ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางด้ านกีฬา
พ.ศ.๒๕๔๘
-----------------------โดยที่เป็ นการสมควรออกระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริ มนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางด้ านกีฬา อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนีเ้ รี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วยการส่งเสริ มนักศึกษาที่ มี
ผลงานดีเด่นทางด้ านกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในระเบียบนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางด้ านกีฬา
“คณาจารย์ ประจ า” หมายถึ ง ข้ าราชการในต าแหน่งทางวิ ชาการตามพระราชบัญญัติระเบี ยบ
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ทังในภาคการศึ
้
กษาปกติและภาค
การศึกษาสมทบ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ให้ มหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการส่งเสริ มนักศึกษาที่
มีผลงานดีเด่นทางด้ านกีฬา” ประกอบด้ วย
(๑) รองอธิการบดีที่ได้ รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็ นประธาน
(๒) บุคลากรด้ านกีฬาของมหาวิทยาลัย จานวนสองคน
(๓) ผู้แทนคณาจารย์ประจา จานวนสองคน
(๔) นายกองค์การนักศึกษา
ให้ คณะกรรมการแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ เป็ นเลขานุการ
การแต่งตังคณะกรรมการตามวรรคหนึ
้
่ง ให้ ดาเนินการภายในระยะเวลาหกสิบวันก่อนที่ประธานและ
กรรมการจะครบวาระ หรื อภายในหกสิบวันหลังจากประธานหรื อกรรมการพ้ นจากตาแหน่งแล้ วแต่กรณี

ข้ อ ๕ ประธานและกรรมการ มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้ รับแต่งตังใหม่
้ อีกได้
นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระตามวรรคหนึง่ ประธานและกรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก
(๔) มหาวิ ทยาลัยให้ ออกเพราะมี ความประพฤติ เสื่ อมเสี ย หรื อ บกพร่ องต่อหน้ าที่ หรื อหย่ อน
ความสามารถ
(๕) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๖) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๗) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ ายแรง หรื อถูกสั่งให้ ออกเพราะมี มลทินหรื อมัวหมองในกรณี ที่ถูก
สอบสวนทางวินยั อย่างร้ ายแรง
ข้ อ ๖ ในกรณีที่ประธานหรื อกรรมการพ้ นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ มหาวิทยาลัยดาเนินให้ ได้ มา
ซึง่ ประธานและกรรมการ แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่วาระของประธานหรื อกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งนันจะเหลื
้
ออยู่น้อย
กว่าเก้ าสิบวัน
ให้ ผ้ ไู ด้ รับแต่งตังตามวรรคหนึ
้
ง่ อยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซงึ่ ตนแทน
ข้ อ ๗ ให้ คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) ส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางด้ านกีฬา
(๒) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละคัด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ทางด้ านกี ฬ า เพื่ อ น าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิให้ ได้ รับประกาศเกียรติคณ
ุ ยกเว้ นค่าธรรมเนียมนักศึกษาหรื อค่าหน่วยกิตหรื อได้ รับ
รางวัลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวมทังมี
้ อานาจเสนอให้ ระงับสิทธิ์ ที่นกั ศึกษาได้ รับ
(๓) ติดตามและตรวจสอบความประพฤติของนักศึกษาที่ได้ รับสิทธิ์ตามข้ อ ๑๐
(๔) แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดาเนินการใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ
(๕) สรุปผลการดาเนินงานและนาเสนอมหาวิทยาลัยทุกสิ ้นปี การศึกษา
(๖) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นเกี่ยวกับการส่งเสริ มนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางด้ านกีฬาหรื อตามที่อธิการบดี
มอบหมาย
ข้ อ ๘ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้ รับการพิจารณาและคัดเลือก ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(๑) อายุไม่เกิน ยี่สิบแปดปี ในขณะที่นกั ศึกษายื่นขอหรื อคณะกรรมการเสนอชื่อ ให้ มีสิทธิ์ ได้ รับการ
พิจารณาและคัดเลือก
(๒) จะต้ องเป็ นนักศึกษาที่ได้ รับคัดเลือกเป็ นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรื อยุวชนทีมชาติ และ
ได้ เข้ าแข่งขันกีฬานานาชาติ หรื อได้ รับรางวัลชนะเลิศ (ตาแหน่งที่หนึ่ง) หรื อรองชนะเลิศ (ตาแหน่งที่สอง, ตาแหน่ง

