.๒ ผู๎ที่ขอย๎ายสถานศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือ
เทียบเทํา 

๖.๓ ผู๎ที่เปลีย่นสถานภาพจากนักศึกษาภาคปกตเิปนนนักศึกษ
ตามโครงการอื่นท่ีใช๎หลักสตูรมหาวิทยาลัย  หรือผู๎ที่ศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช๎
หลักสตูรของมหาวิทยาลัยและไดร๎ับอนุญาตใหเ๎ปลี่ยนสภาพเปนนนักศึกษาภาค
ปกติ 
  ๖.๔ ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนปุริญญาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารบัรอง  และ
มหาวิทยาลยัรับเข๎าศึกษาระดับปริญญาตร ี
 ข๎อ  ๗  เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน 
  ๗.๑ ผู๎ขอโอนต๎องมีสถานภาพการเปนนนักศึกษาภาคปกติ  
หรือนักศึกษาตามโครงการอยํางใดอยํางหน่ึงของมหาวิทยาลัย 
  ๗.๒ ผู๎ขอโอนต๎องไมเํคยถูกสั่งให๎ออกจากสถานศึกษา  ตาม
ข๎อบังคับของสถานศึกษา วําด๎วยการประเมินผลการศึกษา 
  ๗.๓ การโอนต๎องโอนท้ังหมดทุกวชิาที่เคยศึกษา  โดยไมํ
จ ากัดหนํวยกิตที่ขอโอน 
 ข๎อ  ๘  ผู๎มีสิทธิ์ได๎รับการยกเว๎นการเรยีน  ได๎แกํ  ผูม๎ีคุณสมบตัิข๎อใด
ข๎อหนึ่งดังตํอไปนี ้

๘.๑ ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาหรือผู๎ที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเทาํท่ีส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา
รับรอง 

๘.๒ ผู๎ที่ผํานการศึกษาอบรมในวิชาใดวิชาหนึ่ง  ตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย  และ/หรือของสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
  ผู๎มีสิทธ์ิยกเว๎นการเรียนตามข๎อ  ๘.๒   ต๎องมีความรู๎พื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทําส าหรับการขอยกเว๎นการเรียนระดับ
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ปริญญาตรี   และมีความรู๎พื้นฐานระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทําส าหรับการ
ยกเว๎นการเรียนระดับบณัฑิตศึกษา 

ข๎อ  ๙  เงื่อนไขการไดร๎ับยกเว๎นการเรยีน 
๙.๑ ต๎องเปนนวิชาที่ได๎คําระดับคะแนนไมํต่ ากวํา  ๒.๐๐  หรือ

เทียบเทําส าหรับหลักสตูรระดับปริญญาตรี  หรือผํานการสอบเทียบวิชาตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  และคําระดับคะแนนไมํต่ ากวํา  ๓.๐๐  หรือเทียบเทํา
ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทํา 
  ๙.๒ การขอยกเว๎นการเรียนจากผูศ๎ึกษาจากการศึกษานอก
ระบบ   และ/หรือการศึกษาตามอธัยาศัย  การฝึกอาชีพ  หรือจากประสบการณ์
การท างาน   ให๎มหาวิทยาลัยก าหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเว๎นการเรียนโดย
ความเห็นชอบของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
  ๙.๓ ผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตรีมาแล๎ว  และเข๎า
ศึกษาในระดับอนุปรญิญาหรือปรญิญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง   ให๎ได๎รับ
ยกเว๎นการเรียนวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปท้ังหมดและหมวดวชิาเลือกเสรี
ทั้งหมด  โดยไมํน าเงื่อนไขข๎อ  ๕  และข๎อ  ๙.๑  มาพิจารณา 

๙.๔ จ านวนหนํวยกิตท่ีได๎รับการยกเว๎น รวมแล๎วต๎องไมํเกิน  
๒  ใน  ๓  ส าหรับหลักสตูรระดับปริญญาตรี  และไมํเกิน  ๑   ใน ๓   ส าหรับ
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาของหนํวยกิตขั้นต่ า  ซึ่งก าหนดไว๎ในโปรแกรมวิชาที่
ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย  และเมื่อไดร๎ับการยกเว๎นแล๎วต๎องมเีวลาศึกษาอยูํใน
มหาวิทยาลยัไมํน๎อยกวํา ๑ปีการศกึษา 

๙.๕ วิชาที่ได๎รับการยกเว๎นให๎บันทึกไว๎ในระเบียนการเรียน
ของนักศึกษาโดยใช๎อักษรยํอ  “P” (Pass) ในชํองระดับคะแนน   ส าหรับผู๎ที่
ได๎รับการยกเว๎นผลการเรียนตามขอ๎ ๙.๓  ให๎นับหนํวยกิตหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา   โดยบันทึกผล
การเรยีนเปนนวิชา 
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 ข๎อ  ๑๐  ผู๎ที่จะขอโอนผลการเรยีนและยกเว๎นการเรียน  ต๎องกระท าให๎
เสร็จสิ้นและได๎รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยภายในปี
การศึกษาแรก นับตั้งแตมํหาวิทยาลัยรับเข๎าศึกษา 
 ข๎อ  ๑๑  การลงทะเบยีนเรยีนของผู๎ที่ได๎รับการโอนผลการเรียนหรอื
ยกเว๎นการเรียนวิชา ให๎ถือเกณฑ์  ดังนี้ 
  ๑๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ   ให๎นับหนํวยกิตได๎ไมเํกิน  ๒๕ 
หนํวยกิต  เปนน  ๑ ภาคเรียน  ถ๎าเกินกวําท่ีก าหนดนี้ให๎อยูํในดุลยพินจิของสภา
วิชาการ 

๑๑.๒ ผู๎ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นท่ีใช๎หลักสูตรของ
มหาวิทยาลยัหรสืถาบันอุดมศึกษา  อื่น  ให๎ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกนิ  ๑๕  
หนํวยกิต  ใน  ๑ ภาคเรยีน  ยกเวน๎ภาคเรยีนที่  ๓   ของปีการศึกษาให๎
ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน  ๑๒  หนํวยกิต  ใน  ๑  ภาคเรียน  ถ๎าเกนิกวําที่
ก าหนดนี้ให๎อยูํในดุลยพินิจของสภาวิชาการ 

๑๑.๓ การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามข๎อ  ๖.๑   ให๎
นับเฉพาะภาคเรียนทีเ่คยศึกษาและมีผลการเรียน  นักศึกษาตามข๎อ  ๖.๒, ๖.๓  
และ  ๖.๔  ให๎นับจ านวนภาคเรียนตํอเนื่องกัน 
 ข๎อ  ๑๒  การโอนผลการเรยีน  หรือการยกเว๎นการเรียน  ต๎องช าระ
คําธรรมเนียมตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 
 ข๎อ  ๑๓  ผู๎ได๎รับการโอนผลการเรยีนและผู๎ที่ไดร๎ับการยกเว๎นการเรยีน
ในวิชาท่ีไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษา ไมํเสยีสิทธิท่ี์จะไดร๎ับ
ปริญญาเกียรตินิยม   แตผํู๎ที่ได๎รับการยกเว๎นการเรียนในวิชาที่นับหนํวยกิตรวมใน
เกณฑ์ทีส่ าเรจ็การศึกษา  ไมํมสีิทธ์ิได๎รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข๎อ  ๑๔  ให๎อธิการบดีเปนนผู๎รักษาการให๎เปนนไปตามระเบยีบนี้   และ
เปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาดกรณเีกิดปญัหาจากการใช๎ระเบยีบนี ้
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ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
       
   (ศาสตราจารย์  ดร.ปรีดี  เกษมทรพัย์) 
              นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏร๎อยเอ็ด   
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ระเบียบสถาบันราชภฏัร้อยเอ็ด 
ว่าด้วยการใช้จ่ายเกี่ยวกับการกฬีา  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

--------------------- 
  เพื่อให๎การใช๎จํายเกี่ยวกับการกีฬาของสถาบัน ให๎เหมาะสม
และบังเกิดผลดีตํอการพัฒนากีฬาสถาบัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐
(๒) แหํงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ สภาประจ าสถาบันราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด จึงวางระเบียบไว๎ดังน้ี 
  ข๎อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกวํา “ระเบียบสถาบันราชภฏัร๎อยเอ็ด 
วําด๎วยการใช๎จําย เกี่ยวกับ  การกฬีา พ.ศ. ๒๕๔๔”  
  ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแตํภาค
เรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ เปนนต๎นไป 
  ข๎อ ๓ บรรดา ระเบียบ ค าสั่ง หรือข๎อบังคับอื่นใดที่ขัดหรือ
แย๎งกับระเบียบนี้ ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน 
  ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้ 

“สถาบัน” หมายความวํา สถาบันราชภัฏร๎อยเอ็ด 
“สภาประจ าสถาบัน”  หมายความวํา สภาประจ า

สถาบันราชภฏัร๎อยเอ็ด  
“อธิการบด”ี หมายความวํา อธิการบดสีถาบันราช

ภัฏร๎อยเอ็ด 
  ข๎อ ๕ กีฬาท่ีเบิกคําใช๎จํายตามระเบียบนี้ คือ กีฬาท่ีสถาบัน
ก าหนด หรือหนํวยงาน  อื่นจัด และสถาบัน พิจารณาเห็นสมควรใหเ๎ข๎ารํวมการ
แขํงขัน 
  ข๎อ ๖ คําใช๎จํายเกี่ยวกับการกีฬาตามข๎อ ๕ ให๎พิจารณาจําย
อยํางประหยัด ดังนี้ 
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๖.๑ คําสมัครเปนนสมาชิก คําบ ารุงประจ าปี คํา
สมัครแขํงขัน จํายได๎ตามที่จํายจริง 

   ๖.๒ คําอุปกรณ์ส าหรับฝึกซ๎อมหรือแขํงขัน ให๎จําย
อยํางประหยัด 

๖.๓ คําน้ าเลี้ยงในการฝึกซ๎อมหรือการแขํงขันของ
นักกีฬาจํายได๎ไมํเกิน คนละ ๒๐ บาท  ตํอวัน 

๖.๔ คําเก็บตัวนักกีฬา รวมทั้งผู๎ฝกึสอนและผู๎
ควบคุม ให๎จํายเปนนคาํอาหารไมํเกนิคนละ ๑๐๐ บาท ตํอวัน และใหเ๎ก็บตัวฤดู
การแขํงขันละ ไมํเกิน ๒๐วัน 

๖.๕ คําใช๎จํายในการเดินทางไปฝึกซ๎อมหรือ
แขํงขัน 

(๑ )คํ าพาหนะ เดิ นทาง  ให๎ จํ า ยคํ า โ ดยสาร
ยานพาหนะประจ าทางที่ประหยัดและเหมาะสมในกรณีที่จ๎างเหมาให๎จํายได๎
ตามที่สถาบันเห็นสมควร 
   ๒)  คําอาหารไมํเกินคนละ ๑๒๐ บาท ตํอวัน 
   ๓)  คําที่พักไมํเกินคนละ ๑๒๐ บาท ตํอวัน 

๖.๖ คําเชําหรือคําบ ารุงสถานที่ อุปกรณ์ส าหรับ
ฝึกซ๎อมหรือการแขํงขัน ให๎จํายตามข๎อตกลงของคณะกรรมการจัดการแขํงขัน 

๖.๗ คําชํวยเหลือกีฬาระหวํางสถานศึกษาให๎จําย
ตามข๎อตกลงของคณะกรรมการจัดการแขํงขัน 

   ๖.๘ คําเวชภัณฑ์จํายได๎เทําท่ีจํายจริง 
๖.๙ คํารักษาพยาบาลนักกีฬา ที่ประสบอุบัติเหตุ 

หรือปุวย เนื่องจากการ ฝึกซ๎อม หรือการแขํงขัน จํายได๎เทําท่ีเห็นสมควร แตํต๎อง
ไมํเกินจ านวนท่ีโรงพยาบาลของทางราชการเรียกเก็บ 

๖.๑๐ คําพาหนะเดินทาง  คําที่พัก คําเบี้ยเลี้ยง
ของผู๎ตัดสิน ผู๎ชํวยผู๎ตัดสิน เจ๎าหน๎าที่เทคนิค จํายได๎ตามระเบียบราชการ สํวน
เจ๎าหน๎าท่ีประจ าสนามให๎จํายเฉพาะคําเบี้ยเลี้ยงไมํเกินคนละ ๑๐๐ บาท ตํอวัน 
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๖.๑๑  คํารางวลัผู๎ตดัสิน ผู๎ชํวยผู๎ตดัสิน จํายไดไ๎มํ
เกินอัตราที่สมาคมกีฬาในความควบคุมของคณะกรรมการโอลิมปิกแหํงประเทศ
ไทยท่ีก าหนดไว ๎

๖.๑๒คํ าตอบแทน คํ ารา งวั ล  ของที่ ร ะลึ ก 
คําใช๎จํายในการรับรองนักกีฬา ผู๎ควบคุมและเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎องกับการเตรียม
ทีม และจัดการแขํงขัน จํายได๎ตามที่สถาบันเห็นสมควร 

   ๖.๑๓คํา ใ ช๎จํายอื่น ๆ จํายได๎ตามที่สถาบัน
เห็นสมควร 
  ข๎อ ๗  ให๎สถาบันจัดท าโครงการคําใช๎จํายเกี่ยวกับการกีฬา
ไว๎ในงบประมาณรายจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา เพื่อจํายตามระเบียบนี้ 

 ข๎อ ๘  เงินคําใช๎จํายเกี่ยวกับการกฬีา ตามระเบียบนี้ คือ เงิน
ที่เข๎าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอํไปนี้ 

๘.๑ เงินคําบ ารุงการศึกษาที่เก็บตามระเบียบ
สถาบัน 

๘.๒ เงินที่มีผู๎บริจาคให๎แกํสถาบัน เพื่อใช๎ในการ
กีฬา 

๘.๓ เงินที่ได๎มาจากการจัดการแขํงขันกีฬาที่
สถาบันจัดขึ้น 

๘.๔ เงินคําชํวยเหลือการกีฬาในกลุํมสถาบันราช
ภัฏ และระหวาํงสถาบันราภัฏท่ัวประเทศ 

๘.๕ เงินอื่นๆที่ระเบียบสถาบันก าหนดให๎ใช๎ใน
กิจกรรมกีฬา 
  ข๎อ ๙  ให๎อธิการบดีเปนนผู๎รักษาการตามระเบียบนี้ และเปนนผู๎
มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช๎ระเบียบนี้ 
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ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
                                                             

                               (นายจ าลอง  ครุฑขุนทด) 
รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ 

                 ท าหน๎าที่นายกสภาประจ าสถาบันราชภฏัร๎อยเอ็ด 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
วําด๎วยการเก็บเงินคําธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและ 

การยกเว๎นการเรียนรายวิชา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

-------------------------------- 
 เพื่อให๎การเก็บเงินคําธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน และการ
ยกเว๎นการเรียนรายวิชา เปนนไปด๎วยความเรียบร๎อย อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๑๘ (๒)แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และข๎อ 
๑๕ แหํงระเบียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ วําด๎วยการ โอนผลการ
เรียน และการยกเว๎นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔  สภาประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร๎อยเอ็ด จึงวางระเบียบ ไว๎ดังน้ี 
  ข๎อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลยัภัฏร๎อยเอด็ 
วําด๎วยการเก็บเงินคําธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการยกเว๎นการเรียน
รายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๓”  
  ข๎อ ๒  ระเบียบนี้ ให๎ ใ ช๎บังคับ ตั้ งแตํภาคเรียนที่  ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๓ เปนนต๎นไป 
  ข๎อ ๓  บรรดา ระเบียบ ค าสั่ง หรอืข๎อบังคับอื่นใดท่ีขัดหรือ
แย๎งกับระเบียบนี้ ให๎ใช๎ระเบียบนีแ้ทน 

ข๎อ ๔ ให๎มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงนิคําธรรมเนียมในการรับ
โอนผลการเรียนคนละ ๑๐๐ บาท 
ข๎อ ๕  ให๎มหาวิทยาลัยเรียกเก็บคําธรรมเนียมในการยกเว๎น

การเรียนรายวิชาหนํวยกิตละ ๒๐ บาท 

  ข๎อ ๖  ให๎อธิการบดีรักษาการใหเ๎ปนนไปตามระเบียบนี้ และ
เปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกดิปญัหาจากการใช๎ระเบียบนี ้  
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ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 

(ศาตราจารย์ ดร.ปรดีี เกษมทรัพย)์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
วําด๎วย การเก็บเงินคําข้ึนทะเบียนบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

