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พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำาปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติ

และความสำาเร็จ.

 ตามที่รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำาเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับ

การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นนั้น น่าพอใจอย่างมาก. กล่าวได้ว่าผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้

มีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานที่ดี เหมาะที่จะเป็นผู้นำาและเป็นกำาลังหลักในการพัฒนาท้องถิ่นได้. ดังนั้น

เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน ไม่ว่าจะเป็นงานใด อยู่ ณ ที่ใดก็ตาม นอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้ว 

ทุกคนจึงควรจะได้ถืองานพัฒนาท้องถิ่นเป็นงานสำาคัญอีกอย่างหนึ่งด้วย. หากบัณฑิตทุกคนเข้าใจดังนี้

แล้วนำาความรู้ความสามารถและประสพการณ์ที่มีอยู่ มาปรับใช้ ในการปฏิบัติให้บังเกิดผล แต่ละท้องถิ่นอันเป็น

รากฐานของประเทศก็จะมีความเจริญวัฒนายิ่งๆ ขึ้น และส่วนรวมคือชาติบ้านเมือง ก็จะมีความเจริญ

มั่นคงอย่างแท้จริง.

 ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความ

เจริญจงทั่วกัน.
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ที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113�หมู่��12��¶นนสายร้อยเอ็ด�–�โ¾นทอง

ตำ�บลเกาะแก้ว�อำ�เภอเสลภูมิ��จังหวัดร้อยเอ็ด��45120

หมายเลขโทรศัพท์

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 4355-6001-2 ต่อ 1029 ,0 4355 6111

 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 4355-6001-2 ต่อ 1002 ,0 4355 6066

 บัณฑิตวิทยาลัย 0 4355-6001-2 ต่อ 1027 ,0 4355 6231

 คณะครุศาสตร์  0 4355-6001-2 ต่อ 1024 ,0 4355 6160

 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 4355-6001-2 ต่อ 1026 ,0 4355 6168

 คณะนิติรัฐศาสตร์ 0 4355-6001-2 ต่อ 1028,1125,0 4355 6036

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 4355-6001-2 ต่อ 1025

 สำานักงานอธิการบดี 0 4355-6001-2 ต่อ 1007, 0 4355 6007

 สำานักวิชาการและประมวลผล 0 4355-6001-2 ต่อ 1031,1032,1033 ,0 4355 6004

 สำานักกิจการนักศึกษา 0 4355-6001-2 ต่อ 1104,1115,1116 ,0 4355 6161

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  0 4355-6001-2 ต่อ 1110, 0 4355 6132

 ศูนย์วิทยบริการ(ห้องสมุด) 0 4355-6001-2 ต่อ 1106, 0 4355 6158

 ฝ่ายการเงิน 0 4355-6001-2 ต่อ 1011,  0 4355 6005

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0 4355-6001-2 ต่อ 1044

 ฝ่ายธุรการ 0 4355 6001-2 ต่อ 1038 , 0 4355 6006

  หมายเลขโทรสาร 0 4355-6009
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สารจาก
อ¸ิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่ อพัฒนาท้องถิ่น

เป็นแหล่งบริการแก่ชุมชน ดังปรัชญาที่ว่า “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”

Source of knowledge for a life time นอกจากนี้ ยังเป็นกลไก

ในการสร้างสรรค์และเป็นแหล่งองค์ความรู้ ให้บริการวิชาการแก่

สังคมรวมทั้งทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเป็นที่พึ่ง

ของประชาชนอย่างแท้จริง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับนักศึกษาใหม่ทั้งภาคปกติ และภาคการศึกษาเพื่ อประชาชน (กศ.ปช.) โดยมุ่งเน้น

พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม

จริยธรรม กล้าคิด มีจิตอาสา ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด มีสาระประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย รายนามผู้บริหาร ระเบียบข้อบังคับ และ

แนวปฏิบัติต่างๆ หากนักศึกษาเรียนรู้และทำาความเข้าใจสาระดังกล่าว และนำาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จะทำาให้

นักศึกษาสามารถสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้อย่างสมบูรณ์  นอกจากนี้ คู่มือเล่มนี้ยังปลูกฝงให้นักศึกษามีวินัย 

มีความรับผิดชอบ เคารพกฎกติกาของสังคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติประการสำาคัญของบัณฑิต

 ดังนั้น หวังว่าคู่มือนักศึกษาเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำาหรับนักศึกษาทุกคน ที่จะใช้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ

และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำามันตะคุณ)

รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ง



ตราสัญลักษ³์ประจำ�มหาวิทยาลัย

สีของตราสัญลักษ³์มี�5�สี�ค×อ

สีประจำ�มหาวิทยาลัย

ดอกäม้ประจำ�มหาวิทยาลัย

เป็นรูปพระราชลัญจกรประจำาพระองค์รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ

ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือ เลข 9 รอบวงจักรีมีรัศมี

เปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่พระที่นั่งอัฐทิศ

แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดินโดยที่วันบรมราชาภิเษก

ตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภา

ถวายน้ำาอภิเษกจากทิศทั้งแปด รอบนอกของตราด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” 

ด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “ ROI ET RAJABHAT UNIVERSITY ”

สีน้ำาเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ ให้กำาเนิดและพระราชทานนาม

  “มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”

สีเขียว  แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่งในแหล่งธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางปญญา

สีส้ม แทน ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 

  40 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีขาว แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นํ้าเงิน ขาว ทอง

 ดอกมันปลา (ภาษาถ่ิน) หรือกันเกรา เป็นไม้ยืนต้น ดอกมีกลิ่นหอม ตามคติโบราณเชื่ อว่ากันเกราเป็น

ไม้มงคล ช่วยปองกันอันตรายต่าง ๆ กันเกราเป็นไม้ 1 ใน 9 ชนิดที่คนไทยใช้สร้างบ้านเวลาลงเสาเอก และยังเป็น

ต้นไม้สารพัดประโยชน์ของชาวอีสานโดยเฉพาะดอกนิยมเก็บบูชาพระ
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ค³ะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม

นายกสภามหาวิทยาลัย

พลโทกมล สุวภาพ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายกิติรัตน์ มังคละคีรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระพงศ์ อนุเคราะห์กุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมเกียรติ รัตนเมธาธร

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์เศวต ศรีศิริ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรพงษ์ สายโอภาศ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
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ค³ะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด�(ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำาจันทร์ 

 กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำามันตะคุณ

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ

 กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.อรัทยา ถนอมเมฆ

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร ไชยวิเศษ

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณฑ์ พวงศรีเคน

 กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ แสงปลาด

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
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ค³ะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำามันตะคุณ

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร สุทธิบาก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำา
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สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด�(ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังชรินทร์ ทองปาน

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คู่ขวัญ จุลละนันทน์
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กรรมการและเลขานุการ
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ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง ทันเวลา จะได้ไม่เกิดผลเสียหาย หรือเสีย

สิทธิ์อันพึงได้รับ หวังว่าคู่มือนักศึกษาฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างแท้จริง

        มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องแนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นคำาร้อง

    ขอเปิดรายวิชาเรียน....................................................................................................................................

 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นคำาร้องขอ

    แก้ระดับคะแนน I ....................................................................................................................................

 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องแนวปฏิบัติและขั้นตอนการแก้ไข

    ผลการศึกษาสำาหรับอาจารย์ผู้สอน....................................................................................................................................

 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นคำาร้อง

    ขอสำาเร็จการศึกษา....................................................................................................................................

 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๖๑.................................................. 

ฑ



คู่มือนักศึกษา
            ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2565

ส่วนที่	๓			หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

 -  สำานักวิชาการและประมวลผล....................................................................................................................................

 -  สำานักกิจการนักศึกษา....................................................................................................................................

 -  ศูนย์วิทยบริการ ....................................................................................................................................    

   

ภาคผนวก           

 -  สิ่งที่ควรรู้สำาหรับนักศึกษาใหม่....................................................................................................................................

 -  เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด............................................................................................................................

ฐ



ส่วนที่�1

เกี่ ยวกับมหา วิทยา ลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บริเวณ ทุ่งปะ ตำาบล

เกาะแก้ว อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ทั้งหมด 961 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ซึ่งอยู่เส้นทาง สายร้อยเอ็ด -โพนทอง

กิโลเมตรที่ 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็น 1 ใน 5 โครงการสถาบันราชภัฏเพิ่มในระยะแรกของสำานักงานสภา

สถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2540-2542 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน

2540 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แบ่งส่วนราชการเป็น 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาการ ศึกษาทั่วไป และคณะวิทยาการ

วิชาชีพ ปี พ.ศ.2547 ได้ปรับโครงสร้างใหม่ เป็น 1 คณะวิชา คือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีหน่วยงานสนับสนุน

วิชาการ ได้แก่ สำานักงานอธิการบดี สำานักกิจการนักศึกษา สำานักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น สำานักส่งเสริมการเรียนรู้

ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์ฝึกอบรมและบริการชุมชน ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ศูนย์วิจัย ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 ปี พ.ศ.2549 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอีกครั้งหนึ่ง คือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน่วยงานสนับสนุน

ได้แก่ สำานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองกลาง กองวิจัยและพัฒนา กองวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองวิชาการและกิจการนักศึกษาและกองคลัง 

 ปี พ.ศ. 2550 ได้ปรับโครงสร้างใหม่ดังนี้ 1.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ภาควิชา ได้แก่ 

1.สำานักงานเลขานุการคณะและหน่วยงานสนับสนุนได้แก่ 1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 2) ภาควิชามนุษยศาสตร์ 

2.วิทยาลัย จำานวน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันจัดการความรู้ 3.สำานักงานอธิการบดี หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กองกลาง กองนโยบาย

และแผน ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิจัย ศูนย์ภาษา ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์คอมพิวเตอร์ มีอาคารวิชาการ

จำานวน 9 อาคาร จัดเป็นห้องเรียน จำานวน 30 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จำานวน 10 ห้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มีบทบาทสำาคัญในการจัดการศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้บริการวิชาการปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมทั้งทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะนำาไปสู่การเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและความสามารถที่จะสอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและท้องถิ่น ทั้งยังสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศที่มีแนวโน้ม

ของการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งจากอดีตถึงปจจุบัน ดังนี้ 

   วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2540 คณะรัฐมนตรี มีมติให้สำานักงานสภาสถาบันราชภัฏ รับผิดชอบและดำาเนิน

โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด บริเวณทุ่งปะ ตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

    วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2544 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันราชภัฏ ตามที่สำานักงาน

สภาสถาบันราชภัฏเสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันราชภัฏได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม

118 ตอนที่ 59 ก ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2544 

    วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

    วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2545 คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สภาสถาบันราชภัฏ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ดำารงตำาแหน่งนายกสภาสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 14 

มิถุนายน พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯตราพระราชบัญญัติ

    มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

       วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ดำารงตำาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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    วันที่14 มีนาคม พ.ศ. 2548 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และโปรดเกล้าฯ

แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ ดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

    วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ดำารงตำาแหน่งนายก

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

รวม 12 ราย ดังนี้ 

 1. นายปรีดี เกษมทรัพย์   เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย 

 2. นางจวงจิรา สุริยวนากุล   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3. นายชัยยงค์ พรหมวงศ์   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4. นายนพพร จันทรถง   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5. นายวันชัย ริ้วไพบูลย์   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6. นายวิทูร สุริยวนากุล   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7. นายวีระ วุฒิจำานง   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 8. นายศิริพงษ์ เพชรอุบล   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 9. นายสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 10. นายสมประสงค์ โพธินาม  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 11. นางสุลัดดา ลอยฟา   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 12. นายสุวิช สุทธิประภา   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ดำารงตำาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (วาระที่ 2)

    วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร โพธินาม ดำารงตำาแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

รวม 12 ราย ดังนี้ 

 1. นายสมพร โพธินาม   เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย 

 2. นางจวงจิรา สุริยวนากุล   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3. นายชัยยงค์ พรหมวงศ์   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4. นายณรงค์ อึ้งตระกูล   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5. นายบุญชม ศรีสะอาด   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6. นายปราโมทย์ เบญจกาญจน์  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7. นายวันชัย ริ้วไพบูลย์   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 8. นายวิทูร สุริยวนากุล   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 9. นายวีระ วุฒิจำานงค์   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 10. นายศิริพงษ์ เพชรอุบล   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 11. นายสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 12. นางสุลัดดา ลอยฟา   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

    วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 31 มกราคม พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีมติแต่งตั้ง 

ดร.สถาพร มงคล ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร โพธินาม ดำารงตำาแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

รวม 12 ราย ดังนี้
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 1. นายสมพร  โพธินาม   เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย 

 2. นางจวงจิรา  สุริยวนากุล  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3. นายชัยยงค์  พรหมวงศ์  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4. นายชัยสิทธิ์  ธนสีลังกูร  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5. นายดิเรก  พรสีมา   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6. นายบุญชม ศรีสะอาด  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7. นางวรินธร ศรีแสนปาง  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 8. นายศิริพงษ์  เพชรอุบล เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 9. นายสถาพร  มงคลศรีสวัสดิ์   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 10. นายสุรพงษ์ สายโอภาศ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 11. นายสุวกิจ ศรีปดถา  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 12. นายอนันต์ พลธานี  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 – 31 มกราคม พ.ศ.2560 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ

ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีมติแต่งตั้ง ดร.วิชิต กำามันตะคุณ เป็นผู้รักษา

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    วันที่  10  ธันวาคม พ.ศ. 2560 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ดำารงตำาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร โพธินาม ดำารงตำาแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด รวม 11 ราย ดังนี้

 1. พลโท กมล สุวภาพ  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 2. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3. นายชัยยงค์  พรหมวงศ์  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4. นางดรุณี รุจกรกานต์  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5. นางละออศรี เสนาะเมือง  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6. นายวีระพงศ์ อนุเคราะห์กุล  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7. นายเศวต ศรีศิริ   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 8. นายสมเกียรติ รัตนเมธาพร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 9. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์   เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 10. นายสุรพงษ์ สายโอภาศ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 11. นายอนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

	 •		ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ปีงบประมาณ	2561	–	2565

     จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นเชิงรุก จึงนำาข้อมูลมาวางแผนโดยมีส่วนร่วมของผู้บริหารทั้ง  4 ระดับ

คือ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อ

กำาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปาประสงค์ เปาหมาย นโยบาย มาตรการ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด

ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและตัวชี้วัดรายบุคคล เพื่อนำาไปสู่การทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปีแผนกลยุทธ์
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การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง แผนบริหารงบประมาณและนำาไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งสอดคล้องกับเปาหมาย

และนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1	นโยบายของสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 1.1.1 ความเป็นมาของนโยบายสภามหาวิทยาลัย

    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยไว้ ในมาตรา 

18 (1) ไว้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอำานาจและหน้าที่กำาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา

การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์

สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

    ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้กำาหนดนโยบายที่สอดคล้องกับอำานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการทบทวน แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ดประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกอบด้วยบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนโยบาย 9 ข้อดังนี้

 1. ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต

 2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 4. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

 5. ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

 6. ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

 7. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย

 8. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 9. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย

    

	 1.1.2	นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

        1.1.2.1 ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต

  1. การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ให้มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม จิตสำานึก จิตอาสา รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม จิตสาธารณะในการช่วยเหลือ

ชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งโรงเรียนเครือข่าย โดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมทักษะด้านภาษา

ทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งเน้นการสร้างผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวด

หรือแข่งขันในระดับชาติ อย่างน้อยปีละ 1 รางวัล

  2. การพัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 

ประเทศชาติและสากลเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทย เตรียมความพร้อม

ในการประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถ จบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด อย่างน้อย

ร้อยละ 80 และบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างอย่างน้อยร้อยละ 80

  3. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาสากล และส่งเสริมการพัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษสำาหรับ

บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนสายทักษะวิชาชีวิต และสายทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับการเรียนทักษะวิชาการ

  4. พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักศึกษาให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
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  5. จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experience based)เพื่อให้นักศึกษา

รู้จักคิดเป็น ทำาเป็น มีวิจารณญาณ

  6. ในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะต้องมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย

อย่างน้อย 100 คน

  7. ผลิตครูและวิชาชีพอื่นที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสำานึกและจิตวิญญาณของความเป็นครูและวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

  8. จัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาชีพอื่นเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และเป็น

ศูนย์กลางด้านวิชาการของหลักสูตรครุศาสตร์และหลักสูตรอื่นแก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาศึกษา

ค้นคว้า

  9. พัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิจัยและเป็นแหล่งฝึก

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ภายในปี 2565จะต้องมีการพัฒนา

หลักสูตร English Program 

         1.1.2.2 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร

  1. มีระบบการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอำานาจในการบริหารและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

  2. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ ตำาแหน่งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและมีตำาแหน่ง

งานที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

  3. มีระบบและกลไกในการสร้างแรงจูงใจการบริหารงานบุคคล เช่น มีระบบและหลักเกณฑ์การประเมิน

การเลื่อนขั้นเงินเดือน การบรรจุแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งงาน การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและการให้รางวัลอย่าง

โปร่งใส ตลอดจนการให้สวัสดิการบ้านพักตามความจำาเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพแก่บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

  4. การพัฒนาระบบบริหารงานด้วยสารสนเทศ มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

ในการปฏิบัติงานและข้อมูลสามารถนำามาใช้ ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5. การสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย 

  6. การระดมทรัพยากรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองพัฒนาระบบวิสาหกิจมหาวิทยาลัย การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดหารายได้ และการระดมทุนของมหาวิทยาลัย 

        1.1.2.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

  1. การนำาผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อนำาไปต่อยอดในการพัฒนาอาชีพ

และภูมิปญญาชาวบ้านให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  2. การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบโดยให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น

  3. สืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชาน้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มุ่งเน้น ให้มหาวิทยาลัย

เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ ให้กับสังคม ชุมชนและท้องถิ่น

  4. จัดหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมวิจัยเบื้องต้น ด้านการบริหารและบัญชีครัวเรือนและให้บริการ

วิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน

        1.1.2.4 ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
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  1. จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์และนักศึกษาดำาเนินการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อนำาไปสู่การ

พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาท้องถิ่น

  2. โครงการวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น โครงการ

ตามศาสตร์พระราชาตลอดจนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถนำาผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และประกอบอาชีพของคนในชุมชนและท้องถิ่นได้

  3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และความสามารถในการทำาวิจัยเพิ่มขึ้น 

โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ

  4. สนับสนุนให้มีการทำางานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับอาเซียน ระดับชาติและนานาชาติ

สนับสนุนการทำาวิจัยเชิงพาณิชย์,การทำาวิจัยร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน 

  5. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร

อย่างสม่ำาเสมอ 

        1.1.2.5 ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

  1. กำาหนดให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

  2. สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายใน ประเทศ

และต่างประเทศ

  3. สร้างจิตสำานึกทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น เพื่อปลูกฝงและสร้างจิตสำานึก

ในความเป็นไทย ทำานุบำารุงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยค้นหา ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ ไว้ซึ่งวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ค่านิยม ภูมิปญญาท้องถิ่นและภูมิปญญาไทย

  4. มีการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันทำากิจกรรมทางพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ

ที่บุคลากร นักศึกษานับถือตลอดจนส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการสอนการทำาสมาธิให้กับนักศึกษา

และบุคลากร เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่นักศึกษาและบุคลากรให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

        1.1.2.6 ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

  1. การพัฒนาระบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

  2. การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการสร้าง

ความรัก ความสามัคคี สร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุ่นและปลอดภัยและในปี 

2564 ให้ได้รับรางวัล Green University

  3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน

และท้องถิ่นโดยดำาเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

        1.1.2.7 จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย

  จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร

        1.1.2.8 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

  1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกใน

ระดับดีมาก

  2. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพในทุกระดับ

        1.1.2.9 ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย

  จัดให้มีธรรมนูญมหาวิทยาลัยภายในปี พ.ศ. 2561 และจัดทำาแผนแม่บท 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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1.2	นโยบายและแนวคิดของคณะผู้บริหาร	ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ ใช้แนวคิด 4Ps Innovation และ LERT 4.0 Model เพื่ อนำาไปสู่

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

4Ps	Innovationประกอบด้วย

 Paradigm Innovation : การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนทัศน์ใหม่อย่างมีส่วนร่วม

         เพื่ อการบริหารเชิงสร้างสรรค์ครอบคลุม 4 พันธกิจ

 Position Innovation : เปาหมายพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

        (Innovative University)สอดคล้องกับ Thailand 4.0

 Process Innovation : กระบวนการขับเคลื่ อนเพื่ อนำาไปสู่เปาหมายที่วางไว้ได้แก่

      -  จัดทำาแผนวิชาการหลัก (Academic Master Plan) ใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่น

      -  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารและการบริการการศึกษา

      -  พัฒนาระบบการบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์เพื่ อความยั่งยืน

      -  เพิ่มขีดความสามารถ Globalized Education 

      -  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแสวงหาพลังงานทางเลือกสร้างสภาพแวดล้อมพื้นที่

         สีเขียวอย่างบูรณาการของมหาวิทยาลัยกับชุมชน

 Product Innovation : เป็นผลผลิตที่มหาวิทยาลัยต้องการให้เกิดขึ้นได้แก่

      -  คุณภาพคณาจารย์และบุคลากร

      -  คุณภาพบัณฑิตที่พึ่งประสงค์

      -  คุณภาพหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน

      -  คุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

      -  คุณภาพสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียน

ภาพที่	1	แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผู้บริหาร
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LTQME-LERT	Model

 จากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามแนวพระราชโชบายและนโยบายมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ และนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดภายใต้ 

LTQME-LERT Model ดังนี้

 L :  LOCAL DEVELOPMENT  การพัฒนาท้องถิ่น

 T :  TEACHER DEVELOPMENT การผลิตและพัฒนาครู

 Q :  QULITY IMPROVEMENT  การยกระดับคุณภาพการศึกษา

 M :  MANAGEMENT DEVELOPMENT  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 E  :  ENVIRONMENT CONSERVATION  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

L-LERT	Model

 L-Leadership ภาวะผู้นำา คณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นผู้นำา

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำาพากลุ่มของตนในการพัฒนาท้องถิ่น

 L-Efficiency ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและดำาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้คณาจารย์

บุคลากร และนักศึกษาทุกคนได้น้อมนำาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการทำางานเพื่อท้องถิ่น

 L-Effectiveness การติดตามประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

 L-Respect การเคารพนับถือ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แสดงออกถึงความเคารพนับถือ 

ให้เกียรติปราชญ์ชาวบ้านและชุมชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 L-Technical Skills พัฒนาทักษะทางเทคนิค ศักยภาพของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง

และสอดคล้องกับความต้องการของการเป็นแหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 L-Teamwork การทำางานเป็นทีม ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยด้วยการทำางานเป็นทีม

T-LERT	Model

 T-Leadership ภาวะผู้นำา คณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นผู้นำา

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำาพาให้เกิดการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาในการผลิตครู

 T-Respect การเคารพนับถือ ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครูแสดงออกถึงความเคารพนับถือในวิชาชีพครู

และครูของครู ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ด้วยการไหว้เมื่อพบปะกัน มีน้ำาใจช่วยเหลือกันตามสมควร และรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีความเป็นไทยให้มีการสืบทอดต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น 

 T-Responsibility ความรับผิดชอบ ปลูกฝงให้คณาจารย์ และนักศึกษาครู เป็นผู้มีความรับผิดชอบในภารกิจ

และบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพคณาจารย์และนักศึกษาครู โดยรวม และทำาให้มหาวิทยาลัย

มีชื่อเสียงในการเป็นสถาบันผลิตครูที่ได้รับการยอมรับ

 T-Technical Skills ทักษะทางเทคนิค ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครู ส่งเสริมการจัดอบรมเทคนิคการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การวัดประเมินผล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำาผลงานทางวิชาการของศิษย์เก่าครู การจัด

อบรมด้านการสื่อการสอนและห้องเรียนอัจฉริยะ
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Q-LERT	Model

 Q-Leadership หลักสูตร คณะ ได้รับการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานจัดการศึกษา ว่าเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาในด้านคุณภาพ

การศึกษา

 Q-Responsibility มีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ดำาเนินการยกระดับอย่างมีธรรมาภิบาลและตรงตามข้อเท็จจริง 

 Q-Technical Skills ทักษะทางเทคนิค ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครูมีทักษะตรงตามคุณลักษณะพึง

ประสงค์ในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการจัดอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การวัดประเมิน

ผล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำาผลงานทางวิชาการของศิษย์เก่า พัฒนาสื่อการสอนและห้องเรียนอัจฉริยะ

M-LERT	Model

 เป็นการดำาเนินการตาม LERT Model เพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ

E-LERT	Model

 E-Responsibility ความรับผิดชอบต่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ปลูกฝงให้คณาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในฐานะ ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่

ในสภาพแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์และเป็นแหล่งทำากินของชุมชนรอบด้าน นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยทำาให้

ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชนรอบด้าน 

 นอกจากนี้ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

ได้ดำาเนินการในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อดำาเนินการตามยุทธศาสตร์และบริหารจัดการ สำาหรับ     การดำาเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
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รายละเอียดและความสัมพันธ์ระหว่าง LTQME-LERT Model และนวัตกรรม แสดงดังภาพ
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	 •		ปรัชญา	ปณิธาน	วิสัยทัศน์	อัตลักษณ์ของบัณฑิต	เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	ค่านิยมองค์กร	

    	พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	และตัวชี้วัด	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2.1	ปรัชญา

 แหล่งความรู้ตลอดชีวิต  

  Source of Knowledge for a Lifetime 

 ยาวชีวำ ภูมิปญฺญา ฐานำ

2.2	ปณิธาน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

2.3	วิสัยทัศน์

  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

     นิยามวิสัยทัศน์

  มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะเป็นที่พึ่งของชุมชน เป็นแหล่งองค์ความรู้

ให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

  นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมด้านการบริหารอย่างมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0

ขับเคลื่อนนวัตกรรมสารสนเทศเพื่อการบริหารและการศึกษา จัดทำาแผนวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม คุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุนเป็นที่ยอมรับหลักสูตรและนวัตกรรม

การเรียนการสอนได้มาตรฐาน 

					เป้าประสงค์หลัก	(Primary	Goal)

 1. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการวิชาการ ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้จากฐานงานวิจัยส่งผล

ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 2. มีนวัตกรรมหรือนวัตกรรมสารสนเทศที่จัดการเรียนการสอนเผยแพร่ความรู้และการบริการวิชาการ ในอันดับต้น

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเกณฑ์ของสถาบันระดับสากล

					ตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก

 1. กลุ่มเปาหมายในชุมชนและท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการ ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและโครงการส่งเสริม

รายได้จากงานวิจัยเป็นฐาน ทำาให้กลุ่มเปาหมายสามารถสร้างรายได้สูงขึ้นร้อยละ 20 ตามตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด

 กชช. 2 ค. เช่น การมีงานทำา การเรียนรู้ โดยชุมชน การได้รับการศึกษา

 2. โครงการด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมมีผลการประเมินคุณภาพ ไม่ต่ำากว่าระดับดีมาก ร้อยละ 90

  3. มีระบบสารสนเทศที่ติดอันดับการแพร่องค์ความรู้ โดยติดอันดับจากสถาบันจัดอันดับในระดับสากล 1 ใน 3 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ
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2.4	อัตลักษณ์บัณฑิต

 กล้าคิด จิตอาสา

					นิยามอัตลักษณ์บัณฑิต

  กล้าคิด

 การคิดเชิงนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร และแสดงออกอย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำา

 จิตอาสา

  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม

					ตัวชี้วัดอัตลักษณ์บัณฑิต

 กล้าคิด

 -  มีโครงการที่รับผิดชอบแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมในด้านความคิด

