
 
 

 ขอบงัคับมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

วาดวย การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

     

 โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แหงพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฏ     พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  ในการประชุมครั้งที่  ๔ / ๒๕๔๘   เมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน   ๒๕๔๘  ใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 

บททัว่ไป 

 

 ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ” 

 

ขอ  ๒ 
๑
  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๗  เปนตนไป 

 

 ขอ  ๓ 
๒
  บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติอื่นใดซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 

 ขอ  ๔ 
๓
  ในขอบังคับนี้ 

                                                   

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

๒๕๕7 

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

๒๕๕๐ 

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

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  และใหคาํปรกึษาดาน

การเรียนและดานอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวของกบัการเรียนของนกัศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 ขอ ๕ 
๔
  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการ

ปฏิบตัิตามขอบังคับนี้ 

 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับ หรือในกรณีไมอาจปฏิบัติตามขอกําหนดในขอบังคับนี้    ใหอธิการบดีเปนผู

วินิจฉัย  หรืออนุมัติ 

 

   หมวด  ๒ 

ระบบการศกึษา 

  

 ขอ  ๖  ระบบการศึกษา 

 การจัดการศึกษาใหใชระบบ  ดังนี้ 

                                                   

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

๒๕๕๐ 



-๓- 

 

  ๖.๑  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

เครอืขายคอมพิวเตอร  หรือระบบอินเตอรเน็ต 

  ๗.๕  โปรแกรมชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการเรียนการสอนเปนคราวๆ คราวละ ๑  รายการ  หรือหลาย

รายวิชา  ซึ่งอาจจัดเปนชุดของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธกัน 

  ๗.๖  โปรแกรมนานาชาติ  เปนการจัดการเรียนการสอน  โดยความรวมมือกบัสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  

หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจดัการและมาตรฐานเชนเดียวกนักบัหลักสูตรนานาชาต ิ       โดยอาจจัดในเวลาและเนื้อหาที่

สอดคลองกับโปรแกรมในตางประเทศ 

  ๗.๗  โปรแกรมการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนกิส (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  รายวิชาภาคปฏบิัติ  ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  ๓๐  ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 



-๔- 

 

   ๘.๑.๓  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 

หลกัสตูร 

 

 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 
๖
  หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิตใชเวลาศึกษา

ไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน  ๑๐ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมนอยกวา  ๑๗  ภาค

การศกึษาปกตแิละไมเกิน  ๑๕  ปการศึกษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

                                                   

 ๕  ขอ ๑๐.๑ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

 ๖  ขอ ๑๐.๒ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตร ี (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



-๕- 

 

  ๑๐.๓ 
๗
  หลักสูตรปริญญาตอเนื่อง  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒  หนวยกิต  และ ใชเวลา

ศึกษาไมนอยกวา  ๔  ภาคการศึกษาปกติและไมเกนิ  ๔  ปการศกึษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียน       เต็มเวลา  และไมนอยกวา ๘  

ภาคการศกึษาปกติ และไมเกนิ ๖ ปการศึกษา สาํหรบัการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 

หมวด ๔ 

การรบัเขาเปนนกัศกึษา  และสภาพนกัศกึษา 

 

  

ขอ  ๑๑  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมคัรเขาเปนนักศึกษา 

 ผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมคีุณสมบตัิ  ดังนี ้

  ๑๑.๑  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีปกติ

หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาสาํหรับหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง 

  ๑๑.๒  เปนผูมีความประพฤติด ี

  ๑๑.๓  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

  ๑๑.๔  ไมเปนโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

  ๑๑.๕ ไมเปนบุคคลวิกลจริต 

  ๑๑.๖  มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ๑๑.๗  มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ 

 

 ขอ ๑๒  การรับเขาเปนนักศกึษา 

 กําหนดการและวิธีการรับเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

สําหรับผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณพีิเศษ  มหาวิทยาลยัจะกําหนดใหยกเวน 

วิธีการดังกลาวในวรรคกอน  แตจะใหมีการสอบคุณวุฒิอยางอื่นแทนก็ได 

 

 ขอ  ๑๓  การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

  ๑๓.๑  ผูสมัครที่ไดรับการคดัเลือกใหเขาเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนกัศึกษาเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษาแลว  โดยตองสงหลักฐาน  พรอมท้ังชําระเงินตามระเบียบในวัน  เวลาและสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

                                                   

 ๗ ขอ ๑๐.๓ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตร ี (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



-๖- 

 

  ๑๓.๒  ผูสมคัรที่ไดรับคัดเลือกเขาใหเปนนักศกึษาที่ไมขึ้นทะเบยีนเปนนกัศกึษาตามวัน  เวลา และสถานที่ที่

มหาวิทยาลัยกําหนดเปนอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัย

ทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันที่กําหนดใหรายงานตัวและเมื่อไดรับอนุมัติแลวตองมารายงานตวัภายใน  ๗  วัน  

นับจากวนัสุดทายที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหรายงานตัว  เวนแตจะมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากอธิการบด ี

  ๑๓.๓  ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกใหเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวชิา  และเปนนักศึกษาระบบใดตองขึ้น

ทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา  และเปนนักศึกษาระบบนั้น 

  ๑๓.๔  ผูสมัครที่ไดรบัการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาและทําการศึกษา ณ  วิทยาเขต  หรือศูนย

การศึกษาใด  จะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและทําการศึกษา  ณ  วิทยาเขต  หรือศูนยการศึกษานั้น 

 

 ขอ ๑๔  การเปลี่ยนระบบการศึกษา 

 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนักศึกษาเปลี่ยนระบบการศกึษาไดทั้งนี้

นักศึกษาจะตองปฏิบตัิตามขอบังคับและระเบียบตางๆของมหาวิทยาลัยรวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับการเปลี่ยน

ระบบการศกึษา  โดยใหนับระยะเวลาการศกึษาตอจากที่ไดศึกษามาแลว 

 

 ขอ ๑๕  สภาพนักศึกษา 

  ๑๕.๑  สภาพนักศึกษาแบงออกเปน ๒  สภาพ  ดังนี ้

   ๑๕.๑.๑  นักศึกษาสภาพสมบูรณ  ไดแก  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศกึษาแรก

หรือนักศึกษาที่สอบไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่าํกวา  ๒.๐๐ 

   ๑๕.๑.๒  นักศึกษาสภาพรอพินิจ  ไดแก  นักศึกษาที่สอบไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํา

กวา ๒.๐๐ 

  ๑๕.๒  ผูที่มีสภาพนักศึกษาจะมีบตัรประจําตัวนักศึกษาเปนหลักฐาน  เพื่อประกอบการใชสิทธิตางๆ  ที่

นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 

  ๑๕.๓  การจําแนกสภาพนักศึกษา 

  การจําแนกสภาพนักศกึษาจะกระทําทุกๆ  ๒  ภาคการศึกษาในแตละปการศึกษา  เวนแตในกรณี

ลงทะเบียนเรียนฤดูรอนใหถือวาเปนภาคการศกึษาตอเนื่อง 

  ๑๕.๔  การพนสภาพนกัศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี ้

   ๑๕.๔.๑  ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๑ 

   ๑๕.๔.๒  ตาย 

   ๑๕.๔.๓  ลาออก 



-๗- 

 

   ๑๕.๔.๔  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และไดรับอนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาจาก

สภามหาวิทยาลัยแลว  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหเขาศึกษาตอ 

   ๑๕.๔.๕  ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

   ๑๕.๔.๖  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศกึษาหรือไม

ลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายใน  ๓  สัปดาห  นับแตวันเปดภาคการศกึษา  เวนแตจะไดรับการผอนผันจากมหาวิทยาลัย 

   ๑๕.๔.๗  ไมลงทะเบียนเรียนหรือชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนกัศึกษา

ภายใน ๓ สัปดาห  นับแตวันเปดภาคการศึกษา   เวนแตจะไดรับการการผอนผันจากมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอน

สอบปลายภาค 

   ๑๕.๔.๘  นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐  ในการจําแนกสภาพนักศึกษา

เปนครั้งแรก  หรือไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา  ๑.๗๐  ในการจําแนกสภาพนักศึกษาครั้งที่ ๒  หรือไดแตมระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่าํกวา  ๑.๘๐ ในการจําแนกนักศกึษาครั้งที่ 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 

  นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศกึษาดวยเหตุสุดวิสัย  โดยไมไดกระทําผิดทางวินัย  และไมไดพนสภาพ

เนื่องจากมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในขอ ๑๕.๔.๘  อาจขอคืนสภาพนกัศึกษาได  ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจาก

อธิการบดี  และตองชําระคาธรรมเนยีมการคืนสภาพนักศกึษา  และคาธรรมเนียมรักษาสภาพนกัศึกษายอนหลัง 

 

 ขอ ๑๖  การเปลี่ยนสาขาวิชา 

  ๑๖.๑  นักศึกษาที่จะเปลี่ยนสาขาวชิา  จะตองมีเวลาศกึษาอยูในสาขาวิชาเดิมแลวไมนอยกวา  ๒  

ภาค การศึกษาปกต ิ

  ๑๖.๒  การเปลี่ยนสาขาวิชา  จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาโปรแกรมหรือหัวหนา

สาขาวิชาเจาสังกัดสาขาวิชาเอกเดิม  หัวหนาโปรแกรมวิชาเจาสังกัดสาขาวิชาเอกใหม  และใหคณบดีอนุมัติแลวแจงสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



-๘- 

 

  ๑๖.๓  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนสาขาวิชา  จะตองชาํระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด   

 

 ขอ ๑๗  การยายวิทยาเขต  หรือศูนยการศึกษา 

  ๑๗.๑  นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได  หรือไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษา  ณ  วิทยาเขตหรือศูนย

การศึกษาใดจะตองศึกษา  ณ  วิทยาเขต  หรือศูนยการศึกษานั้น  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษายายไปศึกษา  

ณ  วิทยาเขตหรือศูนยบริการการศึกษาอื่น  เวนแตในกรณีที่มเีหตุผล ความจําเปนอยางยิ่งเทานั้น 

  ๑๗.๒  ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่ยายวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษา  ใหนับตั้งแต 

เริ่มเขาศึกษา  ณ  วิทยาเขตหรือศูนยการศึกษาเดิม 

 

 ขอ ๑๘   การยายคณะ 

๑๘.๑  นักศึกษาที่จะขอยายคณะ  ตองไดเรียนตามหลักสูตรในคณะเดมิมาแลวไม 

นอยกวา  ๒  ภาคการศึกษาปกติ  ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกใหพักการศึกษา       และมีหนวยกิต

สะสมไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต  และมีคุณสมบตัิอื่นตามที่คณะกําหนด  

  ๑๘.๒  นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะ  จะตองยื่นเอกสารตางๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตอสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน  ๑ สัปดาห  นับจากวันเปดภาคการศึกษา 

  ๑๘.๓  การยายคณะจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา        หัวหนาโปรแกรม

วิชา  คณบดีเจาสังกัดเดิมและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอยายเขาศกึษา 

  ๑๘.๔  นักศึกษาที่ยายคณะจะตองมีเวลาการศึกษาอยูในคณะที่ตนยายเขาอยางนอย ๔  ภาคการศึกษา

ปกติกอนสําเร็จการศกึษา 

  ๑๘.๕  ระยะเวลาการศกึษา  ใหนับตั้งแตเขาศึกษาในคณะเดิม 

๑๘.๖  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายคณะ  จะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่ 

มหาวิทยาลัยกําหนด  และสามารถยายคณะไดไมเกิน  ๑  ครั้ง 

๑๘.๗  การโอนรายวิชาและจํานวนรายวิชาที่จะโอน  ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษายายเขา 

  ๑๘.๘  นักศึกษาที่ยายคณะใหคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติให

โอนจากคณะเดิม  รวมกับรายวิชาทีเ่รียนในคณะที่รับเขาศกึษาดวย 

 

 ขอ  ๑๙  การรับโอนนกัศึกษา 



-๙- 

 

  ๑๙.๑  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารบัโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอดุมศึกษาอื่นที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและกาํลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

  ๑๙.๒  การพิจารณารบัโอนใหอยูในดุลพินิจของคณบดีคณะที่จะรับโอน  และตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําคณะ 

  ๑๙.๓  นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอนตองมคีุณสมบัติดังนี ้

   ๑๙.๓.๑  มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ  ๑๑  แหงขอบังคับนี้ 

   ๑๙.๓.๒  ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา  ๒  ภาคการศึกษาปกติทั้งนี้

ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา 

  ๑๙.๔  นักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย  จะตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัย

เปนเวลาไมนอยกวา  ๔  สัปดาห  กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคที่ประสงคจะเขาศึกษานั้น  พรอมท้ังแนบเอกสารตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  

๑๙.๕  นักศึกษาที่รับโอนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  ๒  ภาค 

การศึกษา 

๑๙.๖  การนับเวลาใหนับระยะตอเนือ่งจากสถานศึกษาเดิม 

 

 ขอ  ๒๐  การโอนหนวยกติและการยกเวนรายวิชา 

 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีอาจขอโอนหนวยกิตหรือยกเวนรายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันที่ไดเคย

ศึกษามาแลวจากการศึกษาในหลักสูตรอื่น  หรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันการศึกษาอื่นที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และ/หรือการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝกอาชีพ  ทั้งนี้ให

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการโอนผลการเรียนการยกเวนรายวิชา  การเทียบโอนความรู  ทักษะ และ

ประสบการณ  ตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัย 

ผูที่จะขอโอนผลการเรียนและขอยกเวนการเรียน  ตองกระทําใหเสร็จสิ้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวด ๕ 

อาจารยทีป่รกึษา 

 

 ขอ  ๒๑  ใหนักศึกษาแตละคนมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูแนะนําการวางแผนการศึกษาและในการ

ลงทะเบียนศึกษารายวชิาทุกครั้ง  ตองใหอาจารยที่ปรึกษาลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 



-๑๐- 

 

 ขอ  ๒๒  หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

 อาจารยท่ีปรึกษามีหนาที่ดังนี ้

  ๒๒.๑  ใหคําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษารวมกบันักศกึษา  ใหถูกตองตามหลักสตูรที่

กําหนดไว 

  ๒๒.๒  ใหคําแนะนําในเรื่องระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแกนักศึกษา 

  ๒๒.๓  รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน  การขอถอน  ขอเพิ่ม  หรอืขอยกเลิกรายวิชา  และจํานวน

หนวยกิตตอภาคการศกึษาของนักศึกษา 

  ๒๒.๔  แนะนําวิธีเรียน  ใหคําปรึกษา  และติดตามผลการศึกษาของนกัศึกษา 

  ๒๒.๕  พิจารณาคํารองตางๆ  ของนักศึกษา  และดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  ๒๒.๖  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับความเปนอยูและการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  ๒๒.๗  รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใน

กรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยใหอาจารยที่ปรึกษารายงานใหหัวหนาโปรแกรมวิชาและคณบดีทราบ  เพื่อพิจารณานําเสนอรอง

อธิการบดีฝายกิจการนกัศึกษาพิจารณาโทษทางวินัยตอไป 
 

 

หมวด  ๖ 

การลงทะเบยีนเรยีน 

 

 ขอ  ๒๓  การลงทะเบียนเรียน 

  ๒๓.๑  กําหนดการ  ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาเรียนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๒๓.๒  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณเมื่อนักศกึษาไดชาํระเงินตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

 ขอ  ๒๔  จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา 

  ๒๔.๑  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตละภาคการศกึษาปกติ  ไมต่ํากวา ๙  หนวยกิตและ

ไมเกิน  ๒๒  หนวยกติ  สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมต่ํากวา ๓  หนวยกติและไมเกนิ ๙ หนวยกิต 

  ๒๔.๒  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนที่จะตองลงทะเบียนเรียนเกินกวาที่ไดกําหนดนักศึกษาตองยื่นคํารอง

ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย  แตเพิ่มไดไมเกินภาคการศึกษาละ  ๓  หนวยกิต 

  ๒๔.๓  การลงทะเบียนเรียนต่ํากวาท่ีกําหนดจะกระทําไดเฉพาะนักศึกษาที่จะจบหลักสูตร  และเหลือ

รายวิชาเรียนตามหลักสตูรมีจํานวนหนวยกิตต่าํกวาเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ  ๒๔.๑  ใหลงทะเบียนเทาจํานวนหนวยกติที่เหลือได 

 



-๑๑- 

 

 ขอ  ๒๕  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาพเิศษ  (Audit) 

  ๒๕.๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ  เปนการลงทะเบียนเรียนเพือ่เพิ่มพูนความรูโดยไมนับหนวย

กิตไมบังคบัใหนักศึกษาสอบ  และมีผลการเรียนเปน  AU 

  ๒๕.๒  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ  โดยไมนับหนวยกิตไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยผูสอนรายวิชานั้น  และตองชําระคาหนวยกิตตามรายวิชาที่เรียนและใหระบุในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปน

พิเศษโดยไมนับหนวยกติ 

  ๒๕.๓  การลงทะเบียนรายวิชาพเิศษโดยไมนับหนวยกิตใหลงในชองผลการเรียนโดยไมนับหนวยกิต

เฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา นั้น 

  ๒๕.๔  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกใดๆ  ที่มิใชนักศึกษาเขาเรียนบางรายวิชาพิเศษ

ไดแตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพืน้ฐานความรูการศกึษา  ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรและจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ

และระเบียบตางๆ  ของมหาวิทยาลัยและตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 ขอ ๒๖  การขอถอน  ขอเพิ่ม  หรือขอยกเลิกรายวิชา 

  ๒๖.๑   การขอถอน  ขอเพิ่ม  หรือขอยกเลิกวิชาที่จะเรียน  หมู เรียน  ตองไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  และผานการอนุมัติจากสาํนักสงเสริมวิชาการ 

  ๒๖.๒  การขอถอน  หรือขอเพิ่มรายวิชาเรียนตองกระทําภายใน  ๒  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา

ปกติและสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน 

  ๒๖.๓  การขอยกเลิกทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน  ตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

กอนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาคเปนเวลาไมนอยกวา ๒ สัปดาหสําหรับภาคการศึกษาปกติ  และ  ๑  สัปดาหสําหรับภาคฤดู

รอน 

  ๒๖.๔  นักศึกษาที่ขอถอน  หรือขอยกเลิกรายวิชาภายใน ๒  สัปดาหของภาคการศกึษาปกติหรือ ๑ 

สัปดาหของภาคฤดูรอน  นับจากวันเปดภาคการศึกษา  มีสิทธิไดรับเงินคาลงทะเบียนรายวิชาที่ถอนโดยไดรับเงินคืนเต็ม

จํานวน  หากพนกาํหนดเวลานี้จะไมไดรับเงินคาลงทะเบียนคืน 

  ๒๖.๕   การขอถอนรายวิชาภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา  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  หากมีความจาํเปนตองยกเลิกรายวิชาเรียนหลังจาก  ๖๐ 

วันนับตั้งแตวนัเปดภาคการศึกษา  หรือเมื่อยกเลิกรายวิชาเรียนแลว  จํานวนหนวยกิตคงเหลือนอยกวา  ๙  หนวยกิต  จะตองไดรับ

การอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันสอบปลายภาค 



-๑๒- 

 

  ๒๖.๗  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคบักอน  มีหลักเกณฑดังนี้ 

   ๒๖.๗.๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่มีวิชาบังคบักอน  นักศึกษาจะตองสอบไดวิชา

บังคับกอน  มิฉะนั้นใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ  เปนโมฆะ 

   ๒๖.๗.๒  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับกอนที่เคย

สอบได  F  มาแลว  โดยความเห็นชอบของหัวหนาโปรแกรมวิชา 

 

 ขอ ๒๗  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

   ๒๗.๑  นักศึกษาที่ลาพักการศกึษา  หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวา

ดวยวินัยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศกึษาและชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพนกัศึกษาตามอัตราที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  ๒  สัปดาห  นับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ  หรือภายใน

สัปดาหแรก  นับจากวันเปดภาคฤดูรอน  มิฉะนั้นจะตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

   ๒๗.๒  นักศึกษาที่เรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กาํหนดไวในหลักสูตรแลวและไดแตม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐  ทั้งนี้ตองอยูในระหวางเวลาที่กําหนดตามขอ  ๑๐  หรือตามระยะเวลาที่กําหนดสภาพ

การเปนนักศึกษาของการจัดการศกึษานั้นๆ 

 

 ขอ ๒๘  คาธรรมเนียมการศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

 นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาํหนดโดยใหปฏิบัติ  ตามวิธีการ  ขั้นตอนและใน

วันที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  การผอนผันการชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนอํานาจของอธิการบดีโดยผอนผันไดไมเกิน  

๑  ภาคการศึกษา  การยกเวนหรือลดคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย  และให

จัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

 ขอ ๒๙  การลา 

  ๒๙.๑  นักศึกษามีสิทธิลาปวยหรือการลากิจไดไมเกินรอยละ  ๒๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาค

การศึกษานั้น  กรณีลาปวยหรือการลากิจที่ไมเกิน  ๑๕ วัน  ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาในการอนุมัติหากเกนิจากนี้

ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาโปรแกรมวชิาและอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัด 

