ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ ใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบั งคับมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ สกลนคร วาดวยการศึก ษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
๑

ขอ ๓

๒

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นใดซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน

ขอ ๔

๓

ในขอบังคับนี้

๑

ขอ ๒ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒

ขอ ๓ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๓

ขอ ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕7
๒๕๕๐
๒๕๕๐

-๒“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“คณะ” หมายความวา คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเทาคณะ
“คณบดี” หมายความวา คณบดีหัวหนาสวนราชการที่เปนคณะ และใหหมายความรวมถึงหัวหนาหนวยงานอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“ คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการในหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเทาคณะ
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองใหมีสถานะเทียบเทาสถาบันอุดมศึกษา
“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา สวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่รับผิดชอบ
งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณบดี เพื่อใหทําหนาที่ควบคุมแนะนํา และใหคาํ ปรึกษาดาน
การเรียนและดานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการ
๔

ปฏิบตั ิตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับ หรือในกรณีไมอาจปฏิบัติตามขอกําหนดในขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผู
วินิจฉัย หรืออนุมัติ
หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ขอ ๖ ระบบการศึกษา
การจัดการศึกษาใหใชระบบ ดังนี้
๔

๒๕๕๐

ขอ ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

-๓๖.๑ ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวน
หนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
๖.๒ ระบบไตรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติรวมภาคฤดูรอนหนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห
ขอ ๗ รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้
๗.๑ โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ
๗.๒ โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห เปนการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดสุดสัปดาห
๗.๓ โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใชเวลานอกเวลาราชการ
๗.๔ โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใชระบบทางไกล ผานไปรษณีย วิทยุกระจายเสียง วิดีทัศนสองทางหรือ
เครือขายคอมพิวเตอร หรือระบบอินเตอรเน็ต
๗.๕ โปรแกรมชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการเรียนการสอนเปนคราวๆคราวละ ๑ รายการ หรือหลาย
รายวิชา ซึ่งอาจจัดเปนชุดของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธกัน
๗.๖ โปรแกรมนานาชาติ เปนการจัดการเรียนการสอน โดยความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐานเชนเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ

โดยอาจจัดในเวลาและเนื้อหาที่

สอดคลองกับโปรแกรมในตางประเทศ
๗.๗ โปรแกรมการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E- Learning) ใหเปนไปตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗.๘ โปรแกรมโครงการพิเศษ
การจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับแตละหลักสูตร ทั้งนี้จะตองจัดใหได
เนื้อหาสมดุลกับจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร โดยการเทียบหนวยกิตตามขอ ๙ และใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ การคิดหนวยกิต
๘.๑ ระบบทวิภาค
๘.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๘.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต

-๔๘.๑.๓ การฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๘.๑.๔ การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นๆไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
การจัดการศึกษาระบบไตรภาค ใหเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค ดังนี้
๘.๒ ระบบไตรภาค
๘.๒.๒ หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ ๑๒/๑๕ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔
หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับ ๕ หนวยกิตระบบไตรภาค
ขอ ๙ เกณฑมาตรฐานสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามขอบังคับนี้ตามหมวดนี้เปนตนไป ใหใชระบบทวิภาค
กรณีการศึกษาระบบไตรภาค ใหเทียบเคียงกับระบบทวิภาค
หมวด ๓
หลักสูตร
ขอ ๑๐ ใหจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไวดังนี้
๑๐.๑

๕

หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ใชเวลา

การศึกษาไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๘ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียน เต็มเวลาและไมนอยกวา
๑๔ ภาคการศึกษาและไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิตใชเวลาศึกษา
๖

ไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมนอยกวา ๑๗ ภาค
การศึกษาปกติและไมเกิน ๑๕ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

๕

ขอ ๑๐.๑ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๐

๖

พ.ศ. ๒๕๕๐

ขอ ๑๐.๒ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)

-๕๑๐.๓

๗

หลักสูตรปริญญาตอเนื่อง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต และ ใชเวลา

ศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๔ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียน

เต็มเวลา และไมนอยกวา ๘

ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๖ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หมวด ๔
การรับเขาเปนนักศึกษา และสภาพนักศึกษา

ขอ ๑๑ คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษา
ผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑๑.๑ สํา เร็ จการศึก ษาระดับมัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรือเทียบเทา สํา หรับหลักสูตรปริญญาตรีปกติ
หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง
๑๑.๒ เปนผูมีความประพฤติดี
๑๑.๓ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
๑๑.๔ ไมเปนโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
๑๑.๕ ไมเปนบุคคลวิกลจริต
๑๑.๖ มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๗ มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ
ขอ ๑๒ การรับเขาเปนนักศึกษา
กําหนดการและวิธีการรับเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
สําหรับผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหยกเวน
วิธีการดังกลาวในวรรคกอน แตจะใหมีการสอบคุณวุฒิอยางอื่นแทนก็ได
ขอ ๑๓ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
๑๓.๑ ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาแลว โดยตองสงหลักฐาน พรอมทั้งชําระเงินตามระเบียบในวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๗

พ.ศ. ๒๕๕๐

ขอ ๑๐.๓ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)

-๖๑๓.๒ ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกเขาใหเปนนักศึกษาที่ไมขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่
มหาวิท ยาลั ยกํา หนดเปน อัน หมดสิ ทธิ์ที่จ ะขึ้น ทะเบียนเปนนักศึก ษา เวนแตจะไดแจงเหตุ ขั ดข อ งให ม หาวิ ท ยาลั ย
ทราบเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรภายในวั น ที่ กํา หนดให ร ายงานตั ว และเมื่ อ ไดรับอนุมัติแลวตองมารายงานตัวภายใน ๗ วัน
นับจากวันสุดทายที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหรายงานตัว เวนแตจะมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
๑๓.๓ ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกใหเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา และเปนนักศึกษาระบบใดตองขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา และเปนนักศึกษาระบบนั้น
๑๓.๔ ผูสมัครที่ไดรบั การคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย
การศึกษาใด จะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนยการศึกษานั้น
ขอ ๑๔ การเปลี่ยนระบบการศึกษา
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนักศึกษาเปลี่ยนระบบการศึกษาไดทั้งนี้
นักศึกษาจะตองปฏิบตั ิตามขอบังคับและระเบียบตางๆของมหาวิทยาลัยรวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการเปลี่ยน
ระบบการศึกษา โดยใหนับระยะเวลาการศึกษาตอจากที่ไดศึกษามาแลว
ขอ ๑๕ สภาพนักศึกษา
๑๕.๑ สภาพนักศึกษาแบงออกเปน ๒ สภาพ ดังนี้
๑๕.๑.๑ นักศึกษาสภาพสมบูรณ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรก
หรือนักศึกษาที่สอบไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตา่ํ กวา ๒.๐๐
๑๕.๑.๒ นักศึกษาสภาพรอพินิจ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํา
กวา ๒.๐๐
๑๕.๒ ผูที่มีสภาพนักศึกษาจะมีบตั รประจําตัวนักศึกษาเปนหลักฐาน เพื่อประกอบการใชสิทธิตา งๆ ที่
นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย
๑๕.๓ การจําแนกสภาพนักศึกษา
การจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําทุกๆ ๒ ภาคการศึกษาในแตละปการศึกษา เวนแตในกรณี
ลงทะเบียนเรียนฤดูรอนใหถือวาเปนภาคการศึกษาตอเนื่อง
๑๕.๔ การพนสภาพนักศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๕.๔.๑ ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๑
๑๕.๔.๒ ตาย
๑๕.๔.๓ ลาออก

-๗๑๕.๔.๔ สํา เร็ จการศึก ษาตามหลักสูตร และไดรับ อนุมัติ อนุป ริญ ญาหรื อปริญญาจาก
สภามหาวิทยาลัยแลว เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหเขาศึกษาตอ
๑๕.๔.๕ ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๑๕.๔.๖ ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาหรือไม
ลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายใน ๓ สัปดาห นับแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตจะไดรับการผอนผันจากมหาวิทยาลัย
๑๕.๔.๗ ไมลงทะเบียนเรียนหรือชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
ภายใน ๓ สัปดาห นับแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตจะไดรับการการผอนผันจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอน
สอบปลายภาค
๑๕.๔.๘ นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ ในการจําแนกสภาพนักศึกษา
เปนครั้งแรก หรือไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๗๐ ในการจําแนกสภาพนักศึกษาครั้งที่ ๒ หรือไดแตมระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่าํ กวา ๑.๘๐ ในการจําแนกนักศึกษาครั้งที่ ๓
๑๕.๔.๙ ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๐
๑๕.๔.๑๐ นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแตยังไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากวา ๑.๘๐
๑๕.๔.๑๑ กระทําการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเปนการเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหออกหรือไลออกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยวินัยนักศึกษา
๑๕.๔.๑๒ ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิด
เมื่อไดกระทําโดยประมาท
๑๕.๕ การคืนสภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาดวยเหตุสุดวิสัย โดยไมไดกระทําผิดทางวินัย และไมไดพนสภาพ
เนื่องจากมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในขอ ๑๕.๔.๘ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดี และตองชําระคาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา และคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษายอนหลัง
ขอ ๑๖ การเปลี่ยนสาขาวิชา
๑๖.๑ นักศึกษาที่จะเปลี่ยนสาขาวิชา จะตองมีเวลาศึกษาอยูในสาขาวิชาเดิมแลวไมนอยกวา ๒
ภาค การศึกษาปกติ
๑๖.๒ การเปลี่ยนสาขาวิชา จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาโปรแกรมหรือหัวหนา
สาขาวิชาเจาสังกัดสาขาวิชาเอกเดิม หัวหนาโปรแกรมวิชาเจาสังกัดสาขาวิชาเอกใหม และใหคณบดีอนุมัติแลวแจงสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-๘๑๖.๓ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนสาขาวิชา จะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ขอ ๑๗ การยายวิทยาเขต หรือศูนยการศึกษา
๑๗.๑ นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษา ณ วิทยาเขตหรือศูนย
การศึกษาใดจะตองศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนยการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษายายไปศึกษา
ณ วิทยาเขตหรือศูนยบริการการศึกษาอื่น เวนแตในกรณีที่มเี หตุผล ความจําเปนอยางยิ่งเทานั้น
๑๗.๒ ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่ยายวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษา ใหนับตั้งแต
เริ่มเขาศึกษา ณ วิทยาเขตหรือศูนยการศึกษาเดิม
ขอ ๑๘ การยายคณะ
๑๘.๑ นักศึกษาที่จะขอยายคณะ ตองไดเรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแลวไม
นอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกใหพักการศึกษา

และมีหนวยกิต

สะสมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกําหนด
๑๘.๒ นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะ จะตองยื่นเอกสารตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตอสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา
๑๘.๓ การยายคณะจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

หัวหนาโปรแกรม

วิชา คณบดีเจาสังกัดเดิมและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอยายเขาศึกษา
๑๘.๔ นักศึกษาที่ยายคณะจะตองมีเวลาการศึกษาอยูในคณะที่ตนยายเขาอยางนอย ๔ ภาคการศึกษา
ปกติกอนสําเร็จการศึกษา
๑๘.๕ ระยะเวลาการศึกษา ใหนับตั้งแตเขาศึกษาในคณะเดิม
๑๘.๖ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ดรั บ อนุ มั ติ ใ ห ย า ยคณะ จะต อ งชํา ระค า ธรรมเนี ย มตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย กํา หนด และสามารถย า ยคณะไดไ ม เ กิ น ๑ ครั้ ง
๑๘.๗ การโอนรายวิชาและจํานวนรายวิชาที่จะโอน ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษายายเขา
๑๘.๘ นักศึกษาที่ยายคณะใหคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติให
โอนจากคณะเดิม รวมกับรายวิชาทีเ่ รียนในคณะที่รับเขาศึกษาดวย
ขอ ๑๙ การรับโอนนักศึกษา

-๙๑๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สํา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
๑๙.๒ การพิจารณารับโอนใหอยูในดุลพินิจของคณบดีคณะที่จะรับโอน และตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ
๑๙.๓ นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอนตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑๙.๓.๑ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑๑ แหงขอบังคับนี้
๑๙.๓.๒ ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติทั้งนี้
ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา
๑๙.๔ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะโอนมาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย จะต อ งยื่ น คํา ร อ งต อ มหาวิทยาลัย
เปนเวลาไมนอยกวา ๔ สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคที่ประสงคจะเขาศึกษานั้น พรอมทั้งแนบเอกสารตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๙.๕ นักศึกษาที่รับโอนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๒ ภาค
การศึกษา
๑๙.๖ การนับเวลาใหนับระยะตอเนือ่ งจากสถานศึกษาเดิม
ขอ ๒๐ การโอนหนวยกิตและการยกเวนรายวิชา
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีอาจขอโอนหนวยกิตหรือยกเวนรายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันที่ไดเคย
ศึกษามาแลวจากการศึกษาในหลักสูตรอื่น หรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันการศึกษาอื่นที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ ทั้งนี้ให
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการโอนผลการเรียนการยกเวนรายวิชา การเทียบโอนความรู ทักษะ และ
ประสบการณ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ผูที่จะขอโอนผลการเรียนและขอยกเวนการเรียน ตองกระทําใหเสร็จสิ้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด ๕
อาจารยทปี่ รึกษา
ขอ ๒๑ ให นั ก ศึ ก ษาแต ล ะคนมี อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาเป น ผู แ นะนํา การวางแผนการศึ ก ษาและในการ
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาทุกครั้ง ตองใหอาจารยที่ปรึกษาลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

-๑๐ขอ ๒๒ หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ดังนี้
๒๒.๑ ใหคําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษารวมกับนักศึกษา ใหถูกตองตามหลักสูตรที่
กําหนดไว
๒๒.๒ ใหคําแนะนําในเรื่องระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแกนักศึกษา
๒๒.๓ รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชา และจํานวน
หนวยกิตตอภาคการศึกษาของนักศึกษา
๒๒.๔ แนะนําวิธีเรียน ใหคําปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
๒๒.๕ พิจารณาคํารองตางๆ ของนักศึกษา และดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๒๒.๖ ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับความเปนอยูแ ละการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
๒๒.๗ รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใน
กรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยใหอาจารยที่ปรึกษารายงานใหหัวหนาโปรแกรมวิชาและคณบดีทราบ เพื่อพิจารณานําเสนอรอง
อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาพิจารณาโทษทางวินัยตอไป
หมวด ๖
การลงทะเบียนเรียน
ขอ ๒๓ การลงทะเบียนเรียน
๒๓.๑ กําหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาเรียนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๓.๒ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณเมื่อนักศึกษาไดชาํ ระเงินตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๔ จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา
๒๔.๑ นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตละภาคการศึกษาปกติ ไมต่ํากวา ๙ หนวยกิตและ
ไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมต่ํากวา ๓ หนวยกิตและไมเกิน ๙ หนวยกิต
๒๔.๒ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนที่จะตองลงทะเบียนเรียนเกินกวาที่ไดกําหนดนักศึกษาตองยื่นคํารอง
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย แตเพิ่มไดไมเกินภาคการศึกษาละ ๓ หนวยกิต
๒๔.๓ การลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดจะกระทําไดเฉพาะนักศึกษาที่จะจบหลักสูตร และเหลือ
รายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตต่าํ กวาเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๒๔.๑ ใหลงทะเบียนเทาจํานวนหนวยกิตที่เหลือได

-๑๑ขอ ๒๕ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ (Audit)
๒๕.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ เปนการลงทะเบียนเรียนเพือ่ เพิ่มพูนความรูโดยไมนับหนวย
กิตไมบังคับใหนักศึกษาสอบ และมีผลการเรียนเปน AU
๒๕.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ โดยไมนับหนวยกิตไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูส อนรายวิชานั้ น และต องชําระคาหนว ยกิตตามรายวิชาที่ เรียนและให ระบุ ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปน
พิเศษโดยไมนับหนวยกิต
๒๕.๓ การลงทะเบียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิตใหลงในชองผลการเรียนโดยไมนับหนวยกิต
เฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา นั้น
๒๕.๔ มหาวิท ยาลั ยอาจอนุมัติใ หบุคคลภายนอกใดๆ ที่มิใชนักศึ กษาเขาเรี ยนบางรายวิชาพิเศษ
ไดแตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพืน้ ฐานความรูการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรและจะต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ
และระเบี ย บต า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย และต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มการศึกษาตามที่ม หาวิท ยาลั ยกํา หนด
ขอ ๒๖ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชา
๒๖.๑ การขอถอน ขอเพิ่ ม หรื อ ขอยกเลิ ก วิ ช าที่ จ ะเรี ย น หมู เ รี ย น ต อ งได รั บ ความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผานการอนุมัติจากสํานักสงเสริมวิชาการ
๒๖.๒ การขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชาเรียนตองกระทําภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติและสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน
๒๖.๓ การขอยกเลิ ก ทุ ก รายวิ ช าหรื อ บางรายวิ ช าเรี ย น ต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ ากมหาวิทยาลัย
กอนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาคเปนเวลาไมนอยกวา ๒ สัปดาหสําหรับภาคการศึกษาปกติ และ ๑ สัปดาหสําหรับภาคฤดู
รอน
๒๖.๔ นักศึกษาที่ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชาภายใน ๒ สัปดาหของภาคการศึกษาปกติหรือ ๑
สัปดาหของภาคฤดูรอน นับจากวันเปดภาคการศึกษา มีสิทธิไดรับเงินคาลงทะเบียนรายวิชาที่ถอนโดยไดรับเงินคืนเต็ม
จํานวน หากพนกําหนดเวลานี้จะไมไดรับเงินคาลงทะเบียนคืน
๒๖.๕ การขอถอนรายวิชาภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันเป ดภาคการศึกษา และภายใน
๑๕ วันนับตั้งแตวันเปดภาคการฤดูรอน จะไมบันทึก W (Withdrawal) หากขอถอนรายวิชาเรียนหลังจาก ๓๐ วัน
หรือ ๑๕ วันแลวแตกรณี นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา จะบันทึก W ในรายวิชานั้นๆ
๒๖.๖ นักศึกษามีสิทธิที่จะขอยกเลิกรายวิชาเรียนไดภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา
แตจํานวนหนวยกิตที่คงเหลือจะตองไมนอยกวา ๙ หนวยกิต หากมีความจําเปนตองยกเลิกรายวิชาเรียนหลังจาก ๖๐
วันนับตั้งแตวนั เปดภาคการศึกษา หรือเมื่อยกเลิกรายวิชาเรียนแลว จํานวนหนวยกิตคงเหลือนอยกวา ๙ หนวยกิต จะตองไดรับ
การอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันสอบปลายภาค

-๑๒๒๖.๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับกอน มีหลักเกณฑดังนี้
๒๖.๗.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับกอน นักศึกษาจะตองสอบไดวิชา
บังคับกอน มิฉะนั้นใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ เปนโมฆะ
๒๖.๗.๒ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับกอนที่เคย
สอบได F มาแลว โดยความเห็นชอบของหัวหนาโปรแกรมวิชา
ขอ ๒๗ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
๒๗.๑ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวา
ดวยวินัยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาหแรก นับจากวันเปดภาคฤดูรอน มิฉะนั้นจะตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๗.๒ นักศึกษาที่เรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กาํ หนดไวในหลักสูตรแลวและไดแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตองอยูในระหวางเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๐ หรือตามระยะเวลาที่กําหนดสภาพ
การเปนนักศึกษาของการจัดการศึกษานั้นๆ
ขอ ๒๘ คาธรรมเนียมการศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยใหปฏิบัติ ตามวิธีการ ขั้นตอนและใน
วันที่มหาวิทยาลัยกําหนด การผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนอํานาจของอธิการบดีโดยผอนผันไดไมเกิน
๑ ภาคการศึกษา การยกเวนหรือลดคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให
จัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๙ การลา
๒๙.๑ นักศึกษามีสิทธิลาปวยหรือการลากิจไดไมเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น กรณีลาปวยหรือการลากิจที่ไมเกิน ๑๕ วัน ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาในการอนุมัติหากเกินจากนี้
ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาโปรแกรมวิชาและอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัด
๒๙.๒ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาแลว มีสิทธิไดรับการผอนผันการสอบ การนับเวลาเรียนและสิทธิ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนหรือการสอบ
ขอ ๓๐ การลาพักการศึกษา
๓๐.๑ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอพักการศึกษาได ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