 -  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างเป็นทางการ

 -  มีความเป็นผู้นำาสามารถแสดงออกต่อที่สาธารณะในทางสร้างสรรค์

 จิตอาสา

 -  กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม

 -  มีโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น/สังคม/สภาพแวดล้อม

2.5	เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น

2.6	ค่านิยมองค์กร

“RERU”

 R : Responsibility มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 E : Experience  ประสบการณ์ที่ดีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จ ทำาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 R : Respect  อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณและมีความภักดีต่อองค์กร

 U : Unity  มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน

2.7	พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

สำานึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

จะต้องให้มีจำานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

  2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาท้องถิ่น

ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากลเน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ        

 3. ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ

 4. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำาชุมชน ผู้นำาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำานึก

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
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 5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อมสามารถแข่งขันได้ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น  ทั้งในและต่างประเทศเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น 

 6. น้อมนำาส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงในการทำางานและการดำาเนินชีวิต  

 7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของ

ความเป็นครูมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

 8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับ การดำารงชีวิต

และการประกอบอาชีพของปวงชนรวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบำารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

2.8	ยุทธศาสตร์

 การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงรุก ด้านสภาพแวดล้อมปจจัยภายนอกและด้านสภาพแวดล้อมปจจัยภายในจากที่ได้

สังเคราะห์กลยุทธ์ออกมาเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาท้องถิ่น

  ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาครู

  ยุทธศาสตร์ที่  3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา

  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

  ยุทธศาสตร์ที่  5  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

  ยุทธศาสตร์ที่  6  การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่	1	การพัฒนาท้องถิ่น

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและ การผลิต

บัณฑิตที่เชื่อมโยงภูมิปญญาระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับสากล นำาองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายทางวิชาการ

ไปพัฒนาชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำาชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูล

กันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน พัฒนาความรู้ด้านการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาศักยภาพ

ด้านสินค้าและบริการ พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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ภาพที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องของเปาประสงค์

เป้าประสงค์

 1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง

 2. มีผลงานวิจัย  งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนำาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

 3. ทำานุบำารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญา ท้องถิ่นเสริมสร้าง คุณค่าและจิตสำานึก รักษ์ท้องถิ่น

 4. บูรณาการการจัด การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่น

ในพื้นที่บริการ

1. 
ชุม

ชน
ท้อง

ถิ่น
ได้ร

ับกา
ร 

   
พัฒนาแ

ละ
อย

ู่ได
้ด้ว

ย

   
ตน

เอง
อย

่างบ
ยั่ง

ยืน
โดย

   
 มีท

ัศน
คต

ิที่ดีถ
ูกต

้อง

2. มีผลงานวิจัย งาน
   สร้างสรรค์และนวัตกรรม

   นำาไปใช้ประโยชน์กับชุมชน

   ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรร

3. ทำานุบำารุงศิลปะและ

   วัฒนธรรมประเพณี

   ภูมิปญญาท้องถิ่นและความ

   เป็นไทยเสริมสร้างคุณค่า

   และจิตสำานึกรักษ์ท้องถิ่น

4. บูรณาการการจัด

   การเรียนการสอน

   การวิจัย บริการ

   วิชาการทำานุบำารุง

   ศิลปะและวัฒนธรรม

   พัฒนาท้องถิ่น

   ในพื้นที่บริการ
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ยุทธศาสตร์ เปาประสงคค์ กลยุทธ์

การพัฒนาท้องถิ่น 1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการ

พัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเอง

อย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดี

ถูกต้อง

1. จัดทำาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปญหา

ศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

2. บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและ

ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชน

ในพื้นที่ มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบ

การใหม่ในเขตพื้นที่บริการให้ประสบความสำาเร็จด้วยองค์ความ

รู้

2. มีผลงานวิจัย งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมนำาไป

ใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น

อย่างเป็นรูปธรรม

1. มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงพื้นที่

2. นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน 

ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก

3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มี

ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น

4. มีการพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์

นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์

3. ทำานุบำารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญา

ท้องถิ่นและความเป็นไทยเสริม

สร้างคุณค่าและจิตสำานึกรักษ์

ท้องถิ่น

1. ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรร่วมกันทำากิจกรรมทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย

2. สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาท้อง

ถิ่นและความเป็นไทย

3. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย

4.บูรณาการการจัดการเรียน 

การสอน การวิจัย บริการ

วิชาการทำานุบำารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ในพื้นที่บริการ  

1. หลักสูตรที่นำามาบูรณาการ การเรียนการสอนวิจัย บริการ

วิชาการและทำานุบำารุงศิลปและวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น

ในพื้นที่บริการ

ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เปาประสงค์และกลยุทธ์



17คู่มือนักศึกษา
            ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2565

ยุทธศาสตร์ที่	2	การผลิตและพัฒนาครู

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งบูรณาการการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์แบบสหวิทยาการและ มีการเชื่อมโยงการ

พัฒนาครูประจำาการโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ภาพที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และความสอดคล้องของเปาประสงค์

เป้าประสงค์

 1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตร

และตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต 

 2. ศิษย์เก่าทางการศึกษาที่เข้าสู่วิชาชีพแล้วได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเพื่องรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นไป

   ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต

2. ศิษย์เก่าทางการศึกษาที่เข้าสู่วิชาชีพแล้วได้รับการเสริม

   สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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ยุทธศาสตร์ เปาประสงคค์ กลยุทธ์

การผลิตและ

พัฒนาครู

1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์

และสมรรถนะเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงเป็นไป

ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

หลักสูตรและตามความ

ต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต 

1. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ให้ทันสมัยมีผลลัพธ์การเรียนรู้

ด้านสมรรถนะของอาชีพ

2  พัฒนาครูของครูให้มีประสบการณ์การจัด  การเรียน การ

สอนในโรงเรียนกลุ่มเปาหมาย/โรงเรียนเครือข่ายมาบูรณาการ

กับองค์ความรู้และหลักวิชาการ เพื่อถ่ายทอดสู่นักศึกษา

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะตาม

ศาสตร์สาขาวิชา

4. สร้างเครือข่ายพัฒนาครูและบัณฑิตครู

5. พัฒนาครูประจำาการให้มีความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

6. สร้างเจตคติที่ดีให้บัณฑิตครู ให้ความสำาคัญ กับการเป็นครู

ในภูมิภาค

7. สนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับ    การตีพิมพ์เผย

แพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติในประเด็นของวิชาชีพครู

2. ศิษย์เก่าทางการศึกษา

ที่     เข้าสู่วิชาชีพแล้วได้รับ

การเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลง

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างบัณฑิตครู (ศิษย์เก่า)  ที่เข้าสู่วิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่	3	การยกระดับคุณภาพการศึกษา

 พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษา ศิษย์เก่าและ

บริการวิชาการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์ ด้านการศึกษาให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและให้ได้รับ

ตำาแหน่งทางวิชาการ

ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู เปาประสงค์และกลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์ เปาประสงคค์ กลยุทธ์

การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา

 1. บัณฑิตมีความรู้ ความ

สามารถ ตามมาตรฐานการ

ศึกษา เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น 

 

1. พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการให้ทันสมัยที่ตอบ

สนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา

ประเทศ

2. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือ

สมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

3. ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต

4. เพิ่มอัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษา

โดยการสร้างเครือข่ายกับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น

5. พัฒนาห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ

ผลิตบัณฑิต

6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ

เป็นที่ยอมรับ

1.	บัณฑิตมีความรู้

ความสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษา	เพื่อ

ตอบสนองควาต้องการ

ของท้องถิ่น

ภาพที่ 4 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและความสอดคล้องของเปาประสงค์

เป้าประสงค์

 1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่	4	การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้น และให้ความสำาคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ใช้หลัก

ธรรมาภิบาลควบคู่กับ LERT 4.0 Model ปรับปรุง และพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อสนับสนุนกิจการ ของมหาวิทยาลัย 

เน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนางานด้านต่างๆ เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบ

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรให้เข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศ

อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและความสอดคล้องเปาประสงค์

เป้าประสงค์

 1. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อ

ท้องถิ่น
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็นที่ย

อมร
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นกา
รเป
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การ
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าเพ
ื่อท้อ

งถิ่น



21คู่มือนักศึกษา
            ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2565

ยุทธศาสตร์ เปาประสงคค์ กลยุทธ์

การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

1. มีระบบบริหารที่มี

ประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธร

รมาภิบาลให้ เป็นที่ยอมรับด้าน

การเป็น สถาบันการศึกษาเพื่อ

ท้องถิ่น

1. มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

2. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลให้ทันสมัย

รวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

3. ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้เป็นคนดีและ

คนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพเพื่อ

พัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่

4. อัตราส่วนจำานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆที่เป็น

ทรัพย์สินทางปญญาต่อจำานวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนำาไปใช้

ประโยชน์อย่าง เป็นรูปธรรม

5. พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัย

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

7. พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณ

เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า

8. พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกัน

คุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ

ได้มาตรฐานสากล

9. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยาย

เครือข่ายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ

ปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ยุทธศาสตร์ที่	5	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างฉลาดโดยใช้ ให้น้อย 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำานึงถึงระยะเวลาในการใช้ ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหาย ต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด

รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง โดยทำาการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่

น่าเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคน

มีความสงบสุข อบอุ่น และปลอดภัยและในปี 2564 ให้ได้รับรางวัล Green University บริการวิชาการเพื่อพัฒนาฟื้นฟู

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นโดยดำาเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ตารางที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เปาประสงค์และกลยุทธ์
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1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและ 

   อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยดำาเนินการให้พื้นที่

   ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

3. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ

   แวดล้อม

ภาพที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

เป้าประสงค์

 1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยดำาเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 3. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ เปาประสงคค์ กลยุทธ์

การอนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น

สถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม

1. ส่งเสริมสร้างจิตสำานึกอนุรักษ์หรือพัฒนทรัพยากรธรรมชาติ

และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการ  ภูมิทัศน์และสภาพ

แวดล้อม 

3. มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบลดผลกระทบ

ต่อท้องถิ่นใกล้เคียง

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น

แหล่งบริการวิชาการเชิง

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ

แวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้อง

ถิ่นโดยดำาเนินการให้พื้นที่ของ

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้

1. พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟื้นฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสี

เขียว (UI Green Metric World University Ranking)

3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

3.  นักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสภาพแวดล้อม 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่	6	การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชากร ในปจจุบัน 

จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตบุคลากรทางด้านการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถกระจายไปสู่ระดับท้องถิ่น ชุมชน

ได้สัดส่วนที่เหมาะสมและสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคม” 

ตารางที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเปาประสงค์และกลยุทธ์
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1. มีกระบวนการสนับสนุนการดำาเนินงานที่มี

   ประสิทธิภาพ

        2. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาคุณธรรม

           และจริยธรรมสอดคล้องกับความ

           ต้องการของ สังคมในศตวรรษที่ 21

ภาพที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เป้าประสงค์

 1. มีกระบวนการสนับสนุนการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

 2. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21

ตารางที่ 23 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปาประสงค์และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ เปาประสงคค์ กลยุทธ์

การผลิตแพทย์

และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

1. มีกระบวนการสนับสนุนการ

ดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

1. มีการดำาเนินการวิจัยศึกษาความ เป็นไปได้ ในการดำาเนินการ

ตั้งคณะแพทยศาสตร์จากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

2. มีการดำาเนินกิจกรรม หรือโครงการที่ดำาเนินการ เพื่อรองรับ

การรับรองมาตรฐาน World Federation for Medical Edu-

cation (WFME)

2. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ

คุณธรรมและจริยธรรสอดคล้อง

กับความต้องการของสังคมใน 

ศตวรรษที่ 21

 1. พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   ที่มีคุณภาพ 

คุณธรรมและจริยธรรม 



ส่วนที่�2
ข้อบังคับ�ระเบียบ�และประกาศต่างๆ
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๙

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

โดยที่เป็นก�รสมควรปรับปรุงข้อบังคับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	ว่�ด้วย	ก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	พ.ศ.	๒๕๕๙

ให้มีคว�มเหม�ะสมม�กขึ้น	เพื่อเป็นประโยชน์ในก�รรักษ�ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	และให้ก�รบริห�รง�น

วิช�ก�รดำ�เนินไปอย่�งมีระบบ	มีประสิทธิภ�พ	สอดคล้องต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นวิช�ก�ร	มีคุณภ�พสูง	และสอดคล้องกับ

ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เกณฑ์ม�ตรฐ�นหลักสูตรระดับปริญญ�ตรี	พ.ศ.	๒๕๕๘	และเรื่องแนวท�งก�รบริห�ร

เกณฑ์ม�ตรฐ�นหลักสูตรระดับอุดมศึกษ�	พ.ศ.	๒๕๕๘	และประก�ศทบวงมห�วิทย�ลัย	ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี

ในก�รเทียบโอนผลก�รเรียนระดับปริญญ�

		 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๑๘	(๒)	และ	(๔)	แห่งพระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ	พ.ศ.	๒๕๔๗	และ

โดยมติสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	ในคร�วประชุม	ครั้งที่	๖(๑๐๖)	/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๑๔	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๕๕๙	

สภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้	

หมวด	๑

บททั่วไป

ข้อ	๑	ข้อบังคับนี้เรียกว่�	“	ข้อบังคับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	ว่�ด้วย	ก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	พ.ศ.	๒๕๕๙	”

	 ข้อ	๒	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษ�ที่เข้�ศึกษ�ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘	เป็นต้นไป	

	 ข้อ	๓	ให้ยกเลิกข้อบังคับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	ว่�ด้วย	ก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	พ.ศ.	๒๕๕๘		

		 ข้อ	๔	บรรด�ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่งหรือประก�ศอื่นใด	ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน	

	 ข้อ	๕	ในข้อบังคับนี้	

	 	 “มห�วิทย�ลัย”		หม�ยคว�มว่�		มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	

		 	 “สภ�มห�วิทย�ลัย”		หม�ยคว�มว่�		สภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	

		 	 “สภ�วิช�ก�ร”	หม�ยคว�มว่�	สภ�วิช�ก�รมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	

		 	 “อธิก�รบดี”		หม�ยคว�มว่�		อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	 	

		 	 “รองอธิก�รบดี”หม�ยคว�มว่�	รองอธิก�รบดีที่ได้รับมอบหม�ยดูแลง�นวิช�ก�ร	

ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	

“คณะ”	หม�ยคว�มว่�	หน่วยง�นที่จัดก�รเรียนก�รสอนที่จัดตั้งต�มพระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

พ.ศ.	๒๕๔๗	และให้หม�ยคว�มรวมถึงส่วนง�นภ�ยในที่จัดก�รเรียนก�รสอน	ที่จัดตั้งต�มพระร�ชบัญญัติก�รบริห�รส่วน

ง�นภ�ยในของสถ�บันอุดมศึกษ�	พ.ศ.	๒๕๕๐

		 	 “คณบดี”		หม�ยคว�มว่�		คณบดีประจำ�คณะในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด		 		

		 	 “หลักสูตร”		หม�ยคว�มว่�		หลักสูตรระดับปริญญ�ตรี	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	

		 	 “อ�จ�รย์ประจำ�	หม�ยคว�มว่�	บุคคลที่ดำ�รงตำ�แหน่งอ�จ�รย์	ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	รองศ�สตร�จ�รย์	

และศ�สตร�จ�รย์	ในสถ�บันอุดมศึกษ�ที่เปิดหลักสูตรนั้น	ที่มีหน้�ที่รับผิดชอบต�มพันธกิจของก�รอุดมศึกษ�	และปฏิบัติ

หน้�ที่เต็มเวล�		 	
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	 	 สำ�หรับอ�จ�รย์ประจำ�ท่ีสถ�บันอุดมศึกษ�รับเข้�ใหม่ตั้งแต่เกณฑ์ม�ตรฐ�นนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมี

คะแนนทดสอบคว�มส�ม�รถภ�ษ�อังกฤษได้ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในประก�ศคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	เรื่อง	ม�ตรฐ�น

คว�มส�ม�รถภ�ษ�อังกฤษของอ�จ�รย์ประจำ�		 	 		 	

	 	 “อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร”	หม�ยถึง	อ�จ�รย์ประจำ�ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับส�ข�วิช�ของ

หลักสูตรที่เปิดสอน	ซึ่งมีหน้�ที่สอนและค้นคว้�วิจัยในส�ข�วิช�ดังกล่�ว	ทั้งนี้	ส�ม�รถเป็นอ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตรหล�ย

หลักสูตรได้ในเวล�เดียวกัน	แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อ�จ�รย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับส�ข�วิช�ของหลักสูตร

		 	 “อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”	 หม�ยถึง	 อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตรที่มีภ�ระหน้�ที่ในก�รบริห�รและ

พัฒน�หลักสูตรและก�รเรียนก�รสอน	 ตั้งแต่ก�รว�งแผน	 ก�รควบคุมคุณภ�พ	 ก�รติดต�มประเมินผลและก�รพัฒน�

หลักสูตร	อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำ�หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวล�ที่จัดก�รศึกษ�	โดยจะเป็นอ�จ�รย์ผู้รับ

ผิดชอบหลักสูตรเกินกว่�	๑	หลักสูตรในเวล�เดียวกันไม่ได้	ยกเว้น	พหุวิทย�ก�รหรือสหวิทย�ก�ร	ให้เป็นอ�จ�รย์ผู้รับผิด

ชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส�ม�รถซ้ำ�ได้ไม่เกิน	๒	คน		

		 	 “อ�จ�รย์พิเศษ”	หม�ยถึง	ผู้สอนที่ไม่ใช่อ�จ�รย์ประจำ�

		 	 “อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�”		หม�ยคว�มว่�		อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตรที่มห�วิทย�ลัยแต่งตั้งให้ทำ�หน้�ที่แนะนำ�

ให้คำ�ปรึกษ�ท�งวิช�ก�รและแนะแนวก�รศึกษ�ให้สอดคล้องกับแผนก�รศึกษ�	ตลอดจนให้คำ�ปรึกษ�ในก�รใช้ชีวิตของนักศึกษ�

			 	 “อ�จ�รย์ผู้สอน”		หม�ยคว�มว่�		อ�จ�รย์ประจำ�หรืออ�จ�รย์พิเศษที่คณะมอบหม�ยให้สอนร�ยวิช�

ในหลักสูตรระดับปริญญ�ตรีของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	

		 	 “นักศึกษ�”		หม�ยคว�มว่�		นักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

	 	 “ก�รศึกษ�ภ�คปกติ”	หม�ยคว�มว่�	ก�รศึกษ�ที่มห�วิทย�ลัยจัดก�รเรียนก�รสอนต�มระบบปกติ	

		 	 “ก�รศึกษ�ภ�คพิเศษ”	 หม�ยคว�มว่�	 ก�รศึกษ�เพื่อประช�ชนซึ่งจัดก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรที่ใช้ใน

มห�วิทย�ลัย	หรือหลักสูตรอื่นใดที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรองเป็นก�รจัดก�รศึกษ�ที่นอกเหนือจ�กก�รศึกษ�ภ�คปกติ	

		 	 “หน่วยกิต”	หม�ยคว�มว่�	หน่วยที่ใช้แสดงปริม�ณก�รศึกษ�ที่นักศึกษ�ได้รับแต่ละร�ยวิช�	

						 ข้อ	 ๖	 ให้อธิก�รบดีเป็นผู้รักษ�ก�รต�มข้อบังคับนี้	 และมีอำ�น�จออกประก�ศหรือคำ�สั่งเพื่อประโยชน์ในก�ร

ปฏิบัติต�มข้อบังคับนี้	เท่�ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้	

		 ในกรณีที่มีปัญห�ในก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับนี้	หรือในกรณีไม่อ�จปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดในข้อบังคับนี้	ให้มห�วิทย�ลัย

นำ�เสนอสภ�มห�วิทย�ลัยเป็นกรณีไป	

หมวด	๒

ระบบก�รจัดก�รศึกษ�

		 ข้อ	๗	ระบบก�รจัดก�รศึกษ�	ให้ใช้ระบบดังนี้	

		 	 ๗.๑	ระบบทวิภ�ค	โดยหนึ่งปีก�รศึกษ�แบ่งออกเป็น	๒	ภ�คก�รศึกษ�ปกติ	คือ	

ภ�คต้นและภ�คปล�ยมีระยะเวล�เรียนแต่ละภ�คก�รศึกษ�ไม่น้อยกว่�	 ๑๕	 สัปด�ห์	 มห�วิทย�ลัยอ�จจัดก�รศึกษ�ใน

ระบบท�งไกลหรือภ�คฤดูร้อนต่อจ�กภ�คปล�ย	โดยกำ�หนดระยะเวล�และจำ�นวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกันได้กับ

ภ�คก�รศึกษ�ปกติ	

	 	 ๗.๒	 ระบบไตรภ�ค	 หนึ่งปีก�รศึกษ�แบ่งออกเป็น	 ๓	 ภ�คก�รศึกษ�ปกติรวมภ�คฤดูร้อน	 หนึ่งภ�ค

ก�รศึกษ�ปกติมีระยะเวล�ศึกษ�ไม่น้อยกว่�	๑๒	สัปด�ห์			 	 	

		 	 ๗.๓	 ระบบจตุรภ�ค	 หนึ่งปีก�รศึกษ�แบ่งออกเป็น	 ๔	 ภ�คก�รศึกษ�ปกติรวมภ�คฤดูร้อน	 หนึ่งภ�ค

ก�รศึกษ�ปกติมีระยะเวล�ศึกษ�ไม่น้อยกว่�	๑๐	สัปด�ห์		

	 ข้อ	๘	มห�วิทย�ลัยอ�จจัดก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	หรือรูปแบบผสมผส�น	ดังนี้	
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		 	 ๘.๑	โปรแกรมเรียนในเวล�ร�ชก�ร	

		 	 ๘.๒	โปรแกรมเรียนสุดสัปด�ห์	เป็นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในวันเส�ร์	-	อ�ทิตย์	

		 	 ๘.๓	โปรแกรมเรียนนอกเวล�ร�ชก�ร	เป็นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	โดยใช้เวล�นอกเวล�ร�ชก�ร	

		 	 ๘.๔	 โปรแกรมเรียนท�งไกล	 โดยใช้ระบบท�งไกล	 วีดิทัศน์สองท�ง	 หรือเครือข่�ยคอมพิวเตอร์หรือ

ระบบอินเตอร์เน็ต	

		 	 ๘.๕	โปรแกรมชุดวิช�	เป็นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเป็นช่วงเวล�ละหนึ่งร�ยวิช�หรือหล�ยวิช�	ที่มีเนื้อห�

สัมพันธ์กัน	

		 	 ๘.๖	โปรแกรมน�น�ช�ติ	เป็นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยคว�มร่วมมือกับสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งประเทศ

หรือเป็นหลักสูตรของมห�วิทย�ลัยที่มีก�รจัดก�รและม�ตรฐ�นเช่นเดียวกันกับหลักสูตรน�น�ช�ติ	โดยอ�จจัดในเวล�

และเนื้อห�ที่สอดคล้องกับโปรแกรมต่�งประเทศ	

		 	 ๘.๗	โปรแกรมก�รเรียนก�รสอนผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(e-learning)	ให้เป็นไปต�มประก�ศของ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	

	 	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและรูปแบบให้พิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสมแต่ละหลักสูตร

ทั้งนี้จะต้องจัดให้ได้เนื้อห�สมดุลกับจำ�นวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร	 โดยก�รเทียบหน่วยกิต	 ต�มข้อ	 ๘	 และจัดทำ�เป็น

ประก�ศของมห�วิทย�ลัย

			 ข้อ	๙	ก�รคิดหน่วยกิต	

		 	 ๙.๑	ระบบทวิภ�ค	

	 	 	 (๑)	ร�ยวิช�ภ�คทฤษฎีที่ใช้เวล�บรรย�ยหรืออภิปร�ยไม่น้อยกว่�	๑๕	ชั่วโมงต่อภ�ค

ก�รศึกษ�ปกติ	ให้มีค่�เท่�กับ	๑	หน่วยกิต	

	 	 	 (๒)	ร�ยวิช�ภ�คปฏิบัติที่ใช้เวล�ฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่�	๓๐	ชั่วโมงต่อภ�คก�รศึกษ�ปกติ

ให้มีค่�เท่�กับ	๑	หน่วยกิต	

	 	 	 (๓)	ก�รฝึกง�นหรือฝึกภ�คสน�มหรือฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพ	ใช้เวล�ไม่น้อยกว่�	๔๕	ชั่วโมง

ต่อภ�คก�รศึกษ�ปกติ	ให้มีค่�เท่�กับ	๑	หน่วยกิต	

		 	 	 (๔)	ก�รทำ�โครงง�นหรือกิจกรรมก�รเรียนอื่นใดต�มที่ได้รับมอบหม�ย	ที่ใช้เวล�ทำ�โครงก�ร

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่�	๔๕	ชั่วโมงต่อภ�คก�รศึกษ�ปกติ	ให้มีค่�เท่�กับ	๑	หน่วยกิต	

	 	 ก�รจัดก�รศึกษ�ระบบไตรภ�คหรือระบบจตุรภ�คให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภ�ค	ดังนี้		

		 	 ๙.๒	ระบบไตรภ�ค	

		 	 	 ๑	หน่วยกิตระบบไตรภ�คเทียบได้กับ	๑๒/๑๕	หน่วยกิตระบบทวิภ�ค	หรือ

๔	หน่วยกิตระบบทวิภ�ค	เทียบได้กับ	๕	หน่วยกิตระบบไตรภ�ค	

		 	 ๙.๓	ระบบจตุรภ�ค	

		 	 	 ๑	หน่วยกิตระบบจตุรภ�คเทียบได้	๑๐/๑๕	หน่วยกิตระบบทวิภ�ค	หรือ	

๒	หน่วยกิตระบบทวิภ�ค	เทียบได้กับ	๓	หน่วยกิตระบบไตรภ�ค	

	 ในกรณีที่จำ�เป็นที่จะต้องจัดก�รศึกษ�แตกต่�งจ�กระบบทวิภ�ค	ให้เสนอต่อมห�วิทย�ลัยเพื่อให้คว�มเห็นชอบ	
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หมวด	๓

หลักสูตรและระยะเวล�ก�รศึกษ�

		 ข้อ	๑๐	ปรัชญ�	และวัตถุประสงค์		 	

		 	 มุ่งให้ก�รผลิตบัณฑิตมีคว�มสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒน�ศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�ของช�ติ	 ปรัชญ�

ของก�รอุดมศึกษ�	ปรัชญ�ของมห�วิทย�ลัย	และม�ตรฐ�นวิช�ก�รและวิช�ชีพที่เป็นส�กลให้ก�รผลิตบัณฑิตระดับ

อุดมศึกษ�อยู่บนฐ�นคว�มเช่ือว่�กำ�ลังคนที่มีคุณภ�พต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสำ�นักของคว�มเป็นพลเมืองดีที่สร้�งสรรค์

ประโยชน์ต่อสังคม	 และมีศักยภ�พในก�รพึ่งพ�ตนเองบนฐ�นภูมิปัญญ�ไทย	 ภ�ยใต้กรอบศีลธรรมจรรย�อันดีง�ม	 เพื่อ

นำ�พ�ประเทศสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนและทัดเทียมม�ตรฐ�นส�กล

		 	 ทั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�กับส่งเสริมกระบวนก�รผลิตบัณฑิตที่เน้นก�รพัฒน�ผู้เรียนให้มีลักษณะ

ของคว�มเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	ส�ม�รถดำ�รงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภ�ยใต้กระแสโลก�ภิวัตน์	ที่มีก�รสื่อส�รแบบ