  ๒๙.๒  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาแลว  มีสิทธิไดรับการผอนผันการสอบ  การนับเวลาเรียนและสิทธิ

อื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการเรียนหรือการสอบ 

 

 ขอ  ๓๐ การลาพักการศึกษา 

  ๓๐.๑ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอพักการศึกษาได  ในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังตอไปนี ้



-๑๓- 

 

   ๓๐.๑.๑  ถูกเกณฑ  หรือระดมพลเขารับราชการกองประจําการ 

   ๓๐.๑.๒  ไดรับทุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ  หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนบัสนุน 

   ๓๐.๑.๓  ประสบอุบัติเหตุ  ภยันตราย  หรือเจ็บปวยจนตองเขารักษาตัวเปนเวลานานเกินรอย

ละ  ๒๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย  โดยมีใบรับรองแพทย 

จากสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด 

   ๓๐.๑.๔  เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตวั  อาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาไดถาได

ลงทะเบียนโดยสมบูรณในมหาวิทยาลัยแลวอยางนอย  ๑  ภาคการศึกษา 

  ๓๐.๒  การลาพักการศึกษา  นักศึกษาตองยื่นคํารองภายในสัปดาหที่  ๓  ของภาคการศึกษาที่ลาพัก

การศึกษา  รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนผูพิจารณาอนุมัติ  ยกเวนการลาพักการศึกษาในกรณีขอ ๓๐.๑.๑–๓๐.๑.๓  โดย

ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ

  ๓๐.๓  การลาพักการศึกษา  กระทําไดครั้งละไมเกิน  ๒  ภาคการศึกษาติดตอกัน   

ถานักศึกษายังมีความจําเปนที่จะตองขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาตอไป  ใหนักศึกษายื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมท้ังนี้

การลาพักการศกึษาทุกครั้งตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง 

  ๓๐.๔  ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยูใน

ระยะเวลาการศึกษาดวย 

  ๓๐.๕  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา   เมื่อจะกลับเขาเรียนตองยื่นคํารองกลับเขาเรียนตอ

คณบดี  กอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา  ๒  สัปดาหและใหคณบดีเจาสังกัดแจงสาํนักงานสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน   

  ๓๐.๖  นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  ตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพ 

นักศึกษาตามอตัราที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

 

 ขอ ๓๑  การลาออก 

 นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  จะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครองและ

ไดรับอนุมัติโดยคณบดีเจาสังกัดและใหคณบดีแจงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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หมวด  ๗ 

การวดั  และการประเมนิผลการศกึษา 

 

  ขอ ๓๒  การมีสิทธิเขาสอบ 

  ๓๒.๑  นักศึกษาผูมีสิทธิในสอบปลายภาคการศึกษาตองอยูในเกณฑตอไปนี ้

   ๓๒.๑.๑  มีเวลาเรียนรายวิชาใดไมนอยกวารอยละ  ๘๐   ของเวลาเรยีนทั้งหมด 

   ๓๒.๑.๒  กรณีที่มเีวลาเรียนรายวชิาใดไมนอยกวารอยละ ๘๐  แตไมต่าํกวารอยละ ๖๐  และ

คณบดีพิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิสอบ 

  ๓๒.๒  นักศึกษาผูขาดคุณสมบตัิตามขอ ๓๒.๑.๑  หรือขอ ๓๒.๑.๒  ใหอาจารยผูสอนพิจารณา

ใหผลการเรียนเปน F หรือ  U  แลวแตกรณ ี

 

 ขอ  ๓๓  ระเบียบการสอบ 

  ๓๓.๑  การกําหนดจํานวนครั้ง  วิธกีารสอบ  ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําวิชา 

  ๓๓.๒  ระเบียบการสอบ  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๓๓.๓  นักศึกษาที่ไมไดเขาสอบตามกําหนดโดยมีเหตุผลความจําเปน  จะตองยื่นคํารองขอสอบตอคณะ

ภายในเจ็ดวัน  นับตั้งแตวันสอบวิชานั้น  และสอบใหเสร็จสิ้นภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแตวันสอบตามปกติของวิชานั้นหากพน

กําหนดใหถือวาขาดสอบ  กรณีที่มีความจําเปนตองสอบเกิน  ๑๕  วัน  ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี  ท้ังนี้  หากไมอาจ

ปฏิบัติตามความดังกลาวได  ใหอยูในดุลยพินิจของคณบด ี

  ๓๓.๔  นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ  ใหถือวาสอบตกได  F  ในวิชานั้น  และถือวาผิดวินัยทาง

การศึกษาจะตองไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

 ขอ  ๓๔  การวัดผลการศึกษา 

 การวัดผลการศึกษาอาจจะกระทําไดระหวางภาคการศึกษา  ดวยวิธีสอบยอย  ทํารายงาน  งานที่แบงกันทําเปนหมู

คณะการทดสอบระหวางการศึกษา  การเขียนสารนพินธประจํารายวิชา  หรืออื่นๆ  และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจะมีผล

การสอบปลายภาคสําหรับและรายวิชาที่ศึกษานั้น  โดยคิดคะแนนระหวางการศึกษาไมนอยกวารอยละ  ๕๐  แตตองไม

เกินรอยละ  ๗๐  เวนแตรายวิชาที่กําหนดใหวัดผลการศึกษาลักษณะอืน่โดยใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ใหอาจารย

ผูสอนสงผลการเรียนหลังสอบปลายภาคการศกึษาในวันและเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด  แตตองไมเกิน ๑๕ วัน นับตั้งแตวัน

สิ้นสุดการสอบปลายภาคการศึกษา  โดยใหปฏิบัติตามประกาศการสงผลการเรียนของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยอาจใชวิธีทดสอบเทียบความรูแทนการวัดความผลการศึกษาตามความในวรรคกอนก็ได 
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 ขอ  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)                    แตมระดับคะแนน  ๑.๕๐ 

  ระดับคะแนน  D     ความหมาย  ออนมาก  (Very  Poor)      แตมระดับคะแนน  ๑.๐๐ 

  ระดับคะแนน  F      ความหมาย  ตก  (Fail)                      แตมระดับคะแนน  ๐ 

   ๓๕.๑.๑  ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ระดับคะแนนที่ถือ

วาสอบไดตามระบบนี้ตองไมต่าํกวา  D  ถานกัศึกษาไดรบัคะแนนในรายวิชาใดเปน  F  ตองลงทะเบียนเรียนซ้ําจนกวาจะ

สอบได  ยกเวนรายวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยูในกลุมเดียวแทนได  แลวใหเปลี่ยนระดับคะแนน

วิชาเลือกเดิมจาก  F เปน W 

   ๓๕.๑.๒  สวนการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชพี  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  การเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกติ (Audit)  

  ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะของแตละสาขาวิชา

และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม  รายวิชาที่ไดผลการเรียน  U  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําจนกวาจะ

สอบได 

  ๓๕.๓  การให  F ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย 

   ๓๕.๓.๑  นักศึกษาสอบตก 

   ๓๕.๓.๒.  นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศกึษา 

   ๓๕.๓.๓  นักศึกษามีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ  ๓๒.๑ 
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   ๓๕.๓.๔  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 

   ๓๕.๓.๕  นักศึกษาที่ได I  แตมิไดดําเนินการขอประเมินผลเพื่อแก I  ใหเสร็จสิ้นภายใน ๒  

สัปดาหแรกของภาคการศกึษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียน 

  ๓๕.๔  การให  S หรือ U ใชสําหรับประเมินรายวิชาเรียนที่ไมนําคาของหนวยกิตมาคํานวณ

แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

  ๓๕.๕  การให  I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้

   ๓๕.๕.๑  นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ  ๓๒.๑.๑  หรือขอ  ๓๒.๑.๒  แตขาด

สอบปลายภาคเนื่องจากปวย  หรือเหตุสุดวิสัย  และไดรับอนุมัติจากคณบด ี

   ๓๕.๕.๒  อาจารยผูสอนและคณบดเีห็นสมควรใหรอผลการศึกษาเพราะนกัศกึษายังปฏิบัติงานซึ่ง

เปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานัน้ไมสมบูรณ  โดยไมใชเปนความบกพรองหรือความผิดของนักศกึษา  ในกรณีที่มีเหตุผล

ความจําเปนอยางยิ่ง  ใหอธิการบดีอนุมัติขยายเวลาไดไมเกิน  ๑  ภาคการศกึษา 

  ๓๕.๖  นักศึกษาที่ได I จะตองดําเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลีย่นสัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้นตาม

อาจารยผูสอนกําหนด  ภายในภาคการศึกษาปกตถิัดไป  หากพนกําหนดดังกลาวใหอาจารยผูสอนพิจารณาผลงานที่คางอยู

เปนศูนย  และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลวและหากอาจารยผูสอนไมสงผลการประเมินใหมภายในภาค

การศึกษาถัดไป  ใหนายทะเบียนของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนระดับคะแนนเปน F หรือ U แลวแตกรณีเวนแตอธิการบดีอนุมัติ

ใหขยายเวลา  เนื่องจากเหตุสุดวสิัยอันมิใชเกิดจากการกระทําของนักศึกษาผูนั้น  ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดใหในขอ  ๓๕.๕.๒ 

  ๓๕.๗  การให  W  ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้

   ๓๕.๗.๑  นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาเรียนตามขอ ๒๖.๕ 

   ๓๕.๗.๒  นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ 

   ๓๕.๗.๓ นักศกึษาถูกสั่งใหพนการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศกึษานั้นๆ 

   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 ในรายวิชาใดจะกระทําในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมตัิใหลงทะเบียนเรียนเปนพเิศษ

โดยไมนับหนวยกิตตามขอ ๒๕ 

  ๓๕.๙  การนับจํานวนหนวยกติ 
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   ๓๕.๙.๑  การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาแตมระดับคะแนนเฉลี่ย  ใหนับจากทุก

รายวิชาที่มีระบบการใหคะแนนแบบระดับคะแนน  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทนในรายวชิาใดใหเอา

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 ไมใหนําหนวยกิตมารวมเปนตวัหารเฉลีย่ 

   ๓๕.๑๐.๒  แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ใหคาํนวณจากผลการเรียนของนักศึกษา

ตั้งแตเริ่มเขาศกึษาจนถึงภาคการศึกษาสุดทาย  โดยนําผลรวมของผลคณูของจํานวนหนวยกิต  กับแตมระดับคะแนนของแต

ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามขอ ๓๕.๑๐.๑  เปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด  การคํานวณดงักลาวใหตั้งหารถึง

ทศนิยมตําแหนงที่ ๒   โดยไมปดเศษสําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเปน I  ไมใหนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลี่ย  กรณีที่

สอบตกและตองเรียนซ้ํา  ใหนับรวมทั้งหนวยกิตและผลการเรียนครั้งสุดทายไปคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

   ๓๕.๑๐.๓  การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่ยายสาขาวิชาเอก  ยาย

หลักสูตร  ยายคณะ  ใหคํานวณแตมระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่มีปรากฎในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเขา  ไมวาจะเปน

รายวิชาที่เทียบหรือไมก็ตาม 

   ๓๕.๑๐.๔  การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่โอนมาจากสถานศึกษาอื่นและ

นักศึกษาที่สาํเร็จอนุปริญญาหรือเทียบเทา  และไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาตอใหคิดเฉพาะแตมระดับคะแนนของรายวิชาทีเ่รียน

ใหมเทานั้น 

  ๓๕.๑๑  การแจงผลการเรียน 

   ๓๕.๑๑.๑  มหาวิทยาลัยจะแจงผลการเรียนภายหลังจากการประมวลผลการเรียนแลวเสร็จ

ในแตละภาคการศึกษา 

   ๓๕.๑๑.๒  มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศกึษาและใบรบัรองใดๆ  ใหแก

นักศึกษาหากนักศกึษาคางชําระหนี้สนิตอมหาวิทยาลัย  ถึงแมจะไดมีการแจงผลการเรียนไปแลวก็ตาม 

 

 ขอ ๓๖  การเรียนเพื่อเปลี่ยนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 



-๑๘- 

 

  ๓๖.๑  นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาเดิมเพื่อเปลี่ยนแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  โดยความเห็นชอบ

ของอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดีเจาสงักัดของนักศึกษา  ท้ังนี้  การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหใช

ผลการเรียนครั้งใหม 

  ๓๖.๒  ในแตละภาคการศึกษา  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ําไดโดยตองเรียนวิชาอื่นๆ  ในหลักสูตร

ไมต่ํากวา  ๙  หนวยกิต  ยกเวนในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรปริญญาตรีแลวแตแตมระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมถึงเกณฑให  เรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาที่จะเรียนเพื่อยกระดับคะแนนได  ท้ังนี้  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี

ปรึกษาทุกรายวิชา 

  ๓๖.๓  กรณีนักศึกษาเขารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง  จะลงทะเบียนรายวิชาซ้าํหรือ

เทียบเทากบัรายวิชาที่เคยศกึษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได 

 

 ขอ ๓๗  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพี  และการฝกประสบการณวิชาชพี 

 นักศึกษาจะตองรับการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  และการฝกประสบการณวิชาชพีที่ระบุไวในหลักสูตรถาผูใด

ปฏิบัติงานไมครบถวน  เนื่องจากประพฤติตนและปฏิบัติงานขัดตอระเบียบวินัย   

ผูควบคุมซึ่งเปนอาจารยหรือบุคคลจากภายนอกอาจพิจารณาสงตวักลับ  ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณตามความตองการแหง

หลักสูตรและจะไดรับการประเมินผลไมผาน (U)  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม 

 

หมวด  ๘ 

การสาํเรจ็การศกึษา  การขอรบัปรญิญา  และการอนุมตัปิรญิญา 

 

ขอ ๓๘  การสําเร็จการศึกษา 

  ๓๘.๑  นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศกึษาใดตองยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาที่สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลา ๓๐ วัน  นับแตวันเปดภาคการศึกษานั้น 

๓๘.๒  ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูรับรองการสําเร็จการศกึษา  และใหมีผลใช 

บังคับตั้งแตวันที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 

  ๓๘.๓  ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 

   ๓๘.๓.๑  มีความประพฤติและคุณธรรม 

   ๓๘.๓.๒  ตองเรียนและสอบผานรายวิชาตางๆ  ครบถวนตามหลักสูตรสาขาวิชาและเปนไป

ตามขอ ๑๐  แหงขอบังคับนี ้

   ๓๘.๓.๓  ตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  ๒.๐๐ 



-๑๙- 

 

   ๓๘.๓.๔  ตองไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

วาดวยวินัยนักศึกษา 

   ๓๘.๓.๕  กรณีเทียบโอนรายวิชา  ตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  ๒  ภาค

การศึกษา 

 

 ขอ ๓๙  การขอรับปริญญา 

  ๓๙.๑  นักศึกษาตองสําเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ  ๓๘ 

  ๓๙.๒  ใหนักศึกษายื่นคํารองแสดงความจํานงขอรับปริญญา  หรืออนุปริญญาตอมหาวิทยาลัย

ตามวิธีการ  ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด  พรอมทั้งตองชําระคาธรรมเนียมตามอตัราที่มหาวิทยาลยักําหนด 

  ๓๙.๓  นักศึกษาที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญาหรืออนุปริญญา  จะตองไมมีพันธะดาน

หนี้สินใดๆ  ตอมหาวิทยาลัยและเปนผูที่มีความประพฤติไมขัดตอขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

 ขอ  ๔๐ 
๘
  การใหปริญญา 

  ๔๐.๑  ใหมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา 

ในสาขาวิชาตางๆ  เพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 

  ๔๐.๒  การใหปริญญาเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหปริญญาเกยีรตินิยม        แกผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป สําหรับปริญญาบัณฑิตเกียรติ   นิยมอันดับ ๑  หรือไดแตม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต ๓.๒๕ ขึ้นไป สําหรับปริญญาบัณฑิตเกียรติ      นิยมอันดับ  ๒ 

  ๔๐.๓  การที่ไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

            ๔๐.๓.๑  นักศึกษามีผลการเรียน F หรือ U ตามระบบคาระดับคะแนน 

            ๔๐.๓.๒  นักศกึษาสาํเร็จการศกึษาเกินจํานวนปการศกึษาปกติที่ระบุไวในหลักสูตร 

            ๔๐.๓.๓  นักศึกษาหลักสตูรปริญญาตรีตอเนือ่ง    

   ๔๐.๓.๔  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนรายวิชาและยกเวนรายวิชา   

   ๔๐.๓.๕  นักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเพื่อปรับคาระดับคะแนน 

   ๔๐.๓.๖  นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ท่ีสําเร็จการศกึษาโดยมีการสอบแกตวั 

 

 ขอ  ๔๑  การอนุมัติปริญญา 

                                                   

 ๘ ขอ ๔๐ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี   (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



-๒๐- 

 

 ใหสภาวิชาการเสนอชื่อผูสมควรไดรบัปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนมุัติ  

  

 ขอ  ๔๒ 
๙
  ใหยกเลิกขอความตาม ขอ ๔๒  

 

บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ ๔๓  ภายใตขอบังคับในขอ  ๔๒  ใหมีผลใชบังคับสาํหรับนักศกึษาที่เขาศึกษาตัง้แตปการศึกษา  ๒๕๔๘ เปน

ตนไป 

 

 ขอ ๔๔  ในระหวางที่ยังไมไดออกประกาศ  ระเบียบ  ขอกําหนด  หรือหลักเกณฑใดเพื่อปฏิบัตติามขอบังคบันี้  ให

นําประกาศ  ระเบียบ  ขอกําหนด  หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการศกึษาระดับปริญญาตรีที่มีผลบังคับใชอยูกอนขอบังคับนี้มาใช

บังคับโดยอนุโลม  จนกวาจะไดมีการออกประกาศ  ระเบียบ  ขอกําหนด  หรือหลักเกณฑตามขอบังคบันี ้

 

 

 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

                                                                                         
                                                                (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 

                                                                ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

  

                                                   

 ๙ ขอ ๔๒ ยกเลิกโดยขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี           (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 



-๒๑- 

 

ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร วาดวยการศกึษาระดบัปรญิญาตรี (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับฉบับนี้  คือ โดยเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคบั

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใหสอดคลองกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงจําเปนตองตราขอบงัคับนี ้

 

ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร วาดวยการศกึษาระดบัปรญิญาตรี (ฉบบัที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

 หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับฉบับนี้  คือ โดยเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคบั

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติม    (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ เพื่อใหหลักเกณฑการพิจารณาใหปริญญาเกียรตินิยมแกผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนไป

ดวยความเหมาะสม ตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการและ   สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงจําเปนตองตราขอบังคับนี ้

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงการศกึษาและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อ

จัดการศกึษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหมีความเหมาะสม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สกลนคร  พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในคราวประชุมครั้ง  ๑๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  

๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยจงึออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้
 

 ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง

การศกึษาและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 
 

 ขอ  ๒  ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  

๒๕๕๕  เปนตนไป 
 

 ขอ  ๓  ในขอบังคับนี ้

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษา ภาคปกติ ของมหาวทิยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร ผูที่ไดชําระคาธรรมเนียมแรกรับเขาศึกษาสําหรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยแลว  และ

ใหหมายความรวมถึงผูที่ไดชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพเปนนักศึกษามหาวทิยาลัยแลวดวย 

  “คาบํารุงการศึกษา” หมายความวา  เงินที่นักศึกษาชําระคาบํารุงมหาวิทยาลัย        

คาบํารุงหองสมุด  คาลงทะเบียนรายวิชา  คาบํารุงกีฬา  คาบํารุงหองพยาบาลและบริการสุขภาพ  

คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชา  และคาธรรมเนียมการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต     

แบบเหมาจาย 

  “เงินคาบํารุงอืน่ๆ” หมายถึง  เงนิที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บนอกจากคาบํารุงการศึกษา  

และเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 

 ขอ  ๔  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาจากนักศึกษาเปนรายบุคคลแบบเหมาจาย  

ดังนี ้  

/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)  หลักสูตรบญัชีบัณฑิต (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

กําหนดนีจ้ะตองชําระคาปรับวันละ  ๒๐  บาท  แตไมเกิน  ๕๐๐  บาท การขอผอนผันการชําระเงินและการ

ยกเวนการชําระคาปรับใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี หรอืรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 
 

 ขอ  ๕  นอกจากการเรียกเก็บเงินตามขอ  ๔  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาบํารุงอื่น ๆ จาก

นักศึกษาแตละคน ดังนี ้

  ๕.๑)  คาสมัครสอบคัดเลือกเปนนักศึกษาแตละประเภท  จํานวน  ๒๐๐  บาท 

  ๕.๒)  คาธรรมเนียมแรกรับเขาสําหรับนักศึกษาใหม  จํานวน  ๕๐๐  บาท 

  ๕.๓) คาประกันของเสียหายนักศึกษาใหม  จํานวน  ๗๐๐  บาท  เงินจํานวนนี ้

มหาวิทยาลัยจะคืนใหนักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษา  โดยไมกระทําการอันใดที่กอใหเกิดความเสียหายแก

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

  ๕.๔)  คาคูมอืการศกึษาและหลักสูตรนักศึกษาใหม  จํานวน ๒๕๐  บาท 

  ๕.๕)  คาบัตรประจําตัวนักศกึษาใหม  จํานวน  ๕๐  บาท 

  ๕.๖)  คาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา  ภาคเรียนละ  ๕๐๐ บาท 