 เพื่อให๎การเก็บเงินคําขึ้นทะเบยีนบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอ็ด 
เปนนไปด๎วยความเรียบร๎อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) 
แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ดจึงวางระเบียบการเก็บเงินคําขึ้นทะเบียนบณัฑิต ไว๎ดังตํอไปนี้ 

ข๎อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอ็ด วําด๎วย 
การเก็บเงินคําขึ้นทะเบียนบณัฑิต  พ.ศ. ๒๕๕๔  ” 

ข๎อ ๒ ให๎ใช๎ระเบียบนี้นับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเปนนต๎นไป 
ข๎อ ๓ ให๎มหาวิทยาลัยเก็บเงินคําข้ึนทะเบียนบณัฑิตในอัตรา ๑,๐๐๐ 

บาท และเงินคําขึ้นทะเบยีนบัณฑตินี้มหาวิทยาลัยจะไมํคืนใหไ๎มํวํากรณีใดๆ 
ข๎อ ๔ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมคีวามจ าเปนนท่ีจะเปลีย่นแปลงอัตราคาํ

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตในข๎อ ๓      
ให๎ท าเปนนประกาศของมหาวิทยาลยัแล๎วรายงานให๎สภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และเปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่เกดิปัญหาจากการใช๎ 
ระเบียบนี ้

 
 ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

  
(ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์)   

                                              อุปนายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏร๎อยเอด็ 
 

 



83 
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
วําด๎วย เงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

............................................................. 
  เพื่อให๎การจัดการศึกษาและด าเนนิงานด๎านกิจกรรมนักศึกษา
ได๎ผลตามความมุํงหมายอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหํง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยัราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด จึงวางระเบียบวําด๎วยเงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ ไว๎
ดังตํอไปนี ้
  ข๎อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏั
ร๎อยเอ็ด วําด๎วย เงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ พ.ศ. ๒๕๕๔” 
  ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับนักศึกษา ภาคปกติ ที่เข๎าศึกษา 
ตั้งแตํภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เปนนต๎นไป 
  ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข๎อบังคับอื่นใดท่ีขัดหรือแย๎ง
กับระเบียบนี้ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน 
  ข๎อ ๔ ในระเบียบนี ้
   “มหาวิทยาลัย”หมายความวํา มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร๎อยเอ็ด 
   “สภามหาวิทยาลัย”หมายความวาํสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอด็ 
   “อธิการบดี”หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร๎อยเอ็ด 
   “คณะกรรมการ” หมายความวํา คณะบคุคลที่มี
หน๎าท่ี ความรับผิดชอบ ควบคุม ดแูล ในการอนุมัติการใช๎จํายเงินตามระเบยีบนี ้
   “กิจกรรมนักศึกษาใหมํ” หมายความวํา กิจกรรมที่
จัดให๎กับนักศึกษาภาคปกติ ที่เพ่ิงเข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภฏัรอ๎ยเอ็ด 
  ข๎อ ๕ เงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนกัศึกษาใหมํ ตามระเบียบนี้ 
คือ เงินท่ีเข๎าในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังตํอไปนี ้

(๑) เงินท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษาเพื่อการนี ้
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(๒) เงินท่ีมีผู๎บริจาคให๎แกํมหาวิทยาลัยเพื่อการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา 

(๓) เงินท่ีได๎มาจากการจดักิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัในการปฐมนเิทศนักศึกษา 

(๔) เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินคําธรรมเนียม
การปฐมนิเทศนักศึกษา 

ข๎อ ๖ ให๎มหาวิทยาลัยเก็บเงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา
ใหมํจากนักศึกษาได๎คนละไมเํกิน ๑,๕๐๐ บาท 
  เพื่อประโยชนส์ูงสุดในการเก็บเงินคําธรรมเนียมกิจกรรม
นักศึกษาใหมํ มหาวิทยาลยัอาจออกประกาศอ่ืนใดที่ไมํขัดหรือแย๎งกับการเก็บเงิน
ตามวรรคหนึ่งได ๎
  ข๎อ ๗ เงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนกัศึกษาใหมํ จะใช๎จํายได๎ใน
ลักษณะตํางๆ ดังน้ี 

(๑) การจัดปฐมนเิทศนักศึกษาให๎กับ
นักศึกษาเข๎าใหม ํ

(๒) การจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาเข๎าใหม ํ
(๓) การจัดเตรียมเพื่อการปฐมนิเทศนกัศึกษา

เข๎าใหม ํ
(๔) การจัดท าประกันอุบัติเหตุเพื่อนักศึกษา 
(๕) การจัดท ากิจกรรมอื่นท่ีเปนนประโยชน์ตํอ

นักศกึษา 
ข๎อ ๘ ผู๎ที่ช าระเงินคําธรรมเนียมกจิกรรมนักศึกษาใหมํช๎ากวํา

ก าหนดไว๎ ให๎อยูํในดลุยพินิจของอธิการบดีที่จะใหผ๎ํอนผันได๎ แตตํ๎องไมํเกิน ๓๐ 
วัน นับตั้งแตํวันก าหนดให๎ช าระเงิน 
  ข๎อ ๙ ให๎อธิการบดีแตํงตั้งคณะกรรมการ ประกอบด๎วย รอง
อธิการบดีที่อธิการบดมีอบหมายเปนนประธานกรรมการ คณบดีและผู๎อ านวยการ
วิทยาลัยหรือผู๎แทน หัวหน๎ากลุมํงานกิจกรรมนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา 
ภาคปกติ ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ เหรัญญิกองค์การนักศึกษาภาคปกติ
เปนนกรรมการ ผู๎อ านวยการส านักกิจการนักศึกษาเปนนกรรมการและเลขานุการ 
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  ข๎อ ๑๐ ให๎คณะกรรมการมีอ านาจหน๎าท่ีและรบัผิดชอบใน
การอนุมัติและควบคมุการใช๎จํายเงินคําธรรมเนยีมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ ให๎
เปนนไปตามข๎อ ๗ แหํงระเบียบนี้และโดยประหยดัทั้งนี้ด๎วยวิธีการดังตํอไปนี้ 

(๑) หนํวยงานซึ่งจะเปนนผู๎ขอใช๎จํายเงิน
คําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ จะต๎องเสนอโครงการ ตลอดจนงบประมาณ
รายจํายที่จ าเปนนต๎องใช๎ในแตํละโครงการให๎คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
โครงการกํอน จึงด าเนินการเบิกจาํยได ๎

(๒)ผู๎ท าหน๎าที่เบิกจาํยจะต๎องเปนนผู๎ที่รับผดิชอบ
โครงการ ส าหรับวิธีการเบิกจํายให๎อนุโลมตามระเบยีบของทางราชการและมี
หลักฐานประกอบการเบิกจําย 
  ข๎อ ๑๑ วิธีการเก็บรักษาเงิน ให๎ประธานกรรมการ เบิก
จํายเงินคําธรรมเนยีมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ แล๎วน าฝากธนาคารพาณิชย์ในนาม
คณะกรรมการ โดยใช๎ช่ือบัญชีวํา “เงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอด็”  
  ในการเบิกจาํย เพื่อให๎จํายตามรายการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว๎ ให๎คณะกรรมการอยํางน๎อย ๓ คน โดยมีประธานกรรมการ อาจารย์
จ านวนหนึ่งคน และนักศึกษาจ านวนหน่ึงคน ลงนามรํวมกัน 
  ให๎คณะกรรมการแตํงตั้งเจา๎หน๎าท่ีการเงินการบญัชี จาก
เจ๎าหน๎าท่ีของมหาวิทยาลัย หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพือ่ท าบัญชีรับ
จําย พร๎อมทั้งเก็บเอกสารหลักฐานตํางๆ ให๎สามารถตรวจสอบได๎และเจา๎หน๎าท่ี
ดังกลําว ต๎องรายงานการใช๎จํายเงินคําธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหมํพร๎อมท้ัง
ยอดเงินคงเหลือตํอคณะกรรมการ 
  ให๎อธิการบดี แตํงตั้งผูต๎รวจสอบบญัชีเงินคําธรรมเนียม
กิจกรรมนักศึกษาใหมํ และรายงานผลการตรวจสอบตํออธิการบดี 
  ข๎อ ๑๒ ให๎อธิการบดเีปนนผูร๎ักษาการให๎เปนนไปตามระเบยีบนี้ 
และเปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาดให๎กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช๎ระเบียบนี้ 
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ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                                 
 

 (ลงช่ือ) 
         (ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  เกษมทรัพย์) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอด็ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วําด๎วยการจดักิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

---------------- 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะปลูกฝังเยาวชนของชาติไทยให๎มี

คุณ ธร รม   ร ะ เ บี ยบวิ นั ย  คว ามจง รั กภั กดี ตํ อ สถ าบั นชาติ   ศ าสนา    
พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เปนนประมุข การด ารงสํงเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 
ตลอดจนความเปนนเอกราชความมั่นคงของชาติ เพื่อเปนนการสนองนโยบายรัฐบาล 
ให๎สอดคล๎องกับความมุํงหมายของการศึกษา ฉะนั้นอาศัยความในข๎อ ๒๓ แหํง
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้ 
 ๑. ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการจัด
กิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๐” 

   ๒. ตั้งแตํวันที่ใช๎ระเบียบนี้ ให๎ยกเลิกระเบียบหลักการในการจัด
กิจกรรมในสถานศึกษาใด ๆ ท่ีขัดแย๎งกับระเบียบนี้ 

   ๓. หลักเกณฑ์ในการจดักิจกรรมในสถานศึกษาที่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓.๑ จะต๎องเปนนไปตามนโยบายหลักของรัฐบาลในการ
ด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเพื่อสํงเสริมความเจริญและความมั่นคงของชาติ 

๓.๒ จะต๎องเปนนไปเพื่อวางรากฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เปนนประมุข 

๓.๓ จะต๎องเปนนไปเพื่อสํงเสริมนักเรียนให๎มีระเบียบวินัยใน
ตนเอง 

๓.๔ จะต๎องเปนนไปเพื่อสํงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวําง
นักเรียนกับครู 

๓.๕ จะต๎องปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
๓.๖ จะต๎องมีโครงการและระเบียบข๎อบังคับของกิจกรรม 

โครงการและระเบียบข๎อบังคับนั้นจะต๎องเปนนของสถานศึกษา 
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๓.๗ นักศึกษาต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางใดอยํางหน่ึงตาม
ความสามารถความถนัดความสนใจอยํางน๎อย ๑ กิจกรรมตลอดเวลาที่ศึกษาอยูํ
ในสถานศึกษาน้ัน 

๓.๘ ทุกกิจกรรมจะต๎องมีครู - อาจารย์ ในโรงเรียนเข๎ารํวม
รับผิดชอบด าเนินการ 

๓.๙ บุคลากรทีเ่กี่ยวข๎องกับกิจกรรมจะต๎องเปนนบุคคลที่
ปัจจุบันอยูํในสถานศึกษาน้ัน เว๎นแตํวิทยากรให๎อยูํในดลุยพินิจของหัวหน๎า
สถานศึกษา 

๓.๑๐ การจดัให๎มีกิจกรรมเลือกใดๆหรือไมํให๎อยูํในดุลยพินิจ
ของหัวหน๎าสถานศึกษานั้นๆ 

๓.๑๑ ให๎สถานศึกษาควบคุมเรื่องการรับจํายเงิน หรือพัสดุ
ของอื่น ๆ ให๎เปนนการประหยดัและเปนนไปตาม ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อความมั่นคงและความปลอดภยัของชาติ 

๓.๑๒ ในกรณีที่หัวหน๎าสถานศึกษาพิจารณาเห็นวํากิจกรรม
ใด ๆ ไมํเหมาะสมมีการกระท าหรอือาจน ามาซึ่งเปนนภยัอันตรายตํอความมั่นคง
ของชาติให๎หัวหน๎าสถานศึกษาสั่งยกเลิกกิจกรรมนั้นๆ เสยี 

๔.  ให๎อธิบดีกรมเจ๎าสังกัดสถานศกึษานั้น เปนนผู๎รักษาการตามระเบยีบ
นั้น 

๕.  ให๎ใช๎ระเบียบนีต้ั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๒๐  เปนนต๎นไป 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๕   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๐ 
    

                                                                ลงช่ือ 

        

                                             (นายภิญโญ  สาธร) 
                                          รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบสภาการฝึกหัดคร ู
วําด๎วยการพานักศึกษาไปนอกสถานท่ี  พ.ศ. ๒๕๓๗ 

--------------------- 
เพื่อให๎การด าเนินงานในการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัดกรมการฝึก 
ครูเปนนไปด๎วยความเรียบร๎อยเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาอาศัยอ านาจตาม 
ความในมาตรา ๑๓(๑) แหํงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗  
สภาการฝึกหัดครูจึงวางระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้ 
 ข๎อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกวํา   “ระเบยีบสภาการฝึกหัดครู วําด๎วยการพา
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗” 
 ข๎อ ๒  ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตวํันถัดจากวันประกาศใช๎เปนนต๎นไป 
 ข๎อ ๓  บรรดาระเบยีบ ค าสั่งหรือข๎อบังคับอื่นใดท่ีขัดแย๎งกับระเบียบนี้ 
ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน 
 ข๎อ ๔  ในระเบียบนี ้

“นักศึกษา”  หมายถึง บุคคลซึ่งก าลังรับการศึกษาใน
สถานศึกษาตามหลักสูตรสภาการ ฝึกหัดครู 
  “สถานศึกษา”   หมายถึง วิทยาลยัที่สังกัดกรมการฝึกหัดคร ู
  “หัวหน๎าสถานศึกษา”  หมายถึง อธิการวิทยาลัยคร ู

“การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา” หมายถึง การที่ครู
อาจารย์หรือหัวหน๎าสถานศึกษาพานักศึกษา ไปเปนนหมูํคณะจะเปนนเวลาเปิดท า
การสอนหรือไมํก็ตาม 
 ข๎อ ๕  การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จ าแนกเปนน ๓  ประเภท 
คือ 

(๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไมคํ๎างคนื 
(๒) การพาไปนอกสถานศึกษาและค๎างคืน 
(๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร 

ข๎อ ๖  การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ทุกประเภทให๎ปฏิบัตดิังนี้ 
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(๑) ต๎องได๎รับอนญุาตกํอน แบบการขออนุญาตให๎
ใช๎ตามที่ก าหนดไว๎ท๎ายระเบียบนี ้

(๒)นักศึกษาท่ีจะไปนอกสถานศึกษาตามข๎อ๕(๑)ให๎
อยูํในดุลยพินิจของหัวหน๎าสถานศกึษาวําควรจะ
ได๎รับอนญุาตจากผู๎ปกครองหรือไมํการพาไป ตามข๎อ
๕(๒)  

และ๕(๓)จะต๎องไดร๎ับอนุญาตจากผู๎ปกครองเปนนหนังสือตามแบบท่ีก าหนดไว๎ท๎าย
ระเบียบนี้ ในกรณีที่นักศึกษาบรรลุนิติภาวะแล๎ว การพาไปตามข๎อ ๕(๒) 

ให๎อยูํในดุลยพินิจของหัวหน๎าสถานศึกษาวําควรจะ
ได๎รับอนญุาตจากผู๎ปกครอง 

หรือไมํนักศึกษาท่ีเปนนข๎าราชการหรือพนักงานของรัฐการพาไปตามขอ๎ ๕ จะต๎อง
ได๎รับอนญุาตจากหนํวยงานต๎นสังกัดกํอน 

(๒) ให๎หัวหน๎าสถานศึกษาหรือผูไ๎ด๎รับมอบหมาย
จากหัวหน๎าสถานศึกษาเปนน 

ผู๎ควบคุมและจะต๎องมีครหูรืออาจารย์อื่น เปนนผู๎ชํวยควบคมุดูแลรับผิดชอบในการ
เดินทางโดยถือเกณฑ์นักศึกษา  ๔๐ คน ตํอครูหรืออาจารย์  ๑ คนในกรณีที่มี
นักศึกษาหญิงไปด๎วย  ให๎มีครูหรืออาจารยผ์ู๎หญิงควบคุมไปด๎วยตามความ
เหมาะสม 

(๓) การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาในระยะ
ทางไกล ให๎มีการประกันอุบัติเหตุ 

โดยให๎อยูํใน ดุลยพินิจของสถาบันและให๎ผู๎รับผิดชอบเสนอเส๎นทางให๎สถาบัน
ทราบด๎วย 

(๔)  ผู๎ควบคุมและผู๎ ชํวยผู๎ควบคุมต๎องชํวยกัน
ควบคุมนักศึกษาให๎อยูํในระเบียบวินัย 