ไร้พรมแดน	 มีศักยภ�พในก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	 มีคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�นได้ต�มกรอบม�ตรฐ�นและจรรย�บรรณ

ที่กำ�หนด	ส�ม�รถสร้�งสรรค์ง�นที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	ทั้งในระดับท้องถิ่นและส�กล	โดยแบ่งหลักสูตรเป็น		

๒	กลุ่ม	ดังนี้		 	

		 	 ๑๐.๑	หลักสูตรปริญญ�ตรีท�งวิช�ก�ร	แบ่งเป็น	๒	กลุ่ม	ดังนี้		 	 	 	 		

	 	 	 ๑๐.๑.๑	หลักสูตรปริญญ�ตรีท�งวิช�ก�ร	ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคว�มรอบรู้ทั้งภ�คทฤษฎี

และภ�คปฏิบัติ	เน้นคว�มรู้และทักษะด้�นวิช�ก�ร	ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถ�นก�รณ์จริงได้อย่�งสร้�งสรรค์		

		 	 		 ๑๐.๑.๒	 หลักสูตรปริญญ�ตรีแบบก้�วหน้�ท�งวิช�ก�ร	 ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญ�ตรีสำ�หรับ

ผู้เรียนที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ	มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถระดับสูง	โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว

ให้รองรับศักยภ�พของผู้เรียน	โดยกำ�หนดให้ผู้เรียนได้ศึกษ�บ�งร�ยวิช�ในระดับบัณฑิตศึกษ�ที่เปิดสอนอยู่แล้ว	และสนับสนุน

ให้ผู้เรียนได้ทำ�วิจัยที่ลุ่มลึกท�งวิช�ก�ร			 		

		 	 ๑๐.๒	หลักสูตรปริญญ�ตรีท�งวิช�ชีพหรือปฏิบัติก�ร	แบ่งออกเป็น	๒	แบบ	ได้แก่		 	 	

		 	 	 ๑๐.๒.๑	หลักสูตรปริญญ�ตรีท�งวิช�ชีพหรือปฏิบัติก�ร	ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคว�มรอบรู้ทั้งภ�ค

ทฤษฎีและภ�คปฏิบัติ	 เน้นคว�มรู้	 สมรรถนะและทักษะด้�นวิช�ชีพต�มข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�นวิช�ชีพหรือมีสมรรถนะ

และทักษะด้�นก�รปฏิบัติเชิงเทคนิคในศ�สตร์ส�ข�วิช�นั้นๆ	โดยผ่�นก�รฝึกง�นในสถ�นประกอบก�ร	หรือสหกิจศึกษ�		

		 	 	 	 	 	 หลักสูตรแบบนี้เท่�นั้นที่จัดหลักสูตรปริญญ�ตรี	 (ต่อเนื่อง)	 ได้	 เพร�ะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี

ทักษะก�รปฏิบัติก�รอยู่แล้ว	ให้มีคว�มรู้ด้�นวิช�ก�รม�กยิ่งขึ้น	รวมทั้งได้รับก�รฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม		 	 	

	 	 	 				หลักสูตรปริญญ�ตรี	(ต่อเนื่อง)	ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญ�ตรีและจะต้องสะท้อน

ปรัชญ�และเนื้อห�ส�ระของหลักสูตรปริญญ�ตรีนั้นๆ	โดยครบถ้วน	และให้ระบุคำ�ว่�	“ต่อเนื่อง”	ในวงเล็บต่อท้�ยชื่อหลักสูตร		

	 	 	 ๑๐.๒.๒	หลักสูตรปริญญ�ตรีแบบก้�วหน้�ท�งวิช�ชีพหรือปฏิบัติก�ร	ซึ่งเป็นหลักสูตร

สำ�หรับผู้เรียนที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ	มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคว�มรู้	สมรรถนะท�งวิช�ชีพหรือปฏิบัติก�รขั้นสูง	โดยใช้

หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว	 ให้รองรับศักยภ�พของผู้เรียน	 โดยกำ�หนดให้ผู้เรียนได้ศึกษ�บ�งร�ยวิช�ในระดับบัณฑิต

ศึกษ�ที่เปิดสอนอยู่แล้ว	และทำ�วิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับก�รฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยง�นองค์กร	หรือสถ�นประกอบก�ร		 	

	 	 	 			หลักสูตรปริญญ�ตรีแบบก้�วหน้�ท�งวิช�ก�รหรือท�งวิช�ชีพหรือปฏิบัติก�รต้องมีก�รเรียน

ร�ยวิช�ระดับบัณฑิตศึกษ�ไม่น้อยกว่�	๑๒	หน่วยกิต

		 ข้อ	๑๑.	จำ�นวนหน่วยกิตรวมและระยะเวล�ศึกษ�		 		

		 	 ๑๑.๑	หลักสูตรปริญญ�ตรี	(๔	ปี)	ให้มีจำ�นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่�	๑๒๐	หน่วยกิต	ใช้เวล�ศึกษ�

ไม่เกิน	๘	ปีก�รศึกษ�	สำ�หรับลงทะเบียนเรียนเต็มเวล�	และไม่เกิน	๑๒	ปีก�รศึกษ�สำ�หรับลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวล�		
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		 	 ๑๑.๒	หลักสูตรปริญญ�ตรี	(๕	ปี)	ให้มีจำ�นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่�	๑๕๐	หน่วยกิต	ใช้เวล�ศึกษ�

ไม่เกิน	๑๐	ปีก�รศึกษ�	สำ�หรับลงทะเบียนเรียนเต็มเวล�	และไม่เกิน	๑๕	ปีก�รศึกษ�สำ�หรับลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวล�		

	 	 ๑๑.๓	หลักสูตรปริญญ�ตรี	(ไม่น้อยกว่�	๖	ปี)	ให้มีจำ�นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่�	๑๘๐	หน่วยกิต

ใช้เวล�ศึกษ�ไม่เกิน	๑๒	ปีก�รศึกษ�	สำ�หรับลงทะเบียนเรียนเต็มเวล�	และไม่เกิน	๑๘	

ปีก�รศึกษ�	สำ�หรับลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวล�

		 	 ๑๑.๔	 หลักสูตรปริญญ�ตรี	 (ต่อเนื่อง)	 ให้มีจำ�นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่�	 ๗๒	 หน่วยกิต	 ใช้เวล�

ศึกษ�ไม่เกิน	๔	ปีก�รศึกษ�	สำ�หรับลงทะเบียนเรียนเต็มเวล�	และไม่เกิน	๖	ปีก�รศึกษ�	สำ�หรับลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม

เวล�	ทั้งนี้	ให้นับเวล�ศึกษ�จ�กวันที่เปิดภ�คก�รศึกษ�แรกที่รับเข้�ศึกษ�ในหลักสูตรนั้น		

		 ข้อ	 ๑๒.	 โครงสร้�งหลักสูตร	 ประกอบด้วยหมวดศึกษ�ทั่วไป	 หมวดวิช�เฉพ�ะ	 และหมวดวิช�เลือกเสรี	 โดยมี

สัดส่วนจำ�นวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิช�	ดังนี้			

		 	 ๑๒.๑	หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป	หม�ยถึง	หมวดวิช�ที่เสริมสร้�งคว�มเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีคว�มรอบรู้

อย่�งกว้�งขว�ง	 เข้�ใจ	 และเห็นคุณค่�ของตนเอง	 ผู้อื่น	 สังคม	 ศิลปวัฒนธรรมและธรรมช�ติ	 ใส่ใจต่อคว�มเปลี่ยนแปลง

ของสรรพสิ่ง	พัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่อง	ดำ�เนินชีวิตอย่�งมีคุณธรรมพร้อมให้คว�มช่วยเหลือเพื่อมนุษย์	และเป็นพลเมือง

ที่มีคุณค่�ของสังคมไทยและสังคมโลก		 	 	 	

		 	 	 มห�วิทย�ลัยอ�จจัดวิช�ศึกษ�ทั่วไปในลักษณะจำ�แนกเป็นร�ยวิช�หรือลักษณะบูรณ�

ก�รใดๆ	 ก็ได้	 โดยผสมผส�นเนื้อห�วิช�ที่ครอบคลุมส�ระของกลุ่มวิช�สังคมศ�สตร์	 มนุษยศ�สตร์	 ภ�ษ�และกลุ่มวิช�

วิทย�ศ�สตร์กับคณิตศ�สตร์	 ในสัดส่วนที่เหม�ะสม	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป	 โดยให้มีจำ�นวน

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่�	๓๐	หน่วยกิต

	 	 	 อนึ่ง	ก�รจัดวิช�ศึกษ�ทั่วไปสำ�หรับหลักสูตรปริญญ�ตรี	(ต่อเนื่อง)	อ�จได้รับก�รยกเว้น

ร�ยวิช�ที่ได้ศึกษ�ม�แล้วในระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญ�	ทั้งนี้	จำ�นวน	หน่วยกิตของร�ยวิช�

ที่ได้รับก�รยกเว้นดังกล่�ว	เมื่อนับรวมกับร�ยวิช�ที่จะศึกษ�เพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญ�ตรี	(ต่อเนื่อง)

ต้องไม่น้อยกว่�	๓๐	หน่วยกิต		 	

	 	 ๑๒.๒	หมวดวิช�เฉพ�ะ	หม�ยถึง	วิช�แกน	วิช�เฉพ�ะด้�น	วิช�พื้นฐ�นวิช�ชีพและวิช�ชีพที่มุ่งหม�ย

ให้ผู้เรียนมีคว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	และปฏิบัติง�นได้	โดยมีจำ�นวนหน่วยกิตรวมดังนี้	

	 	 									๑๒.๒.๑	หลักสูตรปริญญ�ตรี	(๔	ปี)	ท�งวิช�ก�ร	ให้มีจำ�นวนหน่วยกิตหมวดวิช�เฉพ�ะ

รวมไม่น้อยกว่�	๗๒	หน่วยกิต	

	 	 									๑๒.๒.๒	หลักสูตรปริญญ�ตรี		(๔	ปี)	ท�งวิช�ชีพหรือปฏิบัติก�รให้มีจำ�นวน

หน่วยกิตหมวดวิช�เฉพ�ะรวมไม่น้อยกว่�	 ๗๒	 หน่วยกิต	 โดยต้องเรียนวิช�ท�งปฏิบัติก�รต�มที่ม�ตรฐ�นวิช�ชีพกำ�หนด	

ห�กไม่มีม�ตรฐ�นวิช�ชีพกำ�หนดต้องเรียนวิช�ท�งปฏิบัติก�รไม่น้อยกว่�	 ๓๖	 หน่วยกิต	 และท�งทฤษฎีไม่น้อยกว่�	 ๒๔	

หน่วยกิต	

	 	 	 										หลักสูตร	(ต่อเนื่อง)	ให้มีจำ�นวนหน่วยกิตหมวดวิช�เฉพ�ะรวมไม่น้อยกว่�	๔๒	หน่วยกิต	

ในจำ�นวนนั้นต้องเป็นวิช�ท�งทฤษฏีไม่น้อยกว่�	๑๘	หน่วยกิต	

						 	 	 ๑๒.๒.๓	หลักสูตรปริญญ�ตรี	(๕	ปี)	ให้มีจำ�นวนหน่วยกิตหมวดวิช�เฉพ�ะรวม	ไม่น้อยกว่�

	๙๐	หน่วยกิต	

					 	 	 ๑๒.๒.๔	หลักสูตรปริญญ�ตรี	(ไม่น้อยกว่�	๖	ปี)	ให้มีจำ�นวนหน่วยกิตหมวดวิช�เฉพ�ะรวม

ไม่น้อยกว่�	๑๐๘	หน่วยกิต	
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							 	 	 	 มห�วิทย�ลัยอ�จจัดหมวดวิช�เฉพ�ะในลักษณะวิช�เอกเดี่ยววิช�เอกคู่		หรือวิช�

เอกและวิช�โทก็ได้	โดยวิช�เอกต้องมีจำ�นวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่�	๓๐	หน่วยกิต	และวิช�โทต้องมีจำ�นวนหน่วยกิตไม่น้อย

กว่�	๑๕	หน่วยกิต	ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิช�เอกคู่ต้องเพิ่มจำ�นวนหน่วยกิตของวิช�เอกอีกไม่น้อยกว่�	๓๐	หน่วยกิต	

และให้มีจำ�นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่�	๑๕๐	หน่วยกิต	

								 	 	 	 สำ�หรับหลักสูตรปริญญ�ตรีแบบก้�วหน้�	ผู้เรียนต้องเรียนวิช�ระดับบัณฑิตศึกษ�

ในหมวดวิช�เฉพ�ะไม่น้อยกว่�	๑๒	หน่วยกิต			

	 	 ๑๒.๓	 หมวดวิช�เลือกเสรี	 หม�ยถึง	 วิช�ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 ต�มที่ตนเองถนัดหรือ

สนใจ	 โดยเปิดโอก�สให้ผู้เรียนเลือกเรียนร�ยวิช�ใด	ๆ	 ในหลักสูตรระดับปริญญ�ตรี	 โดยให้มีจำ�นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย

กว่�	๖	หน่วยกิต	

					 	 								มห�วิทย�ลัยอ�จยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตร�ยวิช�ในหมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไปหมวดวิช�เฉพ�ะ

และหมวดวิช�เลือกเสรี	ให้กับนักศึกษ�ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	ที่ส�ม�รถวัดม�ตรฐ�นได้	ทั้งนี้	นักศึกษ�ต้องศึกษ�ให้ครบ

ต�มจำ�นวนหน่วยกิตที่กำ�หนดไว้ในเกณฑ์ม�ตรฐ�นหลักสูตร	และเป็นไปต�มระเบียบมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	ว่�ด้วย

ก�รโอนผลก�รเรียน	ก�รเทียบโอนผลก�รเรียน	และก�รเทียบโอนคว�มรู้	ทักษะและประสบก�รณ์ต�มหลักสูตรของ

มห�วิทย�ลัย

		 ข้อ	๑๓.		จำ�นวน	คุณวุฒิ	และคุณสมบัติของอ�จ�รย์			

				 	 ๑๓.๑	หลักสูตรปริญญ�ตรีท�งวิช�ก�รประกอบด้วย	

					 	 								๑๓.๑.๑	อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร	มีคุณวุฒิขั้นต่ำ�ปริญญ�โทหรือเทียบเท่�หรือมีตำ�แหน่งผู้ช่วย

ศ�สตร�จ�รย์	 และต้องมีผลง�นท�งวิช�ก�รที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของก�รศึกษ�เพื่อรับปริญญ�และเป็นผลง�นท�งวิช�ก�รที่ได้

รับก�รเผยแพร่ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งให้บุคคลดำ�รงตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รอย่�งน้อย	 ๑	 ร�ยก�ร	

ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	

					 	 	 ๑๓.๑.๒	 อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	 มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอ�จ�รย์ประจำ�

หลักสูตร	จำ�นวนอย่�งน้อย	๕	คน			

	 	 	 	 กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิช�เอกม�กกว่�	๑	วิช�เอก	ให้จัดอ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับส�ข�วิช�ที่เปิดสอนไม่น้อยกว่�	วิช�เอกละ		๓	คน	

							 	 	 	 กรณีท่ีมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งสำ�หรับส�ข�วิช�ที่ไม่ส�ม�รถสรรห�อ�จ�รย์ผู้รับผิด

ชอบหลักสูตรครบต�มจำ�นวน	ท�งมห�วิทย�ลัยต้องเสนอจำ�นวนและคุณวุฒิของอ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น

ให้คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�พิจ�รณ�เป็นร�ยกรณี	

					 	 	 ๑๓.๑.๓	อ�จ�รย์ผู้สอน	อ�จเป็นอ�จ�รย์ประจำ�หรืออ�จ�รย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำ�ปริญญ�

โทหรือเทียบเท่�	หรือมีตำ�แหน่งผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ในส�ข�วิช�นั้นหรือส�ข�วิช�ที่สัมพันธ์กันหรือในส�ข�วิช�ของ

ร�ยวิช�ที่สอน	

							 	 	 	 ในกรณีที่มีอ�จ�รย์ประจำ�ที่มีคุณวุฒิปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�	และทำ�หน้�ที่อ�จ�รย์

ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์ม�ตรฐ�นหลักสูตรระดับปริญญ�ตรี	พ.ศ.๒๕๕๘	จะประก�ศใช้	 ให้ส�ม�รถทำ�หน้�ที่อ�จ�รย์ผู้สอนต่อ

ไปได้	

							 	 	 	 ในกรณีของอ�จ�รย์พิเศษอ�จได้รับก�รยกเว้นคุณวุฒิปริญญ�โท	แต่ทั้งนี้ต้องมี

คุณวุฒิขั้นต่ำ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�	และมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นที่เกี่ยวข้องกับวิช�ที่สอนม�แล้วไม่น้อยกว่�	๖	ปี

ทั้งนี้	อ�จ�รย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ	๕๐	ของร�ยวิช�โดยมีอ�จ�รย์ประจำ�เป็นผู้รับผิดชอบร�ยวิช�นั้น	

				 	 ๑๓.๒	หลักสูตรปริญญ�ตรีท�งวิช�ชีพหรือปฏิบัติก�ร	และหลักสูตรปริญญ�ตรี	(ต่อเนื่อง)	ประกอบด้วย	

					 	 								๑๓.๒.๑	อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร	มีคุณวุฒิขั้นต่ำ�ปริญญ�โทหรือเทียบเท่�หรือมีตำ�แหน่งผู้ช่วย
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ศ�สตร�จ�รย์	 และต้องมีผลง�นท�งวิช�ก�รที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของก�รศึกษ�เพื่อรับปริญญ�และเป็นผลง�นท�งวิช�ก�รที่ได้

รับก�รเผยแพร่ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งให้บุคคลดำ�รงตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รอย่�งน้อย	๑	ร�ยก�ร

	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	

	 	 	 	 สำ�หรับหลักสูตรปริญญ�ตรีท�งวิช�ชีพหรือปฏิบัติก�ร	 ที่เน้นทักษะด้�นวิช�ชีพ

ต�มข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�นวิช�ชีพ	อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพนั้น	ๆ

		 	 	 	 กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยง�นอื่นที่ไม่ใช่สถ�บันอุดมศึกษ�ห�กจำ�เป็น	

บุคล�กรที่ม�จ�กหน่วยง�นนั้นอ�จได้รับก�รยกเว้นคุณวุฒิปริญญ�โทและผลง�นท�งวิช�ก�รแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำ�

ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�	และมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในหน่วยง�นแห่งนั้นม�แล้วไม่น้อยกว่�	๖	ปี	

					 	 	 ๑๓.๒.๒	 อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	 มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอ�จ�รย์ประจำ�

หลักสูตร	จำ�นวนอย่�งน้อย	๕	คน

							 	 	 	 ในกรณีของหลักสูตรปริญญ�ตรีท�งวิช�ชีพหรือปฏิบัติก�รที่เน้นทักษะด้�นก�ร

ปฏิบัติเชิงเทคนิคในศ�สตร์ส�ข�วิช�นั้น	อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่�งน้อย	๒	ใน	๕	คน	ต้องมีประสบก�รณ์ในด้�น

ปฏิบัติก�ร	โดยอ�จเป็นอ�จ�รย์ประจำ�ของมห�วิทย�ลัย	หรือเป็นบุคล�กรของหน่วยง�นที่ไม่ใช่สถ�บันอุดมศึกษ�ซึ่งมีข้อ

ตกลงในก�รผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน		๒		คน		

							 	 	 	 กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยง�นอื่นที่ไม่ใช่สถ�บันอุดมศึกษ�ห�กจำ�เป็น	

บุคล�กรที่ม�จ�กหน่วยง�นนั้นอ�จได้รับก�รยกเว้นคุณวุฒิปริญญ�โทและผลง�นท�งวิช�ก�รแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำ�

ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�	และมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในหน่วยง�นแห่งนั้นม�แล้วไม่น้อยกว่�	๖	ปี	

							 	 	 	 กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิช�เอกม�กกว่�	๑	วิช�เอก	ให้จัดอ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับส�ข�วิช�ที่เปิดสอนไม่น้อยกว่�วิช�เอกละ		๓	คน	และห�กเป็น

ปริญญ�ตรีท�งวิช�ชีพหรือปฏิบัติก�รที่เน้นทักษะด้�นก�รปฏิบัติเชิงเทคนิคในศ�สตร์ส�ข�วิช�นั้น	 ต้องมีสัดส่วนอ�จ�รย์

ที่มีประสบก�รณ์ในด้�นปฏิบัติก�ร	๑	ใน	๓	

							 	 	 	 กรณีที่มีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งสำ�หรับส�ข�วิช�ที่ไม่ส�ม�รถสรรห�อ�	จ�รย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรครบต�มจำ�นวน	ท�งมห�วิทย�ลัยต้องเสนอจำ�นวนและคุณวุฒิของอ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะ

กรรมก�รก�รอุดมศึกษ�พิจ�รณ�เป็นร�ยกรณี

					 	 	 ๑๓.๒.๓	อ�จ�รย์ผู้สอน	อ�จเป็นอ�จ�รย์ประจำ�หรืออ�จ�รย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นปริญญ�โท

หรือเทียบเท่�	หรือมีตำ�แหน่งผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	 ในส�ข�วิช�นั้นหรือส�ข�วิช�ที่สัมพันธ์กันหรือในส�ข�วิช�ของร�ยวิช�

ที่สอน

							 	 	 	 ในกรณีที่มีอ�จ�รย์ประจำ�ที่มีคุณวุฒิปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�	และทำ�หน้�ที่อ�จ�รย์

ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์ม�ตรฐ�นหลักสูตรระดับปริญญ�ตรี	พ.ศ.	๒๕๕๘	จะประก�ศใช้	ให้ส�ม�รถทำ�หน้�ที่อ�จ�รย์ผู้สอนต่อไปได้

							 	 	 	 สำ�หรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยง�นอื่นที่ไม่ใช่สถ�บันอุดมศึกษ�ห�กจำ�เป็น

บุคล�กรที่ม�จ�กหน่วยง�นนั้นอ�จได้รับก�รยกเว้นคุณวุฒิปริญญ�โทและผลง�นท�งวิช�ก�รแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำ�

ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�	และมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในหน่วยง�นแห่งนั้นม�แล้วไม่น้อยกว่�	๖	ปี

		 	 	 	 ในกรณีของอ�จ�รย์พิเศษอ�จได้รับก�รยกเว้นคุณวุฒิปริญญ�โทแต่ทั้งนี้ต้องมี

คุณวุฒิขั้นต่ำ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�	และมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นที่เกี่ยวข้องกับวิช�ที่สอนม�แล้วไม่น้อยกว่�	๖	ปี	

ทั้งนี้อ�จ�รย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ	๕๐	ของร�ยวิช�โดยมีอ�จ�รย์ประจำ�เป็นผู้รับผิดชอบร�ยวิช�นั้น	

							 	 	 	 สำ�หรับหลักสูตรปริญญ�ตรีท�งวิช�ชีพหรือปฏิบัติก�รที่เน้นทักษะด้�นวิช�ชีพ

ต�มข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�นวิช�ชีพ	อ�จ�รย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพนั้น	ๆ
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หมวด	๔

ก�รรับเข้�เป็นนักศึกษ�	ประเภทนักศึกษ�และสภ�พนักศึกษ�	

	 ข้อ	๑๔	ก�รรับนักศึกษ�	

	 	 กำ�หนดก�รและวิธีก�รรับเข้�เป็นนักศึกษ�ให้เป็นไปต�มประก�ศของมห�วิทย�ลัย	

	 ข้อ	๑๕	คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้�เป็นนักศึกษ�

		 	 ๑๕.๑	 หลักสูตรปริญญ�ตรี	 (๔	 ปี	 ๕	 ปี	 และไม่น้อยกว่�	 ๖	 ปี)	 จะต้องเป็นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับ

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ยหรือเทียบเท่�	

				 	 ๑๕.๒	 หลักสูตรปริญญ�ตรี	 (ต่อเนื่อง)	 จะต้องเป็นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้น

สูงหรือเทียบเท่�หรือระดับอนุปริญญ�	(๓	ปี)	หรือเทียบเท่�	ในส�ข�วิช�ที่ตรงกับส�ข�วิช�ที่จะเข้�ศึกษ�	

				 	 ๑๕.๓	หลักสูตรปริญญ�ตรีแบบก้�วหน้�ทั้งท�งวิช�ก�ร	และท�งวิช�ชีพหรือปฏิบัติก�รต้องเป็นผู้

สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยหรือเทียบเท่�	โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่�๓.๕๐	จ�กระบบ	๔	ระดับ

คะแนนหรือเทียบเท่�	และมีผลก�รเรียนในหลักสูตรปริญญ�ตรีแบบก้�วหน้�ไม่น้อยกว่�	๓.๕๐	ทุกภ�คก�รศึกษ�	อนึ่ง

ในระหว่�งก�รศึกษ�ในหลักสูตรแบบก้�วหน้�	ห�กภ�คก�รศึกษ�ใดภ�คก�รศึกษ�หนึ่งมีผลก�รเรียนต่ำ�กว่�	๓.๕๐จ�กระบบ

๔	ระดับคะแนนหรือเทียบเท่�	จะถือว่�ผู้เรียนข�ดคุณสมบัติในก�รศึกษ�หลักสูตรแบบก้�วหน้�และให้เข้�ศึกษ�หลักสูตร

ปกติ

		 	 ๑๕.๔	ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้�ยแรงที่ไม่ส�ม�รถศึกษ�ได้	

	 	 ๑๕.๕	มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมต�มที่คณะหรือมห�วิทย�ลัยกำ�หนด	

		 ข้อ	๑๖	ก�รขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ�	

		 		 ๑๖.๑	ผู้ที่ได้รับก�รคัดเลือกให้เข้�เป็นนักศึกษ�	จะมีสภ�พก�รเป็นนักศึกษ�เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษ�แล้ว	โดยต้องม�ร�ยง�นตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ�พร้อมส่งหลักฐ�นต�มที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนดต่อสำ�นัก

วิช�ก�รและประมวลผล	และชำ�ระเงินต�มระเบียบของมห�วิทย�ลัยว่�ด้วยค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�	ต�มวันเวล�และ

สถ�นที่ที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด

	 		 ๑๖.๒	ผู้ที่ได้รับก�รคัดเลือกให้เป็นนักศึกษ�	ที่ไม่ส�ม�รถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ�ได้ต�ม	วัน	เวล�	

และสถ�นที่	ที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด	ต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้สำ�นักวิช�ก�รและประมวลผลทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษรภ�ยใน

วันที่กำ�หนดให้ร�ยง�นตัว	เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ม�ร�ยง�นตัวภ�ยใน	๗	วัน	นับตั้งแต่วันสุดท้�ยที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนดให้

ม�ร�ยง�นตัว	ห�กพ้นกำ�หนดระยะเวล�ดังกล่�วให้ถือว่�ไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ�	

		 ในกรณีที่ไม่เป็นไปต�มข้อ	๑๖.๒	ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิก�รบดีหรือรองอธิก�รบดีที่ได้รับมอบหม�ย

	 ข้อ	๑๗	ประเภทก�รศึกษ�	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	ได้แก่	

		 	 ๑๗.๑	ก�รศึกษ�ภ�คปกติ	

		 	 ๑๗.๒	ก�รศึกษ�ภ�คพิเศษ	

	 ข้อ	๑๘	ประเภทนักศึกษ�	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	ได้แก่	

		 	 ๑๘.๑	นักศึกษ�ภ�คปกติ	

		 	 ๑๘.๒	นักศึกษ�ภ�คพิเศษ

		 ข้อ	๑๙	ก�รย้�ยคณะ	และ/หรือ	ก�รเปลี่ยนส�ข�วิช�	

	 		 ๑๙.๑	นักศึกษ�ที่จะขอย้�ยคณะ	ต้องได้เรียนต�มหลักสูตรในคณะเดิมม�แล้ว	ไม่น้อยกว่�	๑	ปีก�รศึกษ�

และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่�	๑๘	หน่วยกิต	และมีคุณสมบัติอื่นต�มที่คณะใหม่ที่นักศึกษ�จะย้�ยเข้�	

	 	 ๑๙.๒	 ก�รย้�ยคณะจะกระทำ�ได้เมื่อได้รับคว�มเห็นชอบจ�กอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�และอนุมัติจ�กคณบดี

คณะที่นักศึกษ�ขอย้�ยออก	และได้รับคว�มเห็นชอบและอนุมัติจ�กคณบดีคณะใหม่ที่นักศึกษ�ขอย้�ยเข้�ศึกษ�	แล้วแจ้ง
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สำ�นักวิช�ก�รและประมวลผลพร้อมทั้งยื่นเอกส�รต่�ง	 ๆ	 ต�มที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด	 ภ�ยใน	๔	 สัปด�ห์ก่อนวันเปิดภ�ค

ก�รศึกษ�ถัดไป	

	 	 ๑๙.๓	นักศึกษ�ที่ย้�ยคณะจะต้องมีเวล�ศึกษ�อยู่ในคณะใหม่ที่ย้�ยเข้�	อย่�งน้อย	๑	ปีก�รศึกษ�ก่อน

สำ�เร็จก�รศึกษ�	

	 	 ๑๙.๔	ระยะเวล�ก�รศึกษ�	ให้นับตั้งแต่เข้�ศึกษ�ในคณะเดิม	

	 		 ๑๙.๕	นักศึกษ�ที่ได้รับอนุมัติให้ย้�ยคณะ	จะต้องชำ�ระค่�ธรรมเนียมต�มที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด	

	 		 ๑๙.๖	ก�รโอนร�ยวิช�และจำ�นวนร�ยวิช�ที่จะโอน	ต้องได้รับอนุมัติจ�กคณบดี	

ของคณะใหม่ที่นักศึกษ�ย้�ยเข้�	

	 		 ๑๙.๗	นักศึกษ�ที่ย้�ยคณะให้คำ�นวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจ�กร�ยวิช�ทั้งหมด

ที่ได้รับอนุมัติให้โอนม�จ�กคณะเดิม	รวมกับร�ยวิช�ที่เรียนในคณะใหม่ที่รับเข้�ศึกษ�ด้วย	

	 	 ๑๙.๘	นักศึกษ�อ�จเปลี่ยนส�ข�วิช�ได้	ต้องมีเวล�ศึกษ�อยู่ในส�ข�วิช�เดิมม�แล้วไม่น้อยกว่�	๑	

ภ�คก�รศึกษ�ปกติ	 เมื่อได้รับอนุมัติจ�กคณบดีแล้วแจ้งสำ�นักวิช�ก�รและประมวลผล	 พร้อมทั้งชำ�ระค่�ธรรมเนียมต�มที่

มห�วิทย�ลัยกำ�หนด		 		

		 ข้อ	๒๐	ก�รรับโอนนักศึกษ�จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�อื่น	

	 		 ๒๐.๑	มห�วิทย�ลัยอ�จพิจ�รณ�รับโอนนักศึกษ�จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�อื่นที่มีวิทยฐ�นะเทียบเท่�

มห�วิทย�ลัย	และกำ�ลังศึกษ�ในหลักสูตรที่มีระดับและม�ตรฐ�นเทียบเคียงกับหลักสูตรของมห�วิทย�ลัย	ม�เป็นนักศึกษ�

ของมห�วิทย�ลัยโดยได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณบดีและได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รประจำ�คณะ

	 	 ๒๐.๒	นักศึกษ�ที่ได้รับก�รพิจ�รณ�รับโอนต้องมีคุณสมบัติดังนี้	

		 	 								๒๐.๒.๑	มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มข้อ	๑๕	

		 	 								๒๐.๒.๒	ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภ�พนักศึกษ�จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�อื่น		 	 	 		

	 	 								๒๐.๒.๓	ได้ศึกษ�อยู่ในสถ�บันอุดมศึกษ�อื่นม�แล้วไม่น้อยกว่�	๑	ปีก�รศึกษ�	ทั้งนี้ไม่นับ

ภ�คก�รศึกษ�ที่ล�พักก�รเรียน	

	 	 								๒๐.๒.๔	นักศึกษ�ที่ประสงค์จะโอนม�ศึกษ�ในมห�วิทย�ลัย	จะต้องยื่นคำ�ร้องต่อมห�วิทย�ลัย

เป็นเวล�ไม่น้อยกว่�	๒	สัปด�ห์ก่อนวันเปิดภ�คก�รศึกษ�ของภ�คก�รศึกษ�ที่ประสงค์จะเข้�ศึกษ�	พร้อมกับแนบเอกส�ร

ต�มที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด	

			 ข้อ	 ๒๑	 ก�รเทียบโอนผลก�รเรียน	ประสบก�รณ์	 ก�รศึกษ�นอกระบบ	 	 ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัยเพื่อขอยกเว้น

ก�รเรียน	ให้เป็นไปต�มระเบียบก�รโอนผลก�รเรียน	ก�รเทียบโอนผลก�รเรียน	และก�รโอนก�รรู้ทักษะและประสบก�รณ์	

ของมห�วิทย�ลัย	

		 ข้อ	๒๒	ก�รลงทะเบียนเรียนข้�มสถ�นศึกษ�	

		 										๒๒.๑	นักศึกษ�ลงทะเบียนเรียน	ณ	สถ�บันอุดมศึกษ�อื่นได้	เมื่อได้รับคว�มเห็นชอบและอนุมัติจ�ก

คณบดี	ต�มเกณฑ์ก�รอนุมัติ	ดังนี้	

		 	 	 ๒๒.๑.๑	 ร�ยวิช�ที่หลักสูตรกำ�หนดแต่ไม่ได้เปิดสอนในมห�วิทย�ลัยในภ�คก�รศึกษ�และ

ปีก�รศึกษ�นั้น

		 	 	 ๒๒.๑.๒	 ร�ยวิช�ที่สถ�บันอุดมศึกษ�อื่นเปิดสอน	 ต้องมีเนื้อห�ในร�ยวิช�เทียบเคียงกันได้	

หรือมีเนื้อห�ส�ระครอบคลุมไม่น้อยกว่�ส�มในสี่ของร�ยวิช�ในหลักสูตรของมห�วิทย�ลัย

		 	 กรณีที่ไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเกณฑ์ได้	ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมก�รประจำ�คณะ	

		 	 ๒๒.๒	ให้นำ�หน่วยกิตและผลก�รศึกษ�ของร�ยวิช�ที่นักศึกษ�ลงทะเบียนเรียนข้�มสถ�บันอุดมศึกษ�	

ไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่นักศึกษ�ศึกษ�อยู่	
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		 	 ๒๒.๓	นักศึกษ�ต้องรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยที่เพิ่มขึ้นต�มที่สถ�บันอุดมศึกษ�อื่นกำ�หนด	 	

	 	ข้อ	๒๓	สถ�นภ�พนักศึกษ�	

	 		 ๒๓.๑	สถ�นภ�พนักศึกษ�สิ้นสุดลงเมื่อ	

	 	 								๒๓.๑.๑	ต�ย	

	 	 								๒๓.๑.๒	ล�ออก	

	 	 									๒๓.๑.๓	ข�ดคุณสมบัติของก�รเป็นนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย	ต�มข้อ	๑๕	

	 	 									๒๓.๑.๔	ไม่ลงทะเบียนเรียนอย่�งสมบูรณ์ในภ�คก�รศึกษ�ใดภ�คศึกษ�หนึ่ง	และไม่ล�พักก�รเรียน	

	 	 																		กรณีที่นักศึกษ�ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์และได้ทำ�เรื่องขอผ่อนผัน	ให้เป็นไปต�ม

ประก�ศของมห�วิทย�ลัย

		 	 								๒๓.๑.๕	ไม่ชำ�ระค่�ธรรมเนียมรักษ�สภ�พกรณีล�พักก�รเรียนภ�ยในระยะเวล�ที่มห�วิทย�ลัย

กำ�หนด

		 	 								๒๓.๑.๖	เมื่อลงทะเบียนเรียนครบกำ�หนดระยะเวล�ก�รศึกษ�	ต�มข้อ	๑๑	และยังไม่สำ�เร็จก�ร

ศึกษ�	

		 	 								๒๓.๑.๗	นักศึกษ�มีผลก�รเรียนก�รไม่เป็นไปต�มข้อ	๓๓.๒.๑

	 		 								๒๓.๑.๘		พ้นสภ�พนักศึกษ�ต�มระเบียบว่�ด้วยวินัยนักศึกษ�	

	 	 								๒๓.๑.๙	เรียนครบต�มหลักสูตรและได้รับก�รรับรองก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�	

										 	 ๒๓.๒	ก�รคืนสถ�นภ�พก�รเป็นนักศึกษ�	นักศึกษ�ที่สิ้นสุดสถ�นภ�พก�รเป็นนักศึกษ�ต�มข้อ

๒๓.๑.๔	และ	๒๓.๑.๕	มีสิทธิในก�รขอคืนสภ�พก�รเป็นนักศึกษ�ได้	ทั้งนี้นักศึกษ�จะได้รับคืนสถ�นภ�พก�รเป็นนักศึกษ�

เมื่อได้ชำ�ระค่�บำ�รุงก�รศึกษ�หรือชำ�ระค่�ธรรมเนียมรักษ�สภ�พกรณีล�พักก�รเรียน

		 	 ๒๓.๓	ผู้ที่มีสถ�นภ�พเป็นนักศึกษ�จะมีบัตรประจำ�ตัวนักศึกษ�เป็นหลักฐ�น	เพื่อประกอบก�รใช้สิทธิ

ต่�งๆ	ที่นักศึกษ�พึงมีในมห�วิทย�ลัย

หมวด	๕

ก�รลงทะเบียนเรียน

		 ข้อ	๒๔	ก�รลงทะเบียนเรียน	

	 	 ๒๔.๑	 กำ�หนดก�รลงทะเบียนเรียน	 วิธีก�รลงทะเบียนเรียน	 ให้เป็นไปต�มที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนดใน

แต่ละภ�คก�รศึกษ�	

	 	 ๒๔.๒	ก�รลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของหลักสูตร	

	 	 ๒๔.๓	ก�รลงทะเบียนเรียน	นักศึกษ�ภ�คปกติจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่�	๙	หน่วยกิตและไม่

เกิน	๒๒	หน่วยกิตในแต่ละภ�คก�รศึกษ�ปกติ	และนักศึกษ�ภ�คพิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	๙	หน่วยกิตในแต่ละ

ภ�คก�รศึกษ�ปกติ	

		 	 ๒๔.๔	ก�รลงทะเบียนเรียนร�ยวิช�ใดจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษ�ได้ชำ�ระเงินค่�บำ�รุงก�รศึกษ�ต�มระเบียบ

ของมห�วิทย�ลัย	ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดไว้	

	 	 ๒๔.๕	 ก�รลงทะเบียนเรียนต่ำ�กว่�หรือสูงกว่�ที่กำ�หนดต�มข้อ	 ๒๔.๓	 จะกระทำ�ได้เฉพ�ะนักศึกษ�ที่

จะจบหลักสูตร	และหรือร�ยวิช�เรียนต�มหลักสูตรมีจำ�นวนหน่วยกิตต่ำ�กว่�เกณฑ์ที่กำ�หนด	ให้ลงทะเบียนเท่�กับจำ�นวน

หน่วยกิตที่เหลือได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี

		 		 กรณีที่นักศึกษ�ล�พักก�รเรียนหรือโอนม�จ�กสถ�บันก�รศึกษ�อื่น	อ�จลงทะเบียนเรียนต่ำ�กว่�

จำ�นวนหน่วยกิตที่กำ�หนดไว้ในข้อ	๒๔.๓	ได้	
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					 	 ๒๔.๖	นักศึกษ�ต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภ�คก�รศึกษ�ปกติ	ก�รล�พักก�รเรียนต้องปฏิบัติต�ม

หลักเกณฑ์ก�รล�พักก�รเรียน

				 	 ๒๔.๗	นักศึกษ�ต้องมีเวล�เรียนในร�ยวิช�หนึ่งๆไม่น้อยกว่�ร้อยละ	๘๐	ของเวล�เรียนทั้งหมดของ

ร�ยวิช�นั้นจึงจะมีสิทธิสอบปล�ยภ�ค	นักศึกษ�ที่มีเวล�เรียนในร�ยวิช�นั้นๆตั้งแต่ร้อยละ	๖๐	ขึ้นไป	แต่ไม่ถึงร้อยละ	๘๐	

ของเวล�เรียนทั้งหมดของวิช�นั้น	อ�จจะมีสิทธิสอบปล�ยภ�คต่อเมื่อได้รับคว�มเห็นชอบจ�กอ�จ�รย์ผู้สอนและอนุมัติจ�ก

คณบดี	ห�กมีเวล�เรียนในร�ยวิช�ใดน้อยกว่�ร้อยละ	๖๐	จะไม่มีสิทธิสอบร�ยวิช�นั้น	

			 	 ๒๔.๘	ในกรณีก�รลงทะเบียนของภ�คก�รศึกษ�พิเศษ	ให้ไปใช้ข้อบังคับว่�ด้วยก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อ

ประช�ชน		

	 ข้อ	๒๕	ประเภทก�รลงทะเบียนเรียน	

	 	 ๒๕.๑	ก�รลงทะเบียนประเภทนับหน่วยกิต	 (Credit)	 เป็นก�รลงทะเบียนร�ยวิช�ต�มหลักสูตรและมี

ก�รนำ�ผลก�รเรียนม�คิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	

	 		 ๒๕.๒	ก�รลงทะเบียนประเภทไม่นับหน่วยกิต	(Audit)	เป็นก�รลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มคว�มรู้	จะ

ร�ยง�นผลก�รเรียนเป็น	S	 (Satisfactory)	และ	U	 (Unsatisfactory)	 โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรและไม่ต้องเรียนซ้ำ�

เมื่อได้ผลก�รเรียนเป็น	U

						 ข้อ	๒๖	ก�รขอเพิ่ม	ขอถอนหรือขอยกเลิกร�ยวิช�	

	 	 ๒๖.๑	ก�รขอเพิ่ม	ขอถอน	และขอยกเลิกร�ยวิช�	จะต้องได้รับเห็นชอบของอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�และ

อ�จ�รย์ผู้สอน	และได้รับอนุมัติจ�กคณบดี	 	

	 	 ๒๖.๒	ก�รขอเพิ่มร�ยวิช�และก�รขอถอนร�ยวิช�	ต้องดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จภ�ยใน	๓	สัปด�ห์หลัง

จ�กเปิดภ�คก�รศึกษ�ศึกษ�ปกติ	หรือภ�ยใน	๒	สัปด�ห์แรกของก�รศึกษ�ภ�คฤดูร้อน	ร�ยวิช�ที่ถอนนั้นจะไม่ปร�กฏใน

ใบร�ยง�นผลก�รศึกษ�	(Transcript)	

		 	 ๒๖.๓	ก�รขอยกเลิกร�ยวิช�บ�งร�ยวิช�หรืองดเรียนทุกร�ยวิช�	ต้องดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จก่อน

สอบปล�ยภ�คก�รศึกษ�นั้นๆ	ไม่น้อยกว่�	๑	สัปด�ห์	ร�ยวิช�ดังกล่�วจะได้รับบันทึกผลเป็นสัญลักษณ์	W	(Withdrawn)	

		 	 ๒๖.๔	ขั้นตอนปฏิบัติในก�รเพิ่ม	ถอนร�ยวิช�และยกเลิกร�ยวิช�	ให้เป็นไปต�มประก�ศของมห�วิทย�ลัย

		 ข้อ	๒๗	ก�รล�พักก�รเรียน	นักศึกษ�อ�จยื่นขอล�พักก�รเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้	

	 		 ๒๗.๑	ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้�รับร�ชก�รทห�รกองประจำ�ก�ร	

	 	 ๒๗.๒	ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษ�ระหว่�งประเทศหรือทุนอื่นใด	ต�มที่มห�วิทย�ลัยเห็นสมควรสนับสนุน	

	 	 ๒๗.๓	เจ็บป่วยจนต้องพักรักษ�ตัวเป็นระยะเวล�น�นเกินร้อยละ	๒๐	ของเวล�เรียนทั้งหมดในภ�ค

ก�รศึกษ�นั้นต�มคำ�สั่งแพทย์	โดยมีใบรับรองแพทย์จ�กสถ�นพย�บ�ล	

	 	 ๒๗.๔	เมื่อนักศึกษ�มีคว�มจำ�เป็นส่วนตัว	อ�จยื่นคำ�ร้องขอล�พักก�รเรียนได้	ถ้�ได้ลงทะเบียนเรียน

อย่�งสมบูรณ์ในมห�วิทย�ลัยแล้วอย่�งน้อย	๑	ภ�คก�รศึกษ�	

	 	 ๒๗.๕	ก�รล�พักก�รเรียน	ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน	๑	ภ�คก�รศึกษ�	ถ้�นักศึกษ�ยังมีคว�มจำ�เป็นที่จะ

ต้องขอล�พักก�รเรียนในภ�คก�รศึกษ�ต่อไป	ให้นักศึกษ�ยื่นคำ�ร้องขอล�พักก�รเรียนใหม่	

		 ข้อ	๒๘	ก�รล�พักก�รเรียน	นักศึกษ�ต้องยื่นคำ�ร้องต่อสำ�นักวิช�ก�รและประมวลผลก่อนวันสอบปล�ยภ�ค	๒

สัปด�ห์	 โดยได้รับคว�มเห็นชอบอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�	 และได้รับอนุมัติจ�กคณบดี	 กรณีที่นักศึกษ�ได้รับอนุมัติให้ล�พักก�ร

เรียนให้นับระยะเวล�ที่ล�พักก�รเรียนอยู่ในระยะเวล�ก�รศึกษ�ด้วย		ยกเว้นก�รล�พักก�รเรียนต�มข้อ	๒๗.๑	และ	๒๗.๒	

	 		 นักศึกษ�ได้รับอนุมัติให้ล�พักก�รเรียน	 เมื่อจะกลับเข้�เรียนจะต้องยื่นคำ�ร้องขอกลับเข้�เรียนก่อนวัน

เปิดภ�คเรียนไม่น้อยกว่�	๑	สัปด�ห์	โดยได้รับคว�มเห็นชอบจ�กอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�และอนุมัติจ�กคณบดี
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	 ข้อ	๒๙	ก�รรักษ�สภ�พนักศึกษ�	

	 		 ๒๙.๑	นักศึกษ�ที่ล�พักก�รเรียนหรือถูกสั่งให้พักก�รเรียน	ต้องชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียมรักษ�สภ�พ

นักศึกษ�ต�มที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด	มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภ�พนักศึกษ�	ต�มข้อ	๒๓.๑.๕	

	 	 ๒๙.๒	ก�รรักษ�สภ�พนักศึกษ�	ให้ดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบปล�ยภ�ค	

๑	 สัปด�ห์	 กรณีนักศึกษ�ที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรและยังไม่สำ�เร็จก�รศึกษ�	 ต้องดำ�เนินก�รรักษ�สภ�พนักศึกษ�

ต�มที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด	

		 ข้อ	๓๐	ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�และก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ให้เป็นไปต�มระเบียบของมห�วิทย�ลัย	

		 ข้อ	๓๑	ก�รล�ออก	

		 นักศึกษ�ที่ประสงค์จะล�ออกจ�กก�รเป็นนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย	 ต้องยื่นคำ�ร้องโดยผ่�นคว�มเห็นชอบของ

อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�และคณบดี	และได้รับอนุมัติจ�กรองอธิก�รบดีที่อธิก�รบดีมอบหม�ย	

หมวด	๖

ก�รวัดและก�รประเมินผลก�รศึกษ�

	 ข้อ	๓๒	ก�รวัดและประเมินผล	

	 	 ๓๒.๑	 ให้อ�จ�รย์ผู้สอนประเมินผลทุกร�ยวิช�ในแต่ภ�คก�รศึกษ�	 โดยยึดหลักก�รวัดและประเมิน

ผลต�มสภ�พจริง	ใช้วิธีหล�กหล�ย	เช่น	ก�รทดสอบย่อย	ร�ยง�น	ทำ�ง�นกลุ่ม	สอบกล�งภ�ค	แฟ้มสะสมง�น	โครงก�ร	

โครงง�น	และให้มีก�รสอบปล�ยภ�ค	เป็นต้น	เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติต�ม	ม�ตรฐ�นองค์กรวิช�ชีพ	

	 	 ๓๒.๒	อ�จ�รยผ์ูส้อนตอ้งแจง้เกณฑก์�รวดัและประเมินผลในแต่ละร�ยวชิ�ให้นกัศึกษ�ทร�บล่วงหน�้		

		 	 ๓๒.๓	นักศึกษ�ที่ข�ดสอบปล�ยภ�คโดยมีเหตุผลและคว�มจำ�เป็น	จะต้องยื่นคำ�ร้องขอสอบภ�ยใน	๓	

สัปด�ห์หลังจ�กวันเปิดภ�คก�รศึกษ�ถัดไป	โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอ�จ�รย์ผู้สอนและได้รับอนุมัติจ�กคณบดี	

	 ข้อ	๓๓	ผลก�รเรียน

	 	 ๓๓.๑	ผลก�รเรียนเป็นสิ่งที่แสดงคว�มส�ม�รถในก�รเรียนรู้ของผู้เรียน	ซึ่งส�ม�รถวัดได้จ�ก

ก�รสอบข้อเขียน	และ/หรือ	ก�รปฏิบัติง�น	และ/หรือ	ผลง�นอื่นๆที่ได้รับมอบหม�ยจ�กอ�จ�รย์ประจำ�วิช�แล้วประเมิน

เป็นระดับคะแนน	ก�รร�ยง�นผลก�รเรียนให้ร�ยง�นทั้งระดับคะแนนและค่�ระดับคะแนนเฉลี่ย

	 	 ๓๓.๒	ให้มีก�รประเมินผลก�รเรียนในร�ยวิช�ต่�งๆ	ต�มหลักสูตร	ดังนี้

	 	 	 ๓๓.๒.๑	ระบบมีระดับคะแนนตัวอักษรใช้สำ�หรับก�รประเมินผลร�ยวิช�ที่เรียนต�มหลักสูตร

แบ่งเป็น	๘	ระดับ	ดังนี้

	 ระดับคะแนนตัวอักษร	 คว�มหม�ย	 ระดับคะแนน

	 A	 ดีเยี่ยม(Excellent)	 ๔.๐

	 B+	 ดีม�ก(Very	Good)											 ๓.๕	

	 B	 ดี	(Good)	 ๓.๐

	 C+	 ดีพอใช้(Fairly	Good)								 ๒.๕

	 C	 พอใช้(Fair)																				 ๒.๐

	 D+	 อ่อน(Poor)	 ๑.๕	 											

	 D	 อ่อนม�ก(Very	Poor)	 ๑.๐			 	 	

	 F	 ตก(Failed)	 ๐

		 	 	 นักศึกษ�ที่มีระดับคะแนนตัวอักษรตั้งแต่	 D	 ขึ้นไปถือว่�สอบได้	 หรือก�รสอบได้ให้เป็นไป

ต�มม�ตรฐ�นองค์กรวิช�ชีพ	
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		 	 	 	 ก�รประเมินผลร�ยวิช�เตรียมฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพ	 ร�ยวิช�เตรียมสหกิจ	 ร�ยวิช�ฝึก

ประสบก�รณ์และร�ยวิช�สหกิจศึกษ�	 ถ้�ได้ระดับคะแนนตัวอักษรต่ำ�กว่�	 C	 ถือว่�สอบตก	 นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียน

และเรียนใหม่		ถ้�ได้รับก�รประเมินต่ำ�กว่�	C	เป็นครั้งที่สองถือว่�พ้นสภ�พนักศึกษ�	

	 	 	 ๓๓.๒.๒	สัญลักษณ์อื่นที่กำ�หนดเป็นตัวอักษร	ดังนี้	

	 	 						 	 S				(Satisfactory)	หม�ยคว�มว่�	ผลก�รประเมินผ่�นเกณฑ์	

		 	 						 	 U			(Unsatisfactory)	หม�ยคว�มว่�	ผลก�รประเมินไม่ผ่�นเกณฑ์	

		 	 						 	 	I				(Incomplete)	หม�ยคว�มว่�	ผลก�รประเมินยังไม่สมบูรณ์	

		 	 	 	 Au		(Audit)	หม�ยคว�มว่�	ก�รลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต	

	 	 						 	 W			(Withdrawn)	หม�ยคว�มว่�	ก�รได้รับก�รอนุมัติให้ยกเลิกร�ยวิช�เรียน	

	 	 					 	 R		(Repeated)	หม�ยคว�มว่�	ก�รเรียนร�ยวิช�ซ้ำ�	หรือเรียนแทน

	 	 	 ๓๓.๒.๓	ก�รให้	F	กระทำ�ในกรณีต่อไปนี้	

		 	 		 	 (๑)	นักศึกษ�สอบตก	

		 	 	 	 (๒)	นักศึกษ�ข�ดสอบปล�ยภ�คโดยไม่ได้รับอนุมัติจ�กคณบดี	

		 	 	 	 (๓)	นักศึกษ�มีเวล�เรียนไม่เป็นไปต�มเกณฑ์ในข้อ	๒๔.๗	

	 	 	 	 (๔)	นักศึกษ�ทุจริตในก�รสอบ	

	 	 	 ๓๓.๒.๔	ก�รให้	S	กระทำ�ได้ในก�รประเมินร�ยวิช�เรียนที่ไม่นับหน่วยกิต	และผลก�รเรียน

ในร�ยวิช�นั้นผ่�นเกณฑ์ต�มที่กำ�หนด	

		 	 	 ๓๓.๒.๕	ก�รให้	U	กระทำ�ได้ในก�รประเมินร�ยวิช�เรียนที่ไม่นับหน่วยกิต	และผลก�รเรียน

ร�ยวิช�นั้นไม่ผ่�นเกณฑ์ต�มที่กำ�หนด	

	 		 	 ๓๓.๒.๖	ก�รให้	I	ในร�ยวิช�ใดให้เป็นไปต�มประก�ศของมห�วิทย�ลัย		 	 	

	 	 	 ๓๓.๒.๗	ก�รให้	W	ในร�ยวิช�ใดจะกระทำ�ได้ในกรณีต่อไปนี้	

		 		 		 	 (๑)	นักศึกษ�ได้รับก�รอนุมัติให้ยกเลิกร�ยวิช�เรียนบ�งร�ยวิช�	หรืองดเรียนใน

ร�ยวิช�ทั้งหมด	ไม่น้อยกว่�	๑	สัปด�ห์ก่อนสอบปล�ยภ�ค

		 	 	 	 (๒)	นักศึกษ�ล�พักก�รศึกษ�หรือถูกสั่งให้พักก�รศึกษ�	หลังจ�กลงทะเบียนเรียน

อย่�งสมบูรณ์ในภ�คเรียนนั้นแล้ว	

		 	 ๓๓.๓	ก�รคำ�นวณระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	

	 	 	 ๓๓.๓.๑	ก�รคำ�นวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษ�เพื่อให้ครบหลักสูตร	ให้นับเฉพ�ะ

หน่วยกิตของร�ยวิช�ที่สอบได้เท่�นั้น	

	 		 	 ๓๓.๓.๒	ก�รคำ�นวณระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภ�คก�รศึกษ�และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ให้นำ�เอ�ผลคูณจำ�นวนหน่วยกิตกับระดับคะแนนของทุกร�ยวิช�ที่ลงทะเบียนม�รวมกัน	แล้วห�รด้วยผลบวกของหน่วยกิต

ของร�ยวิช�ทั้งหมด	 ผลของก�รห�รให้ใช้ทศนิยม	 ๓	 ตำ�แหน่งและให้ปัดเศษเฉพ�ะทศนิยมตำ�แหน่งที่	 ๓	 ที่มีค่�ทศนิยม