  ๕.๗)  คาธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษาจากระบบหนึ่งสูอีกระบบหนึ่ง จํานวน ๕๐๐  บาท 

  ๕.๘)  คาธรรมเนียมการยายโอนสถานศกึษา  จํานวน  ๕๐๐  บาท 

  ๕.๙)  คาธรรมเนียมการโอน และเทียบโอน รายวิชา หนวยกิตละ ไมเกิน ๑๐๐  บาท 

  ๕.๑๐)  คาธรรมเนียมการเทียบโอนประสบการณ  หนวยกิตละ ไมเกิน ๑๐๐ บาท 

  ๕.๑๑)  คาขึน้ทะเบียนบัณฑิต  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  อนุปริญญาบัตร  หรือปริญญาบัตร  

สําหรับนักศึกษาที่ขอรับหลังกําหนดที่มหาวิทยาลัยประกาศ แตไมเกิน  ๙๐ วัน อัตราฉบับละ  ๕๐  บาท  

หากพนกําหนดนี ้อัตราฉบับละ  ๑๐๐  บาท 
 

 ขอ  ๖  คาบํารุงหอพัก ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ  ๗  การเรียกเก็บเงินตามขอบังคับนี้  ใหใชใบเสร็จรับเงินรายไดของมหาวทิยาลัย 
 

 ขอ  ๘  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจนครบหลักสูตรแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา ไมตองชําระเงิน

ตามขอ ๔ แตตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามขอ  ๕.๖  ทุกภาคเรียน  จนกวาจะ

สําเร็จการศึกษาหรอืพนจากสภาพนักศึกษา 

กรณีนักศึกษาเรยีนครบตามกําหนดระยะเวลาแตยังไมจบหลักสูตร  ใหชําระเงิน 

คาลงทะเบียนตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

 ขอ  ๙  การใชจายเงินตามขอบังคับนี้ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนงบประมาณรายจายจากเงิน

รายไดเสนอตอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
 

 ขอ  ๑๐  การจัดซื้อ  การจัดจาง การใชจายเงิน หรือการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการใชจายเงิน

ตามขอบังคับนี้ใหใชจายโดยใชระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการโดยอนุโลม  เวนแตสภามหาวิทยาลัย

จะไดกําหนด หรือใหความเห็นชอบใหเปนอยางอื่น หรือที่ระบุในแผนการใชจายเงินรายไดที่สภา

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว 
 

 ขอ  ๑๑  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดจาก

การใชขอบังคับนี ้

 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๓  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 
 

                 (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 

         นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 



 

 
 

ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงการศกึษาและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตร ี(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

        โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและการ

จายเงินเพื่อจัดการศกึษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหมีความเหมาะสม   

      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  พ.ศ. ๒๕๔๗   โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในคราวประชุมครั้งที่   

๕/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยจงึออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้

  ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวยการเก็บเงินคา

บํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อการจดัการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 

  ขอ  ๒  ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาตั้งแต        

ปการศึกษา  ๒๕๕๖  เปนตนไป 
 

  ขอ  ๓  ใหเพิ่ม ๔.๑๓ ในขอ ๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวยการเก็บ

เงินคาบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี

ขอความดังนี ้

        ๔.๑๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ)   เหมาจายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท  
 

ขอ ๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้   
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

                 (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 

         นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 



 

 

 

 

 

 

ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงการศกึษาและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตร ี(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

        โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและการจายเงิน

เพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหมีความเหมาะสม 
   

      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  

เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยจงึออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้
 

  ขอ  ๑  ขอบังคับนีเ้รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวยการเก็บเงินคาบํารุง

การศึกษาและการจายเงินเพื่อการจดัการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

  ขอ  ๒  ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีที่ เขาศึกษาตั้งแต             

ปการศึกษา  ๒๕๖๒  เปนตนไป 
 

  ขอ  ๓  ใหเพิ่ม ๕.๑๖ ในขอ ๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวยการเก็บเงิน

คาบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีขอความ

ดังนี ้
 

             “ ๕.๑๖) คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสําหรับฝกทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาฟสิกส  สาขาวิชานวัตกรรมและ

คอมพิวเตอรศึกษา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี  ใหเก็บภาคเรียนละ  ๑,๐๐๐  บาท  

โดยใหชําระเงินพรอมกับเงินคาบํารุงการศึกษา  ตามขอ  ๔.๑ ”    
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

 

                             (นายปญญา   มหาชัย) 

         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



 
 

 

 

ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวย การรับและการจายเงนิเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) 

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวย การรับและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อ

ปวงชน (กศ.ป.)  ระดับปริญญาตรี ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครใหมีความเหมาะสม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สกลนคร  พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในคราวประชุมครั้งที่  

๑๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยจงึออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้
 

 ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวยการรับและการจายเงิน

เพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 
 

 ขอ  ๒  ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๕  เปนตนไป  และให

ใชกับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยใชทรัพยากรรวม (กศ.ปท.) ดวย 
 

 ขอ  ๓  ในขอบังคับนี ้

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาตามโครงการ กศ.ป. หรือ โครงการ 

กศ.ปท. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ผูที่ไดรับชําระคาธรรมเนียมแรกรับเขาศึกษาสําหรับนักศึกษา

ใหมของมหาวิทยาลัยแลว  และใหหมายความรวมถึงผูที่ไดชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพเปนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแลวดวย 

  “คาบํารุงการศึกษา” หมายความวา  เงนิที่นักศึกษาชําระคาบํารุงมหาวทิยาลัย   

คาบํารุงหองสมุด  คาลงทะเบียนรายวิชา  คาบํารุงกีฬา  คาบํารุงหองพยาบาลและบริการสุขภาพ  

คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชา  และคาธรรมเนียมการใชคอมพิวเตอรและอนิเตอรเน็ต   

แบบเหมาจาย 

  “เงินคาบํารุงอื่นๆ” หมายความวา  เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บนอกจากคาบํารุง

การศกึษา  และเปนไปตามขอบังคับนี้ 

 

/ขอ ๔  ใหมหาวิทยาลัย... 
 



 ๒ 
 

 ขอ  ๔  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาจากนักศึกษาเปนรายบุคคลแบบเหมาจาย  

ดังนี ้  

  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)  หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต (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 

การยกเวนการชําระคาปรับใหอยูในดุลพินจิของอธิการบดี หรอืรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 
 

 ขอ  ๕  นอกจากการเรียกเก็บเงินตามขอ  ๔  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบํารุงอื่น ๆ จาก

นักศึกษาแตละคน ดังนี ้

  ๕.๑)  คาธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกเปนนักศึกษาแตละประเภท  จํานวน  ๒๐๐ บาท 

  ๕.๒)  คาธรรมเนียมแรกรับเขาสําหรับนักศึกษาใหม  จํานวน  ๑,๐๐๐  บาท 

  ๕.๓)  คาประกันของเสียหายนักศึกษาใหม  จํานวน  ๗๐๐  บาท  เงินจํานวนนี ้

มหาวิทยาลัยจะคืนใหนักศึกษาเมื่อสําเร็จการศกึษา  และไมกระทําการอันใดที่กอใหเกิดความเสียหาย 

แกทรัพยสินของมหาวทิยาลัย 

  ๕.๔)  คาคูมอืการศกึษาและหลักสูตรนักศึกษาใหม  จํานวน  ๒๕๐  บาท 

  ๕.๕)  คาบัตรประจําตัวนักศกึษาใหม  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)  คาขึน้ทะเบียน... 
 



 ๓ 
 

  ๕.๑๑)  คาขึน้ทะเบียนบัณฑิต  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  อนุปริญญาบัตร  หรือปริญญาบัตร  

สําหรับนักศึกษาที่ขอรับหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด แตไมเกิน  ๙๐  วัน  อัตราฉบับละ  ๕๐  บาท  

หากพนกําหนดนี ้อัตราฉบับละ  ๑๐๐  บาท 
 

 ขอ  ๖  นักศึกษาที่ไดขึน้ทะเบียนเปนนักศึกษาใหม  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  

จนกวาจะสําเร็จการศกึษา หรอืพนจากสภาพการเปนนักศึกษา 

  กรณีนักศึกษาที่เรียนครบตามกําหนดเวลาแตยังไมจบหลักสูตร  ใหชําระเงินคาลง 

ทะเบียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ  ๘  เงินที่มหาวิทยาลัยไดเรียกเก็บไวตามขอบังคับนี้ใหจายตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

  ๘.๑)  คาตอบแทนอาจารยประจํารายวิชา  ใหตอบแทนโดยการเหมาจายไดไมเกิน 

หมูเรียนละ  ๓,๐๐๐  บาท  ตอรายวิชา ตอภาคเรียน 

  ๘.๒)  คาตอบแทนการสอนและการบรรยายพิเศษของอาจารยและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  ใหจายไดไมเกินคาบละ  ๕๐๐  บาท  สําหรับวิทยากรพิเศษที่มหาวิทยาลัยเชิญมาบรรยาย

พิเศษเปนครั้งคราว  จายไดไมเกินคาบละ  ๑,๐๐๐ บาท 

  ๘.๓)  คาตอบแทนอาจารยประจําหมูเรียน ใหจายไดไมเกินคนละ  ๓๐๐  บาทตอวัน 

  ๘.๔)  การนิเทศ ในการจัดประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา ในเวลาและนอกเวลา

ราชการภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีที่มีโครงการฝกประสบการณวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ

แลว ใหเบิกคาตอบแทนการนิเทศไดไมเกินคนละ  ๒๐๐  บาทตอวัน  โดยจะตองมีเวลานิเทศ  ณ  สถานที่

ฝกประสบการณไมนอยกวา  ๓  ชั่วโมง  ติดตอกันในหนึ่งวัน  คาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อ

ปฏิบัติการนิเทศ  และคาตอบแทนการนเิทศ  เบิกรวมกันไดไมเกินรอยละ  ๘๐  ของเงนิบํารุงการศึกษา 

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  

จัดการศกึษาภายนอกมหาวิทยาลัย  ใหเหมาจายไดไมเกินภาคเรียนละ  ๓๕,๐๐๐ บาท  หรือใหจายได 

ไมเกิน  ๔๕๐  บาทตอวัน 

  ๙.๓)  คาตอบแทนกรรมการดําเนินงานประจํามหาวิทยาลัย หรือกรรมการประจําศูนย  

จัดการศกึษาภายนอกมหาวิทยาลัยใหเหมาจายไดไมเกินภาคเรียนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท  หรอืใหจายได 

ไมเกิน  ๔๐๐  บาทตอวัน 

  ๙.๔)  คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน  ใหจายตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

   (๑)  ขาราชการ  และพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  ใหไดรับ

คาตอบแทนไมเกิน  ๓๕๐  บาทตอวัน 

   (๒)  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ พนักงาน

ราชการ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวรายเดือน ใหไดรับคาตอบแทนไมเกิน  ๓๐๐  บาทตอวัน 

   (๓)  การจางนักศึกษาปฏิบัติงาน  ใหไดรับคาจางไมเกิน  ๒๐๐  บาทตอวัน 
 

 ขอ  ๑๐  สําหรับคาตอบแทนการสอน  การนิเทศหรือคาใชจายอื่น ๆ ในรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษ

ที่ไมไดกําหนดชั่วโมงสอนหรอืชั่วโมงปฏิบัติไว  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  ใหจายใหเฉพาะผูที่ปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการเปนเวลา

ติดตอกันวันละไมนอยกวา  ๓  ชั่วโมง  ยกเวนกรณีคาตอบแทนการนเิทศในการฝกประสบการณวชิาชพี 

   ๑๑.๓  คาตอบแทนตามขอ  ๘ ขอ ๙  และขอ  ๑๐  จะเบิกจายใหแกบุคคลเดียวกันใน

เวลาเดียวกันมิได ใหเบิกไดตามขอใดขอหนึ่งเพียงทางเดียวเทานั้น 

   ๑๑.๔  การเบิกจายคาตอบแทนตามขอ  ๙  และขอ  ๑๐  ใหจัดทําเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัยเปนภาคเรียนหรือปการศกึษาตามความเหมาะสม 

 
 

/ขอ  ๑๒  ใหมหาวทิยาลัย... 
 



 ๕ 
  

ขอ  ๑๒  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนงบประมาณรายจายจากเงินรายไดงบประมาณประจําปเสนอ

สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

    การใชจายเงินเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยที่ไมไดระบุไวตามขอบังคับนี้  ใหเปนไปตาม

ระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
 

 ขอ  ๑๓  การเก็บรักษาเงนิตามขอบังคับนี้  ใหดําเนินการดังนี ้

    ๑๓.๑)  นําฝากธนาคารพาณิชย หรือธนาคารออมสินในนามของมหาวิทยาลัย  ดอกผล

ที่เกิดขึน้จากนี้ใหถือวาเปนเงินคาบํารุงการศึกษา 

    ๑๓.๒)  ใหอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบการลงนามในเช็คสั่งจายเงิน หรือใบถอนเงินตาม

ขอบังคับนี้ โดยแตงตัง้บุคคลที่อธิการบดีมอบหมายลงนามรวมกันไมนอยกวา ๒ คน 

    ๑๓.๓)  เมื่อเลิกโครงการ หากมีเงินเหลอืใหจัดเปนรายไดของมหาวิทยาลัย 

    ๑๓.๔)  ใหใชแบบใบเสร็จรับเงินรายไดเปนใบเสร็จรับเงินตามขอบังคับนี้ 
 

 ขอ  ๑๔  ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติการกอหนี้ผูกพันไดตามขอบังคับนี้  ภายในวงเงินประมาณการ

รายไดที่เรียกเก็บและดอกผลที่เกิดขึน้  ทั้งนีว้งเงินที่อนุมัติการกอหนีผู้กพันตองไมเกินอํานาจของอธิการบดี  

หากเกินตองขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 
 

 ขอ  ๑๕  การจัดซื้อ  การจัดจาง  การใชจายเงิน หรือการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการใชจายเงิน

ตามขอบังคับนี้  ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม  เวนแตสภามหาวิทยาลัยจะไดกําหนด

หรอืใหความเห็นชอบใหเปนอยางอื่น  หรอืที่ระบุไวในแผนการใชจายเงินรายไดที่สภามหาวิทยาลัยใหความ

เห็นชอบแลว 
 

 ขอ  ๑๖  ใหคณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) และ

คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศกึษาเพื่อปวงชนโดยใชทรัพยากรรวม (กศ.ปท.) รายงานผลการ

ดําเนินงานและคาใชจายตามขอบังคับนี้  ใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปการศึกษา 
 

 ขอ  ๑๗  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดจาก

การใชขอบังคับนี ้

 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๓  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

 

                 (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 

        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



   

   
 

ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวย การรับและการจายเงนิเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) 

ระดับปริญญาตร ี(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
  

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวย การรับและการจายเงินเพื่อการจัดการ 

การศกึษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตร ีของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครใหมีความเหมาะสม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖   

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจงึออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้
 

  ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการรับและ 

การจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 

  ขอ  ๒  ใหใชขอบังคับนีส้ําหรับนักศึกษา (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาตั้งแต   

ปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป  
 

ขอ  ๓  ใหเพิ่ม ๔.๑๓ ในขอ ๔ แหงขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวยการเก็บ 

เงินคาบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๔ โดยมีขอความดังนี ้

       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  อัตราคาบํารุงการศึกษาตอภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

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

บัญชแีนบทายประกาศฉบับนี้  สวนคาธรรมเนียมอื่นๆ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

      (นายปญญา  มหาชัย) 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีอัตราคาบํารุงการศึกษาตอภาคเรียนสําหรับนักเรียนที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตรแลว 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง  อัตราคาบํารุงการศึกษาตอภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตรแลว 

ลงวันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

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

๑.  สําหรับนักศกึษาภาคปกติ 
 

จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน 
คาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย 

สายวิศวกรรมศาสตร สายวิทยาศาสตร สายสังคมศาสตร 

ไมเกิน  ๖  หนวยกิต ๓,๐๐๐  บาท ๒,๘๐๐  บาท ๒,๕๐๐  บาท 

๗ – ๑๒  หนวยกิต ๖,๕๐๐  บาท ๕,๗๐๐  บาท ๕,๒๐๐  บาท 

เกิน  ๑๒ หนวยกิต ๙,๐๐๐  บาท ๗,๕๐๐  บาท ๖,๕๐๐  บาท 

 

หมายเหตุ การชําระคาบํารุงการศกึษาตามเกณฑนี้ใชในกรณีดังตอไปนี้ 

  ๑.  เรียนมาแลวไมนอยกวา  ๔  ภาคเรียน  สําหรับหลักสูตร  ๔  ป เทียบโอน และหลักสูตร 

๒ ป ตอเนื่อง 

  ๒.  เรียนมาแลวไมนอยกวา  ๘  ภาคเรียน  สําหรับหลักสูตร  ๔  ป 

  ๓.  เรียนมาแลวไมนอยกวา  ๑๐  ภาคเรียน  สําหรับหลักสูตร  ๕  ป 

 

๒.  สําหรับนักศึกษาภาคสมทบ  (ภาคพิเศษ)  กศ.ป./กศ.ปท. 
 

จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน 
คาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย 

สายวิศวกรรมศาสตร สายวิทยาศาสตร สายสังคมศาสตร 

ไมเกิน  ๔  หนวยกิต ๕,๕๐๐  บาท ๒,๒๐๐  บาท ๒,๐๐๐  บาท 

๕ – ๘  หนวยกิต ๗,๕๐๐  บาท ๔,๔๐๐  บาท ๔,๐๐๐  บาท 

เกิน  ๘  หนวยกิต ๑๑,๐๐๐  บาท ๖,๕๐๐  บาท ๖,๐๐๐  บาท 

 

หมายเหตุ การชําระคาบํารุงการศกึษาตามเกณฑนี้ใชในกรณีดังตอไปนี้ 

  ๑.  เรียนมาแลวไมนอยกวา  ๖  ภาคเรียน  สําหรับหลักสูตร  ๔  ป เทียบโอน และหลักสูตร 

๒ ป ตอเนื่อง 

  ๒.  เรียนมาแลวไมนอยกวา  ๑๒  ภาคเรียน  สําหรับหลักสูตร  ๔  ป 

  ๓.  เรียนมาแลวไมนอยกวา  ๑๕  ภาคเรียน  สําหรับหลักสูตร  ๕  ป 



                                                

 

 
ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วย  เงนิกิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

 เพื�อใหง้านพฒันานกัศึกษา  และการจดักิจกรรมของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัไดผ้ลตามความ 

มุ่งหมาย  จึงเห็นควรใหมี้ระเบียบเกี�ยวกบัการบริหารจดัการการเงินกิจกรรมนกัศึกษา 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  

๒๕๔๗  และโดยมติสภามหาวิทยาลยัในคราวประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั� งที�  ๙/๒๕๕๓  เมื�อวนัที�  ๒๔  

กนัยายน  ๒๕๕๓  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  จึงออกระเบียบไวด้งันี�  

 ขอ้  ๑  ระเบียบนี�  เรียกวา่ “ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  วา่ดว้ยเงินกิจกรรมนกัศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓” 

 ขอ้  ๒  ใหใ้ชร้ะเบียบนี�ตั�งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓  ขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั�งอื�นใดที�ขดัหรือแยง้กบัความตามระเบียบนี�ใหใ้ชค้วามตามระเบียบนี�

แทน 

 ขอ้  ๔  ในระเบียบนี�  

  “มหาวิทยาลยั”  หมายความวา่  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “อธิการบดี”  หมายความวา่  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “สภานกัศึกษา”  หมายความวา่  สภานกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “องคก์ารบริหารนกัศึกษา”  หมายความวา่  องคก์ารบริหารนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

สกลนคร 

  “สโมสรนกัศึกษา” หมายความวา่  สโมสรนกัศึกษาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสกลนคร 

  “เงินกิจกรรมนกัศึกษา” หมายถึง  เงินที�สภานกัศึกษา  องคก์ารบริหารนกัศึกษา  

สโมสรนกัศึกษาไดรั้บเพื�อการดาํเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของนกัศึกษา 

  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการการเงินกิจกรรมนกัศึกษา 

 ขอ้  ๕  ที�มาของเงินกิจกรรมนกัศึกษาตามระเบียบนี�  

  (๑)  เงินรายไดม้หาวิทยาลยัที�จดัสรรใหก้องพฒันานกัศึกษาและกองพฒันานกัศึกษา

จดัสรรใหเ้ป็นเงินกิจกรรมนกัศึกษาในจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๒๕  ของจาํนวนงบประมาณที�กองพฒันา

นกัศึกษาไดรั้บ (ไม่รวมรายไดจ้ากโครงการบริหารหอพกันกัศึกษา) 



                                                

 

