
ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย การสง่เสริมนกัศกึษาท่ีมีผลงานดีเดน่ทางด้านกีฬา 

พ.ศ.๒๕๔๘ 
------------------------ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรออกระเบียบเก่ียวกบัการส่งเสริมนกัศึกษาท่ีมีผลงานดีเดน่ทางด้านกีฬา อาศยั
อ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย     
ราชภฏัสวนดสุิต จงึออกระเบียบไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการส่งเสริมนักศึกษาท่ีมี
ผลงานดีเดน่ทางด้านกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๘” 
   

 ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสง่เสริมนกัศกึษาท่ีมีผลงานดีเดน่ทางด้านกีฬา 
 “คณาจารย์ประจ า” หมายถึง ข้าราชการในต าแหน่งทางวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
 “นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ทัง้ในภาคการศึกษาปกติและภาค
การศกึษาสมทบ 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 ข้อ ๔  ให้มหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมนกัศกึษาท่ี
มีผลงานดีเดน่ทางด้านกีฬา” ประกอบด้วย 

(๑)  รองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นประธาน 
(๒)  บคุลากรด้านกีฬาของมหาวิทยาลยั จ านวนสองคน 
(๓)  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า จ านวนสองคน 
(๔)  นายกองค์การนกัศกึษา 
ให้คณะกรรมการแตง่ตัง้กรรมการคนหนึง่ เป็นเลขานกุาร 
การแตง่ตัง้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาหกสิบวนัก่อนท่ีประธานและ

กรรมการจะครบวาระ หรือภายในหกสิบวนัหลงัจากประธานหรือกรรมการพ้นจากต าแหนง่แล้วแตก่รณี  



 ข้อ ๕  ประธานและกรรมการ มีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละสามปี และอาจได้รับแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ 
 นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระตามวรรคหนึง่ ประธานและกรรมการพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ถกูจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ 
(๔)  มหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องต่อหน้าท่ีหรือหย่อน

ความสามารถ 
(๕)  เป็นบคุคลล้มละลาย 
(๖)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗)  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูก

สอบสวนทางวินยัอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ ๖  ในกรณีท่ีประธานหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้มหาวิทยาลยัด าเนินให้ได้มา
ซึง่ประธานและกรรมการ แล้วแตก่รณี เว้นแตว่าระของประธานหรือกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งนัน้จะเหลืออยู่น้อย
กวา่เก้าสิบวนั 

ให้ผู้ ได้รับแตง่ตัง้ตามวรรคหนึง่ อยูใ่นต าแหนง่เทา่กบัวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึง่ตนแทน 
 

 ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑)  สง่เสริมนกัศกึษาท่ีมีผลงานดีเดน่ทางด้านกีฬา 
 (๒)  ก าหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นทางด้านกีฬา เพ่ือน าเสนอ
มหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตัิให้ได้รับประกาศเกียรติคณุ ยกเว้นคา่ธรรมเนียมนกัศกึษาหรือคา่หน่วยกิตหรือได้รับ
รางวลัอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด รวมทัง้มีอ านาจเสนอให้ระงบัสิทธ์ิ ท่ีนกัศกึษาได้รับ 
 (๓)  ตดิตามและตรวจสอบความประพฤตขิองนกัศกึษาท่ีได้รับสิทธ์ิตามข้อ ๑๐   
 (๔)  แต่งตัง้คณะอนกุรรมการหรือบคุคลใดบคุคลหนึ่งเพ่ือด าเนินการใดๆ อนัอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ 
 (๕)  สรุปผลการด าเนินงานและน าเสนอมหาวิทยาลยัทกุสิน้ปีการศกึษา 
 (๖)  ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบัการส่งเสริมนกัศกึษาท่ีมีผลงานดีเดน่ทางด้านกีฬาหรือตามท่ีอธิการบดี
มอบหมาย 

 

 ข้อ ๘  นกัศกึษาท่ีมีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาและคดัเลือก ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
 (๑)  อายไุม่เกิน ย่ีสิบแปดปี ในขณะท่ีนกัศกึษาย่ืนขอหรือคณะกรรมการเสนอช่ือ ให้มีสิทธ์ิได้รับการ
พิจารณาและคดัเลือก 
 (๒)  จะต้องเป็นนกัศกึษาท่ีได้รับคดัเลือกเป็นนกักีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือยวุชนทีมชาติ  และ
ได้เข้าแขง่ขนักีฬานานาชาติ หรือได้รับรางวลัชนะเลิศ (ต าแหน่งท่ีหนึ่ง) หรือรองชนะเลิศ (ต าแหน่งท่ีสอง, ต าแหน่ง



ท่ีสาม) ในการแข่งขนักีฬาท่ีสมาคมกีฬาสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยจดั กีฬามหาวิทยาลยั หรือกีฬาตามประกาศ
ของมหาวิทยาลยั 
 (๓)  ในภาคเรียนท่ีมีการคดัเลือกในระดบัปริญญาตรีต้องมีผลการเรียนสะสมไม่น้อยกว่าสองจดุศนูย์
ศนูย์  ระดบัปริญญาโทไมน้่อยกวา่สามจดุศนูย์ศนูย์  และระดบัปริญญาเอกไมน้่อยกว่าสามจดุห้าศนูย์ 
 (๔)  มีความประพฤติดี 
 