ตั้งแต่	๕	ขึ้นไปเพื่อให้เหลือทศนิยม	๒	ตำ�แหน่ง	

	 		 	 ๓๓.๓.๓	 ก�รคำ�นวณห�ระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้มีก�รคำ�นวณ

ทุกภ�คก�รศึกษ�	และไม่นำ�ร�ยวิช�ที่ได้รับอักษร	I,R	ม�คิดระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	

	 ข้อ	๓๔	ก�รเรียนในภ�คก�รศึกษ�ฤดูร้อนให้เป็นไปต�มประก�ศของมห�วิทย�ลัย	ว่�ด้วย	ก�รศึกษ�ภ�คฤดูร้อน

					 ข้อ	๓๕		มห�วิทย�ลัยมีอำ�น�จระงับก�รออกใบแสดงผลก�รศึกษ�และใบรับรองใด	ๆ 	ให้แก่นักศึกษ�ที่ค้�งชำ�ระ

หนี้สินของมห�วิทย�ลัย	หรือไม่ผ่�นกิจกรรมที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด	

					 ข้อ	๓๖	ก�รเรียนซ้ำ�หรือเรียนแทน	
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		 	 ๓๖.๑	ร�ยวิช�ใดที่นักศึกษ�สอบได้	D	หรือ	D+	อ�จขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ�ได้	โดยได้รับอนุมัติจ�ก

คณบดี	ผลก�รเรียนเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็น	R

	 	 ๓๖.๒	 ร�ยวิช�ใดที่นักศึกษ�ได้	 F	 จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ�หรือเลือกร�ยวิช�อื่นในหมวดเดียวกัน	

โดยได้รับคว�มเห็นชอบของอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�และอนุมัติจ�กคณบดี	 ยกเว้นร�ยวิช�เลือกเสรีส�ม�รถเลือกเรียนร�ยวิช�

อื่นแทนได้	ผลก�รเรียนร�ยวิช�เดิมจะถูกเปลี่ยนเป็น	R

	 ข้อ	๓๗	ก�รเรียนเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	

		 นักศึกษ�ลงทะเบียนครบต�มหน่วยกิตของหลักสูตรและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่�	๒.๐๐	ส�ม�รถขอลง

ทะเบียนซ้ำ�ร�ยวิช�ที่สอบได้	D	หรือ	D+	หรือจะเลือกเรียนร�ยวิช�อื่นในหมวดเดียวกันแทนได้	ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ

อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�และต้องได้รับอนุมัติจ�กคณบดี	โดยระดับคะแนนในร�ยวิช�เดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นตัวอักษร	R	

หมวด	๗

ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�	ก�รขอรับปริญญ�	และ	ก�รอนุมัติปริญญ�

	 ข้อ	๓๘	ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�	

	 		 ๓๘.๑	 ให้คณะกรรมก�รประจำ�คณะเป็นผู้รับรองก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�	 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่

สำ�นักวิช�ก�รและประมวลผลส่งร�ยชื่อผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ให้คณะกรรมก�รประจำ�คณะพิจ�รณ�	

	 	 ๓๘.๒	ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้	

	 	 	 ๓๘.๒.๑	มีคว�มประพฤติดี	มีคุณธรรม	

	 	 	 ๓๘.๒.๒	เรียนและสอบผ่�นร�ยวิช�ต่�งๆ	ครบถ้วนต�มหลักสูตรส�ข�วิช�	

	 	 	 ๓๘.๒.๓	 ต้องมีเวล�ศึกษ�ครบต�มหลักสูตร	 ต�มข้อ	 ๑๑	 หรือไม่น้อยกว่�หนึ่งปีก�รศึกษ�

สำ�หรับกรณีก�รโอนหรือเทียบโอนร�ยวิช�	และต้องผ่�นก�รเข้�ร่วมกิจกรรมต�มระเบียบก�รจัดกิจกรรมนักศึกษ�ของ

มห�วิทย�ลัย

	 	 	 ๓๘.๒.๔	ต้องไม่ได้รับผลก�รประเมิน	F	หรือ	I	ในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย	และมีระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่�	๒.๐๐	

		 	 	 ๓๘.๒.๕	ต้องไม่อยู่ระหว่�งถูกสอบสวนท�งวินัยอย่�งร้�ยแรงต�มข้อบังคับวินัยนักศึกษ�ของ

มห�วิทย�ลัย

		 	 	 ๓๘.๒.๖	ต้องไม่ค้�งชำ�ระค่�บำ�รุงก�รศึกษ�	ค่�ปรับ	หรืออื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�	

		 	 ๓๘.๓	นักศึกษ�ที่ค�ดว่�จะสำ�เร็จก�รศึกษ�ในภ�คก�รศึกษ�ใด	ต้องยื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จก�รศึกษ�ที่

สำ�นักวิช�ก�รและประมวลผล	ต�มประก�ศของมห�วิทย�ลัย	

		 ข้อ	๓๙	ก�รขอรับปริญญ�	

		 		 ผู้มีสิทธิขอรับปริญญ�ต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้	

	 	 ๓๙.๑	เป็นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มข้อ	๓๘.๒	

		 	 ๓๙.๒	เป็นผู้มีคว�มประพฤติดี	มีคุณธรรม	

		 	 ๓๙.๓	ไม่ค้�งชำ�ระหนี้สินใดๆ	กับมห�วิทย�ลัย	

	 ข้อ	๔๐	ก�รให้ปริญญ�	

		 	 ให้สภ�วิช�ก�รเสนอร�ยชื่อนักศึกษ�ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�	ต�มข้อ	๓๘	และ	๓๙	เพื่อให้สภ�มห�วิทย�ลัย

พิจ�รณ�อนุมัติปริญญ�	

		 ข้อ	๔๑	ก�รให้ปริญญ�เกียรตินิยม	

	 	 ๔๑.๑	นักศึกษ�ที่จะได้รับปริญญ�เกียรตินิยม	จะต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้	
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		 		 	 ๔๑.๑.๑	สอบได้ในร�ยวิช�ใดๆไม่ต่ำ�กว่�	C	ต�มระบบระดับคะแนนตัวอักษร	 	 	

	 	 	 ๔๑.๑.๒	ไม่เคยเรียนซ้ำ�หรือเรียนแทนร�ยวิช�ใดร�ยวิช�หนึ่ง	 	 	 		

	 		 	 ๔๑.๑.๓	สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มระยะก�รศึกษ�	ต�มข้อ	๑๑	

		 	 	 ๔๑.๑.๔	นักศึกษ�ที่มห�วิทย�ลัยรับโอนม�จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�อื่นและได้รับอนุมัติให้เทียบโอน

ร�ยวิช�และหน่วยกิต	ไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม	

		 	 ๔๑.๒	ก�รให้ปริญญ�เกียรตินิยม	แบ่งเป็นดังนี้		 	 	

		 		 	 ๔๑.๒.๑	เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญร�งวัล	มีดังนี้

		 	 	 		 (๑)	 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง	ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

สูงสุดในกลุ่มผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ในปีก�รศึกษ�เดียวกัน	และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำ�กว่�	๓.๗๕		

		 	 	 		 (๒)	 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญเงิน	 ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ลำ�ดับที่สองในกลุ่มผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ในปีก�รศึกษ�เดียวกัน	และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำ�กว่�	๓.๗๕	

		 	 	 	 (๓)	 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองแดง	 ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมลำ�ดับที่ส�มในกลุ่มผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ในปีก�รศึกษ�เดียวกัน	และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำ�กว่�	๓.๗๕	

	 		 	 ๔๑.๒.๒	เกียรตินิยม	มีดังนี้

	 	 	 	 (๑)	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่	๓.๗๕	ขึ้นไป

	 	 	 	 (๒)	เกียรตินิยมอันดับสอง	ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่�	๓.๔๐	และ

ไม่เกิน	๓.๗๔	

		 ข้อ	๔๒	ก�รให้เกียรติบัตรผู้มีผลก�รเรียนดี	

		 	 มห�วิทย�ลัยจะพิจ�รณ�เสนอร�ยชื่อนักศึกษ�ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�และมีผลก�รเรียนดี

แต่ไม่ได้รับปริญญ�เกียรตินิยม	ดังนี้	

		 	 ๔๒.๑	นักศึกษ�จะได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลก�รเรียนดีเยี่ยม	ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด

หลักสูตรตั้งแต่	๓.๗๕	ขึ้นไป	

	 	 ๔๒.๒	 นักศึกษ�จะได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลก�รเรียนดี	 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

ตั้งแต่	๓.๔๐	ขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๓.๗๔	 	 	 	 	 	 		

		 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๑๕	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 	 	 	 	 	 (ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	น�ยแพทย์สมพร		โพธิน�ม)

	 	 	 	 	 	 							น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

วาดวย วินัยนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒

-----------------------------------------

	เพื่อให้นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด		มีระเบียบวินัยอยู่ในศีลธรรมอันดีง�มเหม�ะสมกับสภ�พนักศึกษ�	และเพื่อ

ประโยชน์ในก�รอบรมสั่งสอน	อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�		๑๘	(๒)		แห่งพระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ		พ.ศ.	

๒๕๔๗		สภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด		จึงเห็นสมควรให้ออกระเบียบว่�ด้วยวินัยนักศึกษ�ไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ข้อบังคับนี้	เรียกว่�		“	ข้อบังคับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	ว่�ด้วย	วินัยนักศึกษ�	พ.ศ.	๒๕๕๒	”	

	 ข้อ	๒		ระเบียบ		ข้อบังคับ		หรือคำ�สั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้		และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๓	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศเป็นต้นไป

	 ข้อ	๔	ในระเบียบนี้

	 “นักศึกษ�”	 หม�ยคว�มว่�	 ผู้ที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

	 “ผู้ปกครอง”	 หม�ยคว�มว่�	 บิด�	ม�รด�	หรือ	ผู้ที่แสดงตนเป็นผู้ปกครองนักศึกษ�

ที่มห�วิทย�ลัยเชื่อถือ

																ข้อ	๕	ให้อธิก�รรักษ�ก�รต�มข้อบังคับนี้และให้มีอำ�น�จวินิจฉัยชี้ข�ดในกรณีที่เกิดปัญห�จ�กก�รใช้ข้อบังคับนี้

หมวด	๑

วินัยและก�รรักษ�วินัย

								ข้อ	๖	นักศึกษ�ต้องรักษ�วินัยและปฏิบัติต�มข้อบังคับและระเบียบของมห�วิทย�ลัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

								ข้อ	๗		นักศึกษ�ต้องรักษ�คว�มส�มัคคีระหว่�งกัน	และต้องรักษ�ไว้ซึ่งคว�มเรียบร้อย	ไม่ก่อเหตุวุ่นว�ย	ทะเล�ะ

วิว�ทซึ่งกันและกัน	หรือทำ�ล�ยทรัพย์สินของมห�วิทย�ลัย

	 	 	 	 	 	 	 	 ข้อ	 ๘	 	 นักศึกษ�ต้องประพฤติตนเป็นสุภ�พชน	 ไม่ประพฤติในสิ่งที่อ�จนำ�ม�ซึ่งคว�มเสื่อมเสียแก่ตนเอง	 และ

เกียรติศักดิ์ของมห�วิทย�ลัย

	 	 	 	 	 	 	 	ข้อ	๙	 	นักศึกษ�ต้องเชื่อฟังคำ�สั่ง	และปฏิบัติต�มคำ�สั่ง	หรือคำ�ตักเตือนโดยชอบของอ�จ�รย์และเจ้�หน้�ที่ของ

มห�วิทย�ลัย

	 ข้อ	๑๐		นักศึกษ�ต้องไม่ดื่มสุร�ของมึนเม�	

	 ข้อ	๑๑	นักศึกษ�กระทำ�ก�รต่อไปนี้ถือว่�ผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง

	 				(๑)		ดื่มสุร�หรือมีอ�ก�รมึนเม�ภ�ยในบริเวณมห�วิทย�ลัย

	 				(๒)		ประพฤติตนในทำ�นองชู้ส�วเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของมห�วิทย�ลัย

	 				(๓)		ก่อก�รทะเล�ะวิว�ทหรือมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดก�รแตกคว�มส�มัคคี

	 				(๔)		เล่นก�รพนันในบริเวณมห�วิทย�ลัย

	 				(๕)		ทำ�ล�ยทรัพย์สินของท�งร�ชก�ร	หรือทรัพย์สินของผู้อื่น

	 				(๖)		ครอบครองหรือนำ�อ�วุธเข้�ม�ในบริเวณมห�วิทย�ลัย

	 				(๗)		เสพหรือมีย�เสพติดไว้ในครอบครอง
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	 				(๘)		กระทำ�คว�มผิดในท�งอ�ญ�	โดยคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดให้จำ�คุก	เว้นแต่เป็น

คว�มผิดที่กระทำ�โดยประม�ทหรือคว�มผิดลหุโทษ

	 				(๙)		ทุจริตในก�รสอบ

	 				(๑๐)	ก�รอื่นที่มห�วิทย�ลัยได้กำ�หนดว่�เป็นก�รกระทำ�ผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง

	 ข้อ	๑๒	นักศึกษ�ผู้ใดกระทำ�คว�มผิดวินัยต�มที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้	ต้องได้รับโทษท�งวินัย

	 ข้อ	๑๓		โทษท�งวินัยมี	๔	สถ�น	คือ	

	 				(๑)		ว่�กล่�วตักเตือน

	 				(๒)		ทำ�ทัณฑ์บนเป็นล�ยลักษณ์อักษร

	 				(๓)		สั่งพักก�รศึกษ�	มีกำ�หนดไม่เกิน	๑	ปีก�รศึกษ�

	 				(๔)		ให้ออกจ�กสถ�นศึกษ�

	 ข้อ	๑๔		ก�รลงโทษต�มข้อ	๑๒	ใช้กับนักศึกษ�ที่กระทำ�คว�มผิด		ดังต่อไปนี้

	 				(๑)		ก�รว่�กล่�วตักเตือน		ใช้สำ�หรับนักศึกษ�ที่กระทำ�คว�มผิดไม่ร้�ยแรง

	 				(๒)		ก�รทำ�ทัณฑ์บน		ใช้สำ�หรับนักศึกษ�ที่ได้กระทำ�คว�มผิดซ้ำ�		หรือทำ�นองเดียวกับที่เคยถูกลงโทษว่�

กล่�วตักเตือนม�แล้ว		และมห�วิทย�ลัยเห็นว่�นักศึกษ�ผู้นั้นรู้สำ�นึกในก�รกระทำ�คว�มผิด	ก�รทำ�ทัณฑ์บนให้ทำ�เป็นหนังสือ

ลงล�ยมือชื่อนักศึกษ�ผู้กระทำ�คว�มผิดและอ�จเชิญบิด�		ม�รด�		หรือผู้ปกครอง	ม�บันทึกรับทร�บคว�มผิด	และรับรอง

ก�รทำ�ทัณฑ์บนไว้ก็ได้

	 				(๓)	ก�รสั่งพักก�รศึกษ�	ใช้สำ�หรับนักศึกษ�ที่กระทำ�คว�มผิดอย่�งร้�ยแรง	หรือเคยถูกลงโทษทำ�ทัณฑ์บน

ม�แล้วก�รลงโทษสั่งพักก�รศึกษ�ให้แจ้งเป็นล�ยลักษณ์อักษร		หรือเชิญบิด�		ม�รด�หรือผู้ปกครอง		ม�รับทร�บด้วย

		 ก�รสั่งพักก�รศึกษ�ของนักศึกษ�ต�มคำ�สั่งของมห�วิทย�ลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภ�คก�รศึกษ�ที่กระทำ�ผิด	 โดยให้

นับระยะเวล�ที่ถูกสั่งพักก�รศึกษ�เป็นระยะเวล�ก�รศึกษ�

	 นักศึกษ�ที่ถูกสั่งพักก�รศึกษ�จะต้องชำ�ระค่�ธรรมเนียมรักษ�สถ�นภ�พก�รเป็นนักศึกษ�

	 				(๔)	ก�รลงโทษให้ออกจ�กสถ�นศึกษ�		ใช้สำ�หรับนักศึกษ�ที่กระทำ�คว�มผิดอย่�งร้�ยแรง		ซึ่งได้แก่

ก�รประพฤติตนไม่สมควรแก่สภ�พของก�รเป็นนักศึกษ�อย่�งยิ่ง		หรือเคยถูกลงโทษให้พักก�รศึกษ�ม�แล้วไม่น้อยกว่�	๒	

ภ�คก�รศึกษ�		และมห�วิทย�ลัยเห็นว่�ผู้นั้นไม่ส�ม�รถกลับตัวเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีได้อีกแล้ว

หมวด	๒

ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย

	 ข้อ	๑๕	 	ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยอย่�งร้�ยแรงแก่นักศึกษ�	ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่�วห�ว่�กระทำ�ผิดวินัยให้

สอบสวนเพื่อให้ได้คว�มจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้�

	 ข้อ	 ๑๖	 นักศึกษ�ผู้ใดถูกกล่�วห�โดยมีหลักฐ�นต�มสมควรว่�ได้กระทำ�ผิดวินัยอย่�งร้�ยแรงหรือคว�มปร�กฏ

ต่อมห�วิทย�ลัยว่�นักศึกษ�ผู้ใดได้กระทำ�คว�มผิดอย่�งร้�ยแรง	 ให้มห�วิทย�ลัยแต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวนโดยพลัน	

เว้นแต่เป็นคว�มผิดที่ปร�กฏชัดแจ้งในกรณีดังต่อไปนี้	จะไม่สอบสวนหรืองดก�รสอบสวนก็ได้

	 					(๑)	กระทำ�คว�มผิดอ�ญ�จนต้องคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดว่�ผู้นั้นกระทำ�ผิด	จนได้รับโทษจำ�คุก	หรือโทษที่หนัก

กว่�จำ�คุก	เว้นแต่	เป็นโทษสำ�หรับคว�มผิดที่ได้กระทำ�โดยประม�ทหรือคว�มผิดลหุโทษ

	 					(๒)	กระทำ�ผิดวินัย	และได้ให้ถ้อยคำ�รับส�รภ�พเป็นหนังสือต่อคณะกรรมก�รสอบสวน

	 ข้อ	๑๗	คณะกรรมก�รสอบสวนต�มข้อ	๑๕	ประกอบด้วย	รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ�	เป็นประธ�น	และ

กรรมก�รอื่นอีกไม่น้อยกว่�	๕	คน	เป็นประธ�นกรรมก�ร	โดยต้องดำ�เนินก�รสอบสวนให้แล้วเสร็จภ�ยใน	๖๐	วันนับตั้งแต่

วันที่ได้รับคำ�สั่งแต่งตั้ง
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	 			ในก�รดำ�เนินก�รสอบสวนคณะกรรมก�รจะต้องแจ้งข้อกล่�วห�และสรุปพย�นหลักฐ�นที่จะสนับสนุนข้อกล่�วห�

เท่�ที่มีอยู่ให้ผู้กล่�วห�ทร�บ	โดยจะระบุชื่อพย�นหรือไม่ก็ได้	ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถูกกล่�วห�ชี้แจงและมีสิทธินำ�พย�นหลักฐ�นต่�งๆ

ทั้งพย�นบุคคลและพย�นเอกส�รม�เสนอต่อคณะกรรมก�รสอบสวนเพื่อพิจ�รณ�	ก่อนเสร็จสิ้นก�รพิจ�รณ�ของ

คณะกรรมก�รสอบสวน

	 ข้อ	๑๘	ก�รลงโทษนักศึกษ�ที่กระทำ�ผิดวินัยให้ทำ�เป็นหนังสือ	และให้สั่งลงโทษ	แจ้งสิทธิในก�รอุทธรณ์	รวมทั้ง

ระยะเวล�ในก�รอุทธรณ์ไว้ด้วย

	 				เมื่อได้สั่งลงโทษนักศึกษ�ผู้ใดแล้ว	ให้รีบแจ้งต่อบิด�	ม�รด�	หรือผู้ปกครองของนักศึกษ�และอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�

ของนักศึกษ�ผู้นั้น	เพื่อทร�บ

หมวด	๓

ก�รอุทธรณ์

	 ข้อ	๑๙	นักศึกษ�ผู้ใดถูกสั่งลงโทษต�มข้อบังคับนี้		ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำ�สั่งถูกลงโทษ	นักศึกษ�ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์

ได้	ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่กำ�หนดไว้ในหมวดนี้

	 ในระหว่�งอุทธรณ์ให้นักศึกษ�ยังคงได้รับโทษนั้น	เว้นแต่กรณีมีพฤติก�รณ์พิเศษอันควรได้รับก�รทุเล�ก�รบังคับ

ไว้ก่อน	ให้นักศึกษ�ยื่นคำ�ร้องต่ออธิก�รบดี	โดยแสดงเหตุผลที่ให้เห็นถึงพฤติก�รณ์พิเศษว่�เหตุใด	จึงสมควรทุเล�ก�รบังคับ

ไว้ก่อน	 ทั้งนี้ก�รที่ได้ยื่นอุทธรณ์	 ไม่ถือเป็นพฤติก�รณ์พิเศษ	 ห�กอธิก�รบดีพิจ�รณ�อนุญ�ตให้ทุเล�ก�รบังคับ	 ให้รอก�ร

บังคับไว้ก่อนเพื่อรอคำ�วินิจฉัยชี้ข�ดต�มข้อ	๒๕

	 ข้อ	 ๒๐	 ก�รอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ	 ให้ผู้อุทธรณ์ทำ�เป็นหนังสือและลงล�ยมือชื่อของตนในหนังสือนั้นด้วยและให้

อุทธรณ์ได้สำ�หรับตนเองเท่�นั้น	จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหม�ยให้คนอื่นอุทธรณ์แทนตนไม่ได้

	 ข้อ	๒๑	เพื่อประโยชน์ในก�รอุทธรณ์	ผู้ประสงค์จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคัดร�ยง�นก�รสอบสวนได้ส่วนบันทึก

ถ้อยคำ�พย�นบุคคลหรือเอกส�รอื่น	ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมก�รสอบสวนแล้วแต่กรณี	ที่จะอนุญ�ตให้ตรวจหรือคัด	

โดยให้คำ�นึงถึงเหตุผลและคว�มจำ�เป็นเป็นกรณีๆไป

	 ข้อ	๒๒	ให้มีคณะกรรมก�รอุทธรณ์คณะหนึ่งจำ�นวนไม่น้อยกว่�	๕	คนและไม่เกิน	๗	คน	โดยต้องมีผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง

นิติกร	หรือผู้ได้รับปริญญ�ท�งกฎหม�ยอย่�งน้อย	๑	คน	ซึ่งอธิก�รบดีแต่งตั้ง	และให้มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งเท่�ที่

อธิก�รบดีแต่งตั้ง

	 ข้อ	๒๓	คณะกรรมก�รอุทธรณ์มีอำ�น�จหน้�ที่	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	วินิจฉัยสั่งก�รเรื่องที่อุทธรณ์

	 	 (๒)	ออกคำ�สั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดม�ให้ถ้อยคำ�หรือให้ส่งเอกส�รหรือวัตถุใดๆม�เพื่อประกอบ

ก�รพิจ�รณ�ได้ต�มคว�มจำ�เป็น

	 	 (๓)	แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล	เพื่อพิจ�รณ�หรือปฏิบัติก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งซึ่งอยู่ในอำ�น�จของ

คณะกรรมก�รได้

	 	 (๔)	หน้�ที่อื่นๆ	ต�มที่มห�วิทย�ลัยมอบหม�ย

	 ข้อ	๒๔	ก�รอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ	ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมก�รภ�ยในเจ็ดวันทำ�ก�รนับจ�กวันทร�บคำ�สั่งหรือที่

ถือว่�ทร�บคำ�สั่ง

	 ข้อ	 ๒๕	 ในก�รอุทธรณ์ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมก�รโดยตรง	 และให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ�วินิจฉัย	

และสั่งก�รให้เสร็จภ�ยในสิบห้�วันนับจ�กวันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์	 สำ�นวนสอบสวนหรือเอกส�รที่เกี่ยวข้อง	 	 เว้นแต่มี

เหตุผลคว�มจำ�เป็นก็อ�จขย�ยเวล�ได้แต่ไม่เกินสิบห้�วันนับจ�กวันที่ครบกำ�หนด		ทั้งนี้	จะต้องบันทึกเหตุแห่งก�รนั้นไว้
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	 ข้อ	๒๖	ในกรณีที่คณะกรรมก�รเห็นว่�	ก�รสั่งลงโทษสมแก่คว�มผิด	หรือเห็นว่�ก�รสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้องหรือ

ไม่เหม�ะสมหรือไม่เป็นธรรม	 ให้เสนอคว�มเห็นชอบจ�กอธิก�รบดี	 เพื่อสั่งยกอุทธรณ์หรือเพิ่มโทษ	 หรือลดโทษ	 หรือยก

โทษ	แล้วแต่กรณี

	 คำ�วินิจฉัยต�มวรรคแรกให้ถือเป็นยุติ	และให้คณะกรรมก�รแจ้งคำ�วินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทร�บเป็นหนังสือโดยเร็ว

	 ข้อ	๒๗		ก�รนับระยะเวล�ต�มข้อบังคับนี้	ห�กเวล�สิ้นสุดตรงกับวันหยุดทำ�ก�รของมห�วิทย�ลัย	ให้นับวันเริ่ม

ทำ�ก�รถัดจ�กวันหยุดเป็นวันสุดท้�ยแห่งเวล�

	

	 	 	 ประก�ศ		ณ		วันที่		๒๙		เดือน	มิถุน�ยน		พ.ศ.	๒๕๕๒

	 	 	 	 	 	 	 (ศ�สตร�จ�รย์	ดร.ชัยยงค์		พรหมวงศ์)

	 	 	 	 	 	 	 	อุปน�ยกมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

วาดวย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรูทักษะและประสบการณ 

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

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

	 โดยที่เป็นก�รสมควรให้มีก�รปรับปรุงระเบียบมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	ว่�ด้วยก�รโอนผลก�รเรียนและก�ร

ยกเว้นก�รเรียน	พ.ศ.	๒๕๔๘	

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๗	ม�ตร�	๘	และม�ตร�	๑๘(๒)	แห่งพระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ	พ.ศ.	

๒๕๔๗	ประก�ศทบวงมห�วิทย�ลัย	เรื่อง	หลักเกณฑ์ก�รเทียบโอนผลก�รเรียนระดับปริญญ�เข้�สู่ก�รศึกษ�ในระบบ	พ.ศ.	