  (๒)  เงินที�มีผูบ้ริจาคใหแ้ก่สภานกัศึกษา  หรือองคก์ารบริหารนกัศึกษา  หรือสโมสร

นกัศึกษา 

  (๓)  เงินที�ไดม้าจากการจดักิจกรรมหารายไดข้องสภานกัศึกษา  หรือองคก์ารบริหาร

นกัศึกษา  หรือสโมสรนกัศึกษา 

  (๔)  รายไดจ้ากการดาํเนินการหรือบริหารทรัพยสิ์นทั�งสิ�นของเงินกิจกรรมนกัศึกษา 

 ขอ้  ๖  เงินกิจกรรมนกัศึกษาใหใ้ชจ่้ายในลกัษณะกิจกรรมต่อไปนี�  

  (๑)  พิธีการทางศาสนา  ประเพณี วฒันธรรม 

  (๒)  งานประจาํปี  งานเทศกาลของทางราชการ  และทอ้งถิ�น 

  (๓)  การกีฬา  การพฒันาสุขภาพพลานามยั 

  (๔)  สวสัดิการ  สาธารณกศุล  และสาธารณประโยชน ์

  (๕)  การจดักิจกรรมของนกัศึกษา 

  (๖)  อื�น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 ขอ้  ๗  ใหมี้คณะกรรมการการเงินกิจกรรมนกัศึกษา แต่งตั�งโดยมหาวิทยาลยั  ดงันี�  

  (๑)  ระดบัมหาวิทยาลยั  ประกอบดว้ย 

          รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  เป็นประธาน 

          ผูช่้วยอธิการบดีงานกิจการนกัศึกษา  เป็นรองประธาน 

          ประธานสภานกัศึกษา    เป็นกรรมการ 

          นายกองคก์ารบริหารนกัศึกษา   เป็นกรรมการ 

          ตวัแทนนายกสโมสรนกัศึกษา ๓ คน  เป็นกรรมการ 

          (นายกสโมสรคดัเลือกกนัเอง) 

           ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

           เจา้หนา้ที�กิจกรรมประจาํกองพฒันานกัศึกษา ๑ คน   เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  (๒)  ในระดบัคณะ  ประกอบดว้ย 

           คณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา เป็นประธาน 

           ผูแ้ทนคณาจารยใ์นคณะ ไม่เกิน ๓ คน  เป็นกรรมการ 

           นายกสโมสรนกัศึกษา   เป็นกรรมการ 

           ผูแ้ทนนกัศึกษาจาํนวนเท่าผูแ้ทนคณาจารย ์ เป็นกรรมการ 

           (คดัเลือกโดยนายกสโมสรนกัศึกษา) 

           ใหก้รรมการคนหนึ�งทาํหนา้ที�เลขานุการของคณะกรรมการ 

  (๓)  ในกรณีที�ยงัไม่มีผูช่้วยอธิการบดีงานกิจการนกัศึกษา  ประธานสภานกัศึกษา  นายก

องคก์ารบริหารนกัศึกษา  นายกสโมสรนกัศึกษา  และตวัแทนนกัศึกษาผูใ้ดผูห้นึ� งหรือทั�งหมดของ

คณะกรรมการแต่ละระดบัใหก้รรมการเท่าที�มีอยูด่าํเนินการต่อไปได ้

 ขอ้  ๘  คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ  ดงันี�  

  (๑)  พิจารณาการจดัสรรเงินกิจกรรมนกัศึกษาใหแ้ก่สภานกัศึกษา  องคก์ารนกัศึกษา     



                                                

 

สโมสรนกัศึกษา  โครงการ  ชมรม  และชุมนุมต่าง ๆ ของนกัศึกษา  ในขอบเขตหนา้ที�การควบคุมดูแลของ

คณะกรรมการแต่ละระดบั 

  (๒)  อนุมติัและควบคุมการใชจ่้ายเงินกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ ๖ 

  (๓)  ปฏิบติัหนา้ที�อื�น ๆ ตามที�มหาวิทยาลยัหรือคณะมอบหมาย 

 ขอ้  ๙  การจดัสรรเงินกิจกรรมนกัศึกษาเพื�อการจดักิจกรรมของสภานกัศึกษา  องคก์ารบริหาร

นกัศึกษา  สโมสรนกัศึกษา  ชมรมและชุมนุมต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน

กิจกรรมนกัศึกษาโดยใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นประกาศแนวการปฏิบติัอยา่งชดัเจน 

 ขอ้  ๑๐  การใชจ่้ายเงินกิจกรรมนกัศึกษาใหด้าํเนินการตามแบบแผนดงันี�  

  (๑)  องคก์ารนกัศึกษาซึ�งจะเป็นผูข้อใชจ่้ายเงินค่ากิจกรรม จะตอ้งเสนอโครงการตลอดจน

งบประมาณรายจ่ายที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นแต่ละโครงการต่อสภานกัศึกษา ซึ�งประกอบดว้ยสมาชิกที�ไดรั้บ

เลือกตั�งเป็นตวัแทนกลุ่มนกัศึกษา  เมื�อสภานกัศึกษาดงักล่าวใหค้วามเห็นชอบแลว้  จึงเสนอรายละเอียด

งบประมาณรายจ่ายของโครงการนั�นใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติัอีกครั� งหนึ�ง จึงดาํเนินการเบิกจ่ายได ้

  (๒)  ผูที้�ทาํหนา้ที�เบิกจ่ายตอ้งเป็นผูที้�คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบ  สาํหรับวิธีการ

เบิกจ่ายใหอ้นุโลมตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายครบถว้น 

  (๓)  ในกรณีที�มีความจาํเป็นรีบด่วนองคก์ารบริหารนกัศึกษาไม่อาจขออนุมติัตามวิธีการ

ในขอ้  ๑๐ (๑) ไดท้นัท่วงที  นายกองคก์ารบริหารนกัศึกษาหรือประธานสภานกัศึกษาสามารถเสนอขอให้

ประธานกรรมการใชดุ้ลยพินิจตามที�เห็นสมควรอนุมติั  เบิกจ่ายเงินไดภ้ายในวงเงินครั� งละไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท  แลว้รีบแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที�จะทาํได ้

 ขอ้  ๑๑   วิธีการเกบ็รักษาเงินใหป้ระธานคณะกรรมการตามขอ้  ๗ (๑) เบิกเงินค่ากิจกรรมทั�งหมดที�

ตอ้งรับผิดชอบจากมหาวิทยาลยั  แลว้นาํฝากธนาคารพาณิชยใ์นนามคณะกรรมการการเงินกิจกรรมนกัศึกษา  

โดยใชบ้ญัชีวา่ “เงินค่ากิจกรรมนกัศึกษา บ.กศ. หรือเงินค่ากิจกรรมนกัศึกษา กศ.ป.”  แลว้แต่กรณี 

 ในกรณีถอนเงินจากธนาคารเพื�อใชจ่้ายตามรายการที�คณะกรรมการอนุมติัใหมี้ชื�อกรรมการอยา่ง

นอ้ย  ๒  คน  ลงนามร่วมกนัโดยตอ้งเป็นอาจารยอ์ยา่งนอ้ย  ๑  คน 

 ขอ้  ๑๒  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี�   และมีอาํนาจวินิจฉยักรณีขดัแยง้

และออกประกาศเพิ�มเติมได ้

 

  ประกาศ  ณ วนัที�  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

                   (รองศาสตราจารยสุ์จินต ์ สิมารักษ)์ 

             อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  รักษาการแทน 

               นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 



 

 
 

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.) ในคราวประชุมครั้งที ่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 ซึ่งเปนเงินที ่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 เมื่อวันพฤหัสบดทีี ่21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จึงไดออกประกาศฉบับนี้ไว ดังนี้ 

 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง อัตราคาบํารุงหอพัก         ชายเอราวัณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” 

 ขอ 2 ประกาศนี้มีผลใชบังคับเร่ิมตั้งแตปการศึกษา 2559 นับจากวันประกาศฉบับนี้เปนตนไป 

 ขอ 3 การกําหนดอัตราคาบํารุงหอพักและอัตราเงินคาประกันของเสียหาย ซึ่งเปนเงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจาก

นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพกันักศึกษาเพื่อใชจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ดูแลหอพัก 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     คําวินิจฉัยของ

อธิการบดีใหเปนที่สิ้นสุด 
   

   ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

         (รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร  วะสีนนท) 

             อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



 
ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่น 

พ.ศ.๒๕๕๐ 

------------------------------- 
  เพื�อส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นความสาํคญัและประโยชนใ์นการพฒันาทกัษะ และความเป็น

เลิศทางวิชาการและสนบัสนุนนกัศึกษาที�สร้างชื�อเสียงใหแ้ก่มหาวิทยาลยั จงัหวดั และประเทศไทย ดงันั�น 

จึงอาศยัอาํนาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยั

ราชภฏัสกลนคร   จึงกาํหนดระเบียบว่าดว้ยการยกเวน้เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนกัศึกษาผูมี้ผลงาน

หรือความสามารถดีเด่น ดงัต่อไปนี�    

              ขอ้ ๑ ระเบียบนี�  เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครว่าดว้ย การยกเวน้

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนกัศึกษาผูมี้ผลงานหรือความสามารถดีเด่น  พ.ศ.๒๕๕๐” 

  ขอ้ ๒ ระเบียบนี�ใชบ้งัคบตั�งแต่วนัที�  ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นตน้ไป 

  ขอ้ ๓ ในระเบียบนี�  

   “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

   “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

   “นกัศึกษา” หมายถึง ผูที้�กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  โครงการต่าง  ๆ

และนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ซึ�งมีคุณสมบติัหรือมีผลงานหรือ

ความสามารถดีเด่นในดา้นต่าง ๆ  

   “ผลงานหรือความสามารถดีเด่น”  หมายถึง  ผลงานหรือความสามารถดีเด่นใน

ดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี�  

        (๑) สิ�งประดิษฐ ์   งานวิจยั  บทความทางวิชาการ   

        (๒) ผลงานความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  

        (๓) กิจกรรมที�ส่งเสริมการใชท้กัษะทางวิชาการ ในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร 

        (๔) ผลการศึกษาดีเด่นตลอดปีการศึกษา 

        (๕) รางวลัทางดา้น ความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม  

        (๖)  ผลงานหรือความสามารถอื�นๆ ที�มหาวิทยาลยัเห็นวา่เหมาะสม 

   “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”  หมายถึง  เงินที�มหาวิทยาลยัเรียกเก็บจากนกัศึกษา

เป็นรายภาคเรียน ไดแ้ก่ ค่าบาํรุงการศึกษา   ค่าลงทะเบียนรายวิชา   ค่าบาํรุงหอสมุด   ค่าบาํรุงกีฬา   

           



ค่ากิจกรรมนกัศึกษา   ค่าบาํรุงกีฬา     ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาลและบริการสุขภาพ  ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื�อ

พฒันาโปรแกรมวิชาและค่าธรรมเนียมพิเศษสาํหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  ขอ้ ๔  นกัศึกษาที�มีสิทธิไดรั้บการพิจารณายกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ตามระเบียบ

นี�จะตอ้งเป็นผูที้�มีความประพฤติดี  และมีสถานภาพการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัต่อเนื�องของภาค

เรียนที�ขอใชสิ้ทธิการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  ในกรณีที�นักศึกษามีผลงานหรือความสามารถดีเด่น และได้รับสิทธิการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนสุดทา้ยของหลกัสูตร ใหไ้ดรั้บการยกเวน้เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใน

ภาคเรียนสุดทา้ยที�กาํลงัศึกษาตามหลกัสูตรนั�น   

  ขอ้ ๕ หลกัเกณฑใ์นการพิจารณายกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

   ๕.๑ นกัศึกษาที�มีผลงานหรือไดแ้สดงความสามารถดีเด่น ไดรั้บการยกย่อง 

และประกาศเกียรติคุณ  ระดับภูมิภาคหรือเทียบเท่าระดบัภูมิภาค  ให้ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียม

การศึกษาในภาคเรียนถดัไปเป็นเวลา  ๑  ภาคเรียน   

   ๕.๒ นกัศึกษาที�มีผลงานหรือไดแ้สดงความสามารถดีเด่น ไดรั้บการยกย่อง 

และประกาศเกียรติคุณ ระดบัประเทศ  ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนถดัไปเป็น

เวลาไม่เกิน  ๒  ภาคเรียน   

   ๕.๓ นกัศึกษาที�มีผลงานหรือไดแ้สดงความสามารถดีเด่น ไดรั้บการยกย่อง 

และประกาศเกียรติคุณ ระดบันานาชาติ  ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตรที�ศึกษา

อยู่หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามขอ้ ๗.๔ พิจารณาให้ความเห็นและต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขที�

มหาวิทยาลยักาํหนด 

   ๕.๔  นกัศึกษาที�มีผลการศึกษาดีเด่นตลอดปีการศึกษาและเป็นแบบอย่างที�ดี

แก่นักศึกษาโดยทั�วไป  ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗.๔ พิจารณาตามความเหมาะสมในการยกเวน้

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ทั�งนี�   ตอ้งไม่เกิน ๒ ภาคเรียนถดัไปหลงัจากมีผลการศึกษาดีเด่น 

   ๕.๕  การยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาในกรณีของผลงานหรือความสามารถ

อื�นๆตามขอ้ ๓ (๖) ใหค้ณะกรรมการตามขอ้ ๗.๔ พิจารณาและนาํเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีๆไป 

  ขอ้ ๖ การไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา จะสิ�นสุดเมื�อนกัศึกษาพน้สภาพการเป็น

นกัศึกษาในระดบัและสาขาวิชาที�กาํลงัศึกษาอยูน่ั�น 

  ขอ้ ๗ แนวทางปฏิบติัในการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

   ๗.๑ให้นกัศึกษาที�มีสิทธิไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียม ตามขอ้ ๕ ยื�นคาํร้อง

ขอรับการยกเวน้ค่าธรรมเนียม ผา่นประธานสาขาวิชาและคณบดี  เป็นรายภาคเรียน ภายใน ๒ สปัดาห์แรก

ของการเปิดภาคเรียนนั�นๆ ยกเวน้นกัศึกษาที�ไดรั้บสิทธิยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนสุดทา้ย

ของหลกัสูตรใหย้ื�นคาํขอรับการยกเวน้ภายใน ๒  สปัดาห์ หลงัทราบผลการประกาศเกียรติคุณ หรือสิ�นสุด

กิจกรรมนั�นๆ 



   ๗.๒ กรณีที�นักศึกษาไดช้าํระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไปก่อนหน้าที�จะ

ไดรั้บการยกเวน้ ใหพิ้จารณาอนุมติัใหถ้อนเงินคืนไดต้ามกรณีที�ไดรั้บการยกเวน้   

   ๗.๓  หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมคาํขอยกเวน้ ประกอบดว้ย 

   (๑) บตัรลงทะเบียนและรายการชาํระเงินสาํหรับภาคเรียนที�จะขอยกเวน้ 

   (๒) หนงัสือรับรองความประพฤติจากอาจารยที์�ปรึกษาหมู่เรียน   

   (๓) หนงัสือรับรองความประพฤติและผลงานหรือความสามารถดีเด่นจากอาจารยที์�

ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลกิจกรรมประเภทนั�น  ๆ (ถา้มี) 

   (๔) หนงัสือรับรอง   วฒิุบตัร  ประกาศเกียรติคุณ  เอกสาร หรือ หลกัฐานอื�นๆ 

ที�แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาเป็นผูมี้ผลงานหรือความสามารถดีเด่นในดา้นนั�น ๆ 

   ๗.๔ ให้คณบดี  ผูอ้าํนวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและ

กรรมการอื�นๆที�เห็นสมควรร่วมกนัพิจารณา  ตรวจสอบ  กลั�นกรอง และรวบรวมหลกัฐานต่างๆ เสนอ

รายชื�อนักศึกษาซึ� งมีผลงานหรือความสามารถดีเด่นในด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที�มหาวิทยาลยักาํหนด 

นาํเสนออธิการบดีเพื�อพิจารณาอนุมติั  โดยใหค้วามเห็นตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ ๕  ประกอบการพิจารณา

ดว้ย 

   ๗.๕  ให้คณบดี หรือผูอ้าํนวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประสานงานกบังานคลงั กองกลาง  สาํนกังานอธิการบดี  เพื�อดาํเนินการขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

และการลงทะเบียนเรียน    

  ขอ้ ๘ แนวปฏิบติัเพิ�มเติมต่างๆ  ตามระเบียบนี�  อาจจดัทาํเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั

เป็นรายปีการศึกษากไ็ด ้

  ขอ้ ๙ ให้อธิการบดี รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี�  และเป็นผูว้ินิจฉัยกรณีที�เกิด

ปัญหาในการใชร้ะเบียบนี�  

 

ประกาศ  ณ  วนัที�   ๒๙   มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๐ 

                                                                            

                                                                                       
                                              (ศาสตราจารยศุ์ภมาศ   พนิชศกัดิ� พฒันา) 

                                              นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 

 
 



 
ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักกฬีาตัวแทนมหาวทิยาลยัที�ชนะการแข่งขัน  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

.......................................………...... 

  เพื�อส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นความสาํคญัและประโยชนใ์นการออกกาํลงักาย การเล่นกีฬา และ

สนบัสนุนนกัศึกษา  ที�สร้างชื�อเสียงใหก้บัมหาวิทยาลยั  จงัหวดั  และประเทศไทย ดงันั�น จึงอาศยัอาํนาจตามมาตรา 

๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จึงกาํหนดระเบียบ

วา่ดว้ยการยกเวน้เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนกักีฬาตวัแทนมหาวิทยาลยัที�ชนะการแข่งขนั  ดงัต่อไปนี�  

  ขอ้  ๑  ระเบียบนี�  เรียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  วา่ดว้ยการยกเวน้เงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนกักีฬาตวัแทนมหาวิทยาลยัที�ชนะการแข่งขนั  พ.ศ. ๒๕๕๐” 

  ขอ้  ๒ ใหใ้ชร้ะเบียบนี�ถดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 

  ขอ้  ๓  ในระเบียบนี�  

   “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

   “อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

   “นกัศึกษา” หมายความวา่ ผูที้�กาํลงัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

   “นกักีฬา”  หมายความวา่ นกัศึกษาที�เป็นนกักีฬาตวัแทนมหาวิทยาลยัที�ไดเ้ขา้

ร่วมการแข่งขนักีฬานกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่ง

ประเทศไทย  การแข่งขนักีฬาระดบัชาติ  หรือการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ 

   “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”  หมายความวา่  เงินที�มหาวิทยาลยัเรียกเกบ็จากนกัศึกษาเป็น

รายภาคเรียน  ไดแ้ก่  ค่าบาํรุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียนรายวิชา  ค่าบาํรุงหอสมุด  ค่าบาํรุงกีฬา    ค่ากิจกรรมนกัศึกษา  

ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาลและบริการสุขภาพ  ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื�อพฒันาโปรแกรมวิชา / สาขาวิชา  และค่าธรรมเนียม

พิเศษสาํหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  ขอ้  ๔  นกักีฬาที�มีสิทธิ� ไดรั้บการพิจารณายกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ตามระเบียบนี�จะตอ้ง

เป็นผูที้�มีความประพฤติดี  และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัต่อเนื�องของภาคเรียนที� ขอใชสิ้ทธิ� การ

ยกเวน้เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  ในกรณีที�นกักีฬาชนะการแข่งขนั  และไดรั้บสิทธิ� การยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียน 

สุดทา้ยของหลกัสูตรใหไ้ดรั้บการยกเวน้เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนสุดทา้ยที�กาํลงัศึกษาตามหลกัสูตร

นั�น   

 

 

 



                                
 

 

 

   ขอ้  ๕  หลกัเกณฑใ์นการพิจารณายกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๕.๑  นกักีฬาที�ชนะการแข่งขนัและไดรั้บเหรียญทองจากการแข่งขนักีฬา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนถดัไปเป็นเวลา   

๑ ภาคเรียน 

๕.๒  นกักีฬาที�ชนะการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทยการแข่งขนั

กีฬาแห่งชาติ  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ดงันี�       

            ๕.๒.๑ ไดรั้บเหรียญทอง ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคเรียนถดัไปไม่เกิน  ๔  ภาคเรียน 

            ๕.๒.๒ ไดรั้บเหรียญเงิน ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคเรียนถดัไปไม่เกิน  ๓  ภาคเรียน 

            ๕.๒.๓ ไดรั้บเหรียญทองแดง ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียม

การศึกษาภาคเรียนถดัไปไม่เกิน  ๒  ภาคเรียน 

               ๕.๓  การแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติและไดรั้บเหรียญใดเหรียญหนึ�งไดรั้บการ

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตรโดยเริ�มจากภาคเรียนถดัไป  ทั�งนี� ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ในขอ้  ๗.๔  ที�จะพิจารณาความเหมาะสมดว้ย 

               ๕.๔  การแข่งขนักีฬาและการขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมในกรณีอื�นๆ  

นอกเหนือจากขอ้  ๕.๑ - ๕.๓  ใหค้ณะกรรมการในขอ้  ๗.๔  และอธิการบดีเป็นผูพิ้จารณา 

   ขอ้  ๖  การไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จะสิ�นสุดเมื�อนกักีฬาพน้สภาพการเป็น

นกัศึกษาในระดบัและสาขาที�กาํลงัศึกษาอยูน่ั�น 

   ขอ้  ๗ แนวปฏิบติัในการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

               ๗.๑ ใหน้กัศึกษาที�มีสิทธิ� ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียม ตามขอ้ ๕ ยื�นคาํขอรับ