-๑๓๓๐.๑.๑ ถูกเกณฑ หรือระดมพลเขารับราชการกองประจําการ
๓๐.๑.๒ ไดรับทุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
๓๐.๑.๓ ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บปวยจนตองเขารักษาตัวเปนเวลานานเกินรอย
ละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทย
จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด
๓๐.๑.๔ เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาไดถาได
ลงทะเบียนโดยสมบูรณในมหาวิทยาลัยแลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
๓๐.๒ การลาพักการศึกษา นักศึกษาตองยื่นคํารองภายในสัปดาหที่ ๓ ของภาคการศึกษาที่ลาพัก
การศึกษา รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนผูพิจารณาอนุมัติ ยกเวนการลาพักการศึกษาในกรณีขอ ๓๐.๑.๑–๓๐.๑.๓ โดย
ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ
๓๐.๓ การลาพักการศึกษา กระทําไดครั้งละไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาติ ดตอกั น
ถานักศึกษายังมีความจําเปนที่จะตองขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาตอไป ใหนักศึกษายื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมทั้งนี้
การลาพักการศึกษาทุกครั้งตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง
๓๐.๔ ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยูใน
ระยะเวลาการศึกษาดวย
๓๐.๕ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาเรียนตองยื่นคํารองกลับเขาเรียนตอ
คณบดี กอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา ๒ สัปดาหและใหคณบดีเจาสังกัดแจงสํานักงานสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
๓๐.๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๓๑ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครองและ
ไดรับอนุมัติโดยคณบดีเจาสังกัดและใหคณบดีแจงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-๑๔หมวด ๗
การวัด และการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๓๒ การมีสิทธิเขาสอบ
๓๒.๑ นักศึกษาผูมีสิทธิในสอบปลายภาคการศึกษาตองอยูในเกณฑตอไปนี้
๓๒.๑.๑ มีเวลาเรียนรายวิชาใดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๓๒.๑.๒ กรณีที่มเี วลาเรียนรายวิชาใดไมนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมตา่ํ กวารอยละ ๖๐ และ
คณบดีพิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิสอบ
๓๒.๒ นักศึกษาผูขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๒.๑.๑ หรือขอ ๓๒.๑.๒ ใหอาจารยผูสอนพิจารณา
ใหผลการเรียนเปน F หรือ U แลวแตกรณี
ขอ ๓๓ ระเบียบการสอบ
๓๓.๑ การกําหนดจํานวนครั้ง วิธกี ารสอบ ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําวิชา
๓๓.๒ ระเบียบการสอบ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๓๓.๓ นักศึกษาที่ไมไดเขาสอบตามกําหนดโดยมีเหตุผลความจําเปน จะตองยื่นคํารองขอสอบตอคณะ
ภายในเจ็ดวัน นับตั้งแตวันสอบวิชานั้น และสอบใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันสอบตามปกติของวิชานั้นหากพน
กําหนดใหถือวาขาดสอบ กรณีที่มีความจําเปนตองสอบเกิน ๑๕ วัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี ทั้งนี้ หากไมอาจ
ปฏิบัติตามความดังกลาวได ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี
๓๓.๔ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ ใหถือวาสอบตกได F ในวิชานั้น และถือวาผิดวินัยทาง
การศึกษาจะตองไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๔ การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษาอาจจะกระทําไดระหวางภาคการศึกษา ดวยวิธีสอบยอย ทํารายงาน งานที่แบงกันทําเปนหมู
คณะการทดสอบระหวางการศึกษา การเขียนสารนิพนธประจํารายวิชา หรืออื่นๆ และเมื่อสิ้นสุ ดภาคการศึ กษาจะมีผ ล
การสอบปลายภาคสํา หรับและรายวิชาที่ศึกษานั้ น โดยคิดคะแนนระหวางการศึกษาไมนอยกวารอยละ ๕๐ แตตองไม
เกินรอยละ ๗๐ เวนแตรายวิชาที่กําหนดใหวัดผลการศึกษาลักษณะอืน่ โดยใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใหอาจารย
ผูสอนสงผลการเรียนหลังสอบปลายภาคการศึกษาในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด แตตองไมเกิน ๑๕ วัน นับตั้งแตวัน
สิ้นสุดการสอบปลายภาคการศึกษา โดยใหปฏิบัติตามประกาศการสงผลการเรียนของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจใชวิธีทดสอบเทียบความรูแทนการวัดความผลการศึกษาตามความในวรรคกอนก็ได

-๑๕ขอ ๓๕ การประเมินผลการศึกษา
๓๕.๑ ใหคณะกรรมการประจําคณะอนุมัติผลการศึกษาแตละรายวิชา กําหนดใหใชระบบระดับคะแนน
และแตมระดับคะแนนในการวัดและประเมินผล ดังนี้
ระดับคะแนน A

ความหมาย ดีเยี่ยม (Excellent)

แตมระดับคะแนน ๔.๐๐

ระดับคะแนน B+ ความหมาย ดีมาก (Very Good)

แตมระดับคะแนน ๓.๕๐

ระดับคะแนน B

ความหมาย ดี (Good)

แตมระดับคะแนน ๓.๐๐

ระดับคะแนน C + ความหมาย คอนขางดี (Fairly Good) แตมระดับคะแนน ๒.๕๐
ระดับคะแนน C

ความหมาย พอใช (Fair)

แตมระดับคะแนน ๒.๐๐

ระดับคะแนน D+ ความหมาย ออน (Poor)
ระดับคะแนน D

ความหมาย ออนมาก (Very Poor)

ระดับคะแนน F

ความหมาย ตก (Fail)

แตมระดับคะแนน ๑.๕๐
แตมระดับคะแนน ๑.๐๐
แตมระดับคะแนน ๐

๓๕.๑.๑ ระบบนี้ ใชสํา หรับการประเมิน รายวิ ชาที่เรี ยนตามหลักสูต ร ระดับคะแนนที่ถือ
วาสอบไดตามระบบนี้ตองไมตา่ํ กวา D ถานักศึกษาไดรบั คะแนนในรายวิชาใดเปน F ตองลงทะเบียนเรียนซ้ําจนกวาจะ
สอบได ยกเวนรายวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยูในกลุมเดียวแทนได แลวใหเปลี่ยนระดับคะแนน
วิชาเลือกเดิมจาก F เปน W
๓๕.๑.๒ สวนการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาการฝก
ประสบการณวิชาชีพถาไดระดับคะแนนต่ํากวา C ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา
๓๕.๒ ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนคาระดับคะแนนไดใหประเมินผลโดยสัญลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ S ความหมาย ผลการประเมินผานเกณฑ (Satisfactory)
สัญลักษณ U ความหมาย ผลการประเมินไมผานเกณฑ (Unsatisfactory)
สัญลักษณ I ความหมาย ผลการประเมินยังไมสมบูรณ (Incomplety)
สัญลักษณ W ความหมาย การถอนรายวิชาเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawal)
สัญลักษณ AU ความหมาย การเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะของแตละสาขาวิชา
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม รายวิชาที่ไดผลการเรียน U นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําจนกวาจะ
สอบได
๓๕.๓ การให F ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย
๓๕.๓.๑ นักศึกษาสอบตก
๓๕.๓.๒. นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา
๓๕.๓.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ ๓๒.๑

-๑๖๓๕.๓.๔ นักศึกษาทุจริตในการสอบ
๓๕.๓.๕ นักศึกษาที่ได I แตมิไดดําเนินการขอประเมินผลเพื่อแก I ใหเสร็จสิ้นภายใน ๒
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียน
๓๕.๔ การให S หรื อ U ใช สํา หรั บ ประเมิ น รายวิ ช าเรี ย นที่ ไ ม นํา ค า ของหน ว ยกิ ต มาคํานวณ
แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๓๕.๕ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
๓๕.๕.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ ๓๒.๑.๑ หรือขอ ๓๒.๑.๒ แตขาด
สอบปลายภาคเนื่องจากปวย หรือเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดี
๓๕.๕.๒ อาจารยผูสอนและคณบดีเห็นสมควรใหรอผลการศึกษาเพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่ง
เปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานัน้ ไมสมบูรณ โดยไมใชเปนความบกพรองหรือความผิดของนักศึกษา ในกรณีที่มีเหตุผล
ความจําเปนอยางยิ่ง ใหอธิการบดีอนุมัติขยายเวลาไดไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา
๓๕.๖ นักศึกษาที่ได I จะตองดําเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลีย่ นสัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้นตาม
อาจารยผูสอนกําหนด ภายในภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาวใหอาจารยผูสอนพิจารณาผลงานที่คางอยู
เปนศูนย และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลวและหากอาจารยผูสอนไมสงผลการประเมินใหมภายในภาค
การศึกษาถัดไป ใหนายทะเบียนของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนระดับคะแนนเปน F หรือ U แลวแตกรณีเวนแตอธิการบดีอนุมัติ
ใหขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันมิใชเกิดจากการกระทําของนักศึกษาผูนั้น ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดใหในขอ ๓๕.๕.๒
๓๕.๗ การให W ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
๓๕.๗.๑ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาเรียนตามขอ ๒๖.๕
๓๕.๗.๒ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐
๓๕.๗.๓ นักศึกษาถูกสั่งใหพน การศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ
๓๕.๗.๔ รายวิชาเลือกที่ได F และไดรับอนุมัติใหเรียนรายวิชาอื่นแทน
๓๕.๗.๕ นักศึกษาไดรับอนุมัติจากคณบดี ใหเปลี่ยนจาก I ที่นักศึกษาไดรับตามขอ
๓๕.๕.๑ และครบกําหนดเวลาของการเปลี่ยน I แลว แตการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด โดยมีหลักฐานที่เชื่อถือ
ได
๓๕.๘ การให AU ในรายวิชาใดจะกระทําในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมตั ิใหลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษ
โดยไมนับหนวยกิตตามขอ ๒๕
๓๕.๙ การนับจํานวนหนวยกิต

-๑๗๓๕.๙.๑ การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาแตมระดับคะแนนเฉลี่ย ใหนับจากทุก
รายวิชาที่มีระบบการใหคะแนนแบบระดับคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทนในรายวิชาใดใหเอา
จํานวนหนวยกิต และแตมระดับคะแนนที่ไดไปใชในการคํานวณหาแตมระดับคะแนนเฉลี่ยดวย
๓๕.๙.๒ การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อใหครบหลักสูตร ใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่สอบที่ไดเทานัน้
๓๕.๑๐ การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
๓๕.๑๐.๑ แตมระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาภาคการศึกษานั้น โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับแตมระดับคะแนนของแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหาร
ดวยจํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การคํานวณดังกลาวใหตั้งหารถึงทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยไมปดเศษสําหรับ
รายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเปน I ไมใหนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลีย่
๓๕.๑๐.๒ แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษา
ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิต กับแตมระดับคะแนนของแต
ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามขอ ๓๕.๑๐.๑ เปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด การคํานวณดังกลาวใหตั้งหารถึง
ทศนิยมตําแหนงที่ ๒ โดยไมปดเศษสําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเปน I ไมใหนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลี่ย กรณีที่
สอบตกและตองเรียนซ้ํา ใหนับรวมทั้งหนวยกิตและผลการเรียนครั้งสุดทายไปคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๓๕.๑๐.๓ การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่ยายสาขาวิชาเอก ยาย
หลักสูตร ยายคณะ ใหคํานวณแตมระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่มีปรากฎในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเขา ไมวาจะเปน
รายวิชาที่เทียบหรือไมก็ตาม
๓๕.๑๐.๔ การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่โอนมาจากสถานศึกษาอื่นและ
นักศึกษาที่สาํ เร็จอนุปริญญาหรือเทียบเทา และไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาตอใหคิดเฉพาะแตมระดับคะแนนของรายวิชาทีเ่ รียน
ใหมเทานั้น
๓๕.๑๑ การแจงผลการเรียน
๓๕.๑๑.๑ มหาวิทยาลัยจะแจงผลการเรียนภายหลังจากการประมวลผลการเรียนแลวเสร็จ
ในแตละภาคการศึกษา
๓๕.๑๑.๒ มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใดๆ ใหแก
นักศึกษาหากนักศึกษาคางชําระหนี้สนิ ตอมหาวิทยาลัย ถึงแมจะไดมีการแจงผลการเรียนไปแลวก็ตาม
ขอ ๓๖ การเรียนเพื่อเปลี่ยนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

-๑๘๓๖.๑ นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาเดิมเพื่อเปลี่ยนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัดของนักศึกษา ทั้งนี้ การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหใช
ผลการเรียนครั้งใหม
๓๖.๒ ในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ําไดโดยตองเรียนวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร
ไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรปริญญาตรีแลวแตแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมถึงเกณฑให เรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาที่จะเรียนเพื่อยกระดับคะแนนได ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษาทุกรายวิชา
๓๖.๓ กรณีนักศึกษาเขารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง จะลงทะเบียนรายวิชาซ้าํ หรือ
เทียบเทากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได
ขอ ๓๗ การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกประสบการณวิชาชีพ
นักศึกษาจะตองรับการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกประสบการณวิชาชีพที่ระบุไวในหลักสูต รถาผูใ ด
ปฏิบัติงานไมครบถวน เนื่อ งจากประพฤติตนและปฏิบัติงานขัดต อระเบียบวินัย
ผูควบคุมซึ่งเปนอาจารยหรือบุคคลจากภายนอกอาจพิจารณาสงตัวกลับ ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณตามความตองการแหง
หลักสูตรและจะไดรับการประเมินผลไมผาน (U) นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม
หมวด ๘
การสําเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการอนุมตั ปิ ริญญา
ขอ ๓๘ การสําเร็จการศึกษา
๓๘.๑ นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดตองยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาที่สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษานั้น
๓๘.๒ ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูรับรองการสําเร็จการศึกษา และใหมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา
๓๘.๓ ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
๓๘.๓.๑ มีความประพฤติและคุณธรรม
๓๘.๓.๒ ตองเรียนและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรสาขาวิชาและเปนไป
ตามขอ ๑๐ แหงขอบังคับนี้
๓๘.๓.๓ ตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐

-๑๙๓๘.๓.๔ ตองไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวยวินัยนักศึกษา
๓๘.๓.๕ กรณีเทียบโอนรายวิชา ตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๒ ภาค
การศึกษา
ขอ ๓๙ การขอรับปริญญา
๓๙.๑ นักศึกษาตองสําเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๓๘
๓๙.๒ ใหนักศึก ษายื่นคํารองแสดงความจํานงขอรับปริ ญญา หรื อ อนุปริญญาต อมหาวิทยาลัย
ตามวิธีการ ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๙.๓ นักศึกษาที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญาหรืออนุปริญญา จะตองไมมีพันธะดาน
หนี้สินใดๆ ตอมหาวิทยาลัยและเปนผูท ี่มีความประพฤติไมขัดตอขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๐

๘

การใหปริญญา

๔๐.๑ ใหมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
ในสาขาวิชาตางๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
๔๐.๒ การใหปริญญาเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหปริญญาเกียรตินิยม

แกผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป สําหรับปริญญาบัณฑิตเกียรติ นิยมอันดับ ๑ หรือไดแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้ แต ๓.๒๕ ขึ้นไป สําหรับปริญญาบัณฑิตเกียรติ

นิยมอันดับ ๒

๔๐.๓ การที่ไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
๔๐.๓.๑ นักศึกษามีผลการเรียน F หรือ U ตามระบบคาระดับคะแนน
๔๐.๓.๒ นักศึกษาสําเร็จการศึกษาเกินจํานวนปการศึกษาปกติที่ระบุไวในหลักสูตร
๔๐.๓.๓ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีตอเนือ่ ง
๔๐.๓.๔ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนรายวิชาและยกเวนรายวิชา
๔๐.๓.๕ นักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเพื่อปรับคาระดับคะแนน
๔๐.๓.๖ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ที่สําเร็จการศึกษาโดยมีการสอบแกตวั
ขอ ๔๑ การอนุมัติปริญญา
๘

๒๕๕๗

ขอ ๔๐ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

-๒๐ใหสภาวิชาการเสนอชื่อผูสมควรไดรบั ปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ขอ ๔๒ ใหยกเลิกขอความตาม ขอ ๔๒
๙

บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๓ ภายใตขอบังคับในขอ ๔๒ ใหมีผลใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตัง้ แตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปน
ตนไป
ขอ ๔๔ ในระหวางที่ยังไมไดออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑใดเพื่อปฏิบัตติ ามขอบังคับนี้ ให
นําประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลบังคับใชอยูกอนขอบังคับนี้มาใช
บังคับโดยอนุโลม จนกวาจะไดมีการออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑตามขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๙

ขอ ๔๒ ยกเลิกโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๗

(ฉบับที่ ๓)

-๒๑ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับฉบับนี้ คือ โดยเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใหสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงจําเปนตองตราขอบังคับนี้
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับฉบับนี้ คือ โดยเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ เพื่อใหหลักเกณฑการพิจารณาใหปริญญาเกียรตินิยมแกผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนไป
ดวยความเหมาะสม ตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการและ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงจําเปนตองตราขอบังคับนี้

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อ
จัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหมีความเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครั้ง ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง
การศึกษาและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา
๒๕๕๕ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษา ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ผูที่ไดชําระคาธรรมเนียมแรกรับเขาศึกษาสําหรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยแลว และ
ใหหมายความรวมถึงผูที่ไดชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยแลวดวย
“คาบํารุงการศึกษา” หมายความว า เงิ น ที่ นั ก ศึ ก ษาชํ า ระค า บํ า รุ ง มหาวิ ท ยาลั ย
ค า บํ า รุ ง ห อ งสมุ ด ค า ลงทะเบี ย นรายวิ ช า ค า บํ า รุ ง กี ฬ า ค า บํ า รุ ง ห อ งพยาบาลและบริ ก ารสุ ข ภาพ
คาธรรมเนีย มพิเ ศษเพื่อพั ฒนาโปรแกรมวิชา และคาธรรมเนีย มการใชค อมพิว เตอรและอินเตอรเ น็ต
แบบเหมาจาย
“เงินคาบํารุงอืน่ ๆ”
หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บนอกจากคาบํารุงการศึกษา
และเปนไปตามขอบังคับนี้
ขอ ๔ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาจากนักศึกษาเปนรายบุคคลแบบเหมาจาย
ดังนี้
/๔.๑) หลักสูตร...

