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 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
 คณบดีคณะครุศาสตร
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
 คณบดีคณะนิติศาสตร
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นายกองคการนักศึกษา
 ประธานสภานักศึกษา
รูจักมหาวิทยาลัย
 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
 ทําเนียบอธิการและอธิการบดี
 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
 ตราสัญลักษณประจําสถาบันตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
 ดอกไม และสีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
 เบญจลักษณ คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแหงเมืองคนดี
 โครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
 โครงสรางการแบงสวนราชการ
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายพัฒนานันักศึกษาและศิ
ษา
ษยเกาสัมพันธ
คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะนิติศาสตร
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายกองคการนักศึกษา
ประธานสภานักศึกษา
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นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ในนามสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี ผมขอ
ตอนรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2557 ทุกคน ดวยความ
ยินดีเปนอยางยิ่ง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี เ ป น มหาวิ ท ยาลั ย
ที่มีระบบการเรียนการสอน และการบริหารจัดการที่ดี ผมเชื่อมั่น
ว า จะสามารถให ก ารศึก ษาและอบรมนั
ษ
ก ศึ ก ษาให มีค วามรอบรู
คูคุณธรรม "สร
สรางป ญญา ศรั ทธาความดี" ซึ่งเป น คุณสมบั ติและ
เปนการสรางโอกาสความกาวหนาสําหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ผูบริหาร
คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนภาคภูมิใจ จึงขอใหนักศึกษาไดมั่นใจ ภูมิใจ
และตั้ งใจศึกษาใหเต็มกําลังความสามารถ จั กไดสํ าเร็จ การศึกษา เปนบั ณฑิตที่เพียบพรอม
เพื่อรับใชสังคมและประเทศชาติสืบไป
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระแกวมรกต พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่นั ก ศึ ก ษาเคารพนันั บ ถื อ รวมทั้ ง หลวงพ อ โสธร ประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดโปรดอํานวยพร
ใหนักศึกษาใหมทุกคนประสบความสุ
มสุขความเจริญ มีกําลังกาย กําลังใจ ที่จะศึกษาจนสําเร็จ
สมดังที่มุงหวังไวทุกประการ

นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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สารจาก
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
นี่คือกาวยางอันสําคัญยิ่งของเธอ
 คือกาวยางแหงการเปลี่ยนแปลง
 คือกาวยางเพื่อการเติบโต
 คือกาวยางที่จะทอดนําชีวิตเธอไปสูอนาคต
เธอจงตระหนักในความสําคัญของกาวยางนี้ จงทอดยาง
อยางมั่นคงและแนวแน ที่จะศึกษา เรียนรู เก็บเกี่ยวประสบการณ
ทั้ ง ในห อ งเรี ย นและนอกห อ งเรี ย น
มั่ น คงและแน ว แน ที่ จ ะ
ประคับประคองชีวิต ใหอยูในรูปลักษณอันควร เพื่อที่วา เมื่อถึง
วันนั้น วันที่เธอเติบโต เขมแข็ง สงางาม ภาคภูมิ เพียงพอที่จะกาวเดิน
ออกจากรั้วฟาแดงแหงนี้ เธอจักไดเปนหนึ่งชีวิตที่เปยมดวยคุณคา จนแมเธอเองและคนอื่นก็ยัง
ตอง ภาคภูมิใจในตัวเธอ

(ผูผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เสนทางของบัณฑิต
มหาวิทยาลัย ...
ดวยชวงวัยที่หอมหวานของการแสวงหา
เปนพื้นฐานชีวิตที่มุงสูอาชีพแหงตน
ศรัทธา ปญญา สติ ตองเต็มพรอม
เรียนรู สังเกต ไตรตรอง ตรวจสอบ
ใหบรรลุ รูจริง และรูแจง
ยินดีตอนรับนักศึกษาใหมทุกคน
“บัณฑิต” ในอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ผูถึงพรอมดวย ปญญา คุณคาแหงความดี
สมนาม “บัณฑิตราชภัฏ”

(รองศาสตราจารยปราณี เพชรแกว)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
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สารจาก
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และศิษยเกาสัมพันธ
ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนสู “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี”
ด ว ยความยิ น ดี ยิ่ ง อีกวาระหนึ่ ง ในวั น นี้ เ ป น วั น ที่นั กศึ กษาใหมเ พิ่งจะ
ประสบความสําเร็จในขั้นตนของการเขาสูสถาบันอุดมศึกษาเทานั้น เปน
เพียงจุดเริ
ดเริ่มตนที่ตองใชกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญากาวไปสู
จุดหมายปลายทางที่มุงหวัง โดยการศึกษาหาความรูในศาสตรตาง ๆ ที่
นักศึกษาใหมแตละคนกําลังจะเริ่มตนนี้ จึงเปนหนาที่หลักที่นักศึกษาใหม
จะตองสรางความเปนเลิศทางวิชาการใหแกตนเองดวยความตั้งใจและไม
ใจแล
ประมาท
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สุร าษฎร ธานี มีชมรม กิจกรรมตางๆ จํ านวนมาก ซึ่งเปน การ
รวมตัวกันของเพื่อนๆ นักศึกษา เพื่อทําในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ และสมัครใจ นักศึกษาใหม
หรือเพื่อนใหม สามารถเปดโอกาสใหตนเองพัฒนาศักยภาพดานตาง ๆ ที่มีอยูในตัวของเรา โดย
ผานกระบวนการเรียนรูรวมกันดวยการทํากิจกรรมอันหลากหลาย การเรียนรูตนเองและเรียนรู
ผูอื่นไปพรอมๆ กันนั้น เปนพื้นฐานสําคัญอยางหนึ่งของการดําเนินชีวิตในอนาคต หากนักศึกษา
ใหมเรียนรูสิ่งตางๆ ในการทํากิจกรรมไดดี ชีวิตก็นาจะดี มีความสุขอยางแนนอน
สุดทายนี้ อาจารยขอเปนกําลังใจใหนักศึกษาใหมทุกคน ในการกาวไปขางหนาพรอม
กัน พรอมแลวที่จะเจริญงดงาม เติบใหญไปดวยความมี “สติ ปญญา ศรัทธา และความเพียร”
เปนผูมี “คุณ” แกแผนดิน พรอมทั้งเปนผูสราง “ประโยชน” ใหแกประเทศชาติสืบไป

(อาจารยธาตรี คําแหง)
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
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คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
นักศึกษาที่รักทุกคน
ผมมีความเชื่อวาทุกคนที่ตั้งใจเขามาศึกษาเรียนรูในสถาบันแหง
นี้ ยอมมีเปาหมายเดียวกัน คือ สําเร็จการศึกษา เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามที่สังคมคาดหวังภายในระยะเวลาที่กําหนด เสนทางสูความสําเร็จ
นอกจากการที่จะตองปรับตัวปรับใจใหเขากับบริบทและสภาพแวดลอม
ในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนยุคของขอมูลขาวสารและมีการแขงขันกันสูงแลว
เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยให เ ราเดิ น ตามเส น ทางสายเอกและไปถึ
ทางสายเ
ง
จุดหมายอยางปลอดภัย คือ ธรรมะ ซึ่งเปนหลักใจหรือคุณธรรมประจําใจ
คือ การที่เราตองมีความรักและพอใจในสาขาวิชาที่จะเรียนอยางแทจริง โดยเริ่มตนจากตอง
มีความรักในการเรียนรู หลังจากนั้นตองมีความขยันหมั่นเพียรเรียกวาขยันพากเพียรเรียนรู
ตองจดจอกับเนื้อหาวิชาและกิจกรรมที่ตองเรียนรู เรียกวาเอาใจใสในการเรียนรูและหากมี
ขอบกพรองหรือผิดพลาดตองปรับปรุงแกไขพิจารณาการเรียนรูเสียใหม เรียกวาปรับปรุงพัฒนา
วิธีการเรียนรูหากทุกคนใชหลักธรรมทั้ง 4 ประการซึ่งเรียกวา อิทธิบาท 4 เปนเครื่องมือชวยใน
การศึกษาเรี
กษาเรียนรูแลว ความสําเร็จตามที่คาดหวังจะเกิดขึ้นกับทุกคน ขอใหทุกคนโชคดีครับ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรจง เจริญสุข)
คณบดีคณะครุศาสตร
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สารจาก
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ยิน ดี ต อนรั บ นักศึกษาใหมเ ขาสู รั้ ว มรส.
มรส นั บ แตวั น นี้ นั กศึกษา
จะเริ่ ม ต น สร า งอนาคตที่ นี่ ที่ แ ห ง นี้ จ ะเป น แหล ง เรี ย นรู เป น แหล ง
ใหการศึกษาในศาสตรเฉพาะตามที่นักศึกษาสนใจ
การศึกษาในระดับ อุด มศึกษา (Higher Education) เป น
การศึ ก ษาเพื่ อ มุ ง ประกอบอาชี พ ต อ งเรี ย นรู ทั้ ง เนื้ อ หาทฤษฎี แ ละ
การฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะตามสาขาที่เรียน นักศึกษาตองใหความสําคัญ
กับศึกษาดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ ใชทักษะการเรียนรูพื้นฐานใหมาก
ทั้ง สุ (สุสุตตะ คือ การฟง) จิ (จิตตะ คือ การคิด) ปุ (ปุจฉา คือ การถาม)
ลิ (ลิขิต คือ การเขียน)
การจัดการเวลาเป
รเวลาเปนเรื่องที่สําคัญ นักศึกษาตองรูจักการวางแผน แบงเวลา เพื่อการ
เรี ย นและการทํ า กิ จ กรรมต างๆ ให เ หมาะสม รู จั ก การเข า สั ง คมและอยู ใ นสั ง คมที่มี ค วาม
หลากหลายทางความคิ ด ขอให ใ ช เ วลา 4 ป ที่กํ าลั งรอนั กศึ กษา นั้ น อย า งมี ความสุ ข และ
ได เ รี ย นรู สิ่ ง ใหม ๆ ที่ มี ป ระโยชนน ต อ อนาคตในการทํ า งาน และสั ง คม ตลอดจนครอบครั ว
ของนักศึกษา

(ดร.วัฒนา รัตนพรหม)
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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สารจาก
คณบดีคณะมนุ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ขอตอนรับนักศึกษาใหมสูรั้วมหาวิทยาลัยดวยความยินดียิ่ง
ขอใหนักศึกษาตระหนั กถึงหนาที่ของตนเอง แสดงศักยภาพอยาง
เต็มที่ มีความคิดสรางสรรค จรรโลงความดี และดํารงวิธีภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขออวยพรใหนักศึกษาทุกคนมีความเจริญงอกงามมีคุณธรรม
จริ ยธรรม ประสบความสํ าเร็ จในการศึกษา เปน ที่ ภาคภูมิใจของ
ครอบครัว ใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข และเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติตอไป

ผูชวยศาสตราจารยสมทรง นุมนวล
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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สารจาก
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ของส ง ข อ ความ “สารจาก
คณบดี” สําหรับการจัดทําคูมือนักศึกษาปการศึกษา 2557 ดังนี้
ยิน
ยอมรับสูรั้ว
มหาวิทยาลัย
ดี
เดนเปนหนึ่งใน
คนกลา
ตอน ตรงสูออมใจ
อบอุน ของพอ(แม)
รับ
รุนหาเจ็ดฟา แดง มรส.
นัก เรียนเพียรเพิ่มรู
ศาสตรขั้น อันอุดม
ศึก คึกคักคะนองมั่น
กาวหนา
ษา (สา) สะสมประสบการณ
ครบถวน ทุกดาน
ใหม หมายมุงพัฒนาตน
บัณฑิต สมบูรณ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ทุกคน ขอใหพึง
ระลึ ก เสมอว า การเล า เรี ย นระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย นั้ น มี ค วามแตกต า งอย า งมากกั บ ในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาที่ ผ า นมา นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต อ งใช ศั ก ยภาพของตั ว เองให ม ากที่ สุ ด เพื่ อ จะได
ขยันหมั่นเพียรติดตามเนื้อหาวิชาตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียนอยางสม่ําเสมอ ความสําเร็จที่
นาภาคภูมิใจ ไดแกการเปนบัณฑิตที่สมบูรณทั้งวิชาการความรู ประสบการณ เพื่อใชประกอบ
อาชีพ และคุณธรรมที่ทําใหตนเองและผูอื่นมีความสุขรวมกันในสังคม”
คม

(ผูชวยศาสตราจารย สมพร โตใจ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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สารจาก
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี ขอ
แสดงความยินดีและขอตอนรับนักศึกษาใหมคณะพยาบาลศาสตรทุกคน
ที่ไดผานการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานี อั น ทรงเกี ย รติ แ ห ง นี้ และขอให นั ก ศึ ก ษาใหม ทุ ก คนถื อ ว า คณะ
พยาบาลศาสตรเ ป นบ านหลั งที่ส อง ซึ่งพร อมที่จ ะให ความรูและความ
อบอุนแกนักศึกษาทุกคน คณะพยาบาลศาสตรของเราเริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ.
2551 เดิมมีชื่อวา “คณะพยาบาลและวิ
คณะพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ”
ภาพ และเปลี่ยน
มาเปน “คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร” ตามประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม
2551 จวบจนถึงปจจุบัน
คณะพยาบาลศาสตรบริหารจัดการองคกรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 4 พันธกิจ คือ การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีเปาหมายเพื่อผลิต
บัณฑิตพยาบาลศาสตรที่มีคุณภาพเพื่อรับใชสังคมตอไป
การศึกษาถือไดวาเปนการสรางคนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปน และ
ลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม รวมถึงมีความพรอมที่จะตอสูเพื่อตนเองและสังคม มีความสามารถที่จะ
ประกอบการงานอาชีพไดอยางสมบูรณ การศึกษาที่ดีนอกจากนักศึกษาจะไดรับความรูจากอาจารย
ผูสอนแลว ตัวนักศึกษาเองจะตองมีความเพียรพยายามศึกษาคนควา การวิเคราะหขอมูลขาวสาร
ตางๆ เพื่อที่จะสามารถกาวทันสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย
นแ
างรวดเร็ว อีกทั้งการแบงเวลาอยาง
ถูกตองระหวางการเรียนและกิจกรรมก็มีสวนสําคัญ การทํากิจกรรมจะชวยสรางเสริมทักษะตางๆ
เชน ความรับผิดชอบ การเปดใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง การคิดอยางมีเหตุ มีผล มีวินัยและ
การทํางานเปนหมูคณะ ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะนํ
จะนําทักษะตางๆเหลานี้ไปประยุกตใชในการทํางาน
เมื่อจบการศึกษาออกไป ถือไดวาเปนการเรียนรูคูคุณธรรม ซึ่งนักศึกษามุงมั่นในการเรียน มีการเสาะ
แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมจริยธรรมก็จะกอใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิ
ปญญาและจิตใจ เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนคนดีและคนเกงของสังคม
ในโอกาสนีนี้ ข ออํ า นวยอวยพรให นั ก ศึ ก ษาใหม ทุ ก คนประสบความสํ า เร็ จ ในการเรี ย น
ใชเวลาที่มีอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีคุณคายิ่งอยางมีความสุข สนุก
กับการเรียนและการคนควาหาความรูอยางตอเนื่อง มีความรักและความเอื้อเฟอเผื่อแผใหกันและกัน
พัฒ นาตนเองใหพรอมที่ จ ะเป นบั ณฑิ ต พยาบาลที่มี คุ ณภาพ เพื่อสรา งประโยชน ใหแ กสัง คมและ
ประเทศชาติตอไป

(นางมาลี ลวนแกว)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
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สารจาก
คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ขอแสดงความยิ น ดี และขอต อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ทุ ก คนด ว ย
ความยินดีอยางยิ่ง นับแตบัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จะเปน
สถานที่มีความหมายของนั กศึกษาทุกคน นั กศึกษาจะต องปรั บ ตั ว กับ
เพื่อ นใหม การเรี ย นใหม สถานที่ใ หม ดั ง นั้ น จึ งขอให นั ก ศึกษาทุ กคน
แสวงหาความรู และประสบการณจากกิจกรรมต
ก างๆ ในมหาวิทยาลัย
คูมือนักศึกษาเลมนี้ เปนแนวทางและขอพึงปฏิบัติสําหรับการ
เรี ย นในรั้ ว มหาวิ ทยาลั ย อัน เป น สิ่ งจํ าเป น สํ าหรั บ ทุกคน ขอให ใช คูมื อ
นักศึกษาเลมนี้ นับแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
ทายนี้ ขอเปนกําลังใจและอวยพรใหนักศึกษาทุกคนประสบความสํ
คนป
าเร็จดังที่มุงหวัง
ตั้งใจไวทุกคน

(นายจิตรดารมย รัตนวุฒิ)
คณบดีคณะนิติศาสตร
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สารจาก
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ในนามของวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกหลักสูตร ประจําปการศึกษา
2557 ทุ ก ท า น ด ว ยความยิ น ดี ที่ ท า นทั้ ง หลายมี โ อกาสเข า มาศึ ก ษา
เลาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ในฐานะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เราตอง
ถามตัวเองอยูเสมอๆ วาเราไดทําหนาที่ในการศึกษาหาความรูอยางเต็มที่
แลวหรือยัง อยาหวงแตเพียงวาเราจบแลวจะไปทําอาชีพอะไรไดเงินเดือน
เทาไร แตสิ่งที่พวกเราควรคํานึงและ คิดอยางจริงจัง คือ การใชชีวิตของ
การเปนนักศึกษาที่แทจริง เรามีเวลาเพียง 4 ปเทานั้นในการใชชีวิตทาง
ปญญาและ
ญญาและ การฝกฝนวิธีการคิด พนจากช วงและวัยนี้ไปแลว ก็ยากที่จะมีโอกาสนี้อีก หาก
นักศึกษาสามารถคนพบตัวเองความคิดของตนเองและฝกฝนการคิดอยางเปนระบบได ชีวิต
ที่เหลือจากนี้คือหนทางของความสุขและความสําเร็จที่มีความหมาย ทั้งตอตัวเองและตอสังคม
ดวย และนั้นคือการมี
รมีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศของเราดวย
ขออวยพรใหนักศึกษาใหมทุกคน มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง มีพลังกาย พลังใจ และ
พลั ง ความคิ ด ความมุ ง มั่ น ในการศึ ก ษาเล า เรี ย น การพั ฒ นาตนเอง และขอให ป ระสบ
ความสําเร็จทุกทาน จงทั่วกัน

(ดร.อุษณีย สุธรรมมาภรณ)
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
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สารจาก
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขอแสดงความยิ น ดี แ ละยิ น ดี ต อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ทุ ก คน
เขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ขอใหทุกคนไดใช
ชวงระยะเวลาที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้ ไดเรียนรูในศาสตรหรือ
สาขาวิ ช าที่ เ ขาศึ กษาอย างถ องแท จนสามารถนํ า ความรู ที่ได ไปใช
ประกอบอาชี พ หลั ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษาได อ ย า งเต็ ม ความสามารถ
ตลอดจนมีการเรียนรู การปรับตัวในดานการดํารงชีวิต หรือดานอื่น ๆ
ที่จะทําใหเราประสบความสําเร็จในการศึกษาหรือชีวิตตอไป ขอให
ขอใ มี
ความสุข สนุกกับการเรียนรูในมหาวิทยาลัยแหงนี้ ขอเปนกําลังใจให
ทุกคนประสบความสําเร็จ

ผูชวยศาสตราจารยศิรวัฒน เฮงชัยโย
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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สารจาก
นายกองคการนักศึกษา
รั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี แหงนี้ มีความเปนมาที่
นาประทับ ใจจากหลายๆเรื่ องราวที่เ กิดขึ้นมาเป นเวลายาวนาน สิ่ ง
สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด เรื่ อ งราวที่ จ ะนํ า ไปสู ค วามประทั บ ใจ คื อ
คว ามสั มพั น ธ คว ามสั มพั น ธ ระหว างอาจารย กั บ นั ก ศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางรุนพี่กับรุนนอง
ความสัมพันธระหวางรุนพี่และรุนนอง คือ สิ่งที่เรายึดถือและ
ปฏิบัติกันมา โดยยึดคํามั่นที่วา มากอนเปนพี่ มาหลังเปนนอง มาพรอม
เปนเพื่อน เราจะสอนใหรุนนองรูจักและเคารพรุนพี่ โดยที่รุนพี่จะตอง
เปนแบบอยางที่ดี และเปนแบบอยางที่นองสามารถปฏิบัติตามได
ในนามขององคการนักศึกษาา ภาคปกติ ปการศึกษา 2557 ขอกลาวคําวายินดีตอนรับ
อยางเปนทางการ ขอใหนองๆ ประสบแตความโชคดี ในดานการเรียน การใชชีวิตความเปนอยู
ในรั้วมหาวิทยาลัย และจงอยาลืมบุญคุณผูมีพระคุณตอเรา โดยเฉพาะทานบิดามารดา

(นายอับดุลรอฮิม อีซอ)
นายกองคการนักศึกษา ภาคปกติ 2557
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สารจาก
ประธานสภานักศึกษา
ขอยินดีตอนรับนักศึกษาทุกทานเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยแหงนี้ สอนใหเราไดเรียนรู สอนใหเรา
เป น คนเกง คนดี และเป น บั ณฑิต ที่มีคุ ณภาพ สิ่ งสํ าคัญ ที่สุ ด คื อ
การศึกษาคนควาหาความรู และรูจักคิด คิดใหมีเหตุผล เราจึงจะ
เปนคนที่มีคุณภาพได
ในฐานะผู นํ านั กศึกษา ขอให นักศึกษาเขารว มกิจ กรรมที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอยางเต็มความสามารถ เพราะกิจกรรมเปนกลไก
สําคัญในการพัฒ นาใหนักศึกษาเปนคนเกง นอกจากนี้สิ่ งสําคัญที่
อยากจะใหเกิดขึ้นกับนองใหมทุกคน คือ การเปนคนที่มีคุณธรรม
ขอใหนองใหมทุกคนจงประสบแตความสํ
ความสําเร็จ และเรียนจบตามเปาหมายที่วางไว เปน
อนาคตของครอบครัว และของประเทศชาติสืบไป

(นายกฤษณะ วงคสวัสดิ์)
ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ
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รูจัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ทําเนียบอธิการและอธิการบดี
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ตราสัญลักษณประจําสถาบันตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ดอกไม และสีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เบญจลักษณ คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแหงเมืองคนดี
โครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โครงสรางการแบงสวนราชการ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ผูบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
หองเรียนในแตละอาคารเรียน
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตั้งอยูที่ 272 หมูที่ 9 ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร
ธานีมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 600 ไร อยูติดกับทางหลวงแผนดินสายจังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอบานนาสาร
หางจากตัวเมืองสุราษฎรธานี 9 กิโลเมตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีพัฒนาการมาเปนลําดับดังนี้
พ.ศ. 2516
เริ่ ม ก อ ตั้ ง เป น วิ ท ยาลั ย ครู สุ ร าษฎร ธ านี ตามนโยบายและเป
ตามนโยบายแ
า หมายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (2515-2519)
พ.ศ. 2519
เปดรับนักศึกษารุนแรกเขาศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
พ.ศ. 2521
เปดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง)
พ.ศ. 2522
เปดรับนักศึกษาเชนเดียวกับป 2521 และเปดโครงการอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจําการ (อคป.) ในวันเสาร - อาทิตย นักศึกษา อคป. รุนนี้
ไดรับปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต เปนรุนแรก
พ.ศ. 2523
เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งและงด
และ
รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา สวนการเปดโครงการอบรม
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาประจํ า การ ในวั น เสาร -อาทิ ต ย ยั ง คง
ดําเนินการเชนเดิม
พ.ศ. 2524-2527 เปดรับนักศึ กษาเขาเรียนในระดับปริ ญญาตรี มากขึ้นตามลําดับ ในส วนของ
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึ
ลากรทาง กษาประจําการ ไดเปดศูนยอบรมขึ้นที่
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร ในป พ.ศ.
พ 2525 และปนี้เองยังเปดสอนวิชาเอก
พลศึกษาภาคปกติเปนโครงการรวมมือกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพรอีกดวย
สวนในป พ.ศ.. 2526 ไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการ
อาชีพ (ป.ทอ.) ภาคสมทบเขาศึกษาตออีกประเภทหนึ่ง และในป 2527 ก็เปดรับ
นักศึกษาหลักสูตรนี้เขาศึกษาในภาคปกติ
พ.ศ. 2528
ขยายฐานทางการศึกษากวางขวางขึ้นเนื่องจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 กําหนดใหวิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาชาวิชา
อื่ น ได จึ ง เป ด รั บ นั ก ศึ กษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา และระดั บ ปริ ญ ญาต รี
นอกเหนือจากสาขาครุศาสตร ในขณะเดียวกันก็งดรับนักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ ในปนี้สภาการฝกหัดครูไดออกขอบังคับวา
ดวยกลุมวิทยาลัยครูจึงสงผลใหกลุมวิทยาลัยครูพัฒนาเปนสหวิทยาลัย ใน
ภาคใตจึงมีสหวิทยาลัยทักษิณเกิดขึ้น ประกอบดวยวิทยาลัยครูทั้งหมดที่มีใน
ภาคใต 5 แหง มีสํานักงานของสหวิทยาลัยอยูที่วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี ในป
เดียวกันนี้ไดเปดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลายเขาเรียน
ในโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสุราษฎรธานี เปนรุนแรกอีกดวย
พ.ศ. 2529
วิทยาลัยฯ ยังคงเปดรับสมัครนักศึกษาและนักเรียนเหมือนป 2528 แตการ
ดําเนินงานโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการเปลี่ยน
รู ป แบบเป น การดํ า เนิ น งานตามโครงการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ บุ ค ลากร
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ประจําการ (กศ.บป.) โดยเปดโอกาสใหทั้งภาครัฐและเอกชนในอาชีพตาง ๆ
นอกเหนือจากอาชีพครูเขาศึกษาตามความตองการ
พ.ศ. 2530-2532 วิทยาลัยยังคงรับนักศึกษาและนักเรียนเชนเดียวกับปที่ผานมาในสวนของการ
จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการไดเปดศูนยอบรมขึ้นที่โรงเรียนสอาด
เผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
พ.ศ. 2533
การรับนักศึกษาและนักเรียนของวิทยาลัย ยังคงดําเนินการเหมือนกับปกอนๆ
ในป นี้มีโ ครงการความรว มมือ ระหวางสถาบันวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
ประเทศแคนาดา กั บ วิ ท ยาลั ย ครู สุ ร าษฎร ธ านี เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมวิ ช า
วิท ยาการจั ดการมี ระยะเวลา 3 ป อนึ่ง ในป นี้วิ ทยาลั ยไดเ ป ดสอนวิช าเอก
วิทยาศาสตรสุขภาพภาคปกติ โดยรวมมือกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร
อีกดวย
พ.ศ. 2534
วิ ท ยาลั ย ครู สุ ร าษฎร ธ านี ยั ง คงเป ด รั บ นั ก ศึ ก ษาและนั ก เรี ย นเข า เรี ย น
เชนเดียวกับป กอน ๆ สวนการดําเนินงานการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการซึ่งมีศูนย อบรมที่จังหวัดชุมพรนั้นไดเปลี่ยนไปดําเนินการที่โรงเรียน
ศรียาภัย ในปนี้วิทยาลัยไดรับความรวมมือจากองคการความรวมมือระหวาง
ประเทศของรัฐบาลญี่ปุน (ไจกา) จัดโครงการทดลองจัดตั้งศูนยศึกษาประจํา
ภูมิภาคขึ้นที่วิทยาลัย เพื่อพัฒนาอาจารยของสหวิทยาลัยทักษิณดานเคมีและ
คอมพิวเตอร
พ.ศ.2535
การรับนักศึกษาและนักเรียนยังคงเปดรับเชนเดียวกับปที่ผานมา และในวันที่
14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานนามวิทยาลัยครูวา “สถาบันราชภัฏ”
พ.ศ. 2537
สถาบันได ดํ าเนิ นการรั บนั กศึกษา โดยขยายปริมาณการรับทั้ งในดานสาขาและ
จํานวนมากขึ้น
พ.ศ. 2538
ประกาศใช พระราชบัญญัติสถาบั นราชภัฏ พ.ศ.2538 และสถาบันราชภั ฏ
สุราษฎรธานี ไดดําเนินภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538
โดยสถาบันยังคงเปดรับนักศึกษาและนักเรียนเชนเดียวกับปที่ผานมา
พ.ศ. 2539-2541 สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี ไดเปดรับนักศึกษาตามปกติและเนื่องจากสถาบัน
มีนโยบายที่จะขยายฐานการศึกษาจากระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาโท
ประกอบกับแนวการฝกประสบการณวิชาชีพครูเปลี่ยนไป สถาบันจึงงดรับ
นักเรียนสาธิตใน
ปการศึกษา 2540
พ.ศ. 2542
สถาบันไดจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเปนรุน
แรก โดยเปดสอนในสาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
พ.ศ. 2543
สถาบันไดเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามปกติ โดยขยายสาขาและ
ปริมาณการรับมากขึ้นทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ และไดปรับปรุงโครงการ
กศ.บป. เปนโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรทองถิ่น (กศ.บท.) เพื่อ
เปดรับบุคคลทั่วไปโดยไมจํากัด อาชีพ และไดขยายการเปดศูนยใหการศึกษา
นอกสถาบัน จากที่มี 1 แหงคือศูนยชุมพรไปยังจังหวัดระนองอีก 1 ศูนยดวย
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พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547

พ.ศ.2551
พ.ศ.2553

สถาบันฯ ไดเปดรับนักศึกษาเปนปกติ ทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ และโครงการ
จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรทองถิ่น (กศ.บท.)ในปนี้ไดเปดรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา
สถาบั น ได เ ป ด รั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ โดยขยายฐานในสาขาทางด
โดยขยายฐานใ
าน
วิ ท ยาศาสตร ม ากขึ้ น ลดการผลิ ต ในสาขาการศึ ก ษาเหลื อ เพี ย งหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และงดรับภาคสมทบ ในปนี้ไดเปดศูนยให
การศึก ษานอกสถาบั น ที่อํ า เภอเกาะสมุย เพิ่ม ขึ้ น อีก 1 ศูน ย และเป ด รั บ
นักศึกษาระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา คือ สาขายุทธศาสตรการพัฒนา
และไดมีการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัย
ในปการศึกษานี้
สถาบันไดมีการพัฒนาเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ ทั้งในสวนของการ
ขยายฐานการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกหลายสาขา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พ
ตั้งแต
วันที่ 15 มิถุนายน 2547 ไดทําโครงการความรวมมือกับการบินไทย เพื่อเปด
สอนนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินและไดทําความรวมมือกับวิทยาลัยพลศึกษา
จัง หวั ดกระบี่ เพื่อ เป ดการศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรีแ ละบัณ ฑิต ศึก ษา และ
พัฒนาศักยภาพทุกดานเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป ดคณะพยาบาลศาสตร เปด คณะนิติ ศ าสตร เป ด หลั ก สูต รอุ ต สาหกรรม
ทองเที่ยว (ธุธุรกิจการบิน) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เปดการเรียนการสอนสาขาวิช าอุตสาหกรรมทองเที่ย ว (ธุร กิจการบิน) ที่
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
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ทําเนียบอธิการและอธิการบดี
พ.ศ.2517 – ปจจุบัน
นายกลาย กระจายวงศ
ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ผศ.ดร.โกสินทร รังสยาพันธ
ผศ.จรัญ ปทมดิลก
ผศ.สถิต แกวเชื้อ
ผศ.สถิต แกวเชื้อ
รศ.ปราณี เพชรแกว
ผศ.ดร.ณรงค พุทธิชีวิน
ผศ.ดร.ณรงค พุทธิชีวิน
ผศ.ดร.ณรงค พุทธิชีวิน
ผศ.ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล

20

อธิการ
อธิการ
อธิการ
อธิการ
อธิการ
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี

วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี
วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี
วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี
วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี
วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี
สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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2517-2521
2521-2522
2522-2529
2529-2530
2531-2537
2538-2542
2542-2546
2546-2547
2547-2551
2552-2556
2556-ปจจุบัน

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ปรัชญา
องคการเรียนรู เชิดชูคุณธรรม นําสังคมพัฒนา

Philosophy
Education and morality guide development.

วิสัยทัศน
มหาวิ ทยาลั ยต น แบบแห งประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นเพื่ อ การพั ฒ นาชุ
นา ม ชนท อ งถิ่ น โดยเป น
มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู สรางองคความรู ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู เพื่อพัฒนาสังคมภายใต
ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

Vision
“We are a regional prototype university of AEC for community development.”
As an engine for promoting change and growth, Suratthani Rajabhat University seeks to
assist community development and meets local needs by providing an effective tertiary
learning environment whereby students can reach their full potential in terms of skills and
attitudes they will need as life-long
long learners. Realizing, however, that equitable
eq
community
growth and progress requires more than just an able workforce, the university also strives
to assist communities directly by offering expertise, practical research and effective
problem solving strategies.