และต๎องใช๎ความระมัดระวังเปนนอยํางดี ให๎การเดินทางเปนนไปโดยมีระเบียบอัน
เหมาะสมแกํกาลเทศะและยานพาหนะที่ใช๎ในการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อความ
เรียบร๎อยและปลอดภัย ห๎ามผู๎ควบคุม ผู๎ชํวยผู๎ควบคุม  เสพหรือชักชวนให๎
พนักงานขับรถ หรือผู๎ขับเรือเสพสุราหรือของมึนเมาอยํางอื่นขณะเดินทางและให๎
หัวหน๎าสถานศึกษาพิจารณาเส๎นทางด๎วย 
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ข๎อ ๗   ผู๎พิจารณาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา มีดังนี ้
(๑) หัวหน๎าสถานศึกษาส าหรบัการพาไปตามข๎อ ๕

(๑) และ ๕(๒) 
(๒) อธิบดีกรมการฝึกหดัครู ส าหรบัการพาไปตาม

ข๎อ ๕ (๓) ผู๎พจิารณาอนุญาตตาม ข๎อ๗(๑) และ (๒) อาจมอบหมายให๎ผู๎อื่นท า
หน๎าท่ีพิจารณาอนุญาตแทนได๎ในการพิจารณาอนุญาตให๎ผูม๎ีอ านาจอนุญาต
พิจารณาถึงความเหมาะสมกาลเทศะ และฤดูกาลเพื่อความปลอดภยัในการ
เดินทางประกอบการพิจารณาอนุญาตด๎วย 
 ข๎อ ๘  ในการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ให๎สํงค าขออนุญาตถึงผู๎มี
อ านาจอนุญาต ตาม ข๎อ ๗(๑) กํอนเวลาออกเดินทางไมํน๎อยกวํา ๑๕ วัน และ ข๎อ 
๗(๒) กํอนเวลาออกเดินทางไมํน๎อยกวํา ๓๐ วัน โดยให๎แนบโครงการที่จะไปนอก
สถานศึกษาประกอบการพิจารณาด๎วย 
 ข๎อ ๙  ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์อื่นที่แก๎ไขได๎โดยยาก ให๎ผู๎
ควบคุมหรือผู๎ได๎รับมอบหมายหรือบุคคลอื่นใดที่ไปด๎วยตามแตํกรณีแหํงความ
จ าเปนน รายงานให๎ผู๎บังคับบัญชา ผู๎อนุญาต หรือผู๎บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปทาง 
โทรเลข โทรสาร โทรศัพท์ทราบทันที  หากใช๎เวลาเดินทางไมํมากให๎รีบเดินทาง
ไปรายงานให๎ทราบด๎วยตนเอง แล๎วรายงานเปนนหนังสืออีกครั้งภายในก าหนด ๗ 
วัน  นับแตํเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์นั้นข้ึน 
 ข๎อ ๑๐   การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาตามข๎อ ๕ ให๎สถานศึกษา
วางระเบียบก าหนด หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติไว๎ 
 ข๎อ ๑๑   การพานักศึกษาไปตามข๎อ ๕(๒) และ (๓) เมื่อพากลับมาแล๎ว
ให๎ผู๎ควบคุมรายงานผลการพาไปนอกสถานศึกษาตํอผู๎สั่งอนุญาตตามแบบท๎าย
ระเบียบนี้ 
 ข๎อ ๑๒   ครู  อาจารย์  หรือผู๎ควบคุมนักศึกษาให๎ถือวําไปปฏิบัติ
ราชการให๎เบิกคําใช๎จํายในการเดินทางได๎ 
 ข๎อ ๑๓  ให๎อธิบดีกรมการฝึกหดัครู เปนนผูร๎ักษาการให๎เปนนไปตาม
ระเบียบนี้ และเปนนผู๎วินิจฉัยในกรณีที่เกิดปญัหาจากการใช๎ระเบยีบนี้ 
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ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 

 
(นายโกวิท  วรพิพัฒน์) 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
นายกสภาการฝึกหัดคร ู
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
วําด๎วย การยกเว๎นคําบ ารุงการศึกษาส าหรับนักศึกษาทีส่ร๎างช่ือเสียง 

ให๎แกํมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
............................................ 

 
 เพื่อเปนนการสํงเสรมินักศึกษาที่มีความสามารถท่ีมีความสามารถ และได๎
สร๎างช่ือเสียงให๎แกํมหาวิทยาลยัราชภัฏร๎อยเอด็ ไดร๎ับการสนับสนุนทางการศึกษา
และพฒันาขีดความสามารถใหส๎ูงยิ่งข้ึน อันจะเปนนประโยชน์ท้ังตํอตนเอง สังคม
และประเทศชาติ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  
แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด จึงวางระเบียบวําด๎วย การยกเว๎นเงินคําบ ารุงการศึกษา ส าหรับนักศึกษา
ที่สร๎างช่ือเสียงให๎กับมหาวิทยาลัย ดังตํอไปนี ้
 ข๎อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวํา “ ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วาํ
ด๎วย การยกเว๎นเงินคําบ ารุงศึกษาส าหรับนักศึกษาทีส่ร๎างช่ือเสยีงให๎กับ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ ” 
 ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตวํันถัดจากวันประกาศเปนนต๎นไป 
 ข๎อ ๓ ในระเบียบนี ้
  “ มหาวิทยาลัย ” หมายความวํา มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร๎อยเอ็ด 
  “ สภามหาวิทยาลัย ” หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏร๎อยเอ็ด 
  “ อธิการบดี ” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั
ร๎อยเอ็ด  

 “ นักศึกษา ” หมายความวํา นักศกึษาในระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอด็ ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.ปช. 

ข๎อ ๔ นักศึกษาท่ีมีสิทธิไดร๎ับการพิจารณายกเว๎นคําบ ารุงการศึกษาตาม
ระเบียบนีจ้ะต๎องมีคณุสมบัต ิ
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ดังนี ้
  ๔.๑ มคีวามประพฤติเรียบร๎อย 
  ๔.๒ มผีลการเรียนอยูํในเกณฑ์ที่สามารถจบการศึกษาได๎ 
  ๔.๓ กิจกรรมที่แสดงความสามารถน้ัน สอดรับกับปรัชญา
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  ๔.๔ นักศึกษาได๎แสดงความสามารถโดยการสมัครเข๎าแขํงขัน 
ประกวดหรืออื่นๆ นามของมหาวทิยาลัย ยกเว๎น กิจกรรมนั้นๆ เปนนการจัดใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ อาจสมัครเข๎าแขํงขันนามอื่นๆ ก็ได๎ 
  ๔.๕ มสีภาพเปนนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตํอเนื่องถึงภาค
เรียนที่ขอใช๎สิทธิการยกเว๎นเงินคําบ ารุงการศึกษา 
 ข๎อ ๕ ประเภทความสามารถท่ีจะได๎รับการพิจารณา 
  ๕.๑ ความสามารถทางด๎านกีฬา 
  ๕.๒ ความสามารถทางด๎านวิชาการ 
  ๕.๓ ความสามารถทางด๎านกิจกรรมอื่น 
 ข๎อ ๖ หลักเกณฑ์ในการพิจารณายกเว๎นเงินคําบ ารุงการศึกษา 

๖.๑ ทางดา๎นการกีฬา นักศึกษาทีไ่ดร๎ับเหรียญจากการแขํงขันกีฬา
ในระดับภาคระดับชาติ หรือระดับนานาชาติให๎ได๎รับการยกเว๎นคําบ ารุงการศึกษาภาคเรียน
ถัดไปเปนนเวลา  ๑  ภาคเรียน 

 ๖.๒ ทางด๎านวิชาการ นักศึกษาทีไ่ด๎รับรางวัลในระดับภาค 
หรือนักศึกษาที่ไดร๎ับรางวัลในระดับชาติให๎ได๎รับการยกเว๎นคําบ ารุงการศึกษาภาค
เรียนถัดไปเปนนเวลา  ๑  ภาคเรียน 

 ๖.๓ ทางด๎านอื่น นักศึกษาที่ชนะการแขํงขันหรือประกวด
ทางด๎านกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากกีฬาและวิชาการใหเ๎ปนนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

ข๎อ ๗ ในกรณีที่นักศึกษาตามข๎อ ๖ ไดร๎ับสิทธ์ิยกเว๎นคําบ ารุงการศึกษา
ในขณะที่ก าลังศกึษาอยูํในภาคเรียนสุดทา๎ยของหลักสตูร ใหไ๎ด๎รับการยกเว๎นคําบ ารุง
การศึกษาในภาคเรียนสุดท๎ายที่ก าลังศึกษาตามหลักสตูรนั้น  

ในกรณตีามวรรคหนึ่ง หากนักศึกษาได๎ช าระคําบ ารุงการศึกษาส าหรับภาค
การศึกษานั้นไปแลว๎ ให๎นักศึกษาผู๎นัน้มีสิทธิถอนคนืคําบ ารุงการศึกษาได ๎ทั้งนี้ ให๎
เปนนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
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ข๎อ ๘ สิทธิการได๎รับการยกเว๎นคําบ ารุงการศึกษา จะสิ้นสดุเมื่อ
นักศึกษาผู๎นั้นพ๎นสภาพจากการเปนนนักศึกษาในระดับและสาขาท่ีก าลังศึกษาอยูํ
นั้น 

ข๎อ ๙ แนวปฏิบัติในการยกเว๎นคําบ ารุงการศึกษาตามระเบียบนี้ให๎
เปนนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข๎อ ๑๐ ให๎อธิการบดเีปนนผูร๎ักษาการตามระเบียบนี้ และเปนนผู๎วินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีที่เกดิปัญหาจากการใช๎ระเบียบนี ้

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

 
 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี   เกษมทรัพย์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
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ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
วําด๎วย วินัยนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
----------------------------------------- 

  
 เพื่อให๎นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอ็ด  มีระเบยีบวินัยอยูํในศีลธรรม

อันดีงามเหมาะสมกบัสภาพนักศกึษา และเพื่อประโยชน์ในการอบรมสั่งสอน อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒)  แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด  จึงเห็นสมควรให๎ออก
ระเบียบวาํด๎วยวินัยนักศึกษาไว๎ดังตํอไปนี ้
 ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้ เรียกวํา  “ ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วํา
ด๎วย วินัยนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒ ”  
 ข๎อ ๒  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดแย๎งกับระเบียบนี้  และให๎
ใช๎ระเบียบนีแ้ทน 
 ข๎อ ๓ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเปนนต๎นไป 
 ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “นักศึกษา” หมายความวําผู๎ที่ก าลังศึกษาอยูํในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร๎อยเอ็ด 
 “ผู๎ปกครอง” หมายความวํา บิดา มารดา หรือ ผู๎ที่แสดงตนเปนน
ผู๎ปกครองนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเช่ือถือ 
                ข๎อ ๕ ให๎อธิการรักษาการตามข๎อบังคับนี้และให๎มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่
เกิดปัญหาจากการใช๎ข๎อบังคับนี ้
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หมวด ๑ 
วินัยและการรักษาวินัย 

             
        ข๎อ ๖ นักศึกษาต๎องรักษาวินัยและปฏิบัติตามข๎อบังคับและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยโดยเครํงครัดอยูํเสมอ 
        ข๎อ ๗  นักศึกษาต๎องรักษาความสามัคคีระหวํางกัน และต๎องรักษาไว๎ซึ่งความ
เรียบร๎อย ไมํกํอเหตุวุํนวาย ทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน หรือท าลายทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
        ข๎อ ๘  นักศึกษาต๎องประพฤติตนเปนนสุภาพชน ไมํประพฤติในสิ่งที่อาจน ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแกํตนเอง และเกียรติศักดิ์ของมหาวิทยาลัย 
        ข๎อ ๙  นักศึกษาต๎องเชื่อฟังค าสั่ง และปฏิบัติตามค าสั่ง หรือค าตักเตือนโดยชอบ
ของอาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ของมหาวิทยาลัย 
        ข๎อ ๑๐  นักศึกษาต๎องไมํดื่มสุราของมึนเมา  
 ข๎อ ๑๑ นักศึกษากระท าการตํอไปนี้ถือวําผิดวินัยอยํางร๎ายแรง 

(๑)  ดื่มสุราหรือมีอาการมึนเมาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
(๒)  ประพฤติตนในท านองช๎ูสาวเปนนเหตุให๎เสื่อมเสียช่ือเสียง

ของมหาวิทยาลัย 
(๓)  กํอการทะเลาะวิวาทหรือมีพฤติกรรมที่กํอให๎เกิดการ

แตกความสามัคคี 
(๔)  เลํนการพนันในบริเวณมหาวิทยาลัย 
(๕)  ท าลายทรัพย์สินของทางราชการ หรือทรัพย์สินของผู๎อื่น 
(๖)  ครอบครองหรือน าอาวุธเข๎ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย 
(๗)  เสพหรือมียาเสพติดไว๎ในครอบครอง 
(๘)  กระท าความผิดในทางอาญา โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให๎

จ าคุก เว๎นแตํเปนนความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๙)  ทุจริตในการสอบ 
(๑๐) การอื่นที่มหาวิทยาลัยได๎ก าหนดวําเปนนการกระท าผิด

วินัยอยํางร๎ายแรง 
ข๎อ ๑๒ นักศึกษาผู๎ใดกระท าความผิดวินัยตามที่บัญญัติไว๎ในข๎อบังคับนี้ 

ต๎องได๎รับโทษทางวินัย 
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ข๎อ ๑๓  โทษทางวินัยมี ๔ สถาน คือ  
(๑)  วํากลําวตักเตือน 
(๒)  ท าทัณฑ์บนเปนนลายลักษณ์อักษร 
(๓)  สั่งพักการศึกษา มีก าหนดไมํเกิน ๑ ปีการศึกษา 
(๔)  ให๎ออกจากสถานศึกษา 

ข๎อ ๑๔  การลงโทษตามข๎อ ๑๒ ใช๎กับนักศึกษาที่กระท าความผิด  
ดังตํอไปนี้ 

(๑)  การวํากลําวตักเตือน  ใช๎ส าหรับนักศึกษาที่กระท า
ความผิดไมํร๎ายแรง 

(๒)  การท าทัณฑ์บน  ใช๎ส าหรับนักศึกษาที ่ ได๎กระท า
ความผิดซ้ า  หรือท านองเดียวกับที่เคยถูกลงโทษวํากลําวตักเตือนมาแล๎ว  และ
มหาวิทยาลัยเห็นวํานักศึกษาผู๎นั้นรู๎ส านึกในการกระท าความผิด 

การท าทัณฑ์บนให๎ท าเปนนหนังสือ  ลงลายมือช่ือนักศึกษา
ผู๎กระท าความผดิและอาจเชิญบดิา  มารดา  หรือผู๎ปกครอง มาบันทึกรับทราบ
ความผิด และรับรองการท าทัณฑบ์นไว๎ก็ได ๎

(๓) การสั่ งพักการศึกษา ใช๎ส าหรับนักศึกษาที่กระท า
ความผิดอยํางร๎ายแรง หรือเคยถูกลงโทษท าทัณฑ์บนมาแล๎ว  การลงโทษสั่งพัก
การศึกษาให๎แจ๎งเปนนลายลักษณ์อักษร  หรือเชิญบิดา  มารดาหรือผู๎ปกครอง  มา
รับทราบด๎วย 
  การสั่งพักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย
ให๎เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่กระท าผิด โดยให๎นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพัก
การศึกษาเปนนระยะเวลาการศึกษา 
 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต๎องช าระคําธรรมเนียม
รักษาสถานภาพการเปนนนักศึกษา 

(๔) การลงโทษให๎ออกจากสถานศึกษา  ใช๎ส าหรับนักศึกษาที่
กระท าความผิดอยํางร๎ายแรง  ซึ่งได๎แกํ   การประพฤติตนไมํสมควรแกํสภาพของ
การเปนนนักศึกษาอยํางยิ่ง  หรือเคยถูกลงโทษให๎พักการศึกษามาแล๎วไมํน๎อยกวํา 
๒ ภาคการศึกษา  และมหาวิทยาลัยเห็นวําผู๎นั้นไมํสามารถกลับตัวเปนนผู๎ประพฤติ
ปฏิบัติดีได๎อีกแล๎ว 
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หมวด ๒ 
การด าเนินการทางวินัย 