๒

๔.๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๓) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เหมาจายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๕) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๖) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๗) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)เหมาจายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๘) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๙) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) เหมาจายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เหมาจายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๑๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๑๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เหมาจายภาคเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท
นักศึกษาจะตองชําระเงินตามขอ ๔ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียน หากพน
กําหนดนีจ้ ะตองชําระคาปรับวันละ ๒๐ บาท แตไมเกิน ๕๐๐ บาท การขอผอนผันการชําระเงินและการ
ยกเวนการชําระคาปรับใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๕ นอกจากการเรียกเก็บเงินตามขอ ๔ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็ บเงินคาบํารุงอื่น ๆ จาก
นักศึกษาแตละคน ดังนี้
๕.๑) คาสมัครสอบคัดเลือกเปนนักศึกษาแตละประเภท จํานวน ๒๐๐ บาท
๕.๒) คาธรรมเนียมแรกรับเขาสําหรับนักศึกษาใหม จํานวน ๕๐๐ บาท
๕.๓) ค า ประกั น ของเสี ย หายนั ก ศึ ก ษาใหม จํ า นวน ๗๐๐ บาท เงิ น จํ า นวนนี้
มหาวิทยาลัยจะคืนใหนักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยไมกระทําการอันใดที่กอใหเกิดความเสียหายแก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
๕.๔) คาคูมอื การศึกษาและหลักสูตรนักศึกษาใหม จํานวน ๒๕๐ บาท
๕.๕) คาบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม จํานวน ๕๐ บาท
๕.๖) คาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท
๕.๗) คาธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษาจากระบบหนึ่งสูอีกระบบหนึ่ง จํานวน ๕๐๐ บาท
๕.๘) คาธรรมเนียมการยายโอนสถานศึกษา จํานวน ๕๐๐ บาท
๕.๙) คาธรรมเนียมการโอน และเทียบโอน รายวิชา หนวยกิตละ ไมเกิน ๑๐๐ บาท
๕.๑๐) คาธรรมเนียมการเทียบโอนประสบการณ หนวยกิตละ ไมเกิน ๑๐๐ บาท
๕.๑๑) คาขึน้ ทะเบียนบัณฑิต คนละ ๗๐๐ บาท
/๕.๑๒) คาธรรมเนียม…

๓
๕.๑๒) คาธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพเปนนักศึกษา เนื่องจากพนสภาพเพราะเหตุไม
ชําระคาบํารุงการศึกษาตามขอ ๔ จํานวน ๓๐๐ บาท และใหจายคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
ตามขอ ๕.๖ ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท
๕.๑๓) คาธรรมเนียมในการออกใบแทนเอกสารสําคัญฉบับละ ๒๐๐ บาท
๕.๑๔) คาธรรมเนียมหองสมุด ในกรณีนักศึกษาทําหนังสือชํารุด หรือสงคืนลาชากวา
กําหนด ใหเปนไปตามหลักเกณฑในประกาศของมหาวิทยาลัย
๕.๑๕) คาธรรมเนียมการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบั ตร หรือ ปริญญาบัตร
สําหรับนักศึกษาที่ขอรับหลังกําหนดที่มหาวิทยาลัยประกาศ แตไมเกิน ๙๐ วัน อัตราฉบับละ ๕๐ บาท
หากพนกําหนดนี้ อัตราฉบับละ ๑๐๐ บาท
ขอ ๖ คาบํารุงหอพัก ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ การเรียกเก็บเงินตามขอบังคับนี้ ใหใชใบเสร็จรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจนครบหลักสูตรแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา ไมตองชําระเงิน
ตามขอ ๔ แตตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามขอ ๕.๖ ทุกภาคเรียน จนกวาจะ
สําเร็จการศึกษาหรือพนจากสภาพนักศึกษา
กรณีนักศึกษาเรียนครบตามกําหนดระยะเวลาแตยังไมจบหลักสูตร ใหชําระเงิน
คาลงทะเบียนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ การใชจายเงิน ตามขอ บั งคั บ นี้ ใหมหาวิท ยาลั ยจัด ทําแผนงบประมาณรายจายจากเงิน
รายไดเสนอตอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ขอ ๑๐ การจัดซื้อ การจัดจาง การใชจายเงิน หรือการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการใชจายเงิน
ตามขอบังคับนี้ใหใชจายโดยใชระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการโดยอนุโลม เวนแตสภามหาวิทยาลัย
จะได กํ า หนด หรื อ ให ค วามเห็ น ชอบให เ ป น อย า งอื่ น หรื อ ที่ ร ะบุ ใ นแผนการใช จ า ยเงิ น รายได ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดจาก
การใชขอ บังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่ เ ป นการสมควรปรับ ปรุงขอ บั งคั บ วาด ว ยการเก็ บ เงินคาบํ ารุงการศึก ษาและการ
จายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหมีความเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่
๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวยการเก็บเงินคา
บํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ให ใ ชข อ บั งคั บ นี้สํ า หรับ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ข าศึ ก ษาตั้ ง แต
ปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่ม ๔.๑๓ ในขอ ๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวยการเก็บ
เงินคาบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี
ขอความดังนี้
๔.๑๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ) เหมาจายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและการจายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหมีความเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวยการเก็บเงินคาบํารุง
การศึกษาและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข อ ๒ ให ใ ช ข อ บั งคั บ นี้ สํ าหรั บ นั กศึ ก ษาภาคปกติ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ข าศึ ก ษาตั้ งแต
ปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่ม ๕.๑๖ ในขอ ๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวยการเก็บเงิน
คาบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีขอความ
ดังนี้
“ ๕.๑๖) คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสําหรับฝกทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตร
ครุ ศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชานวั ตกรรมและ
คอมพิวเตอรศึกษา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี ใหเก็บภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท
โดยใหชําระเงินพรอมกับเงินคาบํารุงการศึกษา ตามขอ ๔.๑ ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายปญญา มหาชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวย การรับและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวย การรับและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหมีความเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการรับและการจายเงิน
เพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป และให
ใชกับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยใชทรัพยากรรวม (กศ.ปท.) ดวย
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษา”
หมายความว า นั ก ศึก ษาตามโครงการ กศ.ป. หรื อ โครงการ
กศ.ปท. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผูที่ไดรับชําระคาธรรมเนียมแรกรับเขาศึกษาสําหรับนักศึกษา
ใหมของมหาวิทยาลัยแลว และใหหมายความรวมถึงผูที่ไดชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแลวดวย
“คาบํารุงการศึกษา” หมายความวา เงินที่นักศึกษาชําระคาบํารุงมหาวิทยาลัย
ค า บํ า รุ ง ห อ งสมุ ด ค า ลงทะเบี ย นรายวิ ช า ค า บํ า รุ ง กี ฬ า ค า บํ า รุ ง ห อ งพยาบาลและบริ ก ารสุ ข ภาพ
คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชา และคาธรรมเนียมการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
แบบเหมาจาย
“เงินคาบํารุงอื่นๆ”
หมายความวา เงิ นที่ มหาวิ ท ยาลั ย เรีย กเก็ บ นอกจากคา บํ า รุ ง
การศึกษา และเปนไปตามขอบังคับนี้
/ขอ ๔ ใหมหาวิทยาลัย...

๒
ขอ ๔ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาจากนักศึกษาเปนรายบุคคลแบบเหมาจาย
ดังนี้
๔.๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๓) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เหมาจายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๕) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๖) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๗) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) เหมาจายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๘) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๙) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)เหมาจายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เหมาจายภาคเรียนละ ๘,๕๐๐ บาท
๔.๑๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ ๘,๕๐๐ บาท
๔.๑๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เหมาจายภาคเรียนละ ๑๑,๐๐๐ บาท
นักศึกษาจะตองชําระเงินตามขอ ๔ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียน หากพน
กําหนดนี้จะตองชําระคาปรับวันละ ๒๐ บาท แตไมเกิน ๕๐๐ บาท การขอผอนผันการชําระเงินและ
การยกเวนการชําระคาปรับใหอยูในดุลพินจิ ของอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๕ นอกจากการเรี ย กเก็ บ เงิน ตามข อ ๔ ใหม หาวิ ท ยาลั ย เรี ย กเก็ บ เงิน บํ ารุ ง อื่น ๆ จาก
นักศึกษาแตละคน ดังนี้
๕.๑) คาธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกเปนนักศึกษาแตละประเภท จํานวน ๒๐๐ บาท
๕.๒) คาธรรมเนียมแรกรับเขาสําหรับนักศึกษาใหม จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
๕.๓) ค า ประกั น ของเสี ย หายนั ก ศึ ก ษาใหม จํ า นวน ๗๐๐ บาท เงิ น จํ า นวนนี้
มหาวิทยาลัยจะคืนใหนักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษา และไมกระทําการอันใดที่กอใหเกิดความเสียหาย
แกทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
๕.๔) คาคูมอื การศึกษาและหลักสูตรนักศึกษาใหม จํานวน ๒๕๐ บาท
๕.๕) คาบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม จํานวน ๕๐ บาท
๕.๖) คาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ภาคเรียนละ ๘๐๐ บาท
๕.๗) คาธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษาจากระบบหนึ่งสูอีกระบบหนึ่ง จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
๕.๘) คาธรรมเนียมการยายโอนสถานศึกษา จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
๕.๙) คาธรรมเนียมการโอน และเทียบโอน รายวิชา หนวยกิตละ ไมเกิน ๑๐๐ บาท
๕.๑๐) คาธรรมเนียมการเทียบโอนประสบการณ หนวยกิตละ ไมเกิน ๑๐๐ บาท
/๕.๑๑) คาขึน้ ทะเบียน...

๓
๕.๑๑) คาขึน้ ทะเบียนบัณฑิต คนละ ๗๐๐ บาท
๕.๑๒) คาธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพเปนนักศึกษา เนื่องจากพนสภาพเพราะเหตุ
ไมชําระคาบํารุงการศึกษาตามขอ ๔ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท และใหจายคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา ตามขอ ๕.๖ ภาคเรียนละ ๘๐๐ บาท
๕.๑๓) คาธรรมเนียมในการออกใบแทนเอกสารสําคัญฉบับละ ๒๐๐ บาท
๕.๑๔) คาธรรมเนียมหองสมุด ในกรณีนักศึกษาทําหนังสือชํารุด หรือสงคืนลาชากวา
กําหนด ใหเปนไปตามหลักเกณฑในประกาศของมหาวิทยาลัย
๕.๑๕) คาธรรมเนียมการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบั ตร หรือ ปริญญาบัตร
สําหรับนักศึกษาที่ขอรับหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด แตไมเกิน ๙๐ วัน อัตราฉบับละ ๕๐ บาท
หากพนกําหนดนี้ อัตราฉบับละ ๑๐๐ บาท
ขอ ๖ นักศึกษาที่ไดขนึ้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และไดชําระเงินคาธรรมเนียมตามขอ ๕.๑
ขอ ๕.๒ ขอ ๕.๓ ขอ ๕.๔ และขอ ๕.๕ แลว หากไมประสงคจะศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ ไมตองชําระเงิน
ตามขอ ๔ แตตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาตามขอ ๕.๖ จํานวน ๘๐๐ บาทตอภาคเรียน
ขอ ๗ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจนครบตามหลักสูตรแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษาไมตอง
ชําระเงินตามขอ ๔ แตตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามขอ ๕.๖ ทุกภาคเรียน
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา หรือพนจากสภาพการเปนนักศึกษา
กรณีนักศึกษาที่เรียนครบตามกําหนดเวลาแตยังไมจบหลักสูตร ใหชําระเงินคาลง
ทะเบียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ เงินที่มหาวิทยาลัยไดเรียกเก็บไวตามขอบังคับนี้ใหจายตามหลักเกณฑตอไปนี้
๘.๑) คาตอบแทนอาจารยประจํารายวิชา ใหตอบแทนโดยการเหมาจายไดไมเกิน
หมูเ รียนละ ๓,๐๐๐ บาท ตอรายวิชา ตอภาคเรียน
๘.๒) ค า ตอบแทนการสอนและการบรรยายพิ เ ศษของอาจารย แ ละบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย ใหจายไดไมเกินคาบละ ๕๐๐ บาท สําหรับวิทยากรพิเศษที่มหาวิทยาลัยเชิญมาบรรยาย
พิเศษเปนครั้งคราว จายไดไมเกินคาบละ ๑,๐๐๐ บาท
๘.๓) คาตอบแทนอาจารยประจําหมูเ รียน ใหจา ยไดไมเกินคนละ ๓๐๐ บาทตอวัน
๘.๔) การนิ เ ทศ ในการจั ด ประสบการณ วิช าชี พ ของนั ก ศึก ษา ในเวลาและนอกเวลา
ราชการภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีที่มีโครงการฝกประสบการณวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ
แลว ใหเบิกคาตอบแทนการนิเทศไดไมเกินคนละ ๒๐๐ บาทตอวัน โดยจะตองมีเวลานิเทศ ณ สถานที่
ฝกประสบการณไมนอ ยกวา ๓ ชั่วโมง ติดตอ กันในหนึ่งวัน คาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อ
ปฏิบัติการนิเทศ และคาตอบแทนการนิเทศ เบิกรวมกันไดไมเกินรอยละ ๘๐ ของเงินบํารุงการศึกษา
ที่ไดรับจัดสรรในรายวิชาฝกประสบการวิชาชีพนั้น ๆ
/ขอ ๙ คาตอบแทน...

๔
ขอ ๙ คาตอบแทนในการบริหารจัดการเรียนการสอน ใหพิจารณาจายไดตามความเหมาะสม
โดยถือหลักเกณฑดังตอไปนี้
๙.๑) คาตอบแทนประธานอํานวยการประจํามหาวิทยาลัย หรือประธานกรรมการประจํา
ศูนยจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ใหเหมาจายไดไมเกินภาคเรียนละ ๔๐,๐๐๐ บาท หรือใหจายได
ไมเกิน ๕๐๐ บาทตอวัน
๙.๒) คาตอบแทนกรรมการอํานวยการประจํามหาวิทยาลัย หรือกรรมการประจําศูนย
จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ใหเหมาจายไดไมเกินภาคเรียนละ ๓๕,๐๐๐ บาท หรือใหจายได
ไมเกิน ๔๕๐ บาทตอวัน
๙.๓) คาตอบแทนกรรมการดําเนินงานประจํามหาวิทยาลัย หรือกรรมการประจําศูนย
จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยใหเหมาจายไดไมเกินภาคเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บาท หรือใหจา ยได
ไมเกิน ๔๐๐ บาทตอวัน
๙.๔) คาตอบแทนผูป ฏิบัติงาน ใหจายตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ข า ราชการ และพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทวิ ช าการ ให ไ ด รั บ
คาตอบแทนไมเกิน ๓๕๐ บาทตอวัน
(๒) ขาราชการ พนัก งานมหาวิทยาลั ยประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ พนักงาน
ราชการ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวรายเดือน ใหไดรับคาตอบแทนไมเกิน ๓๐๐ บาทตอวัน
(๓) การจางนักศึกษาปฏิบัติงาน ใหไดรับคาจางไมเกิน ๒๐๐ บาทตอวัน
ขอ ๑๐ สําหรับคาตอบแทนการสอน การนิเทศหรือคาใชจายอื่น ๆ ในรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษ
ที่ไมไดกําหนดชั่วโมงสอนหรือชั่วโมงปฏิบัติไว เชน รายวิชาวิทยานิพนธ โครงการปญหาพิเศษ หรืออื่น ๆ
ใหทําเปนแผนงาน โครงการ โดยกําหนดชั่วโมงสอน นิเทศ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
จายคาตอบแทนตามอัตราในขอ ๘ และขอ ๑๐ แลวแตกรณี แตทั้งนี้ตองไมเกินรอยละ ๘๐ ของเงิน
คาบํารุงการศึกษาที่จัดสรรใหเฉพาะรายวิชานั้น ๆ
ขอ ๑๑ การเบิกจายคาใชจายในการจัดการศึกษาตามขอบังคับนี้ใหเปนไป ดังนี้
๑๑.๑ การจายคาตอบแทนตามขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ใหจายไดไมเกินรอย
ละ ๘๐ ของคาบํารุงการศึกษา และเงินคาบํารุงอื่น ๆ เวนแตเงินที่เรียกเก็บตาม ๕.๓
๑๑.๒ คาตอบแทนรายวัน ใหจา ยใหเฉพาะผูที่ปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการเปนเวลา
ติดตอกันวันละไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง ยกเวนกรณีคาตอบแทนการนิเทศในการฝกประสบการณวชิ าชีพ
๑๑.๓ คาตอบแทนตามขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๐ จะเบิกจายใหแกบุคคลเดียวกันใน
เวลาเดียวกันมิได ใหเบิกไดตามขอใดขอหนึ่งเพียงทางเดียวเทานั้น
๑๑.๔ การเบิ กจายคาตอบแทนตามขอ ๙ และขอ ๑๐ ใหจัด ทํ าเป นประกาศของ
มหาวิทยาลัยเปนภาคเรียนหรือปการศึกษาตามความเหมาะสม
/ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัย...

๕
ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนงบประมาณรายจายจากเงินรายไดงบประมาณประจําปเสนอ
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
การใชจายเงินเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยที่ไมไดระบุไวตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
ขอ ๑๓ การเก็บรักษาเงินตามขอบังคับนี้ ใหดําเนินการดังนี้
๑๓.๑) นําฝากธนาคารพาณิชย หรือธนาคารออมสินในนามของมหาวิทยาลัย ดอกผล
ที่เกิดขึน้ จากนี้ใหถือวาเปนเงินคาบํารุงการศึกษา
๑๓.๒) ใหอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบการลงนามในเช็คสั่งจายเงิน หรือใบถอนเงินตาม
ขอบังคับนี้ โดยแตงตัง้ บุคคลที่อธิการบดีมอบหมายลงนามรวมกันไมนอยกวา ๒ คน
๑๓.๓) เมื่อเลิกโครงการ หากมีเงินเหลือใหจัดเปนรายไดของมหาวิทยาลัย
๑๓.๔) ใหใชแบบใบเสร็จรับเงินรายไดเปนใบเสร็จรับเงินตามขอบังคับนี้
ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติการกอหนี้ผูกพันไดตามขอบังคับนี้ ภายในวงเงินประมาณการ
รายไดที่เรียกเก็บและดอกผลที่เกิดขึน้ ทั้งนีว้ งเงินที่อนุมัติการกอหนีผ้ ูกพันตองไมเกินอํานาจของอธิการบดี
หากเกินตองขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ การจัดซื้อ การจัดจาง การใชจายเงิน หรือการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการใชจายเงิน
ตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม เวนแตสภามหาวิทยาลัยจะไดกําหนด
หรือใหความเห็นชอบใหเปนอยางอื่น หรือที่ระบุไวในแผนการใชจายเงินรายไดที่สภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบแลว
ข อ ๑๖ ให ค ณะกรรมการอํ า นวยการโครงการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน (กศ.ป.) และ
คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยใชทรัพยากรรวม (กศ.ปท.) รายงานผลการ
ดําเนินงานและคาใชจายตามขอบังคับนี้ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปการศึกษา
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดจาก
การใชขอ บังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวย การรับและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวย การรับและการจายเงินเพื่อการจัดการ
การศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหมีความเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการรับและ
การจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนีส้ ําหรับนักศึกษา (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่ม ๔.๑๓ ในขอ ๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวยการเก็บ
เงินคาบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๔ โดยมีขอ ความดังนี้
๔.๑๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ) เหมาจายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ราง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง อัตราคาบํารุงการศึกษาตอภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตรแลว
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงอัตราคาบํารุงการศึกษาตอภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตร เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการรับจายเงินคาบํารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาค
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกประกาศกําหนดอัตราคาบํารุงการศึกษาตอ
ภาคเรียน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ใหใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรีตอเนื่องที่เขา
ศึกษาตั้งแตภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ เปนตนไป ที่ไดศึกษาครบตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรแลวแต
ยังไมสําเร็จการศึกษาและยังมีสภาพเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขอ ๒ อัตราคาบํารุงการศึกษาตอภาคเรียน เปนแบบเหมาจายตามอัตราที่กําหนดไวใน
บัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้ สวนคาธรรมเนียมอื่นๆ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายปญญา มหาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บัญชีอัตราคาบํารุงการศึกษาตอภาคเรียนสําหรับนักเรียนที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตรแลว
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง อัตราคาบํารุงการศึกษาตอภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตรแลว
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
-----------------------๑. สําหรับนักศึกษาภาคปกติ
จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน
ไมเกิน ๖ หนวยกิต
๗ – ๑๒ หนวยกิต
เกิน ๑๒ หนวยกิต
หมายเหตุ

คาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย
สายวิศวกรรมศาสตร สายวิทยาศาสตร สายสังคมศาสตร
๓,๐๐๐ บาท
๒,๘๐๐ บาท
๒,๕๐๐ บาท
๖,๕๐๐ บาท
๕,๗๐๐ บาท
๕,๒๐๐ บาท
๙,๐๐๐ บาท
๗,๕๐๐ บาท
๖,๕๐๐ บาท

การชําระคาบํารุงการศึกษาตามเกณฑน้ใี ชในกรณีดังตอไปนี้
๑. เรียนมาแลวไมนอยกวา ๔ ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร ๔ ป เทียบโอน และหลักสูตร

๒ ป ตอเนื่อง
๒. เรียนมาแลวไมนอยกวา ๘ ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร ๔ ป
๓. เรียนมาแลวไมนอ ยกวา ๑๐ ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร ๕ ป
๒. สําหรับนักศึกษาภาคสมทบ (ภาคพิเศษ) กศ.ป./กศ.ปท.
จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน
ไมเกิน ๔ หนวยกิต
๕ – ๘ หนวยกิต
เกิน ๘ หนวยกิต
หมายเหตุ

คาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย
สายวิศวกรรมศาสตร สายวิทยาศาสตร สายสังคมศาสตร
๕,๕๐๐ บาท
๒,๒๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๗,๕๐๐ บาท
๔,๔๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๑๑,๐๐๐ บาท
๖,๕๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท

การชําระคาบํารุงการศึกษาตามเกณฑน้ใี ชในกรณีดังตอไปนี้
๑. เรียนมาแลวไมนอยกวา ๖ ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร ๔ ป เทียบโอน และหลักสูตร

๒ ป ตอเนื่อง
๒. เรียนมาแลวไมนอยกวา ๑๒ ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร ๔ ป
๓. เรียนมาแลวไมนอ ยกวา ๑๕ ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร ๕ ป



ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่ าด้ วย เงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

เพือให้งานพัฒนานักศึกษา และการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ผลตามความ
มุ่งหมาย จึงเห็นควรให้มีระเบียบเกียวกับการบริ หารจัดการการเงินกิจกรรมนักศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที ๙/๒๕๕๓ เมือวันที ๒๔
กันยายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกระเบียบไว้ดงั นี
ข้อ ๑ ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนีตังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสังอืนใดทีขัดหรื อแย้งกับความตามระเบียบนีให้ใช้ความตามระเบียบนี
แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิ การบดี”
หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สภานักศึกษา”
หมายความว่า สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“องค์การบริ หารนักศึกษา” หมายความว่า องค์การบริ หารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
“สโมสรนักศึกษา”
หมายความว่า สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
“เงินกิจกรรมนักศึกษา” หมายถึง เงินทีสภานักศึกษา องค์การบริ หารนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาได้รับเพือการดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการการเงินกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๕ ทีมาของเงินกิจกรรมนักศึกษาตามระเบียบนี
(๑) เงินรายได้มหาวิทยาลัยทีจัดสรรให้กองพัฒนานักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา
จัดสรรให้เป็ นเงินกิจกรรมนักศึกษาในจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๒๕ ของจํานวนงบประมาณทีกองพัฒนา
นักศึกษาได้รับ (ไม่รวมรายได้จากโครงการบริ หารหอพักนักศึกษา)




(๒) เงินทีมีผบู ้ ริ จาคให้แก่สภานักศึกษา หรื อองค์การบริ หารนักศึกษา หรื อสโมสร
นักศึกษา
(๓) เงินทีได้มาจากการจัดกิจกรรมหารายได้ของสภานักศึกษา หรื อองค์การบริ หาร
นักศึกษา หรื อสโมสรนักศึกษา
(๔) รายได้จากการดําเนินการหรื อบริ หารทรัพย์สินทังสิ นของเงินกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๖ เงินกิจกรรมนักศึกษาให้ใช้จ่ายในลักษณะกิจกรรมต่อไปนี
(๑) พิธีการทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
(๒) งานประจําปี งานเทศกาลของทางราชการ และท้องถิน
(๓) การกีฬา การพัฒนาสุ ขภาพพลานามัย
(๔) สวัสดิการ สาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์
(๕) การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
(๖) อืน ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการการเงินกิจกรรมนักศึกษา แต่งตังโดยมหาวิทยาลัย ดังนี
(๑) ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็ นประธาน
ผูช้ ่วยอธิ การบดีงานกิจการนักศึกษา
เป็ นรองประธาน
ประธานสภานักศึกษา
เป็ นกรรมการ
นายกองค์การบริ หารนักศึกษา
เป็ นกรรมการ
ตัวแทนนายกสโมสรนักศึกษา ๓ คน
เป็ นกรรมการ
(นายกสโมสรคัดเลือกกันเอง)
ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าทีกิจกรรมประจํากองพัฒนานักศึกษา ๑ คน เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
(๒) ในระดับคณะ ประกอบด้วย
คณบดี หรื อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็ นประธาน
ผูแ้ ทนคณาจารย์ในคณะ ไม่เกิน ๓ คน
เป็ นกรรมการ
นายกสโมสรนักศึกษา
เป็ นกรรมการ
ผูแ้ ทนนักศึกษาจํานวนเท่าผูแ้ ทนคณาจารย์
เป็ นกรรมการ
(คัดเลือกโดยนายกสโมสรนักศึกษา)
ให้กรรมการคนหนึงทําหน้าทีเลขานุการของคณะกรรมการ
(๓) ในกรณี ทียังไม่มีผชู ้ ่วยอธิ การบดีงานกิจการนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายก
องค์การบริ หารนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาผูใ้ ดผูห้ นึ งหรื อทังหมดของ
คณะกรรมการแต่ละระดับให้กรรมการเท่าทีมีอยูด่ าํ เนินการต่อไปได้
ข้อ ๘ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบ ดังนี
(๑) พิจารณาการจัดสรรเงินกิจกรรมนักศึกษาให้แก่สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา



สโมสรนักศึกษา โครงการ ชมรม และชุมนุมต่าง ๆ ของนักศึกษา ในขอบเขตหน้าทีการควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการแต่ละระดับ
(๒) อนุมตั ิและควบคุมการใช้จ่ายเงินกิจกรรมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๖
(๓) ปฏิบตั ิหน้าทีอืน ๆ ตามทีมหาวิทยาลัยหรื อคณะมอบหมาย
ข้อ ๙ การจัดสรรเงินกิจกรรมนักศึกษาเพือการจัดกิจกรรมของสภานักศึกษา องค์การบริ หาร
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมและชุมนุมต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน
กิจกรรมนักศึกษาโดยให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นประกาศแนวการปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
ข้อ ๑๐ การใช้จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษาให้ดาํ เนินการตามแบบแผนดังนี
(๑) องค์การนักศึกษาซึ งจะเป็ นผูข้ อใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรม จะต้องเสนอโครงการตลอดจน
งบประมาณรายจ่ายทีจําเป็ นต้องใช้ในแต่ละโครงการต่อสภานักศึกษา ซึ งประกอบด้วยสมาชิกทีได้รับ
เลือกตังเป็ นตัวแทนกลุ่มนักศึกษา เมือสภานักศึกษาดังกล่าวให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายของโครงการนันให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิอีกครังหนึง จึงดําเนิ นการเบิกจ่ายได้
(๒) ผูท้ ีทําหน้าทีเบิกจ่ายต้องเป็ นผูท้ ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ สําหรับวิธีการ
เบิกจ่ายให้อนุโลมตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน
(๓) ในกรณี ทีมีความจําเป็ นรี บด่วนองค์การบริ หารนักศึกษาไม่อาจขออนุมตั ิตามวิธีการ
ในข้อ ๑๐ (๑) ได้ทนั ท่วงที นายกองค์การบริ หารนักศึกษาหรื อประธานสภานักศึกษาสามารถเสนอขอให้
ประธานกรรมการใช้ดุลยพินิจตามทีเห็นสมควรอนุมตั ิ เบิกจ่ายเงินได้ภายในวงเงินครังละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐
บาท แล้วรี บแจ้งให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรกทีจะทําได้
ข้อ ๑๑ วิธีการเก็บรักษาเงินให้ประธานคณะกรรมการตามข้อ ๗ (๑) เบิกเงินค่ากิจกรรมทังหมดที
ต้องรับผิดชอบจากมหาวิทยาลัย แล้วนําฝากธนาคารพาณิ ชย์ในนามคณะกรรมการการเงินกิจกรรมนักศึกษา
โดยใช้บญั ชีวา่ “เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา บ.กศ. หรื อเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา กศ.ป.” แล้วแต่กรณี
ในกรณี ถอนเงินจากธนาคารเพือใช้จ่ายตามรายการทีคณะกรรมการอนุมตั ิให้มีชือกรรมการอย่าง
น้อย ๒ คน ลงนามร่ วมกันโดยต้องเป็ นอาจารย์อย่างน้อย ๑ คน
ข้อ ๑๒ ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี และมีอาํ นาจวินิจฉัยกรณี ขดั แย้ง
และออกประกาศเพิมเติมได้
ประกาศ ณ วันที ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย์สุจินต์ สิ มารักษ์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง อัตราคาบํารุงหอพักราชพฤกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อใหการดําเนินงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สอดคลองกับสภาวการณ ทางเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน บรรลุเปาหมายของวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการหอพักนักศึกษา การรักษาระเบียบวินัยและทรัพยสินทางราชการ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘ ขอ ๑๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การบริหาร
จัดการหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานหอพัก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๘ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบของมติคณะกรรมการ บริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกรที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงไดออกประกาศฉบับนี้ไว
ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง อัตราคาบํารุงหอพักราชพฤกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลใชบังคับเริ่มตั้งปการศึกษา ๒๕๕๘ นับแตวันประกาศฉบับนี้เปนตนไป
ขอ ๓ การกําหนดอัตราคาบํารุงหอพักและอัตราเงินคาประกันของเสียหาย ซึ่งเปนเงินที่ มหาวิทยาลัยเรียก
เก็บจากนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาเพื่อใชจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ดูแล หอพัก คาวัสดุทําความสะอาด คาวัสดุ
ซอมบํารุงหอพัก คาสาธารณูปโภค และอื่นๆ ใหเก็บอัตราที่ระบุไว
ในประกาศฉบับนี้เทานั้น
ขอ ๔ อัตราคาบํารุงหอพัก ใหเรียกเก็บในอัตราดังตอไปนี้
๔.๑ อัตราคาบํารุงหอพัก ใหเรียกเก็บไดในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน
๔.๒ อัตราเงินคาประกันของเสียหายแรกเขา ใหเรียกเก็บไดในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน (จายกอน
เขาพักและคืนเมื่อหมดสัญญา)
๔.๓ อัตราคาสาธารณูปโภค ใหเรียกเก็บไดในอัตราตามมิเตอร หรือตามที่มหาวิทยาลัย กําหนด
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศฉบับนี้ และใหมีอํานาจตีความ วินิจฉัย ประกาศฉบับนี้ คํา
วินิจฉัยของอธิการบดีใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘
(รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร วะสีนนท)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง อัตราคาบํารุงหอพักชายเอราวัณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
----------------------------------------------เพื่อใหการดําเนินงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
บรรลุเปาหมายของวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการหอพักนักศึกษา การรักษาระเบียบวินัยและทรัพยสินทางราชการ
อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 ขอ 13 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการบริหารจัดการหอพัก
นักศึกษา พ.ศ. 2553 โดยความเห็นชอบของมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๗/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จึงไดออกประกาศฉบับนี้ไว ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง อัตราคาบํารุงหอพัก

ชายเอราวัณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
ขอ 2 ประกาศนี้มีผลใชบังคับเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2559 นับจากวันประกาศฉบับนี้เปนตนไป
ขอ 3 การกําหนดอัตราคาบํารุงหอพักและอัตราเงินคาประกันของเสียหาย ซึ่งเปนเงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจาก
นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาเพื่อใชจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ดูแลหอพัก คาวัสดุทําความสะอาด คาวัสดุซอมบํารุง
หอพัก คาสาธารณูปโภค และอื่นๆ ใหเก็บอัตราที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้เทานั้น
ขอ 4 อัตราคาบํารุงหอพัก ใหเรียกเก็บในอัตราดังตอไปนี้
4.1 อัตราคาบํารุงหอพัก ใหเรียกเก็บไดในอัตรา 3,000 บาท/คน/ภาคเรียน
4.2 อัตราเงินคาประกันของเสียหายแรกเขา ใหเรียกเก็บไดในอัตรา 1,000 บาท/คน

(จายกอนเขา

พักและคืนเมื่อหมดสัญญา)
4.3 อัตราคาสาธารณูปโภค ใหเรียกเก็บในอัตราเหมาจาย 500 บาท/คน/ภาคเรียน หรือตามมหาวิทยาลัย
กําหนด
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศฉบับนี้ และใหมีอํานาจตีความ วินิจฉัย ประกาศฉบับนี้
อธิการบดีใหเปนที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
(รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร วะสีนนท)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คําวินิจฉัยของ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่ าด้ วย การยกเว้ นค่ าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่ น
พ.ศ.๒๕๕๐

------------------------------เพือส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้เห็นความสําคัญและประโยชน์ในการพัฒนาทักษะ และความเป็ น
เลิศทางวิชาการและสนับสนุนนักศึกษาทีสร้างชือเสี ยงให้แก่มหาวิทยาลัย จังหวัด และประเทศไทย ดังนัน
จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จึงกําหนดระเบียบว่าด้วยการยกเว้นเงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษาของนักศึกษาผูม้ ีผลงาน
หรื อความสามารถดีเด่น ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี เรี ยกว่า “ระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วย การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผูม้ ีผลงานหรื อความสามารถดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใช้บงั คบตังแต่วนั ที ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิ การบดี”
หมายถึง อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษา”
หมายถึง ผูท้ ีกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี โครงการต่างๆ
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ งมีคุณสมบัติหรื อมีผลงานหรื อ
ความสามารถดีเด่นในด้านต่าง ๆ
“ผลงานหรื อความสามารถดีเด่น” หมายถึง ผลงานหรื อความสามารถดีเด่นใน
ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี
(๑) สิ งประดิษฐ์ งานวิจยั บทความทางวิชาการ
(๒) ผลงานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(๓) กิจกรรมทีส่ งเสริ มการใช้ทกั ษะทางวิชาการ ในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
(๔) ผลการศึกษาดีเด่นตลอดปี การศึกษา
(๕) รางวัลทางด้าน ความประพฤติ คุณธรรม จริ ยธรรม
(๖) ผลงานหรื อความสามารถอืนๆ ทีมหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม
“ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา” หมายถึง เงินทีมหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บจากนักศึกษา
เป็ นรายภาคเรี ยน ได้แก่ ค่ าบํารุ งการศึ กษา ค่ าลงทะเบี ยนรายวิชา ค่ าบํารุ งหอสมุด ค่ าบํารุ งกี ฬา

ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าบํารุ งกีฬา ค่าบํารุ งห้องพยาบาลและบริ การสุ ขภาพ ค่าธรรมเนี ยมพิเศษเพือ
พัฒนาโปรแกรมวิชาและค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ข้อ ๔ นักศึกษาทีมีสิทธิ ได้รับการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ตามระเบียบ
นี จะต้องเป็ นผูท้ ี มีความประพฤติ ดี และมีสถานภาพการเป็ นนักศึ กษาของมหาวิทยาลัยต่อเนื องของภาค
เรี ยนทีขอใช้สิทธิ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในกรณี ที นั ก ศึ ก ษามี ผ ลงานหรื อความสามารถดี เ ด่ น และได้รั บ สิ ท ธิ ก ารยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรี ยนสุ ดท้ายของหลักสู ตร ให้ได้รับการยกเว้นเงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษาใน
ภาคเรี ยนสุ ดท้ายทีกําลังศึกษาตามหลักสูตรนัน
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ในการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
๕.๑ นักศึ กษาที มีผลงานหรื อได้แสดงความสามารถดี เด่น ได้รับการยกย่อง
และประกาศเกี ยรติ คุ ณ ระดับภูมิภาคหรื อ เที ย บเท่ า ระดับ ภู มิภ าค ให้ไ ด้รั บการยกเว้นค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาในภาคเรี ยนถัดไปเป็ นเวลา ๑ ภาคเรี ยน
๕.๒ นักศึ กษาที มีผลงานหรื อได้แสดงความสามารถดี เด่น ได้รับการยกย่อง
และประกาศเกียรติคุณ ระดับประเทศ ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการศึกษาในภาคเรี ยนถัดไปเป็ น
เวลาไม่เกิน ๒ ภาคเรี ยน
๕.๓ นักศึ กษาที มีผลงานหรื อได้แสดงความสามารถดี เด่น ได้รับการยกย่อง
และประกาศเกียรติคุณ ระดับนานาชาติ ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรทีศึกษา
อยู่หรื ออยู่ในดุ ลยพิ นิจของคณะกรรมการตามข้อ ๗.๔ พิ จารณาให้ความเห็ นและต้องปฏิ บ ัติตามเงื อนไขที
มหาวิทยาลัยกําหนด
๕.๔ นักศึ กษาที มีผลการศึ กษาดี เด่นตลอดปี การศึ กษาและเป็ นแบบอย่างที ดี
แก่ นัก ศึ ก ษาโดยทัวไป ให้ค ณะกรรมการตามข้อ ๗.๔ พิ จ ารณาตามความเหมาะสมในการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ทงนี
ั ต้องไม่เกิน ๒ ภาคเรี ยนถัดไปหลังจากมีผลการศึกษาดีเด่น
๕.๕ การยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการศึกษาในกรณี ของผลงานหรื อความสามารถ
อืนๆตามข้อ ๓ (๖) ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗.๔ พิจารณาและนําเสนออธิ การบดีพิจารณาเป็ นกรณี ๆไป
ข้อ ๖ การได้รับยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการศึกษา จะสิ นสุ ดเมือนักศึกษาพ้นสภาพการเป็ น
นักศึกษาในระดับและสาขาวิชาทีกําลังศึกษาอยูน่ นั
ข้อ ๗ แนวทางปฏิบตั ิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
๗.๑ให้นกั ศึกษาที มีสิทธิ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนี ยม ตามข้อ ๕ ยืนคําร้อง
ขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ผ่านประธานสาขาวิชาและคณบดี เป็ นรายภาคเรี ยน ภายใน ๒ สัปดาห์แรก
ของการเปิ ดภาคเรี ยนนันๆ ยกเว้นนักศึกษาทีได้รับสิ ทธิ ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการศึกษาในภาคเรี ยนสุ ดท้าย
ของหลักสูตรให้ยืนคําขอรับการยกเว้นภายใน ๒ สัปดาห์ หลังทราบผลการประกาศเกียรติคุณ หรื อสิ นสุ ด
กิจกรรมนันๆ