๒๕๔๕	 และประก�ศทบวงมห�วิทย�ลัย	 ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในก�รเทียบโอนผลก�รเรียนระดับปริญญ�	

พ.ศ.	๒๕๔๕	สภ�มห�วิทย�ลัยจึงว�งระเบียบเกี่ยวกับก�รโอนผลก�รเรียน	ก�รเทียบโอนผลก�รเรียน	และก�รเทียบโอน

คว�มรู้	ทักษะและประสบก�รณ์ต�มหลักสูตรที่เปิดสอนในมห�วิทย�ลัยและสถ�บันก�รศึกษ�อื่นดังนี้

	 ข้อ	๑	ระเบียบนี้เรียกว่�	“ระเบียบมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	ว่�ด้วย	ก�รโอนผลก�รเรียน	ก�รเทียบโอนผล

ก�รเรียนและก�รเทียบโอนคว�มรู้ทักษะและประสบก�รณ์	ต�มหลักสูตรของมห�วิทย�ลัย	พ.ศ.	๒๕๕๙”

	 ข้อ	๒	ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘	เป็นต้นไป

		 ข้อ	๓	ให้ยกเลิกระเบียบมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	ว่�ด้วยก�รโอนผลก�รเรียนและ

ก�รยกเว้นผลก�รเรียนร�ยวิช�	พ.ศ.	๒๕๔๘

		 ข้อ	๔	บรรด�ข้อบังคับ	ระเบียบ	คำ�สั่งหรือประก�ศอื่นใด	ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

		 ข้อ	๕	ในระเบียบนี้

	 	 “มห�วิทย�ลัย”		หม�ยคว�มว่�		มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

	 	 “สภ�มห�วิทย�ลัย”	หม�ยคว�มว่�	สภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

		 	 “สภ�วิช�ก�ร”	หม�ยคว�มว่�	สภ�วิช�ก�รมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

	 	 “อธิก�รบดี”		หม�ยคว�มว่�		อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

“หลักสูตร”	หม�ยคว�มว่�	หลักสูตรระดับปริญญ�ตรีและระดับบัณฑิตศึกษ�	ที่สภ�มห�วิทย�ลัย

อนุมัติ	และหลักสูตรของสถ�บันก�รอุดมศึกษ�อื่นที่สภ�มห�วิทย�ลัยให้ก�รรับรอง		 	

	 	 “ร�ยวิช�”	หม�ยคว�มว่�	ร�ยวิช�	ชุดวิช�	กระบวนวิช�ที่อยู่ในหลักสูตรที่สถ�บันอุดมศึกษ�รับรอง	

“นักศึกษ�”	หม�ยคว�มว่�	นักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีและระดับบัณฑิตศึกษ�	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด	

	 	 “อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”	 หม�ยถึง	 อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตรที่มีภ�ระหน้�ที่ในก�รบริห�รและ

พัฒน�หลักสูตรและก�รเรียนก�รสอน	ตั้งแต่ก�รว�งแผน	ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รติดต�มประเมินผลและก�รพัฒน�หลักสูตร
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	 	 “ก�รโอนผลก�รเรียน”	หม�ยคว�มว่�	ก�รขอโอนหน่วยกิต	และค่�ระดับคะแนนของร�ยวิช�ในระดับ

เดียวกัน	ที่ได้เคยศึกษ�ม�แล้วจ�กมห�วิทย�ลัยเพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของก�รศึกษ�ในมห�วิทย�ลัย

	 	 “ก�รเทียบโอนผลก�รเรียน”	หม�ยคว�มว่�	ก�รขอเทียบโอนหน่วยกิตของร�ยวิช�ในระดับเดียวกัน

ที่ได้เคยศึกษ�ม�แล้วจ�กสถ�บันอุดมศึกษ�อื่นที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง	เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของก�รศึกษ�ในมห�วิทย�ลัย

		 	 “ก�รเทียบโอนคว�มรู้	ทักษะและประสบก�รณ์”	หม�ยคว�มว่�	ก�รขอเทียบโอนคว�มรู้	ทักษะและ

ประสบก�รณ์	จ�กก�รศึกษ�นอกระบบและหรือก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัยของนักศึกษ�	เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่�

ร�ยวิช�ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ในมห�วิทย�ลัย

	 	 “สถ�บันอุดมศึกษ�”	 หม�ยคว�มว่�	 สถ�บันอุดมศึกษ�อื่นที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรองที่มีก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอนในระดับสูงกว่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ยหรือประก�ศนียบัตรชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญ�

		 ข้อ	๖	ก�รโอนผลก�รเรียน	มีหลักเกณฑ์	ดังนี้		 	

		 	 ๖.๑	นักศึกษ�ที่เคยศึกษ�ในหลักสูตรที่เปิดสอนในมห�วิทย�ลัยม�แล้วไม่เกิน	๑๐	ปี	 หรือสำ�เร็จก�ร

ศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยม�แล้วไม่เกิน	 ๑๐	 ปี	 อ�จขอโอนหน่วยกิตและค่�ระดับคะแนนของร�ยวิช�ในระดับเดียวกันที่ได้

เคยศึกษ�ม�แล้ว	เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของก�รศึกษ�	โดยยื่นคำ�ร้องต่อคณะภ�ยในระยะเวล�	๑๕	วันนับแต่วันเปิดภ�ค

เรียนที่เข้�ศึกษ�

		 	 ๖.๒	ร�ยวิช�ที่นำ�ม�ขอโอนผลก�รเรียน	ต้องมีเนื้อห�ส�ระครอบคลุมไม่น้อยกว่�ส�มในสี่ของร�ยวิช�

ใหม่ที่ขอโอน	 และจำ�นวนหน่วยกิตที่ขอโอนได้จะต้องไม่เกินส�มในสี่ของจำ�นวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญ�

ตรีที่รับโอน	 หรือไม่เกินหนึ่งในส�มของจำ�นวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ�ที่รับโอน	 	 และมห�วิทย�ลัย

อ�จให้โอนหน่วยกิตร�ยวิช�วิทย�นิพนธ์หรือก�รค้นคว้�อิสระแล้วแต่กรณี	ทั้งนี้ให้เป็นไปต�มประก�ศของมห�วิทย�ลัย

		 	 ในกรณีที่ขอโอนหน่วยกิตเกินจ�กที่กำ�หนดไว้	 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมก�รประจำ�คณะ	คณะ

กรรมก�รบัณฑิตศึกษ�ประจำ�คณะ	หรือคณะกรรมก�รบัณฑิตศึกษ�ระหว่�งคณะ		แล้วแต่กรณี	

		 	 กรณีก�รขอโอนหน่วยกิตไม่เป็นไปต�ม	ข้อ	๖.๑	และ	ข้อ	๖.๒	 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมก�ร

ประจำ�คณะ		 	

		 	 ๖.๓	ให้อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะขอโอน	พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รโอนผลก�รเรียนของนักศึกษ�ที่

ยื่นคำ�ร้อง	เฉพ�ะร�ยวิช�ที่มีผลก�รเรียนในหลักสูตรระดับปริญญ�ตรีไม่ต่ำ�กว่�	ระดับขั้น	C	หรือ	S	แล้วแต่กรณี	และใน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ�ไม่ต่ำ�กว่�	 ระดับขั้น	 B	หรือ	 S	หรือ	 P	แล้วแต่กรณี	 แล้วนำ�เสนอคณะกรรมก�รประจำ�คณะ	

คณะกรรมก�รบัณฑิตศึกษ�ประจำ�คณะ	หรือคณะกรรมก�รบัณฑิตศึกษ�ระหว่�งคณะ	แล้วแต่กรณี	เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ	

		 	 ๖.๔	ร�ยวิช�ที่ได้รับก�รอนุมัติให้โอนผลก�รเรียน	ให้บันทึกระเบียนก�รเรียนของนักศึกษ�โดยใช้ค่�

ระดับคะแนนเดิมที่ขอโอน	ในช่องระดับคะแนน	และให้นับหน่วยกิตที่ขอโอนรวมในเกณฑ์ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�	โดยบันทึก

ผลก�รเรียนเป็นร�ยวิช�

		 	 ๖.๕	นักศึกษ�ต้องชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รโอนผลก�รเรียนต�มที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด	ทั้งนี้จำ�นวน

ร�ยวิช�และผลก�รเรียนที่โอนได้	ให้นับรวมเป็นหน่วยกิตต�มหลักสูตรที่ศึกษ�ได้	และนำ�ไปคิดค่�ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

		 	 ๖.๖	นักศึกษ�ต้องลงทะเบียนและต้องมีเวล�ศึกษ�อยู่ในมห�วิทย�ลัยอย่�งน้อยหนึ่งปีก�รศึกษ�

		 ข้อ	๗	ก�รเทียบโอนผลก�รเรียน	มีหลักเกณฑ์ดังนี้		 	

		 	 ๗.๑	นักศึกษ�ที่เคยศึกษ�ในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถ�บันอุดมศึกษ�อื่นที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรองม�

แล้วไม่เกิน	๑๐	ปี	หรือสำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�อื่นที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรองม�แล้วไม่เกิน	๑๐	ปี	อ�จขอ



63คู่มือนักศึกษา
            ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2565

เทียบโอนหน่วยกิตร�ยวิช�ในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษ�ม�แล้ว	 เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของก�รศึกษ�	 โดยยื่นคำ�ร้องต่อ

คณะภ�ยในระยะเวล�	๑๕	วัน	นับตั้งแต่วันเปิดภ�คเรียนที่เข้�ศึกษ�		 	

		 	 ๗.๒	ร�ยวิช�ที่นำ�ม�ขอเทียบโอนผลก�รเรียน	ต้องมีเนื้อห�ส�ระครอบคลุมไม่น้อยกว่�ส�มในสี่

ของร�ยวิช�ใหม่ที่ขอเทียบ	และจำ�นวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จะต้องไม่เกินส�มในสี่ของจำ�นวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

ระดับปริญญ�ตรีที่รับโอน	หรือไม่เกินหนึ่งในส�มของจำ�นวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ�ที่รับโอน	และ

มห�วิทย�ลัยอ�จให้โอนหน่วยกิตร�ยวิช�วิทย�นิพนธ์หรือก�รค้นคว้�อิสระแล้วแต่กรณี	ทั้งนี้ให้เป็นไปต�มประก�ศของ

มห�วิทย�ลัย

		 	 กรณีก�รขอเทียบโอนผลก�รเรียนไม่เป็นไปต�ม	ข้อ	๗.๑	และ	ข้อ	๗.๒	ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมก�รประจำ�คณะ		 	

		 	 ๗.๓	ให้อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน	พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รเทียบโอนผลก�รเรียนของ

นักศึกษ�ที่ยื่นคำ�ร้อง	เฉพ�ะร�ยวิช�ที่มีผลก�รเรียนในหลักสูตรระดับปริญญ�ตรีไม่ต่ำ�กว่�	ระดับขั้น	C	หรือ	S	แล้วแต่

กรณี	และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ�ไม่ต่ำ�กว่�	ระดับขั้น	B	หรือ	S	หรือ	P	แล้วแต่กรณี	แล้วนำ�เสนอคณะกรรมก�ร

ประจำ�คณะ	คณะกรรมก�รบัณฑิตศึกษ�ประจำ�คณะ	หรือคณะกรรมก�รบัณฑิตศึกษ�ระหว่�งคณะ	แล้วแต่กรณี	เพื่อ

พิจ�รณ�อนุมัติ

		 	 ๗.๔	นักศึกษ�ต้องชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รเทียบโอนผลก�รเรียนต�มที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด	ทั้งนี้จำ�นวน

ร�ยวิช�และผลก�รเรียนที่เทียบโอนได้	 ให้นับรวมเป็นหน่วยกิตต�มหลักสูตรที่ศึกษ�ได้	 แต่ไม่ให้นำ�ผลก�รเรียนไปคิดค่�

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

		 	 ๗.๕	 ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรีม�แล้ว	 และเข้�ศึกษ�ในระดับอนุปริญญ�หรือปริญญ�ตรี

ในอีกส�ข�วิช�หนึ่ง	ให้ได้รับก�รเทียบโอนผลก�รเรียนในหมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไปทั้งหมดและหมวดเลือกเสรีทั้งหมด	โดยไม่

นำ�เงื่อนไขข้อ	๗.๑	และ	๗.๓	ม�พิจ�รณ�

		 	 ๗.๖	ร�ยวิช�ที่ได้รับก�รเทียบโอนผลก�รเรียนให้บันทึกระเบียนก�รเรียนของนักศึกษ�ใช้อักษรย่อ

	“S”	 (Satisfactory)	 ในช่องระดับคะแนน	สำ�หรับผู้ที่ได้รับก�รเทียบโอนผลก�รเรียนต�มข้อ	๗.๕	 ให้นับหน่วยกิตหมวด

วิช�ก�รศึกษ�ทั่วไปและหมวดวิช�เลือกเสรีรวมในเกณฑ์ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�	โดยบันทึกผลก�รเรียนเป็นร�ยวิช�

			 	 ๗.๗	นักศึกษ�ต้องลงทะเบียนและต้องมีเวล�ศึกษ�อยู่ในมห�วิทย�ลัยอย่�งน้อยหนึ่งปีก�รศึกษ�	

		 ข้อ	๘	ก�รเทียบโอนคว�มรู้	ทักษะและประสบก�รณ์	มีหลักเกณฑ์ดังนี้		 	

		 	 ๘.๑	 นักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย	 อ�จยื่นคำ�ร้องต่อคณะให้เทียบโอนคว�มรู้	 ทักษะและประสบก�รณ์

ของนักศึกษ�	เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่�ร�ยวิช�ที่เปิดสอนในหลักสูตรของมห�วิทย�ลัยในภ�คเรียนแรกที่เข้�ศึกษ�		

		 	 ๘.๒	 ให้อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน	 พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รเทียบโอนคว�มรู้	 ทักษะ

และประสบก�รณ์ของนักศึกษ�ที่ยื่นคำ�ร้อง	ด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ยทั้งด้วยก�รทดสอบ	ก�รประเมินแฟ้มสะสมง�น	หรือ

สังเกตพฤติกรรมต่�งๆ	 ให้ครอบคลุมลักษณะของนักศึกษ�ต�มม�ตรฐ�นของร�ยวิช�ที่เทียบโอน	 โดยผลก�รประเมินจะ

ต้องเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่�ระดับขั้น	C	หรือ	S	แล้วแต่กรณี	สำ�หรับร�ยวิช�ในหลักสูตรระดับปริญญ�ตรี	และไม่ต่ำ�กว่�	ระดับ

ขั้น	B	หรือ	S	หรือ	P	แล้วแต่กรณี	สำ�หรับร�ยวิช�ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ�	แล้วนำ�เสนอคณะกรรมก�รประจำ�คณะ	

คณะกรรมก�รบัณฑิตศึกษ�ประจำ�คณะ	หรือคณะกรรมก�รบัณฑิตศึกษ�ระหว่�งคณะ	แล้วแต่กรณี	เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

		 	 ๘.๓	จำ�นวนหน่วยกิตที่จะเทียบโอนได้จะต้องไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำ�นวนหน่วยกิต

รวมของหลักสูตรระดับปริญญ�ตรีท่ีขอเทียบและไม่เกินหน่ึงในส่ีของจำ�นวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ�

ที่ขอเทียบ	ทั้งนี้นักศึกษ�ต้องชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รเทียบโอนต�มที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด		
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		 	 ๘.๔	 ร�ยวิช�ที่ได้รับก�รเทียบโอนคว�มรู้	 ทักษะและประสบก�รณ์	 ให้บันทึกระเบียนก�รเรียนของ

นักศึกษ�ใช้อักษรย่อ	“S”	(Satisfactory)	ในช่องระดับคะแนน	โดยบันทึกผลก�รเรียนเป็นร�ยวิช�

		 	 ๘.๕	 คว�มรู้	 ทักษะและประสบก�รณ์ที่เทียบโอนได้	 ให้รวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตรที่ศึกษ�	 แต่ไม่

ให้นำ�ผลก�รเรียนไปคิดค่�ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม		 	

		 		 ๘.๖	นักศึกษ�ต้องลงทะเบียนและต้องมีเวล�ศึกษ�อยู่ในมห�วิทย�ลัยอย่�งน้อยหนึ่งปีก�รศึกษ�		

		 ข้อ	 ๙	 ให้อธิก�รบดีรักษ�ก�รต�มระเบียบนี้	 และมีอำ�น�จวินิจฉัยตีคว�มเกี่ยวกับปัญห�ก�รใช้ต�มระเบียบนี้	

และออกคำ�สั่ง	ประก�ศ	หรือแนวปฏิบัติเพื่อดำ�เนินก�รต�มระเบียบนี้

	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๕	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๕๕๙

										

				 	 	 					

						

	 	 	 	 	 	 (ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	น�ยแพทย์สมพร		โพธิน�ม)

	 	 	 	 	 	 				น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ว่าด้วย	การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา	นักศึกษาภาคปกติ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๙

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

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่ อคราวประชุมครั้งที่ ๑ (๖๙)/๒๕๕๖ เมื่ อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ได้มีมติออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษานักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สาระสำาคัญเน้นการเก็บค่าบำารุงการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเมื่ อได้นำาระเบียบดังกล่าวไปใช้แล้ว

ปรากฏว่ามีปญหาในการปฏิบัติทางการบริหารการเรียนการสอนจากการเก็บค่าบำารุงการศึกษาในภาคเรียนที่ ๓ ในประเด็น

นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าบำารุงการศึกษาในภาคเรียนดังกล่าวหรือไม่

เพื่ อให้การปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะพยาบาลศาสตร์ได้นำาระเบียบดังกล่าว

ให้ทบทวน และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในคราวประชุมครั้งที่ ๙ (๑๐๙)/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ให้ดำาเนินการแก้ไขระเบียบให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา

นักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ ใช้บังคับย้อนหลังไปบังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติที่เข้าศึกษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตลอดไป

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ (๔) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบำารุง

การศึกษา นักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (๒๕๕๕) และให้ ใช้ความต่อไปนี้แทน

(๔) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้ชำาระเงินแบบเหมาจ่ายปีการศึกษาละ ๙๐,๐๐๐

บาท โดยแบ่งชำาระในภาคการศึกษาที่ ๑ จำานวน ๔๕,๐๐๐ บาท และภาคการศึกษาที่ ๒ จำานวน ๔๕,๐๐๐ บาท

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพื่ อประโยชน์ในการปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้

ในกรณีที่เกิดปญหาจาการใช้ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและคำาวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙    

      (ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร  โพธินาม)

           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ว่าด้วย	การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา	นักศึกษาภาคปกติ	(ฉบับที่	๓)		พ.ศ.	๒๕๕๘

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำารุง

การศึกษา นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่ อให้การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษาสำาหรับนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา 

นักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖ (๙), (๑๐) และ (๑๑) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการ

รับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕

  (๙) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๑,๐๐๐  บาท

 (๑๐) ค่าธรรมเนียมคู่มือนักศึกษาใหม่   ๒๕๐   บาท

 (๑๑) ค่าธรรมเนียมบัตรประจำาตัวนักศึกษา   ๑๐๐ บาท

 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพื่ อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้

  ในกรณีที่เกิดปญหาจากการใช้ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและคำาวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวให้ถือ

เป็นที่สุด 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

      (ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร  โพธินาม)

           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ว่าด้วย		การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา	นักศึกษาภาคปกติ	(ฉบับที่	๒)

พ.ศ.	๒๕๕๖

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำารุง

การศึกษา นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่ อให้การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษาสำาหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์

ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา 

นักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”

 ข้อ ๒. ระเบียบนี้ ให้ ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๕ (๔) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย

การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕

 (๔) “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาคเรียนละ ๔๕,๐๐๐ บาท 

ให้ชำาระเงินแบบเหมาจ่ายโดยกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บาท หากเกิน ๑๐ 

หน่วยกิต ให้ชำาระภาคเรียนละ ๔๕,๐๐๐ บาท”

 ข้อ ๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพื่ อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้

 ในกรณีที่เกิดปญหาจากการใช้ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและคำาวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวให้ถือ

เป็นที่สุด

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                                  (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร  โพธินาม)

             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ว่าด้วย	การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา	นักศึกษาภาคปกติ	พ.ศ.	๒๕๕๕

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

 เพื่ อให้การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา 

นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป    

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

  “เงินค่าบำารุงการศึกษา” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามข้อ ๕ และผลประโยชน์

ที่เกิดจากเงินค่าบำารุงการศึกษาหรือเงินอื่นใดที่ข้อบังคับหรือระเบียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภา

มหาวิทยาลัยกำาหนดให้เป็นเงินค่าบำารุงการศึกษา

 ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเก็บเงินค่าบำารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังนี้

(๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท 

               ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหน่วยกิตน้อยกว่าแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ ให้ชำาระเงิน

แบบเหมาจ่ายโดยกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๔,๒๐๐  บาท หากเกิน ๑๐ หน่วยกิตให้ชำาระ

ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท

 (๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท 

               ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหน่วยกิตน้อยกว่าแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ ให้ชำาระเงิน

แบบเหมาจ่ายโดยกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๕,๒๐๐ บาท หากเกิน ๑๐ หน่วยกิตให้ชำาระ

ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท

 (๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท

               ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหน่วยกิตน้อยกว่าแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ ให้ชำาระเงิน

แบบเหมาจ่ายโดยกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท หากเกิน ๑๐ หน่วยกิตให้ชำาระ

ภาคเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท
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 ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้

 (๑) ค่าสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่เกิน ๕๐๐ บาท

 (๒) ค่าธรรมเนียมการออกใบรายงานผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ที่นักศึกษา

ยื่นคำาร้องขอเพื่อแทนฉบับเดิมที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว ฉบับละ ๑๐๐ บาท และค่าออกเอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือ

รับรอง ใบแทนเอกสารที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว ฉบับละ ๕๐ บาท 

 (๓) ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำาหนดให้ชำาระดังนี้

  (๓.๑)  ๓๐ วันแรกนับตั้งแต่กำาหนดวันชำาระเงินลงทะเบียนสิ้นสุด ปรับวันละ ๒๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท

  (๓.๒)  หากพ้นกำาหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ตาม (๓.๑) แต่ไม่เกิน ๖๐ วันนับตั้งแต่กำาหนดวันชำาระเงิน

ลงทะเบียนสิ้นสุด ปรับวันละ ๒๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

  (๓.๓) หากพ้นกำาหนดระยะเวลา ๖๐ วัน ตาม (๓.๑) และ (๓.๒) ปรับวันละ ๒๐ บาท 

แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท

 (๔) การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้ชำาระเงินค่าบำารุงมหาวิทยาลัย ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท ในกรณีที่

นักศึกษาไม่สามารถมาศึกษาในภาคเรียนนั้น

 (๕) การขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาใหม่ เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่ชำาระค่าบำารุงการศึกษา ให้ชำาระ

เงินค่าขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษาใหม่  ๒๐๐ บาท และให้ชำาระเงินค่าบำารุงมหาวิทยาลัยตามจำานวนภาคเรียนที่ค้างชำาระ

ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท

 (๖) ค่าบำารุงหอพักให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

 (๗) ค่าประกันของเสียหาย ๓๐๐ บาท และในกรณีที่มีเงินค่าประกันของเสียหายคงเหลือเมื่อสำาเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะต้องขอรับเงินคืนภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สำาเร็จการศึกษา

 (๘) ค่ากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษาละ ๓๐๐ บาท 

 ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามข้อ ๕ ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับตั้งแต่วัน

เปิดภาคเรียน เมื่อพ้นกำาหนดเวลาชำาระเงินแล้วนักศึกษาสามารถชำาระเงินได้ โดยต้องชำาระค่าปรับตามที่กำาหนดไว้ ในข้อ 

๖ (๓) แต่ต้องชำาระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาค  ๑ สัปดาห์

 ข้อ ๘ การยื่นคำาร้องชำาระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๖ (๔) ต้องดำาเนินการให้เสร็จสิ้น

ก่อนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห์ เมื่อพ้นกำาหนดนี้แล้วให้นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๙ เงินค่าบำารุงการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไปแล้ว จะไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ

 ข้อ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าสอนนักศึกษาและค่าใช้จ่ายในการบริการและดำาเนินการโดยออกเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

 ข้อ ๑๑ การซื้อ การจ้าง ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินอื่นใด ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เว้นแต่สภา

มหาวิทยาลัยจะได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 ข้อ ๑๒ เงินค่าบำารุงการศึกษาตามระเบียบนี้ ให้จัดตั้งเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและอาจารย์ได้ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยเห็นชอบ

 ข้อ ๑๓ การเก็บเงินตามระเบียบนี้ ให้ ใช้ ใบเสร็จรับเงินค่าบำารุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมตามที่สภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบ

 ข้อ ๑๔ ในกรณีนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่มีสิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของกระทรวงการคลัง

ให้มหาวิทยาลัยทำาหนังสือรับรองแสดงรายละเอียดการจ่ายต่างๆแล้วทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๕  เงินที่เก็บตามระเบียบนี้ ให้ ใช้จ่ายในกิจการของมหาวิทยาลัยและใช้จ่ายตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ 

 ข้อ ๑๖  ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างประเทศหรือโครงการพิเศษ ให้เรียกเก็บเงินค่าบำารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
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การศึกษาในอัตราที่เห็นสมควร โดยออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

 ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการใช้ระเบียบนี้

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

            

         

        (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์)

                อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ว่าด้วย	การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา	การจัดการศึกษาเพื่	อประชาชน	(ฉบับที่	๒)		

พ.ศ.	๒๕๕๘

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

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำารุง

การศึกษา การจัดการศึกษาเพื่ อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่ อให้การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา การจัดการศึกษา

เพื่ อประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัด

ตั้งมหาวิทยาลัย

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา 

การจัดการศึกษาเพื่ อประชาชน (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ ”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖ (๙), (๑๐) และ (๑๑) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการ

รับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่ อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕

  (๙) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๑,๐๐๐  บาท

 (๑๐) ค่าธรรมเนียมคู่มือนักศึกษาใหม่    ๒๕๐   บาท

 (๑๑) ค่าธรรมเนียมบัตรประจำาตัวนักศึกษา ๑๐๐ บาท

 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำานาจออกประกาศหรือคำาสั่งเพื่ อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้

  ในกรณีที่เกิดปญหาจากการใช้ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและคำาวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวให้ถือ

เป็นที่สุด 

  ประกาศ ณ วันที่   ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

      (ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร  โพธินาม)

             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ว่าด้วย	การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา	การจัดการศึกษาเพื่	อประชาชน	พ.ศ.	๒๕๕๕

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

 เพื่ อให้การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประกอบกับข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่ อประชาชน พ.ศ.๒๕๔๙ สภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา 

การจัดการศึกษาเพื่ อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕ ”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป    

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

  “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

  “เงินค่าบำารุงการศึกษา” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามข้อ ๕ และผลประโยชน์

ที่เกิดจากเงินค่าบำารุงการศึกษาหรือเงินอื่ นใดที่ข้อบังคับหรือระเบียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย

กำาหนดให้เป็นเงินค่าบำารุงการศึกษา

 ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเก็บเงินค่าบำารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังนี้

(๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท 

               ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหน่วยกิตน้อยกว่าแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ ให้ชำาระเงิน

แบบเหมาจ่ายโดยกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๗ หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๔,๒๐๐  บาท หากเกิน ๗ หน่วยกิตให้ชำาระ

ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท

 (๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท 

               ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหน่วยกิตน้อยกว่าแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ ให้ชำาระเงิน

แบบเหมาจ่ายโดยกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๗ หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๕,๒๐๐ บาท หากเกิน ๗หน่วยกิตให้ชำาระภาค

เรียนละ ๗,๕๐๐ บาท

 (๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท

               ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหน่วยกิตน้อยกว่าแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ ให้ชำาระเงิน

แบบเหมาจ่ายโดยกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๗ หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท หากเกิน ๗ หน่วยกิตให้ชำาระภาค

เรียนละ ๙,๐๐๐ บาท
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 ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้

 (๑) ค่าสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่เกิน ๕๐๐ บาท

 (๒) ค่าธรรมเนียมการออกใบรายงานผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ที่นักศึกษา

ยื่นคำาร้องขอเพื่อแทนฉบับเดิมที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว ฉบับละ ๑๐๐ บาท และค่าออกเอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือ

รับรอง ใบแทนเอกสารที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว ฉบับละ ๕๐ บาท 

 (๓) ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำาหนดให้ชำาระดังนี้

  (๓.๑)  ๓๐ วันแรกนับตั้งแต่กำาหนดวันชำาระเงินลงทะเบียนสิ้นสุด ปรับวันละ ๒๐ บาท

แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท

  (๓.๒)  หากพ้นกำาหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ตาม (๓.๑) แต่ไม่เกิน ๖๐ วันนับตั้งแต่กำาหนดวันชำาระเงิน

ลงทะเบียนสิ้นสุด ปรับวันละ ๒๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

  (๓.๓) หากพ้นกำาหนดระยะเวลา ๖๐ วัน ตาม (๓.๑) และ (๓.๒) ปรับวันละ ๒๐ บาท 

แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท

 (๔) การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้ชำาระเงินค่าบำารุงมหาวิทยาลัย ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท ในกรณีที่