ข๎อ ๑๕  การด าเนินการทางวินัยอยํางร๎ายแรงแกํนักศึกษา ซึ่งมีกรณี
อันมีมูลที่ควรกลําวหาวํากระท าผิดวินัยให๎สอบสวนเพื่อให๎ได๎ความจริงและ
ยุติธรรมโดยไมํชักช๎า 

ข๎อ ๑๖  นักศึกษาผู๎ใดถูกกลําวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวําได๎
กระท าผิดวินัยอยํางร๎ายแรงหรือความปรากฏตํอมหาวิทยาลัยวํานักศึกษาผู๎ใดได๎
กระท าความผิดอยํางร๎ายแรง ให๎มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดย
พลัน เว๎นแตํเปนนความผิดที่ปรากฏชัดแจ๎งในกรณีดงัตํอไปนี้ จะไมํสอบสวนหรืองด
การสอบสวนก็ได๎ 
  (๑) กระท าความผิดอาญาจนต๎องค าพิพากษาถึงที่สุดวําผู๎นั้น
กระท าผิด จนได๎รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกวําจ าคุก เว๎นแตํ เปนนโทษส าหรับ
ความผิดที่ได๎กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๒) กระท าผิดวินัย และได๎ให๎ถ๎อยค ารับสารภาพเปนนหนังสือ
ตํอคณะกรรมการสอบสวน 
 ข๎อ ๑๗ คณะกรรมการสอบสวนตามข๎อ ๑๕ ประกอบด๎วย รอง
อธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา เปนนประธาน และกรรมการอื่นอีกไมํน๎อยกวํา ๕ 
คน เปนนประธานกรรมการ โดยต๎องด าเนินการสอบสวนให๎แล๎วเสร็จภายใน ๖๐ 
วันนับตั้งแตํวันที่ได๎รับค าสั่งแตํงตั้ง 
 ในการด าเนินการสอบสวนคณะกรรมการจะต๎องแจ๎งข๎อกลําวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนข๎อกลําวหาเทําท่ีมีอยูํให๎ผู๎กลําวหาทราบ โดยจะ
ระบุ ช่ือพยานหรือไมํก็ ได๎  ทั้ งนี้ เพื่อให๎ผู๎ ถูกกลําวหา ช้ีแจงและมีสิทธิน า
พยานหลักฐานตํางๆ ท้ังพยานบุคคลและพยานเอกสารมาเสนอตํอคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือพิจารณา กํอนเสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 
 ข๎อ ๑๘ การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยให๎ท าเปนนหนังสือ และให๎
สั่งลงโทษ แจ๎งสิทธิในการอุทธรณ์ รวมทั้งระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว๎ด๎วย 
 เมื่อได๎สั่งลงโทษนักศึกษาผู๎ใดแล๎ว ให๎รีบแจ๎งตํอบิดา มารดา หรือ
ผู๎ปกครองของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาผู๎นั้น เพ่ือทราบ 
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หมวด ๓ 
การอุทธรณ ์

 
 ข๎อ ๑๙ นักศึกษาผู๎ใดถูกสั่งลงโทษตามข๎อบังคับนี้  ซึ่งไมํเห็นด๎วยกับ
ค าสั่งถูกลงโทษ นักศึกษาผู๎นั้นมสีทิธิอุทธรณ์ได๎ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว๎ในหมวดนี ้
 ในระหวํางอุทธรณ์ให๎นักศึกษายังคงได๎รับโทษน้ัน เว๎นแตํกรณีมี
พฤติการณ์พิเศษอันควรได๎รับการทุเลาการบังคับไว๎กํอน ให๎นักศึกษายื่นค าร๎องตํอ
อธิการบดี โดยแสดงเหตผุลที่ให๎เหน็ถึงพฤติการณ์พิเศษวําเหตุใด จึงสมควรทเุลา
การบังคับไว๎กํอน ทั้งนี้การที่ไดย๎ื่นอุทธรณ์ ไมํถือเปนนพฤติการณ์พิเศษ หาก
อธิการบดีพิจารณาอนุญาตให๎ทุเลาการบังคับ ให๎รอการบังคับไว๎กํอนเพื่อรอค า
วินิจฉัยชี้ขาดตามข๎อ ๒๕ 
 ข๎อ ๒๐ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให๎ผู๎อุทธรณ์ท าเปนนหนังสือและลง
ลายมือช่ือของตนในหนังสือน้ันด๎วยและให๎อุทธรณ์ได๎ส าหรับตนเองเทําน้ัน จะ
อุทธรณ์แทนคนอ่ืนหรือมอบหมายให๎คนอื่นอุทธรณ์แทนตนไมํได ๎
 ข๎อ ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู๎ประสงค์จะอุทธรณ์มสีิทธิขอ
ตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนได๎  สํวนบันทึกถ๎อยค าพยานบคุคลหรือเอกสาร
อื่น ให๎เปนนดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนแล๎วแตํกรณี ท่ีจะอนุญาตให๎
ตรวจหรือคัด โดยให๎ค านึงถึงเหตผุลและความจ าเปนนเปนนกรณีๆ ไป 
 ข๎อ ๒๒ ให๎มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่งจ านวนไมํน๎อยกวํา ๕ คน
และไมํเกิน ๗ คน โดยต๎องมีผู๎ด ารงต าแหนํงนิติกร หรือผู๎ได๎รับปริญญาทาง
กฎหมายอยํางน๎อย ๑ คน ซึ่งอธิการบดีแตํงตั้ง และให๎มีวาระการด ารงต าแหนํง
เทําที่อธิการบดีแตํงตั้ง 
 ข๎อ ๒๓ คณะกรรมการอุทธรณ์มีอ านาจหน๎าท่ี ดังตํอไปนี ้
  (๑) วินิจฉัยสั่งการเรื่องที่อุทธรณ ์
  (๒) ออกค าสั่งเปนนหนังสือเรียกบุคคลใดมาให๎ถ๎อยค าหรือให๎
สํงเอกสารหรือวัตถุใดๆมาเพื่อประกอบการพิจารณาได๎ตามความจ าเปนน 
  (๓) แตํงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยํางใดอยํางหน่ึงซึ่งอยูํในอ านาจของคณะกรรมการได๎ 
  (๔) หน๎าท่ีอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลยัมอบหมาย 
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 ข๎อ ๒๔ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให๎อุทธรณ์ตํอคณะกรรมการภายใน
เจ็ดวันท าการนับจากวันทราบค าสัง่หรือท่ีถือวําทราบค าสั่ง 
 ข๎อ ๒๕ ในการอุทธรณ์ให๎ยืน่หนังสืออุทธรณ์ตํอคณะกรรมการโดยตรง และ
ให๎คณะกรรมการพิจารณาวินจิฉัย และสั่งการให๎เสร็จภายในสิบหา๎วันนบัจากวันที่
ไดร๎ับหนังสอือุทธรณ์ ส านวนสอบสวนหรือเอกสารที่เกี่ยวข๎อง  เว๎นแตํมีเหตุผล
ความจ าเปนนก็อาจขยายเวลาได๎แตไํมํเกินสิบห๎าวันนับจากวันที่ครบก าหนด  ทั้งนี้ 
จะต๎องบนัทึกเหตุแหํงการนั้นไว ๎
 ข๎อ ๒๖ ในกรณีทีค่ณะกรรมการเหน็วํา การสั่งลงโทษสมแกคํวามผดิ หรอื
เห็นวาํการสั่งลงโทษน้ันไมํถูกต๎องหรือไมํเหมาะสมหรือไมํเปนนธรรม ให๎เสนอความ
เห็นชอบจากอธิการบด ีเพื่อสั่งยกอทุธรณ์หรือเพิ่มโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษ 
แล๎วแตํกรณ ี
 ค าวินิจฉัยตามวรรคแรกให๎ถือเปนนยุติ และให๎คณะกรรมการแจ๎งค า
วินิจฉัยให๎ผู๎อุทธรณ์ทราบเปนนหนังสือโดยเร็ว 
 ข๎อ ๒๗  การนบัระยะเวลาตามข๎อบังคับนี้ หากเวลาสิ้นสดุตรงกับวันหยดุท า
การของมหาวิทยาลยั ให๎นับวันเริ่มท าการถัดจากวันหยดุเปนนวันสุดทา๎ยแหํงเวลา 
  
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  เดือน มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์) 
อุปนายกมหาวิทยาลัยราชภฏัร๎อยเอ็ด 
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ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
วําด๎วยการจดัการศึกษาเพื่อประชาชน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

--------------------- 
  เพื่ อ ให๎ ก ารจั ดการศึ กษา เพื่ อปวงชนเปน น ไปอยํ า งมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒),(๓),(๔) และ (๗)  แหํง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร๎อยเอ็ด จึงออกข๎อบังคับไว๎ดังน้ี 
  ข๎อ ๑  ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏั
ร๎อยเอ็ด วําด๎วยการจดัการศึกษาเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๙”  
  ข๎อ ๒  ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับ ตั้งแตํวันประกาศเปนนต๎นไป 
  ข๎อ ๓  บรรดาระเบยีบ ค าสั่ง หรือข๎อบังคับอื่นใดท่ีขัดหรือแย๎ง
กับข๎อบังคับนี้ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน 
  ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร๎อยเอ็ด 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวํา สภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอด็ 

“อธิการบด”ี หมายความวํา  อธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอด็ 

“ การศึกษาเพื่อประชาชน ” หมายความวํา การ
จัดการศึกษาตามหลักสตูรที่ใช๎ในมหาวิทยาลยั หรือหลักสูตรอื่นใดที่สภา
มหาวิทยาลยัรับรองเปนนการจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคปกต ิ

“ศูนย์การศึกษา” หมายความวํา สถานท่ีที่
มหาวิทยาลยัจัดตั้งข้ึนเพื่อเปนนหนวํยงานส าหรับจัดการศึกษาเพื่อประชาชน 
   “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความวํา บุคคลที่
มหาวิทยาลยัแตํงตั้งให๎ท าหน๎าท่ีปรึกษา ดูแล สนับสนุนทางวิชาการ วิธีการเรียน 
ควบคุมโปรแกรมการเรยีน และใหม๎ีสํวนรํวมในการประเมินผลความก๎าวหน๎าใน
การเรยีน 
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“ระบบการเรียนการสอนโดยใช๎สื่อประสม”  
หมายความวํา ระบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาอาจไมํต๎องเข๎าช้ันเรียน แตํ
ศึกษาเลําเรียนผํานสื่อประสมที่ใช๎สื่อสิ่งพิมพ์  แผํนภาพและเสียงหรือสื่ออื่น 

ข๎อ ๕  ในการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน  มหาวิทยาลัยอาจ
ตั้งศนูย์การศึกษาได๎ตามความเหมาะสม 
  ข๎อ ๖  ในการขอเปิดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด 
ในระดับใด ให๎เปนนไปตามเกณฑ์   มาตรฐานของหลักสูตร และต๎องได๎รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
  ข๎อ ๗  ให๎มหาวิทยาลัย  แตํงตั้งคณะกรรมการ ดังน้ี 

๗.๑ คณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษาเพื่อ
ประชาชน โดยท าเปนนประกาศของมหาวิทยาลัยให๎มีหน๎าที่ อ านวยการ บริการ
และจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ 

 ๗.๒ คณะกรรมการด าเนินงานจัดการศึกษาเพื่อ
ประชาชน หรือคณะกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม  โดยมีหน๎าที่ด าเนินงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อประชาชน 

  ข๎อ ๘   การรับเข๎าศึกษา มหาวิทยาลัย อาจจัดให๎มีการสอบ
วัดความรู๎พื้นฐาน เพื่อใช๎ผลการสอบเปนนเกณฑ์หนึ่งในการรับเข๎าศึกษา และอาจ
ใช๎เปนนแนวทางในการจัดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
  ข๎อ ๙   มหาวิทยาลัยต๎องจัดอาจารย์ที่ปรึกษา  รับผิดชอบ
ให๎ค าปรึกษาแกํ นักศึกษา 
  ข๎อ ๑๐  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาเพื่อประชาชนที่เปนน
ระบบการเรียนผํานสื่อประสม 
  ข๎อ ๑๑  ในการจัดการเรียนการสอนให๎นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่ ๑, ภาคเรียนที่ ๒ ได๎ไมํเกินภาคเรียนละ ๑๒ หนํวยกิต ใน
กรณีที่นักศึกษารายใดที่มีความจ าเปนน มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให๎ลงทะเบียนได๎
เกิน  ภาคเรียนละ ๑๒ หนํวยกิต แตํต๎องไมํเกิน ๑๕ หนํวยกิต และในภาคเรียนที่ 
๓ ให๎นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน  ๙  หนํวยกิต  ในกรณีที่นักศึกษารายใด
ที่มีความจ าเปนน มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให๎ลงทะเบียนได๎เกิน  ๙ หนํวยกิต  แตํ
ต๎องไมํเกิน  ๑๒ หนํวยกิต หรือให๎อยูํในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการ
อ านวยการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน 
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  ข๎อ ๑๒  เพื่อให๎การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ก าหนดให๎
อาจารย์ผู๎สอนสอน ในภาคเรียนที่ ๑, ภาคเรียนที่ ๒  ได๎ไมํเกินสัปดาห์ละ ๑๒ 
คาบ และในภาคเรียนที่ ๓  ได๎ไมํเกิน ๙ คาบ หากเกินกวําที่ก าหนดนี้ ต๎องได๎รับ
ความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน 
  ข๎อ ๑๓ การนิเทศ การฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา ให๎มหาวิทยาลัยแตํงตั้ง  คณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการ
ควบคุมคุณภาพของการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ข๎อ ๑๔  ให๎มีการจัดการเพื่อผลิตสื่อ เพื่อใช๎ประกอบการ
เรียนการสอนรายวิชาตํางๆ มหาวิทยาลัยต๎องพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์พื้นฐาน สื่อ
การเรียนการสอนให๎มีมาตรฐาน และเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
  ข๎อ ๑๕  ให๎มหาวิทยาลัยจัดแหลํงทรัพยากรการเรียนรู๎ เพื่อ
สํงเสริมให๎นักศึกษามีโอกาส  ค๎นคว๎า ความรู๎ และเพิ่มพูนประสบการณ์ 
  ข๎อ ๑๖  อาจารยผ์ู๎สอนแตํละรายวิชาต๎องจัดท าแผนการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน หรือก าหนดต าราหลักท่ีใช๎ในการเรียนการสอนรายวิชานั้น 
  ข๎อ ๑๗  ให๎มีการโอนผลการเรียน และการยกเว๎นการเรียน
ในรายวิชาในระดับเดียวกันให๎เปนนไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัย วําด๎วยการโอน
ผลการเรียนและการยกเว๎นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ข๎อ ๑๘  การจํายเงินคําตอบแทนในการจัดการศึกษาเพื่อ
ประชาชน ให๎จํายได๎ในวงเงิน ไมํเกินร๎อยละ ๘๐  ของเงินคําธรรมเนยีมที่เรียก
เก็บได๎ในภาคเรยีนนั้น  อัตราการเก็บและการจํายเงินในการจัดการศึกษาเพื่อ
ประชาชน ให๎เปนนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั วําด๎วยการรับจํายเงินเพื่อการจัด
การศึกษาเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ข๎อ ๑๙  ให๎ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน เปนน
ระยะๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเปนนการประกันคณุภาพการศึกษา 
  ข๎อ ๒๐  ให๎อธิการบดี รักษาการให๎เปนนไปตามข๎อบังคับนี้ 
และเปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช๎ข๎อบังคับนี้  
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ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๑  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 
 

                                                                    
(ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี  เกษมทรพัย์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 
 

ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
วําด๎วย การศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี และปรญิญาตรี (ตอํเนื่อง) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
................................................................... 