๗.๒ กรณี ทีนักศึ กษาได้ชาํ ระเงิ นค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาไปก่ อนหน้าที จะ
ได้รับการยกเว้น ให้พิจารณาอนุมตั ิให้ถอนเงินคืนได้ตามกรณี ทีได้รับการยกเว้น
๗.๓ หลักฐานทีต้องแนบพร้อมคําขอยกเว้น ประกอบด้วย
(๑) บัตรลงทะเบียนและรายการชําระเงินสําหรับภาคเรี ยนทีจะขอยกเว้น
(๒) หนังสื อรับรองความประพฤติจากอาจารย์ทีปรึ กษาหมู่เรี ยน
(๓) หนังสื อรับรองความประพฤติและผลงานหรื อความสามารถดีเด่นจากอาจารย์ที
ได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจกรรมประเภทนันๆ (ถ้ามี)
(๔) หนังสื อรับรอง วุฒิบตั ร ประกาศเกียรติคุณ เอกสาร หรื อ หลักฐานอืนๆ
ทีแสดงให้เห็นว่านักศึกษาเป็ นผูม้ ีผลงานหรื อความสามารถดีเด่นในด้านนัน ๆ
๗.๔ ให้ค ณบดี ผูอ้ าํ นวยการสํา นักส่ งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย นและ
กรรมการอืนๆที เห็นสมควรร่ วมกันพิจารณา ตรวจสอบ กลันกรอง และรวบรวมหลักฐานต่างๆ เสนอ
รายชื อนักศึ กษาซึ งมี ผ ลงานหรื อ ความสามารถดี เ ด่ นในด้า นต่ า ง ๆ ตามเกณฑ์ที มหาวิ ท ยาลัย กํา หนด
นําเสนออธิ การบดีเพือพิจารณาอนุมตั ิ โดยให้ความเห็นตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ ประกอบการพิจารณา
ด้วย
๗.๕ ให้คณบดี หรื อผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน
ประสานงานกับงานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิ การบดี เพือดําเนิ นการขอยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
และการลงทะเบียนเรี ยน
ข้อ ๘ แนวปฏิบตั ิเพิมเติมต่างๆ ตามระเบียบนี อาจจัดทําเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
เป็ นรายปี การศึกษาก็ได้
ข้อ ๙ ให้อธิ การบดี รักษาการให้เป็ นไปตามระเบี ยบนี และเป็ นผูว้ ินิจฉัยกรณี ทีเกิ ด
ปัญหาในการใช้ระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิพัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่ าด้ วย การยกเว้ นค่ าธรรมเนียมการศึกษาของนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยทีชนะการแข่ งขัน
พ.ศ. ๒๕๕๐
.......................................………......
เพือส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้เห็นความสําคัญและประโยชน์ในการออกกําลังกาย การเล่นกีฬา และ
สนับสนุนนักศึกษา ทีสร้างชือเสี ยงให้กบั มหาวิทยาลัย จังหวัด และประเทศไทย ดังนัน จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา
๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงกําหนดระเบียบ
ว่าด้วยการยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยทีชนะการแข่งขัน ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการยกเว้นเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยทีชนะการแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนีถัดจากวันประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิ การบดี”
หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษา”
หมายความว่า ผูท้ ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักกีฬา”
หมายความว่า นักศึกษาทีเป็ นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยทีได้เข้า
ร่ วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ ง
ประเทศไทย การแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรื อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า เงินทีมหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บจากนักศึกษาเป็ น
รายภาคเรี ยน ได้แก่ ค่าบํารุ งการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าบํารุ งหอสมุด ค่าบํารุ งกีฬา ค่ากิจกรรมนักศึกษา
ค่าบํารุ งห้องพยาบาลและบริ การสุ ขภาพ ค่าธรรมเนียมพิเศษเพือพัฒนาโปรแกรมวิชา / สาขาวิชา และค่าธรรมเนียม
พิเศษสําหรับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ข้อ ๔ นักกีฬาทีมีสิทธิ ได้รับการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบนีจะต้อง
เป็ นผูท้ ีมีความประพฤติดี และมีสภาพการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อเนืองของภาคเรี ยนที ขอใช้สิทธิ การ
ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในกรณี ทีนักกีฬาชนะการแข่งขัน และได้รับสิ ทธิ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรี ยน
สุ ดท้ายของหลักสู ตรให้ได้รับการยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรี ยนสุ ดท้ายทีกําลังศึกษาตามหลักสูตร
นัน


ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ในการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
๕.๑ นักกีฬาทีชนะการแข่งขันและได้รับเหรี ยญทองจากการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรี ยนถัดไปเป็ นเวลา
๑ ภาคเรี ยน
๕.๒ นักกีฬาทีชนะการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี
๕.๒.๑ ได้รับเหรี ยญทอง ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรี ยนถัดไปไม่เกิน ๔ ภาคเรี ยน
๕.๒.๒ ได้รับเหรี ยญเงิน ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรี ยนถัดไปไม่เกิน ๓ ภาคเรี ยน
๕.๒.๓ ได้รับเหรี ยญทองแดง ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาภาคเรี ยนถัดไปไม่เกิน ๒ ภาคเรี ยน
๕.๓ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและได้รับเหรี ยญใดเหรี ยญหนึงได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรโดยเริ มจากภาคเรี ยนถัดไป ทังนี ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ในข้อ ๗.๔ ทีจะพิจารณาความเหมาะสมด้วย
๕.๔ การแข่งขันกีฬาและการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในกรณี อืนๆ
นอกเหนือจากข้อ ๕.๑ - ๕.๓ ให้คณะกรรมการในข้อ ๗.๔ และอธิ การบดีเป็ นผูพ้ ิจารณา
ข้อ ๖ การได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จะสิ นสุ ดเมือนักกีฬาพ้นสภาพการเป็ น
นักศึกษาในระดับและสาขาทีกําลังศึกษาอยูน่ นั
ข้อ ๗ แนวปฏิบตั ิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
๗.๑ ให้นกั ศึกษาทีมีสิทธิ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๕ ยืนคําขอรับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียม ผ่านกองพัฒนานักศึกษาเป็ นรายภาคเรี ยน ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของการเปิ ดภาคเรี ยน
นันๆ ยกเว้นนักกีฬาทีได้รับสิ ทธิ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรี ยนสุ ดท้ายของหลักสูตรให้ยืนคําขอรับการ
ยกเว้นภายใน ๒ สัปดาห์ ภายหลังเสร็ จสิ นการแข่งขันกีฬาประเภทนันๆ
๗.๒ กรณี ทีนักกีฬาได้ชาํ ระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในปี การศึกษาทีได้รับ
เหรี ยญรางวัลไปแล้ว ให้พิจารณาอนุมตั ิให้ถอนเงินคืนในปี การศึกษานันได้ตามกรณี ทีได้รับการยกเว้น
๗.๓ หลักฐานทีต้องแนบพร้อมคําขอยกเว้น ประกอบด้วย
๗.๓.๑ บัตรลงทะเบียนและรายการชําระเงินสําหรับภาคเรี ยนทีจะขอ
ยกเว้น
๗.๓.๒ หนังสื อรับรองความประพฤติจากอาจารย์ทีปรึ กษาหมู่เรี ยน
๗.๓.๓ หนังสื อรับรองความประพฤติจากอาจารย์ทีได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลกีฬาประเภทนันๆ
๗.๓.๔ หนังสื อรับรองผลการแข่งขันจากผูจ้ ดั การทีมหรื อผูค้ วบคุม
ทีมหรื อผูจ้ ดั การแข่งขัน



๗.๔ ให้งานพัฒนากีฬาและนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษาเสนอแต่งตัง
คณะกรรมการ ๓ - ๕ คน เพือตรวจสอบหลักฐานจัดรวบรวมคําขอและหลักฐานต่างๆ พร้อมให้ความเห็นและ
นําเสนออธิ การบดีเพือพิจารณาอนุมตั ิ
๗.๕ ให้งานพัฒนากีฬาและนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษาประสานงานกับ
งานการคลัง สํานักงานอธิ การบดี เพือดําเนินการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนเรี ยน
ข้อ ๘ ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี และเป็ นผูว้ ินิจฉัยกรณี ทีเกิดปั ญหา
จากการใช้ระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิพัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนรวม
พ.ศ. ๒๕๕๖
อนุวัติตามเจตนารมณของมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาคนพิการวา
ดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการสงเสริม
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง กําหนดอัตราและรายการที่ใหการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับ
คนพิการในระดับอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในลักษณะการเรียนรวมกับ
นักศึกษาทั่วไปทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความชัดเจนในการรับนักศึกษาพิการเขา
เรียน การจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
และผูช วยเหลือทางการศึกษา แกนักศึกษาพิการใหสามารถเขาถึงขาวสารขอมูลทางการศึกษา และเรียน
รูเทาเทียมมีคุณภาพเปนมาตรฐานเดียวกันกับนักศึกษาทั่วไป
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๖ เมื่อ วั น ที่ ๒๘ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ออกระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สกลนคร ไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้เรียกวา “ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภัฏสกลนคร วาดวย การจัด การ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับนักศึกษาพิการเรียนรวม พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนีม้ ีผลบังคับใชตงั้ แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การยกเวนคาเลาเรียน
สําหรับนักศึกษาที่เปนคนพิการ (พ.ศ. ๒๕๕๑) และใหยกเลิกระเบียบหรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครที่ประกาศใชมากอนซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนีแ้ ละใชความตามระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
/นักศึกษา...

-๒–
“นักศึกษาพิการ”
หมายความว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ข อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ
กิ จกรรมในชีวิตประจําวั น การศึ ก ษา หรือ การเขาไปมีสว นรว มทางสั งคม เนื่อ งจากมีค วามบกพรอ ง
ทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือ
บกพร อ งอื่ น ใด ประกอบกั บ มี อุ ป สรรคด า นต า งๆ และมี ค วามจํ า เป น เป น พิ เ ศษที่ จ ะต อ งได รั บ ความ
ชวยเหลือดานหนึ่งดานใดเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การศึกษาหรือการเขาไปมีสวน
รวมทางสังคมไดอยางนักศึกษาทั่วไป
“การเรียนรวม”
หมายความวา การจัดใหนักศึกษาพิการไดเขาศึกษาใน
ระบบที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับนักศึกษาทั่วไป รวมถึงการจัดการศึกษาที่สามารถรองรับการ
เรียนการสอนสําหรับทุกคน ทุกกลุมรวมทั้งนักศึกษาพิการ
“เทคโนโลยี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก” หมายความว า เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ
ฮารดแวร ซอฟตแวร หรือบริการที่ใชสําหรับนักศึกษาพิการโดยเฉพาะ หรือมีการดัดแปลงหรือปรับใชให
ตรงกั บ ความต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษของคนพิ ก ารแต ล ะบุ ค คลเพื่ อ เพิ่ ม รั ก ษา คงไว หรื อ พั ฒ นา
ความสามารถและศักยภาพที่จะเขาถึงขอมูลขาวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจําวัน
เพื่อการดํารงชีวิตอิสระ
“ผูช ว ยนักศึกษาพิการ” หมายความว า บุ ค คลซึ่ ง ให ค วามช ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษา
พิการเฉพาะบุคคลเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งทางการศึกษาในการเรียนรวม
การเขาถึงขอมูล และการดํารงชีวิตในสังคม
“ศูนย DSS”
หมายความวา ศูนยสงเสริมและบริการนักศึกษาพิการ
(Disability Support and Services) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“คณะกรรมการ”
หมายความว า คณะกรรมการพั ฒ นาและส ง เสริ ม
การศึกษานักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความว า แผนซึ่ ง กํ า หนดแนว
ทางการจัดการที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อบริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ เปนผูวินิจฉัย กรณีมีปญหาในทาง
ปฏิบัติและออกประกาศเพิ่มเติมโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
หมวด ๑
การบริหารจัดการ
ขอ ๖ ใหมีหนวยงานพัฒนาและสงเสริมการศึกษานักศึกษาพิการและมีคณะกรรมการ
ดําเนินงานคณะหนึ่ง แตงตัง้ โดยอธิการบดี
/ใหศูนยสง เสริม…

-๓–
ใหศูนย สงเสริมและบริการนัก ศึก ษาพิการ หรือศูนย DSS (Disability Support and
Services) สังกัดในหนวยงานตามวรรคแรก มีเจาหนาที่และนักวิชาการการศึกษาพิเศษปฏิบัติหนาที่ดาน
ธุรการติดตอประสานงานกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และสงเสริมบริการนักศึกษาพิการในดานตาง ๆ
สนับสนุนการศึกษานักศึกษาพิการตามประเภทความพิการอยางเหมาะสม
ขอ ๗ คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมการศึกษานักศึกษาพิการตามขอ ๖ วรรคแรก
ประกอบดวย
(๑) รองอธิการบดีสายวิชาการ เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) รองอธิการบดีสายงานบริหาร เปนรองประธานกรรมการ
(๔) ผูอ ํานวยการหรือรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑ คน เปนกรรมการ
(๕) ผูอ ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา หรือผูช ว ยอธิการบดี ๑ คน เปนกรรมการ
(๖) ผูแ ทนคณบดี ๒ คน เปนกรรมการ
(๗) ผูแ ทนประธานสาขาวิชา ๓ คน เปนกรรมการ
(๘) อาจารยประจํา (ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย) สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษทุกคน เปนกรรมการ
(๙) ผูท รงคุณวุฒิภายนอกไมเกิน ๓ คน เปนกรรมการ
กรรมการตาม (๖) (๗) และ (๙) ใหอธิการบดีแตงตั้งตามขอแนะนําของรองอธิการบดี
สายงานวิชาการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป และสามารถดํารงตําแหนงไดอีก
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) คนหนึ่งเปนเลขานุการ และให
เลขานุการเลือกผูชวยเลขานุการเพิ่มไดอีก ๑ คน
ขอ ๘ คณะกรรมการตามขอ ๗ มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) พิจารณากําหนดจํานวนนักศึกษาพิการและสาขาวิชาที่เหมาะสมที่
มหาวิท ยาลั ย เป ด รับ นัก ศึก ษาพิก ารเขาเรีย นในแตล ะป ก ารศึก ษาโดยประสานกั บ คณบดีและประธาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
(๒) จัดทําประกาศการรับคนพิการเขาเปนนักศึกษาโดยวิธีพิเศษกําหนด
คุณสมบัติ สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา ระยะเวลาในการรับสมัครและแตงตัง้ กรรมการคัดกรองนักศึกษา
(๓) จัดทําคําขอและบริหารจัดการเงินอุดหนุนเปนคาใชจายทางการศึกษา
นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษาจากงบประมาณแผนดิน งบอุดหนุนของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในสวนของคาธรรมเนียมพิเศษ
(๔) พิจารณาจัดหาจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการดํารงชีวติ ประจําวันของ
นักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย เชน ทางลาด หองน้ํา ปายบอกทาง เปนตน
/ พิจารณา…

-๔–
(๕) พิจารณาจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหนักศึกษาพิการ
แตละประเภทเขาถึงขอมูลทางการศึกษาอยางเทาเทียมนักศึกษาปกติ
(๖) แตงตัง้ อนุกรรมการปฏิบัติงานศูนย DSS สงเสริมและสนับสนุนงานตาม
พันธกิจและเปาประสงคของงานพัฒนาและสงเสริมการศึกษานักศึกษาพิการใหสําเร็จอยางมีคุณภาพ
(๗) วางแผนพัฒนา งานพัฒนาและสงเสริมการศึกษานักศึกษาพิการใหกาวหนา
เพิ่มคุณคา ศักยภาพ และเปนประโยชนตอ สังคมยิ่งขึ้น
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรือตามมติของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหอยูในกรอบ “เพื่อนักศึกษาพิการ”
หมวด ๒
การจัดการศึกษา
ขอ ๙ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปใหคณะกรรมการกําหนดสาขาวิชา หลักสูตรและ
จํานวนนักศึกษาพิการที่มหาวิทยาลัยเปดรับ จัดทําประกาศการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ กําหนดคุณสมบัติ จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาที่เปดรับ กําหนดวันรับสมัคร การ
คัดเลือก ทั้งนีจ้ ะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวันสอบคัดเลือกนักศึกษาทั่วไปไมนอ ยกวา ๙๐ วัน
ขอ ๑๐ ใหม หาวิท ยาลั ย แจ งสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา เกี่ ย วกั บ การ
ประกาศรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา จํานวนนักศึกษาคนพิการที่คาดวาจะเขาเรียนและ
ประมาณคาใชจายเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา กอนหนาการเปดภาค
เรียนไมนอยกวา ๑๒๐ วัน
ขอ ๑๑ ในกรณีที่นักศึกษาพิการสมัครเขาเรียนในชองทางอื่นรวมทั้งสมัครสอบคัดเลือก
ทั่วไป เมื่อสอบคัดเลือกไดตองไดสิทธิ์การเขาศึกษาโดยไมนับรวมกับการรับเขาศึกษาตามขอ ๙ และให
สามารถใชสทิ ธิร์ ับการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาได
ขอ ๑๒ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาทุกสาขาวิชาและทุกหลักสูตรใหนักศึกษาพิการทุกคน
ในลักษณะการเรียนรวม การลงทะเบียนวิชาเรียน การวัดผลและการประเมินผล และมาตรฐานการเรียน
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ สกลนคร ว าด ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๑๓ ใหอาจารยผสู อนในรายวิชาที่มีนักศึกษาพิการโดยเฉพาะอยางยิ่งผูพิการทางการ
มองเห็นและพิการทางการไดยินและสื่อความหมาย พิจารณาจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหนักศึกษา
พิการสามารถเรียนรูไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความพิการตามสมควรโดยนักศึกษาทั่วไปและ
นักศึกษาพิการสามารถเรียนรูไดอยางเทาเทียมกัน
/หมวด ๓...

-๕หมวด ๓
คาใชจายทางการศึกษา
ขอ ๑๔ นักศึกษาพิการที่เรียนรวมมีความจําตองไดรับการสนับสนุนคาใชจายเพิ่มจาก
นักศึกษาปกติอยางมากเปนคาตอบแทนผูชวยเหลือคนพิการ คาใชจายดานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวก คาตอบแทนพิเศษสําหรับอาจารยผูสอน และอื่น ๆ จึงกําหนดคาใชจายในการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาพิการเรียนรวมตอภาคเรียน ดังนี้
(๑) ภาคปกติ
กลุมสาขา
๑. สังคมศาสตร ศิลปศาสตร
มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร ศิลปกรรม
สถาปตยกรรม
๒. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
เกษตรศาสตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๖,๕๐๐

คาธรรมเนียม
การศึกษาพิเศษ
(บาท)
๒๒,๐๐๐

๒๘,๕๐๐

๗,๕๐๐

๒๖,๐๐๐

๓๓,๕๐๐

คาบํารุงการศึกษา
(บาท)

รวม
(บาท)

(๒) ภาค กศป.
กลุมสาขา
๑. สังคมศาสตร ศิลปศาสตร
มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร ศิลปกรรม
สถาปตยกรรม
๒. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
เกษตรศาสตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๗,๕๐๐

คาธรรมเนียม
การศึกษาพิเศษ
(บาท)
๒๒,๐๐๐

๒๙,๕๐๐

๘,๕๐๐

๒๖,๐๐๐

๓๔,๕๐๐

คาบํารุงการศึกษา
(บาท)

รวม
(บาท)

ขอ ๑๕ เงินคาบํารุงการศึกษา และเงินคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษนักศึกษาพิการให
เบิ ก จากเงิ น งบประมาณแผ น ดิ น โครงการเงิ น อุ ด หนุ น เป น ค า ใช จ า ยทางการศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาพิ ก ารใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ทั้งนี้ใหเบิกไดไม
เกินอัตราที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
/เงินบํารุง...