พันธกิจ
เพื่อใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนของมหาวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จึงมีพันธกิจที่จะตองดําเนินการ
ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาสากล มีความรู คูคุณธรรม จริยธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น
รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอด ชีวิตในชุมชน โดยมีจํานวนและคุณภาพ สอดคลองกับแผน การผลิตบัณฑิต
ของประเทศ
2. เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยี
สมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
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เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน
4. บริการทางวิ ชาการแกสั งคมที่ หลากหลาย ประสานความร วมมือ และช วยเหลือเกื้ อกูลกั น
ระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน
5. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรางความรู ความเขาใจใน
คุณคา ความสํานึกและความภูมิภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น เพื่อการอนุรักษเผยแพรและสืบสานศิลปะ
และวัฒนธรรมของทองถิ่น
6. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ผูนําชุมชน ศาสนาและนักการเมืองทองถิ่น ใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
เพื่อประโยชนของสวนรวม
7. ศึกษา สงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

Mission Statements
1. To provide a learning environment based upon academic excellence, the
pursuit of knowledge and truth, and loyalty to one’s community
2. To provide teachers and instructors with the skills and moral values needed to
assist both their students and the communities
3. To develop sustainable and appreciate technologies that preserve and
maintain a balance between human needs and aspirations, traditional values and
environmental integrity and sustainability
4. To provide a network of academic services that support and strengthen local
initiatives and organizations, and to work collaboratively with other universities and
institutes in order to assist local development
5. To instill pride through the promotion and support of the arts and related
cultural activities
6. To inculcate effective leadership qualities and administrative skills based on
high standards of morality, honesty and integrity
7. To directly support and assist community development projects that are
supported by royal patronage
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ตราสัญลักษณประจําสถาบันตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
พ.ศ.2526-2538

พ.ศ.2538
.2538-2546

พระราชลัญจกร

พ.ศ.2547-ปจจุบัน

สีของสัญลักษณ
สีน้ําเงิน แทนคา สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิด
และพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
สีเขียว แทนคา แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ในแหลง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สวยงาม
สีทอง แทนคา ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา
สีสม แทนคา ความรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ที่กาวไกล
สีขาว แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

ดอกไม และสี ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ดอกไม คือ ดอกราชพฤกษ

สี คือ สีฟา แดง
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เบญจลักษณ
คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแหงเมืองคนดี
5.มีมีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
4.มีมีจริยธรรมในวิชาชีพ
3.มีมีจิตวิญญาณในการทํางาน มุงมั่น หนักเอาเบาสู
2.มีมีระบบความคิดที่ดี กลาคิด คิดสรางสรรค
1.มีมีความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานหลักสูตร

1. มีความรูความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตร
 มีความรูในหลายสาขาวิชา และสามารถประยุกตใชในการดํารงชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
 มีความรูความเขาใจในสาขาวิชาที่เรียน ทั้งหลักการ ทฤษฎี และประยุกตใช
2. มีระบบคิดที่ดี กลาคิด คิดสรางสรรค
 มีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และคิดแบบองครวม
 สามารถคิดริเริ่มสร
มสรางสรรคจากพื้นฐานของความรูที่เรียนมา
 สามารถแก
รถแกปญหาอยางเปนระบบโดยประยุกตใชความรูที่เรียนมา
3. มีจิตวิญญาณในการทํางาน มุงมั่น หนักเอาเบาสู
 มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ คิดตามความกาวหนาในศาสตร รูวิธีการแกปญหา
 ใชภาษาไทยไดดีทั้ง การฟง พูด อาน และเขี
เขียน เพื่อการสื่อสารใหเหมาะกับสถานการณ
 ใชภาษาอังกฤษในการอาน และสามารถสื่อสารดวยการพูด ฟง และเขียนในระดับดีพอสมควร
 รู และสามรถนําไปใชในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมในการสื
รสื่อสารและคนควาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
 สามารถวางแผนและดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย มีมนุษยสัมพันธดีและทํางานเปนหมูคณะ
 แสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงตางๆ อยางสม่ําเสมอ
 รูจักเทคนิควิธีและกระบวนการเรียน
24
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4. มีจริยธรรมในวิชาชีพ
 ศรัทธาในความดี มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตยสุจริต และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
สันติ
 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกา ของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
สํานึกในคุณคาของตน คุณคาแหงความเปนไทย มีจิตสํานึกหวงใยสังคม สิ่งแวดลอม และสาธารณะ
สมบัติ มีจิตอาสา ไมดูดาย มุงทําประโยชนใหสังคม
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โครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
คณะกรรมการสงเสริมกิจการสภา
มหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.)
รองอธิการบดี

หนวยงานระดับคณะ

หนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน

คณะครุศาสตร

สํานักงานอธิการบดี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว

สถาบันวิจัยและพัฒนา

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร
คณะนิติศาสตร
26
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โครงสรางการแบงสวนราชการ

สํานักงานอธิ
อธิการบดี

คณะ

มหาวิทยาลัย









กองกลาง
กองการเจาหนาที่
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองคลัง
กองบริการวิชาการพัฒนาทองถิ่น
สํานักประเมินกลาง

คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
 คณะนิติศาสตร
 คณะพยาบาลศาสตร





วิทยาลัย

 วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
 บัณฑิตวิทยาลัย

สํานัก

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบัน

 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี แบงสวนราชการเปน 6 คณะ 2 วิทยาลัย 4 สํานัก และ 1
สถาบัน ดังนี้
1. คณะและวิทยาลัย ประกอบดวย
1.1 คณะครุศาสตร
1.2 คณะวิทยาการจัดการ
1.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.5 คณะพยาบาลศาสตร
1.6 คณะนิติศาสตร
1.7 บัณฑิตวิทยาลัย
1.8 วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
โดยที่ บัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2. สํานักและสถาบัน ประกอบดวย
2.1 สํานักงานอธิการบดี
2.2 สํานักสงเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน
2.3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา

28
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.เทพ พงษพานิช
ศ.ดร.ประสาท
ประสาท สืบคา
ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
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ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ

นางพรศิริ มโนหาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ

นายบัญญัติ จันทรเสนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ

นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ

นายสมพร ใชบางยาง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ

นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
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กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง

ผศ.ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล
อธิการบดี

นางวรรณา กุมารจันทร
ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ

นายชุมพล กาญจนะ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร

รศ.ปราณี เพชรแกว
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตรและวิเทศสัมพันธ
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ผศ.สมทรง นุมนวล
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผศ.ศิรวัฒน เฮงชัยโย
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา

ผศ.สุรินทร สมณะ
จากคณาจารยประจํา

นายสมพร ศรีอาภานนท
จากคณาจารยประจํา

ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง
จากคณาจารยประจํา

32

นายพิชัย สุขวุน
จากคณาจารยประจํา

ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด
รองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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ผูบริหารมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ประโยชน
ประโยชน คุปตกาญจนากุล
อธิการบดี

รศ.ปราณี เพชรแกว
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ผศ นทร พูนเอียด
ผศ.ดร.สุ
รองอธิการบดีฝายบริหารและ
สภามหาวิทยาลัย

ผศ.ประสงค หลําสะอาด
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
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ผศ.นรินทร สุขกรี
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ

ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร
และวิเทศสัมพันธ

นายธาตรี คําแหง
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
และศิษยเกาสัมพันธ

ดร.อุษณีย สุธรรมมาภรณ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว

นายจิตรดารมย รัตนวุฒิ
คณบดีคณะนิติศาสตร

ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข
คณบดีคณะครุศาสตร

ผศ.สมพร โตใจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.สมทรง นุมนวล
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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นางมาลี ลวนแกว
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร
ดร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ศิรวัฒน เฮงชัยโย
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ผศ.สุกิจ เอี่ยมสะอาด
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย ระพันธุ จันทรเจริญ
นายธี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.บรรเจิด เจริญเวช
ผูชวยอธิการบดีฝายเครือขายการศึกษา
เพื่อพัฒนาทองถิ่น

นายณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย
ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน
และสิทธิประโยชน

ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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นายศุภชัย ดําคํา
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา
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นายสมปราชญ วุฒิจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
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นางโสภา ปุนสุวรรณ
ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงบประมาณ

คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

นางวรรณา กุมารจันทร

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

1. นายอาดือนา นิโด
2. นายปยวัฒน แสงเพชร
3. นายเกียรติศักดิ์ ดวงจันทร
4. นายชรินทร ฉวาง
5. นายธวัช บุญนวล
6. นายรพี พิกุลงาม
7. นายแกลวทนง สอนสังข
8. นายวชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร
9. นายคณากร จินดาวัฒน
10. นายชัยณรงค พูลสิน
11. นายชัยวัฒน อภิชนังกูร
12. นายธีรพงษ วิโสจสงคราม
13. นายเทียรชัย สุวรรณมณี
14. นายวราสินธุ หยีอาเส็ม
15. นายอนุชา ทัดทอง
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คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
โทรศัพทสํานักงาน
E – mail
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
โทรศัพทสํานักงาน
E – mail
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
โทรศัพทสํานักงาน
E – mail
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
โทรศัพทสํานักงาน
E – mail
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
โทรศัพทสํานักงาน
E – mail
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
โทรศัพทสํานักงาน
E – mail
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
โทรศัพทสํานักงาน
E – mail
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
โทรศัพทสํานักงาน
E – mail
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรจง เจริญสุข
คณบดีคณะครุศาสตร
077355645 ตอ 331
ผศ.สมพร โตใจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
077-355651 ตอ 587
ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
077355651 ตอ 321
ผูชวยศาสตราจารยสมทรง นุมนวล
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
077355637 ตอ 311
นายจิตรดารมย รัตนวุฒิ
คณบดีคณะนิติศาสตร
077-355623 ตอ 211
นางมาลี ลวนแกว
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
077-913398 ตอ 33898
ดร.อุษณีย สุธรรมมาภรณ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
077-355688 ตอ 217
ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
077-913316-17 ตอ 3316
-
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คณะ/วิวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
คณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว (อ.เกาะสมุย)

เว็บไซต
edu.sru.ac.th
sci.sru.ac.th
msc.sru.ac.th
human.sru.ac.th
law.sru.ac.th
nurse.sru.ac.th
inter.sru.ac.th
inter.sru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย

graduate.sru.ac.th

เบอรโทรศัพท
077-355-645
077-355-633
077-355-651
077-355-637
077-355-623
077-913-398
077-355-688
077-414578 หรือ
083-6386839
077-355-470

Suratthani Rajabhat University 2014 | 39

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
1. อาคาร 5 กาญจนาภิเษกอนุสรณ
2. อาคารสํานักงานอธิการบดี
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะครุศาสตร
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. วิทยาลัยนานาชาติและการทองเที่ยว
8. คณะพยาศาสตร
9. คณะนิติศาสตร
10. อาคาร 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย)
11. อาคารบรรณราชนครินทร (หองสมุด)
12. อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
13. ศูนยวิทยาศาสตร
14. อาคารวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก าร
อาหาร
15. อาคารปฏิบัติกาเทคโนโลยีการเกษตร
16. อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร
17. อาคารเกษตร
18. อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
19. อาคารอุตสาหกรรม-ไฟฟา
20. อาคารโลหะ
21. อาคารเซรามิกส
22. อาคารคณิตศาสตร
23. อาคาร LANGUAGE LOUNGE
24. อาคารวิทยาศาสตรสุขภาพ
[หองพยาบาล]
25. อาคารบูรณาการ
26. อาคารสุนทรียศาสตร
27. หอประชุมวชิราลงกรณ
[กองพัฒนานักศึกษา]
28. อาคารสโมสรนักศึกษา
29. สํานักทรัพยสินและสิทธิประโยชน
30. อาคารหอพระพุทธทาสธรรมโฆษณ

40

| คูมือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 2557

MAP of Suratthani Rajabhat University

Suratthani Rajabhat University 2014 | 41

หองเรียนในแตละอาคารเรียน
อาคาร 80 พรรษา(บัณฑิตวิทยาลัย)
 GA101 – GA104 (ชั้น 1)
 G501 – G507
(ชั้น 5)
 G601 – G607
(ชั้น 6)
(ชั้น 7)
 G701 – G706
อาคารนิติศาสตร
 LAW 201 – LAW 203 (ชั้น 2)
 LAW 301 – LAW 306 (ชั้น 3)
อาคารพยาบาลศาสตร
 201 เบญจมาศ
 209 ชมนาด
 301 พวงชมพู
 308 พุทธรักษา

(ชั้น 2)
(ชั้น 2)
(ชั้น 3)
(ชั้น 3)

อาคารปฏิบัติการพยาบาล
(ชั้น 1)
 1106
(ชั้น 2)
 1201
อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร
 คอมฯ (มนุษย)
(ชั้น 3)
 1302 – 1307
อาคาร 2 คณะวิทยาการจัดการ
 2301 - 2303 (หองคอมฯ)
 2304 - 2305
อาคาร 3 คณะครุศาสตร
 3302 (หองคอมฯ)
 H1 – H7
อาคาร 4 วิทยาลัยนานาชาติการ
ทองเที่ยว
 4203 – 4206
(ชั้น 2)
 4301 – 4306
(ชั้น 3)
 4402 – 4406
(ชั้น 4)
(ชั้น 1)
 นิลยกานต
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อาคาร 5 กาญจนาภิเษกอนุสรณ
(ชั้น 2)
 วิภาวดี
 ศรีวิชัย
(ชั้น 3)
 5401 – 5408 (ชั้น 4)
 5501 – 5508 (ชั้น 5)
 5601 – 5608 (ชั้น 6)
 5701 – 5708 (ชั้น 7)
 5801 – 5808 (ชั้น 8)
อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
 คอมฯ 1 – 7
(ชั้น 1)
 คอมฯ 8 – 12
(ชั้น 2)
 LAB 1 – 2
(ชั้น 2)
(ชั้น 2)
 บานบุรี
(ชั้น 2)
 AUDITORIUM
 VDO-CONFERENCE (ชั้น 2)
 MULTIMEDIA
(ชั้น 2)
(ชั้น 3)
 กุมาริกา
(ชั้น 5)
 ปาหนัน
อาคารบรรณราชนครินทร
(หองสมุด)
 บรรณ401 - 402
อาคารคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
 วิทยฯ 1 - 3
อาคารศูนยวิทยาศาสตร
 SC101 – SC106 (ชั้น 1)
 SC201 – SC209 (ชั้น 2)
 SC301 – SC315 (ชั้น 3)
 SC401 – SC409 (ชั้น 4)
อาคารวิทยาศาสตรสุขภาพ
 สาธาฯ 1 – 3
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อาคารคณิตศาสตร
 คณิต 1
อาคารเทคโนโลยีการอาหาร
 FS 2 - 3
อาคารเกษตร
 กษ. 5
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
 เทคโนฯ กษ. 1 – 2
อาคารสัตวบาล
 สัตวบาล 2
อาคารอุตสาหกรรม-ไฟฟา
 อุตฯ 1 – 3
 ไฟฟา 1 – 3
อาคารโลหะ – เซรามิก
 เซฯ 1
 โลหะ 1 – 2
อาคารสุนทรียภาพ
 ปฎิบัติการดนตรี 1 - 3
 สุนทรีย 1 – 3
 ภาพพิมพ
 ศิลปะการแสดง
อาคารบูรณาการ
 บูรณาฯ 1 – 2

การบริการดานการศึกษา






กําหนดการลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2557
การเตรียมตัวกอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบออนไลน
การลงทะเบียนระบบออนไลนและระบบบริ
และระบบบริการการศึกษา
การขอใบรับรองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน
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กําหนดการลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2557
เพื่ อ ให ก ารจั ด การเรี ย นการสอนและการลงทะเบี ย นเรี ย นของนั ก ศึก ษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏสุราษฎรธานี เปนไปตามระเบีย บและขอบังคับของสภามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสุราษฎรธานี และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมีการลงทะเบียน
ของนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ดังตอไปนี้
นักศึกษา ภาคปกติ
ชวงเวลาลงทะเบียนออนไลนและชําระเงิน
เปดภาคเรียน

ลงทะเบียน
พิมพใบชําระเงินและ เริ่มปรับลาชา
เพิ่ม-ถอนรายวิชา
ชําระเงินปกติ
วันละ 50 บาท

วันสุดทายของ
การชําระเงิน
และคาปรับ
1,500 บาท

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557
28 ก.ค.57

1-30 ก.ค.57

2-31 ก.ค. - 1 ส.ค.57

4 ส.ค.57

2 ก.ย.57

12 ม.ค.58

13 ก.พ.58

25 พ.ค.58

5 มิ.ย.58

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557
12 ม.ค.57

10-28 พ.ย.57

1-30 ธ.ค.57 9 ม.ค.58

ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2557
25 พ.ค.58

20-30 เม.ย.58

4-22 พ.ค.58

นักศึกษา ภาค กศ.บท.
ชวงเวลาลงทะเบียนออนไลนและชําระเงิน
เปดภาคเรียน

ลงทะเบียน
พิมพใบชําระเงินและ เริ่มปรับลาชา
เพิ่ม-ถอนรายวิชา
ชําระเงินปกติ
วันละ 50 บาท

วันสุดทายของ
การชําระเงิน
และคาปรับ
1,500 บาท

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557
16 ส.ค.57

1-17 ส.ค.57

23-31 ส.ค.57

1 ต.ค.57

3 พ.ย.57

2 มี.ค.58

31 มี.ค.58

1 ก.ค.58

31 ก.ค.58

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557
17 ม.ค.58

1-20 ม.ค.58

24 ม.ค.-1 มี.ค.58

ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2557
30 พ.ค.58

20 เม.ย.-31 พ.ค.58

6-30 มิ.ย.58

หมายเหตุ : ตารางกําหนดการลงทะเบียน ประจําปการศึกษา 2557 อาจมีการปรับเปลี่ยน เพื่อความ
เหมาะสมตอกระบวนการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมไดจากประกาศ
มหาวิทยาลัยหรือปฏิทินวิชาการ
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การเตรียมตัวกอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบออนไลน
1. กอนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งใหเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนใน
รายวิชาตางๆ ของภาคการศึกษาถัดไป
2. Login เขาสูระบบการลงทะเบียนที่ www.reg.sru.ac.th
3. ทําการดึงรายวิชาจากแผนการเรียนตามหลักสูตรวิชา
4. ยืนยันรายวิชา และตรวจสอบผลการลงทะเบียน “รายการลงทะเบียน”
5. พิมพใบชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมการศึกษา
6. ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมการศึกษา ณ ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
7. ภายหลังจากชําระเงิน 7 วัน ใหนักศึกษาตรวจสอบในระบบ “ตรวจสอบการชําระเงิน/ทุน” ใน
กรณีพบปญหา “มียอดคาใชจาย” ใหดําเนินการติดตอฝายกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

การลงทะเบียนระบบออนไลนและระบบบริการการศึกษา
ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จัดระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค โดยแบงเวลาเรียนในป
การศึกษาหนึ่งออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ และภาคเรียนฤดูรอน สําหรับนักศึกษา กศ.บท.
กศ ภาคเรียนปกติใช
เวลาเรียนภาคละ 16 สัปดาห ภาคเรียนฤดูรอนใชเวลา 8 สัปดาห

ระบบหนวยกิต
ปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชา กําหนดเปนหนวยกิตที่แสดงถึงเวลาเรียนเปนคาบตอสัปดาห
ในหนึ่งคาบจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา 50 นาที และหนวยกิตจะแสดงคาระดับความสําคัญในแตละ
รายวิชาดวยซึ่งเวลาเรียนอาจจะเทากันหรือมากกวาจํานวนหนวยกิตก็ได
เชน 3(3-0-6) วิชา 3 หนวยกิต
เรียนทฤษฎี
3 คาบ ตอสัปดาห
ภาคปฏิบัติ
0 คาบ ตอสัปดาห
ศึกษาดวยตนเอง 6 คาบ ตอสัปดาห

หลักเกณฑในการลงทะเบียน
จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน นักศึกษาเรียนไดไมเกินเกณฑที่กําหนดในแตละภาคเรียน ดังนี้
ประเภทนักศึกษา
ปกติ
กศ.บท.

ภาคการศึกษาที่ 1
22(25)
12(15)

จํานวนหนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
22(25)
12(15)

ภาคการศึกษาฤดูรอน
12
8(9)
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หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง
1) ถาภาคเรียนนั้นมีรายวิชาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิตหรือแก E ลงทะเบียนไดไมเกินจํานวนในวงเล็บ
2) ถานักศึกษาเรียนเปนภาคเรียนสุดทาย ลงทะเบียนไดไมเกินจํานวนในวงเล็บ

การลงทะเบียนวิชาเรียน
นักศึกษาสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่เชื่อมตอระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือเครือขายอินเตอรเน็ต โดยการเปดโปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web
browser) เชน Internet Explorer เปนตน จากนั้นพิมพชื่อเว็บไซตของระบบบริการการศึกษา คือ
http://reg.sru.ac.th ลงในชอง Address แลวคลิกปุม Enter ระบบจะนํานักศึกษาไปยังหนาแรกของ
เว็บไซต ซึ่งจะมี “ขาวประกาศ” เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชงานไดตอไป ดังภาพตอไปนี้

เมนูแสดงฟงกชั่นตางๆ
ที่ระบบใหบริการ
ขาวประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ

ตัวอยางหนาหนาแรกของเว็บไซตระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
จากรูป จะเห็นไดวาดานซายมือเปนเมนูแสดงการใชงานตางๆ ประกอบไปดวย การเขาสูระบบ
วิชาที่เปดสอน ปฏิทินวิชาการ หลักสูตรที่เปดสอน ปฏิทินกิจกรรม ตอบคําถาม คณะกรรมการศิษยเกา ถา
นักศึกษาสนใจตองการทราบรายละเอียดสวนใดใหนักศึกษาใชเมาสคลิกที่เมนูที่ตองการ

การเขาสูระบบ
ในส ว นของการดํ า เนิ น การต า งๆที่ เ ป น ส ว นบุ ค คล เช น การลงทะเบี ย น การดู ผ ลการเรี ย น
การเปลี่ยนรหัสผาน ฯลฯ นักศึกษาสามารถกระทําไดโดยคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ” หลังจากนั้นใหปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1) ใหนักศึกษาคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ”
2) พิมพรหัสประจําตัว และรหัสผาน (ในกรณีเขาใชระบบเปนครั้งแรก รหัสผานคือ รหัสนักศึกษา)
3) คลิกที่ปุม “เขาสูระบบ”
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ตัวอยางการปอนรหัสประจําตัวนักศึกษา และรหัสผาน เพื่อเขาสูระบบบริการการศึกษา

การกรอกประวัติสวนตัว
เมื่อนักศึกษาเขาสูระบบในครั้งแรกสิ่งแรกที่ตองทําคือ การกรอกประวัติสวนตัว ประกอบไปดวย
ขอมูลสวนตัวของนักศึกษา เชน ขอมูลสวนตัว ขอมูลการศึกษา ขอมูลที่อยู ฯลฯ ดังภาพตอไปนี้

ตัวอยางหนาเว็บเพจสํสําหรับการกรอกประวัตสิ วนตัวสําหรับนักศึกษา

การเปลี่ยนรหัสผาน
เมื่อกรอกประวัติสวนตัวเรียบรอยแลว นักศึกษาควรเปลี่ยนรหัสผานในทันที เพื่อความปลอดภัยและ
ปองกันไมใหบุคคลอื่นเขาสูระบบ โดยกกอนการเปลี่ยนรหัสผาน นักศึกษาควรตรวจสอบที่แปนพิมพกอนวา
ขณะนี้เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และมีการกด Caps Lock คางไวหรือไม ในกรณีที่นักศึกษาลืมรหัสผานที่
ใชอยูในปจจุบัน ใหนักศึกษาติดตอที่ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
าษฎ ธานี
เพื่อเปลี่ยนรหัสผาน สําหรับการเปลี่ยนรหัสผานนั้นมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
1) นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสไดบอยตามตองการที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผาน”
2) ใสรหัสผานเดิมที่เคยใชอยูในปจจุบัน
3) ใสรหัสผานใหม ครั้งที่ 1
หตรงกับครั้งที่ 1
4) ใสรหัสผานใหม ซ้ําอีกครั้งให
5) คลิกที่ปุม “เปลี่ยนรหัสผาน”
6) เมื่อหนาจอระบบขึ้นวา “ระบบทําการสําเร็จ” นั้นหมายถึง นักศึกษาไดทําการเปลี่ยนรหัสผาน
เรียบรอยแลว
7) จากนั้นคลิกปุม “ถอยกลับ” เพื่อเขาสูระบบบริการการศึกษา
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แสดงตัวอยางการเปลีย่ นรหัสผานสําหรับนักศึกษา

การลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถทําการลงทะเบียนไดโดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะนํานักศึกษาเขาสู
หนาจอการรับลงทะเบียน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) วิธีการเขาระบบลงทะเบียน
คลิ ก ปุ ม “ลงทะเบี ย น ” เพื่ อ เข าสู ห น า ลงทะเบี ย น โดยเมนู นี้ จะปรากฏในช ว งปฏิ ทิ น วิ ช าการ
กําหนดใหลงทะเบียนเรียนเทานั้น

เมนูเขาระบบการลงทะเบียน

แสดงตัวอยางเมนูสําหรับเขาสูระบบการลงทะเบียน

วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใชเมนูยอยตางๆ
เมื่อนักศึกษาคลิกปุม “ลงทะเบียน” ระบบจะเขาสูหนาเว็บเพจแสดง “เงื่อนไขในการลงทะเบียน
ผานระบบอินเตอรเน็ต” เพื่อแจงรายละเอียดขั้นตอนและเงื่อนไขที่นักศึกษาควรทราบการการลงทะเบียน
เมื่อนักศึกษาเขาใจและยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงดังกลาว นักศึกษาสามารถคลิกปุม “ลงทะเบียน” เพื่อ
เขาสูขั้นตอนการลงทะเบียนตอไป โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังตอไปนี้
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คลิกปุม “ลงทะเบียน”
เพื่อเขาสูขั้นตอนการลงทะเบียน

แสดงหนาเงื่อนไขในการลงทะเบียนผานระบบอินเตอรเน็ต
1) หนาเว็บเพจแรกของการลงทะเบี
แรกของการลงทะเบียนเรี
น ยนออนไลน

คลิกที่ปุม “ดึงรายวิชาจากแผน”
เพื่อดึงรายวิชาจากแผนการเรียน

แสดงหนาเว็บเพจในส
ในสวนของการดึงรายวิชาจากแผน
2) เมื่อนักศึกษาคลิกปุม “ดึดึงรายวิชาตามแผน”
าตามแผน ระบบจะดึงรายวิชาที่ทางสาขาของนักศึกษา
กําหนดเปนแผนรายวิชาไดมาแสดง พรอมทั้งแสดงขอมูลที่สําคัญตางๆ ไดแก รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวย
กิต กลุมการเรียน (sec) วัน/เวลาเรี
เวลาเรียน จํานวนหนวยกิตรวม และคาใชจายรวม ดังภาพตอไปนี้

คลิกที่ [ลบ] เพื่อลบ
รายวิชาที่ไมตองการ

แสดงหนาเว็บเพจรายวิ
รายวิชาที่อยูระหวางการดําเนินการ
3) หากตองการลบรายวิชาที่ไมตองการลงทะเบียน ใหนักศึกษาคลิกที่ “[ลบ]” ดานหลังรายวิชาที่
ตองการลบ
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4) นักศึกษาสามารถคนหารายวิชาที่ชอง “ระบุ
ระบุรายวิชา”
า (สามารถใชสัญลักษณ * เพื่อคนหาและ
แสดงรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด) ที่ตองการลงทะเบียน โดยระบุรหัสวิชา หรือ ชื่อรายวิชา หรือ อาจารย
ผูสอน หรื อ ช วงวั นเวลาที่ ตองการ แล วคลิ กปุม “คคน หา”
หา หากพบรายวิ ชาตามเงื่อนไขที่ ระบุ จะแสดง
รายละเอียดรายวิชาขึ้นมา เพื่อใหนักศึกษาเลือกรายวิ
รายวิชาที่ตองการลงทะเบี
งกา
ยนเรียน (กอนเลือกรายวิชาใดๆ
ดวยตนเอง ซึ่งไมเปนไปตามแผนของหลักสูตรกําหนด ควรปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการประจํ
กรรมการ
า
หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด) ดังภาพตอไปนี้

1. ระบุรหัสวิชาที่ตองการคนหา
โดยสามารถ * ชวยในการคนหาได

2. คลิกปุม “คนหา”

3. ปรากฏรายวิชาที่คนหา
4. คลิกที่รูป
เพื่อ
เลือกรายวิชาลงทะเบียน

แสดงตัวอยางหนาเว็บเพจการค
เพจ นหารายวิชา

5) ทําการเลือกวิชาที่ตองการลงทะเบียน โดยคลิกที่
หลั ง จากนั้ น รายวิ ช าที่ ถู ก เลื อ ก
จะเลื่อนขึ้นไปดานบน (รายวิ
รายวิชาที่เลือกไวสําหรับการลงทะเบียน)
น เพื่อแสดงใหทราบวานักศึกษาไดเลือกวิชา
ใดไวแลวบางสําหรับการลงทะเบียนในภาคการศึ
ในภาคการศึกษานี้
6) ทุกครั้งที่เลือกรายวิชา ระบบจะตรวจสอบความถูกตองในการลงทะเบียน เชน เวลาเรียนซ้ํา
เวลาและวันสอบซ้ํา ลงทะเบียนนอยกวาที่กําหนด หรือจะตองผานรายวิชาที่ตองเรียนกอน โดยจะขึ้นแสดง
ขอความสีแดง บริเวณดานลางของกรอบรายวิชาที่เลือก แสดงขอความการผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังภาพตอไปนี้
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ขอความแจงเตือนกรณี
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไข

แสดงตัวอยางขขอผิดพลาด กรณีรายวิชาที่เลือกไมเปนไปตามเงื่อนไข
น
7) หากเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้น นักศึกษาควรเลือกลบรายวิชาที่ไมผานเงื่อนไขการลงทะเบียน
ออกไปเสียกอน แลวเลือกรายวิชาใหมที่ตรงตามเงื่อนไข หรือลงทะเบียนรายวิชาที่สามารถลงไดไปกอน แลว
จึงติดตองานทะเบียน เพื่อเขียนคํารองขอลงทะเบียนในรายวิชาที่ตองการตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย
ตอไป ทั้งนี้ตองไมขัดกับระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของดวย

การคํานวณคาใชจาย
นักศึกษาสามารถเขาไปดูคาใชจายของรายวิชา โดยเลือกที่เมนู “คํานวณคาใชจาย” นักศึกษา
สามารถดูรายการค
รคาใชจายในการลงทะเบียนครั้งนี้ทั้งหมดไดกอนที่ยืนยันการลงทะเบียน โดยกดเขาไปที่เมนู
“คํานวณคาใชจาย” นี้ หลังจากการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว

แสดงตัวอยางผลการตรวจสอบรายการค
การตรวจสอบรายการคาใชจาย การยืนยันการลงทะเบียน
ในกรณีที่ระบบไมแสดงคาใชจายในการลงทะเบียนใหนักศึกษาติดตอสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนกอนการยืนยันการลงทะเบียน
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การยืนยันการลงทะเบียน
เมื่อนักศึกษาตรวจสอบรายวิชาเรียนทีที่ตองการลงทะเบียนแลว ใหทําการยืนยันการลงทะเบียน โดย
คลิกที่ปุม “ยืนยันการลงทะเบียน” เมนูดานซายมือ ดังภาพตอไปนี้

คลิกที่นี่ เพื่อยืนยันการ
ลงทะเบียน ครั้งที่ 1
แสดงเมนู “ยืนยันการลงทะเบียน”
จากนั้นระบบจะเปลี่ยนหน
หนาเว็บเพจไปยังหนา “ยืนยันการลงทะเบียน” เพื่อใหนักศึกษาตรวจสอบ
ความถู ก ต อ งของรายวิ ช าอี ก ครั้ ง เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาตรวจสอบว า ถู ก ต อ งแล ว จะต อ งคลิ ก ปุ ม “ยื น ยั น การ
ลงทะเบียน” อีกครั้งหนึ่งที่บริเวณตรงกลางหนาจอ ดังภาพตอไปนี้
คลิกที่นี่เพื่อยืนยัน
การลงทะเบียน ครั้งที่ 2

แสดงตัวอยางหนาเว็บเพจเพื่อตรวจสอบขอมูล และยืนยันการลงทะเบียน ครั้งที่ 2
หลังจากคลิกปุมยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงขอความการยืนยันการลงทะเบียนพรอมทั้ง
แสดงยอดเงินที่ตองชําระทั้งหมด หลังจากนั้นใหคลิ
คลิกปุม “ผลการลงทะเบียน” เพื่อดูรายละเอียดในการ
ลงทะเบียน
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คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ
ผลการลงทะเบียน

แสดงตัวอยางหนาเว็บเพจยืยืนยันวาระบบไดทําการบันทึกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาแลว
หลั ง จากคลิ ก ปุม ผลการลงทะเบี ย น ระบบจะแสดงรายชื่ อ วิ ช าที่ ไ ดล งทะเบี ย นเรี ย บร อ ยแล ว
หลังจากนั้นใหนักศึกษาพิมพใบแจงยอดเพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคารทหารไทย (ทุกสาขา) ตามกําหนดการ
ชําระเงินในปฏิทินวิชาการแจง หรือวันชําระเงินที่ระบุไวในใบแจงยอดการชําระเงิน
พิมพใบแจงยอด เพื่อนําไปชําระเงิน
ที่ธนาคารทหารไทย (ทุกสาขา)

แสดงตัวอยางการพิ
การพิมพใบแจงยอดการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน

การเพิ่มหรือถอนรายวิชา
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียบรอยแลว ระบบจะปรากฏเมนู “เพิ่มถอน” โดยนักศึกษาสามารถ
เพิ่ม-ถอน รายวิชา ที่ลงทะเบียนไปแลวผานระบบ โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
1) เขาสูระบบโดยใชรหัสประจําตัว และรหัสผานของนักศึกษาเอง
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2) เมื่ อ นั กศึ ก ษาลงทะเบี ย นแล ว ระบบจะปรากฏเมนู “เพิ่ มถอน ” ให นั ก ศึก ษาสามารถแก ไ ข
รายวิชาที่ลงทะเบียนไปแลวได โดยใหนักศึกษาทําการเลือกที่เมนู “เพิ่มถอน” เพื่อทําการเพิ่ม-ถอนรายวิชา
ลงทะเบียน
3) เมื่อนักศึกษาเลือกที่เมนู “เพิ่มถอน” จะปรากฏหนาเว็บเพจแสดงรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไว
แลว ในพื้นที่ “รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด” ดังภาพตอไปนี้

 คลิกที่นี่
เพื่อทําการถอน

แสดงตัวอยางหนาเว็บเพจสําหรับการถอนรายวิชา
4) หากตองการถอนรายวิ
รายวิชา ใหคลิกที่สัญลักษณ
ในคอลัมน “ถอน” ที่ตรงกับรายวิชาที่
ตองการถอน ระบบจะนํารายวิชาดังกลาวไปรอไวที่พื้นที่ “รายวิชาที่อยูระหวางการดําเนินการ” ดานบน ดัง
ภาพตอไปนี้
 ระบบจะนํารายวิชาที่เลือกไป
รอไว ที่ พื้ น ที่ “รายวิ ช าที่ อ ยู
ระหวางการดําเนินการ”

รายวิชาที่ตองการถอน

แสดงหนาเว็บเพจการถอนรายวิ
เพจ
ชา
หากไมตองการถอนรายวิชานั้นๆ แลว ใหคลิ
คลิกปุม [ลบ] จากนั้นรายวิชาที่เลือกจะลงมาบริเวณ
“รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด” ดานลางตามเดิม
5) หากต อ งเพิ่ ม รายวิ ช า ให ค น หารายวิ ช าที่ ต อ งการเพิ่ ม โดยระบุ ร หั ส วิ ช า ลงในช อ ง “ระบุ
รายวิชา” แลวคลิกที่ปุม “คนหา” ระบบจะนํารายวิชาที่ตรงตามเงื่อนไขมาแสดง ดังภาพตอไปนี้
54

| คูมือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 2557

 ระบุรายวิชา

ที่ตองการคนหา

 คลิกปุม “คนหา”

 แสดงรายวิชาที่

ตรงตามเงื่อนไข

 คลิกที่นี่เพื่อ

แสดงตัวอยางการค
การคนหารายวิชาที่ตองการลงทะเบียนเพิ่ม

เพิ่มรายวิชา

หากต อ งการเพิ่ม รายวิช าใด ให ค ลิ กที่ รู ป ตะกร า
ดา นหลั งรายวิ ชา ระบบจะนํ ารายวิ ช า
ดังกลาวไปแสดงในพื้นที่ “รายวิชาที่อยูระหวางการดําเนินการ” ดานบน ดังภาพตอไปนี้

รายวิชาที่ตองการเพิ่ม

แสดงตัตัวอยางรายวิ
ง ชาที่ตองการเพิม่
6) หากตองการเปลี่ยนกลุมรายวิชา การเปลี่ยนกลุมรายวิชาหรือเปลี่ยน sec คือ การเปลี่ยนวัน
เวลาเรียน หรืออาจารยผูสอน โดยที่นักศึกษายังเลือกรายวิชานั้นๆ อยู ดังภาพตอไปนี้
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กดที่นี่ เพื่อเปลี่ยนกลุมรายวิชา

แสดงตัวอยางการเปลี
การเปลีย่ นกลุมรายวิชา
จากนั้นรายวิชาที่นักศึกษาเลือกจะขึ้นไปสูพื้นที่ “รายวิชาที่อยูระหวางการดําเนินการ” ดานบน
ดังภาพตอไปนี้

แสดงรายวิชาที่ตองการเปลี่ยนกลุม

แสดงตัวอยางรายวิ
รายวิชาที่ตองการเปลี่ยนกลุม
7) ระบบจะทําการตรวจสอบรายวิชาที่ เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม ในเบื้องตนวาสามารถทําการ
เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม ไดหรือไม
 เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบื้องตนแลวพบวาไมสามารถทําการ เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุม
ได นักศึกษาจะตองปรับแกรายการลงทะเบียนใหถูกตองตามเงื่อนไขที่ระบุเสียกอน
 เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบื้องตนแลวพบวารายวิชาที่เลือกเพื่อทําการ เพิ่ม/ถอน/
เปลี่ยนกลุม นั้น สามารถทําการ เพิ่ม-ถอน ได ใหนักศึกษาทําการคลิกที่เมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” เมนู
ดานซายมือของหนาจอ แลวดําเนินการตามขั้นตอนในหัวขอ “การยืนยันผลการลงทะเบียน” ที่ไดกลาวไว
แลวขางตน เปนอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุมรายวิชา
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ผลการลงทะเบียน
หลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบรอยแลว นักศึกษาสามารถตรวจสอบผล
การลงทะเบียนไดโดยการคลิกที่เมนู “รายการลงทะเบี
รายการลงทะเบียน”
น ระบบจะแสดงรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียน
ไวเรียบรอยแลว โดยระบบจะแสดงประวัติการ เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุมรายวิชา ตรงบริเวณสวนพื้นที่ “ประวัติ
การทํารายการลงทะเบียน” ดานลาง ดังภาพตอไปนี้
ระบบแสดงรายวิ ช าที่
นักศึกษาลงทะเบียนไวใน
ภาคเรียนปจจุบัน