นักศึกษาไม่สามารถมาศึกษาในภาคเรียนนั้น

 (๕) การขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาใหม่ เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่ชำาระค่าบำารุงการศึกษา ให้ชำาระ

เงินค่าขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษาใหม่ ๕๐๐ บาท และให้ชำาระเงินค่าบำารุงมหาวิทยาลัยตามจำานวนภาคเรียนที่ค้างชำาระ

ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท

 (๖) ค่าบำารุงหอพักให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

 (๗) ค่าประกันของเสียหาย ๓๐๐ บาท และในกรณีที่มีเงินค่าประกันของเสียหายคงเหลือเมื่อสำาเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะต้องขอรับเงินคืนภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สำาเร็จการศึกษา

 (๘) ค่ากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษาละ ๓๐๐ บาท 

 ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามข้อ ๕ ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับตั้งแต่วัน

เปิดภาคเรียน เมื่อพ้นกำาหนดเวลาชำาระเงินแล้วนักศึกษาสามารถชำาระเงินได้ โดยต้องชำาระค่าปรับตามที่กำาหนดไว้ ในข้อ 

๖ (๓) แต่ต้องชำาระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาค  ๑ สัปดาห์

 ข้อ ๘ การยื่นคำาร้องชำาระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๖ (๔) ต้องดำาเนินการให้เสร็จสิ้น

ก่อนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห์ เมื่อพ้นกำาหนดนี้แล้วให้นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๙ เงินค่าบำารุงการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไปแล้ว จะไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ

 ข้อ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าสอนนักศึกษาและค่าใช้จ่ายในการบริการและดำาเนินการโดยออกเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

 ข้อ ๑๑ การซื้อ การจ้าง ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินอื่นใด ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เว้นแต่สภา

มหาวิทยาลัยจะได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 ข้อ ๑๒ เงินค่าบำารุงการศึกษาตามระเบียบนี้ ให้จัดตั้งเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและอาจารย์ได้ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยเห็นชอบ

 ข้อ ๑๓ การเก็บเงินตามระเบียบนี้ ให้ ใช้ ใบเสร็จรับเงินค่าบำารุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมตามที่สภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบ

 ข้อ ๑๔ ในกรณีนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่มีสิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของกระทรวงการ

คลัง ให้มหาวิทยาลัยทำาหนังสือรับรองแสดงรายละเอียดการจ่ายต่างๆแล้วทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๕  เงินที่เก็บตามระเบียบนี้ ให้ ใช้จ่ายในกิจการของมหาวิทยาลัยและใช้จ่ายตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ 
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 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างประเทศหรือโครงการพิเศษ ให้เรียกเก็บเงินค่าบำารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

การศึกษาในอัตราที่เห็นสมควร โดยออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

 ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการใช้ระเบียบนี้

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

            

         

        (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์)

               อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ว่าด้วย	เงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหม่	พ.ศ.	๒๕๕๔

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

  เพื่ อให้การจัดการศึกษาและดำาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาได้ผลตามความมุ่งหมายอาศัยอำานาจ

ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึง

วางระเบียบว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย เงินค่าธรรมเนียมกิจกรรม

นักศึกษาใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔”

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ ใช้บังคับนักศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

เป็นต้นไป

  ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คำาสั่ง หรือข้อบังคับอื่ นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ ใช้ระเบียบนี้แทน

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

   “คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะบุคคลที่มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ   

ควบคุม ดูแล ในการอนุมัติการใช้จ่ายเงิน

        ตามระเบียบนี้

   “กิจกรรมนักศึกษาใหม่” หมายความว่า กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาภาคปกติ

        ที่เพิ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

        ร้อยเอ็ด

  ข้อ ๕ เงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ตามระเบียบนี้ คือ เงินที่เข้าในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้

     (๑)  เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาเพื่ อการนี้

     (๒)  เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่ อการปฐมนิเทศนักศึกษา

     (๓)  เงินที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการปฐมนิเทศนักศึกษา

     (๔)  เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินค่าธรรมเนียมการปฐมนิเทศนักศึกษา

  ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยเก็บเงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหม่จากนักศึกษาได้คนละไม่

เกิน ๑,๕๐๐ บาท

  เพื่ อประโยชน์สูงสุดในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอาจออกประกาศ

อื่ นใดที่ไม่ขัดหรือแย้งกับการเก็บเงินตามวรรคหนึ่งได้

  ข้อ ๗ เงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหม่ จะใช้จ่ายได้ ในลักษณะต่างๆ ดังนี้

     (๑)  การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาให้กับนักศึกษาเข้าใหม่

     (๒)  การจัดกิจกรรมเพื่ อนักศึกษาเข้าใหม่

     (๓)  การจัดเตรียมเพื่ อการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่
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     (๔)  การจัดทำาประกันอุบัติเหตุเพื่อนักศึกษา

     (๕)  การจัดทำากิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

 ข้อ ๘ ผู้ที่ชำาระเงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหม่ช้ากว่ากำาหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะให้

ผ่อนผันได้ แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันกำาหนดให้ชำาระเงิน

 ข้อ ๙ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน

กรรมการ คณบดีและผู้อำานวยการวิทยาลัยหรือผู้แทน หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ

ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ เหรัญญิกองค์การนักศึกษาภาคปกติเป็นกรรมการ ผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษา

เป็นกรรมการและเลขานุการ

 ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่และรับผิดชอบในการอนุมัติและควบคุมการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียม

กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้เป็นไปตามข้อ ๗ แห่งระเบียบนี้และโดยประหยัดทั้งนี้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

     (๑)  หน่วยงานซึ่งจะเป็นผู้ขอใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหม่ จะต้องเสนอโครงการ 

ตลอดจนงบประมาณรายจ่ายที่จำาเป็นต้องใช้ ในแต่ละโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการก่อน จึงดำาเนินการ

เบิกจ่ายได้

     (๒)  ผู้ทำาหน้าที่เบิกจ่ายจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบโครงการ สำาหรับวิธีการเบิกจ่ายให้อนุโลม

ตามระเบียบของทางราชการและมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

 ข้อ ๑๑ วิธีการเก็บรักษาเงิน ให้ประธานกรรมการ เบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหม่ แล้วนำาฝาก

ธนาคารพาณิชย์ในนามคณะกรรมการ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด” 

 ในการเบิกจ่าย เพื่อให้จ่ายตามรายการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ ให้คณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน โดยมี

ประธานกรรมการ อาจารย์จำานวนหนึ่งคน และนักศึกษาจำานวนหนึ่งคน ลงนามร่วมกัน

 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี จากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หรือตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร เพื่อทำาบัญชีรับจ่าย พร้อมทั้งเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้สามารถตรวจสอบได้และเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ต้อง

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งยอดเงินคงเหลือต่อคณะกรรมการ

  ให้อธิการบดี แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหม่ และรายงานผลการ

ตรวจสอบต่ออธิการบดี

  ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดให้กรณีที่เกิดปญหา

จากการใช้ระเบียบนี้

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

                                                                       (ลงชื่อ)

        (ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  เกษมทรัพย์)

        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ว่าด้วย	การยกเว้นค่าบำารุงการศึกษาสำาหรับนักศึกษาที่สร้างชื่	อเสียง

ให้แก่มหาวิทยาลัย		พ.ศ.	๒๕๕๑

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

เพื่ อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถที่มีความสามารถ และได้สร้างชื่ อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถให้สูงยิ่งขึ้น 

อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงวางระเบียบ

ว่าด้วย การยกเว้นเงินค่าบำารุงการศึกษา สำาหรับนักศึกษาที่สร้างชื่ อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การยกเว้นเงินค่าบำารุงศึกษาสำาหรับ

นักศึกษาที่สร้างชื่ อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

  “ มหาวิทยาลัย ” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  “ สภามหาวิทยาลัย ” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  “ อธิการบดี ” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

  “ นักศึกษา ” หมายความว่า นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งภาคปกติ 

และภาค กศ.ปช.

 ข้อ ๔ นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณายกเว้นค่าบำารุงการศึกษาตามระเบียบนี้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  ๔.๑ มีความประพฤติเรียบร้อย

  ๔.๒ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจบการศึกษาได้

  ๔.๓ กิจกรรมที่แสดงความสามารถนั้น สอดรับกับปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

๔.๔ นักศึกษาได้แสดงความสามารถโดยการสมัครเข้าแข่งขัน ประกวดหรืออื่ นๆ นามของมหาวิทยาลัย

ยกเว้น กิจกรรมนั้นๆ เป็นการจัดในระดับชาติหรือนานาชาติ อาจสมัครเข้าแข่งขันนามอื่ นๆ ก็ได้

๔.๕ มีสภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อเนื่ องถึงภาคเรียนที่ขอใช้สิทธิการยกเว้นเงินค่าบำารุงการศึกษา

 ข้อ ๕ ประเภทความสามารถที่จะได้รับการพิจารณา

  ๕.๑ ความสามารถทางด้านกีฬา

  ๕.๒ ความสามารถทางด้านวิชาการ

  ๕.๓ ความสามารถทางด้านกิจกรรมอื่ น

 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ในการพิจารณายกเว้นเงินค่าบำารุงการศึกษา

๖.๑ ทางด้านการกีฬา นักศึกษาที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาในระดับภาคระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติให้ได้รับการยกเว้นค่าบำารุงการศึกษาภาคเรียนถัดไปเป็นเวลา  ๑  ภาคเรียน

   ๖.๒ ทางด้านวิชาการ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับภาค หรือนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ

ให้ได้รับการยกเว้นค่าบำารุงการศึกษาภาคเรียนถัดไปเป็นเวลา  ๑  ภาคเรียน
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  ๖.๓ ทางด้านอื่น นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันหรือประกวดทางด้านกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากกีฬาและ

วิชาการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๗ ในกรณีที่นักศึกษาตามข้อ ๖ ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าบำารุงการศึกษาในขณะที่กำาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน

สุดท้ายของหลักสูตร ให้ได้รับการยกเว้นค่าบำารุงการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายที่กำาลังศึกษาตามหลักสูตรนั้น ในกรณี

ตามวรรคหนึ่ง หากนักศึกษาได้ชำาระค่าบำารุงการศึกษาสำาหรับภาคการศึกษานั้นไปแล้ว ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิถอนคืนค่า

บำารุงการศึกษาได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๘ สิทธิการได้รับการยกเว้นค่าบำารุงการศึกษา จะสิ้นสุดเมื่อนักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาใน

ระดับและสาขาที่กำาลังศึกษาอยู่นั้น

 ข้อ ๙ แนวปฏิบัติในการยกเว้นค่าบำารุงการศึกษาตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการใช้ระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

       (ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี   เกษมทรัพย์)

       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ว่าด้วย	การจัดกิจกรรมนักศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๐

--------------

 เพื่ อให้การจัดกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปอย่างกว้างขวางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำานาจตามความ

ในมาตรา ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงวางระเบียบ

ไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วยการจัดกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”

 ข้อ ๒ ระเบียบให้ ใช้บังคับกับนักศึกษา ภาคปกติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คำาสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอื่ นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ คำาว่า

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  “ฝ่ายกิจการนักศึกษา”  หมายความว่า  ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตร

  “กิจกรรมนักศึกษา”  หมายความว่า  กิจกรรมที่นักศึกษาต้องร่วมปฏิบัติตาม ระเบียบนี้

  “นักศึกษา”         หมายความว่า     นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 ข้อ ๕ กิจกรรมนักศึกษา มี ๒ ประเภท

 ๕.๑ กิจกรรมบังคับ หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีทุกคนต้องร่วมปฏิบัติ

โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

       ๕.๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตร

  ๕.๒.๑ กิจกรรมชมรม หมายถึง กิจกรรมที่นักศึกษาที่เป็นสมาชิกของชมรมนั้นร่วมกันจัดขึ้น

  ๕.๒.๒ กิจกรรมเลือก หมายถึง กิจกรรมที่นักศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ร่วมกันจัดขึ้นเพื่ อสนองความต้องการความสนใจ ความถนัดของนักศึกษาในกลุ่มนั้น ๆ 

 ข้อ ๖ การร่วมกิจกรรมในรอบ ๑ ปีการศึกษา

    กิจกรรมตามข้อ ๕.๑ นักศึกษาทุกคนต้องร่วมปฏิบัติทุกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

    กิจกรรมตามข้อ ๕.๒.๑ นักศึกษาต้องร่วมปฏิบัติอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ กิจกรรม

    กิจกรรมตามข้อ ๕.๒.๒ นักศึกษาต้องร่วมปฏิบัติอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ กิจกรรม

ข้อ ๗ การร่วมกิจกรรมตามข้อ ๖ ให้นักศึกษาทุกคนบันทึกลงในสมุดกิจกรรมโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนั้นๆ

และอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาลงลายมือชื่ อรับรอง

ข้อ ๘ การจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกประเภท ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยกำากับดูแลและ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 ข้อ ๙  การจัดกิจกรรมตาม ข้อ ๕.๒.๑ ข้อ ๕.๒.๒ ต้องจัดทำาเป็นโครงการ มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำารับรองได้รับ

ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายกิจการนักศึกษา
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 ข้อ ๑๐ หากนักศึกษาคนใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ ๕ ได้ครบ ต้องเสนอกิจกรรมเพื่อขออนุญาต

ปฏิบัติชดเชย ต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา และต้องปฏิบัติให้ครบก่อนสำาเร็จการศึกษา

 ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอใบรับรองความประพฤติเพื่อประกอบเป็นหลักฐานขอสำาเร็จการศึกษาต้องร่วม

กิจกรรมตามข้อ 5 ครบถ้วน ถ้าไม่ครบถ้วนต้องได้ดำาเนินการตามข้อ ๑๐ สมบูรณ์แล้ว 

 ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการใช้

ระเบียบนี้

 ประกาศ ณ วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๐

              (ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์)

            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ระเบียบสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

ว่าด้วยการใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา		พ.ศ.	๒๕๔๔

---------------------

 เพื่ อให้การใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของสถาบัน ให้เหมาะสมและบังเกิดผลดีต่อการพัฒนากีฬาสถาบัน อาศัย

อำานาจตามความในมาตรา ๓๐(๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ สภาประจำาสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด 

จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการใช้จ่าย เกี่ยวกับ  

การกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ ให้ ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓  บรรดา ระเบียบ คำาสั่ง หรือข้อบังคับอื่ นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

  “สถาบัน”       หมายความว่า  สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

  “สภาประจำาสถาบัน”    หมายความว่า  สภาประจำาสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด 

  “อธิการบดี”       หมายความว่า  อธิการบดีสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

ข้อ ๕   กีฬาที่เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ คือ กีฬาที่สถาบันกำาหนด หรือหน่วยงาน อื่ นจัด และสถาบัน

 พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าร่วมการแข่งขัน

 ข้อ ๖   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาตามข้อ ๕ ให้พิจารณาจ่ายอย่างประหยัด ดังนี้

        ๖.๑  ค่าสมัครเป็นสมาชิก ค่าบำารุงประจำาปี ค่าสมัครแข่งขัน จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง

        ๖.๒  ค่าอุปกรณ์สำาหรับฝึกซ้อมหรือแข่งขัน ให้จ่ายอย่างประหยัด

        ๖.๓  ค่าน้ำาเลี้ยงในการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันของนักกีฬาจ่ายได้ไม่เกิน คนละ ๒๐ บาท  ต่อวัน

        ๖.๔  ค่าเก็บตัวนักกีฬา รวมทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม ให้จ่ายเป็นค่าอาหารไม่เกินคนละ ๑๐๐ บาท

ต่อวัน และให้เก็บตัวฤดูการแข่งขันละ ไม่เกิน ๒๐วัน

        ๖.๕  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกซ้อมหรือแข่งขัน

  ๑) ค่าพาหนะเดินทาง ให้จ่ายค่าโดยสารยานพาหนะประจำาทางที่ประหยัดและเหมาะสมในกรณีที่จ้าง

เหมาให้จ่ายได้ตามที่สถาบันเห็นสมควร

  ๒)  ค่าอาหารไม่เกินคนละ ๑๒๐ บาท ต่อวัน

  ๓)  ค่าที่พักไม่เกินคนละ ๑๒๐ บาท ต่อวัน

๖.๖ ค่าเช่าหรือค่าบำารุงสถานที่ อุปกรณ์สำาหรับฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน ให้จ่ายตามข้อตกลงของคณะ

กรรมการจัดการแข่งขัน

         ๖.๗  ค่าช่วยเหลือกีฬาระหว่างสถานศึกษาให้จ่ายตามข้อตกลงของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

         ๖.๘  ค่าเวชภัณฑ์จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

  ๖.๙  ค่ารักษาพยาบาลนักกีฬา ที่ประสบอุบัติเหตุ หรือป่วย เนื่ องจากการ ฝึกซ้อม หรือการแข่งขัน 

จ่ายได้เท่าที่เห็น สมควร แต่ต้องไม่เกินจำานวนที่โรงพยาบาลของทางราชการเรียกเก็บ
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       ๖.๑๐  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค จ่ายได้ตาม

ระเบียบราชการ ส่วนเจ้าหน้าที่ประจำาสนามให้จ่ายเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เกินคนละ ๑๐๐ บาท ต่อวัน

       ๖.๑๑  ค่ารางวัลผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน จ่ายได้ไม่เกินอัตราที่สมาคมกีฬาในความควบคุมของคณะกรรมการ

โอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่กำาหนดไว้

       ๖.๑๒  ค่าตอบแทน ค่ารางวัล ของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการรับรองนักกีฬา 

ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเตรียมทีม และจัดการแข่งขัน จ่ายได้ตามที่สถาบันเห็นสมควร

       ๖.๑๓  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ่ายได้ตามที่สถาบันเห็นสมควร

 ข้อ ๗ ให้สถาบันจัดทำาโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาไว้ ในงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา เพื่อ

จ่ายตามระเบียบนี้

 ข้อ ๘ เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา ตามระเบียบนี้ คือ เงินที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

       ๘.๑  เงินค่าบำารุงการศึกษาที่เก็บตามระเบียบสถาบัน

       ๘.๒  เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถาบัน เพื่อใช้ ในการกีฬา

       ๘.๓  เงินที่ได้มาจากการจัดการแข่งขันกีฬาที่สถาบันจัดขึ้น

       ๘.๔  เงินค่าช่วยเหลือการกีฬาในกลุ่มสถาบันราชภัฏ และระหว่างสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ

       ๘.๕  เงินอื่นๆที่ระเบียบสถาบันกำาหนดให้ ใช้ ในกิจกรรมกีฬา

 ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้มีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการ

ใช้ระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔

                                                                  (นายจำาลอง  ครุฑขุนทด)

      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

       ประธานกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ

           ทำาหน้าที่นายกสภาประจำาสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ว่าด้วย	การเก็บเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต		พ.ศ.	๒๕๕๔

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

 เพื่ อให้การเก็บเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำานาจ

ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ดจึงวางระเบียบการเก็บเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การเก็บเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๕๔ ”

 ข้อ ๒ ให้ ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้มหาวิทยาลัยเก็บเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท และเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตนี้

มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 ข้อ ๔ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำาเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตในข้อ ๓     

ให้ทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการใช้

ระเบียบนี้

 ประกาศ ณ วันที่  ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

        (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์)   

                                                          อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่	อง		ค่าบำารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาชาวต่างประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๔

----------------

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ตราระเบียบว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา นักศึกษา ภาค ปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓

ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓  ไปแล้วนั้น  เพื่ อให้การดำาเนินงานเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำาหรับนักศึกษา

ชาวต่างประเทศ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 อาศัยอำานาจตามความในข้อ ๑๖ แห่งระเบียบว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา นักศึกษา ภาคปกติ

พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่ องค่าบำารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาของ

นักศึกษาชาวต่างประเทศ  ไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑  ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาไทยสำาหรับชาวต่างประเทศ ตลอดหลักสูตร ๖,๐๐๐ บาท

  ข้อ ๒  ค่าบำารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย

(๑)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ๙,๕๐๐ บาท

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหน่วยกิตน้อยกว่าแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัย กำาหนดไว้ ให้ชำาระเงินแบบ

เหมาจ่ายโดยกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๕,๕๐๐ บาท หากเกิน ๑๐ หน่วยกิต ให้ชำาระ

ภาคเรียนละ ๙,๕๐๐  บาท

                   (๒)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท 

 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยหน่วยกิตน้อยกว่าแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ ให้ชำาระเงิน

แบบเหมาจ่ายโดยกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต ภาคเรียนละ ๗,๐๐๐ บาท หากเกิน ๑๐ หน่วยกิต ให้ชำาระ

ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐  บาท

ค่าธรรมเนียมอื่ นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบำารุง

การศึกษา นักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

  จึงประกาศมาเพื่ อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์)

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด            
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่	อง		อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชา	พ.ศ.	๒๕๕๘

------------------------------------

เพื่ อให้การเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำานาจตามความใน มาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ข้อ ๑๒ แห่งระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด จึงเห็นสมควรกำาหนดค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาดังนี้

 ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่ อง อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนผลการ

เรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘”

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ บรรดาประกาศหรือคำาสั่ง อื่ นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน

รายวิชา ดังนี้

  ๔.๑ ค่าธรรมเนียมในการรับโอนรายวิชาครั้งละ   ๓๐๐  บาท

  ๔.๒ ค่าธรรมเนียมในการยกเว้นการเรียนรายวิชาหน่วยกิตละ ๕๐   บาท

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการใช้

ประกาศนี้

  ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ)

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่	อง	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาทุน

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

เพื่ อให้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ว่าด้วยการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าบำารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน 

(นักศึกษาเวียดนาม)  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรทุน

ให้กับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงออกประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาทุนไว้ ดังต่อไปนี้

 ๑. นักศึกษาที่จะต้องทำากิจกรรมตามประกาศนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าบำารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และนักศึกษา

ทุนแลกเปลี่ยน (นักศึกษาเวียดนาม) 

 ๒. ให้นักศึกษาทุน ตาม ๑. ทำากิจกรรมทางด้านวิชาการหรือทางด้านอาสาพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมงต่อ

หนึ่งภาคการศึกษา

 ๓. กิจกรรมทางด้านวิชาการหรือทางด้านอาสาพัฒนา จะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายกิจการนักศึกษาก่อนเริ่ม

ทำากิจกรรม

๔. กิจกรรมทางด้านวิชาการหรือทางด้านอาสาพัฒนาตามประกาศนี้ ไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การจัดกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

ทั้งนี้ การทำากิจกรรมตามประกาศนี้ ให้ ใช้กับนักศึกษาทุน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๑ เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์)

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่	อง		การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	พ.ศ.	๒๕๔๘

------------------

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้องการให้การแต่งกายของนักศึกษาเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่ อ

เกียรติภูมิแห่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงขอประกาศข้อปฏิบัติ ในการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. นักศึกษาภาคปกติหญิง

    ๑.๑ นักศึกษาใหม่  ให้สวมกระโปรงสีดำาหรือกรมท่า ความยาวคลุมเข่าพอประมาณ ห้ามใช้ผ้ายีนส์ 

ผ้าสักหลาด ผ้าจอร์เจีย ไม่ผ่าชายกระโปรงด้านข้าง ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาว ทรงสุภาพ ไม่พับแขน เนื้อผ้าเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย 

ให้ผ่าอกตลอด สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย นักศึกษา

ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ให้สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำา

    ๑.๒  นักศึกษาเก่า ให้สวมกระโปรงสีดำาหรือกรมท่า ความยาวคลุมเข่าพอประมาณ ไม่ผ่าชาย

กระโปรงด้านข้าง ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด ผ้าลูกไม้ ผ้าจอร์เจีย ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวทรงสุภาพไม่พับแขน ผ้าเนื้อเกลี้ยง

ไม่มีลวดลาย ให้ผ่าอกตลอด สวม รองเท้าหุ้มส้นสีดำา

    ๑.๓  นักศึกษาทุกชั้นปี  ให้ติดกระดุมโลหะเครื่ องหมายสถาบันฯ ๕ เม็ด ติดเข็มเครื่ องหมาย

มหาวิทยาลัยฯ  คาดเข็มขัดหนังสีดำา หัวเข็มขัดโลหะเครื่ องหมายมหาวิทยาลัยฯ

 ๒. นักศึกษาภาคปกติชาย

    ๒.๑ นักศึกษาใหม่ ให้สวมกางเกงสีดำาหรือกรมท่าทรงสุภาพ เป็นผ้าเนื้อเกลี้ยง ห้ามใช้กางเกงยีนส์

     ๒.๒ นักศึกษาเก่า ให้สวมกางเกงสีดำาหรือกรมท่าทรงสุภาพ เป็นผ้าเนื้อเกลี้ยงห้ามใช้กางเกงยีนส์

    ๒.๓  นักศึกษาทุกชั้นปี ให้สวมเสื้อเชิ้ตคอตั้งสีขาว แขนสั้นหรือแขนยาวไม่พับแขน เป็นผ้าเนื้อ

เกลี้ยงไม่มีลวดลาย ผ่าอกโดยตลอดและติดกระดุมให้เรียบร้อยให้คาดเข็มขัดหนังสีดำา หัวเข็มขัดโลหะเครื่ องหมายของ

มหาวิทยาลัยฯ สวมรองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้นสีดำา ห้ามใส่รองเท้าสาน หรือรองเท้าแตะ สวมถุงเท้าสีดำา หรือสีเข้มไม่มี

ลวดลาย

    ๒.๔  นักศึกษาชาย  ต้องไม่ไว้ผมยาวเกินควร โกนหนวดเคราให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

 ๓. นักศึกษาทุกชั้นปี ในกรณีวิชาชีพพิเศษ

    ๓.๑  นักศึกษาที่เรียนวิชาพิเศษที่มีภาคปฏิบัติ ได้แก่ พลศึกษา อุตสาหกรรมศิลป คหกรรมศาสตร์  ศิลปศึกษา 

เกษตรศาสตร์ และวิชาอื่ น ๆ ที่มีชั่วโมงฝึกงานอย่างต่อเนื่ อง ให้แต่งกายตามภาควิชากำาหนด และให้ถูกระเบียบที่ภาควิชา

กำาหนดไว้ด้วย

    ๓.๒  กรณีวันนั้น ๆ ไม่มีการเรียนวิชาพิเศษ (วิชาที่ต้องฝึกภาคปฏิบัติ) ให้แต่งกายตามระเบียบวินัยของทาง

มหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒

 ๔. นักศึกษาโปรแกรมวิชาต่าง ๆ 

นักศึกษาที่มีชุดประจำาโปรแกรมวิชา ทุกโปรแกรมวิชา มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้แต่งชุดประจำา

โปรแกรมวิชาดังกล่าวได้ ในวันพุธ ซึ่งเป็นวันที่มีกิจกรรมของนักศึกษา
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 ๕. นักศึกษาภาค กศ.ปช.