-๖–
เงินบํารุงการศึกษานําเขาเปนเงินรายไดตามขอ ๗ (๓) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร วาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
เงินคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษนําเขากองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคน
พิก ารและนําไปใชจายตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏสกลนคร วาดว ย กองทุ นอุ ด หนุน เพื่ อ การจั ด
การศึกษานักศึกษาคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการพิจารณาจายคาตอบแทนอาจารยผสู อนแกอาจารยผสู อนใน
รายวิชาที่มีนักศึกษาพิการทางการมองเห็น (ตาบอด – สายตาเลือนราง) และพิการทางการไดยิน (หูหนวก)
ทั้งนี้ อาจารยผสู อนตองรวมจัดทําและดําเนินการสอนการวัดผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เงินคาตอบแทนอาจารยผูสอนตามวรรคแรกใหเบิกจากกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัด
การศึกษานักศึกษาคนพิการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่ าด้ วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้
ทักษะ และประสบการณ์
พ.ศ ๒๕๔๙
------------------------------------------โดยทีเป็ นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยน การ
เทียบโอนผลการเรี ยน การเทียบโอนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกข้อบังคับเกียวกับการโอนผลการเรี ยน การเทียบโอนผลการเรี ยน
การเทียบโอนความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และสถาบันอุดมศึกษาอืน ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยน
การเทียบโอนผลการเรี ยน การเทียบโอนความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ พ.ศ.๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง หรื อประกาศอืนใดทีขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับนีให้ใช้
ข้อบังคับนีแทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิ การบดี”
หมายถึง อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สถาบันอุดมศึกษาอืน” หมายถึง สถาบันการศึกษาทีจัดการเรี ยนการสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสู ตรไม่ตากว่
ํ าระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าในสาขาทีสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนครและกระทรวงศึกษาธิ การให้การรับรอง
“การโอนผลการเรี ยน” หมายถึง การขอโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน
ทีได้เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอืน เพือใช้นบั เป็ นส่ วนหนึงของการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
“การเทียบโอนผลการเรี ยน’ หมายถึง การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกันทีได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอืน เพือใช้นบั เป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย

“การเทียบโอนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์” หมายถึง การขอเทียบโอนความรู ้
ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ความรู ้จากการฝึ กอาชีพ หรื อความรู ้
จากประสบการณ์ของนักศึกษา เพือนับเป็ นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชา ตามหลักสูตรการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ การโอนผลการเรี ยน มีหลักเกณฑ์ ดังนี
(๑) นักศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี หรื อบัณฑิตศึกษา ทีเคยศึกษาใน
หลักสูตรทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏอืนมาแล้ว หรื อสําเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอืนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี อาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับทีได้เคยศึกษามาแล้ว
เพือใช้นบั เป็ นส่ วนหนึ งของการศึกษา โดยยืนคําร้องต่อสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนหรื อ
สํานักงานบัณฑิตศึกษา ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนทีเข้าศึกษา
(๒) รายวิชาทีนํามาขอโอนผลการเรี ยน ต้องมีเนือหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามใน
สี ของรายวิช าใหม่ที ขอโอน และจํา นวนหน่ ว ยกิ ต ที ขอโอนได้จะต้อ งไม่เ กิ นสองในสามของจํา นวน
หน่ วยกิ ตรวมของหลักสูตรระดับอนุปริ ญญา หรื อปริ ญญาตรี ทีรับโอน หรื อไม่เกินหนึ งในสี ของจํานวนหน่วย
กิ ตรวมของหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาที รับโอน และไม่ให้โอนหน่ วยกิ ตในรายวิชาการศึ กษาค้นคว้าอิสระ
หรื อการศึกษาปัญหาพิเศษ หรื อวิทยานิพนธ์แล้วแต่กรณี
(๓) ให้คณะกรรมการประจําคณะ หรื อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล้วแต่กรณี แต่งตัง
คณะกรรมการจากโปรแกรมวิชา หรื อสาขาวิชาทีเกียวข้องพิจารณาดําเนิ นการโอนผลการเรี ยนของนักศึกษาที
ยืนคําร้อง เฉพาะรายวิชาทีมีผลการเรี ยนในหลักสู ตรระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี ไม่ตากว่
ํ าระดับ C
หรื อ S หรื อ P แล้วแต่กรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ตากว่
ํ าระดับ B หรื อ S หรื อ P แล้วแต่
กรณี แล้วนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษา แล้วแต่ กรณี เพื อพิ จารณา
อนุมตั ิ
(๔) นักศึ กษาต้องชําระค่ าธรรมเนี ยมการโอนผลการเรี ยนตามที มหาวิทยาลัยกําหนด
ทังนีจํานวนรายวิชาและผลการเรี ยนทีโอนได้ ให้รวมเป็ นหน่วยกิตตามหลักสู ตรทีศึกษาได้ และนําไปคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลียสะสม
(๕) นักศึกษาทีโอนผลการเรี ยนแล้ว ต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย
หนึงปี การศึกษา
ข้อ ๖ การเทียบโอนผลการเรี ยน มีหลักเกณฑ์ดงั นี
(๑) นักศึ กษาหลักสู ตรระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี หรื อบัณฑิ ตศึ กษา ที เคยศึ กษาใน
หลักสู ตรทีเปิ ดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอืน หรื อสําเร็ จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน มาแล้วไม่เกิน
๕ ปี อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับทีได้เคยศึกษามาแล้ว เพือใช้นบั เป็ นส่ วนหนึ งของ
การศึ กษา โดยยืนคําร้องต่อสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยนหรื อสํานักงานบัณฑิตศึ กษา ภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนทีเข้าศึกษา
(๒) รายวิชาทีนํามาขอเทียบโอนผลการเรี ยน ต้องมีเนื อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี ของรายวิชาใหม่ทีขอเทียบโอน และจํานวนหน่วยกิตทีเทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสองในสามของ

จํานวนหน่วยกิ ตรวมของหลักสู ตรระดับอนุปริ ญญา หรื อปริ ญญาตรี ทีรับเที ยบโอน หรื อไม่เกินหนึ งในสี
ของจํา นวนหน่ วยกิ ตรวมของหลักสู ต รระดับบัณฑิ ต ศึ กษาที รั บ โอน และไม่ ให้เที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ใน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรื อการศึกษาปัญหาพิเศษ หรื อวิทยานิพนธ์แล้วแต่กรณี
(๓) ให้ค ณะกรรมการประจํา คณะ หรื อ คณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา แล้ว แต่ กรณี
แต่งตังคณะกรรมการจากโปรแกรมวิชาหรื อสาขาวิชาทีเกียวข้องพิจารณาดําเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยนของ
นักศึกษาทียืนคําร้อง เฉพาะรายวิชาทีมีผลการเรี ยนในหลักสู ตรระดับอนุปริ ญญาหรื อปริ ญญาตรี ไม่ตากว่
ํ า
ระดับชัน C หรื อ S หรื อ P แล้วแต่กรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ตากว่
ํ าระดับ B หรื อ S หรื อ
P แล้วแต่กรณี แล้วนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ หรื อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล้วแต่กรณี เพือ
พิจารณาอนุมตั ิ
(๔) นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรี ยนตามทีหาวิทยาลัยกําหนด
ทังนี จํานวนรายวิชาและผลการเรี ยนทีเทียบโอนได้ ให้รวมเป็ นหน่วยกิตตามหลักสูตรทีศึกษาได้ แต่ไม่
ต้องนําไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลียสะสม
(๕) นักศึกษาทีเทียบโอนผลการเรี ยนแล้ว ต้องลงทะเบียนศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยหนึงปี การศึกษา
ข้อ ๗ การเทียบโอนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ มีหลักเกณฑ์ดงั นี
(๑) นักศึ กษาของมหาวิทยาลัย อาจยืนคําร้องต่อสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
หรื อสํานักงานบัณฑิตศึกษาให้เทียบโอนความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษา เพือนับเป็ นหน่วยกิ
ตเทียบเท่ากับรายวิชาทีเปิ ดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ภายในภาคเรี ยนแรกทีเข้าศึกษา โดยมีความรู ้
ทักษะและประสบการณ์ทีขอเทียบโอนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี
(๒) ให้คณะกรรมการประจําคณะ หรื อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล้วแต่กรณี
แต่งตังคณะกรรมการจากโปรแกรมวิชาหรื อสาขาวิชาทีเกียวข้องพิจารณาดําเนินการเทียบระดับความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของนักศึกษาทียืนคําร้องด้วยวิธีการทีหลากหลายทังด้วยการ
ทดสอบ การประเมินแฟ้ มสะสมงาน หรื อการสังเกตพฤติกรรม ให้ครอบคลุมลักษณะของนักศึกษาตาม
มาตรฐานของรายวิชาทีเทียบโอน แล้วนําผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการประจําคณะ หรื อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล้วแต่กรณี เพือพิจารณาอนุมตั ิ
(๓) องค์ความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ทีจะนํามาเที ยบโอน ต้องตรงหรื อสัมพันธ์หรื อ
เกียวข้องกับเนือหาของรายวิชาทีจะขอเทียบโอน และจํานวนหน่วยกิตทีเทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสองในสาม
ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับอนุปริ ญญา หรื อปริ ญญาตรี ทีขอเทียบ และไม่เกินหนึ งในสี ของ
จํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาที ขอเที ยบ ทังนี นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยม
การเทียบโอนตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด
(๔) รายวิชาที ได้รับการเที ยบโอนตามข้อ ๗(๒) ให้บนั ทึกไว้ในระเบียนการเรี ยนของ
นักศึกษาโดยใช้อกั ษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ในหลักสู ตรระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี และใช้
อักษร S สําหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

(๕) ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ทีเทียบโอนได้ ให้รวมเป็ นหน่วยกิตตามหลักสูตรที
ศึกษาแต่ไม่ตอ้ งนําไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลียสะสม
(๖) นักศึกษาทีขอเทียบโอนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์แล้ว ต้องลงทะเบียนศึกษา
อยูใ่ นมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึงปี การศึกษา
ข้อ ๘ นักศึกษาทีโอนผลการเรี ยน เทียบโอนผลการเรี ยน เทียบโอนความรู ้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ไม่มีสิทธิ ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๙ ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี และให้มีอาํ นาจออกระเบียบ ประกาศหรื อ
คําสัง เพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี
ในกรณี ทีมีปัญหาเกียวกับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี ให้อธิ การบดีมีอาํ นาจตีความและวินิจฉัยและ
ถือเป็ นอันยุติ
ประกาศ ณ วันที ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙.

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิพัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่ าด้ วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เพือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย และเนื องจาก
ในปัจจุบนั มีนกั ศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และผูท้ ีเคยศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยจํานวนเพิมมากขึน ประกอบกับมาตรฐานหลักสู ตรใหม่มีแนวโน้มลดจํานวนหน่วยกิต ระดับ
ปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาให้นอ้ ยลง รวมทังลดจํานวนรายวิชาทีเคยศึกษามาแล้วให้ลดลง อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จึงออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การโอนผลการเรี ยน การเทียบ
โอนผลการเรี ยน การเทียบโอนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ดงั นี
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการโอนผล
การเรี ยน การเทียบโอนผลการเรี ยน การเทียบโอนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ (ฉบับที ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ ๕ (๑) ,(๒) แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการ
โอนผลการเรี ยน การเทียบโอนผลการเรี ยน การเทียบโอนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแทน
(๑) นักศึ กษาหลักสู ตรระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี หรื อบัณฑิ ตศึ กษา ที เคย
ศึกษาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏอืนมาแล้ว หรื อสําเร็ จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏอืนมาแล้วไม่เกิน ๖ ปี อาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับ
ทีได้เคยศึกษามาแล้ว เพือใช้นบั เป็ นส่ วนหนึ งของการศึกษา โดยยืนคําร้องต่อสํานักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียนหรื อสํานักงานบัณฑิตศึกษา ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนทีเข้าศึกษา
(๒) รายวิชาที นํามาโอนผลการเรี ยน ต้องมี เนื อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี ของรายวิชาใหม่ทีขอโอน และจํานวนหน่วยกิตที ขอโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี ของจํานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับอนุปริ ญญา หรื อปริ ญญาตรี ทีรับโอน หรื อไม่เกินหนึ งในสามของจํานวน
หน่ วยกิ ตรวม ของหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาที รับโอน และให้เที ยบโอนรายวิชาวิทยานิ พนธ์ได้ตามที
มหาวิ ทยาลัยกําหนด โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบัณ ฑิ ต และสภาวิ ช าการ โดยจัด ทํา เป็ น
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อ ๖ (๑), (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการ
โอนผลการเรี ยน การเทียบโอนผลการเรี ยน การเทียบโอนความรู ้ทกั ษะ และประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแทน

(๑) นักศึกษาหลักสู ตรระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี หรื อบัณฑิตศึกษา ทีเคย
ศึ กษาในหลักสู ตรที เปิ ดสอนในสถาบันอุด มศึ กษาอื น หรื อสําเร็ จการศึ กษาจากสถาบันอุด มศึ กษาอื น
มาแล้วไม่เกิน ๖ ปี อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับทีได้เคยศึกษามาแล้วเพือใช้นบั เป็ น
ส่ ว นหนึ งของการศึ ก ษา โดยยื นคํา ร้ อ งต่ อ สํ า นัก ส่ ง เสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย นหรื อสํ า นัก งาน
บัณฑิตศึกษา ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนทีเข้าศึกษา
(๒) รายวิชาทีนํามาขอเทียบโอนผลการเรี ยน ต้องมีเนื อหาสาระครอบคลุมไม่
น้อยกว่าสามในสี ของรายวิชาใหม่ทีขอเทียบโอน และจํานวนหน่วยกิตทีเทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสามใน
สี ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตรระดับอนุปริ ญญา หรื อปริ ญญาตรี ทีรับเทียบโอนหรื อไม่เกินหนึ ง
ในสามของจํา นวนหน่ วยกิ ตรวมของหลักสู ต รระดับบัณฑิ ต ศึ กษาที รั บโอน และให้เที ย บโอนรายวิช า
วิทยานิ พนธ์ได้ตามทีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิต และสภาวิชาการ
โดยจัดทําเป็ นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อ ๗ (๑), (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการ
โอนผลการเรี ยน การเทียบโอนผลการเรี ยน การเทียบโอนความรู ้ทกั ษะ และประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแทน
(๑) นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจยืนคําร้องต่อสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียนหรื อสํานักงานบัณฑิตศึกษาให้เทียบโอนความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาเพือนับเป็ น
หน่วยกิตเทียบเท่ากับรายวิชาทีเปิ ดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ภายในภาคเรี ยนแรกทีเข้าศึกษา โดย
มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ทีขอเทียบโอนมาแล้วไม่เกิน ๖ ปี
(๒) องค์ความรู ้ ทักษะประสบการณ์ทีจะนํามาเทียบโอน ต้องตรงหรื อสัมพันธ์
หรื อเกี ยวข้องกับเนื อหาของรายวิชาที จะขอเที ยบโอน และจํานวนหน่ วยกิ ตที เทียบโอนได้จะต้องไม่เกิ น
สามในสี ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตรระดับอนุปริ ญญา หรื อปริ ญญาตรี ทีขอเทียบ และไม่เกิน
หนึ งในสามของจํานวนหน่ วยกิ ตรวมของหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาที ขอเที ยบ ทังนี นักศึ กษาจะต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๖ กรณี ศึกษามาแล้ว/ สําเร็จการศึกษามาแล้วเกินกว่าระยะเวลาทีกําหนดให้อยู่ใน
ดุลพินิจของกรรมการบัณฑิตศึกษา และสภาวิชาการ
ข้อ ๗ ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี และให้มีอาํ นาจในการออกประกาศ
คําสัง หรื อระเบี ยบปฏิ บตั ิ ซึ งไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี ในกรณี ทีมิได้กาํ หนดหลักการและการ
ปฏิ บตั ิ ไว้ในข้อบังคับนี และในกรณี ทีมีปัญหาเกียวกับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี ให้อธิ การบดีมีอาํ นาจ
ตีความและวินิจฉัย และถือเป็ นอันยุติ
ประกาศ ณ วันที ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิพัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่ าด้ วยการยกเว้ นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป พ.ศ.
----------------------เพือให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และเปิ ดโอกาสให้บุคคล ได้
ศึ กษาตามอัธ ยาศัย จึ ง เห็ น เป็ นการสมควรให้มี ข้อบัง คับ ว่าด้ว ยการยกเว้น รายวิ ช าในหมวดวิ ชาศึ กษาทัวไปตาม
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ( ) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ
ข้อบังคับนีเรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทัวไป พ.ศ.
”
ข้อ
ในข้อบังคับนี
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง
“สถาบันอุดมศึกษาอืน” หมายถึง สถาบันการศึกษาทีจัดการเรี ยนการสอนในระดับหลังมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสู ตรไม่ตากว่
ํ าระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าในสาขาทีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและ
กระทรวงศึกษาธิ การให้การรับรอง
ข้อ
นักศึกษาทีมีสิทธิได้รับการยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป ได้แก่ ผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหรื อสถาบันอุดมศึกษาอืน เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาตรี ปี หลังอนุปริ ญญา ทุกโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา ให้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเรี ยนรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทัวไป ตามหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.
หรื อหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พ.ศ.
ข้อ
รายวิชาทีได้รับการยกเว้น ตามข้อ ให้บนั ทึกผลการเรี ยนเป็ น “ S ” และให้นบั หน่วยกิต รวมใน
เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ในกรณี ทีสําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มาแล้วเกิน ปี อาจจัดให้มีการทดสอบความรู้ใน
รายวิชาศึกษาทัวไป ในบางรายวิชา ก่อนได้รับการยกเว้น

ข้อ
โดยระเบียบนี นักศึกษายังคงมีสิทธิทีจะขอโอนผลการเรี ยน และ/หรื อ เทียบโอนผลการเรี ยน
รายวิชาในหมวดวิชาอืน ๆ ของหลักสู ตร ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการโอนผลการเรี ยน
การเทียบโอนผลการเรี ยน การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พ.ศ
อนึงการได้รับการยกเว้นรายวิชา ตามข้อ . กับการใช้สิทธิขอโอนรายวิชาตามวรรคแรก จํานวนหน่วย
กิตรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ใน ของหน่วยกิตรวมขันตํา ซึ งกําหนดไว้ในหลักสู ตรทีกําลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร และเมือได้รับการยกเว้นแล้ว ต้องมีเวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่นอ้ ยกว่า ปี
การศึกษา
การใช้สิทธิในวรรคแรก ยังอยูภ่ ายใต้เงือนไขการโอน การเทียบโอนรายวิชา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยน การเทียบโอนผลการเรี ยน การเทียบโอนความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ พ.ศ
ข้อ ( ) ( ) ( ) และ ข้อ ( ) ( ) ( )
ข้อ
ผูไ้ ด้รับการยกเว้นรายวิชา ตามข้อบังคับนี ไม่มีสิทธิได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ
ให้ใช้ระเบียบนี ตังแต่ปีการศึกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ
ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี และเป็ นผูว้ ินิจฉัยชีขาด ในกรณี ทีเกิดปั ญหา
จากการใช้ระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที

กันยายน พ.ศ.