ระบบแสดงประวั ติ ก ารทํ า
รายการลงทะเบียน เชน การ
เพิ่ม , ลด เปลี่ยนกลุม รายวิชา

แสดงตัตัวอยางประวั
ง ติการลงทะเบียน

ตารางเรียนตารางสอบ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองได จากเมนู “ตารางเรียนตารางสอบ” โดยนักศึกษาสามารถดู ตารางเรียน-ตารางสอบ
น
ยอนหลังได โดยเลือก ป/ภาคการศึกษา ที่
ตองการ โดยตารางเรียนจะอยูยูดานบนของหนาจอระบบ และตารางสอบ จะอยูดานลางของหนาจอระบบ ดัง
ภาพตอไปนี้
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แสดงผลตั
ผลตัวอยางตารางเรี
ง
ยน

แสดงผลตั
ผลตัวอยางตารางสอบ
ง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General
General Education Subject)
Subject
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดรายวิชาพื้นฐานมุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให
ไดผลการเรียนรูที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและทองถิ่น โดยพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู
อยางกวางขวาง ครอบคลุมดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู มีทักษะทางปญญา มีความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกตใชผลการเรียนรูในการ
ดํารงตนเปนคนดีในสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Course
Course Structure)
ตองเรียนไมนอยกวา 33 หนวยกิต และตองเรียนใหเสร็จสิ้นใน 2 ปการศึกษา คือ ในชั้นปที่ 1
(ปการศึกษา 2557) และชั้นปที่ 2 ( ปการศึกษา 2558)
2558 และสามารถเลือกเรียนวิชาใดกอนหรือหลังก็ไดให
เหมาะสมกับตารางเรียนของรายวิชาบังคับของสาขาตนเอง (ยกเวนรายวิชาภาษาอังกฤษ GED1004 เทานั้น
ที่ตองผานการเรียนรายวิชา GED1003 มากอน) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปประกอบดวยกลุมวิชา 4 กลุม
และมีรายละเอียด ดังนี้
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1. กลุมภาษาและการสื่อสาร กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต
GED1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา (Information Study Skill)
GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English
English Basics)
GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตใช (English for Application)
**ตองเรียนผาน GED1003
1003 มากอน**
2. กลุมมนุษยศาสตร เลือกเรียนอยางนอย 6 หนวยกิต
รายวิชาพุทธทาสศึกษาและรายวิชาปรัชญากับชีวิต ใหเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
GED2001 พุทธทาสศึกษา (Buddhadasa
Buddhadasa Studies)
GED2002 ปรัชญากับชีวิต (Philosophy
Philosophy and Life)
รายวิชาการพัฒนาตนและรายวิชาสุนทรียศาสตร ใหเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
GED2003 การพัฒนาตน (Self
Self Development)
GED2004 สุนทรียศาสตร (Aesthetics)
Aesthetics)
3. กลุมสังคมศาสตร เลือกเรียนอยางนอย 6 หนวยกิต
GED3001 วิถีโลก (Global
Global Society and Living)
GED3002 วิถีไทย (Thai Living )
GED3003 กฎหมายกับสังคม (Law
Law and Society)
4. กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เรียน 9 หนวยกิต
GED4001 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life)
GED4002 การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making)
GED4003 คอมพิวเตอรกับชีวิต (Computer
Computer and Life)

การลงทะเบียนรายวิชาเรียน และลงทะเบียนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (GED)
นักศึกษาสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่เชื่อมตอระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัย หรือเครือขายอินเตอรเน็ต โดยการเปดเว็บบราวเซอร (Web browser) เชน
Internet Explorer หรือจากเว็บบราวเซอร อื่นๆ จากนั้นพิมพชื่อเว็บไซตของระบบบริการการศึกษา คือ
http://reg.sru.ac.th ลงในชอง Address แลวกดปุม Enter ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาจอแรก คือ “ขาว
ประกาศ” หลังจากนั้นคลิกเลือกเขาสูระบบเพื่อทําการลงทะเบี
การ
ยนรายวิชาเรียน และลงทะเบียนหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป
เขาสูระบบ
ในสวนของการดําเนินการตางๆ ที่เปนสวนบุคคล เชน การลงทะเบียน การดูผลการเรียน การ
เปลี่ยนรหัสผาน ฯลฯ นักศึกษาสามารถกระทําไดโดยคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ”
1) ใหนักศึกษาคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ””
2) พิมพรหัสประจําตัว และรหัสผาน (เข
เขาใชระบบเปนครั้งแรก รหัสผานคือ รหัสนักศึกษา)
ษา
3) คลิกที่ปุม “เขาสูระบบ”
การลงทะเบียนหมวดรายวิ
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาสามารถทําการลงทะเบียนไดโดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะนํานักศึกษาไปสู
หนาจอการรับลงทะเบียน มีขั้นตอน ดังตอไปนี้
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1) กดปุม

เพื่อเขาสูหนาลงทะเบียน ซึ่งเมนูนี้จะปรากฏในชวงลงทะเบียนเทานั้น

กดปุม “ลงทะเบียน”
เพื่อเขาสูขั้นตอนการลงทะเบียน

2) คลิกปุม “ดึงรายวิชาตามแผน” ระบบจะดึงรายวิชาที่ทางสาขาของนักศึกษากําหนดเปนแผน
รายวิชาไดมาแสดง พรอมทั้งแสดงขอมูลที่สําคัญตางๆ ไดแก รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต กลุมการ
เรียน (sec) วัน/เวลาเรียน จํานวนหนวยกิตรวม และคาใชจายรวม กรณีที่นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปจะปรากฏรายวิชาแจงใหทราบ ดังภาพตตอไปนี้
คลิกที่ปุม “ดึงรายวิชาจากแผน” เพื่อ
ดึงรายวิชาจากแผนการเรียน

3) หากขึ้นชื่อรายวิชา เลือก GE-1 ใหนักศึกษาคลิกที่ขอความ “[ลบ]” ดานหลังรายวิชานั้นออก
กรณีที่มีรายวิ ชาดังนี้หมายถึ ง
นัก ศึก ษาตอ งเลือกเรียนหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป โดย
คลิกที่ [ลบ] เพื่อลบใหสามารถ
เลื อ กเพิ่ ม รายวิ ช า GED ที่
ตองการได

4) นักศึกษาจะตองเพิ่มรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป (GED) โดยสามารถคนหารายวิชาที่ชอง
“ระบุรายวิชา” (สามารถใชสัญลักษณ * เพื่อคนหาทั้งหมด)
หมด ที่ตองการลงทะเบียนจากนั้นพิมพในชองระบุ
รหัสวิชา ตัวอยางเชนพิมพ GED* แลวกดปุม “คคนหา”
หา รายวิชาที่เราคนหาก็จะแสดงขึ้นมา เพื่อใหนักศึกษา
เลือก
5) ทําการเลือกวิชาที่ตองการลงทะเบียน โดยคลิกที่ รูปตะกรา วิชาที่เลือกจะเลื่อนขึ้นไปขางบน
แสดงวานักศึกษาไดเลือกวิชานั้นเพื่อลงทะเบียน พอนักศึกษาเลือกรายวิชาเสร็จใหคลิกปุมตรวจสอบ ทุกครั้ง
ที่เลือกรายวิชา ระบบจะตรวจสอบความถูกตองในการลงทะเบียน เชน เวลาเรียนซ้ํา เวลาและวันสอบซ้ํา
ลงทะเบียนนอยกวาที่กําหนด หรือจะตองผ
องผานรายวิชาที่ตองเรียนกอน โดยจะขึ้นแสดงข
แสดง อความสีแดง
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บริเวณดานลางของกรอบรายวิชาที่เลือก แสดงขอความการผิดพลาดที่ หากเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้น นักศึกษา
ควรเลือกลบรายวิชาที่ไมผานเงื่อนไขการลงทะเบียนออกไปเสียกอน แลวเลือกรายวิชาใหมที่ตรงตามเงื่อนไข
หรือลงทะเบี
อลงทะเบียนรายวิชาที่สามารถลงไดไปกอน แลวจึงติดตองานทะเบียน เพื่อเขียนคํารองขอลงทะเบียนใน
รายวิชาที่ตอ งการตามกระบวนการของมหาวิท ยาลัยต อไป ทั้ง นี้ตอ งไม ขัดกั บระเบีย บ หรือข อบัง คับ ที่
เกี่ยวของดวย
1. ระบุรหัสวิชาที่ตองการคนหา
โดยสามารถ * ชวยในการคนหาได

2. คลิกปุม “คนหา”

3. ปรากฏรายวิชาที่
คนหา

4. คลิ ก ที่ รู ป
เพื่ อ
เลือกรายวิชาลงทะเบียน

6) การยืนยันการลงทะเบียน เมื่อนักศึกษามั่นใจในการเลือกวิชาที่ตองการลงทะเบียนแลวใหทํา
การยืนยันการลงทะเบียน โดยกดที่ปุม “ยืยืนยันการลงทะเบียน”
น เมนูสีแดงดานซายมือ

คลิกที่นี่ เพื่อยืนยันการ
ลงทะเบียน ครั้งที่ 1

จากนั้นระบบจะเปลี่ยนไปยังหนาจอ “ยื
“ นยันการลงทะเบียน” เพื่อใหนักศึกษาตรวจสอบความ
ถูกตองของรายวิชา เมื่อนักศึกษาตรวจสอบวาถูกตองแลว ตองกดปุม “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั้งหนึ่ง
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คลิกที่นี่เพื่อยืนยัน
การลงทะเบียน ครั้งที่ 2

หลังจากกดปุมยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงขอความการยืนยันการลงทะเบียนพรอมทั้ง
แสดงยอดเงินที่ตองชําระทั้งหมด หลังจากนั้นใหกดปุม “ผลการลงทะเบียน” เพื่อดูรายละเอียดในการ
ลงทะเบียน เสร็จสิ้น
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน

ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จะไมมีคาใชจาย
เนื่องจากนักศึกษาไดชําระเรียบรอยแลวใน
วันรายงานตัว

คาปรับการลงทะเบียนชา
ประเภทนักศึกษา

คาปรับ

นักศึกษาภาคปกติ
วันละ 50 บาท
เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป
แตไมเกิน 1,500 บาท
นักศึกษาภาค กศ.บท.
ปรับวันละ 50 บาท
เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป
แตไมเกิน 1,500 บาท
หมายเหตุ ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถชําระเงินคาลงทะเบียนไดจนเลยวันที่กําหนด
นับจากวันที่กําหนดการชําระเงินนักศึกษาจะตองดําเนินการเขียนคํารองเพื่อลาพักการเรียน

การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน
นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดตองอยูในเงื่อนไขตอไปนี้
1) ตองเปนรายวิชาในแผนการเรียนภาคฤดูรอนของนักศึกษา
2) ในกรณีที่ไมอยูในแผนการเรียนของนักศึกษาภาคฤดูรอน
 ตองเปนรายวิชาที่แก E หรือยกเลิกวิชาเรียนไว
62

| คูมือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 2557

 ตองสมทบกับนักศึกษาภาค กศ..บท.
 ตกคางและจะสําเร็จการศึกษาสามารถเปดพิเศษในภาคฤดูรอนได 1 รายวิชา
 ตองไดรับอนุญาตจากคณะที่นักศึกษาสังกัด และมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหเรียน

การขอสมทบ
1) นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บท
บท. สามารถ ลงทะเบียนเพื่อเรียนสมทบกับกลุมอื่นไดโดยใช
เกณฑ ตามระเบียบวาดวยการ เพิ่ม-ถอน รายวิชา ตามกําหนดระยะเวลาในปฏิทินวิชาการของแตละภาค
เรียน
2) นักศึกษาภาคปกติ ขอลงสมทบกับภาค กศ.บท.
กศ ไดในกรณีตอไปนี้
 ตองเปนรายวิชาที่เรียนแก E
 เปนภาคเรียนสุดทาย และรายวิชาดังกลาวไมมีเปดทําการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ
เมื่อนักศึกษาอยูในเงื่อนไขในขอ 2) ใหทําบันทึกเสนอผานอาจารยที่ปรึกษา คณบดีและสงที่สํานัก
สงเสริมวิชาการฯ และตองดําเนินการตามกําหนดเวลา เพิ่ม-ถอน ในปฏิทินวิชาการแตละภาคเรียน
3) จํานวนหนวยกิตที่ขอสมทบ เมื่อนําไปรวมกับจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนแลว ตองเปนไป
ตามเกณฑจํานวนหนวยกิตของแตละภาคการศึกษา
4) รายวิชาที่สมทบตองมีคาบเรียนและเวลาสอบไมตรงกับรายวิชาที่เรียนในแผนการเรียนปกติ

การขอเปดรายวิชาเรียนเปนกรณีพิเศษ
การเปดรายวิชาเรียนเปนกรณีพิเศษตองเปนไปตามเกณฑตอไปนี้
1) เปนรายวิชาที่อยูนอกแผนการเรียนและ
และเปนรายวิชาที่ตองเรียนเนื่องจากเปนภาคเรียนสุดทาย
2) เปนรายวิชาที่ตองเปนพื้นฐานของรายวิ
รายวิชาอื่นหรือวิชาที่เรียนแทนวิชาที่เปดไมไดตามแผนการ
ามแผน
เรียน
3) เปนรายวิชาที่มีผลการเรียนเปน E (เท
เทานั้น) กรณียกเลิกรายวิชามีผลการเรียนเปน W ไมมีสิทธิ
ในการขอเปดรายวิชาเรียนเปนกรณีพิเศษ
4) นักศึกษาจะตองแจงความประสงคขอเปดรายวิชาเปนกรณีพิเศษตามกําหนดเวลา
ห
เพิ่ม-ถอน
ในปฏิทินวิชาการแตละภาคเรียน
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ลําดับขั้นตอนการขอเปดรายวิชาเปนกรณีพิเศษ
นักศึกษา
 นักศึกษาเขียนคํารองขอเปดรายวิชาเปนกรณีพิเศษ รับแบบฟอรมไดที่
สํานักสงเสริมฯ หรือดาวนโหลดไดที่ regis.sru.ac.th

เจาหนาที่
สํานักสงเสริมฯ

หัวหนาสาขาวิชา

 หั ว หน า สาขาวิ ช า แสดงความคิ ด เห็ น เสนอ
อาจารยผูสอน และลงนามอนุญาต

อาจารยผูสอน

 อาจารยผู สอนยินยอมรับสอน ระบุ วัน/เวลา
สอน และลงนาม

คณะ

 คณบดีแสดงความคิดเห็น และลงนามอนุญาต

 นักศึกษานําสงแบบฟอรมขอเปดรายวิชาเปนกรณีพิเศษ ณ สํานัก
สงเสริมฯ (ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน) ตามระยะเวลา เพิ่ม-ถอน
ที่กําหนดในปฏิทินวิชาการของภาคเรียนนั้น

 สํานักสงเสริมฯ (ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน) ตรวจสอบ และดําเนินการตามคํารองขอ
เปดรายวิชาเปนกรณีพิเศษ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคํารองผานทางเว็บไซต reg.sru.ac.th

การยกเลิกรายวิชาเรียน
1) การยกเลิกรายวิชาเรียนใดๆ จะสามารถทําไดหลังจากพนกําหนดการ เพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน
และจะตองทําใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดวันเริ่มสอบปลายภาค ไมนอยกวา 2 สัปดาห การยกเลิกรายวิชาไม
สามารถถอนเงินคืนได
2) รายวิชาเรียนที่ยกเลิกจะไมนับหนวยกิต หากมิใชรายวิชาบังคับ และนักศึกษาไมจําเปนตอง
เรียนซ้ําแตจะบันทึกในระเบียนการเรียน
3) การขอยกเลิกรายวิชาเรียนจะตองใหอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษารับทราบ
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ลําดับขั้นตอนการขอยกเลิกรายวิชา
นักศึกษา
 นั ก ศึ ก ษาเขี
เขี ย นคํ า ร อ งขอยกเลิ ก รายวิ ช า รับ แบบฟอร มได ที่ สํ า นั ก
สงเสริมฯ หรือดาวนโหลดไดที่ regis.sru.ac.th

เจาหนาที่
สํานักสงเสริมฯ

อาจารยผูสอน

 นักศึกษาขออนุญาตจากอาจารยผูสอนเพื่อลง
นามอนุ ญ าตทุ ก รายวิ ช าที่ ต อ งการขอยกเลิ ก
รายวิชา

อาจารยที่ปรึกษา

 นักศึกษาขออนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
แสดงความคิดเห็นและลงนามอนุญาต

 นักศึกษานําสงแบบฟอรมขอยกเลิกรายวิชา ณ สํานักสงเสริมฯ
ตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินวิชาการของภาคเรียนนั้น

 สํานักสงเสริมฯ ตรวจสอบ และดําเนินการตามคํารองขอยกเลิกรายวิชา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคํารองผานทางเว็บไซต reg.sru.ac.th

การแกเกรด I
เมื่อนักศึกษาไดรับแจงผลการเรียนวาไดเกรด I ในรายวิชาใด นักศึกษาจะตองรีบดําเนินการเปลี่ยน
เกรด I เปนคาระดับคะแนน โดยตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
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ลําดับขั้นตอนการแกเกรด I
นักศึกษา

อาจารยผูสอน

 นั ก ศึ ก ษาติ ด ต อ อาจารย ผู ส อน และดํ า เนิ น การแก ไ ขงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย หรืออื่นๆ ตามเงื่อนไขการประเมินผลการเรียนของอาจารย
ผูสอน เพื่อขอรับการประเมินผลการเรียนใหม
 นักศึกษาเขียนคํารองขอแกเกรด I รับแบบฟอรมไดที่ สํานักสงเสริมฯ
หรือดาวนโหลดไดที่ regis.sru.ac.th แลวนําสงอาจารยผูสอน
 อาจารยผูสอนประเมินคะแนนเก็บ คะแนนปลายภาค คะแนนรวม
เกรดที่ไดรับการประเมินใหม และลงนาม ผานหัวหนาสาขาวิชา แลวนําสง
คณะที่อาจารยสังกัด (อาจารยผูสอนเปนผูนําสงเอกสารดวยตนเอง)
หัวหนาสาขาวิชา

 อาจารยผูสอนขออนุญาตจากหัวหนาสาขาวิชา
เพื่อลงนามอนุญาต

คณะ

 อาจารย ผู ส อนขออนุ ญ าตคณบดี เ พื่ อ ลงนาม
อนุญาต

เจาหนาที่ธุรการ
ประจําคณะ

 เจาหนาที่ธุรการประจําคณะนําสงเอกสารมายัง สํานักสงเสริมฯ

เจาหนาที่
สํานักสงเสริมฯ

 สํ า นั ก ส ง เสริ ม ฯ ตรวจสอบ และดํ า เนิ น การตามคํ า ร อ งขอแก I
นักศึกษาสามารถติดตามผลการแกเกรด I ไดจากอาจารยผูสอน และ
ตรวจสอบไดในระบบบริการการศึกษา reg.sru.ac.th

การขอพักการเรียนและขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
การขอพักการเรียนเปนการขอลาพักการเรียนทั้งภาคการศึกษา แบงเปน 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีที่ 1 ไดทําการลงทะเบียนเรียนไปแลว แตมีเหตุจําเปนจะตองขอลาพักการศึกษาในภาค
เรียนนั้นจะกระทําไดอยางชาที่สุด 2 สัปดาห กอนกําหนดวันสอบปลายภาค และใหถือเปนการยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียนโดยที่รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคนั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
2) กรณีที่ 2 ไมประสงคจะศึกษาในภาคการศึกษานั้น ใหยื่นคํารองขอพักการศึกษา และชําระเงิน
คารักษาสภาพนักศึกษาในวันที่กําหนดใหลงทะเบียนและดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มสอบปลายภาค
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ในการขอลาพักการศึกษาใหแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขอลาพัก ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และจะลาพักไดคราวละ 1 ภาคการศึกษาเทานั้น ยกเวนภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา นักศึกษาจะ
ขอลาพักการศึกษาไมได
อนึ่ง นักศึกษาจะตองชําระเงินคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย ยกเวนผูที่ไดลงทะเบียนเรียนไวกอนแลว
นักศึกษา
 นักศึกษาเขี
เขียนคํารองขอพั
ง กการเรียน/ขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
รับแบบฟอรมไดที่ สํานักสงเสริมฯ หรือดาวนโหลดไดที่ regis.sru.ac.th

กระบวนการรักษาสภาพนักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา

กรณีที่ 1
+ คา บํ า รุ ง การศึ ก ษา
จํานวน 700 บาท

 นั ก ศึ ก ษาขออนุ ญ าตอาจารย ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ
แสดงความคิดเห็นและลงนามอนุญาต

ปฏิทิน
วิชาการ

กรณีที่ 2
+ ค า บํ า รุ ง ก า ร ศึ ก ษ า
จํานวน 700 บาท
+ ค า คื น สภาพการเป น
นักศึกษา 1,000 บาท

เจาหนาที่
สํานักสงเสริมฯ

 นักศึกษานําสงแบบฟอรมขอพักการเรียนและขอคืนสภาพการเปน
นักศึกษา ณ สํานักสงเสริมฯ ลงนาม

เจาหนาที่
กองคลัง

 นักศึกษานําสงแบบฟอรมขอพักการเรียนและขอคืนสภาพการเปน
นักศึกษา ณ กองคลัง เพื่อชําระเงินและลงนาม
 นักศึกษานําสงแบบฟอรมขอพักการเรียนและขอคืนสภาพการเปน
นักศึกษา และใบเสร็จชําระเงินจากกองคลัง กลับมายัง สํานักสงเสริมฯ
เพื่อบันทึกขอมูลในระบบบริการการศึกษา และลงนาม
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การยกเวนรายวิชาเรียน
การยกเวนผลการเรียน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ขอที่ 16-26 วาดวยเรื่องของการโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชาเรียน
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1) รายวิ ช าที่ จ ะนํ า มาขอยกเว น รายวิ ช าเรี ย นต อ งสอบได ห รื อ เคยศึ ก ษาฝ ก อบรมหรื อ มี
ประสบการณมาแลวไมเกิน 10 ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษา
สุดทายที่มีผลการเรียน
2) รายวิชาที่จะนํามาขอยกเวนตองเปนรายวิชาที่ไดรับดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือ 2.00
3) จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวน รวมแลวจะตองไมเกิน 2 ใน 3 ของหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีของหนวยกิตรวมขั้นต่ํา
4) รายวิชาที่ไดรับการยกเวน จะมีการบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษร
“P” ในชองระดับคะแนน
5) ผูที่ขอยกเวนรายวิชาเรียน จะตองชําระคาธรรมเนียมหนวยกิตละ 100 บาท
6) มหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติการขอยกเวน
รายวิชาเรียน
7) ผูที่ไดรับการยกเวนรายวิชาเรียนไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม)
8) เงื่อนไข สําหรับการขอยกเวนรายวิชาเพิ่มเติม มี 2 กรณี ดังตอไปนี้
 กรณี ผูศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณการทํางาน ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวนการเรียนและแจงกําหนดวิธีการ
ประเมินใหสภาวิชาการทราบ
 กรณี ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลวและเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีใน
อีกสาขาวิชาหนึ่ง ใหยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด
โดยนักศึกษาที่จะขอยกเวนรายวิชาเรียน จะตองกระทําใหเสร็จสิ้น ภายในภาคเรียนแรกที่เขา
ศึกษาเทานั้น
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ลําดับขั้นตอนการขอยกเวนรายวิชาเรียน
นักศึกษา
 นักศึกษาเขี
เขียนคํารองขอยกเว
ง
นรายวิชาเรียน สามารถรับแบบฟอรม
ไดที่ สํานักสงเสริมฯ หรือดาวนโหลดไดที่ regis.sru.ac.th
อาจารยที่ปรึกษา

ไมอนุญาต

 นั ก ศึ ก ษาขออนุ ญ าตอาจารย ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ
แสดงความคิดเห็นและลงนามอนุญาต

แตงตั้งกรรมการ
พิจารณา

อนุญาต

เจาหนาที่
สํานักสงเสริมฯ

 นั ก ศึ ก ษานํ า ส ง แบบฟอร ม ขอยกเว น รายวิ ช าเรี ย นมายั ง
สํ า นั ก ส ง เสริ ม ฯ ตรวจสอบความถู ก ต อ งของรายวิ ช าและลงนาม
(สํสําหรับขั้นตอนตรวจสอบใชเวลา ประมาณ 7 วัน)

เจาหนาที่
กองคลัง

 นั ก ศึ ก ษานํ า ส งแบบฟอร ม ขอยกเว น รายวิ ช า ณ กองคลั ง เพื่ อ
ชําระเงินและลงนาม
 นักศึกษานําสงแบบฟอรมขอยกเวนรายวิชาเรียน และใบเสร็จชําระ
เงินจากกองคลัง กลับมายัง สํานักสงเสริมฯ เพื่อบันทึกขอมูลและลงนาม
(รายวิ
รายวิชาเรียนที่ไดรับการยกเวน จะใชสัญลักษณ “P”)

การโอนผลการเรียน
การโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ขอที่ 16-26 สวนของการโอนผลการเรี
ของการโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชาเรียน โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
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1) เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน
 ผูขอโอนผลการเรียนตองมีสภาพเปนนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาตามโครงการอื่นของ
มหาวิทยาลัย
 ผูขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูกสั่งใหพนจากสภาพนักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวยเรื่องการเมินผลการศึกษา
 การโอนผลการเรีย นต องโอนผลการเรีย นทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึ กษามาแล ว โดยไม
จํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอโอน และจะตองกระทําใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรกของการเขาเปน
นักศึกษา
2) ผูที่ขอโอนผลการเรียน จะตองชําระคาธรรมเนียมการโอน 300 บาท
3) มหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติการโอนผลการ
เรียน
4) ผูที่ไดรับการโอนผลการเรียนจะ ไมเสียสิทธิ์ การไดรับปริญญาเกียรตินิยม (คุณบัติจะตอง
เป น ไปตามข อ บัง คั บ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ สุร าษฎร ธ านี วา ด ว ยการศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
ขอที่ 33 คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม)
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ลําดับขั้นตอนการโอนผลการเรียน
นักศึกษา
 นักศึกษาเขี
เขียนคํารองขอโอนผลการเรี
ง
ยนและแนบผลการเรียนที่ได
เรียนมาแลว สามารถรั
สามารถ บแบบฟอรมไดที่ สํานักสงเสริมฯ หรือดาวนโหลด
ไดที่ regis.sru.ac.th
อาจารยที่ปรึกษา

ไมอนุญาต

 นั ก ศึ ก ษาขออนุ ญ าตอาจารย ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ
แสดงความคิดเห็นและลงนามอนุญาต

แตงตั้งกรรมการ
พิจารณา

อนุญาต

เจาหนาที่
สํานักสงเสริมฯ

 นักศึกษานําสงแบบฟอรมขอโอนผลการเรียนและแนบผลการเรียน
ที่ไดเรียนมาแลว มายั งสํ านั กส งเสริ มฯ ตรวจสอบความถูกตองของ
รายวิชาและลงนาม (สําหรับขั้นตอนตรวจสอบใชเวลา ประมาณ 7 วัน)

เจาหนาที่
กองคลัง

 นักศึกษานําสงแบบฟอรมขอโอนผลการเรียนที่ผานการตรวจสอบ
โดยสํานักสงเสริมฯ แลว มายังกองคลัง เพื่อชําระเงินและลงนาม
 นักศึกษานําสงแบบฟอรมขอโอนผลการเรียน แนบผลการเรียนที่ได
เรียนมาแลว และใบเสร็จชําระเงินจากกองคลัง กลับมายังสํานักสงเสริมฯ
เพื่อบันทึกขอมูลและลงนาม

การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีตอไปนี้
1) พนสภาพตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการศึกษา ดังนี้
นักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษา กศ.บท.
1. คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียน 1. คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียน
ที่ 2 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน
ที่ 7
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นักศึกษาภาคปกติ
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 ในภาคเรียนที่ 4,
6, 8, 10, 12 และ 14 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน
3. นั ก ศึ ก ษาเรี ย นได จํ า นวนหน ว ยกิ ต ครบตามที่
หลักสูตรกําหนดไวแลว ยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากวา 1.80
4. ระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ปการศึกษาดังนี้
 ไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ป
 ไมเกิ น 10 ป การศึกษา สํ าหรั บหลั กสูต ร
ปริญญาตรี 5 ป
5. นัก ศึก ษาไมผ านฝ กประสบการณวิ ช าชี พเป น
ครั้งที่ 2

นักศึกษา กศ.บท.
2. นักศึกษาลงทะเบีย นเรียนครบตามที่ห ลักสูต ร
กําหนด แตยังไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80
3. ระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ปการศึกษาดังนี้
 ไมเกิน 9 ปการศึกษา สําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ป
 ไมเ กิน 10 ปการศึ กษา สํา หรับ หลัก สูต ร
ปริญญาตรี 5 ป
4. นักศึกษาไมผานฝกประสบการณวิชาชีพเปนครัง้
ที่ 2

2) พนสภาพการเปนนักศึกษาจากระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา
 นักศึกษาผูใดไมชําระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษากอนวันเริ่มสอบปลายภาค
ใหถือวานักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา
 ตาย หรือลาออก
 ถูกใหออก หรือไลออก เนื่องจากตองโทษทางวินัย

การขอเปลี่ยน ชือ่ -สกุล
1) นักศึกษาที่ประสงคจะเปลี่ยน คํานําหนานาม เปลี่ยนชื่อ-สกุล ใหยื่นหลักฐานตาง ๆ ดังนี้
 ใชแบบฟอรมคํารองทั่วไป เพื่อขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3) พรอมสําเนา 1 ฉบับ
 ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ ช.4) พรอมสําเนา 1 ฉบับ
 ใบสําคัญการสมรส (ค.ร.3) พรอมสําเนา 1 ฉบับ (กรณีสมรส)
 ใบสําคัญการรับเปนบุตรบุญธรรม (ค.ร.15) พรอมสําเนา 1 ฉบับ (กรณีบุตรบุญธรรม)
 สําเนาทะเบียนบานที่เปลี่ยนแปลงแกไขเรียบรอยแลว (ท.ร.14) พรอมสําเนา 1 ฉบับ
ใหยื่นแบบฟอรมคํารองทั่วไป พรอมแนบหลักฐานประกอบขางตน มายังสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
2) การขอแกไข วัน เดือน ปเกิด ที่ผิดพลาด ใหยื่นหลักฐานตางๆ ดังนี้
 สําเนาทะเบียนบานฉบับจริง หรือสูติบัตร หรือบัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา 1 ฉบับ
 ใชแบบฟอรมคํารองทั่วไป เพื่อขอแกไข วัน เดือน ปเกิด ที่ผิดพลาด
ใหยื่นแบบฟอรมคํารองทั่วไป พรอมแนบหลักฐานประกอบขางตน มายังสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
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การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
บั ต รประจํ า ตั ว นั ก ศึ ก ษา เป น เอกสารทางราชการ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ออกให กั บ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน
โดยนักศึกษาจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาทุทุกครั้งในการติดตอกับมหาวิทยาลัย
การขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา แบงออกไดเปน 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีนักศึกษาใหม
ใหม กําหนดใหสงรูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป มายังสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน (โดยไมมีคาใชจาย)
 นักศึกษาภาคปกติ รูปถายสวมชุดนักศึกษาที่ถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนด
 นักศึกษาภาค กศ.บท. รูปถายสวมชุดสูทสากล สีดําหรือสีกรมทา
2) กรณีบัตรประจําตัวนักศึกษาสูญหายหรื
หาย อชํารุด ใหดําเนินการขอทําบัตรใหม มีขั้นตอน ดังนี้
 นักศึกษายื่นคํารองขอทําบัตรประจํ
ประจําตัวนักศึกษา สามารถรับแบบฟอรมไดที่ สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน หรือดาวนโหลดไดที่ www.regis.sru.ac.th
www.
 นักศึกษายื่นคํารองขอทําบัตรประจํ
ประจําตัวนักศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการทําบัตร
ใหม ณ กองคลัง จํานวนเงิน 100 บาท
 นักศึกษายื่นคํารองขอทําบัตรประจํ
ประจําตัวนักศึกษา พรอมแนบ ใบเสร็จชําระเงิน และรวม
ถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (กรณี
กรณีไม มีรูปในระบบบริ การการศึกษาและตองถูกตอ งตามขอกําหนด
ขางตน) มายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบี
รและงานทะเบียน

การขอสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาทีที่กําลังศึกษาในภาคเรียนสุดทายตามโครงสรางหลักสูตรกําหนด มีผลการเรียนรายวิชา
ครบถวน และประเมินตนเองซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษา หรืออาจารยที่ปรึกษาสํารวจ และดําเนินการ
พรอมกันทั้งกลุมเรียนก็ได ภายใน 30 วันแรกของภาคเรียนสุดทาย โดยใหปฏิบัติดังนี้
1) นักศึกษายื่นแบบฟอรมคํารองขอสําเร็จการศึกษา สามารถรับแบบฟอรมไดที่ สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน หรือดาวนโหลดแบบฟอรมคํารองไดที่ www.regis.sru.ac.th
2) นักศึกษาเขียนรายละเอียดคํารองตามแบบฟอรมและขออนุญาตอาจารยที่ปรึกษา โดยอาจารย
ที่ปรึกษาจะตองตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร ตรวจสอบความถูกตองของรูปถาย และลงนามรับรองความ
ถูกตอง พรอมแนบรูปถายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป และขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (สวมชุดครุยวิทยฐานะตามคุณวุฒิที่
ไดรับ)
3) นักศึกษายื่นแบบฟอรมคํารองขอสํ
ขอสําเร็จการศึกษาที
ษา ่อาจารยที่ปรึกษาไดตรวจสอบ และลงนาม
รับรองเปนที่เรียบรอยแลว ไปชําระคาลงทะเบียนบัณฑิต 500 บาท และคาออกเอกสาร 100 ณ กองคลัง
(รวม 600 บาท)
4) นักศึกษานําแบบฟอรมคํารองขอสําเร็จการศึกษา และใบเสร็จชําระเงิน มายื่นที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพื่อดําเนินการตอไป
นักศึกษาที่จะขอสําเร็จการศึกษาตองตรวจสอบคุณสมบัติตนเองกอน โดยจะตองเปนไปตามเงื่อนไข
2 ประการ คือ การพิจารณาการเรียนครบตามหลักสูตร และคุณสมบัติของผูที่สําเร็จการศึกษา กําหนดไวใน
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยวาดวยระเบียบการประเมิ
การประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้
พิจารณาการเรียนครบตามหลักสูตร คือ
1) หนวยกิตที่เรียนตองไมนอยกวาเกณฑที่กําหนดไวในหลักสูตรของสาขาวิ
ร
ชา
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2) การนับหนวยกิต
 นับเฉพาะหนวยกิตที่สอบผาน หรือ ผานการประเมินและวัดผลรายวิชา ตามกลุมโครงสราง
หลักสูตร
 กรณีเรียนซ้ํากับวิชาที่สอบไดแลว หรือซ้ํากับรายวิชาเทียบเทาแลว ใหนับหนวยกิตเพียงครั้ง
เดียว โดยพิจารณาจากรายวิชาที่สอบไดแลวในครั้งแรกเทานั้น ยกเวนกรณีแก E จะนับจํานวนหนวยกิต และ
นําหนวยกิตมาคํานวณในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา
1) สอบผานในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภาประจํามหาวิทยาลัยกําหนด
2) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
3) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนและนับหนวยกิต สอบไดระดับคะแนนไมต่ํากวา “D” หรือ “P” และ
ไมมีรายวิชาใดที่ติดคางคาระดับคะแนน “E”
4) มีกําหนดเวลาเรียนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ การหมดสภาพของรายวิชาสําหรับนักศึกษา กศ.
บท. และนักศึกษาภาคพิเศษ ดังนี้
4.1) นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมต่ํากวา 4 ภาคเรียนปกติ (สําหรับหลักสูตร 2 ป) ไมต่ํา
กวา 7 ภาคเรียนปกติ (สําหรับหลักสูตร 4 ป) มีสภาพเปนนักศึกษาไมเกิน 8 ภาคเรียนปกติติดตอกัน ใน
กรณี ที่เ รี ยนหลัก สู ตร 2 ป และไม เ กิน 16 ภาคเรี ยนปกติ ติ ดต อ กัน ในกรณี ที่ เรี ย นหลั กสู ต ร 4 ป กรณี
หลักสูตร 5 ป ใชเวลาเรียนไมเกิน 20 ภาคเรียน
4.2) สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บท. มีเวลาเรียนไมต่ํากวา 6 ภาคเรียน กรณีที่เรียนหลักสูตร 2
ป และไมต่ํากวา 14 ภาคเรียน กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ป และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน 5 ป กรณีที่
เรียนหลักสูตร 2 ป และไมเกิน 9 ป กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ป และกรณีหลักสูตร 5 ป ใชเวลาเรียนไมเกิน
45 ภาคเรียน
กรณีเรียนครบหลักสูตร แตคาระดับคะแนนเฉลี่ยไมถึง 2.00 ดําเนินการดังนี้
นักศึกษาภาคปกติ
เมื่ อ เรี ย นได จํ า นวนหน ว ยกิ ต ครบตามที่ ห ลั ก สู ต ร
กําหนดแลว ถาไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต
1.80 แต ไ ม ถึ ง 2.00 ให เ ลื อ กเรี ย นเพิ่ ม เติ ม ใน
รายวิชาอื่นที่มีในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน
และมหาวิทยาลัยสามารถเปดทําการสอนได เพื่อทํา
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง 2.00 ทั้งนี้ตองมี
ระยะเวลาเรียนดังไดกลาวไวแลวขางตน

นักศึกษา กศ.บท.
เมื่ อ เรี ย นได จํ า นวนหน ว ยกิ ต ครบตามที่ ห ลั ก สู ต ร
กําหนดแลว ถาไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต
1.80 แตไมถึง 2.00 ใหเลือกเรียนเพิ่มเติมในรายวิชา
อื่น ที่มี อยู ในหลัก สูต รที่ ม หาวิท ยาลัย เปด สอนและ
มหาวิทยาลัยสามารถเปดทําการสอนได เพื่อทําคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง 2.00 ทั้งนี้ ตองไม มี
รายวิชาใดหมดสภาพตามระยะเวลาที่กลาวไว

คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม
1) ผูที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จะได รั บเกี ย รติ นิ ย มอัน ดั บ หนึ่ ง ตอ งมี คุ ณ สมบั ติ
ครบถวนดังตอไปนี้
1.1) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ขึ้นไป กรณีที่แยกเรียนแตละระดับ คะแนน
เฉลี่ยในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาตองไมนอยกวา 3.60
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1.2) ไมเคยมีวิชาใดไดระดับคะแนนต่ํากวา "C" หรือ ได "F"
1.3) มีเวลาเรียนไมเกิน 4 ภาคเรียนปกติในกรณีที่เปนหลักสูตร 2 ป และ 8 ภาคเรียนปกติใน
กรณีที่เปนหลักสูตร 4 ป
1.4) กรณีหลักสูตร 5 ป ใชเวลาเรียนไมเกิน 10 ภาคเรียน
2) ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกี ยรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบั ติ
ครบถวนทุกขอดังตอไปนี้
2.1) ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป แตไมถึง 3.60 ในกรณีแยกเรียนแตละ
ระดับ คะแนนเฉลี่ยในระดับอนุปริญญาตองไมต่ํากวา 3.25
2.2) ไมเคยมีวิชาใดไดรับคะแนนต่ํากวา "C" หรือ ได "F"
2.3) มีเวลาเรียนไมเกิน 4 ภาคเรียนปกติในกรณีที่เปนหลักสูตร 2 ป และ 8 ภาคเรียนปกติใน
กรณีที่เปนหลักสูตร 4 ป
2.4) กรณีหลักสูตร 5 ป ใชเวลาเรียนไมเกิน 10 ภาคเรียน
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การขอใบรับรองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ขั้นตอนการขอใบรับรอง
1.
2.
3.
4.
5.