 โดยที่เปนนการสมควรตราข๎อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอด็ วําดว๎ย 
การศึกษาระดับอนุปรญิญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ตํอเนื่อง) อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหํงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอ๎ยเอ็ด จึงตราข๎อบังคับไว๎ดังตํอไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัร๎อยเอ็ด วาํ
ด๎วย การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตํอเนือ่ง) พ.ศ. 
๒๕๕๐ ” 

ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาที่เข๎าศึกษาตั้งแตํภาค
การศึกษา  ๒๕๕๐    เปนนต๎นไป 
 ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือ
แย๎งกับข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎ 
ข๎อบังคับนี้แทน 
 ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวํา  มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร๎อยเอ็ด 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวํา  สภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏร๎อยเอ็ด 
  “อธิการบด”ี  หมายความวํา  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั
ร๎อยเอ็ด 
  “คณบด”ี  หมายความวํา  คณบดหีรือต าแหนํงอื่นที่
เทียบเทํา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
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  “หลักสูตร”  หมายความวํา  หลักสูตรระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตํอเนือ่ง)  
  “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความวํา  คณาจารย์ประจ า
สาขาวิชาตําง ๆและ/หรือประจ าโปรแกรมวิชาตํางๆหรือบุคคลอื่นทีม่หาวิทยาลยั
แตํงตั้งให๎ท าหน๎าท่ีแนะน า ให๎ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษาใหส๎อดคล๎องกับ
แผนการศึกษา ตลอดจนตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 
  “นักศึกษา”  หมายความวํา  นักศกึษาระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ตํอเนือ่ง) 
 ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีเปนนผู๎รักษาการตามระเบยีบนี้ และมีอ านาจออก
ระเบียบ  ประกาศหรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตติามข๎อบังคบันี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้ หรือในกรณไีมํอาจ
ปฏิบัติตามข๎อก าหนดในข๎อบังคับนี้ให๎อธิการบดีเปนนผู๎วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 

หมวด ๒ 
การรับเข๎าศึกษาและระบบการศึกษา 

 ข๎อ ๖ การรับนักศึกษา 
  ก าหนดการและวิธีการรับเข๎าเปนนนักศึกษาให๎เปนนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข๎อ ๗ คุณสมบัติของผู๎มสีิทธิเข๎าเปนนนักศึกษา 
  ๗.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา
จากหนวํยงานท่ีกระทรวงศึกษาธกิารรับรอง ส าหรับผู๎เข๎าศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือระดับอนุปริญญา  
  ๗.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญาหรือเทียบเทํา หรือ
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทําจากสถาบันการศึกษาช้ันสูงท้ังในหรอืตํางประเทศ
ซึ่งสภามหาวิทยาลยัรับรอง ส าหรบัผู๎เข๎าศึกษาในระดับปริญญาตรตีอํเนื่อง 
  ๗.๓ ไมํเปนนคนวิกลจริตและไมํเปนนโรคตดิตํอร๎ายแรงท่ีไมํ
สามารถศึกษาได ๎
  ๗.๔ มคีุณสมบตัิอื่นครบถ๎วนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  



108 
 

ข๎อ ๘ ระบบการศึกษา 
  มหาวิทยาลยัใช๎ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษา
หนึ่งแบํงออกเปนนภาคการศึกษาปกติ ๒ ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ ๑ 
และภาคการศึกษาท่ี ๒ มีระยะเวลาเรยีนแตลํะภาคการศึกษาไมํน๎อยกวํา ๑๕ 
สัปดาห์หรือมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวํา ๑๕ ช่ัวโมงตํอหนํวยกติ มหาวิทยาลัยอาจจัด
การศึกษาในระบบทางไกลหรือภาคฤดูร๎อนตํอจากภาคการศึกษาที่ ๒ โดยก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหนํวยกิตใหม๎ีสัดสํวนใกล๎เคยีงกันได๎กับภาคการศึกษาปกต ิ
  ในกรณีที่จ าเปนนท่ีจะต๎องจัดการศกึษาแตกตํางจากวรรคแรก 
ให๎เสนอตํอสภามหาวิทยาลยัเพื่อให๎ความเห็นชอบ 
 ข๎อ ๙ การก าหนดหนํวยกติแตลํะวิชาให๎ก าหนดโดยใช๎เกณฑ์ ดังนี้ 
  ๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช๎เวลาบรรยายหรืออภิปรายไมํ
น๎อยกวํา ๑๕ ช่ัวโมงตํอภาคการศกึษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิต 
  ๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช๎เวลาฝึกหรือทดลองไมํน๎อยกวํา 
๓๐ ช่ัวโมงตํอภาคการศึกษาให๎มีคาํเทํากับ ๑ หนํวยกิต 
  ๙.๓ การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามหรือฝึกประสบการวิชาชีพ 
ใช๎เวลาไมํน๎อยกวํา ๔๕ ช่ัวโมงตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิต 
  ๙.๔ การท าโครงการหรือกิจกรรมการเรยีนอื่นใดตามทีไ่ดร๎ับ
มอบหมายที่ใช๎เวลาท าโครงการหรือกิจกรรมใช๎เวลาไมํน๎อยกวํา ๔๕ ช่ัวโมงตํอ
ภาคการศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ ๑หนํวยกิต 

๙.๕ การสอน บรรยาย อภปิรายหรือปฏิบัติการให๎ใช๎เวลา
สอนหรืออภิปราย ๕๐ นาที ตํอ ๑ คาบ 
  ๙.๖ ในระบบการศึกษาทางไกลใหจ๎ัดการศึกษาเปนนชุดวิชา
แตํละชุดวิชาไมํต่ ากวํา ๕  หนํวยกติ 

 
หมวด ๓ 

หลักสตูรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 ข๎อ ๑๐ หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาจดัไว๎ ๒ ระดับดงันี้ 
  ๑๐.๑ หลักสูตรอนุปรญิญา มีจ านวนหนํวยกิตรวมตลอด
หลักสตูรไมํน๎อยกวํา ๙๐ หนํวยกติ ใช๎เวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา ๕ ภาคการศึกษา
และไมํเกิน ๖ ปีการศึกษา 
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  ๑๐.๒ หลักสูตรปรญิญาตรีซึ่งจดัไว๎ ๓ ประเภท ดังนี ้
   ๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ีให๎มีจ านวน
หนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๑๒๐ หนํวยกิต ใช๎เวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 
๖ ภาคการศึกษาปกติและไมํเกิน ๘ ปีการศึกษา 
   ๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ีให๎มีจ านวน
หนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๑๕๐ หนํวยกิต ใช๎เวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 
๘ ภาคการศึกษาปกติและไมํเกิน ๑๐ ปีการศึกษา 
   ๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี(ตํอเนื่อง)ให๎มีจ านวน
หนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๗๒ หนํวยกติ ใช๎เวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 
๔ ภาคการศึกษาปกติและไมํเกิน ๔ ปีการศึกษา 
 

หมวด ๔ 
การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบยีนเรียน 

 ข๎อ ๑๑ การขึ้นทะเบียนเปนนนักศึกษา 
  ๑๑.๑ ผู๎ทีไ่ด๎รบัการคดัเลือกใหเ๎ข๎าเปนนนักศึกษา ต๎องมา
รายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบยีนเปนนนักศึกษาโดยสํงหลักฐานตามที่มหาวทิยาลัย
ก าหนดตํอฝาุยทะเบยีนและประมวลผลและช าระเงินตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยัวําด๎วยคําธรรมเนียมการศึกษา ตามวันเวลาและสถานที่ท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 
  ๑๑.๒ ผู๎ทีไ่ด๎รบัการคดัเลือกใหเ๎ปนนนักศึกษาจะมสีภาพเปนน
นักศึกษาก็ตํอเมื่อได๎ขึ้นทะเบียนเปนนนักศึกษาแล๎ว 
 ข๎อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน 
  ๑๒.๑ ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน 
ให๎เปนนไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแตํละภาคการศึกษา 
  ๑๒.๒ การลงทะเบียนเรียนใหเ๎ปนนไปตามข๎อก าหนดของ
หลักสตูร 
  ๑๒.๓ การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต๎องลงทะเบยีนเรยีน
ไมํน๎อยกวํา ๙ หนํวยกิตและไมํเกนิ ๒๒ หนํวยกติ ในแตํละภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและให๎ลงทะเบยีนเรยีนไดไ๎มเํกนิ ๙ หนํวย
กิต ในแตลํะภาคการศึกษาปกตสิ าหรับการลงทะเบียนเรียนไมํเต็มเวลา ยกเว๎น 



110 
 
ในกรณีที่แผนการศึกษาของหลักสตูรนั้นได๎ก าหนดไว๎เปนนอยํางอ่ืน ให๎ปฏิบัติตาม
แผนที่ก าหนดไว๎หรือเปนนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท๎ายทีจ่ะส าเร็จการศึกษา 
 ข๎อ ๑๓ การขอเพ่ิม ขอถอนหรือขอยกเลิกรายวิชา 
  ๑๓.๑ การขอเพิม่ ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา จะต๎อง
ได๎รับอนมุัติจากอาจารย์ทะเบียนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารยผ์ู๎สอนกํอน 
  ๑๓.๒ การขอเพ่ิม ขอถอน ต๎องกระท าภายใน ๒๐ วันแรก
ของภาคการศึกษา 
  ๑๓.๓ การขอยกเลิกรายวิชาต๎องด าเนินการให๎แล๎วเสร็จกํอน
สอบปลายภาคการศึกษานั้นๆ ไมนํ๎อยกวํา ๑ สัปดาห ์
 ข๎อ ๑๔ การรักษาสภาพนักศึกษา 
  ๑๔.๑ นักศึกษาท่ีลาพักการเรยีนหรือถูกสั่งให๎พักการเรียน
ต๎องช าระเงินคําธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 
มิฉะนั้นจะต๎องพ๎นสภาพนักศึกษา 
  ๑๔.๒ การรักษาสภาพนักศกึษาให๎ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จ
กํอนวันสอบปลายภาค ๑ สัปดาห ์
 ข๎อ ๑๕ คําธรรมเนยีมการศึกษาและการช าระคําธรรมเนียมการศึกษา
ให๎เปนนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ข๎อ ๑๖ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณต์ํอเมื่อนักศึกษาได๎ช าระ
คําธรรมเนียมตํางๆและสํงหลักฐานการลงทะเบยีนตํอมหาวิทยาลัยแล๎ว 
 

หมวด ๕ 
ระเบียบการศึกษา 

 ข๎อ ๑๗ ระเบียบการเรยีน 
  ๑๗.๑ นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรยีนติดตํอกันทุกภาค
การศึกษาปกติ การลาพักการเรียนต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การลาพักการเรียน 
  ๑๗.๒ นักศึกษาต๎องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรยีนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค แตํ
ทั้งนี้นักศึกษาที่มีเวลาเรยีนในรายวิชานั้นๆตั้งแตํร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป แตํไมํถึงร๎อย
ละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิสอบปลายภาคไดต๎ํอเมื่อได๎รับ
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อนุมัติจากคณะกรรมการคณะเสียกํอน หากมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๖๐ จะไมํมสีิทธิสอบรายวิชานั้น 
  กรณไีมํสามารถปฏิบัตติามข๎อก าหนดในวรรคแรกได๎ให๎อยูํใน
ดุลยพินิจของอธิการบด ี ทั้งนี้ยกเว๎นระบบการศึกษาทางไกลให๎เปนนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๑๗.๓ ประเภทการลงทะเบยีนเรยีน 
   ๑๗.๓.๑ การลงทะเบียนประเภทนับหนํวยกิต 
(Credit) เปนนการลงทะเบียนรายวชิาตามหลักสูตร มีการน าผลการเรียนมาคดิคํา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   ๑๗.๓.๒ การลงทะเบียนประเภทไมํนับหนํวยกิต 
(Audit) เปนนการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มความรู๎จะรายงานผลการเรยีนเปนน S 
และ U โดยไมํนับหนํวยกติในหลักสูตรและไมํต๎องเรียนซ้ าเมื่อได๎ผลการเรยีนเปนน 
U  
   ๑๗.๓.๓ การลงทะเบียนรายวิชาที่หลักสตูรบังคับ
ให๎เรียนเพิ่มตามข๎อก าหนดเฉพาะ (Pre Requisite)จะรายงานผลการเรียนเปนน 
PD   P  และ F  หากไดผ๎ลการเรยีนเปนน  F  จะต๎องลงทะเบียนซ้ าจนกวําผลการ
เรียนจะเปนน P 
 ข๎อ ๑๘ การประเมินผล 
  ๑๘.๑ ให๎อาจารย์ผูส๎อนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการสอนใน
แตํภาคการศึกษาซึ่งการประเมินผลต๎องท าตลอดภาคการศึกษาโดยวิธีตํางๆ เชํน 
การทดสอบยํอย รายงาน ท างานกลุํม สอบกลางภาค และให๎มีการสอบปลายภาค 
เว๎นแตํเปนนกรณีที่ต๎องปฏิบตัิตามมาตรฐานองค์กรวิชาชีพมหาวิทยาลยัจะก าหนด
เกณฑ์การประเมินผลเปนนอยํางอื่นก็ได ๎
  ๑๘.๒ นักศึกษาท่ีขาดสอบปลายภาค โดยมเีหตผุลและความ
จ าเปนนจะต๎องยื่นค าร๎องขอสอบภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปดิภาคการศึกษา
ถัดไป โดยให๎อยูํในดุลยพินิจของอาจารยผ์ู๎สอน 
  ๑๘.๓ นักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบให๎ถือวําสอบตกรายวิชา
นั้นและให๎ด าเนินการตามระเบียบวําด๎วยวินัยนักศึกษา 
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 ข๎อ ๑๙ ผลการเรียน 
  ๑๙.๑ ผลการเรียนเปนนสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรู๎
ของผู๎เรียน ซึ่งสามารถวัดไดจ๎ากการสอบข๎อเขียน และ/หรือ การปฏิบัติงาน 
และ/หรือ ผลงานอ่ืนๆที่ได๎รับมอบหมายจากอาจารย์ประจ าวิชาแล๎วประเมินเปนน
ระดับคะแนน การรายงานผลการเรียนให๎รายงานทั้งระดับคะแนนและคําระดับ
คะแนนเฉลีย่ 
  ๑๙.๒ ให๎มีการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาตํางๆ ตาม
หลักสตูรเปนน ๒ ระบบ ดังนี้ 
   ๑๙.๒.๑ ระบบมีคําระดับคะแนนแบํงเปนน ๘ ระดับ 
ดังนี ้
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 
   

ระบบนี้ใช๎ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร 
(๑) ระดับคะแนนท่ีถือวําสอบได๎ตอ๎งไมํต่ ากวํา  D   
(๒) วิชาเลือกถ๎าไดค๎ําคะแนนต่ ากวํา  D สามารถ

เปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได ๎  
(๓)  การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์ ถ๎าได๎คําคะแนนต่ ากวํา C  ถือ
วําสอบตก  นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนและเรยีนใหมํ  ถ๎าไดร๎ับการประเมินต่ า
กวํา  C  เปนนครั้งที่สองถือวําพ๎นสภาพนักศึกษา 
  ๑๙.๒.๒ ระบบไมมํีคําระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การ
ประเมินดังนี ้
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อักษร    ความหมาย 
F                ผลการประเมินไมผํําน (Fail) 
P           ผลการประเมินผําน (Pass) 
PD          ผลการประเมินผํานดเียี่ยม (Pass with      
                                 Distinction) 
  ระบบนี้ใช๎ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให๎
เรียนเพิ่มตามข๎อก าหนดเฉพาะ หากนักศึกษาไดผ๎ลประเมิน F นักศึกษาต๎อง
ลงทะเบียนเรียนใหมํจนกวาํจะสอบได๎  P 
  ๑๙.๒.๓ สัญลักษณ์อื่นมีดังนี ้
   Ad (Audit)  ใช๎ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อรํวมฟัง
โดยไมํนับหนํวยกติ 
   W (Withdraw) ใช๎ส าหรับการบันทึกหลังจากไดร๎ับ
การอนุมัติให๎ถอนรายวิชานั้นกํอนก าหนดปลายภาคไมํน๎อยกวํา ๒ สปัดาห์ ซึ่งจะ
ได๎รับอนมุัติให๎ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให๎
พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล๎วและรายวชิาเลือกที่
ได๎รับอนมุัติให๎เรียนวิชาอื่นแทน 
   I (Incomplete) ใช๎ส าหรับบันทึกการประเมินท่ีไมํ
สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไมํเสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ  
นักศึกษาท่ีได๎ I ต๎องด าเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลีย่นระดับคะแนนให๎เสร็จ
สิ้นในภาคเรียนถัดไป ดังนี ้
   (๑) กรณีที่นักศึกษาท างานไมํเสร็จ ผู๎สอนพิจารณา
ผลงานท่ีค๎างอยูํเปนนศูนย์และประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแํล๎ว 
   (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบ ถ๎าไมสํอบภายในภาค
เรียนถัดไป นายทะเบียนจะเปลีย่นผลการเรยีนเปนน E  
  ๑๙.๓ การคดิคําเฉลี่ยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   ๑๙.๓.๑ ให๎นับหนํวยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีคํา
ระดับคะแนนแตไํมํใชํรายวิชาที่ต๎องเรียนเพิ่ม 
   ๑๙.๓.๒ การคดิคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
นักศึกษา ให๎คิดจากทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบได๎และ
รายวิชาที่สอบตก 
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   ๑๙.๓.๓ การค านวณคําระดับคะแนนเฉลี่ยประจ า
ภาคการศึกษาและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให๎น าเอาผลคณูจ านวนหนํวยกิตกับ
คําระดบัคะแนนของทุกรายวิชาทีล่งทะเบียนมารวมกันแล๎วหารด๎วยผลบวกของ
หนํวยกิตของรายวิชาทั้งหมด ผลของการหารนี้ให๎ใช๎ทศนิยม ๒ ต าแหนํงโดยไมํมี
การปัดเศษ 
   ๑๙.๓.๔  การค านวณหาคําระดับคะแนนเฉลีย่และ
คําระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยใหม๎ีการค านวณทุกภาคการศึกษาและไมํน า
รายวิชาที่ไดร๎ับอักษร I มาคิดคาํระดับคะแนนเฉลี่ยและคาํระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม  
   ๑๙.๓.๕ มหาวิทยาลัยมีอ านาจระงับการออกใบ
แสดงผลการศึกษาและใบรบัรองใด ๆ ใหแ๎กํนักศึกษาที่คา๎งช าระหนี้สนิของ
มหาวิทยาลยัหรือไมผํํานกิจกรรมที่มหาวิทยาลยัก าหนด ถึงแม๎วําจะได๎มีการ
ประกาศผลการเรยีนไปแล๎วก็ตาม 
 ข๎อ ๒๐ การเรียนในภาคฤดูร๎อนให๎เปนนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั  วําด๎วย การศึกษาภาคฤดูร๎อน 
 ข๎อ ๒๑ การย๎ายคณะ และ/หรือ การเปลีย่นโปรแกรมวิชา 
  ๒๑.๑ นักศึกษาท่ีจะขอย๎ายคณะ ต๎องได๎เรียนตามหลักสูตร
ในคณะเดิมมาแล๎วไมํน๎อยกวํา ๑ ปีการศึกษาและมีหนํวยกติสะสมมาแล๎วไมํน๎อย
กวํา ๓๐ หนํวยกติและมีคณุสมบตัอิื่นตามที่คณะที่นักศึกษาจะยา๎ยเข๎าก าหนด 
  ๒๑.๒ นักศึกษาท่ีประสงค์จะย๎ายคณะ จะต๎องยื่นเอกสารตําง 
ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดตํอฝาุยทะเบียนและประมวลผลภายใน  ๒๐  วัน 
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
  ๒๑.๓ การย๎ายคณะจะกระท าไดเ๎มื่อไดร๎ับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาคณบดีที่นักศึกษาขอย๎ายออกจากการศึกษา และได๎รับความ
เห็นชอบจากคณบดีที่นักศึกษาขอย๎ายเข๎าศึกษา แล๎วแจ๎งให๎ฝุายทะเบียนและ
ประมวลผล 
  ๒๑.๔ นักศึกษาท่ีย๎ายคณะจะต๎องมีเวลาศึกษาอยูํในคณะที่
ตนย๎ายเข๎า อยํางน๎อย ๒ ปีการศึกษากํอนส าเร็จการศึกษา 
  ๒๑.๕ ระยะเวลาการศึกษา ให๎นับตั้งแตํเข๎าศึกษาในคณะเดิม 
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  ๒๑.๖ นักศึกษาท่ีได๎รับอนุมตัิให๎ยา๎ยคณะ จะต๎องช าระ
คําธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
  ๒๑.๗ การโอนรายวิชาและจ านวนรายวิชาท่ีจะโอน ต๎อง
ได๎รับอนมุัติจากคณบดีที่นักศึกษาย๎ายเข๎า 
  ๒๑.๘ นักศึกษาท่ีย๎ายคณะใหค๎ านวณระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่ได๎รับอนุมัติให๎โอนมาจากคณะเดมิ รวมกับรายวิชาที่
เรียนในคณะที่รับเข๎าศึกษาด๎วย 
  ๒๑.๙ นักศึกษาท่ีจะเปลี่ยนโปรแกรมวิชา จะต๎องมีเวลา
ศึกษาอยูํในสาขาวิชาเดิมมาแล๎วไมํน๎อยกวํา ๑ ปีการศึกษา 
  ๒๑.๑๐ การเปลี่ยนโปรแกรมวิชา จะกระท าได๎ก็ตํอเมื่อได๎รับ
ความเห็นชอบจากคณบดีและให๎คณบดีอนุมตัิแล๎วแจ๎งฝุายทะเบยีนและ
ประมวลผล 
  ๒๑.๑๑ นักศึกษาทีไ่ด๎รบัอนุมัติให๎เปลี่ยนโปรแกรมวิชา จะต๎อง
ช าระคําธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข๎อ ๒๒ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  ๒๒.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบเทํามหาวิทยาลยัและก าลังศึกษาใน
หลักสตูรทีมรีะดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเปนน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยได๎รบัความเห็นชอบจากคณบดี และได๎รับอนุมัติ
จากอธิการบด ี
  ๒๒.๒ นักศึกษาท่ีได๎รับการพิจารณารับโอนต๎องมีคณุสมบตัิ
ตามข๎อ ๗ 
 ข๎อ ๒๓ การเทียบโอนผลการเรียน ประสบการณ์ การศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อขอยกเว๎นการเรียนใหเ๎ปนนไปตามระเบยีบของ
มหาวิทยาลยั 
 ข๎อ ๒๔ การลงทะเบียนเรียนข๎ามสถานศึกษา นักศึกษาอาจลงทะเบยีน
ข๎ามสถานศึกษาได๎โดยได๎รับอนมุัตจิากมหาวิทยาลัย 
 ข๎อ ๒๕ การเรียนเพื่อเปลี่ยนคาํระดับคะแนนสะสมเพื่อให๎เปนนไปตาม
เกณฑส์ าเร็จการศึกษา รายวิชาทีจ่ะขอเปลี่ยนคําระดับคะแนนถ๎าเปนนการเรยีนซ้ า
จะต๎องเปนนรายวิชาที่ต่ ากวํา C 
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  การคิดคําระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมจะต๎องคิดทั้งคะแนนเดิม
และคะแนนใหมํส าหรับรายวิชาที่เรียนซ้ า 
 ข๎อ ๒๖ รายวิชาใดที่นักศึกษาไดร๎ะดับคะแนน F หรือ E แล๎วแตํกรณี 
นักศึกษาจะต๎องลงทะเบยีนซ้ ารายวิชานั้น แตํกรณีนักศึกษาได๎ระดับคะแนน E ใน
รายวิชาเลือกนักศึกษาอาจเลือกรายวิชาอื่นแทนได๎และน าผลการเรยีนมาคิดคาํ
คะแนนเฉลีย่และรายวิชาที่ได๎ระดบัคะแนน F ให๎บันทึกผลการเรยีนแตํไมํน ามา
คิดคําระดับคะแนนเฉลีย่ 
 ข๎อ ๒๗ การลาพักการเรียน นักศกึษาอาจยื่นขอลาพักการเรียนได๎ใน
กรณีตํอไปนี ้
  ๒๗.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข๎ารบัราชการทหารกอง
ประจ าการ 
  ๒๗.๒ ได๎รับทุนแลกเปลีย่นนักศึกษาระหวํางประเทศหรือทุน
อื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
  ๒๗.๓ เจ็บปุวยจนต๎องพักรักษาตัวเปนนระยะเวลานานเกิน
ร๎อยละ ๒๐ ของเวลาเรยีนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามค าสั่งแพทย์ โดยมี
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล 
  ๒๗.๔ เมื่อนักศึกษามีความจ าเปนนสํวนตัว  อาจยื่นค าร๎องขอ
ลาพักการเรียนได๎ ถ๎าได๎เรยีนในมหาวิทยาลัยแล๎วอยํางน๎อย ๑ ภาคการศึกษา 
 ข๎อ ๒๘. การลาพักการเรียนนักศึกษาต๎องยื่นค าร๎องตํอฝุายทะเบียน
และประมวลผลกํอนวันสอบปลายภาคไมํน๎อยกวํา ๓๐ วัน โดยผํานอาจารย์ที่
ปรึกษา คณบดี และไดร๎ับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู๎ที่อธิการบดี 
มอบหมาย 
  ในกรณีที่นักศึกษาได๎รับอนุมตัิให๎ลาพักการเรียนให๎นับ
ระยะเวลาทีล่าพักการเรียนอยูํในระยะเวลาการศึกษาด๎วย  ยกเว๎นการลาพักการ
เรียนตามข๎อ ๒๗.๑ และ ๒๗.๒ 
  นักศึกษาได๎รบัอนุมัติใหล๎าพักการเรียน เมื่อจะกลับเข๎าเรียน
จะต๎องยื่นค าร๎องขอกลับเข๎าเรยีนกํอนวันเปิดภาคเรียนไมํน๎อยกวํา ๒ สัปดาห ์
 ข๎อ ๒๙. การลาออก นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกให๎ยื่นค าร๎องขอ
ลาออกและไดร๎ับอนุมัติจากมหาวทิยาลัย 
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หมวด ๖ 
สถานภาพนักศึกษา 

 ข๎อ ๓๐ สถานภาพนักศึกษา 
  ๓๐.๑ สถานภาพนักศึกษาสิ้นสุดลงด๎วย 
   ๓๐.๑.๑ ตาย 
   ๓๐.๑.๒ ลาออก 
   ๓๐.๑.๓ ขาดคณุสมบัติของการเปนนนักศึกษา 
   ๓๐.๑.๔ ไมลํงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาใด
ศึกษาหนึง่ และไมํลาพักการเรยีน 
   ๓๐.๑.๕ ไดค๎ําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา 
๑.๖๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนและมผีลการเรยีนแล๎ว ๒ ภาคการศึกษาปกติ หรือได๎
คําระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวาํ๑.๘๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนครบหลักสตูรหรือมี
ผลการเรยีนแล๎ว ๔ ภาคการศึกษาปกตินับแตํวันเข๎าเรียน และทุกๆ สองภาค
การศึกษาปกติถัดไป 
   ๓๐.๑.๖ เมื่อลงทะเบียนเรียนครบก าหนด
ระยะเวลาการศึกษา ตามข๎อ  ๑๐ และยังไมํส าเร็จการศึกษา 
   ๓๐.๑.๗ นักศึกษาไมผํํานรายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเปนนครั้งท่ี ๒  
   ๓๐.๑.๘ ให๎พ๎นสภาพนักศึกษาตามระเบยีบวําด๎วย
วินัยนักศึกษา 
   ๓๐.๑.๙ เรียนครบตามหลักสตูรและได๎รับอนุมตัิให๎
ส าเรจ็การศึกษา 
  ๓๐.๒ ผู๎ที่มสีถานภาพการเปนนนักศึกษาจะมีบัตรประจ าตัว
นักศึกษาเปนนหลักฐานเพื่อประกอบการใช๎สิทธิตํางๆ ท่ีนักศึกษาพึงมใีน
มหาวิทยาลยั 
  ๓๐.๓ การคืนสถานภาพการเปนนนักศึกษา นักศึกษาที่สิ้นสุด
สถานภาพการเปนนนักศึกษาตามขอ๎ ๓๐.๑.๔ มสีิทธิในการขอคืนสภาพนักศึกษา
ได ๎
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หมวด ๗ 
การเสนอให๎อนุปริญญาและปริญญา 

 ข๎อ ๓๑ การขอรับและอนุมตัิอนุปริญญาและปริญญา 
  ๓๑.๑ นักศึกษาท่ีมสีิทธิจะขอรับปริญญา ต๎องศึกษารายวิชา
ตํางๆ ครบถ๎วนตามหลักสูตรและตามข๎อก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยมีคําระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสมตั้งแตํ ๒.๐๐ ขึ้นไป มีเวลาเรยีนเปนนไปตามข๎อ ๑๐ ยกเว๎นผู๎
ได๎รับโอนรายวิชา 
  ๓๑.๒ นักศึกษาท่ีเรยีนครบหลักสตูร และปฏิบัตคิรบตาม
ข๎อก าหนดและระเบยีบแตไํด๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา ๒.๐๐ อาจขอรับ
อนุปริญญาได๎ถ๎าได๎ศึกษาครบตามเกณฑ์หลักสตูรอนุปริญญา 
  ๓๑.๓ ให๎นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต เมื่อคาดวําจะสอบ
ได๎ครบถ๎วนตามหลักสตูรตํอฝุายทะเบียนและประมวลผล ภายในเวลาที่ก าหนด 
  ๓๑.๔ ให๎คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตํงตั้งเปนนผู๎อนุมตัิผล
การศึกษา 
  ๓๑.๕ นักศึกษาต๎องช าระหนี้สินทัง้หมดตํอมหาวิทยาลัยให๎
เรียบร๎อยเสร็จสิ้นกํอนจึงจะได๎รับการสเนอช่ือเพื่อขอรับปรญิญา หรืออนุปริญญา 
  ๓๑.๖ นักศึกษาท่ีสมควรได๎รับการเสนอช่ือให๎ไดร๎ับปรญิญา 
หรืออนุปริญญา จะต๎องเปนนผู๎มีความประพฤติท่ีดี มีคณุธรรมไมํขัดตอํระเบียบของ
มหาวิทยาลยัและวินยัของนักศึกษา 
  ๓๑.๗ ให๎สภาวิชาการเสนอการใหป๎ริญญาหรืออนุปรญิญา
และสภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมัติปรญิญา หรืออนุปริญญา 
 ข๎อ ๓๒ การให๎ปริญญาเกียรตินิยม 
  ๓๒.๑ สอบได๎ในรายวิชาใดๆไมํต่ ากวํา C ตามระบบคําระดับ
คะแนนหรือไมํได๎ F ตามระบบไมมํีคําระดับคะแนน   
  ๓๒.๒ สอบได๎คําระดับคะแนนเฉลีย่จากระดับอนุปรญิญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบตัรอื่นใดท่ีเทียบเทําไมนํ๎อยกวํา 
๓.๖๐ และเรยีนครบตามหลักสตูรได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศกึษาใน
มหาวิทยาลยัไมํน๎อยกวํา ๓.๖๐  ขึน้ไปส าหรับปรญิญาบัณฑติเกียรตนิิยมอันดับ 
๑ และได๎คาํระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดมิและคําระดับคะแนนเฉลี่ยจาก



119 
 
การศึกษาในมหาวิทยาลยัไดร๎ะดับคะแนนเฉลีย่สะสมตั้งแตํ ๓.๒๕ แตไํมถํึง ๓.๖๐ 
ส าหรับปริญญาบณัฑิตเกยีรตินิยมอันดับ ๒ 
  ๓๒.๓ ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลาไมเํกินจ านวนปี
การศึกษาท่ีระบไุว๎ในหลักสูตร 
  ๓๒.๔ นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนรายวิชา ไมํมีสิทธิได๎รับ
ปริญญาบัณฑติเกียรตินิยม 

หมวดที่ ๘ บทเบด็เตล็ด 
 ข๎อ ๓๓  มหาวิทยาลัยมสีิทธิเพิกถอนปริญญาหรืออนุปรญิญาเมื่อตรวจ
พบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาหรือบณัฑติขาดคณุสมบัติ 
 ข๎อ ๓๔ ในระหวํางที่ยังไมํได๎ออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด
เพื่อปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้ให๎น า ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวกับ
การศึกษาข้ันปรญิญาตรีที่มผีลใช๎บังคับอยูํกํอนหรือในวันที่ข๎อบังคับนี้ใช๎บังคับ มา
ใช๎โดยอนุโลม เทําที่ไมํขดัหรือแย๎งกับระเบียบนี้ จนกวําจะได๎ออกระเบียบ 
ประกาศ ข๎อก าหนดหรือหลักเกณฑ์ตามข๎อบังคับนี ้
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๐ 
 
  

(ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  เกษมทรพัย์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
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ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอ็ด 
เรื่อง  คําบ ารุงการศึกษาและคําธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาชาว

ตํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
---------------- 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได๎ตราระเบียบวําด๎วยการรับและจํายเงิน
คําบ ารุงการศึกษา นักศึกษา ภาค ปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓  
ไปแล๎วนั้น  เพื่อให๎การด าเนินงานเกี่ยวกับการเก็บคําธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาชาวตํางประเทศ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด เปนนไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ 
  อาศัยอ านาจตามความในข๎อ ๑๖ แหํงระเบียบวําด๎วยการรับ
และจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา นักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอด็ เรื่องคําบ ารุงการศึกษาและคําธรรมเนยีมการศึกษา
ของนักศึกษาชาวตํางประเทศ  ไวด๎ังตํอไปนี ้
  ข๎อ ๑  คําธรรมเนยีมการเรยีนภาษาไทยส าหรับชาว
ตํางประเทศ ตลอดหลักสูตร ๖,๐๐๐ บาท 
  ข๎อ ๒  คําบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจําย 

(๑) หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ หลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต หลักสูตรบญัชีบัณฑติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ และ
หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต ภาคเรียนละ ๙,๕๐๐ บาท 
   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกติน๎อยกวํา
แผนการเรียนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว๎ให๎ช าระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีทีล่งทะเบียนเรียนไมํ
เกิน ๑๐ หนํวยกติ ภาคเรียนละ ๕,๕๐๐ บาท หากเกิน ๑๐ หนํวยกติ ให๎ช าระภาคเรียนละ 
๙,๕๐๐  บาท 

(๒) หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต และหลักสตูรนิติศาสตร
บัณฑิต ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท  
   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหนํวยกติน๎อยกวํา
แผนการเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 
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ก าหนดไว๎ให๎ช าระเงินแบบเหมาจํายโดยกรณีทีล่งทะเบียนเรียนไมํเกนิ ๑๐ หนํวยกติ ภาคเรียน
ละ ๗,๐๐๐ บาท  
หากเกิน ๑๐ หนํวยกิต ให๎ช าระภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐  บาท 

คําธรรมเนียมอื่นๆ ให๎เปนนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วํา
ด๎วยการรับและจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา นักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๔ เปนนต๎นไป 
 
   จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภมูิพันธ์ุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด  
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ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอ็ด 
เรื่อง  การแตํงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------ 
 ด๎วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด ต๎องการให๎การแตํงกายของนักศึกษา
เกิดความเปนนระเบียบเรียบร๎อยและเพื่อเกียรติภูมิแหํงนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏร๎อยเอ็ด จึงขอประกาศข๎อปฏิบัติ ในการแตํงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร๎อยเอ็ด  ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 

๑.    นักศึกษาภาคปกติหญิง 
๑.๑   นักศึกษาใหมํ  ให๎สวมกระโปรงสีด าหรือกรมทํา ความยาวคลุม

เขําพอประมาณ ห๎ามใช๎ผ๎ายีนส์ ผ๎าสักหลาด ผ๎าจอร์เจีย ไมํผําชายกระโปรง
ด๎านข๎าง ใช๎เสื้อเช้ิตสีขาว ทรงสุภาพ ไมํพับแขน เนื้อผ๎าเกลี้ยง ไมํมีลวดลาย ให๎ผํา
อกตลอด ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ สวมรองเท๎าหุ๎มส๎นหรือรองเท๎าผ๎าใบสีขาว ถุง
เท๎าสีขาวไมํมีลวดลาย นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ ขึ้นไป ให๎สวมรองเท๎าหุ๎มส๎นสีด า 

๑.๒  นักศึกษาเกํา ใหส๎วมกระโปรงสีด าหรือกรมทํา ความยาวคลุมเขํา
พอประมาณ ไมํผําชายกระโปรงด๎านข๎าง ห๎ามใช๎ผ๎ายีนส์ ผ๎าสักหลาด ผ๎าลูกไม๎ ผ๎า
จอร์เจีย ใช๎เสื้อเช้ิตสีขาวทรงสุภาพไมํพับแขน ผ๎าเนื้อเกลี้ยงไมํมีลวดลาย ให๎ผําอก
ตลอด สวม รองเท๎าหุ๎มส๎นสีด า 

๑.๓  นักศึกษาทุกช้ันปี  ให๎ติดกระดุมโลหะเครื่องหมายสถาบันฯ ๕ 
เม็ด ติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ  คาดเข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดโลหะ
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ 

๒.   นักศึกษาภาคปกติชาย 
  ๒.๑ นักศึกษาใหมํ ให๎สวมกางเกงสีด าหรือกรมทําทรงสุภาพ เปนนผ๎า

เนื้อเกลี้ยง ห๎ามใช๎กางเกงยีนส ์
  ๒.๒ นักศึกษาเกํา ให๎สวมกางเกงสีด าหรือกรมทําทรงสุภาพ เปนนผ๎าเนื้อ

เกลี้ยงห๎ามใช๎กางเกงยีนส ์
๒.๓ นักศึกษาทุกช้ันปี ให๎สวมเสื้อเชิ้ตคอตั้งสีขาว แขนสั้นหรือแขนยาว

ไมํพับแขนเปนนผ๎าเนื้อเกลี้ยงไมํมีลวดลายผําอกโดยตลอดและตดิกระดุมให๎
เรียบร๎อยให๎คาดเข็มขัดหนังสดี า หัวเข็มขัดโลหะเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยฯ 
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สวมรองเท๎าหนังหรือผ๎าใบหุ๎มส๎นสดี า ห๎ามใสรํองเท๎าสาน หรือรองเท๎าแตะ สวม
ถุงเท๎าสีด า หรือสีเข๎มไมํมลีวดลาย 

๒.๔  นักศึกษาชาย  ต๎องไมํไว๎ผมยาวเกินควร โกนหนวดเคราให๎
เรียบร๎อยอยูํเสมอ 

๓.  นักศึกษาทุกช้ันปี ในกรณีวิชาชีพพิเศษ 
๓.๑  นักศึกษาที่ เรียนวิชาพิเศษที่มีภาคปฏิบัติ ได๎แกํ พลศึกษา 

อุตสาหกรรมศิลป์ คหกรรมศาสตร์  ศิลปศึกษา เกษตรศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ ที่มี
ช่ัวโมงฝึกงานอยํางตํอเนื่อง ให๎แตํงกายตามภาควิชาก าหนด และให๎ถูกระเบียบที่
ภาควิชาก าหนดไว๎ด๎วย 

๓.๒  กรณีวันน้ัน ๆ ไมํมีการเรยีนวิชาพิเศษ (วิชาที่ต๎องฝึกภาคปฏิบตัิ) 
ให๎แตํงกายตามระเบยีบวินัยของทางมหาวิทยาลัย ตามข๎อ ๑ และ ขอ๎ ๒ 

๔.  นักศึกษาโปรแกรมวิชาตําง ๆ  
นักศึกษาที่มีชุดประจ าโปรแกรมวิชา ทุกโปรแกรมวิชา มหาวิทยาลัยฯ 

อนุญาตให๎แตํงชุดประจ าโปรแกรมวิชาดังกลําวได๎ในวันพุธ 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 
ให๎ปฏิบัติตามหัวหน๎าโปรแกรมวิชาก าหนดตามความเหมาะสม 
       ๖.   การแตํงกายในพิธีตําง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรือกิจกรรมวันส าคญั
ของชาติ 

๖.๑ นักศึกษาภาคปกตหิญิงทุกช้ันปี ต๎องแตํงกายตามระเบียบของทาง
มหาวิทยาลยัฯ ตามที่ประกาศไว๎ใน ข๎อ ๑(๑.๑) และ ๑(๑.๓) พร๎อมติดกระดุมคอ
เสื้อเมด็บน 
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๖.๓ นักศึกษาภาคปกติชายทุกช้ันปี ต๎องแตํงกายตามระเบียบของทาง
มหาวิทยาลัยฯ ตามที่ประกาศไว๎ใน  ข๎อ ๒(๒.๑) และ ๒(๒.๓) พร๎อมสวมเนคไท
มหาวิทยาลัยฯ 

๖.๔ นักศึกษาภาค กศ.ปช. นักศึกษาชาย - หญิง ต๎องแตํงกายให๎สภุาพ 
ตามประกาศไว๎ในข๎อ ๕(๕.๑) และ ๕(๕.๒) 
      ๗.   นักศึกษาท่ีแตํงกายผิดระเบียบและแตํงกายไมํสุภาพตามขอ๎ ๑ ข๎อ ๒ 
ข๎อ ๓ ข๎อ ๔ ข๎อ ๕ ข๎อ มหาวิทยาลัยฯ  มีข๎อก าหนดดังนี้คือ 

๗.๑ งดให๎บริการในการติดตํอราชการกับหนํวยงานตํางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ เชํน ส านักกิจการนักศึกษา ฝุายทะเบียนฝุายการเงิน ห๎องสมุด 
ฯลฯ 

๗.๒ มหาวิทยาลยัฯ ไมํอนุญาตให๎ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ 
๗.๓ มหาวิทยาลยัฯ ไมํอนุญาตให๎เข๎าเรียน และเข๎าสอบปลายภาคเรียน

โดยเด็ดขาดนักศึกษาคนใดที่ไมํปฏิบัติตามประกาศนี้ ถือวําฝุาฝืนประกาศ
มหาวิทยาลยัฯ วําด๎วยการแตํงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัร๎อยเอ็ด  
พ.ศ. ๒๕๔๘ จะต๎องได๎รับโทษตามระเบยีบสภาการฝึกหัดครู วําด๎วย การลงโทษ
นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลยัครู พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
จึงประกาศมาให๎ทราบและให๎ถือปฏิบัติเปนนแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 
  ประกาศ   ณ  วันท่ี   เมษายน  ๒๕๔๘ 

 
 

 
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมพิันธุ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 

 
 
 
 
 



125 
 

 
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
  เรื่อง  การลงทะเบียนเกิน  ๑๒  หนํวยกิต  ของนักศึกษา  ภาค กศ.ปช. 

------------- 
 อ๎างถึงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ดวําด๎วยการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๔๔  
  ข๎อ ๑๑  ความวํา “ในการจัดการเรียนการสอนให๎นักศึกษาลงทะเบยีน
ได๎ไมํเกินภาคเรยีนละ ๑๒ หนํวยกติ ในกรณีที่นักศึกษารายใดที่มีความจ าเปนน  
สถาบันอนุญาตใหล๎งทะเบียนไดเ๎กนิภาคเรยีนละ ๑๒  หนํวยกิต  แตตํ๎องไมํเกิน  
๑๕  หนํวยกิต หรือให๎อยูํในดุลยพนิิจของประธานคณะกรรมการอ านวยการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน ”  มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ดจึงก าหนด หลกัเกณฑ์การ
ลงทะเบียนเรียน ๑๒  หนํวยกิต  แตํไมเํกิน ๑๕  หนํวยกิต ได๎ในกรณีตํอไปนี ้

(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) บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  หรือข๎อบังคับใดในสํวนที่
ก าหนดให๎แล๎วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย๎งกับระเบียบนี้ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน 
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โดยนักศึกษาจะต๎องเขียนค าร๎องขอลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๒ หนํวยกิต 
เพื่อขออนุมัติตํอสถาบันฯ เปนนรายบุคคลและจะลงทะเบียนได๎เมื่อได๎รับการอนุมัติ
แล๎วเทําน้ัน 

ให๎ปฏิบัติตามประกาศนี้ส าหรับนักศึกษา กศ.ปช.  รุํนที่ ๖ เปนนต๎นไป 
และใช๎กับนักศึกษา ตั้งแตํ 
ภาคเรียนท่ี  ๓/๒๕๔๔ 

   
  จึงประกาศให๎ทราบและยึดถือเปนนแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารโครงการ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๓   กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  ดร.เฉลย  ภมูิพันธ์ุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
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  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
  เรื่อง  เกณฑ์การลงทะเบียนและระยะเวลาเรียนของนักศึกษา  ภาค กศ.ปช. 

------------- 
 เพื่อให๎การควบคุมการบริหารการจัดการเรียนการสอนมีความชัดเจน
มากขึ้น บังเกิดผลดีแกํทางราชการและเพิ่มคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร๎อยเอ็ดจึงได๎ก าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนของนักศึกษาและ
ระยะเวลา การเรียนดังตํอไปนี้ 

(๑) ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ของนักศึกษาตามโครงการก
ศ.ปช. ในแตํละปีการศึกษา ให๎นักศึกษา ลงทะเบียนได๎ไมํเกิน ๑๒ หนํวยกิต 

(๒) ภาคเรียนที่ ๓ ของนักศึกษาตามโครงการ กศ.ปช. ในแตํละปี
การศึกษาให๎นักเรียนลงทะเบียนได๎ไมํเกิน ๑๐ หนํวยกิต 

(๓) การเรียนในระดับอนุปริญญา ๒ ปี และปริญญาตรี ๒ ปี นักศึกษา
จะต๎องลงทะเบียนเรียนไมํน๎อยกวํา ๗ ภาคเรียนจึงจบการศึกษาได๎ 

(๔) กรณีที่นักศึกษาจบการศึกษาในระดับนั้นๆ มานานแล๎ว กลับมา
ศึกษาในระดับเดิม หรือต่ ากวําในโปรแกรมใหมํและได๎ท าเรื่องขอยกเว๎นใน
รายวิ ช า ในบา งสํ วน  นั กศึ กษาจะต๎ อ งล งทะ เบี ยน เ รี ยน ไมํ น๎ อ ยกวํ า  
๓ ภาคเรียน จึงจะจบการศึกษาได๎ 

(๕) บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือข๎อบังคับใดในสํวนที่ก าหนดให๎
แล๎วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย๎งกับระเบียบนี้ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน 

ทั้งนี้ใช๎หลักเกณฑ์ ตั้งแตํภาคเรียนที่ ๓ ของนักศึกษาตามโครงการ 
กศ.ปช. รุํนที่ ๖ เปนนต๎นไป  
  จึงประกาศให๎ทราบและยึดถือเปนนแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารโครงการ 
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 ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๓   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  ดร.เฉลย  ภมูิพันธ์ุ) 
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
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 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัร๎อยเอ็ด 
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาทุน 

    .................................................................. 
เพื่อให๎แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาท่ีได๎รับการจัดสรรทุน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ๎ยเอ็ด วําด๎วยการยกเว๎นคําเลําเรยีน คําบ ารุง
การศึกษาและคําธรรมเนยีมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และนักศึกษาทุนแลกเปลีย่น 
(นักศึกษาเวียดนาม)  เปนนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสดุตาม
เจตนารมณ์และวตัถุประสงค์ของการจัดสรรทุนให๎กับนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร๎อยเอ็ด จึงออกประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาทุนไว๎ 
ดังตํอไปนี ้

๑. นักศึกษาท่ีจะต๎องท ากิจกรรมตามประกาศนี้ ได๎แกํ นักศึกษาทีไ่ดร๎ับ
การจัดสรรทุน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วําด๎วยการยกเวน๎คําเลําเรียน 
คําบ ารุงการศึกษาและคําธรรมเนียมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และนักศึกษาทุน
แลกเปลีย่น (นักศึกษาเวียดนาม)  

๒. ให๎นักศึกษาทุน ตาม ๑. ท ากิจกรรมทางด๎านวิชาการหรือทางด๎าน
อาสาพัฒนา ไมํน๎อยกวํา ๓๖ ช่ัวโมงตํอหนึ่งภาคการศึกษา 

๓. กิจกรรมทางด๎านวิชาการหรือทางด๎านอาสาพัฒนา จะต๎องได๎รับการ
อนุมัติจากฝาุยกิจการนักศึกษากํอนเริ่มท ากิจกรรม 

๔. กิจกรรมทางด๎านวิชาการหรือทางด๎านอาสาพัฒนาตามประกาศนี้ 
ไมํถือวําเปนนกิจกรรมตามระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอด็ วําดว๎ย การจัด
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
ทั้งนี้ การท ากิจกรรมตามประกาศนี้ให๎ใช๎กับนักศึกษาทุน ตั้งแตํภาค

เรียนที่ ๑ /๒๕๕๑ เปนนต๎นไป 
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 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

 
 (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภมูิพันธ์ุ) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัรอ๎ยเอ็ด   
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    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัรอ๎ยเอ็ด 
เรื่อง การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพตํางประเทศของนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอด็ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    ...................................... 
  อาศัยอ านาจอ านาจตามความในข๎อ ๕ แหํงข๎อบังคับ

มหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอด็ วําดว๎ยการศึกษาระดับอนุปรญิญาตรี ปริญญาตรี 
และปรญิญาตรี(ตํอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์
การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วชิาชีพตํางประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร๎อยเอ็ดไว๎ ดังนี้ 

  ข๎อ ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกีย่วข๎องกับการฝึกงานหรือ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตํางประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ดให๎
เปนนไปตามประกาศนี ้