การยกเวน้ค่าธรรมเนียม ผา่นกองพฒันานกัศึกษาเป็นรายภาคเรียน  ภายใน  ๒ สปัดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน

นั�นๆ  ยกเวน้นกักีฬาที�ไดรั้บสิทธิ� ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนสุดทา้ยของหลกัสูตรใหย้ื�นคาํขอรับการ

ยกเวน้ภายใน ๒ สปัดาห์ ภายหลงัเสร็จสิ�นการแข่งขนักีฬาประเภทนั�นๆ 

              ๗.๒  กรณีที�นกักีฬาไดช้าํระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในปีการศึกษาที�ไดรั้บ 

เหรียญรางวลัไปแลว้  ใหพิ้จารณาอนุมติัใหถ้อนเงินคืนในปีการศึกษานั�นไดต้ามกรณีที�ไดรั้บการยกเวน้ 

              ๗.๓  หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมคาํขอยกเวน้  ประกอบดว้ย 

๗.๓.๑  บตัรลงทะเบียนและรายการชาํระเงินสาํหรับภาคเรียนที�จะขอ  

             ยกเวน้ 

                      ๗.๓.๒  หนงัสือรับรองความประพฤติจากอาจารยที์�ปรึกษาหมู่เรียน 

                                               ๗.๓.๓ หนงัสือรับรองความประพฤติจากอาจารยที์�ไดรั้บมอบหมาย 

                                                                                     ใหดู้แลกีฬาประเภทนั�นๆ 

                                                     ๗.๓.๔  หนงัสือรับรองผลการแข่งขนัจากผูจ้ดัการทีมหรือผูค้วบคุม 

                                                                                      ทีมหรือผูจ้ดัการแข่งขนั 



                                
 

 

 

                 ๗.๔ ใหง้านพฒันากีฬาและนนัทนาการ   กองพฒันานกัศึกษาเสนอแต่งตั�ง

คณะกรรมการ  ๓ - ๕  คน  เพื�อตรวจสอบหลกัฐานจดัรวบรวมคาํขอและหลกัฐานต่างๆ  พร้อมใหค้วามเห็นและ

นาํเสนออธิการบดีเพื�อพิจารณาอนุมติั 

                ๗.๕ ใหง้านพฒันากีฬาและนนัทนาการ กองพฒันานกัศึกษาประสานงานกบั 

งานการคลงั สาํนกังานอธิการบดี เพื�อดาํเนินการขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

  ขอ้ ๘ ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี�   และเป็นผูว้ินิจฉยักรณีที�เกิดปัญหา

จากการใชร้ะเบียบนี�  

   

  ประกาศ   ณ  วนัที� ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐ 

 

 

 

    (ศาสตราจารยศุ์ภมาศ    พนิชศกัดิ� พฒันา) 

   นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

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

ดวยการจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการสงเสริม

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  เรื่อง กําหนดอัตราและรายการที่ใหการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับ

คนพิการในระดับอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

  เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในลักษณะการเรียนรวมกับ

นักศึกษาทั่วไปทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีความชัดเจนในการรับนักศึกษาพิการเขา

เรียน การจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

และผูชวยเหลือทางการศึกษา  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  เมื่อวันที่ ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยจึงออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ไวดังนี ้

  ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การจัดการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับนักศึกษาพิการเรยีนรวม พ.ศ. ๒๕๕๖” 

  ขอ  ๒  ระเบียบนีม้ีผลบังคับใชตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ  ๓  ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การยกเวนคาเลาเรียน

สําหรับนักศึกษาที่เปนคนพิการ (พ.ศ. ๒๕๕๑) และใหยกเลิกระเบียบหรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครที่ประกาศใชมากอนซึ่งขัดหรอืแยงกับระเบียบนีแ้ละใชความตามระเบียบนีแ้ทน 

  ขอ  ๔  ในระเบียบนี ้

   “มหาวทิยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

/นักศึกษา... 



- ๒ – 
 

   “นักศึกษาพกิาร” หมายความวา  นักศึกษาที่มีขอจํากัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจําวัน  การศึกษา หรือการเขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรอง

ทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม  สติปญญา การเรียนรู หรือ

บกพรองอื่นใด  ประกอบกับมีอุปสรรคดานตางๆ และมีความจําเปนเปนพิเศษที่จะตองไดรับความ

ชวยเหลือดานหนึ่งดานใดเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  การศึกษาหรือการเขาไปมีสวน

รวมทางสังคมไดอยางนักศึกษาทั่วไป 

   “การเรียนรวม”  หมายความวา  การจัดใหนักศึกษาพิการไดเขาศึกษาใน

ระบบที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับนักศึกษาทั่วไป  รวมถึงการจัดการศึกษาที่สามารถรองรับการ

เรียนการสอนสําหรับทุกคน ทุกกลุมรวมทั้งนักศึกษาพิการ 

   “เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก”  หมายความวา  เครื่องมืออุปกรณ  

ฮารดแวร  ซอฟตแวร หรือบริการที่ใชสําหรับนักศึกษาพิการโดยเฉพาะ  หรือมีการดัดแปลงหรือปรับใชให

ตรงกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละบุคคลเพื่อเพิ่ม  รักษา  คงไว  หรือพัฒนา

ความสามารถและศักยภาพที่จะเขาถึงขอมูลขาวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจําวัน

เพื่อการดํารงชีวิตอสิระ 

   “ผูชวยนักศึกษาพกิาร” หมายความวา  บุคคลซึ่งใหความชวยเหลือนักศึกษา

พิการเฉพาะบุคคลเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งทางการศึกษาในการเรียนรวม

การเขาถึงขอมูล และการดํารงชีวิตในสังคม 

   “ศูนย DSS”  หมายความวา  ศูนยสงเสริมและบริการนักศึกษาพิการ 

(Disability Support and Services) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม

การศกึษานักศกึษาพกิารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความวา  แผนซึ่ งกํ าหนดแนว

ทางการจัดการที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ  ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยีสิ่ง

อํานวยความสะดวก สื่อบริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศกึษาเฉพาะบุคคล 

  ขอ  ๕  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  เปนผูวินิจฉัย กรณีมีปญหาในทาง

ปฏิบัติและออกประกาศเพิ่มเตมิโดยไมขัดหรอืแยงกับระเบียบนี้ 

 

หมวด ๑   

การบรหิารจัดการ 

  ขอ  ๖  ใหมีหนวยงานพัฒนาและสงเสริมการศึกษานักศึกษาพิการและมีคณะกรรมการ

ดําเนินงานคณะหน่ึง แตงตัง้โดยอธิการบดี 

/ใหศูนยสงเสริม… 
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  ใหศูนยสงเสริมและบริการนักศึกษาพิการ หรือศูนย DSS (Disability Support and 

Services)  สังกัดในหนวยงานตามวรรคแรก มีเจาหนาที่และนักวิชาการการศึกษาพิเศษปฏิบัติหนาที่ดาน 

ธุรการติดตอประสานงานกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ  และสงเสริมบริการนักศึกษาพิการในดานตาง ๆ 

สนับสนุนการศกึษานักศึกษาพกิารตามประเภทความพิการอยางเหมาะสม 

  ขอ  ๗  คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมการศึกษานักศึกษาพิการตามขอ ๖  วรรคแรก  

ประกอบดวย 

(๑)  รองอธิการบดีสายวิชาการ  เปนประธานกรรมการ 

(๒) รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) รองอธิการบดีสายงานบริหาร  เปนรองประธานกรรมการ 

(๔) ผูอํานวยการหรอืรองผูอํานวยการสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

๑  คน  เปนกรรมการ 

(๕) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา หรอืผูชวยอธิการบดี ๑ คน  เปนกรรมการ 

(๖) ผูแทนคณบดี  ๒  คน  เปนกรรมการ 

(๗) ผูแทนประธานสาขาวิชา  ๓  คน  เปนกรรมการ 

(๘) อาจารยประจํา (ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย) สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษทุกคน  เปนกรรมการ 

(๙)  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมเกิน  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)  พิจารณากําหนดจํานวนนักศึกษาพกิารและสาขาวิชาที่เหมาะสมที ่

มหาวิทยาลัยเปดรับนักศึกษาพิการเขาเรียนในแตละปการศึกษาโดยประสานกับคณบดีและประธาน

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

(๒) จัดทําประกาศการรับคนพิการเขาเปนนักศึกษาโดยวิธีพิเศษกําหนด 

คุณสมบัติ  สาขาวิชา  จํานวนนักศึกษา ระยะเวลาในการรับสมัครและแตงตัง้กรรมการคัดกรองนักศึกษา 

(๓) จัดทําคําขอและบริหารจัดการเงินอุดหนุนเปนคาใชจายทางการศึกษา   

นักศึกษาพกิารในสถาบันอุดมศึกษาจากงบประมาณแผนดิน  งบอุดหนุนของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  และเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในสวนของคาธรรมเนียมพิเศษ 

(๔) พิจารณาจัดหาจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการดํารงชีวติประจําวันของ 

นักศึกษาพกิารในมหาวทิยาลัย  เชน  ทางลาด  หองน้ํา  ปายบอกทาง เปนตน 

/ พิจารณา… 
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(๕)  พิจารณาจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหนักศึกษาพกิาร 

แตละประเภทเขาถึงขอมูลทางการศกึษาอยางเทาเทียมนักศึกษาปกติ 

(๖)  แตงตัง้อนุกรรมการปฏิบัติงานศูนย  DSS  สงเสริมและสนับสนุนงานตาม 

พันธกิจและเปาประสงคของงานพัฒนาและสงเสริมการศึกษานักศึกษาพิการใหสําเร็จอยางมีคุณภาพ 

(๗)  วางแผนพัฒนา  งานพัฒนาและสงเสริมการศกึษานักศึกษาพกิารใหกาวหนา 

เพิ่มคุณคา ศักยภาพ และเปนประโยชนตอสังคมยิ่งขึ้น 

(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวทิยาลัย หรอืตามมติของ 

คณะกรรมการ  ทั้งนี้ ใหอยูในกรอบ “เพื่อนักศึกษาพิการ” 

 

หมวด  ๒ 

การจัดการศึกษา 

  ขอ  ๙  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปใหคณะกรรมการกําหนดสาขาวิชา  หลักสูตรและ

จํานวนนักศึกษาพิการที่มหาวทิยาลัยเปดรับ  จัดทําประกาศการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอระดับ

ปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ  กําหนดคุณสมบัติ  จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาที่เปดรับ  กําหนดวันรับสมัคร การ

คัดเลือก  ทั้งนีจ้ะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวันสอบคดัเลือกนกัศึกษาทั่วไปไมนอยกวา  ๙๐  วัน   

  ขอ  ๑๐  ใหมหาวิทยาลัยแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เกี่ยวกับการ

ประกาศรับนักศึกษาพกิารเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา  จํานวนนักศึกษาคนพิการที่คาดวาจะเขาเรียนและ

ประมาณคาใชจายเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา  กอนหนาการเปดภาค

เรียนไมนอยกวา  ๑๒๐  วัน 

  ขอ  ๑๑  ในกรณีที่นักศึกษาพิการสมัครเขาเรียนในชองทางอื่นรวมทั้งสมัครสอบคัดเลือก

ทั่วไป  เมื่อสอบคัดเลือกไดตองไดสิทธิ์การเขาศึกษาโดยไมนับรวมกับการรับเขาศึกษาตามขอ  ๙  และให

สามารถใชสทิธิร์ับการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศกึษาได 

  ขอ  ๑๒  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาทุกสาขาวิชาและทุกหลักสูตรใหนักศึกษาพิการทุกคน

ในลักษณะการเรียนรวม  การลงทะเบียนวิชาเรียน การวัดผลและการประเมินผล  และมาตรฐานการเรียน

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

  ขอ  ๑๓  ใหอาจารยผูสอนในรายวิชาที่มีนักศึกษาพิการโดยเฉพาะอยางยิ่งผูพิการทางการ

มองเห็นและพิการทางการไดยินและสื่อความหมาย  พิจารณาจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหนักศึกษา

พิการสามารถเรียนรูไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความพิการตามสมควรโดยนักศึกษาทั่วไปและ

นักศึกษาพกิารสามารถเรียนรูไดอยางเทาเทียมกัน 

 

/หมวด  ๓... 
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หมวด  ๓   

คาใชจายทางการศึกษา 

  ขอ  ๑๔  นักศึกษาพิการที่เรียนรวมมีความจําตองไดรับการสนับสนุนคาใชจายเพิ่มจาก

นักศึกษาปกติอยางมากเปนคาตอบแทนผูชวยเหลือคนพิการ  คาใชจายดานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ

สะดวก  คาตอบแทนพิเศษสําหรับอาจารยผูสอน  และอื่น ๆ จึงกําหนดคาใชจายในการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาพกิารเรียนรวมตอภาคเรียน ดังนี ้
 

(๑)  ภาคปกติ 

กลุมสาขา 
คาบํารุงการศึกษา 

(บาท) 

คาธรรมเนยีม

การศึกษาพิเศษ 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

๑. สังคมศาสตร  ศิลปศาสตร  

มนุษยศาสตร  ศึกษาศาสตร  ศิลปกรรม  

สถาปตยกรรม 

๖,๕๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๘,๕๐๐ 

๒. วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  

เกษตรศาสตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๗,๕๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๓๓,๕๐๐ 

 

(๒)  ภาค กศป. 

กลุมสาขา 
คาบํารุงการศึกษา 

(บาท) 

คาธรรมเนยีม

การศึกษาพิเศษ 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

๑. สังคมศาสตร  ศิลปศาสตร  

มนุษยศาสตร  ศึกษาศาสตร  ศลิปกรรม  

สถาปตยกรรม 

๗,๕๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๙,๕๐๐ 

๒. วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  

เกษตรศาสตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๘,๕๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๓๔,๕๐๐ 

 

  ขอ  ๑๕  เงินคาบํารุงการศึกษา  และเงินคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษนักศึกษาพิการให

เบิกจากเงินงบประมาณแผนดินโครงการเงินอุดหนุนเปนคาใชจายทางการศึกษานักศึกษาพิการใน

สถาบันอุดมศึกษา  หรือโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ  ทั้งนี้ใหเบิกไดไม

เกินอัตราที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศกึษาสําหรับคนพิการ 

/เงินบํารุง... 
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  เงินบํารุงการศึกษานําเขาเปนเงินรายไดตามขอ ๗ (๓) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร วาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  เงินคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษนําเขากองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคน

พิการและนําไปใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย กองทุนอุดหนุนเพื่อการจัด

การศกึษานักศึกษาคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ขอ  ๑๖  ใหคณะกรรมการพิจารณาจายคาตอบแทนอาจารยผูสอนแกอาจารยผูสอนใน

รายวิชาที่มีนักศกึษาพกิารทางการมองเห็น (ตาบอด – สายตาเลือนราง) และพกิารทางการไดยิน (หูหนวก) 

ทั้งนี ้อาจารยผูสอนตองรวมจัดทําและดําเนนิการสอนการวัดผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  เงินคาตอบแทนอาจารยผูสอนตามวรรคแรกใหเบิกจากกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัด

การศกึษานักศกึษาคนพิการ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

  

      )ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา(  

       นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  



 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทยีบโอนความรู้  

ทกัษะ และประสบการณ์   

พ.ศ ๒๕๔๙ 

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

 โดยที�เป็นการสมควรออกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร วา่ดว้ยการโอนผลการเรียน การ

เทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗  

สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  จึงออกขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการโอนผลการเรียน  การเทียบโอนผลการเรียน  

การเทียบโอนความรู้  ทกัษะและประสบการณ์  ตามหลกัสูตรที�เปิดสอนในมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  

และสถาบนัอุดมศึกษาอื�น  ไวด้งัต่อไปนี�  

 ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบันี� เรียกวา่  “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  วา่ดว้ยการโอนผลการเรียน 

การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้  ทกัษะและประสบการณ์  พ.ศ.๒๕๔๙” 

 ขอ้ ๒  ขอ้บงัคบันี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓  บรรดาระเบียบ  ขอ้บงัคบั คาํสั�ง หรือประกาศอื�นใดที�ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี�ใหใ้ช้

ขอ้บงัคบันี�แทน 

 ขอ้ ๔  ในขอ้บงัคบันี�  

  “มหาวิทยาลยั”  หมายถึง  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “อธิการบดี”   หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
  “นกัศึกษา”  หมายถึง  นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “สถาบนัอุดมศึกษาอื�น”    หมายถึง สถาบนัการศึกษาที�จดัการเรียนการสอนในระดบัหลงั

มธัยมศึกษาตอนปลาย   หลกัสูตรไม่ตํ�ากวา่ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาที�สภามหาวิทยาลยัราช

ภฏัสกลนครและกระทรวงศึกษาธิการใหก้ารรับรอง 
  “การโอนผลการเรียน”      หมายถึง  การขอโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดบัเดียวกนั

ที�ไดเ้คยศึกษามาแลว้จากมหาวิทยาลยั  และมหาวิทยาลยัราชภฏัอื�น เพื�อใชน้บัเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษา

ในมหาวทิยาลยั 

  “การเทียบโอนผลการเรียน’   หมายถึง  การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดบั

เดียวกนัที�ไดเ้คยศึกษามาแลว้จากสถาบนัอุดมศึกษาอื�น  เพื�อใชน้บัเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาใน

มหาวิทยาลยั 



  

“การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์”   หมายถึง   การขอเทียบโอนความรู้  

ทกัษะ และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอธัยาศยั ความรู้จากการฝึกอาชีพ หรือความรู้

จากประสบการณ์ของนกัศึกษา เพื�อนบัเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชา ตามหลกัสูตรการศึกษาใน

มหาวิทยาลยั 

 ขอ้  ๕ การโอนผลการเรียน  มีหลกัเกณฑ ์ ดงันี�  

  (๑)  นกัศึกษาหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา ปริญญาตรีหรือบณัฑิตศึกษา ที�เคยศึกษาใน

หลกัสูตรที�เปิดสอนในมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัราชภฏัอื�นมาแลว้ หรือสาํเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัและ

มหาวิทยาลยัราชภฏัอื�นมาแลว้ไม่เกิน ๕ ปี   อาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดบัเดียวกบัที�ไดเ้คยศึกษามาแลว้  

เพื�อใชน้บัเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษา โดยยื�นคาํร้องต่อสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือ

สาํนกังานบณัฑิตศึกษา ภายในระยะเวลา ๑๕ วนั นบัแต่วนัเปิดภาคเรียนที�เขา้ศึกษา 

  (๒)  รายวิชาที�นาํมาขอโอนผลการเรียน  ตอ้งมีเนื�อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกว่าสามใน

สี�ของรายวิชาใหม่ที�ขอโอน  และจาํนวนหน่วยกิตที�ขอโอนไดจ้ะตอ้งไม่เกินสองในสามของจาํนวน

หน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา  หรือปริญญาตรีที�รับโอน  หรือไม่เกินหนึ�งในสี�ของจาํนวนหน่วย

กิตรวมของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาที�รับโอน และไม่ให้โอนหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ  

หรือการศึกษาปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์แลว้แต่กรณี 

  (๓)  ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะ หรือคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา แลว้แต่กรณี แต่งตั�ง

คณะกรรมการจากโปรแกรมวิชา  หรือสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้งพิจารณาดาํเนินการโอนผลการเรียนของนกัศึกษาที�

ยื�นคาํร้อง  เฉพาะรายวิชาที�มีผลการเรียนในหลกัสูตรระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรีไม่ตํ�ากว่าระดบั C 

หรือ S หรือ  P  แลว้แต่กรณี และในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาไม่ตํ�ากว่าระดบั  B หรือ S หรือ P  แลว้แต่

กรณี แลว้นาํเสนอคณะกรรมการประจาํคณะ  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา  แลว้แต่กรณี  เพื�อพิจารณา

อนุมติั  

  (๔)  นกัศึกษาตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด  

ทั�งนี�จาํนวนรายวิชาและผลการเรียนที�โอนได ้ ใหร้วมเป็นหน่วยกิตตามหลกัสูตรที�ศึกษาได ้ และนาํไปคิด

ค่าระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม 

  (๕)  นกัศึกษาที�โอนผลการเรียนแลว้ ตอ้งลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัอยา่งนอ้ย

หนึ�งปีการศึกษา 

 ขอ้ ๖ การเทียบโอนผลการเรียน มีหลกัเกณฑด์งันี�  

  (๑) นักศึกษาหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา ที� เคยศึกษาใน

หลกัสูตรที�เปิดสอนในสถาบนัอุดมศึกษาอื�น หรือสาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื�น มาแลว้ไม่เกิน 

๕ ปี   อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดบัเดียวกบัที�ไดเ้คยศึกษามาแลว้ เพื�อใชน้บัเป็นส่วนหนึ�งของ

การศึกษา โดยยื�นคาํร้องต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือสํานักงานบณัฑิตศึกษา  ภายใน

ระยะเวลา ๑๕ วนั นบัแต่วนัเปิดภาคเรียนที�เขา้ศึกษา 

  (๒)  รายวิชาที�นาํมาขอเทียบโอนผลการเรียน ตอ้งมีเนื�อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกว่า