กรอกแบบฟอรมใบคํารองขอใบรับรอง
ยื่นตอเจาหนาที่ พรอมเอกสารแนบ (ถามี)
ชําระเงินที่เจาหนาที่
เก็บใบเสร็จรับเงินไวรอรับใบรับรอง
รับใบรับรอง

ประเภทใบรับรอง
ที่
1
2
3

ประเภท
ใบแสดงผลการศึกษา
ใบรับรองการเปนนักศึกษา
ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา
(หนังสือรับรองคุณวุฒ)ิ

4

หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ

การเตรียมตัว/เอกสารประกอบ
บัตรประจําตัวนักศึกษา
บัตรประจําตัวนักศึกษา
บัตรประจําตัวนักศึกษา
รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
รูปถาย 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
(แตงครุยประจําหลักสูตร)
สําเนาปริญญาบัตร

ระยะเวลา
1 ชม.
1 ชม.
หลังสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญา 1 สัปดาห

เอกสารประกอบ
บัตรประจําตัวนักศึกษา
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
สําเนาทะเบียนบาน
บัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวนักศึกษา

ระยะเวลา
1 วัน

บัตรประจําตัวนักศึกษา
เอกสารการลงทะเบียนเรียน

3 วัน

3 วัน

การใหบริการแกไขขอมูล
ที่
1

ประเภท
การแกไขชื่อ นามสกุล ตนเอง
บิดา มารดา
และที่อยู

2

การตรวจสอบเกรด
และแกไขเกรด
แกไขขอมูล
การลงทะเบียนเรียน

3

1 สัปดาห

หมายเหตุ : คารักษาใบปริญญาบัตร เกินกวาระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันรับพระราชทานปริญญา
บัต ร จะตอ งชํา ระคา รัก ษาปริญ ญาบัต ร เปน จํา นวนเงิน 500 บาท (ตามระเบีย บ
คณะกรรมการสภาสถาบัน ราชภัฏ วา ดว ยการออกหลัก ฐานแสดงผลการศึก ษา พ.ศ.
2538 ขอที่ 16.4)
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การประเมิ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําหนดใหนักศึกษาทุ
ษา กคนที่ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคเรียน
จะต อ งมี ก ารประเมิ น การเรี ย นการสอนของผูผู ส อนทุก รายวิ ช า เพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเกิดความสมบูรณ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สํานักสงเสริม
วิช าการและงานทะเบีย นจึง ไดจัด ทํา ระบบประเมิน การจัด การเรีย นการสอนออนไลน โดยนัก ศึก ษา
สามารถเขาทํา แบบประเมินไดที่เว็บ ไซต reg.sru.ac.th ซึ่งกํา หนดใหนักศึกษาเขาทํา แบบประเมินใน
สวนของรายวิชาและอาจารยผูสอนที่ไดลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเขาทํา
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนในชวงกอนสอบปลายภาคการศึกษา 2 สัปดาห
หากนักศึกษา ไมทํา การประเมินการเรียนการสอนภายในระยะเวลาที่กํา หนด นักศึกษาจะไม
สามารถเขา ดูผ ลการศึก ษาไดห ลัง จากประกาศผลการศึก ษาเปน เวลา 7 วัน ดัง นั ้น ขอใหนัก ศึก ษา
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหครบทุกรายวิชาในแตละภาคการศึกษาดวย
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การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
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หอพักนักศึกษา
ทุนการศึกษา
การใหบริการดานสุขภาพ กองทุนสวัสดิภาพ และการชวยเหลือนักศึกษา
การใหบริการนักศึกษาผูพิการ
การศึกษาวิชาทหาร
การสนับสนุนคาครองชีพนักศึกษาจากการทํางาน
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
บริการตางๆ
การพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมทีน่ ักศึกษาควรเขารวม
การขอใชสถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา
สนามกีฬาที่เปดใหบริการ
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
การแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ

| คูมือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 2557

หอพักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีหอพักนักศึกษา จํานวน 7 หอพัก ดังนี้

ศูนยสุราษฎรธานี






หอพักทาเพชร
หอพักทาทอง
หอพักประภัสสร
หอพักวิภาวดี
หอพักไชยา

จํานวน 380 เตียง
จํานวน 380 เตียง
จํานวน 220 เตียง
จํานวน 104 เตียง
จํานวน 100 เตียง

ศูนยการศึกษาอําเภอเกาะสมุย
 หอพักพฤกษา
 หอพักปญญา

จํานวน 156 เตียง
จํานวน 156 เตียง

ติดตอขอรับบริการและแจงปญหา
 หนวยหอพักนักศึกษา (ดดานลางหอพักหญิงทาเพชร  077-913394)
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ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนดานทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย และเปนผูมี
ความประพฤติดี ใหไดรับโอกาสทางการศึกษา โดยมีแหลงทุนการศึกษา ดังนี้

ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย
(ติ ด ตามรายละเอี ย ดได ณ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี
077-355626)
 ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
 ทุนนักกีฬา

แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
เปนเงินทุนจากแหลงทุนภายนอก ไดแก หนวยงานของรัฐ/ธนาคาร/บริษัท/หางราน/มูลนิธิฯ/
องคกรการสาธารณะกุศล และผูมีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดําเนินการตามความประสงคของ
เจา ของทุน เชน คุณ สมบั ติแ ละเงื่อ นไขของผู ขอรั บทุ น ซึ่ งนั กศึก ษาสามารถติ ดตามไดจากเว็บไซต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี www.sru.ac.th หรือกองพัฒนานักศึกษา stu.sru.ac.th

เงินยืมเฉพาะกิจสําหรับลงทะเบียนประจําภาคเรียน
กรณีที่นักศึกษามีความจําเปนฉุกเฉินหรือเฉพาะกิจ เพื่อลงทะเบียนเรียนประจําภาคเรียน สามารถ
ติดตอ ณ ฝายกิจการนักศึกษาของแตละคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อพิจารณาเงื่อนไข นักศึกษาสามารถยืม
เทากับจํานวนเงินคาลงทะเบียนทั้งหมด แตไมเกิน บาท/ครั้ง และจําตองชําระคืนภายในกอนวันสิ้นสุดการ
เรียนการสอนของภาคเรียนนั้น โดยไมคิดดอกเบี้ย นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเงินยืมเฉพาะกิจ
สําหรับลงทะเบียนประจําภาคเรียนไดที่ ฝายกิจการนักศึกษาของแตละคณะที่นักศึกษาสังกัด

ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
เปนเงินทุนกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกูยืมแก
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและคาใชจายที่จําเปน
ในการครองชีพระหวางศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักเกณฑตามที่กองทุนฯ กําหนด
นักศึกษาสามารถศึกษาขอเพิ่มเติมไดจากประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ของแตละปการศึกษากําหนด และอานรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นกูผานระบบไดที่ e-studentloan.or.th

80

| คูมือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 2557

การใหบริการดานสุขภาพ กองทุนสวัสดิภาพ
และการชวยเหลือนักศึกษา
การใหบริการดานสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีหนวยใหบริการนักศึกษาดานสุขภาพ ณ อาคารวิทยาศาสตร
สุข ภาพ ทํ า หน า ที่รั บผิ ด ชอบในการให บ ริก ารด า นสุ ขภาพอนามั ย ปฐมพยาบาลเบื้อ งต น และให มีก าร
ดําเนินการรักษาโรคขั้นตนในรูปแบบคลินิกสุขภาพ โดยแพทยผูเชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล ใหบริการทุกวัน
จันทร-ศุกร เวลา 12.00 – 13.00 น. และมีเจาหนาที่ประจําหองพยาบาลใหบริการปฐมพยาบาลและจ
ารปฐมพยาบาลแล ายยา
สามัญเบื้องตน นอกจากนี้ยังไดจัดหองพักสําหรับนักศึกษาที่เจ็บปวย ในกรณีที่จะตองนอนพักเพื่อใหทุเลา
จากอาการเจ็บปวย จํานวน 6 เตียง

กองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา
กองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา เปนกองทุนที่ใหความชวยเหลือคารักษาพยาบาลสํ
ษาพยาบาล าหรับนักศึกษา
ที่ประสบอุบัติเหตุตามอัตราเงินชวยเหลือที่กําหนดไวตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (ติดตอขอรับบริการไดที่
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี)
หลักฐานใชในการประกอบขอรับความชวยเหลือคารักษาพยาบาล
 ใบเสร็จรับเงินในการรักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
 สําเนาบัตรประชาชน
 ใบรับรองแพทย
 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา
 สําเนาใบเสร็จคาประกันอุบัติเหตุของมหาวิทยาลัย
กรณีเสียชีวิต (เพิ่มเติม)
 ใบบันทึกประจําวันของตํารวจ
 สําเนาทะเบียนบาน
 หนังสือรับรองเสียชีวิต
กําหนดอัตราเงินชวยเหลือนักศึกษาผูประสบภัยอัน เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ภายในระยะเวลา 60
วัน หลังรับการรักษาเสร็จสิ้น) ดังนี้
1. สูญเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทั่วไป
100,000 บาท
2. สูญเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
15,000 บาท
3. สูญเสียสายตา มือ เทา (สองสวน)
100,000 บาท
4. สูญเสียสายตา มือ เทา (หนึ่งสวน)
80,000 บาท
5. คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุตอ 1 ครั้งไมเกิน
10,000 บาท
6. ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
100,000 บาท
7. ทุพพลภาพบางสวนชั่วคราว
50,000 บาท
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8. ทุพพลภาพบางสวนอยางถาวร
9. ทุพพลภาพบางสวนชั่วคราว
10. สูญเสียการรับฟงหรือการพูดออกเสียง

50,000
20,000
80,000

บาท
บาท
บาท

การชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบและเดือดรอนจากสาธารณภัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ สุ ร าษฎร ธ านี กํ าหนดนโยบาย หลัก เกณฑ และวิ ธี ก ารในการช ว ยเหลื อ
นักศึกษาที่ไดรับผลกระทบและเดือดรอนจากสาธารณภัย (แนวทางในการใหความชวยเหลือ จะชวยเหลือ
เปนเงินในอัตราครั้งละไมเกิน 10,000 บาท ตอราย นักศึกษาสามารถติดตอขอรับการชวยเหลือไดที่ คณะที่
นักศึกษาสังกัดหรือกองพัฒนานักศึกษา) มีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเขารับการชวยเหลือ
1. บิดา มารดา หรือผูอุปการะ บาดเจ็บสาหัสที่ตองรักษาในสถานพยาบาลหรือบาดเจ็บจนถึงขั้น
พิการ หรือเสียชีวิต
2. ที่อยูอาศัยประจําของบิดา มารดา หรือผูมีอุปการะหรือของนักศึกษาที่ไดรับความเสียหาย
วิธีการดําเนินการ
1. ใหนักศึกษาที่ไดรับความเดือดรอนแจงความจํานงผานคณะ/วิทยาลัยที่ตนสังกัด เพื่อใหคณะ/
วิทยาลัย ตรวจสอบขอมูล หาขอเท็จจริงประกอบการคัดกรองเบื้องตน
2. คณะ/วิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาที่ผานการคัดกรองเบื้องตนแลวไปยังกองพัฒนานักศึกษา
พรอมขอมูล
3. คณะกรรมการตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พิจารณาตรวจสอบขอมูล สืบหา
ขอเท็จจริง และพิจารณาคัดสรรนักศึกษาเพื่อใหการชวยเหลือ
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การใหบริการนักศึกษาผูพิการ
หนวยบริการนักศึกษาผูพิการ มีหนาที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษานักศึกษาที่มีความพิการหรือ
บกพรองทางรางกาย อารมณ จิตใจ สติปญญา การเรียนรู และมีความจําเปนพิเศษทางการศึกษาที่ตองไดรับ
การชวยเหลือดานใดดานหนึ่ง ใหสามารถเขาถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไดอยางเทาเทียบ
กับ นัก ศึก ษาทั่ วไป และสง เสริ มด านสิ่ง อํ านวยความสะดวก สื่อ การบริ การ ตลอดจนประสานให ความ
ชวยเหลืออื่นทางการการศึกษาเพื่อใหนักศึกษาผูพิการเขาถึงและใชประโยชนไดมากที่สุด
จุดบริการสําหรับนักศึกษาผูพิการ จํานวน 2 จุด ดังนี้
 กองพัฒนานักศึกษา
 ศูนยบริการและสนับสนุนนักศึกษาพิ
กษาพิการ DSS (หอสมุดกลาง อาคารโดม 2)
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การศึกษาวิชาทหาร
พระราชบัญญัตริ ับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 7 บัญญัติวา “ชายที่มีสัญชาติเปนไทย มีหนาที่
รับราชการทหารดวยตนเองทุกคน”
นักเรียน นักศึกษา เปนชายมีสัญชาติไทย เลือกรับราชการทหาร ดวย การเปนกําลังสํารองหรือเขา
รับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหาร เมื่อมีอายุครบ 21 ปบริบูรณ ดังนี้

การเรียนและฝกวิชาทหาร (นศท.)
สถานศึ ก ษาวิ ช าทหารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี (หรื อ เป น กํ า ลั ง สํ า รองของกองทั พ )
นักศึกษาที่ประสงคจะเรียนและฝกวิชาทหาร ณ สถานศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประเภท สมัครชั้นปที่ 1 / เลื่อนชั้น / ซ้ําชั้น สามารถขอรับใบสมัครและใบรายงานตัวไดที่ กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ภายในระยะเวลาตามประกาศมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบการสมัครเรียนและฝกวิชาทหาร
ชั้นปที่ 1 (สมัครใหม)
1. รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
2. สําเนาทะเบียนบาน (ลงนามรับรองนําเนาโดย
ผูปกครอง/หรือเจาบาน)
3. ใบรับรองแพทย (จาก รพ.รัฐ/เอกชน)
4. สํ า เนาหลั ก ฐานการศึ ก ษา ปพ.1 (กรณี เ ป น
ภาษาอังกฤษใหแปลเปนภาษาไทย)
5. สําเนาบัตรประชาชน
6. สําเนาการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถามี)
7. เอกสารขอผอนผันการฝกวิชาทหาร หรือเอกสาร
การขอรอรับสิทธิ (ถามี)

1.
2.
3.
4.
5.

ชั้นปที่ 1 (ซ้ําชั้น) ถึงชั้นปที่ 5
ประเภทโอนยายสถานศึกษา
รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
ใบรับรองการฝก นศท.
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาแบบ สด.9 (เฉพาะ นศท.ป 3)
เอกสารขอผอนผันการฝกวิชาทหาร หรือเอกสาร
การขอรอรับสิทธิ (ถามี)

ขอผอนผันเขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหาร
เมื่อมีอายุ 21 ปบริบูรณ สําหรับนักศึกษาที่ไมผานการเรียนและฝกวิชาทหารในชั้นปที่ 3 มีอายุ
ครบ 21-25 ป ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท นักศึกษาที่มีอายุครบ 21 ป (นับตาม พ.ศ.เกิด) ให
ดําเนินการยื่นหลักฐานขอผอนผันใหเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม กอนปที่จะตองไปเขารับการตรวจเลือก
ณ กองพัฒนานักศึกษา คณะ/วิทยาลัย ตนสังกัด พรอมหลักฐานที่ลงนามกํากับสําเนาถูกตอง จํานวน 3 ชุด
ดังนี้
1. สําเนาใบสําคัญ สด.9
2. สําเนาใบสําคัญ สด.35
3. หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
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4. สําเนาทะเบียนบาน
5. สําเนาบัตรประชาชน
6. สําเนาบัตรนักศึกษา
7. สําหรับผูที่มีเอกสาร ตามขอ 1-3 (ปรากฏว
(
า ชื่อบิดา มารดา ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ไมตรงกัน
ตองแสดงหลักฐานการเปลี่ยนดวย)

ขอผอนผันการเรียกพล
ใหนักศึกษา ที่จบการเรียนและฝกวิชาทหารในชั้นปที่ 3 ขึ้นไป ยื่นหลักฐานขอผอนผันการเรียกพล
ได ณ กองพัฒนานักศึกษา คณะ/วิวิทยาลัย ตนสังกัด พรอมหลักฐานที่รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 2 ชุดดังนี้
1. สําเนาใบสําคัญ สด.8
2. สําเนาบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา
3. หนังสือเรียกพล (กรณี
กรณีไดรับหมายเรียกใหเขาฝกความพลั้งพรอม)
ม (ถามี)

กําหนดการที่สําคัญ
กิจกรรม
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 2-5
ใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
พ
ขอผอนผันการเขารับราชการเปนทหารกองประจําการระหวางการศึกษา
ขอยกเวนการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ
ฝกภาคสนามสําหรับนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก
เขาชนไก)
ขอผอนผันการเกณฑทหาร

เดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน
ธันวาคม
ธันวาคม
มกราคม
มกราคม – มีนาคม
พฤศจิกายน – ธันวาคม
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การสนับสนุนคาครองชีพนักศึกษาจากการทํางาน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎรธานี เห็น ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพนักศึ กษาและการ
เสริมสรางประสบการณเรียนรู ทักษะในการทํางาน อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษารูจักหารายได
แบงเบาภาระของผูปกครอง และใชเวลาวางใหเปนประโยชน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดใหนักศึกษาที่เขารวม
โครงการทํางานกับสวนงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย

คาตอบแทน
ปฏิบัติงานครบ 1 ชั่วโมง คาตอบแทนชั่วโมงละ 30 บาท ไมเกินเดือนละ 60 ชั่วโมง เปนเงินเดือน
ละ 1,800 บาท

ลักษณะงาน





งานธุรการ
งานบริการ
งานซอมบํารุง/งานสนาม
งานอื่นๆ

หลักฐานการสมัคร
1. แบบสํารวจขอมูลในการรับสมัครงานนอกเวลาเรียน
2. รูปถายชุดนักศึกษา 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
3. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4. สํา เนาหน าธนาคารทหารไทยหรื อเอกสารแสดงเลขที่บั ญชี จ ากธนาคารทหารไทยเทา นั้ น
จํานวน 1 ฉบับ
5. ตารางเรียน (ยกเวนปดภาคเรียน)
นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กองพัฒนานักศึกษา
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หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตั้งอยู ณ อาคารบรรณราชนครินทร ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ www.lib.sru.ac.th

บริการของหอสมุดกลาง
1. สื่อสิ่งพิมพ
- หนังสือ (ตํตํารา หลักสูตร แบบเรียน คูมือครู หนังสือเด็กและเยาวชน นวนิยาย เรื่องสั้น)
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม อักขรานุกรมชีวประวัติ อักขรานุกรม
- หนังสืออางอิง (พจนานุ
ภูมิศาสตร หนังสือรายป)
- วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย โครงการพิเศษ สารนิพนธ
- วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ จุลสาร กฤตภาค
2. สื่อโสตทัศน
- เทปบันทึกเสียง
- เทปบันทึกภาพ (วีดิทัศน)
- แผนบันทึกภาพ/แผนบันทึกเสียง (ดี
( วีดี/วีซีดี/ซีดี)
 สารคดี/ความรูทั่วไป
 โปรแกรมคอมพิวเตอร
 บทเรียนภาษาตางประเทศ
 บันเทิง (ภาพยนตร/เพลง)
เพลง
- แผนที่
- ลูกโลก
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส
3.1 ฐานขอมูลออนไลน สามารถสืบคนไดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สําหรับการใช
งานภายนอกมหาวิทยาลัยผูใชสามารถติดตอขอรับชื่อผูใช (User name) และรหัสผาน (Password) รวมถึง
คูมือการใชงานไดที่สํานักงานหอสมุดกลาง
1
ฐานขอมูลออนไลนที่หอสมุดพัฒนาขึ้น
ฐาน
- ฐานขอมูล E-Research
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ฐานขอมูลออนไลนที่หอสมุดจัดหา
3 ฐาน
- มติชนออนไลน
- ระบบฐานขอมูลจัดการความรูกฎหมาย
- ฐานขอมูล Questia
ฐานขอมูลเครือขายมหาวิทยาลัย Thailis และจากเครือขาย สกอ. 15 ฐาน
- ThaiLis
- ABI/INFORM Complete
- ACM Digital Library
- ProQuest Dissertration & Theses
- SpringerLink
- Web of Science
- American Chemical Society Journal
- Academic Search Complete
- Communication & Mass Media Complete
- Computer & Applied Science Complete
- Education Research Complete
- H.W. Wilson (12 Subjects)
- ScienceDirect
- Emerald Management 175
- IEEE/IEE Electronic Library
rary

แผนผังการใหบริการภายในหอสมุดกลาง
อาคารบรรณราชนครินทร 1
ชั้น 1  บริการยืม-คืคืน และ เครื่องยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง
 บริการยืม-คืน CD คูหนังสือ
 บริการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ จุลสาร
 บริการสืบคนฐานขอมูลบรรณานุกรมของหองสมุด ( OPAC )
 บริการสมัครสมาชิก / ตอบัตรสมาชิก / บริการจองหนังสือ
 งานประชาสัมพันธ
 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา / แนะนําการใชหองสมุด
 บริการแนะนําหนังสือใหม หนังสือยอดนิยม
 จัดแสดงนิทรรศการเนื
รศการเนื่องในโอกาสตางๆ
 บริการถายเอกสาร
ชั้น 2  บริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น เยาวชน
 บริการสืบคนฐานขอมูลบรรณานุกรมของหองสมุด (OPAC)
 บริการที่นั่งอานหนังสือสําหรับอาจารย
 มุมคุณธรรม
 มุม ASEAN
88

| คูมือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 2557

ชั้น 3

ชั้น 4

 มุมตลาดหลักทรัพย
 บริการหนังสืออางอิง
 บริการวิทยานิพนธ วิจัย สารนิพนธ
 บริการฐานขอมูลตางประเทศ
 E-books Zone
 บริการสืบคนฐานขอมูลบรรณานุกรมของหองสมุด (OPAC)
 หองประชุม
 หอง Study group
 บริการโสตทัศนวัสดุ (วีวีซีดี / วีซีดี / ดีวีดี / วิดิทัศน / ดีวีดี)
 บริการหองโฮมเธียรเตอร
 บริการหองชม UBC
 บริการ Internet

อาคารบรรณราชนครินทร 2
ปกซาย
 บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000 500 600
 บริการหนังสือภาษาอังกฤษ หมวด 000-900
 บริการ Internet
 บริการสืบคนสารนิเทศจากฐานขอมูล (OPAC)
 หองสมุดพยาบาลศาสตร (ชั้นลอย)
 บริการ Print เอกสาร
ปกขวา
 หนังสือทั่วไปหมวด 100 200 300 400 700 800 900
 บริการสืบคนสารนิเทศจากฐานขอมูล (OPAC)
 หองสมุดกฎหมาย (ชัชั้นลอย)
ลอย

ระเบียบการ ยืม-คืคืน ทรัพยากรสารนิเทศ
1. ระเบียบการยืม- คืน หนังสือ
นักศึกษาภาคปกติ
ยืมได 7 เลม/ 10 วันนับจากวันยืม
นักศึกษา กศ.บท.
ยืมได 7 เลม/ 14 วันนับจากวันยืม
นักศึกษา ป.โทและ ป.บับัณฑิต ยืมได 10 เลม/ 14 วันนับจากวันยืม
อาจารย
ยืมได 20 เลม/ 120 วันนับจากวันยืม
ขาราชการและบุคลากรประจํ
ประจํา ยืมได 10 เลม/ 30 วันนับจากวันยืม
หากสงชากวากําหนดตองเสียคาปรับ เลมละ 5 บาท/ วัน
2. ระเบียบการยืมสื่ออิเล็กทรอนิกส
เทปบันทึกภาพ (วีดิโอ) เทปบันทึกเสียง แผนบันทึกภาพ (ดีวีดีและวีซีดี) ฐานขอมูล
ซีดีรอม นักศึกษาสามารถขอใชบริการไดภายในหอสมุดกลางเทานั้น
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การเปนสมาชิก
ผูที่ตองการสมัครเปนสมาชิกของหอสมุดกลาง นําบัตรนักศึกษา และใบเสร็จลงทะเบียนภาค
เรียนปจจุบันมาติดตอกับเจาหนาที่ฝายบริการยืม – คืน ณ อาคารบรรณราชนครินทร 1 ชั้น 1 และทุกภาค
การศึกษาใหนําใบเสร็จการลงทะเบียนมาตอบัตรสมาชิก

ระเบียบปฏิบัติในการใชบริการหอสมุดกลาง
1.
2.
3.
4.
5.

แตงกายใหสุภาพ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
หามสูบบุหรี่ภายในหอสมุดกลาง
หามลักทรัพยและเลนการพนันทุกชนิด
หามสงเสียงดังรบกวนผูอื่นขณะอยูในหอสมุดกลาง
หามนําอาหารเขามารับประทาน

เวลาเปดใหบริการของหอสมุดกลาง
เปดภาคการศึกษา
เปดบริการ จันทร- ศุกร เวลา 07.30-20.00 น. เสาร –อาทิตย เวลา 07.30 - 16.30 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ
ปดภาคการศึกษา
เปดบริการ จันทร- ศุกร เวลา 08.30-16.30 น. เสาร –อาทิตย เวลา 07.30 – 16.30 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ
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ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ตั้งอยู ณ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ถนนสุราษฎร-นาสาร
ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84100 โทรศัพท 077-226002 หรือ 077-355466-7 ตอ
775, 1144

บริการของศูนยคอมพิวเตอร
1. หองบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เปดใหบริการแกนักศึกษา อาจารย บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหบริการการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ตและงานพิมพ
เอกสาร เปนตน

2. หองอบรมสัมมนาทางดานคอมพิวเตอร ไดแก
 หองบานบุรี เปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด 81 เครื่อง เหมาะสําหรับจัดฝกอบรม
คอมพิวเตอร ภายในหอง ประกอบดวย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด 200 นิ้ว
เครื่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง
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 หองมัลติมีเดีย เปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด 53 เครื่อง เหมาะสําหรับจัดการ
เรียนการสอนและฝกอบรมคอมพิวเตอร ภายในหองประกอบกอบดวย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนิด
มอเตอรไฟฟา ขนาด 200 นิ้ว เครื่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง

3. หองประชุมสัมมนา (Auditorium) เปนหองประชุมสัมมนา ขนาด 488 ที่นั่ง เหมาะสําหรับจัด
ประชุมสัมมนา ภายในหองประกอบดวย เกาอี้ฟงคําบรรยาย เครื่องฉายภาพ LCD 3 จุด คือ ดานหนา
ดานซาย และดา นขวา จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ า ขนาด 300 นิ้ ว เครื่อ งฉายภาพสามมิติ เครื่อ ง
คอมพิวเตอรโนตบุค และระบบเสียง

4. หอง VDO Conference เปนหองเรียนแบบบรรยาย ขนาด 70 ที่นั่ง เหมาะสําหรับจัดประชุม
อบรม สัมมนา ภายในหองประกอบดวย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด 150 นิ้ว
เครื่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง
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5. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1-7 เปนหองคอมพิวเตอร ขนาด 40 ที่นั่ง ใชสําหรับการเรียนการ
สอน ภายในหองประกอบดวย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพ และระบบเสียง

การสนับสนุนทางวิชาการของศูนยคอมพิวเตอร
1. งานบริการเครือขายและอินเทอรเน็ต
1.1 วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย
1.2 ใหคําปรึกษาและแกปญหาระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย
1.3 บริการระบบอีเมล จัดสรรพื้นที่บนเว็บไซตและฐานขอมูลใหกับนักศึกษา อาจารยและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. งานฝกอบรมและบริการวิชาการ
กําหนดหลักสูตรและจัดทําเอกสารประกอบการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ รวมทั้งประเมินการ
ฝกอบรมโดยมีวุฒิบัตรรับรองการผานการฝกอบรมของมหาวิทยาลัย
3. งานวิเคราะหพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูล
3.1 งานระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา
จัดทําฐานขอมูลอุดมศึกษา 5 ฐาน คือ ฐานขอมูลนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร การเงิน
และภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรูปแบบโครงการสรางขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) รวมทั้งเผยแพรขอมูลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
3.2 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
บริหารจัด การและสํ ารองขอมู ลระบบสารสนเทศที
ระบบสารสนเทศ ่มีก ารใช งานภายในมหาวิท ยาลั ย
รวมทั้งแนะนําและแกปญหาการใชงานระบบสารสนเทศใหกับหนวยงานตาง ๆภายในมหาวิทยาลัย
4. งานสื่อการเรียนการสอน (E-Learning)
Learning)
จัดอบรมดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหกับอาจารย
อาจาร และบุคคลที่สนใจและรวบรวม
ผลงานเพื
เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
5. งานพัฒนาเว็บไซต
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หอสมุดกลาง ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา บริหารจัดการฐานขอมูลภายในเว็บไซต และประชาสัมพันธ
ขาวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผานทางเว็บไซต
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เวลาเปดบริการ
เปดภาคการศึกษา
เปดบริการ จันทร- ศุกร เวลา 07.30-20.00 น. เสาร – อาทิตย เวลา 07.30 - 17.00 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ
ปดภาคการศึกษา
เปดบริการ จันทร-ศุกร เวลา 07.30-16.30 น. เสาร – อาทิตย เวลา 07.30 – 17.00 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ

ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ศูน ย ภ าษา ตั้ ง อยู ณ อาคารที ป ง กรรั ศ มี โ ชติ ชั้ น 2 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี ถนน
สุราษฎร-นาสาร ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84100 โทรศัพท/โทรสาร 077-226003
หรือ 077-355466-7 ตอ 749,750 ประกอบดวย
1. สํานักงานศูนยภาษา
ชั้น 2
2. หองบริการทางภาษา
ชั้น 1
3. หองปฏิบัติการทางภาษา
ชั้น 2

บริการของศูนยภาษา
1. บริการอบรมภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษา อาจารยและเจาหนาที่ ในมหาวิทยาลัย
2. งานบริการอบรมภาษาตางประเทศแกบุคคลทั่วไป
3. งานพัฒนาการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศ
4. บริการดานการแปลหนังสือราชการ แผนพับประชาสัมพันธ ใหกับหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
5. บริการคูมือเตรียมสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC พรอมเทปและซีดี
6. บริการฝกทักษะดานภาษาจากซีดี วีดีโอและเทป
7. บริการฝกทักษะดานการอานแบบฝกพัฒนาทักษะการอาน SRA
8. บริการเรื่องสั้น (Graded series) นวนิยาย
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9. บริการหนังสืออานเสริมเพื่อพัฒนาภาษาตางประเทศ
10. บริการภาพยนตรตางประเทศ (Sound track)

ขั้นตอนในการใชบริการหองบริการทางภาษา
1. การเขาใชบริการหองคนควา
 ลงชื่อ – นามสกุล และเวลาการเขาใชในสมุดทะเบียนและ ลงชื่อผูใช (User name) และ
รหัสผาน (Password) ในการเขาใชบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
 การใชบริการซีดีรอม ซีดี ฝกทักษะภาษาอังกฤษ จะตองลงชื่อเพื่อการขอรับบริการจาก
เจาหนาที่กอน
 ในการยืม- คืน หนังสือ ดิกชันนารี คูมือศึกษาตอ เรื่องสั้น นิทาน นิยาย หนังสือเตรียมสอบ
ชุดฝก ทักษาภาษาอังกฤษ SRA จะตองลงทะเบียนที่เจาหนาที่
2. การเขาใชบริการหองวีดิทัศน
 ลงทะเบียนกอนเขาใชบริการ ลงชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา ในการเขาใชบริการ
 ในกรณีที่ตองการรับชมภาพยนตร จะตองลงทะเบียนในการขอยืม-คืน CD, DVD ภาพยนตร
ที่เจาหนาที่

ระเบียบปฏิบัติในการใชบริการหองบริการทางภาษา
1. ใชเพื่อคนควาทางภาษาอังกฤษ
2. หามใชเพื่อความบันเทิง
3. หามคุยโทรศัพทขณะใชบริการ
4. หามสงเสียงดังรบกวนผูอื่น
5. หามติดตั้ง หรือลงโปรแกรมตาง ๆ
6. กรุณาดูแลความเรียบรอยหลังใชบริการ

เวลาเปดบริการ
เปดภาคการศึกษา
เปดบริการ จันทร-ศุกร เวลา 07.30--20.00 น. เสาร – อาทิตย เวลา 07.30 –17.00 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ
ปดภาคการศึกษา
เปดบริการ จันทร-ศุกร เวลา 07.30--16.30 น. เสาร – อาทิตย เวลา 07.30 – 17.00 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ
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บริการตางๆ
บริการไปรษณียมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยไดประสานงานใหบริษัทไปรษณียไทย จํากัด เขามาดําเนินการเปดเคานเตอรบริการ
ดานการรับฝากสิ่งของทางไปรษณีย และบริการอื่นๆ ณ บริเวณดานขางของอาคารสํานักงานอธิการบดี เพื่อ
ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา เจาหนาที่ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี

การรักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีศูนยอํานวยการความปลอดภัย ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบหลักในการ
อํานวยใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี แบงภารกิจ
หลักดังนี้
1. การรับแจงเหตุฉุกเฉิน
2. การประสานงานของสูญหาย
3. การบริการขอมูลขาวสาร
4. การรักษาความปลอดภัย
5. การบันทึกขอมูลและรายงาน
6. ติดตอศูนยอํานวยความปลอดภัย
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตั้งอยูดานขางหอพัก
นักศึกษา ติดกับ ราน 7-11
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การพัฒนานักศึกษา
องคกรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มิใชเพียงแคการเรียนรูในหองเรียนเทานั้น การเรียนรูจากสิ่งรอบตัว
และการสั่งสมประสบการณที่ไดจากการเขารวม หรือการจัดกิจกรรมนับเปนสิ่งสําคัญที่จะเติมเต็มชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของเราใหสมบูรณขึ้น เพื่อจะไดกาวตอไปสูโลกภายนอกอยางแข็งแกรง
มหาวิทยาลัยเห็นความสํ
นความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึงไดจัดใหมีหนวยงานเปนผูจัดกิจกรรมนักศึกษา
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสวนงาน (คณะ
คณะ/วิทยาลัย) ซึ่งประกอบไปดวย สภานักศึกษา สโมสร
นักศึกษา และชมรม
สภานักศึกษา
มีหนาที่ในการดูแลผลประโยชนโดยรวมของนักศึกษาหรือเรียกวา “การพิทักษสิทธินักศึกษา” ไม
วาใครมีเรื่องราวของใจ เดือดรอนในสิทธิตางๆ ที่นักศึกษาพึงไดรับ สามารถปรึกษาสภานักศึกษาได
สโมสรนักศึกษา
มี ห น า ที่ ห ลั ก ในการดู แ ลและจั ด กิ จ กรรมทั้ ง ปวงของนั ก ศึ ก ษาให เ ป น ไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและเปนผูควบคุมดูแลและใหความสะดวกแกการจัดกิจกรรมของชมรมตางๆ
ชมรมนักศึกษา
เปนอีกองคกรหนึ่งที่จัดกิจกรรมตางๆ โดยนักศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรมในดาน
ตางๆ มีรายละเอียดของชมรม ดังตอไปนี้
 ชมรมสานฝนพันธุอาสา
 ชมรม To Be Number One
 ชมรมรักษสิ่งแวดลอม
 ชมรมทําดีเพื่อพอ
 ชมรมอาสาอันดามัน
 ชมรมรักษไทย
 ชมรมราชพฤกษอาสาพัฒนาชนบท
 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
 ชมรม Green Tourism
 ชมรมมุสลิมสัมพันธ
 ชมรมอาสาพัฒนาเพื่อชาวเกาะ
 ชมรมตนกลาอนุรักษ
 ชมรมสายใยรักษสุขภาพ
 ชมรมรวมพลคนอาสาพัฒนา
 ชมรมพุทธศาสตรสากล
 ชมรมดาราศาสตร
 ชมรมตนกลาอาสาพัฒนา
 ชมรมเทคโนสัมพันธ
 ชมรม Airline Generation***
 ชมรมดนตรีสากล***
 ชมรมนาฏศิลปและการแสดง***
 ชมรมสรางภาพ***
หมายเหตุ *** หมายถึง ชมรมที่ขอจดทะเบียนของวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว (ศูนยเกาะสมุย)
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กิจกรรมที่นักศึกษาควรเขารวม
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องตน เกี่ยวกับการ
เข า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี รวมถึ ง การใช ชี วิ ต ใน
มหาวิ ท ยาลั ย ให แ ก นั ก ศึ ก ษาใหม ไ ด รั บ ทราบ รวมถึ ง เป น พิ ธี ก ารต อ นรั บ
นักศึกษาเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีของเราอยางเปนทางการ

พิธีไหวครู
เปนพิธีกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งและนับเปนประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติ
มาแตสมัยโบราณเพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารยที่ทาน
ประสิทธิ์ประสาทวิชาเรามาทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา การไหวครูเปน
การเคารพครูใหถูกตอง แสดงความนอบนอมอยางถูกวิธี ปวารณาตนใหครู
ไดรับรูวาเราเปนศิษยของทานแลว พรอมที่จะนอมรับคําสั่งสอนจากทานทุก
ประการ

ราชภัฏวิชาการ
เปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมวิชาการ การเรียนการสอน วิจัย
ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบน
พื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาสากล ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูคูคุณธรรม สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนใน
ทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวน
คุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตของประเทศ ใหมีการประสานความรวมมือ
และชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองทองถิ่น
และองคกรอื่น
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การขอใชสถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา
การติดตอขอใชสถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษาควรมีการติดตอประสานงานลวงหนาดวยวาจากับ
หน ว ยงานที่ ต องการขอความอนุ เ คราะห เพื่ อ ตรวจสอบระยะเวลาและความพร อมของการใชส ถานที่
หลังจากโครงการไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว ใหทําหนังสือขอความอนุ
ขอความ เคราะห ผานกองพัฒนานักศึกษา

ขอควรคํานึงสําหรับการขอใชสถานที่
 ควรใชสถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมตางๆ
 ควรติดตอขอใชสถานที่ดวยวาจาลวงหนา เนื่องจาก
หากติดตอสถานที่ภายหลังแลวไมวางอาจมีผลตอการดําเนิน
โครงการ เนื่องจากตองขอยกเลิกโครงการ หรือตองมีการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งกระทบตอการดําเนินโครงการใน
หลายๆ ดาน
 ควรระบุ วั น เวลา รายละเอี ย ด รู ป แบบและ
วัตถุประสงคการขอใชสถานที่ใหชัดเจน
 ควรตรวจสอบอัตราคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น จากการขอ
ใช ส ถานที่ เช น ค า บํ า รุ ง สถานที่ ค า ตอบแทนเจ า หน า ที่
ค า เสี ย หายจากการใช ส ถานที่ เป น ต น และคํ า นวณไว ใ น
งบประมาณโครงการดวย (ทั้งนี้ตองตรวจสอบใหถูกตองตาม
ประกาศอั ต ราของหน ว ยงานนั้ น ๆ)
ๆ สถานที่ เ ล น กี ฬ า และ
นันทนาการ
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สนามกีฬาที่เปดใหบริการ
 สนามฟุตบอลกลางแจง ขนาดใหญ 1 สนาม มีอัฒจันทรขนาด 2,500 ที่นั่ง ฝงมีหลังคาสําหรับ
นั่งชมจุได 1,800 ที่นั่ง
 สนามกรีฑา ประกอบดวยลูยางสังเคราะห จํานวน 8 ชองวิ่ง
 สนามบาสเกตบอลยางสังเคราะหกลางแจงขนาดมาตรฐาน จํานวน 1 สนาม และในรม 1
สนาม
 สนามฟุตซอลยังสังเคราะหในรมขนาดมาตรฐาน จํานวน 1 สนาม
 สนามเซปกตะกรอ ขนาดมาตรฐานกลางแจง จํานวน 1 สนาม และในรม 1 สนาม
 สนามเปตอล ขนาดมาตรฐาน จํานวน 1 สนามใหญ แบงเปน 20 สนามยอย
 สนามเทนนิสพื้นยางกลางแจงขนาดมาตรฐาน จํานวน 2 สนาม
 โรงยิ ม เนเซี ย ม เป ด ให บ ริ ก ารตั้ ง แต เ วลา 8.30-16.30 น. สามารถใช เ ป น สนามกี ฬ า
ประกอบดวย
1) สนามวอลเลยบอลขนาดมาตรฐาน
2) สนามบาสเกตบอล
3) สนามฟุตซอล
 ฟตเนสเซ็นเตอร
ใหบริการเครื่องออกกําลังกายที่ไดมาตรฐานและเพียงพอ สําหรับนักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป ภายในหองปรับอากาศ ใหบริการในชวงเชา ตั้งแตเวลา 06.00 – 08.00 น. และชวงเย็น
ตั้งแตเวลา 16.30 – 20.00 น. คาบริการมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
อัตราคาบริการ
อัตรา
ประเภทผูใชบริการ
คาสมัครสมาชิกตอป
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
นักศึกษาหอพักใน
75 บาท
ฟรี
10 บาท/ครั้ง
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาหอพักนอก
150 บาท
ฟรี
10 บาท/ครั้ง
มหาวิทยาลัย
บุคลากรมหาวิทยาลัย
200 บาท
ฟรี
10 บาท/ครั้ง
บุคคลทั่วไป
400 บาท
10 บาท/ครั้ง
20 บาท/ครั้ง

 สระวายน้ํากรดเกลา ขนาด 25 เมตร (กวาง 25 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1.80 เมตร) และสระ
วายน้ํา 25 เมตร (กวาง 25 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1.40 เมตร) เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 8.30 –
20.00 น.
หมายเหตุ ทุกสนามกีฬากลางแจงมีระบบไฟสองสวาง
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ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
ว/ด/ป
7-8
15

ชื่อกิจกรรม

มิ.ย. 57 สัมมนาผูนํานักศึกษา ภาคปกติ
2557
ก.ค. 57 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

16 17
18

ก.ค. 57 ประชุมเชียรนองใหม

19 24
25
26

ก.ค. 57 ซอมพิธีอัญเชิญและมอบเข็มตรา
พระราชลัญจกร
ก.ค. 57 พิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราช
ลัญจกร
ก.ค. 57 Big Cleaning Day

28

ส.ค. 57

ก.ค. 57 กิจกรรมกลุมสัมพันธนองพี่

1 - 30 ก.ย. 57
6

ก.ย. 57

13

ก.ย. 57
ก.ย. 57

ต.ค. 57 เริ่มการผอนผันทหาร

6

ต.ค. 57 กิจกรรมสวดมนตหมูบูชาพระ
รัตนตรัย
พ.ย. 57 ลอยกระทง

7

ผูรับผิดชอบ

อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช
หอประชุม
วชิราลงกรณ
หอประชุม
วชิราลงกรณ
สวนปาคุรุธรรม

องคการนักศึกษา

สนามกีฬากลาง
มรส.
สนามกีฬากลาง
มรส.
มรส.
พิธีไหวครูนักศึกษา ภาคปกติ
หอประชุมวชิราลง
กรณ
กีฬาระหวางคณะ“ราชพฤกษ
ราชพฤกษเกมส” สนามกีฬากลาง
ครั้งที่ 10
มรส.
เปดโลกกิจกรรม
หอประชุม
วชิราลงกรณ
ประกวดดาว-เดือน
หอประชุม
วชิราลงกรณ
แนะแนววาที่บัณฑิตใหม
Auditorium

1

3

สถานที่

ธ.ค. 57 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา
มหาราช
ก.พ. 58 กิจกรรมประกวดนักรองและวง
ดนตรี

กองพัฒนา
นักศึกษา
ลานหลวงพอโสธร
หอพุทธทาสธรรม
โฆษณ
หอประชุม
วชิราลงกรณ
หองประชุม
Auditorium

กองพัฒนา
นักศึกษา
สวนปาคุรุธรรม
สวนปาคุรุธรรม
สภานักศึกษา
สภานักศึกษา
องคการนักศึกษา
องคการนักศึกษา
และสโมสรคณะ
องคการนักศึกษา
และสโมสรคณะ
องคการนักศึกษา
องคการนักศึกษา
กองพัฒนา
นักศึกษา
กองพัฒนา
นักศึกษา
องคการนักศึกษา
องคการนักศึกษา
และสโมสรคณะ
องคการนักศึกษา
และสโมสรคณะ
องคการนักศึกษา
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ว/ด/ป
14

ชื่อกิจกรรม

ก.พ. 58 วันสถาปนาราชภัฏ
ก.พ. 58 กีฬาประเพณีราชภัฎ– มอ.ครั
ครั้งที่ 6
ก.พ. 58 โครงการรักนี้คุมได

4
7

มี.ค. 58 เลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา ภาค
ปกติ
มี.ค. 58 โครงการนิทรรศการชมรม
มี.ค. 58 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
2557

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

หอประชุม
วชิราลงกรณ
หอประชุม
วชิราลงกรณ
ลานไผหนา วจก.

องคการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา

คณะทุกคณะ

สภานักศึกษา

หอประชุม
วชิราลงกรณ
หอประชุม
วชิราลงกรณ

องคการนักศึกษา

หมายเหตุ: กิจกรรมตาง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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องคการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

การแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ

การแตงกาย

นักศึกษาชาย
ใชเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง แขนสั้นหรือแขน
ยาว ผ า เนื้ อ เรี ย บ หนาปานกลาง ไม มี
ลวดลาย ไมรัดรูป ลักษณะเปนเสื้อเชิ้ตปก
แหลม คอตั้ง ผาหนาตลอด มีกระเปาอก
เสื้อ
หนาซาย 1 ใบ ใชกระดุมสีเดียวกับเนื้อผา
จํานวน 5 เม็ด หามมวนพับแขนเสื้อ สวม
ทับชายเสื้อไวในกางเกง หามดึงเสื้อหยอน
จนบังเข็มขัดตรา มหาวิทยาลัย
ใช กางเกงขายาว แบบเรี ยบ ทรงสุ ภาพ
สี น้ํ า เงิ น เข ม สี ก รมท า หรื อ สี ดํ า ไม มี
กางเกง/กระโปรง ลวดลาย ไมใชผายี นสหรือลูกฟู ก มีหวง
สําหรับสอดเข็มขัด ปลายขากางเกงยาวหุม
ขอเท าเมื่ อสวมรองเท า ไมพั บขากางเกง
ออกดานนอก
รองเทาหุมสนสีดํา สีน้ําตาล หรือสีขาว
หนั ง หรื อ ผ า ใบแบบสุ ภ าพหุ ม ปลายเท า
รองเทา
และหุ ม ส น ไม มี ล วดลายหรื อ แถบสี ที่
รองเทา หามใชรองเทาหนังกลับทุกชนิด
เข็มขัดหนังสีดํา มีหัวเข็มขัดทําดวยโลหะ
เข็มขัด
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เนคไทสีแดงเขม ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

นักศึกษาหญิง
ใชเสื้อเชิ้ต ปกปลายแหลม ผาสีขาวผาหนา
ตลอด แบบเรี ยบ แขนสั้ นไม รั ดรู ป ไม มี
กระเปา สวนความยาวของตัวเสื้อใหกระโปรง
ทั บได โดยมิ ดชิ ด ติ ดกระดุ มโลหะ 4 เม็ ด
เครื่ องหมายตรามหาวิทยาลัย ที่อกด านขวา
ติดเข็มโลหะเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
กระโปรงสี น้ํ าเงิ นเข ม สี กรมท า หรื อสี ดํ า
แบบและทรงสุภาพ ไมผาหนาหรือหลัง ใชซิป
ข างหรื อหลั ง ไม ใช ผ ายี นส หรื อลู กฟู ก สั้ น
เหนือเขาไมเกิน 5 เซนติเมตร หรือยาวเหนือ
ขอเทาไมต่ํากวา 10 ซม.
ใชรองเทาหนังหรือผาใบหุมสนและปดปลาย
เทา สีดําหรือสีน้ําตาลแบบเกลี้ยง สนสูงไม
เกิน 3 นิ้ว
เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดทําดวยโลหะตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
-
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นักศึกษามุสลิมหญิง
เสื้อ
ผาซูซี่สีขาวคราม ไมมีปก เปนเสื้อเขารูปแตไมรัด
ดานหนาผากลางคอนไปทางซาย ติดกระดุมมหาวิทยาลัย 7 เม็ด
ความยาวเสื้อปดสะโพก ชายเสื้อตอขอบกวาง 4 ซม.
ปลายแขนเสื้อยาวถึงขอมือตอขอบเชิ้ตกวาง 3 ซม.
กระโปรง
ผาโซลอน สีดํา ทรงหางปลา ผาดานหนาคอนไปทางซาย
รองดวยผาดานในครึ่งตัว

ผาคลุมผม
ผาบาวาสีขาวคราม ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส พับทบสามเหลี่ยมเย็บริมธรรมดาไมมีลาย ปลายผาคลุม
ยาวเหนือระดับเอว พันปลายผาจากซายไปขวาพรอมติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่บริเวณบา
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ประกาศ – ระเบียบ – ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประกาศ
 การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ















พ.ศ.๒๕๕๕
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัด
การศึกษาเพือ่ พัฒนาบุคลากรทองถิ่น (กศ
กศ.บท.) พ.ศ. ๒๕๕๖
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิ
กา น ตามโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กับ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พ.ศ.๒๕๕๓
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท
ส
องเที่ยว
และการบริการระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๕๓
๒๕๕๓
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาดนตรี
สากล ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓
การเก็บคาธรรมเนี
าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปะศาสตรบั
ปะ
ณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ
การจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
การเก็บคาบํารุงหอพัก
การเก็บคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ และ กศ.บท. ที่ลงทะเบียนเรียนประจําภาคเรียนจํานวนหนวยกิตไมเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยกิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การกําหนดหนวยกิตประจําภาคเรียน เพื่อเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนครึ่งหนึ่ง
ของคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ กศ.บท. และ กศ.ปช.
การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.
พ ๒๕๕๒
ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กําหนดการใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
ผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการของนักศึกษา
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กําหนดขอบเขตการใหกูยืมเงินเพื่อ
การศึกษาประจําปการศึกษา 2557
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ระเบียบ







เงินคากิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมหอพัก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
การรับจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
การโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบวาดวยการแตงกายของนักศึกษา กศ.บป.และ กศ.บท. สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ.๒๕๔๖
กิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การ วา ดวยการพานักเรียน และนักศึ กษาไปนอกสถานศึก ษา พ.ศ.
๒๕๔๘

ขอบังคับ







การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๓๙
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
วินัยและการลงโทษนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
การแตงกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
..................................................................
เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงคในการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑)
( แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ประกอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓
พ
ข อ ๕.๓ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๕ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีรับทราบในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๕ จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการเก็บคาธรรมเนียม
การศึ ก ษาประจํ า ภาคเรี ย นสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ นอกจากที่ มี ป ระกาศเก็ บ
คาธรรมเนียมการศึกษาเปนกรณีเฉพาะสาขาวิชา ใหเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
๑. คาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ๗,๗๕๐ บาท และภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ
๔,๕๐๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาค
เรียนปกติ ภาคเรียนละ ๘,๓๐๐ บาท และภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ ๕,๐๕๐ บาท
ทั้งนี้ ใหใชสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผูผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค
ดร
พุทธิชีวิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (กศ.บท.) พ.ศ. ๒๕๕๖
...............................................................
เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนไปดวยความเรียบรอย
และเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ของมหาวิทยาลัย
จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจํา
ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (กศ.บท.)
พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับ
จายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๕.๓
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี รับทราบในการประชุมครั้งที่ ๕/
๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี ใ ห เ ก็ บ
คาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น นอกจากกรณีที่มีประกาศเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนกรณีเฉพาะสาขาวิชาใหเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาดังนี้
๑. คาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ ๙,๖๐๐ บาท และภาค
เรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ ๗,๓๕๐ บาท
(๒) วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ภาคเรียนปกติ
ภาคเรียนละ ๑๒,๖๐๐ บาท และภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ ๑๐,๒๕๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ ๑๑,๒๐๐ บาทและภาค
เรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ ๘,๗๐๐ บาท
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(๒) วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ภาคเรียนปกติ
ภาคเรียนละ ๑๔,๐๐๐ บาท และภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ ใหใชสําหรับนักศึกษาที่เขาศึ
าศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผูผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน
ตามโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กับ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๓
………………………………………….
เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ตามโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กับ บริษัท การบินไทย จํากั ด
(มหาชน) เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการความรวมมือ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับ
นัก ศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริ ญ ญาและระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕.๓ และโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ จึง
ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ใหเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน ภาคปกติ
ตามโครงการความร ว มมือ ระหว างมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี กั บ บริ ษั ท การบิ น ไทย จํ า กั ด
(มหาชน) ดังนี้
ก. คาธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนปกติ
๑. คาธรรมเนียมการศึกษา
๑.๑ ภาคเรียนแรกของการเขาศึกษา ๒๒,๗๐๐ บาท
๑.๒ ภาคเรียนปกติ นอกจากขอ ๑.๑ ภาคเรียนละ ๒๐,๒๐๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมการใชหองปรับอากาศ ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท
ข. คาธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนฤดูรอน
๑. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ ๑๗,๗๐๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมการใชหองปรับอากาศ ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ ใหใชสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค พุทธิชีวิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ
หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว และ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการระหวางประเทศ
พ.ศ.๒๕๕๓
…………….……………………………
เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวและสาขาวิ ชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการ
บริการระหวางประเทศ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับ
นัก ศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริ ญ ญาและระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
พ
ขอ ๕.๓ และโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ จึง
ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ใหเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวและสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการระหวางประเทศ ดังนี้
ก. คาธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนปกติ
๑. คาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน
๑.๑ สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ภาคเรียนละ ๒๘,๗๐๐ บาท
๑.๒ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการระหวางประเทศ
ภาคเรียนละ ๔๗,๗๐๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมการใชหองปรับอากาศ ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท
ข. คาธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนฤดูรอน
๑. คาธรรมเนี
าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน
๑.๑ สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ภาคเรียนละ ๒๕,๑๐๐ บาท
๑.๒ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการระหวางประเทศ
ภาคเรียนละ ๔๑,๗๐๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมการใชหองปรับอากาศ ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ ใหใชสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค พุทธิชีวิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาดนตรีสากล ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓
................................................................................
เพื่ อ ให ก ารเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาประจํ า ภาคเรี ย นสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาดนตรีสากล
ภาคปกติ เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาของสาขาวิชา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการับจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕.๓ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี ใหเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ดังนี้
๑. คาธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๕๓)
๑.๑ ภาคเรียนปกติ
ภาคเรียนละ
๒๒,๐๐๐ บาท
๑.๒ ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ
๑๒,๐๐๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรใหมพุทธศักราช ๒๕๕๓)
๒.๑ ภาคเรียนปกติ
ภาคเรียนละ
๙,๐๕๐ บาท
๒.๒ ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ
๕,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ใหใชสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค พุทธิชีวิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ
................................................................................
เพื่ อ ให ก ารเก็ บ ค าธรรมเนีย มการศึ กษา ประจํ า ภาคเรี ย น สํ า หรั บ นั ก ศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) ภาคปกติ ที่เปนหลักสูตร
ตามขอตกลงความรวมมือทางการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กับ Yunnan Normal
University เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (เอกสารแนบทายหลักสูตร ภาคผนวก ข)
เปนไปตามขอตกลงความรวมมือดังกลาวและบรรลุวัตถุประสงคในการจั
นก ดการศึกษาของสาขาวิชา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑๑) แห งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการับจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
๕๓ ขอ ๕.๓ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี ใหเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศิลปะ
ศาสรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๔) ดังนี้
๑. คาธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคเรียน ชั้นปที่ ๑ และชั้นปที่ ๒ : ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี
๑.๑ ภาคเรียนปกติ
ภาคเรียนละ
๒๒,๐๐๐ บาท
๑.๒ ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ
๑๒,๐๐๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคเรียน ชั้นปที่ ๓ และชั้นปที่ ๔ : ศึกษา ณ Yunnan
Normal University ภาคเรียนละ ๓๒,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ ใหใชตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.
พ ๒๕๕๖

(ผูผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน
ดร
คุปตกาญจนากุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง การจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
-----------------------------------------------เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค
ปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ประกอบกั บระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏสุ ร าษฎร ธ านี ว าด วยการรับ เงิน ในการจัด การศึก ษาสํ าหรั บ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข อ ๕.๓ และโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงออก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ใหเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังนี้
๑. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ใหใชสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค พุทธิชีวิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง การเก็บคาบํารุงหอพัก
-----------------------------------------------เพื่ อ ให ก ารเก็ บ ค า บํ า รุ ง หอพั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า พั ก ในหอพั ก ของ
มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินการหอพัก
ของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การรับจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ระดั บอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕.๕ จึงขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุ ราษฎร ธานี เรื่ อง การเก็ บค าบํ ารุ งหอพั กสํ าหรั บนั กศึ กษาที่ เข าพั กในหอพั กของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
สุราษฎรธานี ดังนี้
๑. อัตราการเก็บคาบํารุงหอพัก
๑.๑ หอพักหญิงทาเพชร หอพักหญิงทาทอง หอพักหญิงวิภาวดี และหอพักชายไชยา
คนละ ๔,๕๐๐ บาท/ภาคเรี
ภาคเรียน
๑.๒ หอพักหญิงประภัสสร คนละ ๓,๖๐๐ บาท/ภาคเรียน
๒. กําหนดระยะเวลาการพักอาศัยในหอพัก ๑ ปการศึกษา แบงเปน ๒ ภาคเรียน ดังนี้
๒.๑ ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
๒.๒ ภาคเรียนที่ ๒ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน
๓. การจายคาบํารุงหอพักของนักศึกษาใหจายเปนรายภาคเรียน หรือปละ ๒ งวด และให
จายกอนเขาพักของแตละภาคเรียนหรือวันอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผูผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค พุทธิชีวิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง การเก็บคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ
………………………………………..
เพื่อใหการจัดสวัสดิการดานบริการดูแลสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุกับนักศึกษา
ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร ธานี เป นไปเพื่ อประโยชนของนั กศึ กษาโดยสว นรวม กั บชว ยเหลื อ
นักศึกษาและผูปกครองเนือ่ งจากกรณีนักศึกษาไดรับอุบัติเหตุและเพื่อใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติม หาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การรับจายเงินในการจัดการศึกษา
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข อ ๕.๖ และโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลัย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจึงออกประกาศเก็บคาประกันอุบัติเหตุ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ดังนี้
๑. อัตราคาประกันอุบัติเหตุเก็บคนละ ๑๕๐ บาทตอป
๒. การเก็ บ ค า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ต ามประกาศนี้ ใ ห ใ ช สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ศึ ก ษาตั้ ง แต ป
การศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป สวนผูเขาศึกษากอนการออกประกาศนี้ใหเปนไปโดยความสมัครใจ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค พุทธิชีวิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

116 | คูมือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ กศ.บท.
กศ ที่ลงทะเบียนเรียนประจําภาคเรียนจํานวน
หนวยกิตไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด
------------------------------------------------------------------------------------------เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สําหรับ
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเก็บคาธรรมเนียมการศึศึกษาเหมาจายเปนรายภาคเรียน เปนไปดวยความเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การรับจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕.๓ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ในการประชุมเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ใหเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาค
เรียนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคปกติและนักศึกษาโครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่นที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคเรียนและ
ลงทะเบียนเรียนประจําภาคเรียน จํานวนหนวยกิตไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ให เก็
เ ก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาประจํ า ภาคเรี ย นกึ่ ง หนึ่ ง ของค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษารายภาคเรี ย นที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ.
พ ๒๕๕๐

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค พุทธิชีวิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง การกําหนดหนวยกิตประจําภาคเรียน เพื่อเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ประจําภาคเรียนครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย สําหรับนักศึกษา
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคปกติ กศ.บท. และ กศ.ปช.
-----------------------------------------------เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี เรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ กศ.บท. และ กศ.ปช. ที่ลงทะเบียนเรียนประจําภาคเรียน จํานวนหนวยกิตไม
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตที่มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยกําหนดลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน
สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีภาคเรียนปกติ และ กศ.บท. ที่ลงทะเบียนเรียน
ประจําภาคเรียนจํานวนหนวยกิตไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตที่มหาวิท ยาลัยกําหนด ลงวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จึงออกประกาศกําหนดจํานวนหนวยกิตของแตละ
ภาคเรียนสําหรับนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ไมเกินจํานวนหนวยกิต ดังตอไปนี้
๑. ภาคเรียนสําหรับการลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคปกติ
๑.๑ ภาคเรียนปกติ ๒๒ หนวยกิต
๑.๒ ภาคเรียนฤดูรอน ๑๒ หนวยกิต
๒. ภาคเรียนสําหรับการลงทะเบียนของนักศึกษา กศ.บท. และ กศ.ปช.
๒.๑ ภาคเรียนปกติ ๑๒ หนวยกิต
๒.๒ ภาคเรียนฤดูรอน ๙ หนวยกิต
๓. ภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือรายวิชาสหกิจศึกษาหรือ
รายวิชาหลักวิชาชีพกฎหมาย ใหจํานวนหนวยกิตทั้งภาคเรียน เทากับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาหลักวิชาชีพกฎหมายแลวแตกรณี
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคเรียนไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตที่มหาวิทยาลัย
กําหนดดังกลาวใหจายคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย
ประจําภาคเรียน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค พุทธิชีวิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.
พ ๒๕๕๒
………………………………………
………………………………………..
เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ เปนไปดวยความเรี ยบรอย และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั
ยา ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.
พ ๒๕๔๙ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.
พ ๒๕๕๒ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเขารวมกิจกรรม
ของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตองเขารวมกิจกรรมใหครบตามโครงการสมรรถนะ ๙ ฐาน
ทางการศึกษา จึงจะมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไมปฏิบัติตามประกาศนี้ จะสําเร็จการศึกษาไดก็
ตอเมื่อไดปฏิบัติกิจกรรมพิเศษซอมเสริม เพื่อใหมีคุณสมบัติครบถวนตามโครงการสมรรถนะ ๙ ฐานทางการศึกษา
ขอ ๔ โครงการสมรรถนะ ๙ ฐานทางการศึกษา ประกอบดวย ๙ ฐาน ดังตอไปนี้
๔.๑ ฐานความรู
๔.๒ ฐานภาษาตางประเทศ
๔.๓ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๔ ฐานคุณธรรมจริยธรรม
๔.๕ ฐานรับใชสังคม
๔.๖ ฐานบุคลิกภาพ
๔.๗ ฐานศิลปวัฒนธรรม
๔.๘ ฐานพัฒนาความเปนผูนํา
๔.๙ ฐานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ขอ ๕ นักศึกษาทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรมบังคับ ดังตอไปนี้
๕.๑ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
๕.๒ กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
๕.๓ กิจกรรมไหวครูของนักศึกษา
๕.๔ กิจกรรมวันเปดโลกกิจกรรมนักศึกษา
๕.๕ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคมมหาราชินี
๕.๖ กิจกรรมวันเฉลิ
นเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
๕.๗ กิจกรรมเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา
๕.๘ กิจกรรมชมรม
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โดยกิ จ กรรมที่ ๕.๓-๕.๘ นัก ศึก ษาทุก คนจะตองเขา รวมกิ จ กรรมทุก ปก ารศึก ษา (ยกเวน ป
การศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา) จึงจะถือวาผานเกณฑในการเขารวมกิจกรรม
ขอ ๖ นักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมบังคับเลือกในแตละปการศึกษา ไมนอยกวา ๑๐ กิจกรรมดังนี้
๖.๑ กิจกรรมการแขงขันกีฬาระหวางคณะ
๖.๒ กิจกรรมรักนองปลอดเหลา
๖.๓ กิจกรรมกลุมสัมพันธนองพี่
๖.๔ กิจกรรมประกวดดาว
๖.๕ กิจกรรมลอยกระทง
๖.๖ กิจกรรมแหเทียนพรรษา
๖.๗ กิจกรรมรณรงคดานตาง ๆ
๖.๘ กิจกรรมคายอาสาพัฒนาหรือคายอื่น ๆ
๖.๙ กิจกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรม
๖.๑๐ กิจกรรมอื่นที่หนวยงานในมหาวิทยาลัยหรือองคการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาจัดขึ้น
ขอ ๗ นักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมในระดับคณะตามที่คณะออกเปนประกาศกิจกรรมและไมซ้ํากับ
กิจกรรมในประกาศนี้ โดยในระดับคณะนักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมบังคับ ดังตอไปนี้
๗.๑ กิจกรรมเสริมทักษะความรูทางดานหลักสูตรการเรียน
๗.๒ กิจกรรมเสริมทักษะดานภาษาตางประเทศ
๗.๓ กิจกรรมพัฒนาความเปนผูนํา
๗.๔ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
๗.๕ กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๖ กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะกําหนด
ขอ ๘ นัก ศึก ษาจะตองนําบัตรประจํ าตัวนัก ศึก ษาในการแสดงตนเขารวมกิ จ กรรมทุก ครั้ง โดยยื่ นให
เจาหนาที่เพื่อทําการบันทึกเขารวมกิจกรรม
ขอ ๙ นักศึกษาจะตองเปนสมาชิกชมรม อยางนอย ๑ ชมรม และจะตองเขารวมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น
ไมนอยกวา ๑ ครั้ง
ขอ ๑๐ การเขารวมกิจกรรมพิเศษซอมเสริมของนักศึกษา มี ๒ กรณี ดังนี้
๑๐.๑ กิ จกรรมกลางหากนัก ศึก ษาที่เขารวมกิ จกรรมไมครบตามกํ าหนดตามประกาศนี้ ให
นักศึกษาติดตอขอปฏิบัติกิจกรรมพิเศษซอมเสริมที่กองพัฒนานักศึกษา
๑๐.๒ กิจกรรมคณะ หากนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไมครบตามกําหนดตามประกาศของแตละ
คณะใหนักศึกษาติดตอขอปฏิบัติกิจกรรมพิเศษซอมเสริมที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
ขอ ๑๑ นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมไดที่เว็บไซดมหาวิทยาลัย www.sru.ac.th ในทุก
ปการศึกษา
ขอ ๑๒ ใหนักศึกษาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค พุทธิชีวิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เรื่อง กําหนดการใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
--------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557 สําหรับผูกูยืมรายเกาที่ไมเปลี่ยนระดับการศึกษาและไมเปลี่ยนสถานศึกษา และ
ผูกูยืมรายใหมหรือผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนระดับการศึกษาและเปลี่ยนสถานศึกษา รวมถึงแนวปฏิบัติการสง
เอกสารสัญญาใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ไดใหความเห็นชอบกําหนดการใหกูยืมเงินกองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 กองทุนฯ จึงแจงกําหนดการใหกูยืมเงินสําหรับปการศึกษา
2557 ดังนี้
1) สําหรับสถานศึกษาทั่วไป
ตารางที่ 1.1 กําหนดการใหกูยืมเงินสําหรับผูกูก รู ายเกาที่ไมเปลี่ยนระดับการศึกษาและไมเปลี่ยนสถานศึกษา
ขั้นตอน
กําหนดเวลา
ภาคเรียนที่ 1
1. ผูกูยืมยื่นแบบคํายืนยันการขอกูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan
1 ก.พ.-30 มิ.ย. 2557
2. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกูยืม และประกาศรายชื่อ
ภายใน 31 ก.ค. 2557
3. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกูยืม
ภายใน 31 ส.ค. 2557
4. สถานศึกษาสงเอกสารใบลงทะเบียนใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
ภายใน 30 ก.ย. 2557
ภาคเรียนที่ 2
1. ผูกูยืมยื่นแบบคํายืนยันการขอกูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan
1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2557
2.สถานศึ
สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกูยืม
ภายใน 31 ธ.ค. 2557
3. สถานศึกษาสงเอกสารใบลงทะเบียนใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
ภายใน 31 ธ.ค. 2557
ภาคเรียนที่ 3*
1. ผูกูยืมยื่นแบบคํายืนยันการขอกูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan
1 ม.ค. - 28 ก.พ. 2558
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกูยืม
ภายใน 31 มี.ค. 2558
3. สถานศึกษาสงเอกสารใบลงทะเบียนใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
ภายใน 30 เม.ย. 2558
* สําหรับสถานศึกษาที่ไดรับอนุมัติจากตนสังกัดใหเปดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน
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ตารางที่ 1.2 กําหนดการใหกูยืมเงินสําหรับผูกูยืมรายใหม หรือผูกูรายเกาที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือ
เปลี่ยนสถานศึกษา
ขั้นตอน
กําหนดเวลา
ภาคเรียนที่ 1
1. ผูขอกูยืมรายใหมลงทะเบียนขอรหัสผานลวงหนา (Pre-register)โดยยังไม
1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2557
ตองระบุสถานศึกษา
(สําหรับผูกูรายเกาที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษาไมตอง
ดําเนินการขั้นตอนนี)้
2. ผูขอกูยืมที่ไดสถานศึกษาแลวยื่นแบบคําขอกูยืมเงิน
1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2557
3. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อผูไดรับสิทธิการกูย ืม
ภายใน 31 ก.ค. 2557
4. สถานศึกษาตรวจสอบสัญญาและยืนยันใบลงทะเบียนกูยืม
ภายใน 31 ส.ค. 2557
5. สถานศึกษาสงเอกสารสัญญาและใบลงทะเบียนใหผูบริหารและจัดการเงิน
ภายใน 30 ก.ย. 2557
ใหกูยืม
ภาคเรียนที่ 2
1. ผูกูยืมยื่นแบบคํายืนยันการขอกูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan
1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2557
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกูยืม
ภายใน 31 ธ.ค. 2557
3. สถานศึกษาสงเอกสารใบลงทะเบียนใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
ภายใน 31 ธ.ค. 2557
ภาคเรียนที่ 3*
1. ผูกูยืมยื่นแบบคํายืนยันการขอกูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan
1 ม.ค. - 28 ก.พ. 2558
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกูยืม
ภายใน 31 มี.ค. 2558
3. สถานศึกษาสงเอกสารใบลงทะเบียนใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
ภายใน 30 เม.ย. 2558
* สําหรับสถานศึกษาที่ไดรับอนุมัติจากตนสังกัดใหเปดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน
2) สําหรับสถานศึกษาที่เตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 2.1 กําหนดการใหกูยืมเงินสําหรับผูกูรายเกาที่ไมเปลี่ยนระดับการศึกษาและไมเปลี่ยนสถานศึกษา
ขั้นตอน
กําหนดเวลา
ภาคเรียนที่ 1
1. ผูกูยืมยื่นแบบคํายืนยันการขอกูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan
1 ก.พ. - 31 ส.ค. 2557
2. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกูยืม และประกาศรายชื่อ
ภายใน 30 ก.ย. 2557
3. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกูยืม
ภายใน 30 พ.ย. 2557
4. สถานศึกษาสงเอกสารใบลงทะเบียนใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
ภายใน 31 ธ.ค. 2557
ภาคเรียนที่ 2
1. ผูกูยืมยื่นแบบคํายืนยันการขอกูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan
1 พ.ย. 2557-31 ม.ค. 2558
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกูยืม
ภายใน 31 มี.ค. 2558
3. สถานศึกษาสงเอกสารใบลงทะเบียนใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
ภายใน 31 มี.ค. 2558
ภาคเรียนที่ 3*
1. ผูกูยืมยื่นแบบคํายืนยันการขอกูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan
1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2558
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2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกูยืม
ภายใน 30 มิ.ย. 2558
3. สถานศึกษาสงเอกสารใบลงทะเบียนใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
ภายใน 31 ก.ค. 2558
* สําหรับสถานศึกษาที่ไดรับอนุมัติจากตนสังกัดใหเปดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน
ตารางที่ 2.2 กําหนดการใหกูยืมเงินสําหรับผูกูยืมรายใหม หรือผูกูรายเกาที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือ
เปลี่ยนสถานศึกษา
ขั้นตอน
กําหนดเวลา
ภาคเรียนที่ 1
1. ผูขอกูยืมรายใหมลงทะเบียนขอรหัสผานลวงหนา (Pre-register)โดยยัง
1 ก.พ. - 31 ก.ค. 2557
ไมตองระบุสถานศึกษา
(สํสําหรับผูกูรายเกาที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษาไมตอง
ดําเนินการขั้นตอนนี)้
2. ผูขอกูยืมที่ไดสถานศึกษาแลวยื่นแบบคําขอกูยืมเงิน
1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2557
3. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อผูรับสิทธิการกูยมื
ภายใน 30 ก.ย. 2557
4. สถานศึกษาตรวจสอบสัญญาและยืนยันใบลงทะเบียนกูยืม
ภายใน 30 พ.ย. 2557
5. สถานศึกษาสงเอกสารสัญญาและใบลงทะเบียนใหผูบริหารและจัด
ภายใน 31 ธ.ค. 2557
การเงินใหกูยืม
ภาคเรียนที่ 2
1. ผูกูยืมยื่นแบบคํายืนยันการขอกูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan
1 พ.ย. 2557-31 ม.ค. 2558
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกูยืม
ภายใน 31 มี.ค. 2558
3. สถานศึกษาสงเอกสารใบลงทะเบียนใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
ภายใน 31 มี.ค. 2558
ภาคเรียนที่ 3*
1. ผูกูยืมยื่นแบบคํายืนยันการขอกูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan
1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2558
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกูยืม
ภายใน 30 มิ.ย. 2558
3. สถานศึกษาสงเอกสารใบลงทะเบียนใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
ภายใน 31 ก.ค. 2558
* สําหรับสถานศึกษาที
กษาที่ไดรับอนุมัติจากตนสังกัดใหเปดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน
แนวปฏิบัติการสงเอกสารสัญญาใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
1. ใบนําสงเอกสารสัญญาจะตองมีลายมือชื่อผูมีอํานาจพรอมประทับตราของสถานศึกษา โดยใบ
นําสงเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan 1 ชุด ตอจํานวนเอกสารในขอ 4 ไมเกิน 50 ชุด
2. สัญญากูยืมเงินฯ พรอมเอกสารประกอบสัญญา โดยผูเกี่ยวของในเอกสารตองลงนามครบถวน
เรียบรอยแลวดังนี้
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูกู
2.2 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย บมจ.ธนาคารกรุ
บมจ
งไทย หรือธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยของผูกู (หนาแรก)
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน
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2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูแทนโดยชอบธรรม
(กรณีผูแทนโดยชอบธรรมไมเปนคนเดียวกับผูค้ําประกัน)
3. แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียนและคาครองชีพของแตละภาคเรียน ซึ่งลง
ลายมือชื่อแบบเดียวเหมือนกับสัญญากูยืมเงินฯ
4. นําเอกสารตามขอ 2 และ 3 รวมเปนชุดตอหนึ่งคน โดยใหเรียงตามลําดับรายชื่อตามใบนําสง
ในขอ 1
5. เมื่อสถานศึกษาดําเนินการจัดเรียงและตรวจสอบเอกสารเรียบรอยแลว จัดสงเอกสารไปยัง
ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมตามที่อยู ดังนี้
5.1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย ฝายบริหารโครงการภาครัฐ อาคารสุขุมวิท ชั้น 14
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
5.2 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ฝายนโยบายรัฐ
66 อาคารคิวเฮาสอโศ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
6. สําหรับการจัดสงเอกสารในภาคการศึกษาตอไป หรือปการศึกษาตอไป ในกรณีที่ผูกูไมเปลี่ยน
ระดับการศึกษา หรือยายสถานศึกษานั้น ทางกองทุนฯ กําหนดใหผูกูทําสัญญาฉบับเดียว จึงใหปฏิบัติ 1-5
(ยกเวนเอกสารในขอ 2)
**หมายเหตุ** กรณีที่สถานศึกษามีความจําเปนตองสงแบบลงทะเบียนหลายๆ ภาคการศึกษา มา
พร อ มกั น (ส ง ล า ช า ) ให แ ยกเอกสารแต ล ะภาคการศึ ก ษา และใช ใ บนํ า ส ง เอกสารสั ญ ญาระบบ eStudentloan แยกชุดกันมาสงใหกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เพื่อ
ดําเนินการตอไป
7. เอกสารสัญญากูยืมเงิน และเอกสารประกอบการกูยืมทุกชนิด เมื่อธนาคารไดรับแลวจะไมมี
การสงกลับคืนไมวาเอกสารจะมีความสมบูรณหรือไมก็ตาม หากพบวาเอกสารไมสมบูรณ ธนาคารจะแจงทาง
e-mail ใหกับผูปฏิบัติงานประจําสถานศึกษาทราบ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูกูไมไดลงนาม
รับรองเอกสาร ขอใหสถานศึกษาจัดทําเอกสารฉบับใหมขึ้นมาพรอมกับใหผูกูลงนามรับรอง แลวสงเอกสารนี้
ไปพรอมกับพิมพใบนําสงเอกสารเพิ่มเติมระบบ e-Studentloan โดยกรอกขอมูลของผูกูตามชองที่กําหนด
ในรายนั้นๆ แลวรวบรวมสงให บมจ. ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ตามที่อยูในขอ 5
8. หากสถานศึกษามีขอสงสัย หรือปญหาเกี่ยวกับการสงเอกสารสัญญา สามารถติดตอไดดังนี้
8.1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย สวนงาน Help Desk เบอรโทรศัพท 0 2208 8699 หรือสวน
งานตรวจสอบสัญญา เบอรโทรศัพท 0 2208 8630 หรือ 0 2208 8634-6
8.2 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ฝายนโยบายรัฐ เบอรโทรศัพท 0 2650 6999
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2557

(นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน)
ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง ผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการของนักศึกษา
-------------------------ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 29 (3) ไดบัญญัติใหผอนผัน
การตรวจเลื
วจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการแกบุคคลที่อยูระหวางการศึกษา โดยกําหนดไวใน
กฎกระทรวง การผอนผันเขารับราชการเปนทหารกองประจําการแกบุคคลซึ่งอยูระหวางการศึกษาหรือ
เรียนรู พ.ศ.2549 ซึ่งกําหนดคุณสมบัติบุคคลที่มีสิทธิไดรับการผอนผันการตรวจเลือกในสวนของนักศึกษา
ที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1) นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปบริบูรณ และไมสําเร็จการฝกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 3
2) กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีระดับปริญญาตรี
3) นักศึกษายายมาจากสถานศึกษาอื่นและเคยยื่นเรื่องขอผอนผันกับสถานศึกษาเดิมไว
แลวไมสามารถไมสามารถดําเนินการตอเนื่องได จึงใหนักศึกษายื่นเรื่องขอผอนผันใหมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี
หลักฐานประกอบการขอผอนผันฯ
1. สําเนาหมายเรียกเขารับราชการทหารฯ (แบบ สด.35)
2. สําเนาใบสําคัญทหาร (แบบ สด.9)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบาน (ทีที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู)
5. สําเนาบัตรนักศึกษา

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

กําหนดการยื่นเอกสารหลักฐาน
นักศึกษาที่ข อผอนผันการตรวจเลือกฯฯ ใหไปรับหมายเรียกเขารับราชการทหารฯ (แบบ สด.35)
ณ อําเภอตามภูมิลําเนาทหารที่ปรากฏในใบสําคัญทหาร (สด.9) และนําเอกสารหลักฐานประกอบ มาขอ
ดําเนินการตั้งแตเดือนกันยายน – ธันวาคม ของทุกป ณ กองพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษาที่มาติดตอยื่นเรื่องขอ
ผอนผันฯ ใหแตงกายในชุดนักศึกษาถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทานั้น
ขอปฏิบัติสําหรับนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผอนผัน
1. นักศึกษาตองตรวจสอบรายชื่อผูที่ไดยื่นเรื่องการผอนผัน ณ กองพัฒนานักศึกษา หรือหนวย
บริการเคลื่อนที่ตามที่กําหนดภายในกํกําหนดวันของการยื่นผอนผันเทานั้น และตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิผอนผัน
ทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี http://www.sru.ac.th ในเดือนมกราคมของทุกป หากพบวาไมมี
รายชื่อตนเอง นักศึกษาตองแจงกองพัฒนานักศึกษาทราบโดยทันที
2. นักศึกษาที่มีรายชื่อตามขอ 1. ตองตรวจสอบสิทธิของตนเอง ณ สัสดีจังหวัดตามภูมิลําเนาทหารของ
ตน ในชวงเดือนมีนาคม หากพบวาไมมีชื่อปรากฏในบัญชีบุคคลผอนผันฯ ของสัสดีจังหวัด นักศึกษาตองแจงกอง
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พัฒนานักศึกษาทราบโดยทันที ทั้งนี้ การขอผอนผันฯ ตอสัสดีจังหวัดเปนเพียงการเตรียมความพรอมทางบัญชี
ทหารฯ เทานั้น ยังไมถือวาจะไดรับการผอนผันโดยสมบูรณ จนกวานักศึกษาจะไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกฯ
3. นักศึกษาตองไปรายงานตัวตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ ทุกป ตามที่กําหนดไวใน
หมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จนกวาจะพนสภาพเปนนักศึกษา เชน สําเร็จการศึกษา ลาออก หรือ
อายุครบ 26 ปบริบูรณ อยางใดอยางหนึ่ง โดยในวันรายงานตัวใหนําเอกสารฉบับจริง ไดแก ใบสําคัญทหาร (แบบ
สด.9) , หมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.35) , บัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
(กรณีจบการศึกษาแลวและตองเขาทําการคัดเลือกในปนั้น) เพื่อใชสิทธิในการลดวันราชการทหารกองประจําการ
กรณีนักศึกษาไมไปแสดงตนตอคณะกรรมการตรวจเลือกฯ จะมีความผิดฐานขาดการตรวจเลือกฯ
ตามกฎหมาย มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป
และถูกกําหนดใหเปนทหารโดยไมมีสิทธิจับสลากตรวจเลือกทหารในปถัดไปทันที
4. นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการผอนผันฯ ในปที่เขาตรวจเลือกฯ ปแรกแลว ปตอไปไมตองยื่นเรื่องขอ
ผอนผันฯ อีก แตตองไปรายงานตัวตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ ทุกป
5. นักศึกษาสําเร็จการศึกษา ลาออก พนสภาพการเปนนักศึกษา หรืออายุครบ 26 ปบริบูรณ นักศึกษา
จะตองแจงตอสัสดีอําเภอตามภูมิลําเนาทหารทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา ลาออก พนสภาพ
การเปนนักศึกษาหรืออายุครบ 26 ปบริบูรณ เพื่อที่จะตองเขารับการตรวจเลือกฯ ในคราวตอไป หากไมแจงจะมี
ความผิดตามกฎหมาย มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
6. นักศึกษาที่มีสิทธิผอนผันฯ และมีความจําเปนตองเดินทางไปศึกษา หรือดูงาน หรือฝกงาน
ตางประเทศ โดยมหาวิทยาลัยจัดสงไปตามหลักสูตรการศึกษา ใหนักศึกษาปฏิบัติดังนี้
6.1 ใหนักศึกษานําหลักฐานการไปตางประเทศจากหนวยงาน คณะ หรือวิทยาลัยที่นักศึกษา
สังกัด (หลักฐานดังกลาวจะตองแสดงถึงเหตุผลการเดินทางไปตางประเทศโดยระบุรายละเอียดใหชัดเจนวาเดินทาง
ไปทําอะไร และเดินทางไป - กลับเมื่อใด) ไปติดตอที่กองพัฒนานักศึกษา เพื่อดําเนินการออกหนังสือรับรอง
6.2 ใหนักศึกษานําเอกสารตามขอ 6.1 ไปยื่นตอสัสดีอําเภอตามภูมิลําเนาทหาร
6.3 เมื่อนักศึกษาเดินทางไปถึงประเทศนั้นใหนําสําเนาหนังสือรับรองไปยื่นตอสถานทูต
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น เพื่อขอหนังสือรับรองจากสถานทูต สงกลับประกอบหลักฐานหนังสือ
รับรองของสถานศึกษา ทั้งนี้ตองดําเนินการใหทันกอนถึงวันตรวจเลือกฯ ของนักศึกษา
กรณีนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา หรือไปเพื่อการอื่นที่ไมอยูในความดูแล
ของมหาวิทยาลัย ไมสามารถขอผอนผันไดตามหลักเกณฑนี้
7. นักศึกษาที่ไมไดยื่นเรื่องขอผอนผันฯ ภายในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนดถือวาสละสิทธิการ
ขอผอนผันฯ หากนักศึกษาจับไดสลากใบแดงและถูกตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการจะไมมี
สิทธิในการขอผอนผันเพื่อลาศึกษาตอทุกกรณี และตองเขารับราชการทหารกองประจําทันที
จึงประกาศมาเพื่อนักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556
(นายธาตรี คําแหง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กําหนดขอบเขตการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษาประจําปการศึกษา 2557
-----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (7) และมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึ
กา กษา โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จึงขอประกาศกําหนดขอบเขตการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา
โรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่นักเรียนหรือนักศึกษากูยืม
เงินเพื่อการศึกษาไวดังตอไปนี้
ขอ 1. นักเรียน
ยน นักศึกษาที่มีสิทธิกูยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2541 ต อ งเป น ผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศคณะกรรมการกองทุ น เงิ น ให กู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา
เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัติของผูกูยืมเงิน และเปนผูที่ศึกษาอยูใน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (สายสามั
สายสามั ญ และสายอาชี พ ) และนั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
(อนุปริญญา/ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)
ขอ 2. การใหกูยืมเงินในปการศึกษา 2557 ใหกูยืมได ไมเกินขอบเขตของแตละรายการที่กําหนดไว
ดังนี้
คาเลาเรียนและคาใชจายที่
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา คาครองชีพ
รวม
บาท/ราย/ป
บาท/ราย/ป บาท/ราย/ป
1. มัธยมศึกษาตอนปลาย

14,000

13,200

27,200

2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

21,000

26,400

47,400

25,000

26,400

51,400

30,000

26,400

56,400

3. ปวท./ปวส.
3.1 พานิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ ศิลป
หัตกรรมหรือศิลปกรรม เกษตรกรรม
ศาสตร ประมง สิ่ งทอ คหกรรมหรื อ
คหกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว
3.2 ช า งอุ ต สาหกรรมหรื อ อุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ทัศน
ศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ
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ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี
4.1สังคมศาสตร ศิลปศาสตร
มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร
4.1.1 สาขาที่ขาดแคลนและ/หรือเปน
ความต อ งการของตลาดแรงงาน ได แ ก
บัญชี เศรษฐศาสตร สารสนเทศ นิติศาสตร
ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ วิ ท ย า ศ า ส ต ร
คณิ ต ศาสตร ครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม
โลจิ ส ติ ก ส อุ ต สาหกรรมบริ ก าร ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม และธุรกิจการบิน
4.1.2 สาขาอื่นๆ
4.1.2.1 ผูกูยืมเงินรายเกาที่เคย
กูยืม ในระดับ อนุป ริญ ญา/ปริญ ญาตรีใ น
สาขาที่อยูใน 4.1.2นี้มากอน
4.1.2.2 ผูกูยืมเงินอื่นนอกจาก
4.1.2.1
4.2 ศิ ล ปกรรมศาสตร สถาป ต ยกรรม
ศาสตร
4.3 วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
4.4 เกษตรศาสตร
4.5 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร
เภสัชศาสตร
4.6 แพทยศาสตร สั ต วแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร

คาเลาเรียนและคาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา คาครองชีพ
บาท/ราย/ป
บาท/ราย/ป