(ศาสตราจารย์ ศุภมาศ พนิชศักดิพัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๑

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวยการยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------เพื่อ ให การจั ดการศึ ก ษาสอดคลอ งกับ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสัง คม และเป ดโอกาสให บุค คล
ได ศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จึ ง เห็ น เป น การสมควรให มี ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการยกเว น รายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการยกเวนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ในขอบังคับนี้
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง
“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายถึง สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับหลังมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลัก สู ต รไม ต่ํ า กว า ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท า ในสาขาที่ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครและ
กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง
ขอ ๓ นั กศึก ษาที่มี สิทธิ ได รับการยกเวน รายวิช าในหมวดวิช าศึก ษาทั่ ว ไป ได แ ก ผู สํา เร็จการศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในระดับ
ปริญญาตรี หรือปริญญาตรี ๒ ป หลังอนุปริญญา ทุกโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา และหลักสูตรกําหนดใหเรียนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ใหไดรับการยกเวนไมตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ทั้งนี้ การยกเวนไมตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามวรรคแรก ไมครอบคลุมรายวิชาวัฒนธรรม
แองสกลนคร ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาที่ยังไมเคยเรียนรายวิชาวัฒนธรรมแองสกลนคร ตองเรียนวิชาดังกลาว
ขอ ๔ รายวิชาที่ไดรับการยกเวน ตามขอ ๓ ใหบันทึกผลการเรียนเปน “ S ” และใหนับหนวยกิต รวมใน
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ ๕ กรณีที่สําเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีมาแลวเกิน ๖ ป อาจจัดใหมีการทดสอบความรูในรายวิช า
ศึกษาทั่วไปบางรายวิชากอนไดรับการยกเวน
/ขอ ๖ โดยขอบังคับ...

๒
ขอ ๖ โดยข อ บั ง คั บนี้ นั กศึ กษายัง คงมีสิท ธิ ที่ จะขอโอนผลการเรี ย น และ/หรื อ เที ยบโอนผลการเรี ยน
รายวิชาในหมวดวิชาอื่น ๆ ของหลักสูตร ตามขอบั งคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ พ.ศ ๒๕๔๙ และขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สกลนคร ว า ด ว ยการโอนผลการเรี ย น การเที ย บโอนผลการเรี ย น การเที ย บโอนความรู ทั ก ษะ
และประสบการณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ทั้งนี้การไดรับการยกเวนรายวิชาตามขอ ๓ กับการใชสิทธิขอโอนรายวิชาตามวรรคแรก จํานวนหนวยกิตรวม
กันแลวตองไมเกิน ๓ ใน ๔ ของหนวยกิตรวมขั้นต่ํา ซึ่งกําหนดไวในหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร และเมื่อไดรับการยกเวนแลว ตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา
ขอ ๗ ผูไดรับการยกเวนรายวิชาตามขอบังคับนี้ ไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ขอ ๘ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป
ขอ ๙ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจาก
การใชขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่ าด้ วย การออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
…………………………….
โดยเห็นเป็ นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การออกหลักฐาน
การศึกษา ของนักศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุมครังที ๙/๒๕๕๓ เมือวันที ๒๔
กันยายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกระเบียบไว้ดงั นี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการออกหลักฐาน
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนีมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ถัดจากวันประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรื อคําสังอืนใดทีขัดหรื อแย้งกับระเบียบนีให้ใช้ระเบียบนี
แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นายกสภา”
หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิ การบดี”
หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นายทะเบียน”
หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยทีได้รับการแต่งตัง
ให้เป็ นผูค้ วบคุมและบันทึกหลักฐานการออกหลักฐานการศึกษา
ข้อ ๕ หลักฐานการศึกษาตามระเบียบนี มีดงั ต่อไปนี
(๑) ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริ ญญาบัตร และปริ ญญาบัตร
(๒) วุฒิบตั ร
(๓) ใบรับรองผลการศึกษา
(๔) ใบรับรองคุณวุฒิ
(๕) ใบรายงานผลการศึกษา
(๖) ใบแทนหลักฐานการศึกษา
(๗) ใบรับรองอืน ๆ

ข้อ ๖ ขนาดและแบบพิมพ์ หลักฐานการศึกษาตามข้อ ๕ ให้ใช้ขนาดและแบบพิมพ์ตาม
ตัวอย่างแนบท้ายระเบียบนี การเปลียนแปลงแก้ไขขนาดและแบบพิมพ์ให้ทาํ เป็ นประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตังบุคลากรของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนคนหนึ งเป็ น
นายทะเบียนมีหน้าทีรับผิดชอบ และดําเนินการออกหลักฐานการศึกษาและทําทะเบียนไว้เป็ นหลักฐานให้
เป็ นไปตามระเบียบนี
ข้อ ๘ วันทีสําเร็ จการศึกษาในหลักฐานการศึกษาให้ถือเอาวันทีคณะกรรมการบริ หารวิชาการ
(ก.วช.) หรื อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อนุมตั ิผลการศึกษาหรื อวันสิ นสุ ดการฝึ กอบรม
ข้อ ๙ การออกประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริ ญญาบัตร และปริ ญญาบัตร
(๑) มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริ ญญาบัตร
หรื อปริ ญญาบัตรให้เฉพาะผูท้ ีมีความประพฤติดี และสําเร็ จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนได้รับอนุมตั ิการให้ประกาศนียบัตร ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต อนุปริ ญญาบัตร หรื อ
ปริ ญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
(๒) ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริ ญญาบัตรเมืออธิ การบดีลง
นามแล้วให้ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง
(๓) ปริ ญญาบัตร เมือนายกสภาและอธิ การบดีลงนามแล้วให้ประทับตราดุนนูนของ
มหาวิทยาลัยตรงกลาง
(๔) ให้มหาวิทยาลัยทําทะเบียนผูไ้ ด้รับอนุมตั ิการให้ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริ ญญาบัตร และปริ ญญาบัตรไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ ๑๐ การออกวุฒิบตั ร
(๑) ในกรณี ทีมหาวิทยาลัยจัดให้มีการศึกษา หรื อฝึ กอบรมตามหนังสื อหลักสูตรพิเศษ
ให้มหาวิทยาลัยออกวุฒิบตั รแก่ผเู ้ ข้ารับการศึกษาหรื อฝึ กอบรมทีผ่านการประเมินตามข้อกําหนดของ
หลักสูตรนัน ๆ
(๒) ข้อความในวุฒิบตั รต้องมีรายละเอียด เรื องทีศึกษาหรื อฝึ กอบรม ระยะเวลาการ
ฝึ กอบรมเป็ นจํานวนชัวโมง และวันเดือนปี ทีจัดการศึกษาหรื อฝึ กอบรม
(๓) ให้อธิ การบดีและผูอ้ าํ นวยการฝึ กอบรมลงนามพร้อมประทับตราดุนนูนของ
มหาวิทยาลัยในวุฒิบตั รทีออกให้
(๔) ให้มหาวิทยาลัยทําทะเบียนการออกวุฒิบตั รไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ ๑๑ การออกใบรับรองผลการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาครบตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและกําลังรอการอนุมตั ิประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริ ญญา
บัตร หรื อปริ ญญาบัตรใบรับรองนี มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วนั ทีออกใบรับรอง
(๒) อธิ การบดีหรื อรองอธิ การบดี หรื อผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการ และงาน
ทะเบียนทีอธิ การบดีมอบหมายลงนามพร้อมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย

(๓) ให้มหาวิทยาลัยทําทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาทีออกให้ไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ ๑๒ การออกใบรับรองคุณวุฒิ
(๑) มหาวิทยาลัยโดยการอนุมตั ิของสภามหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิแก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและได้รับอนุมตั ิประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริ ญญาบัตร หรื อปริ ญญาบัตรแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริ ญญาบัตร หรื อปริ ญญาบัตร
(๒) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับให้นายทะเบียนลงนามทับรู ปถ่ายเจ้าของใบรับรอง
คุณวุฒิ และอธิ การบดีหรื อรองอธิ การบดีทีอธิ การบดีมอบหมายลงนามพร้อมประทับตราดุนนูนของ
มหาวิทยาลัย
(๓) ให้มหาวิทยาลัยทําทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิ ทีมหาวิทยาลัยออกให้ไว้เป็ น
หลักฐาน
ข้อ ๑๓ การออกใบรายงานผลการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้แก่ผทู ้ ีกําลังศึกษาอยูห่ รื อผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาแล้ว และยืนคําร้องขอรับใบรายงานผลการศึกษาตามแบบทีมหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) ใบรายงานผลการศึกษาให้ออกเป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษก็ได้ ตามทีผูย้ ืนคําร้องขอ
ต้องการ
(๓) ใบรายงานผลการศึกษาสําหรับผูท้ ีกําลังศึกษาอยูใ่ ห้รายงานผลการศึกษาถึงภาค
เรี ยนทีทราบผลการศึกษาแล้ว
(๔) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับให้นายทะเบียนและอธิ การบดีหรื อรองอธิ การบดีที
อธิ การบดีมอบหมายลงนามพร้อมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ การออกใบแทนหลักฐานการศึกษา
(๑) ในกรณี ทีประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริ ญญาบัตร ปริ ญญาบัตร
หรื อวุฒิบตั รสูญหาย หรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบทดแทนให้ตามที
เห็นสมควร โดยให้ผขู ้ อยืนคําร้องขอตามแบบทีมหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) ในกรณี ทีระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหาย หรื อชํารุ ดจนไม่สามารถจะออกใบ
รายงานผลการศึกษาได้ ถ้าผูข้ อหรื อมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอืนแสดงผลการศึกษาซึ งอธิ การบดีพิจารณา
เห็นว่าเป็ นหลักฐานทีเชือถือได้ให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนโดยไม่ตอ้ งลงรายละเอียดผลการศึกษาโดยให้
มหาวิทยาลัยหมายเหตุไว้ดว้ ยว่าระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหาย
(๓) ใบแทนทุกฉบับให้นายทะเบียนและอธิ การบดี หรื อรองอธิ การบดีทีอธิ การบดี
มอบหมายลงนามพร้อมตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ ใบรับรองอืน ๆ ได้แก่ใบรับรองวิชาเรี ยน ใบรับรองสาขาวิชา ใบรับรองเวลาเรี ยน และ
อืน ๆ ให้สาํ นักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน กําหนดแบบพิมพ์เพิมเติม และลงนามรับรองโดย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบตั ิราชการแทนอธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

ข้อ ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษาตามข้อ ๕ (๓) (๔)
(๕) (๖) และ (๗) จากผูย้ ืนคําร้องขอหลักฐานการศึกษาในอัตราดังนี
(๑) ค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อตํากว่า และวุฒิบตั ร ชุดละ
๕๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชุดละ ๑๐๐ บาท
(๓) การออกหลักฐานการศึกษา ตามข้อ ๕ (๑) (๒) ถ้าผูข้ อรับมารับภายหลัง ๙๐ วัน
นับแต่วนั กําหนดจะต้องเสี ยค่าปรับเพิมชุดละ ๕๐ บาท
(๔) การขอรับหลักฐานการศึกษาตามข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ในครังแรกไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑๗ การออกหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรกรมการฝึ กหัดครู และสภาสถาบันราชภัฏของ
นักศึกษา วิทยาลัยครู สกลนคร สถาบันราชภัฏสกลนคร ให้ใช้ระเบียบนีในทุกกรณี
ข้อ ๑๘ เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษาให้จดั เข้าเป็ นเงินรายได้
มหาวิทยาลัยประเภทรายได้อืนตามข้อ ๗ (๑๐) และ ข้อ ๘ (๑๐) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๑๙ ให้อธิ การบดีรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี เป็ นผูว้ ินิจฉัยในกรณี เกิดปัญหาในทาง
ปฏิบตั ิและออกประกาศเพิมเติม
ประกาศ ณ วันที ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย์สุจินต์ สิ มารักษ์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่ าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
เพือให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็ นนักศึกษาทีดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
เคารพในสิทธิและหน้าทีของผูอ้ ืน อยูร่ ่ วมกันด้วยความสงบเรี ยบร้อย และมีความประพฤติดี ปฏิบตั ิชอบ
ธํารงไว้ซึงเกียรติ ศักดิศรี และความมีระเบียบวินยั ของสถาบันแห่งนี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับ มติทีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครังที ๕ / ๒๕๕๑ เมือวันที
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยวินยั นักศึกษาไว้ดงั นี
ข้ อ ๑ ข้อบังคับนีเรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑”
ข้ อ ๒ ข้อบังคับนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง หรื อประกาศอืนใดทีขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับนี ให้ใช้ขอ้ บังคับนี
แทน
ข้ อ ๔ ในข้อบังคับนี
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อาจารย์ทีปรึ กษา”
หมายความว่า คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทีได้รับ
มอบหมายให้เป็ นทีปรึ กษาของนักศึกษา
“อาจารย์ทีปรึ กษาหอพัก” หมายความว่า คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทีได้รับ
แต่งตังหรื อมอบหมายควบคุมดูแลหอพักนักศึกษา
ข้ อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับฉบับนี และให้มีอาํ นาจออกประกาศ กําหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ิ เพือให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี ซึ งไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี

หมวด ๑
วินัย
ข้ อ ๖ นักศึกษาต้องรักษาวินยั โดยเคร่ งครัด ผูใ้ ดฝ่ าฝื นต้องได้รับโทษตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับนี
ข้ อ ๗ ในการเข้าชันเรี ยน และหรื อการเข้าร่ วมกิจกรรมใด ๆ นักศึกษาต้องแต่งกายตามข้อบังคับว่า
ด้วยการแต่งกายนักศึกษาและให้เหมาะสมในลักษณะของสุ ภาพชน
ข้ อ ๘ นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีของตนเองและเคารพใน
สิ ทธิและหน้าทีของบุคคลอืน มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงามไม่ปฏิบตั ิตนในทางทีนํามาซึ งความเสื อม
เสี ยชือเสี ยงและเกียรติคุณ ทังของตนเองและของมหาวิทยาลัย การกระทําทีมีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวงหรื อ
เป็ นภัยต่อสังคม ถือเป็ นการกระทําผิดวินยั ร้ายแรง
ข้ อ ๙ นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึงความสงบเรี ยบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก หรื อก่อการทะเลาะ
วิวาทในระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยกัน รวมทังสถาบันอืน และบุคคลทัวไป การก่อความไม่สงบ
การก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรื อการแสดงพฤติกรรมในลักษณะ นักเลง อันธพาล ผูม้ ีอิทธิพล โดยพกพา แสดง
หรื อใช้อาวุธ ถือเป็ นการกระทําผิดวินยั ร้ายแรง
ข้ อ ๑๐ นักศึกษาต้องรักษาชือเสี ยง และเกียรติศกั ดิของตน มิให้ได้ชือว่าเป็ นผูไ้ ม่สุจริ ต หรื อไม่
กระทําการใด ๆ อันได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวกรณี
ั
ดงั ต่อไปนี
๑๐.๑ ทุจริ ตในการศึกษาหรื อการสอบ
๑๐.๒ ประพฤติผิด หรื อประพฤติเสื อมเสี ยในทางชูส้ าว
๑๐.๓ ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสื อมเสี ยชือเสี ยงหรื อมีหนี สิ นรุ งรัง
๑๐.๔ ประพฤติตนหมกมุน่ ในการพนัน หรื ออบายมุข
๑๐.๕ เสพสุ ราหรื อของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ และก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่
ผูอ้ ืน
๑๐.๖ กระทําการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้ทรัพย์สิน ประโยชน์ และความเป็ นปกติสุขของ
ส่ วนรวมได้รับความเสี ยหาย
๑๐.๗ กระทําความผิดอาญา อันทําให้เกิดความเสื อมเสี ยต่อชือเสี ยง และเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
๑๐.๘ ประพฤติตนในลักษณะทีเป็ นปฏิปักษ์ต่อเกียรติ ศักดิศรี ของความเป็ นนักศึกษาหรื อ
เป็ นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา
๑๐.๙ เสพสุ รา หรื อของมึนเมาภายในมหาวิทยาลัย ซึ งอาจารย์หรื อเจ้าหน้าทีได้ตกั เตือนแล้ว
เป็ นเหตุให้เสื อมเสี ยชือเสี ยงแก่ตนเองหรื อแก่ส่วนรวม
๑๐.๑๐ ลักทรัพย์
๑๐.๑๑ ก่อเหตุทะเลาะวิวาทถึงขันชกต่อยหรื อทําร้ายร่ างกายผูอ้ ืน

๑๐.๑๒ ก่อกวนความสงบเรี ยบร้อยในบริ เวณมหาวิทยาลัย ส่ งเสี ยงดังหรื อตะโกนส่ งเสี ยง
ดังด้วยถ้อยคําไม่สุภาพหรื อไม่เหมาะสม หรื อขับขีรถจักรยานยนต์ รถยนต์ โดยเร่ งเครื องยนต์ให้เกิดเสี ยงดัง
รบกวนผูอ้ ืนทังเวลาปกติและยามวิกาล
๑๐.๑๓ ครอบครองอาวุธร้ายแรงโดยสภาพ เช่น มีด ดาบ ปื น ตลอดจนอาวุธทีใช้ในราชการ
สงครามและวัตถุระเบิด
๑๐.๑๔ บุกรุ กเข้าไปในทีพักอาศัย หรื อทีรโหฐานอันเป็ นการรบกวนผูอ้ ืน ซึงอยูโ่ ดยปกติสุข
๑๐.๑๕ กระทําการด้วยประการใด ๆ อันมีลกั ษณะก่อให้เกิดทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษา
ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ หรื อยุยงส่ งเสริ ม
๑๐.๑๖ ทําให้เสี ยหาย ทําลาย ทําให้เสื อมค่า หรื อทําให้ไร้ประโยชน์ ซึ งทรัพย์ของผูอ้ ืนหรื อ
ของส่ วนราชการ
๑๐.๑๗ นัดชุมนุม ปลุกระดม เพือทีจะให้มีการกระทําผิดความตาม ข้อ ๑๐.๑ ถึง ข้อ ๑๐.๑๖
๑๐.๑๘ มียาเสพติดไว้ในครอบครอง
ข้ อ ๑๑ นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตนต่อคณาจารย์ รวมทังต่อเจ้าหน้าทีอืน ๆ ของมหาวิทยาลัย ด้วยความ
สุ ภาพ อ่อนโยน ไม่แสดงกิ ริยาอาการกระด้างกระเดื อง ลบหลู่ หรื อแสดงพฤติ กรรมใด ๆ อันเป็ นการดู
หมิน หรื อหมินประมาท หรื อแสดงพฤติกรรมทีไม่สมควรประการอืน ๆ
หมวด ๒
โทษทางวินัย
ข้ อ ๑๒ โทษฐานกระทําผิดวินยั มี ๕ สถานคือ
๑๒.๑ ทําทัณฑ์บน
๑๒.๒ ภาคทัณฑ์ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยเชิญผูป้ กครองมารับทราบพฤติกรรม
๑๒.๓ พักการศึกษา มีกาํ หนดตังแต่หนึงภาคการศึกษา ถึง สามปี การศึกษา
๑๒.๔ ยับยังการเสนอให้ได้รับปริ ญญาบัตร อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร มีกาํ หนด
ตังแต่หนึ งภาคการศึกษาถึงสามปี การศึกษา
๑๒.๕ ลบชือออกจากการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๓ นักศึกษาทีกระทําผิดวินยั ตามข้อบังคับนี จะถูกพิจารณาและลงโทษตามควรแก่พฤติการณ์
และความร้ายแรงแห่ งการกระทํา ดังนี
๑๓.๑ การกระทําผิดตามข้อ ๑๐.๑ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการนัน
๑๓.๒ การกระทําผิดตามข้อ ๑๐.๒ ถึงข้อ ๑๐.๘ หรื อกรณี อืนทีมีพฤติการณ์ร้ายแรงใน
ระดับเดียวกัน ให้พิจารณาและลงโทษตามข้อ ๑๒.๑ – ๑๒.๒
๑๓.๓ การกระทําผิดตามข้อ ๑๐.๙ ถึงข้อ ๑๐.๑๒ หรื อกรณี อืนทีมีพฤติการณ์ร้ายแรงใน
ระดับเดียวกัน ให้พิจารณาและลงโทษตามข้อ ๑๒.๓-๑๒.๔