สามในสี�ของรายวิชาใหม่ที�ขอเทียบโอน  และจาํนวนหน่วยกิตที�เทียบโอนไดจ้ะตอ้งไม่เกินสองในสามของ



  

จาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา หรือปริญญาตรีที�รับเทียบโอน  หรือไม่เกินหนึ�งในสี�

ของจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที� รับโอน และไม่ให้เทียบโอนหน่วยกิตใน

รายวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ หรือการศึกษาปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์แลว้แต่กรณี 

  (๓) ให้คณะกรรมการประจาํคณะ   หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  แลว้แต่กรณี  

แต่งตั�งคณะกรรมการจากโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้งพิจารณาดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียนของ

นกัศึกษาที�ยื�นคาํร้อง เฉพาะรายวิชาที�มีผลการเรียนในหลกัสูตรระดบัอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่ตํ�ากว่า

ระดบัชั�น C หรือ S หรือ P แลว้แต่กรณี  และในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาไม่ตํ�ากวา่ระดบั  B หรือ S หรือ 

P  แลว้แต่กรณี แลว้นาํเสนอคณะกรรมการประจาํคณะ หรือคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา แลว้แต่กรณี เพื�อ

พิจารณาอนุมติั 

  (๔) นกัศึกษาตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนตามที�หาวิทยาลยักาํหนด 

ทั�งนี� จาํนวนรายวิชาและผลการเรียนที�เทียบโอนได ้ ใหร้วมเป็นหน่วยกิตตามหลกัสูตรที�ศึกษาได ้  แต่ไม่

ตอ้งนาํไปคิดค่าระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม 

  (๕) นกัศึกษาที�เทียบโอนผลการเรียนแลว้ ตอ้งลงทะเบียนศึกษาในมหาวิทยาลยัอยา่ง

นอ้ยหนึ�งปีการศึกษา 

 ขอ้ ๗ การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ มีหลกัเกณฑด์งันี�  

  (๑) นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั อาจยื�นคาํร้องต่อสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หรือสาํนกังานบณัฑิตศึกษาใหเ้ทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ของนกัศึกษา เพื�อนบัเป็นหน่วยกิ

ตเทียบเท่ากบัรายวิชาที�เปิดสอนในหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั ภายในภาคเรียนแรกที�เขา้ศึกษา โดยมีความรู้ 

ทกัษะและประสบการณ์ที�ขอเทียบโอนมาแลว้ไม่เกิน ๕ ปี 

(๒) ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะ หรือคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา แลว้แต่กรณี 

แต่งตั�งคณะกรรมการจากโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้งพิจารณาดาํเนินการเทียบระดบัความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ของนกัศึกษาที�ยื�นคาํร้องดว้ยวิธีการที�หลากหลายทั�งดว้ยการ

ทดสอบ การประเมินแฟ้มสะสมงาน หรือการสงัเกตพฤติกรรม  ใหค้รอบคลุมลกัษณะของนกัศึกษาตาม

มาตรฐานของรายวิชาที�เทียบโอน  แลว้นาํผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการประจาํคณะ หรือ

คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา แลว้แต่กรณี เพื�อพิจารณาอนุมติั 

  (๓)  องค์ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที�จะนาํมาเทียบโอน ตอ้งตรงหรือสัมพนัธ์หรือ

เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาของรายวิชาที�จะขอเทียบโอน และจาํนวนหน่วยกิตที�เทียบโอนไดจ้ะตอ้งไม่เกินสองในสาม

ของจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา หรือปริญญาตรีที�ขอเทียบ และไม่เกินหนึ�งในสี�ของ

จาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาที�ขอเทียบ ทั�งนี�  นกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม

การเทียบโอนตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด 

(๔) รายวิชาที�ไดรั้บการเทียบโอนตามขอ้ ๗(๒)   ใหบ้นัทึกไวใ้นระเบียนการเรียนของ

นกัศึกษาโดยใชอ้กัษรย่อ “P” ในช่องระดบัคะแนน ในหลกัสูตรระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  และใช้

อกัษร  S สาํหรับรายวิชาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 



  

 (๕) ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที�เทียบโอนได ้ใหร้วมเป็นหน่วยกิตตามหลกัสูตรที�

ศึกษาแต่ไม่ตอ้งนาํไปคิดค่าระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม 

  (๖)  นกัศึกษาที�ขอเทียบโอนความรู้ ทกัษะ  และประสบการณ์แลว้  ตอ้งลงทะเบียนศึกษา

อยูใ่นมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยหนึ�งปีการศึกษา 

 ขอ้ ๘ นกัศึกษาที�โอนผลการเรียน เทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ ไม่มีสิทธิ� ไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม 

ขอ้  ๙  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบันี�และให้มีอาํนาจออกระเบียบ ประกาศหรือ

คาํสั�ง เพื�อประโยชนใ์นการปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี�  

         ในกรณีที�มีปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี�   ใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจตีความและวินิจฉยัและ

ถือเป็นอนัยติุ 
 

  ประกาศ  ณ  วนัที�  ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๙. 

 

         

       (ศาสตราจารยศุ์ภมาศ  พนิชศกัดิ� พฒันา) 

        นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 



 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  การเทียบโอนผลการเรียน   การเทียบโอนความรู้ 

ทกัษะ และประสบการณ์  (ฉบับที� ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๐  

 

 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั  และเนื�องจาก

ในปัจจุบนัมีนกัศึกษาที�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  และผูที้�เคยศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา เขา้ศึกษา

ในมหาวิทยาลยัจาํนวนเพิ�มมากขึ�น  ประกอบกบัมาตรฐานหลกัสูตรใหม่มีแนวโนม้ลดจาํนวนหน่วยกิต ระดบั

ปริญญาตรี  และระดบับณัฑิตศึกษาใหน้อ้ยลง  รวมทั�งลดจาํนวนรายวิชาที�เคยศึกษามาแลว้ใหล้ดลง อาศยั

อาํนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสกลนคร  จึงออกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ว่าดว้ย การโอนผลการเรียน  การเทียบ

โอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรู้  ทกัษะ และประสบการณ์ (ฉบบัที� ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไวด้งันี�  

 

  ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบันี� เรียกวา่  “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  วา่ดว้ยการโอนผล

การเรียน  การเทียบโอนผลการเรียน   การเทียบโอนความรู้  ทกัษะ และประสบการณ์ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.  

๒๕๕๐”   

  ขอ้  ๒  ขอ้บงัคบันี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

  ขอ้  ๓  ใหย้กเลิกขอ้ ๕ (๑) ,(๒) แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ว่าดว้ยการ

โอนผลการเรียน  การเทียบโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรู้  ทกัษะ และประสบการณ์ พ.ศ.  ๒๕๔๙  

และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี�แทน 

             (๑)  นักศึกษาหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา  ปริญญาตรีหรือบณัฑิตศึกษา  ที�เคย

ศึกษาในหลกัสูตรที�เปิดสอนในมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัราชภฏัอื�นมาแลว้  หรือสาํเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัราชภฏัอื�นมาแลว้ไม่เกิน  ๖  ปี  อาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดบัเดียวกบั

ที�ไดเ้คยศึกษามาแลว้  เพื�อใชน้บัเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษา  โดยยื�นคาํร้องต่อสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนหรือสาํนกังานบณัฑิตศึกษา  ภายในระยะเวลา  ๑๕  วนั  นบัแต่วนัเปิดภาคเรียนที�เขา้ศึกษา 

            (๒)  รายวิชาที�นาํมาโอนผลการเรียน  ตอ้งมีเนื�อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกว่า

สามในสี�ของรายวิชาใหม่ที�ขอโอน  และจาํนวนหน่วยกิตที�ขอโอนไดจ้ะตอ้งไม่เกินสามในสี�ของจาํนวน

หน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา หรือปริญญาตรีที�รับโอน หรือไม่เกินหนึ�งในสามของจาํนวน

หน่วยกิตรวม ของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาที�รับโอน  และให้เทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ไดต้ามที�

มหาวิทยาลยักาํหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิต  และสภาวิชาการ  โดยจัดทาํเป็น

ประกาศมหาวิทยาลยั 

  ขอ้  ๔  ใหย้กเลิกขอ้  ๖ (๑), (๒)  แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  วา่ดว้ยการ

โอนผลการเรียน  การเทียบโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรู้ทกัษะ และประสบการณ์ พ.ศ.  ๒๕๔๙    

และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี�แทน 



   (๑)  นกัศึกษาหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา  ปริญญาตรี  หรือบณัฑิตศึกษา  ที�เคย

ศึกษาในหลกัสูตรที�เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื�น  หรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื�น 

มาแลว้ไม่เกิน  ๖  ปี  อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดบัเดียวกบัที�ไดเ้คยศึกษามาแลว้เพื�อใชน้บัเป็น

ส่วนหนึ� งของการศึกษา  โดยยื�นคําร้องต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือสํานักงาน

บณัฑิตศึกษา  ภายในระยะเวลา  ๑๕  วนั  นบัแต่วนัเปิดภาคเรียนที�เขา้ศึกษา 

   (๒)  รายวิชาที�นาํมาขอเทียบโอนผลการเรียน  ตอ้งมีเนื�อหาสาระครอบคลุมไม่

นอ้ยกวา่สามในสี�ของรายวิชาใหม่ที�ขอเทียบโอน  และจาํนวนหน่วยกิตที�เทียบโอนไดจ้ะตอ้งไม่เกินสามใน

สี�ของจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา  หรือปริญญาตรีที�รับเทียบโอนหรือไม่เกินหนึ�ง

ในสามของจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษาที� รับโอน  และให้เทียบโอนรายวิชา

วิทยานิพนธ์ไดต้ามที�มหาวิทยาลยักาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิต  และสภาวิชาการ  

โดยจดัทาํเป็นประกาศมหาวิทยาลยั 

  ขอ้  ๕  ใหย้กเลิกขอ้  ๗ (๑), (๓)  แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  วา่ดว้ยการ

โอนผลการเรียน  การเทียบโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรู้ทกัษะ และประสบการณ์ พ.ศ.  ๒๕๔๙    

และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี�แทน 

   (๑)  นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั  อาจยื�นคาํร้องต่อสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนหรือสาํนกังานบณัฑิตศึกษาใหเ้ทียบโอนความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ของนกัศึกษาเพื�อนบัเป็น

หน่วยกิตเทียบเท่ากบัรายวิชาที�เปิดสอนในหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั  ภายในภาคเรียนแรกที�เขา้ศึกษา  โดย

มีความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ที�ขอเทียบโอนมาแลว้ไม่เกิน  ๖  ปี 

   (๒)  องคค์วามรู้  ทกัษะประสบการณ์ที�จะนาํมาเทียบโอน ตอ้งตรงหรือสัมพนัธ์

หรือเกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาของรายวิชาที�จะขอเทียบโอน  และจาํนวนหน่วยกิตที�เทียบโอนไดจ้ะตอ้งไม่เกิน

สามในสี�ของจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา  หรือปริญญาตรีที�ขอเทียบ  และไม่เกิน

หนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาที�ขอเทียบ ทั�งนี�  นกัศึกษาจะตอ้ง

ชาํระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด 

  ขอ้  ๖  กรณีศึกษามาแลว้/ สาํเร็จการศึกษามาแลว้เกินกวา่ระยะเวลาที�กาํหนดใหอ้ยู่ใน

ดุลพินิจของกรรมการบณัฑิตศึกษา และสภาวิชาการ 

  ขอ้  ๗  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบันี�   และใหมี้อาํนาจในการออกประกาศ  

คาํสั�ง  หรือระเบียบปฏิบติั  ซึ� งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี�   ในกรณีที�มิไดก้าํหนดหลกัการและการ

ปฏิบติัไวใ้นขอ้บงัคบันี�  และในกรณีที�มีปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี�   ใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจ

ตีความและวินิจฉยั  และถือเป็นอนัยติุ 

 

   ประกาศ  ณ  วนัที�  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

 

            (ศาสตราจารยศุ์ภมาศ  พนิชศกัดิ� พฒันา) 

             นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 



 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วยการยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั�วไป พ.ศ. ���� 

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

เพื�อใหก้ารจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัความเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และเปิดโอกาสให้บุคคล ได้

ศึกษาตามอธัยาศยั   จึงเห็นเป็นการสมควรให้มีข้อบังคบัว่าด้วยการยกเวน้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั�วไปตาม

หลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ��(�)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั  

พ.ศ.  2547  สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนี�  

 ขอ้  � ขอ้บงัคบันี� เรียกวา่  “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  ว่าดว้ยการยกเวน้รายวิชาในหมวดวชิา

ศึกษาทั�วไป  พ.ศ.  ����” 

 ขอ้  � ในขอ้บงัคบันี�  

  “นกัศึกษา”  หมายความวา่  นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “อธิการบดี”  หมายความวา่  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “มหาวิทยาลยัราชภฏั”   หมายความวา่  มหาวทิยาลยัราชภฏัทุกแห่ง   

“สถาบนัอุดมศึกษาอื�น”    หมายถึง สถาบนัการศึกษาที�จดัการเรียนการสอนในระดบัหลงัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย   หลกัสูตรไม่ตํ�ากวา่ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาที�สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครและ

กระทรวงศึกษาธิการใหก้ารรับรอง  

 ขอ้  � นกัศึกษาที�มีสิทธิไดรั้บการยกเวน้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั�วไป ไดแ้ก่ ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลยัราชภฏัหรือสถาบนัอดุมศึกษาอื�น  เขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  ในระดบั

ปริญญาตรี  หรือปริญญาตรี  �  ปี หลงัอนุปริญญา ทุกโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา  ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งเรียนรายวิชา

ในหมวดวิชาศึกษาทั�วไป   ตามหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  พ.ศ.  ����  หรือหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏั

สกลนคร พ.ศ. ���� 

 ขอ้  �   รายวิชาที�ไดรั้บการยกเวน้  ตามขอ้ �   ใหบ้นัทึกผลการเรียนเป็น “ S ”  และให้นบัหน่วยกิต รวมใน

เกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 ขอ้ �      ในกรณีที�สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มาแลว้เกิน � ปี  อาจจดัใหมี้การทดสอบความรู้ใน

รายวิชาศึกษาทั�วไป ในบางรายวิชา ก่อนไดรั้บการยกเวน้ 



 ขอ้  � โดยระเบียบนี�   นกัศึกษายงัคงมีสิทธิที�จะขอโอนผลการเรียน  และ/หรือ เทียบโอนผลการเรียน 

รายวิชาในหมวดวิชาอื�น ๆ  ของหลกัสูตร  ตามขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครวา่ดว้ยการโอนผลการเรียน 

การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์  พ.ศ ���� 

 อนึ�งการไดรั้บการยกเวน้รายวชิา  ตามขอ้ �. กบัการใชสิ้ทธิ� ขอโอนรายวิชาตามวรรคแรก  จาํนวนหน่วย

กิตรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน  �  ใน  �  ของหน่วยกิตรวมขั�นตํ�า  ซึ� งกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสกลนคร  และเมื�อไดรั้บการยกเวน้แลว้  ตอ้งมีเวลาศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  ไม่นอ้ยกวา่  � ปี

การศึกษา 

 การใชสิ้ทธิในวรรคแรก  ยงัอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขการโอน การเทียบโอนรายวิชา  ตามขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยั

ราชภฏัสกลนคร วา่ดว้ยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้  

ทกัษะ และประสบการณ์  พ.ศ ����  ขอ้ � (�) (�) (�) และ ขอ้ � (�) (�) (�)   

 ขอ้  � ผูไ้ดรั้บการยกเวน้รายวิชา  ตามขอ้บงัคบันี�   ไม่มีสิทธิ� ไดร้ับปริญญาเกียรตินิยม   

 ขอ้  � ใหใ้ชร้ะเบียบนี�   ตั�งแต่ปีการศึกษา  ����  เป็นตน้ไป 

 ขอ้  � ใหอ้ธิการบดีเป็นผูร้ักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี�   และเป็นผูวิ้นิจฉยัชี�ขาด  ในกรณีที�เกิดปัญหา

จากการใชร้ะเบียบนี�  

 

 ประกาศ  ณ  วนัที�   ��    กนัยายน     พ.ศ.  ���� 

 

                                                                                          
                                                                                 (ศาสตราจารย ์ศุภมาศ   พนิชศกัดิ�พฒันา) 

                                                                                   นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 



๑ 

 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวยการยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

เพื่อใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และเปดโอกาสใหบุคคล                

ไดศึกษาตามอัธยาศัย   จึงเห็นเปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยการยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   

ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้

 ขอ  ๑  ขอบังคับน้ีเรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวยการยกเวนรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป  (ฉบับท่ี  ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖” 

 ขอ  ๒  ในขอบังคับนี ้

  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”   หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง   

“สถาบันอุดมศึกษาอื่น”    หมายถึง สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับหลังมัธยมศึกษา

ตอนปลาย   หลักสูตรไมตํ่ากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาในสาขาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและ

กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง  

 ขอ  ๓  นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก ผูสําเร็จการศึกษาระดับ          

ปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในระดับ

ปริญญาตรี  หรือปริญญาตรี  ๒  ป หลังอนุปริญญา ทุกโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา  และหลักสูตรกําหนดใหเรียนหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔)  ใหไดรับการยกเวนไมตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ท้ังนี้  การยกเวนไมตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามวรรคแรก  ไมครอบคลุมรายวิชาวัฒนธรรม   

แองสกลนคร  ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาท่ียังไมเคยเรียนรายวิชาวัฒนธรรมแองสกลนคร  ตองเรียนวิชาดังกลาว  

 ขอ  ๔  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวน  ตามขอ ๓   ใหบันทึกผลการเรียนเปน “ S ”  และใหนับหนวยกิต รวมใน

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ขอ ๕  กรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแลวเกิน ๖ ป  อาจจัดใหมีการทดสอบความรูในรายวิชา              

ศึกษาท่ัวไปบางรายวิชากอนไดรับการยกเวน 

 

/ขอ  ๖  โดยขอบังคับ... 



๒ 

 
 ขอ  ๖  โดยขอบังคับนี้  นักศึกษายังคงมีสิทธิที่จะขอโอนผลการเรียน  และ/หรือ  เทียบโอนผลการเรียน  

รายวิชาในหมวดวิชาอื่น ๆ  ของหลักสูตร  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวยการโอนผลการเรียน             

การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู  ทักษะ  และประสบการณ  พ.ศ ๒๕๔๙  และขอบังคับมหาวิทยาลัย             

ราชภัฏสกลนคร  วาดวยการโอนผลการเรียน  การเ ทียบโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรู   ทักษะ                           

และประสบการณ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 ท้ังนี้การไดรับการยกเวนรายวิชาตามขอ ๓  กับการใชสิทธิขอโอนรายวิชาตามวรรคแรก  จํานวนหนวยกิตรวม

กันแลวตองไมเกิน  ๓  ใน  ๔  ของหนวยกิตรวมข้ันต่ํา  ซึ่งกําหนดไวในหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  และเมื่อไดรับการยกเวนแลว  ตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ไมนอยกวา  ๑ ปการศึกษา 

 ขอ  ๗  ผูไดรับการยกเวนรายวิชาตามขอบังคับน้ี  ไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม   

 ขอ  ๘  ใหใชขอบังคับนี้  ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๕  เปนตนไป 

 ขอ  ๙  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจาก

การใชขอบังคับน้ี 

 

  ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

                                                                                          

 

                                                                                 (ศาสตราจารยศุภมาศ   พนิชศักดิ์พัฒนา) 

                                                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 



 
ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วย  การออกหลกัฐานการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

……………………………. 