 ข้อ ๙  นกัศึกษาซึ่งมีคณุสมบตัิและได้รับอนุมตัิจากมหาวิทยาลยัจะได้รับประกาศเกียรติคณุ ได้รับ
ยกเว้นคา่ธรรมเนียมนกัศกึษา คา่หนว่ยกิต หรือได้รับรางวลัอ่ืนตามเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
 นกัศึกษาท่ีได้รับคดัเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือยุวชนทีมชาติ และได้เข้าแข่งขัน
กีฬานานาชาต ิให้ได้รับการยกเว้นดงัตอ่ไปนี ้
 (๑)  ในระดบัปริญญาตรีให้ได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียมนกัศกึษา และคา่หนว่ยกิตตลอดหลกัสตูร 
 (๒)  ในระดบับณัฑิตศึกษาให้ได้รับการยกเว้นร้อยละแปดสิบ ของค่าบ ารุงการศึกษาบณัฑิตศึกษา
ของแตล่ะหลกัสตูร 
 นกัศึกษาท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศ (ต าแหน่งท่ีหนึ่ง) หรือเหรียญทอง ในการแข่งขนักีฬาท่ีสมาคมกีฬา
สมัครเล่นแห่งประเทศไทยจัด กีฬามหาวิทยาลัย หรือกีฬาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการยกเว้น
ดงัตอ่ไปนี ้     
 (๑)  ในระดบัปริญญาตรีให้ได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียมนกัศกึษาและคา่หน่วยกิต ในภาคการศกึษา
ส่ีภาคการศกึษาถดัไป 
 (๒)  ในระดบัปริญญาโทให้ได้รับการยกเว้นร้อยละหกสิบของคา่บ ารุงการศกึษาบณัฑิตศกึษาของแต่
ละหลกัสตูร 
 (๓)  ในระดบัปริญญาเอกให้ได้รับการยกเว้นร้อยละห้าสิบของค่าบ ารุงการศึกษาบณัฑิตศึกษาของ
แตล่ะหลกัสตูร 
 นกัศกึษาท่ีได้รับรางวลัรองชนะเลิศ (ต าแหน่งท่ีสอง) หรือเหรียญเงิน ในการแข่งขนักีฬาท่ีสมาคมกีฬา
สมัครเล่นแห่งประเทศไทยจัดกีฬามหาวิทยาลัย หรือกีฬาตามประกาศของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยกเว้น
ดงัตอ่ไปนี ้  
 (๑)  ในระดับปริญญาตรีให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาในภาคการศึกษาสามภาค
การศกึษาถดัไป     
 (๒)  ในระดบัปริญญาโทให้ได้รับการยกเว้นร้อยละห้าสิบของคา่บ ารุงการศกึษาบณัฑิตศกึษาของแต่
ละหลกัสตูร 
 (๓)  ในระดบัปริญญาเอกให้ได้รับการยกเว้นร้อยละส่ีสิบของคา่บ ารุงการศกึษาบณัฑิตศกึษาของแต่
ละหลกัสตูร 
 นกัศกึษาท่ีได้รับรางวลัรองชนะเลิศ (ต าแหน่งท่ีสาม) หรือเหรียญทองแดงในการแข่งขนักีฬาท่ีสมาคม
กีฬาสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด กีฬามหาวิทยาลยั หรือกีฬาตามประกาศของมหาวิทยาลยั ให้ได้รับการ
ยกเว้นดงัตอ่ไปนี ้



 (๑)  ในระดบัปริญญาตรีให้ได้รับการยกเว้นคา่หนว่ยกิต ในภาคการศกึษาสองภาคการศกึษาถดัไป 
 (๒)  ในระดบัปริญญาโทให้ได้รับการยกเว้นร้อยละส่ีสิบของคา่บ ารุงการศึกษาบณัฑิตศึกษาของแต่
ละหลกัสตูร 
 (๓)  ในระดบัปริญญาเอกให้ได้รับการยกเว้นร้อยละสามสิบของคา่บ ารุงการศกึษาบณัฑิตศกึษาของ
แตล่ะหลกัสตูร 
 นกัศกึษาท่ีได้รับสิทธ์ิตามข้อ ๑๐ ต้องปฏิบตัติามสญัญาท่ีท าไว้กบัมหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ ๑๐  นกัศึกษาได้รับการพิจารณาอนุมตัิให้เป็นนกัศกึษาท่ีมีผลงานดีเด่นทางด้านกีฬา และก าลงั
ศกึษาอยูใ่นภาคเรียนสดุท้ายของหลกัสตูรอาจได้รับประกาศเกียรติคณุหรือรางวลัอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

 ข้อ ๑๑  มหาวิทยาลยัอาจระงบัสิทธ์ิท่ีนกัศกึษาได้รับตามข้อ ๑๐  ได้ในกรณี ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑)  กระท าผิดกฎ ระเบียบ วินยันกัศกึษาอยา่งร้ายแรง  
 (๒)  ประพฤตติวัไมเ่หมาะสม 
 (๓)  พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั 
 (๔)  ฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศหรือค าสัง่ใดของมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมนกัศกึษาท่ี
มีผลงานดีเดน่ทางด้านกีฬา 
 (๕)  มีความสามารถด้านกีฬาและสมรรถภาพทางกายต ่ากว่าเกณฑ์เดมิท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (๖)  ผลการเรียนสะสมต ่ากว่าเกณฑ์ในข้อ ๘(๓) 
 (๗)  ผิดสญัญาท่ีได้ท าไว้กบัมหาวิทยาลยั 
  

 ข้อ ๑๒  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยระงับสิทธ์ิตามข้อ ๑๐ นักศึกษายังคงสภาพเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั   
 

 ข้อ ๑๓  การประชุมคณะกรรมการ ให้น าข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 

 ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี ้ และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาอนัเกิดแต่การใช้
ระเบียบนี ้
 
                      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๔  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 

                   (คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช) 
               นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 