รวม
บาท/ราย/ป

60,000

26,400

86,400

60,000

26,400

86,400

50,000

26,400

76,400

70,000

26,400

96,400

70,000

26,400

96,400

70,000
90,000

26,400
26,400

96,400
116,400

200,000

26,400

226,400

ขอ 3. เงินกูยืมเพื่อการศึกษาใหจายตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
3.1 เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของสถานศึกษา ไดแก คาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา ดังนี้
3.1.1 คาเลาเรียน หมายความรวมถึง คาเลาเรียน คาบํารุงการศึกษา คาหนวยกิต
และคาธรรมเนียมการศึกษา ที่จายตามภาคหรือปการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
3.1.2 คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ซึ่งเปนคาใชจายที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
ตามที่ตนสังกัด หรือสภาสถาบันอนุมัติใหเรียกเก็บไดนอกเหนือจากขอ 3.1.1
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3.2 เงิ น กู ยื ม ที่ จ า ยเข า บั ญ ชี ข องนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ผู กู ยื ม เงิ น ได แ ก ค า ครองชี พ ซึ่ ง
หมายถึง คาที่พักและคาใชจายสวนตัวของนักเรียน นักศึกษา โดยเปนการใหกูยืมเต็มตามวงเงินที่กําหนดไว
ในแตละรายและแตละระดับชั้นการศึกษา
ขอ 4. การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ยน นักศึกษาผูมีสิทธิกูยืมเงิน ใหพิจารณาตามหลักเกณฑการ
พิจ ารณาคัด เลือ กตามระเบีย บคณะกรรมการกองทุ น เงิ น ให กู ยืม เพื่อ การศึ กษาวา ด วย การดํา เนิน งาน
หลักเกณฑ และวิธีการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 2546 และระเบียบคณะกรรมการกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึ
อการศึกษาวาดวย การดําเนินงาน หลักเกณฑ และวิธีการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ขอ 5. การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผูมีสิทธิกูยืมเงิน ใหดําเนินการดังนี้
5.1 นักเรียน นักศึกษาที่เปนผูกูยืมเงินรายใหม ใหสถานศึ
ถาน กษาพิจารณาคัดเลือกตาม
จํานวนคนและจํานวนเงินที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุน โดยคัดเลือกจากผูกูยืมที่ยื่นแบบคําขอกูยืมที่ยื่นแบบ
คําขอกูยืมเงินผานระบบ e-Studentloanภายในกํ
ภายในกําหนดเวลาเทานั้น
5.2 นักเรียน นัก ศึก ษาที่ เปน ผูกูยื มเงินรายเกา ให สถานศึก ษาพิ จารณาคัดเลือกตาม
จํานวนคนและจํานวนเงินที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุน โดยคัดเลือกจากผูกูยืมที่ยื่นแบบคําขอกูยืมเงินหรือ
ยื่นคํายืนยันการขอกูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan
Studentloan ภายในกําหนดเวลาเทานั้น ตามลําดับ ดังนี้
5.2.1 ผูกูยืมเงิ นรายเกา ซึ่ง ไดศึกษาตอเนื่ องในระดับการศึกษาเดิมหรื อเปลี่ย น
ระดับการศึกษา
5.2.2 ผูกูยืมเงินรายเกา ซึ่งไมไดศึกษาตอเนื่องเปนเวลาไมเกินสองป (ยังไมครบ
กําหนดชําระหนี้) แตไดกลับเขาศึกษาตอในระดับการศึกษาเดิม
5.2.3 ผูกู ยืม เงิน รายเก า ซึ่ งไม ได ศึก ษาต อ เนื่ องเปน เวลาเกิ นสองป ขึ้น ไป (ครบ
กําหนดชําระหนี้แลว) ใหพิจารณาเปนลําดับสุดทาย
“ศึกษาตอเนื่อง” หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ผูกูยืมเงินไดลงทะเบียนเรียนทุกปการศึกษา
ขอ 6. การกู ยื มค า เล า เรี ยนตามข อ 3.1.1 สํา หรั บ ผูกู ยื มเงิ นที่ ศึก ษาอยู ในระดั บการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานใหกูยืมไดตามหลักเกณฑ ดังนี้
6.1 ผูกูยืมที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐไมอนุมัติใหกูยืมคาเลาเรียน เวนแตเปนคา
เลาเรียนที่ไดรับอนุมัติจากตนสังกัดใหเรียกเก็บ
6.2 ผูกูยืมเงินที่ศึกษาในสถานบั
ในสถานบันการศึกษาของเอกชน ใหกูยืมคาเลาเรียนเฉพาะในสวน
ที่รัฐไมไดอุดหนุน ทั้งนี้ตองไมเกินอัตราที่กําหนดตามประกาศของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
6.3 ผูกูยืมเงินที่ศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทางของหนวยงานอื่นที่ไมได
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หากไมไดขอรับเงินอุดหนุนคาใชจายรายบุคคลจากรัฐ อนุมัติใหกูยืมคาเลาเรียน
ไดตามความเปนจริง โดยเมื่อรวมกับคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแลวไมตองเกินขอบเขตที่กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2557
(นายรังสรรค ศรีวรศาสตร)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย เงินคากิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมหอพัก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
..........................................................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย เงินคากิจกรรม
นักศึกษาและกิจกรรมหอพัก พ.ศ.๒๕๕๒ สําหรับเงินคากิจกรรมนักศึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖ จึง
ออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรีย กวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร ธานี วาดวย เงินคากิจกรรม
นักศึกษาและกิจกรรมหอพัก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖"
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๖.๑ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยเงินคา
กิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมหอพัก พ.ศ.๒๕๕๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
"๖.๑ เงินคากิจกรรมนักศึกษาภาคเรียนละ ๓๐๐ บาท"
ขอ ๔ ให อ ธิ ก ารบดี เ ป น ผู รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ แ ละมี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง หรื อ ประกาศเพื่ อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวิชัย ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย การรับจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี พ.ศ.
พ ๒๕๕๓
...............................................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบการรับจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรีใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๓ จึงเห็นสมควรใหออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบี
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงิน ใน
การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
พ
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภั
ยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
(๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑
(๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓
บรรดาระเบียบ ประกาศและคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
๕.๑ คาธรรมเนียมการสมัคร
๓๐๐ บาท
๕.๒ คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
๕๐๐ บาท
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๕.๓ ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาประจํ า ภาคเรี ย นของแต ล ะหลั ก สู ต ร ให จั ด ทํ า เป น
ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และแจ ง
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
๕.๔ คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี
๕.๔.๑ คาปรับกรณีจายคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนชากวากําหนดให
จัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย แตทั้งนี้ไมเกินภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท
๕.๔.๒ คาธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษาและหนังสือรับรองตาง ๆ ชุดละ ๑๐๐
บาท
๕.๔.๓ คาขอกลับคืนสภาพการเปนนักศึกษาใหม เนื่องจากพนสภาพนักศึกษา ๑,๐๐๐
บาท และตองจายคาธรรมเนียมตามขอ ๕.๔.๗ ของทุกภาคเรียนที่คางชําระ
๕.๔.๔ คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ๕๐๐ บาท
๕.๔.๕ คาธรรมเนียมโอนผลการศึกษา ครั้งละ ๓๐๐ บาท
๕.๔.๖ คาธรรมเนียมยกเวนผลการศึกษา หนวยกิตละ ๑๐๐ บาท
๕.๔.๗ คาธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา กรณีพักการศึกษา ภาคเรียนละ ๗๐๐
บาท
๕.๕ คาบํารุงหอพักของมหาวิทยาลัยใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บในอัตราที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้ น ที่ แ ละสภาพห อ งพั ก โดยจั ด ทํ า เป น ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ทั้งนี้แตละภาคเรียนตองไมเกินอัตรา
ดังตอไปนี้
๕.๕.๑ หองปรับอากาศ
๑๓,๐๐๐ บาท
๕.๕.๒ หองธรรมดา
๘,๐๐๐ บาท
กรณี ที่ผูอ ยูหอพักเขาพั กไม ครบภาคเรี ยน มหาวิทยาลัย อาจเก็บ คาบํ ารุ ง
หอพักเปนรายเดือนก็ได เศษของเดือนไมเกิน ๑๕ วัน ใหคิดเปนครึ่งเดือน และถาเกิน ๑๕ วัน ใหคิดเปน
เดือน
๕.๖ คาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและแจ ง
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาต่ํากวาคาธรรมเนียมการศึกษาของแตละหลักสูตร
หรือการยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๕ เพื่อสนับสนุน สงเสริมยกยองนักศึกษา ให
จัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตามระเบี ย บนี้ เมื่ อ ชํ า ระแล ว จะขอรั บ คื น ไม ไ ด นอกจาก
คาธรรมเนียมที่กําหนดไวในขอ ๕.๓ จะขอรับคืนไดเมื่อนักศึกษาขอลาพักการศึกษาของภาคเรียนนั้น หรือ
ขอลาออกจากสภาพนักศึกษาภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนของภาคเรียนนั้นๆ ยกเวนนักศึกษา
ใหมจะขอรับคืนไดเมื่อนักศึกษาขอลาพักการศึกษาหรือขอลาออกจากสภาพนักศึกษาภายใน ๒๐ วัน นับ
แตวันรายงานตัวเปนนักศึกษา
ขอ ๗ การเรียกเก็บเงินตามขอ ๕.๒ และขอ ๕.๓ ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ กรณีจําเปน นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอผอยผันการชําระเงินตามขอ ๕.๓ ชากวากําหนด
ได ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี แตตองไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด และตอง
ชําระคาธรรมเนียมตามขอ ๕.๔.๑
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ขอ ๙ การเก็บเงินตามระเบียบนี้ใหใชใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๐ การใชจายเงินที่เรียกเก็บไดตามระเบียบนี้
๑๐.๑ คาใชจายเพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการดําเนินการอื่นๆ ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยและแจ ง ให ส ภา
มหาวิทยาลัยทราบ
๑๐.๒ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการศึกษาใหมหาวิทยาลัยสามารถเสนองบประมาณ
เปนหมวดเงินอุดหนุนได โดยระบุกิจกรรมที่จะดําเนินการใหชัดเจน
๑๐.๓ เงินที่เรียกเก็บนี้ใหจัดสรรเปนงบประมาณในคราวแรกได
งบประมา
ไมเกินรอยละ ๘๐ ของ
เงินเรียกเก็บที่ประมาณการ
ขอ ๑๑ เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ตามระเบียบนี้ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
๑๑.๑ นําฝากธนาคารออมสินหรือธนาคารพาณิชยไทยในนามของมหาวิทยาลัยและใหนํา
ดอกผลที่เกิดจากเงิเงินฝากนี้สมทบเขาเปนเงินประเภทเดียวกัน
๑๑.๒ ใหหัวหนาฝายการเงินรับผิดชอบลงนามในเช็คสั่งจายเงินไดตามระเบียบนี้รวมกับ
อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และมีอํานาจออกคําสั่งหรือประกาศเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายวิชัย ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
วาดวยการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖
………………………………………..
โดยเป นที่การสมควรที่จะใหมีร ะเบียบวาดว ยการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรีย น
รายวิชา ในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ คณะกรรมการ
สภาสถาบันราชภัฏจึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผลการเรียน
และการยกเวนการเรียนรายวิชา (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป
บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเวน
การเรียนรายวิชา ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๓ แหงระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผล
การเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
"นักศึกษา" หมายความวา ผูที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของสถาบันราชภัฏ
และใหหมายความรวมถึงผูที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใชหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ
"การโอนผลการเรียน" หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
"การยกเวนการเรียน" หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
สถาบันราชภัฏ และใหหมายความรวมถึงการนําเนื้อหาวิชาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
อื่ น ที่ ไ ด ศึ ก ษาแล ว และ/หรื อ การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย การฝ ก อาชี พ หรื อ จาก
ประสบการณการทํางาน ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ของหลักสูตรสถาบันราชภัฏ และอยูในระดับเดียวกันมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
"สถาบันอุดมศึกษา" หมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ที่คณะกรรมการสภาสถาบันรับรอง
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏวาดวยการโอนผล
การเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
"ขอ ๔ รายวิชาที่จะนํามาโอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียนตองสอบไดหรือเคยศึกษา
ฝกอบรม มีประสบการณมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษา หรือ
ภาคเรียนสุดทายที่มีผลการเรียน หรือวันสุดทายที่ศึกษา ฝกอบรม หรือมีประสบการณ"
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ขอ ๕ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๗ แห ง ระเบี ย บคณะกรรมการสภาสถาบั น ราชภั ฏ ว าด ว ยการโอนผล
การเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
"ขอ ๗ ผูมีสิทธิ์ไดรับการยกเวนการเรียน ไดแก ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ผูที่สําเร็จการศึกษาหรือผูที่เคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏ
(2) ผูที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เขามาศึกษาในสถาบันราชภั
ราช ฏ
(3) ผูที่ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ
(4) ผูที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรื
และ อ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือ
จากประสบการณการทํางาน"
ผูมีสิทธิ์ยกเวนตาม (๓) และ (๔) ตองมีความรูพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
สําหรับการขอยกเวนการเรียนระดับปริญญาตรี และมีความรูพื้นฐานระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาสําหรับการขอ
ยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๘ แหงระเบีย บคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏวาดวยการโอนผลการ
เรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
"ขอ ๘ เงื่อนไขการยกเวนการเรียน
(๑) ตองเปนรายวิชาที่ไดรับคะแนนไมต่ํากวา C สําหรับหลัก สูตรระดับปริญญาตรี และ B
สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทา
(๒) การขอยกเวนการเรียนจากผูศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรื
และ อการศึกษาตามอัธยาศัย
การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใหสถาบันราชภัฏกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวนการเรียน โดย
ความเห็นชอบของสภาประจําสถาบัน
(๓) ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญา
ตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ไดยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไมนําเงื่อนไขขอ ๔
และขอ ๘(๑) มาพิจารณา
(๔) จํานวนหนวยกิ ตที่ไดรับการยกเวน รวมแลวตองไมเกินสองในสามสําหรับหลัก สูตรระดับ
ปริ ญญาตรี และไมเ กิ นหนึ
น หนึ่ ง ในสามสํ าหรับ หลั ก สูต รระดั บบั ณ ฑิ ต ศึก ษา ของหน วยกิ ต ขั้น ต่ํา ซึ่ ง กํ าหนดไว ใ น
โปรแกรมวิชาที่กําลังศึกษาในสถาบันราชภัฏ และเมื่อไดรับการยกเวนแลวตองมีเวลาศึกษาอยูในสถาบันราชภัฏ ไม
นอยกวา ๑ ปการศึกษา
(๕) รายวิชาที่ไดรับการยกเวน ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ "P"
ในชองระดับคะแนน สําหรับผูที่ไดรับการยกเวนการเรียนตามขอ ๘(๓) ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
รวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา"
า
ขอ ๗ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๙ แห ง ระเบี ย บคณะกรรมการสภาสถาบั
บคณะกรร
น ราชภั ฏ ว าด ว ยการโอนผล
การเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
"ขอ ๙ ผูที่จ ะโอนผลการเรี ย นและยกเว นการเรีย น ตองกระทําใหเสร็จ สิ้นตามที่สภาประจํ า
สถาบันกําหนด และสภาประจําสถาบันอาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตองไม
ต่ํากวาหลักเกณฑในระเบียบนี"้
ขอ ๘ ใหเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(นายปองพล อดิเรกสาร)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
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ระเบียบวาดวยการแตงกาย
ของนักศึกษา กศ.บป.และ กศ.บท. สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ.๒๕๔๖
………………………….
เพื่อใหการแตงกายของนักศึกษา กศ.บป. และกศ.บท. สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานีเปนไปดวย
ความเรียบรอย เหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน อธิการบดีสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานีอาศัยอํานาจตาม
ความในระเบียบสภาฝกหัดครู วาดวยการลงโทษนักศึกษาในวิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๒๒ ขอ๑๑.โดยอนุโลม จึง
วางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานีวาดวยการแตงกายของนักศึกษา
กศ.บป. และกศ.บท. พ.ศ.๒๕๔๖
ขอ ๒. ใหยกเลิกขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓. การแตงกายในวันและเวลาเรียนตามปกติ ใหปฏิบัติดังนี้
นักศึกษาชาย
๑. เสื้อ ใชเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวมีปก สวมใสเก็บชายเสื้อไวในกางเกง ไมมวนพับ
แขนเสื้อและหามสวมเสื้อยืดคอกลม
๒. กางเกง ใชกางเกงขายาวทรงสุภาพ
๓. รองเทา ใชรองเทาหนังหรือผาใบแบบสุภาพหุมปลายและหุมสนเทา หามสวม
รองเทาแตะทุกชนิด
๔. ถุงเทา ใชถุงเทาไดทุกสีที่สุภาพ
นักศึกษาหญิง
สามารถแตงไดทั้งชุดเครื่องแบบนักศึกษาภาคปกติและชุดสุภาพ สําหรับชุดสุภาพมี
ดังนี้
๑. เสื้อและกระโปรง เปนแบบสุภาพอาจเปนชุดติดกันหรือชุดคนละทอนก็ได หาก
เปนชุดคนละทอนควรเก็บชายเสื้อไวในกระโปรง มีปกและมีแขน ชายกระโปรงสั้นเหนือเขาไมเกิน ๒ นิ้ว
และเนื้อผาตองไมบางเกินไป
๒. รองเทา ใชรองเทาหนังหรือผาใบแบบสุภาพ ทั้งแบบหุมสน รัดสน สนสูง หาม
สวมรองเทาแตะทุกชนิด
ขอ ๔. ใหอธิการบดีสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๕. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖ เปนตนไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค พุทธิชีวิน)
อธิการบดีสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย กิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.
พ ๒๕๔๙
………………………….
………………………….………………………….
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สงเสริมใหนักศึกษาใชสิทธิและหนาที่ของตนเอง ภายใตบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี รับผิดชอบตอตนเอง
ตนเอ สังคม
และประเทศชาติตลอดจนใหไดรับการฝกฝนในการอยูรวมกันดวยความสงบเรียบรอย มีคารวธรรม ปญญา
ธรรมและสามัคคีธรรมตามระบอบประชาธิปไตย อันจะเปนตัวอยางที่ควรยึดถือปฏิบัติและไดรับความเชื่อถือ
จากบุคคลทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑)
( แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีวาดวยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
พ
ขอ ๔ และขอ
๕ จึงใหออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบี
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีวาดวยกิจกรรมนักศึกษา ภาค
ปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙"
ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓. ในระเบียบนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
"อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
"คณะ" ใหหมายรวมถึง สวนราชการตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
"คณบดี" ใหหมายรวมถึง หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
"กรรมการนักศึกษา" หมายถึง นักศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
"ที่ปรึกษา" หมายถึง บุคคลซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
ตามระเบียบนี้
"องคกรกิจกรรม" หมายถึง กลุมกิจกรรมนักศึกษาตามระเบียบนี้ ซึ่งไดแกองคการ
นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม กลุมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชุมนุม เปนตน
“คณะกรรมการเลือกตั้ง” หมายถึง คณะกรรมการเลือกตั้งที่องคการนักศึกษา หรือ
สภานักศึกษาแตงตั้ง ทั้งในระดับสวนกลาง และระดั
ละระดับประจําคณะ
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หมวดที่ ๑
วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา
ขอ ๔. การดําเนินกิจกรรมนักศึกษา มีวัตถุประสงคดังนี้
สงเสริมความรูความสามารถและความรับผิดชอบในกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนานักศึกษาทั้งในดานประสบการณ วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม
๔.๒ สงเสริมใหนักศึกษารูจักใชสิทธิและหนาที่ของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย โดย
ฝกและปลูกฝงนิสัยใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม รวมทั้งเคารพสิทธิและหนาที่ของผูอื่น
๔.๓ ฝกการเปนผูนําสังคม มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อ
ประโยชนสวนรวม เพื่อความเจริญของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
๔.๔ สงเสริมใหนักศึกษามีความสามัคคี มีน้ําใจ มีบุคลิกภาพพลานามัยและมนุษยสัมพันธ
ที่ดี
๔.๕ เชื่ อ มความสั ม พั น ธ แลกเปลี่ ย นความรู ประสบการณ และความรู ค วามเข า ใจ
ระหวางนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและกับสถาบันอื่น
๔.๖ สงเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณอันดีงามของชาติ
๔.๗ ผดุงและดําเนินงานเพื่อเผยแพรเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๒
สิทธิ เสรีภาพและหนาที่ของนักศึกษา
ขอ ๕. นักศึกษามีสิทธิ เสรีภาพ ตามระเบียบนี้ ดังนี้
๕.๑ นักศึกษายอมมีความเสมอภาคกันในความคุมครองภายใตระเบียบนี้
๕.๒ นักศึกษามีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเสรีโดยเปดเผย
๕.๓ นักศึกษามีเสรีภาพในการศึกษาหาความรูและประสบการณ ทั้งในและนอกหลักสูตร
ตามความสามารถของตน
๕.๔ นักศึกษามีสิทธิเทาเทียมกันในการเสนอตัวเพื่อเขารับเลือกตั้งและออกเสียงเลือกตั้ง
๕.๕ นักศึกษามีเสรีภาพที่จะรวมกันเปนกลุม เพื่อดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมนักศึกษา หรือเพื่อการเลือกตั้ง
๕.๖ นักศึกษาคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน มีสิทธิเสนอขอคิดเห็นหรือยื่นเรื่องราวเพื่อ
รองเรียนตออธิการบดีเมื่อเห็นวาตนไมไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรม
ขอ ๖. นักศึกษามีหนาที่ ดังนี้
๖.๑ ศึกษาเลาเรียนอยางเต็มกําลังความสามารถ
๖.๒ ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตน
ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
๖.๓ ธํ า รงไว ซึ่ ง ความสามั ค คี เกี ย รติ ย ศ และชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ผดุ ง ไว ซึ่ ง
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย
๖.๔ ไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามบทบัญญัติแหงระเบียบนี้ นักศึกษาที่ไมไปเลือกตั้ง
โดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งได ใหเสียสิทธิบางอยางภายใตระเบียบนี้ ตามที่สภา
นักศึกษาเสนอแนะและมหาวิทยาลัยเห็นชอบ
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หมวดที่ ๓
การจัดองคกรกิจกรรมนักศึกษา
ขอ ๗. องคกรกิจกรรมนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแบงเปน ๒ สวน คือ
๗.๑ องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเรียกยอวา อน.มรส.
อน
และเรียก
เปนภาษาอังกฤษวา Suratthani Rajabhat University Student Union มีคํายอวา SRUSU
๗.๒ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรียกยอวา สน.มรส.
สน
และเรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา Suratthani Rajabhat University Student Council มีคํายอวา SRUSC
ขอ ๘. ใหองคการนักศึกษาและสภานักศึกษา อยูภายใตการดูแลของรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
ดานกิจกรรมนักศึกษา
ขอ ๙. การบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับคณะ ใหจัดตั้งเปนสโมสรนักศึกษาคณะ (Student
Union of Faculty) และใหอยูภายใตการดูแลของคณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย
ขอ ๑๐. ใหมีองคกรกิจกรรมนักศึกษา เพื่อดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาตามระเบียบนี้ นอกจาก
ขอ ๗ และขอ ๙ ดังนี้
๑๐.๑ คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
๑๐.๒ ชมรม
๑๐.๓ กลุมนักศึกษา
๑๐.๔ ชุมนุม
หมวดที่ ๔
องคการนักศึกษา
ขอ ๑๑. องคการนักศึกษาประกอบดวย คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาทํางานรวมกับ
ชมรม สโมสรนักศึกษาคณะ และกลุมนักศึกษา ตามที่ระเบียบนี้กําหนด
ขอ ๑๒. คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา ประกอบดวย
๑๒.๑ นายกองคการนักศึกษา
๑๒.๒ รองนายกองคการนักศึกษา คนที่ ๑
๑๒.๓ รองนายกองคการนักศึกษา คนที่ ๒
๑๒.๔ เลขานุการ
๑๒.๕ เหรัญญิก
๑๒.๖ รองนายกองคการนักศึกษาฝายบริหาร
๑๒.๗ รองนายกองคการนักศึกษาฝายวิชาการ
๑๒.๘ รองนายกองคการนักศึกษาฝายบําเพ็ญประโยชน
๑๒.๙ รองนายกองคการนักศึกษาฝายศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม
๑๒.๑๐ รองนายกองคการนักศึกษาฝายกีฬา
๑๒.๑๑ รองนายกองคการนักศึกษาฝายกิจกรรมและนันทนาการ
๑๒.๑๒ รองนายกองคการนักศึกษาฝายชมรม
๑๒.๑๓ หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
๑๒.๑๔ หัวหนาฝายพัสดุ
๑๒.๑๕ หัวหนาฝายปฏิคม
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๑๒.๑๖ หัวหนาฝายสวัสดิการ
๑๒.๑๗ หัวหนาฝายโสตศิลป
๑๒.๑๘ กรรมการอื่นๆ อีกไมเกิน ๑๑ คน
ขอ ๑๓. คณะกรรมการบริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑๓.๑ บริ ห ารกิ จ การทั้ ง ปวงที่ เ กี่ ย วกั บ องค ก ารนั ก ศึ ก ษา โดยไม ขั ด ต อ ระเบี ย บ
ขอบังคับ คําสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๓.๒ กําหนดนโยบายการดําเนินงานประจําปและเสนอรางงบประมาณขององคการ
นักศึกษาตอที่ประชุมสภานักศึกษา
๑๓.๓ บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงไวในการประชุม
ตอสภานักศึกษา
๑๓.๔ พิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณของชมรม และกลุมนักศึกษาเพื่อ
จัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม แลวรวบรวมเสนอขอความเห็นชอบตอรองอธิการบดีที่รับผิดงาน
กิจการนักศึกษา
๑๓.๕ ควบคุมดูแลและใหความสะดวกในการดําเนินงานของชมรม ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค
๑๓.๖ รวมมือประสานงานและใหความสะดวกในการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา
คณะ
๑๓.๗ พิจารณาออกระเบี ยบหรือขอปฏิบัติข ององคการนักศึกษา และชมรม ที่ไ ม
ขัดแยงกับระเบียบนี้
๑๓.๘ เขารวมประชุมกับสภานักศึกษา โดยไมมีสิทธิ์ออกเสียงในการลงมติ
๑๓.๙ ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารองคการนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาชุด
ใหม
๑๓.๑๐ พิจารณาแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการดําเนินงานหรืออนุกรรมการของฝาย
ตางๆ ในองคการนักศึกษาและชมรม
๑๓.๑๑ เสนอผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาและชมรม
ตอคณะกรรมการที่รับผิดชอบดานกิจกรรมนักศึกษา กอนวันสงมอบงานใหคณะกรรมการบริหารองคการ
นักศึกษาชุดใหม
๑๓.๑๒ เสนอความคิดเห็นตอมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา
๑๓.๑๓ เปนหนวยงานกลางของนักศึกษาในการประสานการดําเนินงานกับหนวยงาน
ภายนอก
ขอ ๑๔. กรรมการบริหารองคการนักศึกษาแตละตําแหนงมีหนาที่ ดังนี้
๑๔.๑ นายกองคการนักศึกษา
๑๔.๑.๑ เปนผูแทนนักศึกษาทั้งปวง
๑๔.๑.๒ กํากับ ดูแล และรับผิดชอบ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารองคการนักศึกษา
๑๔.๑.๓ เรียกประชุมและเปนประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองคการ
นักศึกษา และคณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
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๑๔.๑.๔ ลงนามในประกาศแตง ตั้ง หรื อถอดถอนกรรมการดํา เนิ นงานหรื อ
อนุกรรมการของฝายตางๆ ในองคการนักศึกษาา และกรรมการชมรม
๑๔.๒ รองนายกองคการนักศึกษา
๑๔.๒.๑ ทํ า การแทนนายกองค ก ารนั ก ศึ ก ษา ในกรณี ที่ น ายกองค ก าร
นักศึกษาไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได โดยตองไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากนายก
องคการนักศึกษา และแจงใหมหาวิทยาลัยทราบเปนการลวงหนากอนดวย
๑๔.๒.๒ ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกองคการนักศึกษา
๑๔.๓ เลขานุการ
๑๔.๓.๑ รับ-สสง และจัดเตรียมหนังสือโตตอบหนังสือขององคการนักศึกษา
๑๔.๓.๒ รับผิดชอบจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารองคการนั กศึก ษา และสง สําเนารายงานการ
ประชุมใหกองกิจการนักศึกษาภายใน ๒๐ วัน หลังการประชุม
๑๔.๓.๓ ดูแลรักษาเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ ขององคการนักศึกษา
๑๔.๓.๔ ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกองคการนักศึกษา
๑๔.๔ เหรัญญิก
๑๔.๔.๑ ควบคุมการรับ-จายเงินขององคการนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ
๑๔.๔.๒ จัดทําบัญชีรับ-จายเงินขององคการนักศึกษาที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย
และแหลงอื่น และรายงานใหกองกิจการนักศึกษาทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป
๑๔.๔.๓ จัดทําบัญชีทรัพยสินขององคการนักศึกษา
๑๔.๕ ประชาสัมพันธ
๑๔.๕.๑ เผยแพรขาวสาร ความรูค วามเข าใจ เกี่ยวกั บการดํ าเนินงานของ
องคการนักศึกษา ตลอดจนกิจการบางอยางของมหาวิทยาลัย
๑๔.๕.๒ รับผิดชอบในการติดประกาศขององคการนักศึกษา
๑๔.๕.๓ รั บ ผิ ด ชอบการส ง เสี ย งตามสาย ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
รวมทั้งรับผิดชอบดูแลอุปกรณการสงเสียงตามสาย
๑๔.๖ รองนายกองคการนักศึกษาฝายตางๆ
๑๔.๖.๑ รับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝายตนตามที่คณะกรรมการบริหาร
องคการนักศึกษามอบหมาย
๑๔.๖.๒ กํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมของชมรมที
ก
่สังกัด และเปนประธานใน
ที่ประชุมกรรมการดําเนินงานและที่ประชุมประธานชมรมในสังกัด
๑๔.๖.๓ จัดทํางบประมาณของฝาย และรวบรวมโครงการของชมรมตางๆ ที่
สังกัด เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาพิจารณา
๑๔.๗ ปฏิคม
๑๔.๗.๑ รั บ ผิ ด ชอบในงานด า นรั บ รอง และบริ ก ารขององค ก ารนั ก ศึ ก ษา
๑๔.๗.๒ ประ สา นงาน กั บ หน ว ยงาน ทั้ ง ในแ นะน อก มห าวิ ทย าลั ย
๑๔.๘ พัสดุ
๑๔.๘.๑ จัดทําบัญชีรายการพัสดุขององคการนักศึกษา
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๑๔.๘.๒ จัดซื้อ และซอมบํารุงรักษาพัสดุขององคการนักศึกษา ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ
๑๔.๘.๓ ควบคุม การเบิ กจ ายพัสดุ ตา ง ๆ ให กับ กรรมการฝา ยตา ง ๆ ของ
องคการนักศึกษา
๑๔.๙ สวัสดิการ มีหนาที่รับผิดชอบงานดานสวัสดิการขององคการนักศึกษารวมทั้ง
ประสานงานกับกรรมการคณะ
๑๔.๑๐ ฝายโสตศิลป มีหนาที่รับผิดชอบงานและประสานงาน ดานศิลปกรรมของ
องคการนักศึกษา
๑๔.๑๑ กรรมการอื่น ๆ ใหมีหนาที่รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากนายกองคการ
นักศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา
ขอ ๑๕. อธิ ก ารบดี เป น ผู พิ จ ารณาลงนามในประกาศแต ง ตั้ ง และถอดถอนกรรมการบริ ห าร
องคการนักศึกษา
ขอ ๑๖. กรรมการบริหารองคการนักศึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ
๑๖.๑ ออกตามวาระ
๑๖.๒ ตาย
๑๖.๓ ลาออก
๑๖.๔ พนสภาพการเปนนักศึกษาหรือลาพักการศึกษา
๑๖.๕ ถูกลงโทษทางวินัยขั้นความผิดรายแรง
๑๖.๖ ขาดประชุมคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา ๓ ครั้งติดตอกัน โดยไมได
แจงเปนลายลักษณอักษร
๑๖.๗ ถู ก สภานั ก ศึ ก ษา ๒ ใน ๓ ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมด ลงมติ ไ ม ไ ว ว างใจ
กรรมการบริหารองคการนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ
๑๖.๘ อธิการบดีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง โดยระบุความผิด
ขอ ๑๗. ถาตําแหนงกรรมการบริหารองคการนักศึกษาวางลงเกินกวา ๖๐ วัน กอนสิ้นวาระ ให
กรรมการบริหารองคการนักศึกษาที่เหลือ เลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ ๔๕ เสนอตออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน ยกเวนเมื่อนายกองคการนักศึกษาวางลงใหเลื่อนรองนายกคนที่ ๑ ขึ้น
ดํา รงตํา แหน งแทน และให คณะกรรมการบริห ารองค ก ารนัก ศึก ษาเสนอแต งตั้ งกรรมการคนหนึ่ งแทน
ตําแหนงที่วาง กรรมการบริหารองคการนักศึกษาที่เขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระของผูซึ่งตน
แทน ถาตําแหนงกรรมการบริหารองคการนักศึกษาวางลงไมเกิน ๖๐ วันกอนสิ้นวาระ จะไมเสนอแตงตั้ง
แทนก็ได
ขอ ๑๘. กรณีที่กรรมการบริหารองคการนักศึกษาทั้งคณะพนจากตําแหนงกอนครบวาระเกิน ๙๐
วัน ใหจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมภายใน ๒๐ วัน คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาที่
เขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาที่ถูกแทนกรณีที่
กรรมการบริหารองคการนักศึกษาทั้งคณะถูกสภานักศึกษาลงมติไมไววางใจภายในไมเกิน ๖๐ วันกอนสิ้น
วาระ ใหคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาทําหนาที่ตอไปไดจนกวาจะครบวาระ
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ขอ ๑๙. ใหคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาชุดที่หมดวาระมอบหมายงานใหคณะกรรมการ
บริหารองคการนักศึกษา ชุดใหมใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
องคการนักศึกษา ชุดใหม
ขอ ๒๐. คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมประกอบดวย นายกองคการนักศึกษา เปนประธาน
นายกสโมสรนักศึกษาคณะทุกคณะ และหัวหนากลุมเรียนเปนกรรมการ รองนายกองคการนักศึกษา ๑ คน
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๒๑. คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมมีหนา ที่ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานกิจกรรม
กรร
นักศึกษาตอองคการนักศึกษาและสภานักศึกษา และประสานงานเพื่อใหการดําเนินงานขององคการนักศึกษา
และสภานักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย
หมวดที่ ๕
สภานักศึกษา
ขอ ๒๒. สภานักศึกษาประกอบดวยสมาชิกสภานักศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งจากคณะ คณะละ
๘ คน โดยเฉลี่ยตามชั้นป ชั้นปละเทาๆกัน และใหสมาชิกสภานักศึกษาเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา
ขอ ๒๓. หนาที่ของสภานักศึกษา ดังนี้
๒๓.๑ ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาให
เปนไปตามนโยบายที่แถลงไว
๒๓.๒ ตรวจสอบทรัพยสินและการบัญชีขององคการนักศึกษา
๒๓.๓ ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรกิจกรรมนักศึกษา ในเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๒๓.๔ ลงมติไมไววางใจกรรมการบริหารองคการนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ
เมื่อเห็นวาการดําเนินงานขององคการนักศึกษาไมเปนไปตามนโยบายที่แถลงไว หรือมีผลเสียตอผลประโยชน
ของนักศึกษา
๒๓.๕ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานดานตางๆ ขององคการนักศึกษา
๒๓.๖ วางระเบียบเกี่ยวกับการประชุมสภานักศึกษา
๒๓.๗ พิจารณารางขอกําหนดงบประมาณประจําป ที่องคการนักศึกษาเสนอกอนเสนอ
ขอความเห็นชอบตอ คณะกรรมการที่รับผิดชอบดานกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้ ใหสภานักศึกษาพิจารณาราง
ขอกําหนดงบประมาณองคการนักศึกษาดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันที่สภานักศึกษารับ
เรื่อง หากพิจารณาไมแลวเสร็จใหถือวา รางขอกําหนดงบประมาณผานความเห็นชอบจากสภานักศึกษาแลว
๒๓.๘ ดําเนินการเลือกตั้งนายกองค
นายกอ การนักศึกษาตามที่ระเบียบนี้กําหนด
ขอ ๒๔. ใหมีคณะกรรมการสภานักศึกษา ประกอบดวย
๒๔.๑ ประธานสภานักศึกษา
๒๔.๒ รองประธานสภานักศึกษา คนที่ ๑
๒๔.๓ รองประธานสภานักศึกษา คนที่ ๒
๒๔.๔ เลขานุการ
๒๔.๕ ประชาสัมพันธ
๒๔.๖ กรรมการอื่นตามจํานวนที่เหมาะสม
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ตําแหนงตามขอ ๒๔.๑ - ๒๔.๓ ใหที่ประชุมสภานักศึกษาในการประชุมครั้งแรกเลือก
จากสมาชิกสภานักศึกษา สวนตําแหนงอื่นๆ ใหประธานสภานักศึกษาเลือกสรรจากสมาชิกสภานักศึกษา
ขอ ๒๕. กรรมการสภานักศึกษา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๒๕.๑ ประธานสภานักศึกษา
๒๕.๑.๑ ควบคุมการประชุมสภานักศึกษา และรับผิดชอบการดําเนินกิจการ
อื่นๆ ของสภานักศึกษา
๒๕.๑.๒ แตงตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัติหนาที่ของสภานักศึกษา โดย
ความเห็นชอบของสภานักศึกษา
๒๕.๒ รองประธานสภานักศึกษา
๒๕.๒.๑ ทําการแทนประธานสภานักศึกษา ในกรณีที่ประธานสภานักศึกษาไม
อยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได โดยตองไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากประธานสภานักศึกษา
และแจงใหมหาวิทยาลัยทราบเปนการลวงหนากอนดวย
๒๕.๒.๒ ชวยประธานสภานักศึกษาในกิจการทั้งปวง
๒๕.๓ เลขานุการ
๒๕.๓.๑ รับผิดชอบจัดทําระเบียบวาระการประชุม และนัดประชุมสภานักศึกษา
โดยแจงใหสมาชิกสภานักศึกษาทราบลวงหนา เวนแตกรณีที่มีการประชุมติดตอกัน หรือมีการเรียกประชุม
ดวน
๒๕.๓.๒ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า รายงานการประชุ ม สภานั ก ศึ ก ษา และส ง สํ า เนา
รายงานการประชุมใหกองกิจการนักศึกษาภายใน ๒๐ วัน หลังการประชุม
๒๕.๓.๓ รับ-สง และจัดเตรียมหนังสือโตตอบหนังสือของสภานักศึกษา
๒๕.๓.๔ ดูแลรักษาเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ ของสภานักศึกษา
๒๕.๓.๕ จัดทําบัญชีทรัพยสินและพัสดุของสภานักศึกษา
๒๕.๓.๖ ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานสภานักศึกษา
๒๕.๔ ประชาสัมพันธ
๒๕.๔.๑ รับผิดชอบแถลงขาว หรือเผยแพรขาวสารการดําเนินงาน ของสภา
นักศึกษา
๒๕.๔.๒ จัดทําเอกสารและสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรกิจการของสภานักศึกษา
๒๕.๔.๓ ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานสภานักศึกษา
ขอ ๒๖. ใหสภานักศึกษาแตงตั้งสมาชิกสภานักศึกษา เปนคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา
นักศึกษาชุดตางๆ ตามความจําเปนโดยที่คณะกรรมาธิการแตละชุดประกอบดวยสมาชิกสภานักศึกษาไมนอย
กวา ๕ คนและใหคณะกรรมาธิการแตละชุดเลือกกรรมาธิการจํานวน ๑ คน เพื่อดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมาธิการชุดนั้น ๆ
ขอ ๒๗. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภานักศึกษา มีดังนี้
๒๗.๑ ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่ของสภานักศึกษา เพื่อ
นําเสนอตอสภานักศึกษาพิจารณา
๒๗.๒ เรียกตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของหรือเชิญนักศึกษาที่เกี่ยวของมาชี้แจงในเรื่องที่
ตรวจสอบติดตามหรือศึกษา
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ขอ ๒๘. สภานักศึกษามีอํานาจแตงตั้งนักศึกษาที่เปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภานักศึกษา ใหเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวนไมนอยกวา ๕ คน เพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แลวรายงานตอ
สภานักศึกษา
ขอ ๒๙. ให ป ระธานสภานั ก ศึ ก ษาเป น ผู ล งนามแต ง ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขอ ๓๐. สมาชิกสภานักศึกษาแตละคนมีหนาที่และสิทธิดังนี้
๓๐.๑ เขารวมประชุมและลงมติในการประชุมสภานักศึกษา
๓๐.๒ รวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาทั้งปวงและกลั่นกรองเสนอ
ตอสภานักศึกษา ตลอดจนคนควาและแสวงหาขอเท็จจริงเสนอตอที่ประชุมสภานักศึกษา เพื่อประกอบการ
พิจารณาในเรื่องตางๆ
๓๐.๓ มีสิทธิยื่นญัตติทั่วไปในการประชุม โดยตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา ๑๐ คน
และมีสิทธิยื่นกระทูถามเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการนักศึกษา
ขอ ๓๑. การประชุมสภานั กศึก ษาสมัยสามัญ มี ๒ สมั ย ตามภาคการศึ กษาปกติ การกํา หนด
จํานวนครั้งของการประชุมสามัญในสมัยหนึ่งๆ ใหสภานักศึกษาเปนผูกําหนด ทั้งนี้ตองมีไมนอยกวา ๓ ครั้ง
แลวแจงกําหนดการประชุ
รประชุมใหคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาและกองกิจการนักศึกษาทราบ
ขอ ๓๒. นอกจากการประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญแลว เมื่อเห็นวามีความจําเปนเพื่อประโยชน
ของนักศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ใหมีการเรียกประชุมสมัยวิสามัญได ผูมีสิทธิเรียกประชุมสมัยวิสามัญไดแก
อธิการบดี
การบดี หรือประธานสภานักศึกษา นอกจากนั้นอาจมีการรองขอจากคณะกรรมการบริหารองคการ
นักศึกษา หรือจากการเขาชื่อของสมาชิกสภานักศึกษาจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เพื่อใหประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม
ขอ ๓๓. การนัดประชุม ใหแจงวัน เวลา สถานที่ และระเบี
แ
ยบวาระการประชุม ใหสมาชิกทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๕ วัน สําหรับการประชุมสมัยสามัญ และไมนอยกวา ๓ วัน สําหรับการประชุมสมัย
วิสามัญ
ขอ ๓๔. การประชุมสภานักศึกษาตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด จึงจะถือเปนองคประชุม
ขอ ๓๕. การประชุมสภานักศึกษาครั้งแรก ตองดําเนินการภายใน ๕ วัน ทําการหลังจากมีการ
แตงตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ทั้งนี้ ใหอธิการบดีเปนผูเรียกประชุม และเปดการประชุม เมื่อเปดประชุมแลว
ใหสมาชิกสภานักศึกษาเลือกประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดําเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธานสภา
ปร
นักศึกษาการประชุมสภานักศึกษาครั้งแรก ใหถือเปนการประชุมสมัยสามัญ
ขอ ๓๖. การลงมติใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสิน ถามีเสียงเทากันใหประธานที่ประชุม
ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง เวนแตบัญญัติไวเปนอยางอื่นในระเบียบการประชุมสภานักศึกษา
ขอ ๓๗. การประชุมสภานักศึกษาใหกระทําเปนการเปดเผย ตามลักษณะที่กําหนดไวในระเบียบ
การประชุมสภานักศึกษา แตหากนายกองคการนักศึกษา หรือสมาชิกสภานักศึกษารวมกันไมนอยกวา ๑ ใน
๓ ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประธานสภานักศึกษาดําเนินการประชุมลับได
โดยไมตองขอมติที่ประชุม ในการประชุมทุกครั้ง ใหจัดทํารายงานการประชุมไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๓๘. ใหอธิการบดีเปนผูลงนามแตงตั้ง ถอดถอนสมาชิกสภานักศึกษา รวมทั้งอนุมัติการลาออก
จากสมาชิกสภานักศึกษา
ขอ ๓๙. สมาชิกสภานักศึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ
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๓๙.๑ ออกตามวาระ
๓๙.๒ ตาย
๓๙.๓ ลาออก
๓๙.๔ พนสภาพการเปนนักศึกษาหรือลาพักการศึกษา
๓๙.๕ ถูกลงโทษทางวินัยขั้นรายแรง
๓๙.๖ ขาดประชุมสภานักศึกษา ๓ ครั้งติดตอกันโดยไมไดแจงเปนลายลักษณอักษร
๓๙.๗ อธิการบดีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง โดยระบุความผิดไวอยางชัดเจน
๓๙.๘ สมาชิกสภานักศึกษาเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดมีมติใหถอดถอน
ขอ ๔๐. ถาตําแหนงสมาชิกสภานักศึกษาวางลงกอนสิ้นวาระเกิน ๙๐ วัน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภานักศึกษาขึ้นแทนตําแหนงที่วางลงภายในกําหนดเวลา ๒๐ วัน ผูที่เขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงเพียง
เทาวาระของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๔๑. กรรมการสภานักศึกษาสิ้นสุดเมื่อ
๔๑.๑ พนสภาพการเปนสมาชิกสภานักศึกษา
๔๑.๒ ลาออก
๔๑.๓ เมื่อสมาชิกสภานักศึกษาจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดมีมติใหถอด
ถอน
หมวดที่ ๖
การเลือกตั้งและการแตงตั้ง
ขอ ๔๒. ใหสภานักศึกษาจัดการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษาชุดใหมภายใน ๓๐ วันกอนสิ้น
ภาคเรียนที่ ๒ และ องคการนักศึกษาจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาชุดใหมชั้นปที่ ๒ และชั้นปที่ ๔
ภายใน ๑๐ วัน หลังจากการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษาเสร็จ และใหองคการนักศึกษาเลือกตั้งสมาชิก
สภานักศึกษาชั้นปที่ ๑ และชั้นปที่ ๓ ภายใน ๒๐ วันหลังจากเปดภาคเรียน ๑ โดยออกเปนประกาศกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง วัน เวลา สถานที่ วิธีการรับสมัคร การลงคะแนน และการรายงานผลการ
เลือกตั้ง
ขอ ๔๓. ใหเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษาโดยตรงจากนักศึกษาทั้งปวง การสมัครรับเลือกตั้ง
จะตองสมัครรวมกันเปนคณะบุคคล โดยมีผูสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวนตามขอ ๑๒
ขอ ๔๔. ใหเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาจากคณะตาง ๆ คณะ ๘ คน โดยเฉลี่ยชั้นป ชั้นปละ
เทาๆกันผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภานักศึกษาอาจสังกัดหรือไมสังกัดกลุมนักศึกษาที่จดทะเบียนก็ได
ขอ ๔๕. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารองคการนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาตองมี
คุณสมบัติดังนี้
๔๕.๑ ไมเปนนักศึกษาชั้นปสุดทายของหลักสูตรการศึกษา
๔๕.๒ ไม ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และไม อ ยู ใ นระหว า งพั ก
การศึกษา
๔๕.๓ มีผลการศึกษาเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ ในวันสมัคร
ขอ ๔๖. ใหสภานักศึกษาจัดใหผูสมัครตามขอ ๔๓ แถลงนโยบายและหาเสียงเลือกตั้งกอนวัน
เลือกตั้งอยางนอย ๕ วัน
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ขอ ๔๗. จัดใหมีก ารลงคะแนนเลือ กตั้งองคการนัก ศึกษาที่ส วนกลางและเลื อกตั้งสมาชิกสภา
นักศึกษาใหลงคะแนน นับคะแนน ที่คณะ โดยดําเนินการในวันเดียวกันทุกคณะ
ขอ ๔๘. นักศึกษาผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไดแกนักศึกษาที่ไมอยูระหวางลาพักการเรียนหรือถูก
สั่งใหพักการศึกษา
ขอ ๔๙. นักศึกษาผูมีสิทธิออกเสียงแตละคนมีสิทธิเลือกผูสมัครนายกองคการนักศึกษาไดเพียง ๑
คน และเลือกผูสมัครสมาชิกสภานักศึกษาเฉพาะที่สังกัดคณะของตนเองได
คณะข
ไมเกิน ๘ คน โดยเฉลี่ยชั้นป ชั้น
ปละเทาๆกัน เวนแตกรณีที่เฉลี่ยจํานวนไมลงตัวอาจใชสิทธิออกเสียงเลือกผูสมัครสมาชิกสภานักศึกษาแตละ
ชั้นปไมเทากันก็ได
ขอ ๕๐. ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษาใหคณะกรรมการเลือกตั้งสวนกลางรวม
คะแนนทั้ งหมดเพื
ง หมดเพื่ อ ประกาศผลการเลื อ กตั้ ง ส ว นผลการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาให
คณะกรรมการเลือกตั้งประจําคณะแจงใหคณะกรรมการเลือกตั้งสวนกลางทราบเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง
ขอ ๕๑. ในแตละคณะหากมีผูสมัครสมาชิกสภานักศึกษาชั้นปเดียวกันไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน
ใหตัดสินโดยการใหผูสมัครที่ไดรับคะแนนเสียงเทากันจับสลาก
ขอ ๕๒. ใหคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศผลเลือกตั้งภายใน ๕ วัน นับแตวันเลือกตั้ง
ขอ ๕๓. ภายใน ๕ วัน นับแตวันเลือกตั้ง ถานักศึกษาจํานวนไมต่ํากวา ๑ ใน ๕ ของจํานวน
นักศึกษาที่มาใชสิทธิเลือกตั้ง เห็นว
นวา การเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริต หรือฝาฝนตอบทบัญญัติในระเบียบนี้
ยอมมีสิทธิยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหอธิการบดีตัดสินหรือวินิจฉัยภายใน ๕ วัน หากมีผลการ
วินิจฉัยวาการเลือกตั้งดังกลาวนั้นกระทําโดยมิชอบ และใหดําเนินการเลือกตั้งใหมภายใน ๕ วัน นับแตวัน
ประกาศผลการวินิจฉัย
ขอ ๕๔. นัก ศึก ษาจะดํา รงตํ า แหน งกรรมการบริห ารองคก ารนั ก ศึก ษา สมาชิ กสภานั ก ศึก ษา
กรรมการชมรม กรรมการบริหารสโมสรคณะ เกินกวาหนึ่งตําแหนงในเวลาเดียวกันมิได
ขอ ๕๕. กรรมการนักศึกษาทุกประเภท สมาชิกสภานักศึกษา และที่ปรึกษา มีวาระการดํ
าระการ ารง
ตําแหนงคราวละ๑ ป
ขอ ๕๖. ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
หมวดที่ ๗
กลุมนักศึกษา
ขอ ๕๗. กลุมนักศึกษาที่จะไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตองมีวัตถุประสงค ดังนี้
๕๗.๑ ดําเนินการหาสมาชิกเพื่อสงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการนักศึกษาและ/
ษาและ
หรือสมาชิกสภานักศึกษา
๕๗.๒ ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ขอ ๕๘. ใหกลุมนักศึกษามีคณะกรรมการกลุมทําหนาที่บริหาร ประกอบดวย
๕๘.๑ ประธานกลุม
๕๘.๒ รองประธานกลุม
๕๘.๓ เลขาธิการกลุม
๕๘.๔ เหรัญญิก
๕๘.๕ ประชาสัมพันธ
๕๘.๖ กรรมการอื่นๆ อีกไมเกิน ๑๐ คน
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ขอ ๕๙. หนาที่ของกลุมนักศึกษา มีดังนี้
๕๙.๑ บริหารงานทั่วไปใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุมนักศึกษา
๕๙.๒ สงสมาชิกเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารองคการนักศึกษาและ/หรือ
สมาชิกสภานักศึกษา
ขอ ๖๐. การเสนอจัดตั้งกลุมขึ้นใหม ใหนักศึกษาเสนอโครงการจัดตั้งตอกองกิจการนักศึกษา
เพื่ อให คณะกรรมการที่ รับ ผิ ดชอบด านกิ จการนั ก ศึก ษาพิ จารณาใหค วามเห็ น ชอบ โครงการจัด ตั้ งต อ ง
ประกอบดวย
๖๐.๑ รายชื่อนักศึกษาที่เปนสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน จากคณะๆ ละไมนอย
กวา ๒๐ คน
๖๐.๒ รายชื่อพรอมประวัติของคณะกรรมการกลุม
๖๐.๓ ระเบียบหรือขอบังคับกลุมที่ระบุวัตถุประสงคชัดเจน
๖๐.๔ หนังสือรับรองของผูที่กลุมเสนอชื่อเปนทีป่ รึกษา
๖๐.๕ ประวัติของผูที่กลุมเสนอชื่อเปนที่ปรึกษา
เมื่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษาใหความเห็นชอบแลว ใหกองกิจการ
นักศึกษารับจดทะเบียนและประกาศใหทราบทั่วกัน
ขอ ๖๑. ผูที่สมัครเปนสมาชิกกลุมตองกรอกใบสมัครตามแบบที่กําหนด พรอมแนบหลักฐานการ
เปนนักศึกษา และเปนสมาชิกกลุมเกินกวาหนึ่งกลุมไมได
ขอ ๖๒. กลุมนักศึกษาที่มีอยูแลวใหดําเนินการการตอทะเบียนในเดือนมิถุนายนของแตละป โดย
ยื่นเรื่องตอกองกิจการนักศึกษา พรอมเสนอเอกสารประกอบดังนี้
๖๒.๑ รายชื่อคณะกรรมการกลุมชุดใหม พรอมประวัติ
๖๒.๒ รายงานผลงานการดําเนินงานในรอบปและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
กลุม
๖๒.๓ บัญชีรายรับ – รายจายในการดําเนินงานในรอบป
๖๒.๔ รายชื่อนักศึกษาที่เปนสมาชิก และมีจํานวนครบตามเกณฑ ในขอ ๖๐.๑
๖๒.๕ รายชื่อที่ปรึกษา พรอมประวัติ (กรณีที่เปนบุคคลใหม)
ใหกองกิจ การนักศึก ษานํ าเสนอขอความเห็ นชอบตอรองอธิการบดีที่ รับผิ ดชอบดา น
กิจการนักศึกษา เพื่อดําเนินการตอทะเบียนและประกาศใหทราบทั่วกัน
ขอ ๖๓. กลุมนักศึกษาอาจเลิกหรือถูกยุบเลิกไดโดยเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้
๖๓.๑ มีจํานวนสมาชิกลดลงต่ํากวาเกณฑตามขอ ๖๐.๑
๖๓.๒ ไมไดดําเนินการตอทะเบียนภายในเวลาที่กําหนดในขอ ๖๒ หรือไมไดรับการตอ
ทะเบียน
๖๓.๓ ไมไดดําเนินการตามวัตถุประสงคของกลุม
๖๓.๔ ที่ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษา มีมติจํานวน ๒ ใน ๓
ให ยุ บ เลิ ก เนื่ อ งจากมี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม เ หมาะสม หรื อ ฝ า ฝ น ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๖๓.๕ เมื่อมีเหตุตามขอ๖๓.๑-๖๓.๔ ใหกองกิจการนักศึกษานําเสนอรองอธิการบดีที่
รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบในการยุบเลิกและประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
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ขอ ๖๔. ใหกลุมนักศึกษาที่ไดรับการเลือกตั้ง หรือไมไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหาร
องคการนักศึกษา และ/หรื
หรือสมาชิกสภานักศึกษามีสิทธิไดรับการอุดหนุนงบประมาณจากองคการนักศึกษา
ตามเกณฑที่กําหนด
ขอ ๖๕. กลุมนักศึกษาสามารถหารายไดจากการจัดกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเทานัน้
หามกลุมนักศึกษาหรือสมาชิกกลุมนักศึกษารับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด หรือดําเนินการหา
รายไดจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ไมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหารายไดที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๘
ชมรม
ขอ ๖๖. ชมรมที
รมที่จัดตั้งขึ้นตองระบุลักษณะการดําเนินงานดานใดดานหนึ่ง ดังนี้
๖๖.๑ วิชาการ
๖๖.๒ ศิลปวัฒนธรรม
๖๖.๓ บําเพ็ญประโยชน
๖๖.๔ กีฬาและนันทนาการ
๖๖.๕ จริยธรรม
ขอ ๖๗. ใหชมรมมีคณะกรรมการชมรมทําหนาที่บริหาร ประกอบดวย
๖๗.๑ ประธาน
๖๗.๒ รองประธาน
๖๘.๓ เลขานุการ
๖๘.๔ เหรัญญิก
๖๘.๕ ประชาสัมพันธ
๖๘.๖ กรรมการฝายตางๆ อีกไมเกิน ๑๐ คน
ขอ ๖๘. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชมรม มีดังนี้
๖๘.๑ บริหารงานทั่วไปใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรม
๖๘.๒ กําหนดนโยบาย จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปของชมรม
เสนอตอคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา
๖๘.๓ รับผิดชอบดูแลรักษาเอกสารและพัสดุของชมรม
๖๘.๔ เสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบป ตอคณะกรรมการบริหารองคการ
นักศึกษาในเดือนกุมภาพันธ
ขอ ๖๙. การเสนอจัดตั้งชมรมขึ้นใหม ใหนักศึกษาเสนอโครงการจั
ษาเ
ดตั้งตอกองกิจการนักศึกษา
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการที่รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ โครงการจัดตั้งตอง
ประกอบดวย
๖๙.๑ รายชื่อนักศึกษาที่เปนสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๘๐ คน จากคณะตาง ๆ ไมนอยกวา ๕
คณะ
๖๙.๒ รายชื่อพรอมประวัติของคณะกรรมการชมรม
ของคณะกรรมการชมรม
๖๙.๓ ระเบียบหรือขอบังคับชมรมที่ระบุวัตถุประสงคชัดเจน
๖๙.๔ โครงการหรือแผนงานการจัดกิจกรรมในรอบ ๑ ป
๖๙.๕ หนังสือรับรองของผูที่ชมรมเสนอชื่อเปนที่ปรึกษา
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๖๙.๖ ประวัติของผูที่กลุมเสนอชื่อเปนที่ปรึกษา
๖๙.๗ หนั งสื อรั บรองจากคณะกรรมการบริหารองค การนั กศึ กษา เมื่อคณะกรรมการที่
รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษาใหความเห็นชอบแลว ใหกองกิจการนักศึกษารับจดทะเบียนและประกาศใหทราบทัว่
กัน
ขอ ๗๐. ผูที่สมัครเปนสมาชิกชมรมตองกรอกใบสมัครตามแบบที่กําหนด พรอมแนบหลักฐานการ
เปนนักศึกษา
ขอ ๗๑. ชมรมที่มีอยูแลวใหดําเนินการการตอทะเบียนในเดือนกุมภาพันธของแตละปการศึกษา
โดยยื่นเรื่องตอกองกิจการนักศึกษา พรอมเสนอเอกสารประกอบ ดังนี้
๗๑.๑ รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม พรอมประวัติ
๗๑.๒ รายงานผลงานการดําเนินงานในรอบป และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ชมรม
๗๑.๓ บัญชีรายรับ – รายจายในการดําเนินงานในรอบป
๗๑.๔ รายชื่อนักศึกษาที่เปนสมาชิก และมีจํานวนครบตามเกณฑ ในขอ ๖๙
๗๑.๕ รายชื่อที่ปรึกษา พรอมประวัติ (กรณีที่เปนบุคคลใหม)
๗๑.๖ หนังสือรับรองจากคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา
ใหกองกิจการนักศึกษานําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการที่รับผิดชอบดาน
กิจการนักศึกษา เพื่อดําเนินการตอทะเบียนและประกาศใหทราบทั่วกัน
ขอ ๗๒. ชมรมอาจเลิกหรือถูกยุบเลิกไดโดยเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้
๗๒.๑ มีจํานวนสมาชิกลดลงต่ํากวาเกณฑตามขอ ๖๙.๑
๗๒.๒ ไมไดดําเนินการตอทะเบียนภายในเวลาที่กําหนดไวตามขอ ๗๑ หรือไมไดรับการ
ตอทะเบียน
๗๒.๓ ไมไดดําเนินการตามวัตถุประสงคของชมรม
๗๒.๔. ที่ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษา มีมติจํานวน ๒ ใน ๓
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดใหยุบเลิกเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม หรือฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
๗๒.๕ เมื่อมีเหตุตามขอ ๗๒.๑-๗๒.๔ ใหกองกิจการนักศึกษานําเสนอรองอธิการบดีที่
รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบในการยุบเลิกแลวประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
หมวดที่ ๙
การเงิน
ขอ ๗๓. เงินคากิจกรรมนักศึกษา ประกอบดวย
๗๓.๑ เงินที่นักศึกษาทุกคนชําระเปนคากิจกรรมนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย เงินคากิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมหอพัก
๗๓.๒ เงินรายไดจากการจัดกิจกรรมขององคการนักศึกษา
๗๓.๓ เงินบริจาคจากบุคคล หรือหนวยงานตางๆ
๗๓.๔ เงินดอกผล หรือดอกเบี้ยเงินฝาก
๗๓.๕ เงินคากิจกรรมนักศึกษาที่เหลือจายจากปที่ผานมา
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ขอ ๗๔. เงินคากิจกรรมนักศึกษา ตามระเบียบนี้ ใหใชจายในการดําเนินกิจกรรมของนั
กร
กศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเงินคากิจกรรมนักศึกษาและเงินกิจกรรม
หอพัก
ขอ ๗๕. ใหมีคณะกรรมการเงินคากิจกรรมนักศึกษา โดยใหคณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผิ ดชอบดานกิจการนักศึกษา เปนประธาน ผูอํานวยการกองกิจการ
นักศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ นายกองคการนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาจํานวนไมเกิน ๓ คน เปนกรรมการ
ขอ ๗๖. การจัดสรรงบประมาณเงินคากิจกรรมนักศึกษา ใหองคการนักศึกษา จัดทําโครงการขอ
งบประมาณและขอความเห็ น ชอบจากสภานั ก ศึ ก ษาให เ สร็ จ สิ้ น ภายใน ต น ภาคเรี ย นที่ ๑ และให
คณะกรรมการเงินคากิจกรรมนักศึกษาพิจารณาควบคุมการเบิกจายเงินคากิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปตาม
ระเบียบวาดวยเงินกิจกรรมนักศึกษาและเงินกิจกรรมหอพั
รรมหอพัก หลังสภานักศึกษาอนุมัติโครงการแลว
ขอ ๗๗. ใหกองกิจการนักศึกษามีหนาที่ควบคุมการใชและเบิกจายเงินกิจกรรมนักศึกษา โดยนํา
ฝากไวที่สถาบันการเงินที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ขอ ๗๘. ใหคณะกรรมการเงินคากิจกรรมนักศึกษามีอํานาจถอนเงินจากธนาคารซึ่งจะตองมีผูลง
นามอยางนอย ๒ คน ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเงินคากิจกรรมนักศึกษาและเงินกิจกรรมหอพัก
ขอ ๗๙. ใหประธานชมรมหรือหัวหนาองคกรกิจกรรมเปนผูยืมเงินทดรองจาย โดยยืมเงินไปใชจาย
ในการจัดกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ใหนําหลักฐานการจายเงินมาหักลางหนี้เงินยืมตามสัญญายืมเงิน
และสวนที่เหลือใหสงคืนเปนเงินสดโดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเสร็จสิ้นโครงการ
ขอ ๘๐. ใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูจัดทําบัญชีเงินกิจกรรมนักศึกษาโดยอนุโลมตามระบบบัญชี
ราชการ เวนแตคณะกรรมการเงิ
คณะกรรมการเงินคากิจกรรมนักศึกษา จะไดกําหนดระบบบัญชีเปนอยางอื่น หลักฐานที่ใช
ในการลงบัญชีจะตองเก็บไวใหเปนระเบียบ เพื่อสะดวกแกการตรวจสอบ
ขอ ๘๑. ใหปบัญชีของเงินคากิจกรรมนักศึกษาเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม
ของปถัดไป
ขอ ๘๒. ใหหนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี
การดําเนินการดานทรัพยสิน ตลอดจนการตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๘๓. ใหกองกิจการนักศึกษา จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการใชจายเงินคากิจกรรมนักศึกษา
เสนออธิการบดี หรือผูทีท่อี ธิการบดีมอบหมายใหดูแลงานดานกิจกรรมนักศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุก
ป
ขอ ๘๔. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา ใหคณะกรรมการบริหาร
องคการนักศึกษาที่จะหมดวาระ จัดทําหนังสือสงมอบงานและรายงานทรัพยสินที่มีอยู พรอมรายงานงบ
การเงิ
ารเงินประจําปตามแบบที่กองกิจการนักศึกษากําหนด และสงมอบใหองคการนักศึกษาชุดใหม ภายใน ๑๕
วัน และแจงใหกองกิจการนักศึกษาทราบ
หมวดที่ ๑๐
การจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับคณะ
ขอ ๘๕. ใหจัดตั้งสโมสรนักศึกษาคณะขึ้นเปนตัวแทนของนักศึกษาในคณะ และรับผิดชอบการ
บริหารกิจกรรมของนักศึกษาทั้งปวงในคณะ
ขอ ๘๖. สโมสรนักศึกษาคณะไดมาจากการเลือกตั้งภายในคณะ
ขอ ๘๗. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะประกอบดวย
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๘๗.๑ นายกสโมสร
๘๗.๒ อุปนายก
๘๗.๓ เลขานุการ
๘๗.๔ เหรัญญิก
๘๗.๕ ประชาสัมพันธ
๘๗.๖ กรรมการฝายตางๆ อีกตามความเหมาะสม
ขอ ๘๘. คุณ สมบั ติข องผู รั บเลื อกตั้ งและผู มี สิท ธิ ออกเสี ยงเลือ กตั้ง วิธี ก ารเลือ กตั้ง การดํา รง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามประกาศของคณะวาดวยกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะ หรือ
เปนไปตามระเบียบนี้โดยอนุโลม
ขอ ๘๙. ใหคณบดีเปนผูลงนามแตงตั้งและถอดถอนกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ
ขอ ๙๐. ในคณะอาจจัดใหมีชุมนุมของนักศึกษาดานวิชาการ วิชาชีพ บําเพ็ญประโยชน และดาน
อื่นๆ ตามที่คณะเห็นสมควร ทั้งนี้ใหอยูในการกํากับดูแลของสโมสรนักศึกษาคณะ
ขอ ๙๑. คณะอาจออกระเบียบหรือประกาศใดๆ อันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในคณะ ให
อยูในอํานาจและดุลยพินิจของคณบดี ทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
หมวดที่ ๑๑
ที่ปรึกษากิจกรรมของนักศึกษา
ขอ ๙๒. เพื่อสงเสริมใหการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว จึงใหมีที่ปรึกษาขององคกรกิจกรรมตางๆ ไดแก องคการนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม สโมสร
นักศึกษาคณะ ชุมนุม และกลุมนักศึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา และดูแลกิจกรรมตางๆ ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค และดําเนินการตามครรลองที่ชอบดวยระเบียบแบบแผนและประเพณีนิยมอันดีงาม
ขอ ๙๓. ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งที่ปรึกษาองคกรกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยไดไมเกินองคกรละ ๓
คน และที่ปรึกษาแตละคนเปนที่ปรึกษาไดไมเกิน ๓ องคกร สวนที่ปรึกษาองคกรกิจกรรมระดับคณะใหคณะ
แตงตั้งตามความเหมาะสม คุณสมบัติของที่ปรึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ แลวแต
กรณี
ขอ ๙๔. การแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาองคกรกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบดานกิจกรรมนักศึกษาเสียกอน จึงนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
แตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตอไป
ขอ ๙๕. การจัดกิจกรรมตางๆ ใหขออนุมัติจัดทําขึ้นในนามขององคการนักศึกษา ชมรม สภา
นักศึกษา กลุมนักศึกษา สโมสรคณะ หรือชุมนุม กิจกรรมดังกลาวจะตองอยูในความดูแลรับผิดชอบของที่
ปรึกษา และจะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือคณบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายตามแตกรณี เสียกอน จึง
จะดําเนินการได การดําเนินกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย หรือการมีบุคคลภายนอกเขารวมกิจกรรม
จะตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเสียกอน กิจกรรมหรือการดําเนินการใดๆ ที่กระทําในนามของ
องคกรกิจกรรม หากเปนการฝาฝนระเบียบนี้ หรือระเบียบ ขอบังคับ และประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัย
หรือฝาฝนกฎหมาย ผูรับผิดชอบองคกรกิจกรรมนั้นๆ ตองเปนผูรับผิดชอบตอกิจกรรมหรือการดําเนินการ
ดังกลาว
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หมวดที่ ๑๒
การแกไขเพิ่มเติมระเบียบ
ขอ ๙๖. ระเบียบนี้ จะแกไขเพิ่มเติมไดโดย
๙๖.๑ คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา หรือสมาชิกสภานักศึกษาจํานวนไมนอย
กวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดเทาทีมีอยู หรือนักศึกษาจากทุกคณะจํานวนไมนอย
กวา ๑ ใน ๒๐ ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ยื่นญัตติขอแกไขเพิ่มเติมระเบียบตอสภานักศึกษา เพื่อพิจารณา
เสนอแกไข โดยใหสภานักศึกษาพิจารณาเปน ๓ วาระ การออกสียงลงคะแนนในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
ใหใชวิธีเรียกชื่อ และตองมีเสียงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสภานักศึกษา
ทั้งหมดเทาทีมีอยู การออกเสียงในวาระที่ ๒ ขั้นพิจารณาเรียงลําดับขอ ใหถือเสียงขางมาก การออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่ ๓ นั้นใหใชวิธีเรียกชื่อ และตองมีเสียงเห็นชอบในการใหแกไขเพิ่มเติม ไมนอยกวา ๒ ใน
๓ ของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดเทาทีมีอยู เมื่อมีมติเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมแลว ใหประธานสภา
นักศึกษานําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบกอน
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๙๖.๒ คณะกรรมการที่รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษาขอแกไขเพิ่มเติม และนําเสนอ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ขอ ๙๗. ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน อธิการบดีมีอํานาจที่จะแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกระเบียบ
นี้ได
บทเฉพาะกาล
ขอ ๙๘. ใหองคการบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษาที่มีมากอนประกาศใชระเบียบนี้ ทําหนาที่
องคการนักศึกษา และสภานักศึกษาตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๙
พ
(ผูชวยศาสตราจารยณรงค พุทธิชีวิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