    ๕.๑ นักศึกษาหญิงทุกรุ่น ต้องแต่งกายให้สุภาพ โดยใช้กระโปรงและเสื้อทรงสุภาพ ห้ามสวมกางเกง  ให้สวม

ร้องเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าสาน ห้ามสวมรองเท้าแตะ

    ๕.๒ นักศึกษาชายต้องแต่งกายให้สุภาพ โดยใช้กางเกงขายาว สวมเสื้อทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหนัง

หรือผ้าใบ พร้อมสวมถุงเท้า ไม่สวมรองเท้าแตะ

    ๕.๓ ในกรณีที่มีการเรียนวิชาพิเศษ หรือโปรแกรมวิชาที่มีภาคปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามหัวหน้าโปรแกรมวิชา

กำาหนดตามความเหมาะสม

 ๖. การแต่งกายในพิธีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรือกิจกรรมวันสำาคัญของชาติ

    ๖.๑ นักศึกษาภาคปกติหญิงทุกชั้นปี ต้องแต่งกายตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ประกาศไว้ ใน ข้อ

๑(๑.๑) และ ๑(๑.๓) พร้อมติดกระดุมคอเสื้อเม็ดบน

    ๖.๓ นักศึกษาภาคปกติชายทุกชั้นปี ต้องแต่งกายตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ประกาศไว้ ใน  ข้อ

๒(๒.๑) และ ๒(๒.๓) พร้อมสวมเนคไทมหาวิทยาลัยฯ

    ๖.๔ นักศึกษาภาค กศ.ปช. นักศึกษาชาย - หญิง ต้องแต่งกายให้สุภาพ ตามประกาศไว้ ในข้อ ๕(๕.๑) และ ๕(๕.๒)

      ๗. นักศึกษาที่แต่งกายผิดระเบียบและแต่งกายไม่สุภาพตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ มหาวิทยาลัยฯ 

มีข้อกำาหนดดังนี้คือ

    ๗.๑ งดให้บริการในการติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เช่น สำานักกิจการนักศึกษา 

ฝ่ายทะเบียนฝ่ายการเงิน ห้องสมุด ฯลฯ

    ๗.๒ มหาวิทยาลัยฯ ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ

    ๗.๓ มหาวิทยาลัยฯ ไม่อนุญาตให้เข้าเรียน และเข้าสอบปลายภาคเรียนโดยเด็ดขาดนักศึกษาคนใดที่ไม่

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ถือว่าฝ่าฝืนประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

พ.ศ. ๒๕๔๘ จะต้องได้รับโทษตามระเบียบสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๒๒

จึงประกาศมาให้ทราบและให้ถือปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน

   ประกาศ   ณ  วันที่    เมษายน  ๒๕๔๘

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์)

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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		เรื่	อง		เกณฑ์การลงทะเบียนและระยะเวลาเรียนของนักศึกษา		ภาค	กศ.ปช.

----------------------

เพื่ อให้การควบคุมการบริหารการจัดการเรียนการสอนมีความชัดเจนมากขึ้น บังเกิดผลดีแก่ทางราชการและ

เพิ่มคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้กำาหนดเกณฑ์เก่ียวกับการลงทะเบียนของนักศึกษาและระยะ

เวลา การเรียนดังต่อไปนี้

๑. ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ของนักศึกษาตามโครงการกศ.ปช. ในแต่ละปีการศึกษา ให้นักศึกษา

ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต

 ๒. ภาคเรียนที่ ๓ ของนักศึกษาตามโครงการ กศ.ปช. ในแต่ละปีการศึกษาให้นักเรียนลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๐ 

หน่วยกิต

 ๓. การเรียนในระดับอนุปริญญา ๒ ปี และปริญญาตรี ๒ ปี นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๗ 

ภาคเรียนจึงจบการศึกษาได้

 ๔. กรณีที่นักศึกษาจบการศึกษาในระดับนั้นๆ มานานแล้ว กลับมาศึกษาในระดับเดิม หรือต่ำากว่าในโปรแกรม

ใหม่และได้ทำาเรื่ องขอยกเว้นในรายวิชาในบางส่วน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๓ ภาคเรียน จึงจะจบ

การศึกษาได้

 ๕. บรรดาระเบียบ คำาสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับใดในส่วนที่กำาหนดให้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับ

ระเบียบนี้ ให้ ใช้ระเบียบนี้แทน

 ทั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๓ ของนักศึกษาตามโครงการ กศ.ปช. รุ่นที่ ๖ เป็นต้นไป

  จึงประกาศให้ทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารโครงการ

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์)

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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		ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

		เรื่	อง		การลงทะเบียนเกิน		๑๒		หน่วยกิต		ของนักศึกษา		ภาค	กศ.ปช.

-------------

 อ้างถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่ อปวงชน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ข้อ ๑๑  ความว่า “ในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๑๒ หน่วยกิต

ในกรณีที่นักศึกษารายใดที่มีความจำาเป็น  สถาบันอนุญาตให้ลงทะเบียนได้เกินภาคเรียนละ ๑๒  หน่วยกิต  แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕

หน่วยกิต หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการอำานวยการจัดการศึกษาเพื่ อปวงชน ” มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ดจึงกำาหนด หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน ๑๒  หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน ๑๕  หน่วยกิต ได้ ในกรณีต่อไปนี้

 ๑. กรณีที่เป็นหน่วยกิตต่อเนื่ อง  เมื่ อนับหน่วยแล้วต้องไม่เกิน  ๑๓  หน่วยกิต

 ๒. วิชาที่ขออนุมัติลงเกินเป็นรายวิชาเก็บที่มีเกรดเป็น ผ, มผ, เช่น วิชาเก็บกลุ่มเนื้อหา กลุ่มวิชาชีพครู

 ๓. ในกรณีของการซ่อม  “ E ” 

 ๔. ในกรณีเป็นนักศึกษาภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร

 ๕. ในกรณีที่เป็นรายวิชาการทดลองสอนวิชาเอก, การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 ๖. บรรดาระเบียบ  คำาสั่ง  ประกาศ  หรือข้อบังคับใดในส่วนที่กำาหนดให้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับ

ระเบียบนี้ ให้ ใช้ระเบียบนี้แทน

 โดยนักศึกษาจะต้องเขียนคำาร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๒ หน่วยกิต เพื่ อขออนุมัติต่อสถาบันฯ เป็นราย

บุคคลและจะลงทะเบียนได้เมื่ อได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้สำาหรับนักศึกษา กศ.ปช.  รุ่นที่ ๖ เป็นต้นไป และใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๓/๒๕๔๔

  จึงประกาศให้ทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารโครงการ

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๕๓

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์)

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่	อง	การฝกงานหรือฝกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศของนักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พ.ศ.	๒๕๕๔

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

 อาศัยอำานาจอำานาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการศึกษาระดับ

อนุปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่ อง) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศเพื่ อกำาหนดหลักเกณฑ์การฝึกงานหรือ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไว้ ดังนี้

 ข้อ ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้เป็นไปตามประกาศนี้

 ข้อ ๒. ให้นักศึกษาที่ต้องการจะไปฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ต่างประเทศเสนอเรื่ องขออนุญาตต่อ

อธิการบดี โดยผ่านฝ่ายฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะหรือวิทยาลัยที่นักศึกษากำาลังศึกษาอยู่ในขณะนั้น

 ข้อ ๓. ให้ฝ่ายฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะหรือวิทยาลัย เสนอเรื่ องดังกล่าวให้คณบดีพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ

 ข้อ ๔. เมื่ อคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นำาเสนอเรื่ องดังกล่าวให้อธิการบดีพิจารณาอนุญาตต่อไป

 ข้อ ๕. ค่าใช้จ่ายในการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ต่างประเทศของนักศึกษาให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิด

ชอบเองทั้งหมด

 ข้อ ๖. การนิเทศนักศึกษาที่ต่างประเทศให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์)

                                                         ธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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เรื่	อง	แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่	นคำาร้องขอเปดรายวิชาเรียน

-----------------------------------------

 ด้วยสำานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้บริการงาน

วิชาการ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงานวิชาการ ประสานงาน และดำาเนินงานต่าง ๆ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษานั้นเพื่ อให้

กระบวนการขั้นตอนการยื่ นคำาร้องขอเปิดรายวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำานักวิชาการ

และประมวลผล จึงกำาหนดแนวปฏิบัติการยื่ นคำาร้องขอเปิดรายวิชา โดยมีเงื่ อนไขดังต่อไปนี้  

 นักศึกษาที่จะขอมีสิทธิ์ขอเปิดรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษเป็นรายบุคคลนั้น  จะต้องอยู่ในเงื่ อนไขต่อไปนี้

 ๑. เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะจบการศึกษาและไม่มีวิชาเปิดสอน  

 ๒. นักศึกษาตกค้าง

 ๓. จะต้องเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก

 ๔. จะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๐  วัน  นับแต่เปิดภาคการศึกษา

๕. การอนุญาตหรือไม่อนุญาต  เป็นสิทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนซึ่งรับผิดชอบรายวิชานั้นๆ  และได้รับความเห็นชอบ

จากคณบดี

 จึงเรียนมาเพื่ อทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ ณ  วันที่  ๓   มิถุนายน    ๒๕๕๖     

       (รองศาสตราจารย์เสริมศรี สุทธิสงค์)

           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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		ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่	อง	แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่	นคำาร้องขอแก้ระดับคะแนน	I

-----------------------------------------

 ด้วยสำานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้บริการ

ด้านงานวิชาการ  งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงานวิชาการ ประสานงาน และดำาเนินงานต่าง ๆ ทั้งคณาจารย์และ

นักศึกษานั้น เพื่ อให้แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่ นคำาร้องขอแก้ระดับคะแนน I เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด สำานักวิชาการและประมวลผล จึงกำาหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่ นคำาร้องขอแก้ระดับคะแนน I  

โดยมีเงื่ อนไขดังต่อไปนี้  

 ๑. นักศึกษารับคำาร้องขอแก้ระดับคะแนน I ที่สำานักวิชาการและประมวลผล หรือ (Download คำาร้องได้ที่ 

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

๒. นักศึกษานำาคำาร้องไปดำาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ในคำาร้อง และต้องยื่ นคำาร้องตามปฏิทินการศึกษา

ประจำาภาคเรียนนั้นๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ : หากพ้นกำาหนดตามปฏิทินการศึกษา สำานักวิชาการและประมวลผลจะไม่รับคำาร้องขอแก้ระดับคะแนน

I  ให้นักศึกษาติดต่อและดำาเนินการกับอาจารย์ผู้สอนด้วยตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน เมื่ อสิ้นภาค

การศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องดำาเนินการส่งผลการศึกษาของนักศึกษาที่มีระดับคะแนน I ทุกกรณี  ตามแบบฟอร์มของ

มหาวิทยาลัย โดยผ่านคณบดีคณะ/วิทยาลัย

    จึงเรียนมาเพื่ อทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๘   พฤษภาคม    ๒๕๕๗  

       (รองศาสตราจารย์เสริมศรี สุทธิสงค์)

           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่	อง	แนวปฏิบัติและขั้นตอนการแก้ ไขผลการศึกษาสำาหรับอาจารย์ผู้สอน

-----------------------------------------

ด้วยสำานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้บริการ

ด้านงานวิชาการ งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงานวิชาการ ประสานงาน และดำาเนินงานต่าง ๆ ทั้งคณาจารย์และ

นักศึกษานั้น เพื่ อให้กระบวนการขั้นตอนการแก้ไขผลการศึกษาสำาหรับอาจารย์ผู้สอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำานักวิชาการและประมวลผล จึงกำาหนดแนวปฏิบัติการแก้ไขผลการศึกษา โดยมีเงื่ อนไขดังต่อไปนี้

๑. กรณีแก้ไขผลการศึกษาหลังจากอาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษาถึงสำานักวิชาการและประมวลผลแล้ว ให้ปฏิบัติ

ดังนี้

    ๑.๑ อาจารย์ผู้สอนต้องทำาบันทึกข้อความ ถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผ่านคณะกรรมการ 

พิจารณาผลการศึกษาประจำาคณะ/วิทยาลัย อีกครั้ง พร้อมแนบหลักฐานผลการพิจารณา

    ๑.๒ อาจารย์ผู้สอนต้องแนบหลักฐานใบส่งผลการเรียน (ทบ.มรอ./ตรี-โท 5) 

ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ฉบับเดิมและฉบับใหม่ 

     ๑.๓ อนุญาตให้แก้ไขผลการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษานั้นๆ  

 ๒. กรณีแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษาที่มีระดับคะแนน I ให้ปฏิบัติ ดังนี้

    ๒.๑ การแก้ไขระดับคะแนน I นักศึกษาจะต้องยื่ นคำาร้องตามปฏิทินการศึกษาประจำาภาคเรียนถัดไป หากพ้น

กำาหนดตามปฏิทิน สำานักวิชาการและประมวลผลจะไม่รับคำาร้อง อาจารย์ผู้สอนสามารถดำาเนินการตามดุลพินิจ  เมื่ อสิ้น

ภาคการศึกษาถัดไป อาจารย์ผู้สอนต้องดำาเนินการส่งผลการศึกษาของนักศึกษาที่มีระดับคะแนน I ทุกกรณี  ตามแบบ

ฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านคณบดีคณะ/วิทยาลัย

 ๒.๒ เมื่ อส่งผลการศึกษาถึงสำานักวิชาการและประมวลผลแล้วไม่อนุญาตให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไขผลการศึกษาอีก

    ๒.๓ ไม่อนุญาตให้นักศึกษานำาส่งผลการศึกษาด้วยตนเอง

  จึงเรียนมาเพื่ อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ  วันที่  ๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๗     

          

                                                 

          (รองศาสตราจารย์เสริมศรี  สุทธิสงค์)

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่	อง	แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่	นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา

-----------------------------------------

ด้วยสำานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้บริการ

ด้านงานวิชาการ งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงานวิชาการ ประสานงาน และดำาเนินงานต่าง ๆ ทั้งคณาจารย์

และนักศึกษานั้น เพื่ อให้กระบวนการขั้นตอนการยื่ นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด สำานักวิชาการและประมวลผล จึงกำาหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่ นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา 

โดยมีเงื่ อนไขดังต่อไปนี้

๑. นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของตนเองให้ครบถ้วนตามโครงสร้างสูตร รายวิชาเรียนและมีผลการเรียน

ถูกต้อง ตามใบรายงานผลการศึกษาฉบับตรวจสอบสำาเร็จ ออกให้ โดยสำานักวิชาการและประมวลผล โดยรับคำาร้องและ

กรอกคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาให้ครบถ้วนและชัดเจน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 

(Download หลักสูตรได้ที่ http://academic.reru.ac.th)

 ๒. นักศึกษานำาคำาร้องไปดำาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ในคำาร้อง และชำาระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แล้วยื่ นที่สำานักวิชาการและประมวลผลตามกำาหนดในปฏิทินการศึกษา หลักฐานที่ต้อง

แนบมีดังนี้    

  ๑) รูปถ่ายสี ขนาด ๒ นิ้ว ๒ รูป (สำาหรับติดใบรับรองคุณวุฒิ)    

  ๒) รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป (สำาหรับติดใบรายงานผลการศึกษา)   

  ๓) สำาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ    

  ๔) สำาเนาใบรายงานผลการศึกษา (วุฒิเดิมที่ใช้สมัคร) จำานวน ๑ ฉบับ

สำาหรับกรณีที่นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาให้แนบหลักฐานการเทียบโอนรายวิชาประกอบด้วย

  ๕) ใบเปลี่ยน ชื่ อ – สกุล (ถ้ามี)  กรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเสนอชื่ ออนุมัติสำาเร็จการศึกษา

และอนุมัติการให้ปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถดำาเนินการได้

 ๓. นักศึกษาหมู่เรียนพิเศษที่สำาเร็จการศึกษาก่อนหรือหลัง ให้ดำาเนินการเช่นเดียว

กับนักศึกษาหมู่เรียนปกติ

๔. สำาหรับนักศึกษาที่ยื่ นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาไว้แล้วแต่ไม่สำาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำาหนด ให้ดำาเนินการ

ยื่ นคำาร้องใหม่ตามปฏิทินการศึกษาในภาคเรียนถัดไป

 จึงเรียนมาเพื่ อทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ  วันที่  ๘   พฤษภาคม    ๒๕๕๗         

       (รองศาสตราจารย์เสริมศรี  สุทธิสงค์)          

           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน                                                    

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ส่วนที่�2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา�
� -��สำ�นักวิชาการและประมวลผล
� -��สำ�นักกิจการนักศึกษา
� -��ศูนย์วิทยบริการ
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สำ�นักวิชาการและประมวลผล

ที่ตั้ง	: อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เว็บไซต์	: academic.reru.ac.th

เฟสบุ๊ค	:	facebook.com/academic.reru

ปรัชญา

 ส่งเสริมวิชาการสู่มาตรฐานการศึกษา การบริการก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์	

 สำานักวิชาการและประมวลผลเป็นผู้นำาด้านการให้บริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ บนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อัตลักษณ์

 เรียนรู้ สู้งาน บริการอย่างกัลยาณมิตร

ค่านิยมองค์กร

 RERU

พันธกิจของสำานักวิชาการและประมวลผล

 1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการงานหลักสูตรและการสอน งานทะเบียนนักศึกษา

งานประมวลผลการศึกษา และงานแนะแนวการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง ที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด ด้วยระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสำานักอย่างต่อเนื่อง

 2. สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศในการทำางาน

ดุจบ้านหลังที่สอง เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

 3. บริการด้านงานทะเบียนและงานประมวลผล ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือและสร้างความพึงพอใจให้

กับผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 4.  สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษาที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มุ่งสร้างความ

สัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการให้บริการในระยะยาว
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โครงสร้างสำ�นักวิชาการและประมวลผล

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ์

ผู้อำานวยการสำานัก

รองผู้อำานวยการสำานัก

กลุ่มงานหลักสูตรและการสอนกลุ่มงานอำานวยการ กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา

กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาต่อ
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สำ�นักกิจการนักศึกษา

ที่ตั้ง	: อาคารทีปงกรวิทยกิจ

เว็บไซต์	: https://sa.reru.ac.th/

เฟสบุ๊ค	:	facebook.com/SA101.RERU

ปรัชญา	  

 เพิ่มประสบการณ์ด้วยกิจกรรม  สร้างคุณธรรมนำาปญญา

วิสัยทัศน์

 สำานักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างประสบการณ์ เพื่อพัฒนานักศึกษา  สู่ความเป็นเลิศ ตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ

 สำานักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่สำาคัญของมหาวิทยาลัย ที่มีกระบวนการในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

ให้กับนักศึกษาด้วยรูปแบบ แหล่งความรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพ

แวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การดำาเนินงานเกี่ยวกับนักศึกษา เป็นไปอย่างมีระบบกลไกและมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนา

นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดบรรลุวัตถุประสงค์ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ 

และสอดคล้องกับสภาพสังคมจึงได้กำาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้  

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จะต้องเป็นผู้ที่

 R : Responsibility มีความรับผิดชอบ

 E : Experience  แสวงหาประสบการณ์ เพื่อสร้างความรู้ ให้เกิดปญญาและนำาไปประยุกต์ใช้

    ให้มีประสิทธิภาพ

 R : Respect  มีความประพฤติ อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพยกย่องผู้อาวุโสและทดแทนบุญคุณ

 U : Unity  มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยโครงสร้างสำานักกิจการนักศึกษา
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โครงสร้างสำ�นักกิจการนักศึกษา

▶
▶

▶
▶

▶ ▶ ▶ ▶
อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายสำานักกิจการนักศึกษา

และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ผู้อำานวยการสำานัก

รองผู้อำานวยการสำานัก

กลุ่มงานบริการนักศึกษากลุ่มงานอำานวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์

พัฒนานักศึกษาและการ

พัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มงานกีฬา นันทนาการ

และเวชศาสตร์ปองกัน
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ศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารบรรณราชนครินทร์ (พื้นที่บริเวณรอบสระแก้วราชภูมิ) เป็นแหล่ง

บริการสารสนเทศหลากหลายรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ ตำารา วารสารวิชาการ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ สื่อโสตทัศน

วัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ eBooks eJournals eDatabase เป็นต้น 

 เว็บไซต์ : http://lib.reru.ac.th สามารถสืบค้นสารสนเทศห้องสมุดและใช้บริการออนไลน์ได้

 เวลาทำาการ : ทุกวัน	เวลา	08.30-16.30	น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดของมหาวิทยาลัย

 เวลาทำาการก่อนสอบ : ก่อนสอบ	2	สัปดาห์	จันทร์-ศุกร์	เวลา	08.30-19.00	น.

บริการสารสนเทศ	

 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาเป็นสมาชิกของศูนย์วิทยบริการได้ โดยการ สมัครสมาชิก/ต่ออายุ

สมาชิก โดยนำาบัตรนักศึกษา หรือ เอกสารแสดงความเป็นนักศึกษาปจจุบัน ติดต่อที่ เคาน์เตอร์บริการ ของศูนย์วิทยบริการ

เพื่อดำาเนินการสมัครสมาชิกจนแล้วเสร็จ จะสามารถใช้บริการสารสนเทศดังต่อไปนี้

 1. บริการการอ่านหนังสือ

 2. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

 3. บริการตอบคำาถามและช่วยค้นคว้า

 4. บริการสืบค้นฐานข้อมูล

 5. แนะนำาหนังสือใหม่

 6. บริการห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง

 7. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต / IPad 

 8. บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

 9. บริการงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 

บริการสารสนเทศออนไลน์	:	การค้นหาสารสนเทศด้วย	OPAC

 1. ค้นหาจาก http://202.29.53.29/OPAC2/Search_Basic.aspx

 2. วิธีการสืบค้น OPAC กำาหนดหัวเรื่องลงในช่องคำาค้น แล้วกดค้นหา

 3. นำาเลขเรียกที่ได้จากการสืบค้น ไปที่ชั้นหนังสือเพื่อหาตัวเล่ม โดยการจัดหมวดหมู่ดังนี้ 

 000 – ความรู้ทั่วไป   100 – ปรัชญาและจิตวิทยา

 200 – ศาสนา   300 – สังคมศาสตร์

 400 – ภาษา   500 – วิทยาศาสตร์

 600 – เทคโนโลยี   700 – ศิลปะและนันทนาการ

 800 – วรรณกรรม   900 – ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
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บริการสารสนเทศแบบออนไลน์	:	ฐานข้อมูลออนไลน์

http://lib.reru.ac.th/onlinedatabase.php

1.	ฐานข้อมูลออนไลน์		

2.	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	E-BooK
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ขั้นตอนการยืมคืน
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ข้อปฎิบัติในการยืม	–	คืน

 1. ผู้ ใช้บริการต้องยืมทรัพยากรด้วยตนเอง และใช้บัตรสมาชิกของตนเองทุกครั้ง

 2. การยืมทรัพยากรสารสนเทศสามารถยืมต่อ (Renew) ได้ 1 ครั้ง

 3. ค่าปรับหนังสือเกินกำาหนดส่ง เล่มละ 5 บาท/รายการ/วัน 

 4. กรณีหนังสือเสียหาย มีค่าดำาเนินการอย่างน้อย 100 บาท/ 1 รายการ ขึ้นอยู่กับความเสียหาย/ชำารุด

 5. กรณีหนังสือหาย (ตามสภาพที่ชำารุด)

    - ซื้อหนังสือทดแทน และค่าดำาเนินการ 100 บาท หรือ จ่ายค่าปรับ 2 เท่าของราคาหนังสือ และมีค่าดำาเนิน

การ 100 บาท / 1 รายการ 

    - กรณีหนังสืออภินันทนาการ หนังสือที่ไม่ได้ระบุราคา ศูนย์วิทยบริการจะดำาเนินการประเมินราคา และมีค่า

ดำาเนินการ 100 บาท / 1 รายการ

 6. สิทธิการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทสมาชิก ประเภททรัพยากร จำานวน

(รายการ)

จำานวน

(วัน)

นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ

นักศึกษาปริญญาตรีภาค กศ.ปช.

นักศึกษาปริญญาตรีภาคโครงการ

ทรัพยากรสารสนเทศ/วิดีทัศน์,VCD,CD 5 7

(ยกเว้นวิดีทัศน์,VCD,CD 

ยืมได้ 3 วัน)

ระเบียบการใช้

 1. แสดงบัตรประจำาตัวนักศึกษาทุกครั้งเมื่อใช้บริการ

 2. โปรดแต่งกายสุภาพ

 3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

 4. อาหาร เครื่องดื่ม ที่นำามาอนุญาตให้รับประทานในพื้นที่เฉพาะ

 5. ไม่ทำาให้ทรัพยากรสารสนเทศชำารุด เสียหาย สูญเสีย

 6. กรณีขโมยทรัพยากรสารสนเทศ / กระทำาการผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ให้ดำาเนินการตามกฎหมาย
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ภาคผนวก
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สิ่งที่ควรรู้	สำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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1.	การเตรียมความพร้อมในการเรียน

 1. นักศึกษาควรมาถึงห้องเรียนก่อนเวลาเรียนอย่างน้อย  10  นาที

 2. เมื่อเข้าเรียนนักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 3. เมื่อเข้าเรียนควรปิดเครื่องมือสื่อสารหรือปรับเป็นระบบสั่นเพื่อบรรยากาศในการเรียน

 4. นักศึกษาควรเข้าเรียนทุกครั้งเพื่อสิทธิของนักศึกษาเอง

 5. เมื่อเรียนนักศึกษาควรจดบันทึกการเรียนตามความเข้าใจของนักศึกษาเพื่อการอ่านทบทวน

 6. เมื่อสิ้นสุดชั่วโมงเรียนควรหมั่นอ่านทบทวนเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

 7. แต่ละรายวิชาจะมีการกำาหนดการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค นักศึกษาควรจำาจดและเข้า

สอบตามระยะเวลาที่กำาหนด

 8. เมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละภาคเรียนนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองทางระบบอินเทอร์เน็ต 

 9. นักศึกษาจะสำาเร็จการศึกษาได้ ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำากว่า 2.00

2.	การลงทะเบียนเรียนและการชำาระค่าบำารุงการศึกษา

 1. นักศึกษาต้องดำาเนินการจองรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำาหนด 

 2. เมื่อถึงกำาหนดการชำาระเงิน  นักศึกษาต้อง ชำาระเงินที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 9 ชั้น) ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากเปิดภาคเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงค่า

ปรับวันละ 20  บาท

 3. นักศึกษาต้องได้รับใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียน  โปรดตรวจสอบชื่อและรหัสประจำาตัว และยอดเงินให้ถูก

ต้องทุกครั้ง

 4.  นักศึกษาต้องเก็บใบเสร็จรับเงินให้พร้อมตรวจสอบได้เสมอจนกว่าจะสำาเร็จการศึกษา
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มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

	 	 	 	 เนื้อร้อง	:	อาจารย์ธิติพงษ์		ปัญญาพงษ์

	 	 	 	 คำาร้อง	:	อาจารย์ธนพล		ตีรชาติ

	 	 	 	 ดนตรี	 :	อาจารย์ทินกร		สุดชารี

 พวกเราราชภัฏร้อยเอ็ดก้องเกียรติงาม  ทุกเขตคามทั่วแคว้นแดนถิ่นไทย  สรรค์สร้าง ทางปญญาให้เกริกไกร  

ดำารงไว้แหล่งความรู้คู่ชีวี

 ราชภัฏร้อยเอ็ดเพชรแห่งอีสาน  มุ่งมั่นงานพัฒนาสถาบัน  ร่วมใจรักภักดีผูกพัน  ร่วมสร้างสรรค์จิตยึดมั่นแต่

ความดี

 (ชาย) สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น

 (หญิง) คู่ฟาดิน  คู่ประชา  คู่ถิ่นไทย

 (ชาย) นามราชภัฏที่  ธ ทรงประทานไว้

 (หญิง) เราภูมิใจเทอดไว้เหนือเกล้า

 (ชาย) ร่วมมือกันสร้างฝนวันข้างหน้า

 (หญิง) สร้างศรัทธา  สร้างปญญา  สร้างความดี

 (ชาย) ร่วมใจกันผองเราน้องพี่

 (หญิง) สามัคคีแห่งเรานี้คือพลัง

น้ำาเงิน ขาว ทอง แสงเรืองรองดั่งแสงทองส่องปญญา รวมเหล่าปราชญ์ รวมทุกศาสตร์ ทุกวิชา มุ่งนำาพาสถาบันให้ก้าวไกล

ผองเราร่วมมือกัน  สร้างสรรค์ศาสตร์ความรู้คู่ชีวี  ร่วมใจกันตั้งจิตมั่นในสิ่งดี  เทิดเกียรติและศักดิ์ศรี สถาบันเรา
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