ที่สาม) ในการแข่งขันกีฬาที่สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจัด กีฬามหาวิทยาลัย หรื อกีฬาตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
(๓) ในภาคเรี ยนที่มีการคัดเลือกในระดับปริ ญญาตรี ต้องมีผลการเรี ยนสะสมไม่น้อยกว่าสองจุดศูนย์
ศูนย์ ระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่าสามจุดศูนย์ศนู ย์ และระดับปริญญาเอกไม่น้อยกว่าสามจุดห้ าศูนย์
(๔) มีความประพฤติดี
ข้ อ ๙ นักศึกษาซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและได้ รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยจะได้ รับประกาศเกียรติคณ
ุ ได้ รับ
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมนักศึกษา ค่าหน่วยกิต หรื อได้ รับรางวัลอื่นตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
นักศึกษาที่ได้ รับคัดเลือกเป็ นนักกี ฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรื อยุวชนทีมชาติ และได้ เข้ าแข่งขัน
กีฬานานาชาติ ให้ ได้ รับการยกเว้ นดังต่อไปนี ้
(๑) ในระดับปริญญาตรี ให้ ได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมนักศึกษา และค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
(๒) ในระดับบัณฑิตศึกษาให้ ได้ รับการยกเว้ นร้ อยละแปดสิบ ของค่าบารุ งการศึกษาบัณฑิตศึกษา
ของแต่ละหลักสูตร
นักศึกษาที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศ (ตาแหน่งที่หนึ่ง) หรื อเหรี ยญทอง ในการแข่งขันกีฬาที่สมาคมกีฬา
สมัครเล่นแห่งประเทศไทยจัด กี ฬามหาวิทยาลัย หรื อกี ฬาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้ ได้ รับการยกเว้ น
ดังต่อไปนี ้
(๑) ในระดับปริญญาตรี ให้ ได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมนักศึกษาและค่าหน่วยกิต ในภาคการศึกษา
สี่ภาคการศึกษาถัดไป
(๒) ในระดับปริ ญญาโทให้ ได้ รับการยกเว้ นร้ อยละหกสิบของค่าบารุงการศึกษาบัณฑิตศึกษาของแต่
ละหลักสูตร
(๓) ในระดับปริ ญญาเอกให้ ได้ รับการยกเว้ นร้ อยละห้ าสิบของค่าบารุ งการศึกษาบัณฑิตศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร
นักศึกษาที่ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศ (ตาแหน่งที่สอง) หรื อเหรี ยญเงิน ในการแข่งขันกีฬาที่สมาคมกีฬา
สมัครเล่นแห่งประเทศไทยจัดกี ฬามหาวิทยาลัย หรื อกี ฬาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้ ได้ รับการยกเว้ น
ดังต่อไปนี ้
(๑) ในระดับปริ ญญาตรี ให้ ได้ รั บการยกเว้ นค่าธรรมเนี ยมนักศึกษาในภาคการศึกษาสามภาค
การศึกษาถัดไป
(๒) ในระดับปริ ญญาโทให้ ได้ รับการยกเว้ นร้ อยละห้ าสิบของค่าบารุงการศึกษาบัณฑิตศึกษาของแต่
ละหลักสูตร
(๓) ในระดับปริ ญญาเอกให้ ได้ รับการยกเว้ นร้ อยละสี่สิบของค่าบารุงการศึกษาบัณฑิตศึกษาของแต่
ละหลักสูตร
นักศึกษาที่ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศ (ตาแหน่งที่สาม) หรื อเหรี ยญทองแดงในการแข่งขันกีฬาที่สมาคม
กีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเป็ นผู้จัด กีฬามหาวิทยาลัย หรื อกีฬาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้ ได้ รับการ
ยกเว้ นดังต่อไปนี ้

(๑) ในระดับปริญญาตรี ให้ ได้ รับการยกเว้ นค่าหน่วยกิต ในภาคการศึกษาสองภาคการศึกษาถัดไป
(๒) ในระดับปริ ญญาโทให้ ได้ รับการยกเว้ นร้ อยละสี่สิบของค่าบารุ งการศึกษาบัณฑิตศึกษาของแต่
ละหลักสูตร
(๓) ในระดับปริ ญญาเอกให้ ได้ รับการยกเว้ นร้ อยละสามสิบของค่าบารุงการศึกษาบัณฑิตศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร
นักศึกษาที่ได้ รับสิทธิ์ตามข้ อ ๑๐ ต้ องปฏิบตั ติ ามสัญญาที่ทาไว้ กบั มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๐ นักศึกษาได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิให้ เป็ นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางด้ านกีฬา และกาลัง
ศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนสุดท้ ายของหลักสูตรอาจได้ รับประกาศเกียรติคณ
ุ หรื อรางวัลอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อ ๑๑ มหาวิทยาลัยอาจระงับสิทธิ์ที่นกั ศึกษาได้ รับตามข้ อ ๑๐ ได้ ในกรณี ดังต่อไปนี ้
(๑) กระทาผิดกฎ ระเบียบ วินยั นักศึกษาอย่างร้ ายแรง
(๒) ประพฤติตวั ไม่เหมาะสม
(๓) พ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๔) ฝ่ าฝื นข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรื อคาสัง่ ใดของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริ มนักศึกษาที่
มีผลงานดีเด่นทางด้ านกีฬา
(๕) มีความสามารถด้ านกีฬาและสมรรถภาพทางกายต่ากว่าเกณฑ์เดิมที่คณะกรรมการกาหนด
(๖) ผลการเรี ยนสะสมต่ากว่าเกณฑ์ในข้ อ ๘(๓)
(๗) ผิดสัญญาที่ได้ ทาไว้ กบั มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๒ ในกรณี ที่ มหาวิ ทยาลัยระงับสิ ท ธิ์ ตามข้ อ ๑๐ นักศึกษายังคงสภาพเป็ นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการ ให้ นาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๔ ให้ อธิ การบดีรักษาการตามระเบียบนี ้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปั ญหาอันเกิดแต่การใช้
ระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