 โดยเห็นเป็นการสมควรใหมี้ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร วา่ดว้ย การออกหลกัฐาน

การศึกษา ของนกัศึกษา 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ 

โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครในคราวประชุมครั� งที�  ๙/๒๕๕๓  เมื�อวนัที�  ๒๔  

กนัยายน  ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  จึงออกระเบียบไวด้งันี�  

 ขอ้  ๑  ระเบียบนี� เรียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร วา่ดว้ยการออกหลกัฐาน

การศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

 ขอ้  ๒  ระเบียบนี� มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 

 ขอ้  ๓  บรรดาขอ้บงัคบั  ระเบียบ  หรือคาํสั�งอื�นใดที�ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี�ใหใ้ชร้ะเบียบนี�

แทน 

 ขอ้  ๔  ในระเบียบนี�  

  “มหาวิทยาลยั”  หมายความวา่  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่  สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “นายกสภา”  หมายความวา่  นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “อธิการบดี”  หมายความวา่  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “นายทะเบียน”  หมายความวา่  บุคลากรของมหาวิทยาลยัที�ไดรั้บการแต่งตั�ง

ใหเ้ป็นผูค้วบคุมและบนัทึกหลกัฐานการออกหลกัฐานการศึกษา 

 ขอ้  ๕  หลกัฐานการศึกษาตามระเบียบนี�   มีดงัต่อไปนี�  

  (๑)  ประกาศนียบตัร  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญาบตัร  และปริญญาบตัร 

  (๒)  วฒิุบตัร 

  (๓)  ใบรับรองผลการศึกษา 

  (๔)  ใบรับรองคุณวฒิุ 

  (๕)  ใบรายงานผลการศึกษา 

  (๖)  ใบแทนหลกัฐานการศึกษา 

  (๗)  ใบรับรองอื�น ๆ 



 ขอ้  ๖  ขนาดและแบบพิมพ ์ หลกัฐานการศึกษาตามขอ้  ๕  ใหใ้ชข้นาดและแบบพิมพต์าม

ตวัอยา่งแนบทา้ยระเบียบนี�   การเปลี�ยนแปลงแกไ้ขขนาดและแบบพิมพใ์หท้าํเป็นประกาศของ

มหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั 

 ขอ้  ๗  ใหม้หาวิทยาลยัแต่งตั�งบุคลากรของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนคนหนึ�งเป็น

นายทะเบียนมีหนา้ที�รับผิดชอบ  และดาํเนินการออกหลกัฐานการศึกษาและทาํทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐานให้

เป็นไปตามระเบียบนี�  

 ขอ้  ๘  วนัที�สาํเร็จการศึกษาในหลกัฐานการศึกษาใหถื้อเอาวนัที�คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

(ก.วช.) หรือคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา อนุมติัผลการศึกษาหรือวนัสิ�นสุดการฝึกอบรม 

 ขอ้  ๙  การออกประกาศนียบตัร  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญาบตัร  และปริญญาบตัร 

  (๑)  มหาวิทยาลยัจะออกประกาศนียบตัร  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญาบตัร  

หรือปริญญาบตัรใหเ้ฉพาะผูที้�มีความประพฤติดี  และสาํเร็จการศึกษาครบถว้นตามหลกัสูตรของ

มหาวิทยาลยัตลอดจนไดรั้บอนุมติัการใหป้ระกาศนียบตัร ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญาบตัร  หรือ

ปริญญาบตัรจากสภามหาวิทยาลยัแลว้ 

  (๒)  ประกาศนียบตัร  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และอนุปริญญาบตัรเมื�ออธิการบดีลง

นามแลว้ใหป้ระทบัตราดุนนูนของมหาวิทยาลยัตรงกลาง 

  (๓)  ปริญญาบตัร  เมื�อนายกสภาและอธิการบดีลงนามแลว้ใหป้ระทบัตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลยัตรงกลาง 

  (๔)  ใหม้หาวิทยาลยัทาํทะเบียนผูไ้ดรั้บอนุมติัการใหป้ระกาศนียบตัร ประกาศนียบตัร

บณัฑิต  อนุปริญญาบตัร  และปริญญาบตัรไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ขอ้  ๑๐  การออกวฒิุบตัร 

  (๑)  ในกรณีที�มหาวิทยาลยัจดัใหมี้การศึกษา หรือฝึกอบรมตามหนงัสือหลกัสูตรพิเศษ

ใหม้หาวิทยาลยัออกวฒิุบตัรแก่ผูเ้ขา้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมที�ผา่นการประเมินตามขอ้กาํหนดของ

หลกัสูตรนั�น ๆ 

  (๒)  ขอ้ความในวุฒิบตัรตอ้งมีรายละเอียด เรื�องที�ศึกษาหรือฝึกอบรม  ระยะเวลาการ

ฝึกอบรมเป็นจาํนวนชั�วโมง  และวนัเดือนปีที�จดัการศึกษาหรือฝึกอบรม 

  (๓)  ใหอ้ธิการบดีและผูอ้าํนวยการฝึกอบรมลงนามพร้อมประทบัตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลยัในวฒิุบตัรที�ออกให ้

  (๔)  ใหม้หาวิทยาลยัทาํทะเบียนการออกวฒิุบตัรไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ขอ้  ๑๑  การออกใบรับรองผลการศึกษา 

  (๑)  มหาวิทยาลยัจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแ้ก่ผูส้าํเร็จการศึกษาครบตาม

หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัและกาํลงัรอการอนุมติัประกาศนียบตัร  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญา

บตัร  หรือปริญญาบตัรใบรับรองนี� มีอายกุารใชง้านไม่เกิน  ๙๐  วนั  นบัแต่วนัที�ออกใบรับรอง 

  (๒)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดี หรือผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการ และงาน

ทะเบียนที�อธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมประทบัตราดุนนูนของมหาวิทยาลยั 



  (๓)  ใหม้หาวิทยาลยัทาํทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาที�ออกใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

 ขอ้  ๑๒  การออกใบรับรองคุณวฒิุ 

  (๑)  มหาวิทยาลยัโดยการอนุมติัของสภามหาวิทยาลยัจะออกใบรับรองคุณวฒิุแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาครบถว้นตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัและไดรั้บอนุมติัประกาศนียบตัร  

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญาบตัร  หรือปริญญาบตัรแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บใบประกาศนียบตัร 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญาบตัร  หรือปริญญาบตัร 

  (๒)  ใบรับรองคุณวฒิุทุกฉบบัใหน้ายทะเบียนลงนามทบัรูปถ่ายเจา้ของใบรับรอง

คุณวฒิุ และอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที�อธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมประทบัตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลยั 

  (๓)  ใหม้หาวิทยาลยัทาํทะเบียนใบรับรองคุณวฒิุ  ที�มหาวิทยาลยัออกใหไ้วเ้ป็น

หลกัฐาน 

 ขอ้  ๑๓  การออกใบรายงานผลการศึกษา 

  (๑)  มหาวิทยาลยัจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแ้ก่ผูที้�กาํลงัศึกษาอยูห่รือผูส้าํเร็จ

การศึกษาแลว้  และยื�นคาํร้องขอรับใบรายงานผลการศึกษาตามแบบที�มหาวิทยาลยักาํหนด 

  (๒)  ใบรายงานผลการศึกษาใหอ้อกเป็นภาษาไทย  หรือภาษาองักฤษกไ็ด ้ตามที�ผูย้ื�นคาํร้องขอ

ตอ้งการ 

  (๓)  ใบรายงานผลการศึกษาสาํหรับผูที้�กาํลงัศึกษาอยูใ่หร้ายงานผลการศึกษาถึงภาค

เรียนที�ทราบผลการศึกษาแลว้ 

  (๔)  ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบบัใหน้ายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที�

อธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมประทบัตราดุนนูนของมหาวิทยาลยั 

 ขอ้  ๑๔  การออกใบแทนหลกัฐานการศึกษา 

  (๑)  ในกรณีที�ประกาศนียบตัร  ประกาศนียบตัรบณัฑิต อนุปริญญาบตัร  ปริญญาบตัร  

หรือวฒิุบตัรสูญหาย หรือชาํรุดจนใชก้ารไม่ไดใ้หม้หาวิทยาลยัพิจารณาออกใบทดแทนใหต้ามที�

เห็นสมควร  โดยใหผู้ข้อยื�นคาํร้องขอตามแบบที�มหาวิทยาลยักาํหนด 

  (๒)  ในกรณีที�ระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหาย หรือชาํรุดจนไม่สามารถจะออกใบ

รายงานผลการศึกษาได ้ ถา้ผูข้อหรือมหาวิทยาลยัมีหลกัฐานอื�นแสดงผลการศึกษาซึ�งอธิการบดีพิจารณา

เห็นวา่เป็นหลกัฐานที�เชื�อถือไดใ้หม้หาวิทยาลยัออกใบแทนโดยไม่ตอ้งลงรายละเอียดผลการศึกษาโดยให้

มหาวิทยาลยัหมายเหตุไวด้ว้ยว่าระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหาย 

  (๓)  ใบแทนทุกฉบบัใหน้ายทะเบียนและอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที�อธิการบดี

มอบหมายลงนามพร้อมตราดุนนูนของมหาวิทยาลยั 

 ขอ้  ๑๕  ใบรับรองอื�น ๆ ไดแ้ก่ใบรับรองวิชาเรียน  ใบรับรองสาขาวิชา  ใบรับรองเวลาเรียน และ

อื�น ๆ ใหส้าํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กาํหนดแบบพิมพเ์พิ�มเติม  และลงนามรับรองโดย

ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั

สกลนคร 



 ขอ้  ๑๖  ใหม้หาวิทยาลยัเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการออกหลกัฐานการศึกษาตามขอ้ ๕ (๓) (๔) 

(๕) (๖) และ (๗)  จากผูย้ื�นคาํร้องขอหลกัฐานการศึกษาในอตัราดงันี�  

  (๑)  ค่าธรรมเนียมการออกหลกัฐานการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือตํ�ากวา่ และวฒิุบตัร  ชุดละ 

๕๐   บาท 

  (๒)  ค่าธรรมเนียมการออกหลกัฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาชุดละ  ๑๐๐  บาท 

  (๓)  การออกหลกัฐานการศึกษา ตามขอ้ ๕ (๑) (๒)  ถา้ผูข้อรับมารับภายหลงั  ๙๐  วนั 

นบัแต่วนักาํหนดจะตอ้งเสียค่าปรับเพิ�มชุดละ  ๕๐  บาท 

  (๔)  การขอรับหลกัฐานการศึกษาตามขอ้ ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ในครั� งแรกไม่ตอ้ง

เสียค่าธรรมเนียม 

 ขอ้  ๑๗  การออกหลกัฐานการศึกษาตามหลกัสูตรกรมการฝึกหดัครูและสภาสถาบนัราชภฏัของ

นกัศึกษา  วิทยาลยัครูสกลนคร   สถาบนัราชภฏัสกลนคร  ใหใ้ชร้ะเบียบนี�ในทุกกรณี 

 ขอ้  ๑๘  เงินรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการออกหลกัฐานการศึกษาใหจ้ดัเขา้เป็นเงินรายได้

มหาวิทยาลยัประเภทรายไดอื้�นตามขอ้ ๗ (๑๐) และ ขอ้ ๘ (๑๐) แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั

สกลนคร วา่ดว้ยเงินรายไดม้หาวิทยาลยั  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 ขอ้  ๑๙  ใหอ้ธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี�   เป็นผูว้ินิจฉยัในกรณีเกิดปัญหาในทาง

ปฏิบติัและออกประกาศเพิ�มเติม 

 

  ประกาศ  ณ  วนัที�  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

                   (รองศาสตราจารยสุ์จินต ์ สิมารักษ)์ 

             อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  รักษาการแทน 

                นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 



 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร     

ว่าด้วยวนัิยนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

เพื�อใหน้กัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร เป็นนกัศึกษาที�ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

เคารพในสิทธิและหนา้ที�ของผูอื้�น  อยูร่่วมกนัดว้ยความสงบเรียบร้อย และมีความประพฤติดี  ปฏิบติัชอบ  

ธาํรงไวซึ้� งเกียรติ  ศกัดิ� ศรีและความมีระเบียบวนิยัของสถาบนัแห่งนี�  

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ประกอบกบั มติที�ประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ในคราวประชุม  ครั� งที�  ๕ / ๒๕๕๑   เมื�อวนัที�  

๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ จึงออกขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร วา่ดว้ยวินยันกัศึกษาไวด้งันี�  

ข้อ ๑  ขอ้บงัคบันี� เรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑” 

ข้อ ๒  ขอ้บงัคบันี� ให้ใชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ ๓  บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั�ง หรือประกาศอื�นใดที�ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี�  ใหใ้ชข้อ้บงัคบันี�

แทน 

ข้อ ๔  ในขอ้บงัคบันี�  

“มหาวิทยาลยั”   หมายความวา่   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

“อธิการบดี”   หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

“นกัศึกษา”   หมายความวา่  นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

“อาจารยที์�ปรึกษา”  หมายความวา่  คณาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครที�ไดรั้บ 

มอบหมายใหเ้ป็นที�ปรึกษาของนกัศึกษา 

“อาจารยที์�ปรึกษาหอพกั”  หมายความวา่  คณาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครที�ไดรั้บ 

แต่งตั�งหรือมอบหมายควบคุมดูแลหอพกันกัศึกษา 

ข้อ ๕  ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัฉบบันี�  และให้มีอาํนาจออกประกาศ   กาํหนดหลกัเกณฑ ์

และแนวปฏิบติั เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบันี�  ซึ� งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี�  

 

 

 

 



หมวด ๑ 

วนิัย 

ข้อ ๖  นกัศึกษาตอ้งรักษาวนิยัโดยเคร่งครัด ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งไดรั้บโทษตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี�  

ข้อ ๗  ในการเขา้ชั�นเรียน และหรือการเขา้ร่วมกิจกรรมใด ๆ นกัศึกษาตอ้งแต่งกายตามขอ้บงัคบัวา่

ดว้ยการแต่งกายนกัศึกษาและให้เหมาะสมในลกัษณะของสุภาพชน 

ข้อ ๘  นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที�ของตนเองและเคารพใน

สิทธิและหนา้ที�ของบุคคลอื�น มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอนัดีงามไม่ปฏิบติัตนในทางที�นาํมาซึ�งความเสื�อม

เสียชื�อเสียงและเกียรติคุณ ทั�งของตนเองและของมหาวทิยาลยั การกระทาํที�มีลกัษณะเป็นการหลอกลวงหรือ

เป็นภยัต่อสังคม ถือเป็นการกระทาํผดิวนิยัร้ายแรง 

ข้อ ๙  นกัศึกษาตอ้งรักษาไวซึ้�งความสงบเรียบร้อย ไมก่่อใหเ้กิดความแตกแยก หรือก่อการทะเลาะ

วิวาทในระหวา่งนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัดว้ยกนั รวมทั�งสถาบนัอื�น และบุคคลทั�วไป    การก่อความไม่สงบ 

การก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือการแสดงพฤติกรรมในลกัษณะ นกัเลง อนัธพาล ผูมี้อิทธิพล โดยพกพา แสดง 

หรือใชอ้าวธุ ถือเป็นการกระทาํผิดวนิยัร้ายแรง 

ข้อ ๑๐  นกัศึกษาตอ้งรักษาชื�อเสียง และเกียรติศกัดิ� ของตน มิใหไ้ดชื้�อวา่เป็นผูไ้มสุ่จริต หรือไม่

กระทาํการใด ๆ อนัไดชื้�อว่าเป็นผูป้ระพฤติชั�วกรณีดงัต่อไปนี�  

๑๐.๑  ทุจริตในการศึกษาหรือการสอบ 

๑๐.๒  ประพฤติผิด หรือประพฤติเสื�อมเสียในทางชูส้าว 

๑๐.๓  ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสื�อมเสียชื�อเสียงหรือมีหนี� สินรุงรัง 

๑๐.๔  ประพฤติตนหมกมุน่ในการพนนั หรืออบายมุข 

๑๐.๕ เสพสุราหรือของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได ้และก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ 

ผูอื้�น 

 ๑๐.๖  กระทาํการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหท้รัพยสิ์น ประโยชน ์และความเป็นปกติสุขของ

ส่วนรวมไดร้ับความเสียหาย 

 ๑๐.๗  กระทาํความผิดอาญา อนัทาํใหเ้กิดความเสื�อมเสียต่อชื�อเสียง และเกียรติคุณของ

มหาวิทยาลยั เวน้แต่ความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 

 ๑๐.๘  ประพฤติตนในลกัษณะที�เป็นปฏิปักษต่์อเกียรติ  ศกัดิ� ศรีของความเป็นนกัศึกษาหรือ

เป็นปฏิปักษต่์อการศึกษา 

 ๑๐.๙  เสพสุรา หรือของมึนเมาภายในมหาวิทยาลยั ซึ� งอาจารยห์รือเจา้หนา้ที�ไดต้กัเตือนแลว้ 

เป็นเหตุใหเ้สื�อมเสียชื�อเสียงแก่ตนเองหรือแก่ส่วนรวม 

๑๐.๑๐  ลกัทรัพย ์

๑๐.๑๑  ก่อเหตุทะเลาะวิวาทถึงขั�นชกต่อยหรือทาํร้ายร่างกายผูอื้�น 



 ๑๐.๑๒  ก่อกวนความสงบเรียบร้อยในบริเวณมหาวิทยาลยั ส่งเสียงดงัหรือตะโกนส่งเสียง

ดงัดว้ยถอ้ยคาํไมสุ่ภาพหรือไมเ่หมาะสม หรือขบัขี�รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์โดยเร่งเครื�องยนตใ์ห้เกิดเสียงดงั

รบกวนผูอื้�นทั�งเวลาปกติและยามวิกาล 

 ๑๐.๑๓  ครอบครองอาวธุร้ายแรงโดยสภาพ เช่น มีด ดาบ ปืน ตลอดจนอาวธุที�ใชใ้นราชการ

สงครามและวตัถุระเบิด 

๑๐.๑๔ บุกรุกเขา้ไปในที�พกัอาศยั หรือที�รโหฐานอนัเป็นการรบกวนผูอื้�น ซึ�งอยูโ่ดยปกติสุข 

 ๑๐.๑๕  กระทาํการดว้ยประการใด ๆ อนัมีลกัษณะก่อใหเ้กิดทะเลาะววิาทระหวา่งนกัศึกษา 

ไมว่า่จะเป็นการใช ้บงัคบั ขู่เขญ็ หรือยยุงส่งเสริม 

 ๑๐.๑๖  ทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ทาํใหเ้สื�อมค่า หรือทาํให้ไร้ประโยชน ์ซึ� งทรัพยข์องผูอื้�นหรือ

ของส่วนราชการ 

๑๐.๑๗  นดัชุมนุม ปลุกระดม เพื�อที�จะใหมี้การกระทาํผดิความตาม ขอ้ ๑๐.๑  ถึง ขอ้ ๑๐.๑๖ 

๑๐.๑๘  มียาเสพติดไวใ้นครอบครอง 

ข้อ ๑๑  นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตนต่อคณาจารย ์รวมทั�งต่อเจา้หนา้ที�อื�น ๆ ของมหาวิทยาลยั ดว้ยความ

สุภาพ อ่อนโยน ไม่แสดงกิริยาอาการกระดา้งกระเดื�อง ลบหลู ่หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ  อนัเป็นการดู

หมิ�น หรือหมิ�นประมาท หรือแสดงพฤติกรรมที�ไม่สมควรประการอื�น ๆ 

หมวด ๒ 

โทษทางวนิัย 

ข้อ ๑๒ โทษฐานกระทาํผิดวินยั มี ๕ สถานคือ 

๑๒.๑  ทาํทณัฑบ์น 

๑๒.๒  ภาคทณัฑ ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเชิญผูป้กครองมารับทราบพฤติกรรม 

๑๒.๓  พกัการศึกษา มีกาํหนดตั�งแต่หนึ�งภาคการศึกษา ถึง สามปีการศึกษา 

 ๑๒.๔  ยบัย ั�งการเสนอใหไ้ดรั้บปริญญาบตัร อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร มีกาํหนด

ตั�งแต่หนึ�งภาคการศึกษาถึงสามปีการศึกษา 

๑๒.๕  ลบชื�อออกจากการเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 

ข้อ ๑๓  นกัศึกษาที�กระทาํผิดวินยัตามขอ้บงัคบันี�  จะถกูพิจารณาและลงโทษตามควรแก่พฤติการณ์

และความร้ายแรงแห่งการกระทาํ ดงันี�  

๑๓.๑  การกระทาํผิดตามขอ้ ๑๐.๑ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการนั�น 

 ๑๓.๒  การกระทาํผิดตามขอ้ ๑๐.๒  ถึงขอ้ ๑๐.๘ หรือกรณีอื�นที�มีพฤติการณ์ร้ายแรงใน

ระดบัเดียวกนั ใหพิ้จารณาและลงโทษตามขอ้ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 

 ๑๓.๓  การกระทาํผิดตามขอ้ ๑๐.๙ ถึงขอ้ ๑๐.๑๒ หรือกรณีอื�นที�มีพฤติการณ์ร้ายแรงใน

ระดบัเดียวกนั ใหพิ้จารณาและลงโทษตามขอ้ ๑๒.๓-๑๒.๔ 



 ๑๓.๔  การกระทาํผิดตามขอ้ ๑๐.๑๓ ถึงขอ้ ๑๐.๑๘ หรือกรณีตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดของ

ศาลให้ลงโทษจาํคุก หรือกรณีอื�นที�มีพฤติการณ์ร้ายแรงในระดบัเดียวกนั ใหพ้ิจารณาและลงโทษตามขอ้๑๒.๕ 

 ๑๓.๕  การกระทาํผิดตามขอ้ ๘  และขอ้ ๙ ใหพ้ิจารณาและลงโทษตามขอ้ ๑๒.๔ – ๑๒.๕  

 ๑๓.๖  การกระทาํอนัไม่เหมาะสมตามขอ้ ๑๑  ใหพ้ิจารณาเป็นความผิดทางวินยัโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ้ ๑๔  อาจกาํหนดโทษทางวินยัตามขอ้ ๑๒.๑  ถึงขอ้ ๑๒.๔  ไดต้ามความ

ร้ายแรง 

      ในกรณีที�เห็นสมควร ผูม้ีอาํนาจสั�งลงโทษอาจกาํหนดใหน้กัศึกษากระทาํกิจกรรมบริการสังคม 

หรือสาธารณะประโยชน ์หรืออาจกาํหนดใหน้กัศึกษาไปรายงานตวัต่อบุคคลหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเป็น

ครั� งคราว 

หมวด ๓ 

การรักษาวนัิย 

ข้อ ๑๔  ใหค้ณะกรรมการที�มหาวิทยาลยัแต่งตั�งซึ� งประกอบดว้ยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

อาจารยฝ่์ายวินยันกัศึกษา คณบดีหรือรองคณบดีที�ไดรั้บมอบหมาย อาจารยที์�ปรึกษา และอาจารย ์ที�ปรึกษา

หอพกั  มีอาํนาจหนา้ที�สอดส่อง ดูแล สังเกตการณ์ และขจดัเหตุที�อาจก่อใหเ้กิดการกระทาํผดิวินยั   ตามควร

แก่กรณี 

ข้อ ๑๕  เมื�อปรากฏวา่มีนกัศึกษากระทาํผิดวินยั ใหอ้าจารยที์�ปรึกษาของนกัศึกษา ผูน้ั�น อาจารยที์�

ปรึกษาหอพกักรณีที�นักศึกษาผูน้ั�นพกัอยูห่อพกัมหาวิทยาลยั และคณบดีที�นกัศึกษาผูน้ั�นศึกษาอยูห่รือผูที้�

คณบดีมอบหมายทาํการรวบรวม และสรุปขอ้เทจ็จริง รวมทั�งพยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง แลว้รายงาน

มหาวิทยาลยัเพื�อทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๖  เมื�อไดรั้บรายงานตามขอ้ ๑๕ แลว้ ใหอ้ธิการบดีหรือผูที้�อธิการบดีมอบหมายพิจารณา

ความผิดและระดบัโทษ และมีคาํสั�งลงโทษทางวินยั ตามความหนกัเบาของการกระทาํผดิ 

 อธิการบดีหรือผูที้�อธิการบดีมอบหมายอาจแต่งตั�งคณะกรรมการขึ�น เพื�อพิจารณากรณีความผิดและ

ระดบัโทษดงักล่าวในวรรคก่อน หรือพิจารณากาํหนดใหน้กัศึกษากระทาํกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณะ

ประโยชน ์หรือกาํหนดให้นกัศึกษาไปรายงานตวัตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ ๑๓ วรรคทา้ย และเสนอความเห็นต่อ

ผูมี้อาํนาจสั�งลงโทษก่อนกไ็ด ้ คาํสั�งลงโทษทางวินยัตามขอ้บงัคบันี�  ใหถื้อเป็นที�ยติุ 

 

  ประกาศ ณ วนัที� ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

            (ศาสตราจารยศุ์ภมาศ  พนิชศกัดิ�พฒันา) 

            นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 



                                           

 

 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วย  เครื�องแบบ  เครื�องหมาย และเครื�องแต่งกายนักศึกษา 

 พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
........................................................................... 