๑๓.๔ การกระทําผิดตามข้อ ๑๐.๑๓ ถึงข้อ ๑๐.๑๘ หรื อกรณี ตอ้ งคําพิพากษาถึงทีสุ ดของ
ศาลให้ลงโทษจําคุก หรื อกรณี อืนทีมีพฤติการณ์ร้ายแรงในระดับเดียวกัน ให้พิจารณาและลงโทษตามข้อ๑๒.๕
๑๓.๕ การกระทําผิดตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ให้พิจารณาและลงโทษตามข้อ ๑๒.๔ – ๑๒.๕
๑๓.๖ การกระทําอันไม่เหมาะสมตามข้อ ๑๑ ให้พิจารณาเป็ นความผิดทางวินยั โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตามข้อ ๑๔ อาจกําหนดโทษทางวินยั ตามข้อ ๑๒.๑ ถึงข้อ ๑๒.๔ ได้ตามความ
ร้ายแรง
ในกรณี ทีเห็นสมควร ผูม้ ีอาํ นาจสังลงโทษอาจกําหนดให้นกั ศึกษากระทํากิจกรรมบริ การสังคม
หรื อสาธารณะประโยชน์ หรื ออาจกําหนดให้นกั ศึกษาไปรายงานตัวต่อบุคคลหรื อหน่วยงานทีเกียวข้องเป็ น
ครังคราว
หมวด ๓
การรักษาวินัย
ข้ อ ๑๔ ให้คณะกรรมการทีมหาวิทยาลัยแต่งตังซึ งประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ฝ่ายวินยั นักศึกษา คณบดีหรื อรองคณบดีทีได้รบั มอบหมาย อาจารย์ทีปรึ กษา และอาจารย์ ทีปรึ กษา
หอพัก มีอาํ นาจหน้าทีสอดส่ อง ดูแล สังเกตการณ์ และขจัดเหตุทีอาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินยั ตามควร
แก่กรณี
ข้ อ ๑๕ เมือปรากฏว่ามีนกั ศึกษากระทําผิดวินยั ให้อาจารย์ทีปรึ กษาของนักศึกษา ผูน้ นั อาจารย์ที
ปรึ กษาหอพักกรณี ทีนักศึกษาผูน้ นพั
ั กอยูห่ อพักมหาวิทยาลัย และคณบดีทีนักศึ กษาผูน้ นศึ
ั กษาอยูห่ รื อผูท้ ี
คณบดี มอบหมายทําการรวบรวม และสรุ ปข้อเท็จจริ ง รวมทังพยานหลักฐานทีเกียวข้อง แล้วรายงาน
มหาวิทยาลัยเพือทราบโดยเร็ ว
ข้ อ ๑๖ เมือได้รับรายงานตามข้อ ๑๕ แล้ว ให้อธิการบดีหรื อผูท้ ีอธิการบดีมอบหมายพิจารณา
ความผิดและระดับโทษ และมีคาํ สังลงโทษทางวินยั ตามความหนักเบาของการกระทําผิด
อธิการบดีหรื อผูท้ ีอธิการบดีมอบหมายอาจแต่งตังคณะกรรมการขึน เพือพิจารณากรณี ความผิดและ
ระดับโทษดังกล่าวในวรรคก่อน หรื อพิจารณากําหนดให้นกั ศึกษากระทํากิจกรรมบริ การสังคมหรื อสาธารณะ
ประโยชน์ หรื อกําหนดให้นกั ศึกษาไปรายงานตัวตามทีกําหนดไว้ในข้อ ๑๓ วรรคท้าย และเสนอความเห็นต่อ
ผูม้ ีอาํ นาจสังลงโทษก่อนก็ได้ คําสังลงโทษทางวินยั ตามข้อบังคับนี ให้ถือเป็ นทียุติ
ประกาศ ณ วันที ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิ ชศักดิพัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่ าด้ วย เครืองแบบ เครื องหมาย และเครืองแต่ งกายนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
...........................................................................

เพือให้การแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมีความ
เป็ นระเบียบสวยงามและปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม
อ้างตามความในมาตรา ๔๒ และอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครังที ๙/๒๕๕๓ เมือวันที
๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกข้อบังคับไว้ดงั นี
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เครื องแบบ
เครื องหมาย และเครื องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี ตังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรื อคําสังอืนใดทีขัดหรื อแย้งกับความตามข้อบังคับนี
ให้ใช้ความตามข้อบังคับนี แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ข้อ ๕ เครื องแบบ เครื องหมายและเครื องแต่งกายนักศึกษาชายชันปี ที ๑ ประกอบด้วย
(๑) เสื อ ทําด้วยผ้าสี ขาวเนือเกลียง คอเสื อแบบคอเชิตปลายแหลม มีกระเป๋ า
ติดทางอกด้านซ้าย แขนสันหรื อแขนยาว
(๒) เนคไท ทําด้วยผ้า สี เขียวเข้ม เนือเกลียง
(๓) เข็มขัด ทําด้วยหนังเกลียงสี ดาํ หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะเป็ นรู ปสี เหลียมมี
ตรามหาวิทยาลัยอยูต่ รงกลาง



(๔) กางเกงขายาวทรงสุ ภาพ ทําด้วยผ้าเกลียงสี ดาํ หรื อสี กรมท่าหรื อสี อืนที
มหาวิทยาลัยเห็นควร ไม่ใช้ผา้ ยีนส์
(๕) ถุงเท้าสี ดาํ สี กรมท่า ไม่มีลวดลาย
(๖) รองเท้าหนัง หรื อรองเท้าผ้าใบ หุ ้มส้น สี ดาํ หรื อสี อืนทีมหาวิทยาลัยเห็น
ควร ไม่มีลวดลาย
ข้อ ๖ การแต่งกายของนักศึกษาชายชันปี ที ๒ ถึงชันปี ที ๕ ให้ใช้ตามข้อ ๕ โดยอนุ โลม
และอาจจะมีเงือนไขเพิมเติมได้อีกโดยจัดทําเป็ นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ เครื องแบบ เครื องหมายและเครื องแต่งกายของนักศึกษาชายในงานพิธีของ
มหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ เครื องแบบ เครื องหมายและเครื องแต่งกายนักศึกษาหญิงชันปี ที ๑ ประกอบด้วย
(๑) เสื อ ทําด้วยผ้าสี ขาวเนือเกลียง คอเสื อแบบคอเชิตปลายแหลม ติดกระดุม
ทําด้วยโลหะ ดุนนูนเป็ นรู ปตรามหาวิทยาลัย หน้าอกด้านซ้ายติดเข็มทําด้วยโลหะตรามหาวิทยาลัย
(๒) เข็มขัด ทําด้วยหนังเกลียงสี ดาํ หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะเป็ นรู ปสี เหลียมมี
ตรามหาวิทยาลัยอยูต่ รงกลาง
(๓) กระโปรง จีบรอบทําด้วยผ้าสี ดาํ เนือเกลียงหรื อสี กรมท่าหรื อสี อืนที
มหาวิทยาลัยเห็นควร
(๔) รองเท้าหนังหรื อรองเท้าผ้าใบหุ ้มส้น สี ขาว และถุงเท้าสี ขาวไม่มีลวดลาย
ข้อ ๙ การแต่งกายนักศึกษาหญิงชันปี ที ๒ ถึงชันปี ที ๕ ให้ใช้ตามข้อ ๘ โดยอนุ โลม
และอาจจะมีเงือนไขเพิมเติมได้อีกโดยจัดทําเป็ นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ เครื องแบบ เครื องหมายและเครื องแต่งกายของนักศึกษาหญิงในงานพิธีของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ นักศึกษาทีนับถือลัทธิหรื อศาสนาทีมีการกําหนดการแต่งกายเฉพาะให้สามารถ
ใช้ลกั ษณะการแต่งกายทีแตกต่างจากข้อบังคับนี ได้และมหาวิทยาลัยอาจจะกําหนดเงือนไขเพิมเติมได้โดย
ไม่ขดั กับลักษณะการแต่งกายเฉพาะตามลัทธิหรื อศาสนานัน ๆ
ข้อ ๑๒ นักศึกษาโครงการ กศ.ป. , กศ.ปท., นักศึกษาภาคสมทบและภาคพิเศษให้มี
สิ ทธิ แต่งกายตามข้อบังคับนี ได้
ข้อ ๑๓ รายละเอียดอืน ๆ เกียวกับเครื องแบบ เครื องหมายและเครื องแต่งกายนักศึกษา
รวมทังการอนุ ญาตให้มีชุดแต่งกายปฏิบตั ิการของนักศึกษาคณะ หรื อสาขาวิชาต่าง ๆ ให้จดั ทําเป็ น
ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงความเหมาะสม ประหยัด สุ ภาพเรี ยบร้อยและไม่ขดั กับหลักการแห่ ง
ข้อบังคับนี



ข้อ ๑๔ นักศึกษาทีไม่แต่งกายตามข้อบังคับนี และประกาศมหาวิทยาลัย เรื อง
เครื องแบบ เครื องหมาย และเครื องแต่งกายนักศึกษา เป็ นผูก้ ระทําผิดวินยั นักศึกษาตามข้อ ๖ ข้อ ๗ และ
ข้อ ๑๐.๘ จะได้รับการพิจารณาโทษตามข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยวินยั
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๑๕ บุคคลทีไม่ได้เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยเครื องแบบ
เครื องหมาย และเครื องแต่งกายตามข้อบังคับนี และประกาศมหาวิทยาลัย เรื อง เครื องแบบ เครื องหมาย และ
เครื องแต่งกายนักศึกษา มีความผิดตามมาตรา ๖๓ แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรื อปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรื อทังจําทังปรับ
ข้อ ๑๖ ให้อธิ การบดีรักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี และเป็ นผูว้ ินิจฉัยชีขาดกรณี เกิด
ปัญหาจากการใช้ขอ้ บังคับนี และออกประกาศมหาวิทยาลัยเพิมเติม
ประกาศ ณ วันที ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย์สุจินต์ สิ มารักษ์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร





ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรือง เครืองแบบ เครื องหมาย และเครืองแต่ งกายนักศึกษา
เพือให้การแต่งกายของนักศึ กษามีความเหมาะสมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่า ด้ว ย เครื องแบบ เครื องหมาย และเครื องแต่ ง กายนัก ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครังที ๙/๒๕๕๓ เมือวันที ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ
ไว้ดงั นี
ข้อ ๑ ประกาศนี เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื อง เครื องแบบ
เครื องหมาย และเครื องแต่งกายนักศึกษา”
ข้อ ๒ ให้ใช้เครื องแบบ เครื องหมาย และเครื องแต่งกายนักศึกษาตามประกาศนี ตังแต่ภาค
เรี ยนที ๒/๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ เครื องแบบ เครื องหมาย และเครื องแต่งกายของนักศึกษาชายชันปี ที ๑ ให้เป็ นดังนี
(๑) เสื อ ทําด้วยผ้าสี ขาวเนือเกลียงคอเสื อแบบเชิตปกแหลม มีกระเป๋ าติดอกด้านซ้าย
แขนสันหรื อแขนยาว เวลาสวมให้ชายเสื อไว้ในกางเกง
(๒) เนคไท ทําด้วยผ้าสี เขียวเข้มเนือเกลียง ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๕
เซนติเมตร ปลายแหลม ติดเข็มกลัดทําด้วยโลหะตรามหาวิทยาลัย ขนาดความกว้างประมาณ ๑.๓ เซนติเมตร
ตรงกลางเนคไท
(๓) เข็ดขัด ทําด้วยหนังสี ดาํ เกลียง ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๘ เซนติเมตร หัว
เข็มขัดทําด้วยโลหะไร้สนิมรู ปสี เหลียมขนาดประมาณ ๔.๐ x ๔.๐ เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัยอยูต่ รงกลาง
(๔) กางเกง ขายาวทรงสุ ภาพทําด้วยผ้าสี ดาํ เนื อเกลียง หรื อสี กรมท่าเนื อเกลียงห้าม
ใช้ผา้ ยีนส์
(๕) ถุงเท้า สี ดาํ หรื อสี กรมท่าไม่มีลวดลาย
(๖) รองเท้า ทําด้วยหนังหรื อผ้าใบ สี ดาํ หุม้ ส้นและหุม้ ปลายเท้าไม่มีลวดลาย
ข้อ ๔ การแต่งกายของนักศึกษาชายชันปี ที ๒ ถึงชันปี ที ๕ ให้ใช้ตามข้อ ๓ และอนุญาต
เพิมเติมดังนี
(๑) ใช้เนคไท หรื อไม่ใช้กไ็ ด้
(๒) กางเกงขายาวทรงสุ ภาพทําด้วยผ้าเนื อเกลียงสี ดาํ หรื อสี เข้มอืน ๆ



(๓) รองเท้าทําด้วยหนังหรื อผ้าใบสี ดาํ หุม้ ส้นหุม้ ปลายเท้าทรงสุ ภาพ หรื อรองเท้า
กีฬา สี และทรงสุ ภาพ หุ ้มส้นและหุ ้มปลายเท้า
ข้อ ๕ การแต่งกายของนักศึกษาชายทุกชันปี ในงานพิธีของมหาวิทยาลัยให้ใช้การแต่งกาย
ตามข้อ ๓ เว้นแต่เสื อให้ใช้เฉพาะเสื อแขนยาวสี ขาวเนือเกลียง
ข้อ ๖ เครื องแบบ เครื องหมาย และเครื องแต่งกายนักศึกษาหญิงชันปี ที ๑ ให้เป็ นดังนี
(๑) เสื อ ทําด้วยผ้าสี ขาวเนือเกลียง คอเสื อแบบคอเชิตปลายแหลม มีสาบหน้า
ด้านขวาติดกระดุมทําด้วยโลหะไร้สนิมดุนนูนรูปตรามหาวิทยาลัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๓
เซนติเมตร จํานวน ๔ – ๕ เม็ด แขนเสื อสันเหนือข้อศอกประมาณ ๔.๐ – ๕.๐ เซนติเมตร ปลายแขนพับเข้าด้าน
ในไม่มีจีบหรื อรู ดบนไหล่ ปลายแขนด้านหน้าและด้านหลังเรี ยบไม่มีเกล็ดไม่มจี ีบ ตัวเสื อไม่รัดรู ป เวลาสวมใส่
ชายเสื อไว้ในกระโปรง คอเสื อติดเข็มตรามหาวิทยาลัยขนาดความกว้างประมาณ ๑.๓ เซนติเมตร หน้าอกเสื อ
ด้านซ้ายติดเข็มตรามหาวิทยาลัยขนาดประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร
(๒) เข็มขัด ทําด้วยหนังเกลียงสี ดาํ ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๘ เซนติเมตร หัว
เข็มขัดทําด้วยโลหะไร้สนิมรู ปสี เหลียมขนาดประมาณ ๔.๐ x ๔.๐ เซนติเมตรมีตรามหาวิทยาลัยอยูต่ รงกลาง
(๓) กระโปรง ทําด้วยผ้าสี ดาํ หรื อสี กรมท่าเนือเกลียง จีบรอบเอว ชายกระโปรง ยาว
คลุมเข่าประมาณ ๑๐.๐ เซนติเมตร
(๔) รองเท้า ทําด้วยหนังหรื อผ้าใบสี ขาวล้วน หุม้ ส้น และหุม้ ปลายเท้าทรงสุ ภาพ
ไม่ใช้รองเท้ากีฬา
(๕) ถุงเท้า สี ขาวไม่มีลวดลาย สวมพ้นขอบรองเท้า ๕.๐ – ๑๐.๐ เซนติเมตร
ข้อ ๗ การแต่งกายนักศึกษาหญิงชันปี ที ๒ ถึงชันปี ที ๕ ให้ใช้ตามข้อ ๖ และอนุญาต
เพิมเติมดังนี
(๑) กระโปรง ให้ใช้กระโปรงเข้ารู ปได้ ทําด้วยผ้าเนื อเกลียงไม่มีลวดลายสี ดาํ สี
กรมท่า ความยาวชายกระโปรงกึงกลางหัวเข่า อนุโลมให้สันหรื อยาวกว่าที กําหนดไม่เกิน ๕.๐ เซนติเมตร
(๒) รองเท้า ทําด้วยหนังสี ดาํ สี เข้มโทนดําไม่มีลวดลายหุ ้มปลายเท้า และหุม้ ส้น
ส้นใหญ่สูงไม่เกิน ๕ เซนติเมตร
(๓) ใส่ ถงุ เท้าสี ขาว หรื อไม่ใส่ กไ็ ด้
ข้อ ๘ การแต่งกายของนักศึกษาหญิงในงานพิธีของมหาวิทยาลัย เป็ นดังนี
(๑) นักศึกษาชันปี ที ๑ ใช้การแต่งกายตามข้อ ๖ และติดกระดุมคอเสื อด้วยกระดุม
โลหะตรามหาวิทยาลัยเพิมอีก ๑ เม็ด
(๒) นักศึกษาชันปี ที ๒ ถึงปี ที ๕ ใช้เครื องแต่งกายตามข้อ ๗ และติดกระดุมคอเสื อ
ด้วยกระดุมโลหะตรามหาวิทยาลัยเพิมอีก ๑ เม็ด
ข้อ ๙ นักศึกษาทีปฏิบตั ิงานในงานพิธีของมหาวิทยาลัย อาจใช้ชุดสากลทรงมาตรฐาน
ใช้เนคไทและรองเท้าตามระเบียบการแต่งกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ ทังนีให้เป็ นไปตามความเหมาะสม



ข้อ ๑๐ นักศึกษาผูน้ บั ถือลิทธิหรื อศาสนาทีมีบทบัญญัติเกียวกับการแต่งกายไว้โดยเฉพาะทัง
ชายและหญิงให้ขออนุญาตการแต่งกายตามลัทธิหรื อศาสนาต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองพัฒนานักศึกษาเพือพิจารณา
ปรับปรุ งการแต่งกายให้เหมาะสม ทังนีต้องไม่ขดั ต่อหลักการของลัทธิหรื อศาสนานัน ๆ
ข้อ ๑๑ ในกรณี ทีคณะหรื อสาขาวิชามีความจําเป็ นต้องให้นกั ศึกษาในคณะหรื อสาขาวิชามีชุด
แต่งกายเพือการปฏิบตั ิงานหรื อกระบวนการเรี ยนรู้ภาคปฏิบตั ิ หรื อเพือจุดประสงค์อืน ให้ประธานสาขาวิชาขอ
อนุญาตใช้เครื องแบบการแต่งกายต่อมหาวิทยาลัยผ่านความเห็นชอบของคณบดี กองพัฒนานักศึกษา โดยการ
ขออนุญาตต้องมีขอ้ มูลและข้อกําหนดดังนี
(๑) ความจําเป็ นหรื อจุดประสงค์ทงนี
ั ต้องเกียวกับการศึกษา
(๒) รู ปแบบและสี เสื อ กางเกง รองเท้า และส่ วนประกอบอืนๆ ทังนีต้องคํานึ งถึง
ความเหมาะสมด้านเอกลักษณ์ความเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประโยชน์การใช้สอยและราคา โดยต้องไม่
ทําให้เกิดความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายของผูป้ กครองของนักศึกษา
(๓) กําหนดวันทีจะใช้แต่งกายหรื อใช้ทาํ กิจกรรมในแต่ละสัปดาห์
การพิจารณาอนุญาตหรื อแก้ไขเปลียนแปลงให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะของรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยความเห็นชอบของอธิการบดี
ประกาศ ณ วันที ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายปัญญา มหาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