  ข๎อ ๒. ให๎นักศึกษาที่ต๎องการจะไปฝึกงานหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ีตํางประเทศเสนอเรื่องขออนุญาตตํออธิการบดี โดยผําน
ฝุายฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วชิาชีพของคณะหรือวิทยาลัยที่นักศึกษาก าลัง
ศึกษาอยูํในขณะนั้น 

  ข๎อ ๓. ให๎ฝุายฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
หรือวิทยาลัย เสนอเรื่องดังกลําวให๎คณบดีพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 

  ข๎อ ๔. เมื่อคณบดีพิจารณาให๎ความเห็นชอบแล๎ว ให๎น าเสนอ
เรื่องดังกลําวให๎อธิการบดีพิจารณาอนุญาตตํอไป 

  ข๎อ ๕. คําใช๎จํายในการฝึกงานหรอืฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ี
ตํางประเทศของนักศึกษาให๎นักศกึษาเปนนผู๎รับผิดชอบเองทั้งหมด 

  ข๎อ ๖. การนิเทศนักศึกษาท่ีตํางประเทศให๎เปนนไปตาม
ระเบียบข๎อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
 

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมพิันธุ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
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  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

   เร่ือง  แนวปฏิบัติและขัน้ตอนการขอย้ายสาขาวิชา 
------------------------------ 

 อ๎างถึง ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด วําด๎วยการศึกษาระดบั
อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตํอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ ข๎อ ๒๑ 
การย๎ายคณะ และ/หรือ การเปลี่ยนสาขาวิชา น้ัน จากมติที่ประชุมคณบดีเมื่อ
วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เห็นสมควรวางแนวปฏิบัติการย๎ายสาขาวิชาของ
นักศึกษาให๎เปนนไปอยํางเหมาะสม จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการขอยา๎ยสาขาวิชา 
ดังนี ้
  ๑. นักศึกษาท่ีประสงค์จะยา๎ยสาขาวิชา ต๎องเปนนนักศึกษาท่ีมีเวลาเรยีน
ภายใต๎แผนการเรียนของสาขาวิชาเดิมไมํน๎อยกวํา  ๑  ปีการศึกษา และมีหนํวย
กิตสะสมแล๎วไมํน๎อยกวํา ๓๐ หนํวยกิตและมีคณุสมบัติตามที่คณะหรือสาขาวิชา
ที่นักศึกษาจะย๎ายเข๎าก าหนด 

๒. ต๎องมีสภาพเปนนนักศึกษาสมบรูณ์ คือ มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมไมํ
ต่ ากวํา ๒.๐๐  
  ๓. การขอย๎ายสาขาวิชาต๎องผํานความเห็นชอบจากคณบดีโดยผาํน
ความเห็นชอบจากหัวหน๎าสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๔. นักศึกษาต๎องยื่นค าร๎องขอย๎ายสาขาวิชาตํอส านักวิชาการและ
ประมวลผล ภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
  ๕. การย๎ายสาขาวิชา ให๎จัดท าไดเ๎ฉพาะในคณะหรือวิทยาลยัเดยีวกัน
และย๎ายไดไ๎มเํกิน ๑ ครั้ง 
  ๖. การคดิคะแนนเฉลี่ยสะสม ให๎ค านวณแต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากรายวชิาทั้งหมดที่ศึกษาจากสาขาวิชาเดิม รวมกับรายวิชาที่ศึกษาในสาขาใหม ํ
  ๗. นักศึกษาท่ีย๎ายสาขาวิชาจะต๎องมีเวลาศึกษาอยูํในสาขาวิชาที่ตนย๎าย
เข๎า อยํางน๎อย  ๒ ปีการศึกษากํอนส าเรจ็การศึกษา 

๘. ผู๎ที่ได๎รับอนุมตัิให๎ย๎ายสาขาวิชา ต๎องช าระคําธรรมเนียมในการขอ
ย๎ายสาขาวิชา ๓๐๐ บาท 
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ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๒ กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

               
                             

    
 
 
     (รองศาสตราจารย์เสริมศรี  สทุธิสงค์) 
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ ปฏิบตัริาชการแทน 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ๎ยเอ็ด 
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                 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าห้องสอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

      ……………………………………………………………. 
การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร 
 ๑. สิ่งที่นักศึกษาจะต๎องเตรียมน ามาในวันสอบ  มีดังนี้ 
  ๑.๑ บัตรประจ าตัวนักศึกษา  หรือ บัตรแสดงตนที่
หนํวยงานราชการออกให๎ 
  ๑.๒ ปากกา  ยางลบ  ดินสอที่มีความด าเทํากับ ๒B หรือ
มากกวํา 
 ๒. สิ่งที่ห๎ามน าเข๎าห๎องสอบโดยเด็ดขาด  หากกรรมการก ากับการ
สอบตรวจพบวําผู๎ใดน าเข๎ามาในห๎องสอบจะถือวํามีเจตนากระท าการทุจริต
ในการสอบ  และต๎องยุติการสอบทันที  ได๎แกํ 
  ๒.๑ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด  เชํน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)  วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เปนนต๎น 
            ๒.๒ เครื่องค านวณ  อุปกรณ์ที่ใช๎ค านวณได๎  ยกเว๎น
รายวิชาที่อาจารย์ผู๎สอนอนุญาต 
            ๒.๓ เครื่องบันทึกภาพ  เครื่องบันทึกเสียง 
   ๒.๔ เอกสาร  ต ารา  กระเป๋าตําง ๆ กระเป๋าสะพาย
สุภาพสตรีการปฏิบัติตามระเบียบ 

๑. แตํงกายให๎สุภาพเรียบร๎อยตามประกาศการแตํงกายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ดพ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๒. นักศึกษาที่ไปถึงห๎องสอบหลังจากท่ีได๎เริ่มท าข๎อสอบแล๎ว  ๓๐  
นาที  จะไมํได๎รับอนุญาตให๎เข๎าห๎องสอบ  
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๓. ต๎องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ  ห๎องสอบ  และสถานที่สอบ
ก าหนดให๎  ผู๎ใดนั่งสอบผิดสถานที่สอบจะไมํได๎รับ  การตรวจ
กระดาษค าตอบ 
 ๔. ห๎ามคัดลอกข๎อสอบ  หรือน าแบบทดสอบ  และกระดาษค าตอบ
ออกจากห๎องสอบโดยเด็ดขาด 
 ๕. เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน า  ของกรรมการก ากับ
การสอบหรือเจ๎าหน๎าที่คุมสอบโดยเครํงครัด 
 ๖. เมื่อหมดเวลาท าข๎อสอบ  กรรมการก ากับการสอบ  หรือ
เจ๎าหน๎าที่คุมสอบสั่งให๎หยุดท าข๎อสอบต๎องหยุดทันที  และจะออกจากห๎อง
สอบได๎ตํอเมื่อกรรมการก ากับการสอบ  หรือเจ๎าหน๎าที่คุมสอบได๎อนุญาต
แล๎วการยุติการท าข้อสอบ 
 หากผู๎ใดมีสิ่งที่ห๎ามน าเข๎าห๎องสอบในระหวํางด าเนินการสอบ  ผู๎นั้น
จะต๎องยุติการท าข๎อสอบทันทีและจะออก จากห๎องสอบได๎เมื่อหมดเวลา  ท า
ข๎อสอบ  รวมทั้งจะไมํตรวจให๎คะแนนส าหรับบุคคลนั้น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 

 

(รองศาสตราจารย์เสริมศรี  สุทธิสงค์) 

                          รองอธิการบดีฝุายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด    
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เร่ือง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นค าร้องขอเปิดรายวิชาเรียน 
-----------------------------------------  

ด๎วยส านักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด จัดตั้ง
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎บริการงานวิชาการ สํงเสริมและพัฒนามาตรฐานงาน
วิชาการ ประสานงาน และด าเนินงานตําง ๆ ทั้งคณาจารย์และนักศกึษานั้น 
เพื่อให๎กระบวนการขั้นตอนการยืน่ค าร๎องขอเปิดรายวิชาเปนนไปด๎วยความ
เรียบร๎อยและใหเ๎กิดประสิทธิภาพสูงสุด ส านักวิชาการและประมวลผล จึงก าหนด
แนวปฏิบัติการยื่นค าร๎องขอเปิดรายวิชา โดยมีเง่ือนไขดังตํอไปนี้   

นักศึกษาท่ีจะขอมีสิทธ์ิขอเปิดรายวิชาเรียนเปนนกรณีพิเศษเปนน
รายบุคคลนั้น  จะต๎องอยูํในเงื่อนไขตํอไปนี ้

๑. เปนนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท๎ายท่ีจะจบการศึกษาและไมมํี 
วิชาเปิดสอน   
            ๒.  นักศึกษาตกค๎าง 
            ๓.  จะต๎องเปนนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก 
            ๔.  จะต๎องด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน  ๒๐  วัน  นับแตํเปิดภาค
การศึกษา 
            ๕.  การอนุญาตหรือไมอํนุญาต  เปนนสิทธ์ิของอาจารยผ์ูส๎อนซึ่ง
รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ  และไดร๎บัความ 
เห็นชอบจากคณบด ี
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ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

 
     ประกาศ ณ  วันท่ี  ๓   มิถุนายน    ๒๕๕๖                

 
 
 

 
 
 
 

 

รับค าร๎องที่ส านักวิชาการและประมวลผล 

กรอกรายละเอียดตํางๆ พร๎อมเหตุผล 

ติดตํออาจารยผ์ู๎สอนประจ ารายวิชา 
พิจารณาอนุญาต/ลงนาม 

เสนอคณบดีพิจารณา/ลงนาม  

ยื่นค าร๎องที่ส านักวิชาการและประมวลผล 
พิจารณาตามล าดับ 

นักศึกษาฟังผล/ลงทะเบียน 

                              
     (รองศาสตราจารย์เสริมศรี  สุทธิสงค)์           
 รองอธิการบดีฝุายวชิาการ ปฏิบัติราชการแทน                                                     
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เร่ือง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

-----------------------------------------  
   ด๎วยส านักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎บริการด๎านงานวิชาการ  งานสํงเสริม
และพัฒนามาตรฐานงานวิชาการ ประสานงาน และด าเนินงานตําง ๆ ทั้ง
คณาจารย์และนักศึกษานั้น เพื่อให๎กระบวนการขั้นตอนการยื่นค ารอ๎งขอส าเร็จ
การศึกษาเปนนไปด๎วยความเรยีบรอ๎ยและให๎เกดิประสิทธิภาพสูงสุด ส านักวิชาการ
และประมวลผลจึงก าหนดแนวปฏบิัติและขั้นตอนการยื่นค าร๎องขอส าเร็จ
การศึกษา โดยมีเง่ือนไขดังตํอไปนี ้
  ๑. นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของตนเองให๎
ครบถ๎วนตามโครงสร๎างสตูร รายวชิาเรียนและมผีลการเรยีนถูกต๎อง ตามใบ
รายงานผลการศึกษาฉบับตรวจสอบส าเรจ็ ออกให๎โดยส านักวิชาการและ
ประมวลผล โดยรับค าร๎องและกรอกค าร๎องขอส าเร็จการศึกษาให๎ครบถ๎วนและ
ชัดเจน ให๎อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศกึษาให๎ครบ
ตามโครงสรา๎งหลักสูตร(Download หลักสูตรได๎ที่ 
http://academic.reru.ac.th) 
   ๒. นักศึกษาน าค าร๎องไปด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว๎ใน
ค าร๎อง และช าระคําขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด แล๎วยื่นที่ส านักวิชาการและประมวลผลตามก าหนดในปฏิทินการศึกษา 
หลักฐานที่ต๎องแนบมีดังน้ี    
    ๑) รูปถํายสี  ขนาด ๒ นิ้ว ๒ รูป (ส าหรับติด
ใบรับรองคุณวุฒิ)     
    ๒) รูปถํายสี ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป (ส าหรับติดใบ
รายงานผลการศึกษา)    
    ๓) ส าเนาทะเบียนบ๎าน ๑ ฉบับ    
    ๔) ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (วุฒิเดิมที่ใช๎
สมัคร) จ านวน ๑ ฉบับส าหรับกรณีที่นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาให๎แนบ
หลักฐานการเทียบโอนรายวิชาประกอบด๎วย 
    ๕) ใบเปลี่ยน ช่ือ – สกุล (ถ๎ามี)  กรณีที่

http://academic.reru.ac.th/
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มหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอด็เสนอช่ืออนุมัติส าเรจ็การศึกษาและอนมุัติการให๎
ปริญญาบัตรเรียบร๎อยแล๎ว ไมสํามารถด าเนินการได ๎
   ๓. นักศึกษาหมูํเรียนพิเศษทีส่ าเรจ็การศึกษากํอนหรือหลัง 
ให๎ด าเนินการเชํนเดียวกับนักศึกษาหมูํเรยีนปกต ิ
   ๔. ส าหรับนักศึกษาที่ยื่นค าร๎องขอส าเรจ็การศึกษาไว๎แล๎วแตํ
ไมํส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ให๎ด าเนินการยื่นค าร๎องใหมํตาม
ปฏิทินการศึกษาในภาคเรียนถดัไป 
    

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 
                                                  ประกาศ ณ  วันท่ี  
๘   พฤษภาคม    ๒๕๕๗                

 
                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
     (รองศาสตราจารย์เสริมศรี  สุทธิสงค)์           
 รองอธิการบดีฝุายวชิาการ ปฏิบัติราชการแทน                                                     
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เร่ือง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการแก้ไขผลการศึกษาส าหรับ 
อาจารย์ผู้สอน 

-----------------------------------------  
   ด๎วยส านักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร๎อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎บริการด๎านงานวิชาการ  งานสํงเสริม
และพัฒนามาตรฐานงานวิชาการ ประสานงาน และด าเนินงานตําง ๆ ทั้ง
คณาจารย์และนักศึกษานั้น เพื่อให๎กระบวนการขั้นตอนการแกไ๎ขผลการศึกษา
ส าหรับอาจารยผ์ู๎สอนเปนนไปด๎วยความเรียบร๎อยและให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 
ส านักวิชาการและประมวลผล จึงก าหนดแนวปฏิบตัิการแกไ๎ขผลการศึกษา โดยมี
เงื่อนไขดังตํอไปนี ้
  ๑. กรณีแก๎ไขผลการศึกษาหลังจากอาจารย์ผูส๎อนสํงผล
การศึกษาถึงส านักวิชาการและประมวลผลแล๎ว ให๎ปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑.๑ อาจารยผ์ู๎สอนต๎องท าบันทึกข๎อความ ถึง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด โดยผํานคณะกรรมการ พิจารณาผล
การศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย อีกครั้ง พร๎อมแนบหลักฐานผลการพิจารณา 
    ๑.๒ อาจารยผ์ู๎สอนต๎องแนบหลักฐานใบสํงผลการ
เรียน (ทบ.มรอ./ตร-ีโท 5 ) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลยั ฉบับเดิมและฉบับ
ใหมํ  
    ๑.๓ อนุญาตให๎แก๎ไขผลการศึกษาได๎ภายในภาค
การศึกษานั้นๆ   
   ๒. กรณีแก๎ไขผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีมีระดบัคะแนน I 
ให๎ปฏิบัติ ดังน้ี 
    ๒.๑ การแก๎ไขระดับคะแนน I นักศึกษาจะต๎องยื่น
ค าร๎องตามปฏิทินการศึกษาประจ าภาคเรียนถัดไป หากพ๎นก าหนดตามปฏิทิน 
ส านักวิชาการและประมวลผลจะไมํรับค าร๎อง อาจารย์ผูส๎อนสามารถด าเนินการ
ตามดลุพินิจ  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาถัดไป อาจารย์ผูส๎อนต๎องด าเนินการสํงผล
การศึกษาของนักศึกษาท่ีมีระดับคะแนน I ทุกกรณี  ตามแบบฟอรม์ของ
มหาวิทยาลยั โดยผํานคณบดีคณะ/วิทยาลัย 
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    ๒.๒ เมื่อสํงผลการศึกษาถึงส านักวิชาการและ
ประมวลผลแล๎วไมํอนุญาตให๎อาจารย์ผูส๎อนแก๎ไขผลการศึกษาอีก 
    ๒.๓ ไมํอนุญาตให๎นักศึกษาน าสํงผลการศึกษาด๎วย
ตนเอง 
 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ  วันท่ี  ๘   พฤษภาคม    ๒๕๕๗                
                                                 

 
 
 
     (รองศาสตราจารย์เสริมศรี  สทุธิสงค์) 
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ ปฏิบตัริาชการแทน 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัร๎อยเอ็ด 
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