 

  เพื�อให้การแต่งกายของนกัศึกษาภาคปกติในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัมีความ

เป็นระเบียบสวยงามและปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  อา้งตามความในมาตรา ๔๒  และอาศยัอาํนาจตามมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญติั

มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมติสภามหาวิทยาลยัในคราวประชุม ครั� งที� ๙/๒๕๕๓  เมื�อวนัที�  

๒๔  กนัยายน  ๒๕๕๓  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งันี�  

  ขอ้  ๑  ขอ้บงัคบันี�  เรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ว่าดว้ย เครื�องแบบ 

เครื�องหมาย และเครื�องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

  ขอ้  ๒  ให้ใชข้อ้บงัคบันี� ตั�งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นตน้ไป 

  ขอ้  ๓  บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือคาํสั�งอื�นใดที�ขดัหรือแยง้กบัความตามขอ้บงัคบันี�

ให้ใชค้วามตามขอ้บงัคบันี� แทน 

  ขอ้  ๔  ในขอ้บงัคบันี�  

   “มหาวิทยาลยั” หมายความว่า  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

   “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

   “นกัศึกษา” หมายความว่า  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคปกติของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  ขอ้  ๕  เครื�องแบบ  เครื�องหมายและเครื�องแต่งกายนกัศึกษาชายชั�นปีที� ๑ ประกอบดว้ย 

   (๑)  เสื�อ  ทาํดว้ยผา้สีขาวเนื�อเกลี�ยง  คอเสื�อแบบคอเชิ�ตปลายแหลม  มีกระเป๋า

ติดทางอกดา้นซา้ย  แขนสั�นหรือแขนยาว 

   (๒)  เนคไท  ทาํดว้ยผา้  สีเขียวเขม้  เนื�อเกลี�ยง 

   (๓)  เขม็ขดั  ทาํดว้ยหนงัเกลี�ยงสีดาํ  หวัเขม็ขดัทาํดว้ยโลหะเป็นรูปสี�เหลี�ยมมี

ตรามหาวิทยาลยัอยูต่รงกลาง 



                                           

 

   (๔)  กางเกงขายาวทรงสุภาพ ทาํดว้ยผา้เกลี�ยงสีดาํ หรือสีกรมท่าหรือสีอื�นที�

มหาวิทยาลยัเห็นควร  ไม่ใชผ้า้ยนีส์ 

   (๕)  ถุงเทา้สีดาํ  สีกรมท่า  ไม่มีลวดลาย 

   (๖)  รองเทา้หนงั  หรือรองเทา้ผา้ใบ  หุ้มส้น  สีดาํ  หรือสีอื�นที�มหาวิทยาลยัเห็น

ควร ไม่มีลวดลาย 

  ขอ้  ๖  การแต่งกายของนกัศึกษาชายชั�นปีที� ๒ ถึงชั�นปีที� ๕ ให้ใชต้ามขอ้ ๕ โดยอนุโลม

และอาจจะมีเงื�อนไขเพิ�มเติมไดอี้กโดยจดัทาํเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 

  ขอ้  ๗  เครื�องแบบ เครื�องหมายและเครื�องแต่งกายของนกัศึกษาชายในงานพิธีของ

มหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

  ขอ้  ๘  เครื�องแบบ  เครื�องหมายและเครื�องแต่งกายนกัศึกษาหญิงชั�นปีที� ๑ ประกอบดว้ย 

   (๑)  เสื�อ  ทาํดว้ยผา้สีขาวเนื�อเกลี�ยง  คอเสื�อแบบคอเชิ�ตปลายแหลม  ติดกระดุม

ทาํดว้ยโลหะ  ดุนนูนเป็นรูปตรามหาวิทยาลยั  หนา้อกดา้นซ้ายติดเขม็ทาํดว้ยโลหะตรามหาวิทยาลยั 

   (๒)  เขม็ขดั ทาํดว้ยหนงัเกลี�ยงสีดาํ  หัวเขม็ขดัทาํดว้ยโลหะเป็นรูปสี�เหลี�ยมมี

ตรามหาวิทยาลยัอยูต่รงกลาง 

   (๓)  กระโปรง  จีบรอบทาํดว้ยผา้สีดาํ เนื�อเกลี�ยงหรือสีกรมท่าหรือสีอื�นที�

มหาวิทยาลยัเห็นควร 

   (๔)  รองเทา้หนงัหรือรองเทา้ผา้ใบหุ้มส้น สีขาว และถุงเทา้สีขาวไม่มีลวดลาย 

  ขอ้  ๙  การแต่งกายนกัศึกษาหญิงชั�นปีที� ๒ ถึงชั�นปีที� ๕  ให้ใชต้ามขอ้ ๘ โดยอนุโลม

และอาจจะมีเงื�อนไขเพิ�มเติมไดอี้กโดยจดัทาํเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 

  ขอ้  ๑๐  เครื�องแบบ  เครื�องหมายและเครื�องแต่งกายของนกัศึกษาหญิงในงานพิธีของ

มหาวิทยาลยั  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

  ขอ้  ๑๑  นกัศึกษาที�นบัถือลทัธิหรือศาสนาที�มีการกาํหนดการแต่งกายเฉพาะใหส้ามารถ

ใชล้กัษณะการแต่งกายที�แตกต่างจากขอ้บงัคบันี� ไดแ้ละมหาวิทยาลยัอาจจะกาํหนดเงื�อนไขเพิ�มเติมไดโ้ดย

ไม่ขดักบัลกัษณะการแต่งกายเฉพาะตามลทัธิหรือศาสนานั�น ๆ 

  ขอ้  ๑๒  นกัศึกษาโครงการ กศ.ป. , กศ.ปท., นกัศึกษาภาคสมทบและภาคพิเศษให้มี

สิทธิ แต่งกายตามขอ้บงัคบันี�ได ้

  ขอ้  ๑๓  รายละเอียดอื�น ๆ เกี�ยวกบัเครื�องแบบ  เครื�องหมายและเครื�องแต่งกายนกัศึกษา

รวมทั�งการอนุญาตให้มีชุดแต่งกายปฏิบติัการของนกัศึกษาคณะ หรือสาขาวิชาต่าง ๆ ใหจ้ดัทาํเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลยัโดยคาํนึงถึงความเหมาะสม ประหยดั สุภาพเรียบร้อยและไม่ขดักบัหลกัการแห่ง

ขอ้บงัคบันี�  



                                           

 

  ขอ้  ๑๔  นกัศึกษาที�ไม่แต่งกายตามขอ้บงัคบันี�และประกาศมหาวิทยาลยั  เรื�อง 

เครื�องแบบ  เครื�องหมาย  และเครื�องแต่งกายนักศึกษา  เป็นผูก้ระทาํผิดวินยันักศึกษาตามขอ้ ๖ ขอ้ ๗ และ

ขอ้ ๑๐.๘  จะไดรั้บการพิจารณาโทษตามขอ้ ๑๓  แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ว่าดว้ยวินยั

นกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ขอ้  ๑๕  บุคคลที�ไม่ไดเ้ป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัแต่งกายดว้ยเครื�องแบบ 

เครื�องหมาย และเครื�องแต่งกายตามขอ้บงัคบันี� และประกาศมหาวิทยาลยั เรื�อง เครื�องแบบ  เครื�องหมาย  และ

เครื�องแต่งกายนกัศึกษา  มีความผดิตามมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

  ขอ้  ๑๖  ให้อธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบันี� และเป็นผูว้ินิจฉัยชี�ขาดกรณีเกิด

ปัญหาจากการใชข้อ้บงัคบันี� และออกประกาศมหาวิทยาลยัเพิ�มเติม 

 

  ประกาศ  ณ วนัที�  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

                   (รองศาสตราจารยสุ์จินต ์ สิมารักษ)์ 

           อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  รักษาการแทน 

             นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

เรื�อง  เครื�องแบบ  เครื�องหมาย และเครื�องแต่งกายนักศึกษา 

 

  เพื�อให้การแต่งกายของนกัศึกษามีความเหมาะสมตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

ว่าด้วย  เครื� องแบบ เครื� องหมาย และเครื� องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลยัในคราวประชุม  ครั� งที� ๙/๒๕๕๓  เมื�อวนัที�  ๒๔  กนัยายน  ๒๕๕๓  มหาวิทยาลยัจึงออกประกาศ

ไวด้งันี�  

  ขอ้  ๑  ประกาศนี�   เรียกวา่  “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เรื�อง  เครื�องแบบ  

เครื�องหมาย และเครื�องแต่งกายนกัศึกษา” 

  ขอ้  ๒  ใหใ้ชเ้ครื�องแบบ  เครื�องหมาย  และเครื�องแต่งกายนกัศึกษาตามประกาศนี�ตั�งแต่ภาค

เรียนที� ๒/๒๕๕๓  เป็นตน้ไป 

  ขอ้  ๓  เครื�องแบบ  เครื�องหมาย  และเครื�องแต่งกายของนกัศึกษาชายชั�นปีที� ๑ ใหเ้ป็นดงันี�  

   (๑)  เสื�อ  ทาํดว้ยผา้สีขาวเนื�อเกลี�ยงคอเสื�อแบบเชิ�ตปกแหลม มีกระเป๋าติดอกดา้นซา้ย  

แขนสั�นหรือแขนยาว  เวลาสวมให้ชายเสื�อไวใ้นกางเกง 

   (๒)  เนคไท  ทาํดว้ยผา้สีเขียวเขม้เนื�อเกลี�ยง  ขนาดความกวา้งประมาณ ๖.๕ 

เซนติเมตร  ปลายแหลม  ติดเขม็กลดัทาํดว้ยโลหะตรามหาวิทยาลยั  ขนาดความกวา้งประมาณ  ๑.๓  เซนติเมตร  

ตรงกลางเนคไท 

   (๓)  เขด็ขดั  ทาํดว้ยหนงัสีดาํเกลี�ยง  ขนาดความกวา้งประมาณ ๓.๘  เซนติเมตร  หวั

เขม็ขดัทาํดว้ยโลหะไร้สนิมรูปสี� เหลี�ยมขนาดประมาณ ๔.๐ x ๔.๐  เซนติเมตร  มีตรามหาวทิยาลยัอยูต่รงกลาง 

   (๔)  กางเกง  ขายาวทรงสุภาพทาํดว้ยผา้สีดาํเนื�อเกลี�ยง หรือสีกรมท่าเนื�อเกลี�ยงหา้ม

ใชผ้า้ยนีส์ 

   (๕)  ถุงเทา้  สีดาํ  หรือสีกรมท่าไมมี่ลวดลาย 

   (๖)  รองเทา้  ทาํดว้ยหนงัหรือผา้ใบ  สีดาํ หุม้ส้นและหุม้ปลายเทา้ไม่มีลวดลาย 

  ขอ้  ๔  การแต่งกายของนกัศึกษาชายชั�นปีที�  ๒ ถึงชั�นปีที� ๕  ใหใ้ชต้ามขอ้ ๓ และอนุญาต

เพิ�มเติมดงันี�  

   (๑)  ใชเ้นคไท หรือไมใ่ชก้ไ็ด ้

   (๒)  กางเกงขายาวทรงสุภาพทาํดว้ยผา้เนื�อเกลี�ยงสีดาํ หรือสีเขม้อื�น ๆ 



                                           

 

   (๓)  รองเทา้ทาํดว้ยหนงัหรือผา้ใบสีดาํหุม้ส้นหุม้ปลายเทา้ทรงสุภาพ หรือรองเทา้

กีฬา  สีและทรงสุภาพ หุ้มส้นและหุ้มปลายเทา้ 

  ขอ้  ๕   การแต่งกายของนกัศึกษาชายทุกชั�นปีในงานพิธีของมหาวิทยาลยัใหใ้ชก้ารแต่งกาย

ตามขอ้ ๓  เวน้แต่เสื�อใหใ้ชเ้ฉพาะเสื�อแขนยาวสีขาวเนื�อเกลี�ยง 

  ขอ้  ๖  เครื�องแบบ  เครื�องหมาย  และเครื�องแต่งกายนกัศึกษาหญิงชั�นปีที� ๑ ใหเ้ป็นดงันี�  

   (๑) เสื�อ ทาํดว้ยผา้สีขาวเนื�อเกลี�ยง  คอเสื�อแบบคอเชิ�ตปลายแหลม  มีสาบหนา้

ดา้นขวาติดกระดุมทาํดว้ยโลหะไร้สนิมดุนนูนรูปตรามหาวทิยาลยัขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ ๑.๓  

เซนติเมตร  จาํนวน  ๔ – ๕ เมด็  แขนเสื�อสั�นเหนือขอ้ศอกประมาณ ๔.๐ – ๕.๐ เซนติเมตร  ปลายแขนพบัเขา้ดา้น

ในไม่มีจีบหรือรูดบนไหล่ ปลายแขนดา้นหนา้และดา้นหลงัเรียบไมมี่เกลด็ไม่มจีีบ  ตวัเสื�อไม่รัดรูป  เวลาสวมใส่

ชายเสื�อไวใ้นกระโปรง คอเสื�อติดเขม็ตรามหาวิทยาลยัขนาดความกวา้งประมาณ ๑.๓  เซนติเมตร  หนา้อกเสื�อ

ดา้นซา้ยติดเขม็ตรามหาวิทยาลยัขนาดประมาณ ๒.๕  เซนติเมตร 

   (๒)  เขม็ขดั  ทาํดว้ยหนงัเกลี�ยงสีดาํขนาดความกวา้งประมาณ ๓.๘ เซนติเมตร  หวั

เขม็ขดัทาํดว้ยโลหะไร้สนิมรูปสี� เหลี�ยมขนาดประมาณ ๔.๐ x ๔.๐ เซนติเมตรมีตรามหาวิทยาลยัอยูต่รงกลาง 

   (๓)  กระโปรง  ทาํดว้ยผา้สีดาํหรือสีกรมท่าเนื�อเกลี�ยง จีบรอบเอว ชายกระโปรง ยาว

คลมุเข่าประมาณ  ๑๐.๐  เซนติเมตร 

   (๔)  รองเทา้  ทาํดว้ยหนงัหรือผา้ใบสีขาวลว้น หุม้ส้น  และหุม้ปลายเทา้ทรงสุภาพ  

ไมใ่ชร้องเทา้กีฬา 

   (๕)  ถุงเทา้  สีขาวไม่มีลวดลาย  สวมพน้ขอบรองเทา้  ๕.๐ – ๑๐.๐  เซนติเมตร 

  ขอ้  ๗  การแต่งกายนกัศึกษาหญิงชั�นปีที�  ๒  ถึงชั�นปีที� ๕  ใหใ้ชต้ามขอ้  ๖  และอนุญาต

เพิ�มเติมดงันี�  

   (๑)  กระโปรง  ให้ใชก้ระโปรงเขา้รูปได ้ทาํดว้ยผา้เนื�อเกลี�ยงไม่มีลวดลายสีดาํ  สี

กรมท่า ความยาวชายกระโปรงกึ�งกลางหวัเข่า  อนุโลมใหสั้�นหรือยาวกว่าที�กาํหนดไม่เกิน  ๕.๐ เซนติเมตร 

   (๒)  รองเทา้  ทาํดว้ยหนงัสีดาํ สีเขม้โทนดาํไม่มีลวดลายหุ้มปลายเทา้  และหุม้ส้น 

ส้นใหญ่สูงไม่เกิน  ๕  เซนติเมตร 

   (๓)  ใส่ถงุเทา้สีขาว หรือไม่ใส่กไ็ด ้

  ขอ้  ๘  การแต่งกายของนกัศึกษาหญิงในงานพิธีของมหาวิทยาลยั เป็นดงันี�  

   (๑)  นกัศึกษาชั�นปีที�  ๑  ใชก้ารแต่งกายตามขอ้ ๖  และติดกระดุมคอเสื�อดว้ยกระดุม

โลหะตรามหาวิทยาลยัเพิ�มอีก  ๑  เมด็ 

   (๒)  นกัศึกษาชั�นปีที� ๒  ถึงปีที� ๕  ใชเ้ครื�องแต่งกายตามขอ้ ๗  และติดกระดุมคอเสื�อ

ดว้ยกระดุมโลหะตรามหาวทิยาลยัเพิ�มอีก  ๑  เมด็ 

  ขอ้  ๙  นกัศึกษาที�ปฏิบติังานในงานพิธีของมหาวิทยาลยั อาจใชชุ้ดสากลทรงมาตรฐาน 

ใชเ้นคไทและรองเทา้ตามระเบียบการแต่งกายนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัได ้ทั�งนี�ให้เป็นไปตามความเหมาะสม 



                                           

 

  ขอ้  ๑๐  นกัศึกษาผูน้บัถือลิทธิหรือศาสนาที�มีบทบญัญติัเกี�ยวกบัการแต่งกายไวโ้ดยเฉพาะทั�ง

ชายและหญิงใหข้ออนุญาตการแต่งกายตามลทัธิหรือศาสนาตอ่มหาวิทยาลยัผา่นกองพฒันานกัศึกษาเพื�อพิจารณา

ปรับปรุงการแต่งกายใหเ้หมาะสม  ทั�งนี�ตอ้งไม่ขดัต่อหลกัการของลทัธิหรือศาสนานั�น ๆ 

  ขอ้  ๑๑  ในกรณีที�คณะหรือสาขาวชิามีความจาํเป็นตอ้งให้นกัศึกษาในคณะหรือสาขาวิชามีชุด

แต่งกายเพื�อการปฏิบติังานหรือกระบวนการเรียนรู้ภาคปฏิบติั หรือเพื�อจุดประสงคอื์�น  ใหป้ระธานสาขาวิชาขอ

อนุญาตใชเ้ครื�องแบบการแต่งกายต่อมหาวิทยาลยัผา่นความเห็นชอบของคณบดี  กองพฒันานกัศึกษา  โดยการ

ขออนุญาตตอ้งมีขอ้มลูและขอ้กาํหนดดงันี�  

   (๑)  ความจาํเป็นหรือจุดประสงคท์ั�งนี�ตอ้งเกี�ยวกบัการศึกษา 

   (๒)  รูปแบบและสี  เสื�อ  กางเกง  รองเทา้  และส่วนประกอบอื�นๆ ทั�งนี�ตอ้งคาํนึงถึง

ความเหมาะสมดา้นเอกลกัษณ์ความเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ประโยชน์การใชส้อยและราคา  โดยตอ้งไม่

ทาํใหเ้กิดความเดือดร้อนดา้นค่าใชจ่้ายของผูป้กครองของนกัศึกษา 

   (๓)  กาํหนดวนัที�จะใชแ้ต่งกายหรือใชท้าํกิจกรรมในแต่ละสัปดาห ์

           การพิจารณาอนุญาตหรือแกไ้ขเปลี�ยนแปลงให้เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของรอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาโดยความเห็นชอบของอธิการบดี 

 

  ประกาศ  ณ วนัที�  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

 

       (นายปัญญา  มหาชยั) 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 