Suratthani Rajabhat University 2014 | 153

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
………………………….………………………….
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน และนักศึกษาไป
นอกสถานศึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน และนักศึกษาไป
นอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการพานั ก เรี ย น และนั ก ศึ ก ษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๒๙
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“นักเรียนและนักศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งกําลังรับการศึกษาในสถานศึกษา
“สถานศึ ก ษา” หมายความว า สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และให
หมายความรวมถึงสถานศึกษาที่อยูในกํากับดูแล หรืออยูในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
“หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ อธิการบดี
หรือหัวหนาสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคในการจัด
การศึกษา
“การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา” หมายความวา การที่ครู อาจารย
หรือหัวหนาสถานศึกษาพานักเรียนและนักศึกษาไปทํากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษาตั้งแตสอง
คนขึ้นไป ซึ่งอาจไปเวลาเปดทําการสอนหรือไมก็ได แตไมรวมถึงการเดินทางํากลและการเขาคายพักแรมของ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี และการไปนอกสถานที่ตามคําสั่งในทางราชการ
ขอ ๕ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จําแนกเปน ๓ ประเภท คือ
(๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไมคางคืน
(๒) การพาไปนอกสถานศึกษาคางคืน
(๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร
ขอ ๖ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ตองไดรับอนุญาตกอน โดยขออนุญาตตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๒) ใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูควบคุม และจะตองมีครูเปน
ผูชวยผูควบคุมดูแลในการเดินทาง โดยครูหนึ่งคนตอนักเรียนหรือนักศึกษาไมเกิน ๓๐ คน
ถานักเรียนและนักศึกษาเปนหญิงไปดวย ใหมีครูหญิงควบคุมไปดวยตามความเหมาะสม
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(๓) ผูค วบคุ ม และผูช ว ยผู ค วบคุ ม ต อ งดํ า เนิ น การให นั ก เรี ย นและนั ก ศึก ษาอยู ใ น
ระเบี
ะเบียบวินัยเพื่อใหการเดินทางเปนไปดวยความเรียบรอยและปลอดภัย
(๔) หามผูควบคุม ผูชวยผูควบคุมเสพหรือชักชวนใหพนักงานขับรถหรือผูขับเรือ เสพ
สุราหรือของมึนเมาขณะเดินทาง
(๕) ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเลือกเสนทางที่จะเดินทาง เลือกยานพาหนะที่อยู
ในสภาพมั
พมั่นคงแข็งแรงในการเดินทาง รวมถึงใหพิจารณาเลือกพนักงานขับรถหรือผูขับเรือที่มีความรูความ
ชํานาญดวย
(๖) ในการเดินทางใหพิจารณาขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอ
คําแนะนําหรือขอความรวมมืออื่นๆ เทาที่จําเปน รวมถึงจัดใหมีปายขอความแสดงใหเห็นวายานพาหนะนั้น
บรรทุกนักเรียนและนักศึกษา
ขอ ๗ ให หัว หน า สถานศึ กษาเป นผู พิจ ารณาและอนุญ าตใหพ านั กเรี ยนและนัก ศึก ษาไปนอก
สถานศึกษาตามขอ ๕ (๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายหรือผูมีอํานาจ
เหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแลวแตกรณี เปนผูพิจารณาและอนุญาตตามขอ ๕ (๒) และหัวหนาสวน
ราชการหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาและอนุญาตตามขอ ๕ (๓)
ขอ ๘ ใหสงคําขออนุญาต พรอมโครงการที่จะไปนอกสถานศึกษา ไปใหผูมีอํานาจพิจารณากอน
วันออกเดินทาง เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงออกเดินทางได
ขอ ๙ การพานันักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาใหเปนความสมัครใจเพื่อไปทํากิจกรรม
การเรียนการสอน หรือทัศนศึกษา มิใชพาไปเพื่อทดสอบสมรรถภาพหรือจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปนการวัดผล
ใหคะแนน
ขอ ๑๐ เพื่อดานักเรียนและนักศึกษากลับจากการพาไปนอกสถานศึกษาแลวใหรายงานใหผูสั่ง
อนุญาตทราบ
ขอ ๑๑ ใหถือวาครู อาจารย หรือผูควบคุมนักเรียนและนักศึกษา ไปปฎิบัติหนาที่ราชการและให
เบิกคาใชจายในการเดินทางได
ขอ ๑๒ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(นายจาตุรนต ฉายแสง)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
……………………………………………
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ดําเนินการไปดวย
ความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
จึงเห็นสมควรใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํากวาอนุปริญญาหรือเทียบเทาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีตีความและวินิจฉัย
หมวด ๑
การรับเขาศึกษาและระบบการศึกษา
ขอ ๕ การรับเขาเปนนักศึกษา
กําหนดการและวิธีการรับเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต
ละปการศึกษา
ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
คุณสมบัติทั่วไป
๖.๑ ระดับปริญญาตรี (๔ ป และ ๕ ป)
๖.๑.๑ ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๖.๑.๒ มีความประพฤติดี
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๖.๑.๓ มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรงและไมเปนโรคอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
๖.๒ ระดับปริญญาตรี (ตตอเนื่อง)ง
๖.๒.๑ ตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา
๖.๒.๒ มีความประพฤติดี
๖.๒.๓ มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรงและไมเปนโรคอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
ขอ ๗ ระบบการศึกษา
๗.๑ ปการศึกษาหนึ่ง ๆ แบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือภาคตนและภาคปลาย
และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคปลายอีก ๑ ภาคการศึกษาก็ได ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา
การศึกษา ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สวนภาคฤดูรอนมีระยะเวลาการศึกษาที่มีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ
การศึกษาภาคการศึกษาปกติ
๗.๒ การศึกษาใชระบบหนวยกิต โดยหนึ่งหนวยกิตเทียบเทากับการบรรยายหรือการ
อภิปรายสัปดาหละ ๑ คาบเรียน ตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเทากับการปฏิบัติการสัปดาหละ ๒-๓
คาบเรียนตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
๗.๓ การสอน บรรยาย อภิ ป รายหรื อ ปฏิ บั ติ ก าร ให ใ ช เ วลาสอน อภิ ป รายหรื อ
ปฏิบัติการไมนอยกวา ๕๐ นาที ตอ ๑ คาบเรียน
ขอ ๘ การลงทะเบียนเรียน
๘.๑ กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๘.๒ การลงทะเบียนเรียน จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและเปนไป
ตามขอกําหนดของหลักสูตรและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
๘.๓ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๒๒
หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ ถาภาคการศึ
การศึกษาใดมีรายวิชาไมนับหนวยกิต วิชาแก E หรือเรียน
ภาคการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๒๕ หนวยกิต สําหรับภาคฤดูรอน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ลงทะเบียนเรียนไดไมเกินภาค
การศึกษาละ ๑๒ หนวยกิตหรือ ๔ รายวิชา ถาภาคการศึกษาใดมีรายวิชาไมนับหนวยกิต วิชาแก E หรือ
ภาคการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สําหรับภาคฤดูรอนให
เปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตามที
ไปตา ่คณะกรรมการบริหารวิชาการกําหนด
๘.๔ นั ก ศึ ก ษาจะต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นตามระยะเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด
นอกเหนือจากนี้จะตองเสียคาปรับกรณีลงทะเบียนเรียนชา ทั้งนี้จะตองดําเนินการลงทะเบียนเรียนใหเสร็จ
สิ้นในวันสุดทายของการประกาศใหลงทะเบียนเรียน
๘.๕ นั ก ศึ ก ษาที่ มีมี สิ ท ธิ์ ล งทะเบี ย นเรี ย น ต อ งเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๘.๖ กรณี ที่นั กศึก ษาไดล งทะเบี ยนเรีย นและชําระค าธรรมเนีย มการศึ กษาไปแล วแต
ภายหลังตรวจสอบพบวาไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนคาธรรมเนียมการศึกษาได
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๘.๗ ภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กําหนดจะตองขอ
ลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยจะตองชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา มิฉะนั้นจะ
พนสภาพการเปนนักศึกษา ผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาหากประสงคจะขอกลับคืนสภาพนักศึกษาใหม
จะตองชําระคาธรรมเนียมขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาและชําระคาบํารุงการศึกษาของภาคการศึกษาที่คาง
ชําระ
๘.๘ การลงทะเบียนเรียนซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลวหรือรายวิชาที่ไดรับการยกเวนหรือ
เทียบโอนแลว ใหถือการลงทะเบียนเรียนหรือยกเวนหรือการเทียบโอนครั้งแรกเปนเกณฑ
ขอ ๙ การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีลําดับรายวิชา
๙.๑ การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา จะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ทั้งนี้ กรณีการขอเพิ่มรายวิชาเรียนจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๙.๒ การลงทะเบีย นเรีย นในรายวิชาที่ มีลําดั บรายวิ ชา ให ลงทะเบียนเรียนตามลําดั บ
รายวิชา นอกจากนี้ใหเปนดุลพินิจของมหาวิทยาลัย
หมวด ๒
คาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ ๑๐ คาธรรมเนียมการศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
๑๐.๑ อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการรับ
จายเงินในการจัดการศึกษา
๑๐.๒ นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามวิธี ขั้นตอนและวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด การยกเวนไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวา
ดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษา
หมวด ๓
ระเบียบการศึกษา
ขอ ๑๑ ระเบียบการเรียน การสอบ
๑๑.๑ ระเบียบการเรียน
๑๑.๑.๑ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนติดตอกันทุกภาคการศึกษาปกติ การ
ลาพักการศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบการลาพักการศึกษา
๑๑.๑.๒ นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาสอบปลายภาคการศึกษาในรายวิชานั้น ถาเวลาเรียนต่ํากวารอยละ
๘๐ แตไมต่ํากวา รอยละ ๖๐ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ
๑๑.๒ ประเภทการลงทะเบียนเรียน
๑๑.๒.๑ การลงทะเบียนเรียนประเภท Credit (C) เปนการลงทะเบียน
รายวิชาตามหลักสูตร จะมีผลการเรียนตามขอ ๑๒.๑ และนําผลการเรียนมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจํา
ภาคการศึกษาและคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๑.๒.๒ การลงทะเบียนประเภท Audit (Au) เปนการลงทะเบียนเรียนเพื่อ
เพิ่มพูนความรู จะไมนับหนวยกิตในการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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๑๑.๓ การสอบ แบงเปน ๓ ประเภทคือ การสอบยอย การสอบกลางภาคการศึกษา
และการสอบปลายภาคการศึกษา กรณีการสอบปลายภาคการศึกษา ตองดําเนินการตามระบบการสอบ
กลางของมหาวิทยาลัย
๑๑.๔ ระเบียบการสอบใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๑.๕ นักศึกษาที่ไมไดเขาสอบปลายภาคการศึกษา ตามวั
ต น เวลา ที่กําหนดโดยมี
เหตุผลความจํ
ความจําเปน ตองยื่นขอสอบตอมหาวิทยาลัยพรอมเสนอขอมูลและหลักฐาน ภายใน ๗ วัน นับแต
วันที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบ รายวิชานั้นและใหสอบใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันสอบตามปกติ
ของรายวิชานั้น ทั้งนี้ การอนุญาตใหสอบใหอยูในดุลพินิจของกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง หากพน
กําหนดถือวาขาดสอบ ทั้งนี้ กรณีที่มีความจําเปนตองสอบเกิน ๓๐ วันใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดีหรือ ผูที่
อธิการบดีมอบหมาย
๑๑.๖ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ
การสอบ ใหถือวาสอบตก(ได
สอบตก E) ในรายวิชานั้นหรือทุ ก
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นและถือวาผิดวินัยนักศึกษาที่จะตองไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ผลการเรียน
ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร เปน ๒ ระบบ ดังนี้
๑๒.๑ ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
ดีเยี่ยม
๔.๐
ดีมาก
๓.๕
ดี
๓.๐
ดีพอใช
๒.๕
พอใช
๒.๐
ออน
๑.๕
ออนมาก
๑.๐
ตก
๐.๐
ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวา
สอบได ตองไมต่ํากวา "D" ถาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา "D" ตองลงทะเบียนเรียนและเรียนใหม
จนกวาจะสอบได กรณีรายวิชาเลือกถาไดระดับคะแนนต่ํากวา "D" สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่น
ได สวนการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ ถาได
ระดับคะแนนต่ํากวา "C" ถือวาสอบตก นักศึกษาจะต
จะตองลงทะเบี
ง
ยนเรียนและเรียนใหม ถาไดรับการประเมิน
ต่ํากวา "C" เปนครั้งที่สองถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษา
๑๒.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดการประเมิน ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผานดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผาน
P (Pass)
ไมผาน
F (Fail)
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ระบบนี้ ใ ช สํ า หรั บ การประเมิ น รายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ต รบั ง คั บ ให เ รี ย นเพิ่ ม ตาม
ขอกําหนดเฉพาะและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ไดรับผลการประเมิน “F” นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและเรียนใหม
จนกวาจะสอบได
๑๒.๓ สัญลักษณอื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเรียนเพื่อรวมฟงโดยไมนับหนวยกิต
W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชานั้น
กอนกําหนดสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา ๒ สัปดาห
I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่นักศึกษา
ยังทํางานไมเสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได "I" ตองดําเนินการขอรับการประเมิน
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากนักศึกษาทํางานไมเสร็จสิ้นหรือไมสอบกรณี
ขาดสอบใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จใหผูสอนพิจารณาผลงานที่คางอยูเปนศูนย
และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว
(๒) กรณี นั ก ศึ ก ษาขาดสอบปลายภาคการศึ ก ษา ถ า ไม ส อบภายในภาค
การศึกษาถัดไปใหปรับผลการเรียนเปน "E"
(๓) กรณีนักศึกษาไมดําเนินการแก "I"’ ใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป
(กอนสอบปลายภาคการศึกษา) ใหงานทะเบียนปรับผลการเรียนเปน "E"
๑๒.๔ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน ใหไดผลการประเมินเปน "P"
๑๒.๕ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนเรียนซ้ําใหเวนการนับหนวย
กิต เพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษา
๑๒.๖ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย
คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคดิ
เปนเลขทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน " I " ไมนําหนวยกิตมารวม
เปนตัวหารเฉลี่ย
๑๒.๖.๑ กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ํา ใหนับรวมทั้งหนวยกิตที่สอบตกและ
เรียนซ้ําเพื่อใชเปนตัวหาร
๑๒.๖.๒ กรณีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลวหรือเรียน
รายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรที่เทียบเทา ใหนับหนวยกิตและระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ครั้งแรกเทานั้น
๑๒.๗ มหาวิ ท ยาลั ย จะระงั บ การออกใบแสดงผลการศึ ก ษาและใบรั บ รองใดๆ
ใหแกนักศึกษา หากนักศึกษาคางชําระหนี้สินภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยรับทราบ
ถึงแมจะไดประกาศผลการเรียนไปแลวก็ตาม
ขอ ๑๓ การเรียนภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาภาคฤดู
รอน
ขอ ๑๔ การฝกประสบการณวิชาชีพ
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๑๔.๑ นักศึกษาจะตองรับการฝกประสบการณวิชาชีพตามที่ระบุไวในหลักสูตร ถาผูใด
ปฏิบัติงานไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณตามหลักสูตรนั้น
๑๔.๒ ในระหว า งการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษาจะต อ งประพฤติ ต นและ
ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยทุกประการ
ะการ หากฝาฝนผูควบคุมซึ่งเปนอาจารยหรือบุคคลภายนอกอาจพิจารณา
สงตัวกลับและใหถือวาการฝกประสบการณวิชาชีพนั้นไมสมบูรณ
ขอ ๑๕ การยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
๑๕.๑ ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษา คณบดีเจาสังกัดเดิมและคณบดีของคณะ
ที่นักศึกษาขอยายเขา
๑๕.๒ ไดเรียนตามหลักสูตรสาขาวิชาในคณะเดิมมาแลวไมนอยกวาสองภาคการศึกษา
ปกติ ยกเวนนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
ขอ ๑๖ การโอนผลการเรี
เรียนและการยกเวนรายวิชาเรียน
การโอนผลการเรียน หมายถึง การนําหนวยกิตและระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษา จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
การยกเวนรายวิชาเรียน หมายถึง การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
และใหหมายรวมถึ
วมถึงการนําหนวยกิตของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษาแลวและ
หรือ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางาน ซึ่งมี
เนื้อหาสาระ ความยากงายเทียบไดไมนอยกวารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและอยูในระดับเดียวกัน
มาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
ขอ ๑๗ รายวิชาที่จะนํามาโอนผลการเรียนหรือยกเวนรายวิชาเรียนตองสอบไดหรือเคยศึกษา
ฝกอบรมหรือมีประสบการณมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษา
หรือภาคการศึกษาสุดทายที่มีผลการเรียนหรื
ยนหรือวันสุดทายที่ศึกษาฝกอบรมหรือมีประสบการณ
ขอ ๑๘ ผูที่มีสิทธิ์ไดรับโอนผลการเรียนไดแก ผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑๘.๑ ผูที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษาและไมมีสภาพการเปน
นักศึกษา แลวกลับเขามาศึกษาในระดับปริญญาตรี
๑๘.๒ ผู ที่ เ ปลี่ ย นสภาพจากนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ เป น นั ก ศึ ก ษาตามโครงการอื่ น ที่ ใ ช
หลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือผูที่ศึกษาตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตรมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษา
ภาคปกติ
๑๘.๓ ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยเขาศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอ ๑๙ เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน
๑๙.๑ ผู ข อโอนผลการเรี ย นต อ งมี ส ภาพเป น นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ห รื อ นั ก ศึ ก ษาตาม
โครงการอื่นของมหาวิทยาลัย
๑๙.๒ ผูขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูกสั่งใหพนจากสภาพนักศึกษา ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยที่วาดวยการประเมินผลการศึกษา
๑๙.๓ การโอนผลการเรียนตองโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว
โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอโอน
ขอ ๒๐ ผูมีสิทธิได
ไ์ ดรับการยกเวนรายวิชาเรียน ไดแก ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๒๐.๑ ผูที่สําเร็จการศึกษาหรือผูที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
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๒๐.๒ ผูที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
๒๐.๓ ผูที่ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
๒๐.๔ ผูที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝก
อาชีพหรือจากประสบการณการทํางาน
ขอ ๒๑ เงื่อนไขการยกเวนรายวิชาเรียน
๒๑.๑ ตองเปนรายวิชาที่ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา C
๒๑.๒ การขอยกเวนรายวิชาเรียนของผูศึกษาจากการศึกษานอกระบบและ/ หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางาน ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการ
ประเมินเพื่อยกเวนการเรียนและแจงกําหนดวิธีการประเมินใหสภาวิชาการทราบ
๒๑.๓ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลวและเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ในอีกสาขาวิชาหนึ่ง ใหยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไมนําเงื่อนไข
ขอ ๑๗ และ ขอ ๒๑.๑ มาพิจารณา
๒๑.๔ จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวน รวมแลวตองไมเกิน ๒ ใน ๓ สําหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของหนวยกิตรวมขั้นต่ํา ซึ่งกําหนดไวในสาขาวิชาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยและเมื่อ
ไดรับการยกเวนแลวตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา
๒๑.๕ รายวิชาที่ไดรับการยกเวน ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช
อักษร " P" ในชองระดับคะแนน สําหรับผูไดรับยกเวนการเรียนตามขอ ๒๑.๓ ใหนับหนวยกิต หมวด
วิชาการศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา
ขอ ๒๒ ผูที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเวนรายวิชาเรียน ตองกระทําใหเสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาแรกของการเขาเปนนักศึกษา
ขอ ๒๓ การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการโอนผลการเรียนหรือยกเวนรายวิชาเรียน
ใหมหาวิทยาลัยถือเกณฑดังนี้
๒๓.๑ นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาค
การศึกษา
๒๓.๒ ผู ที่ ศึ ก ษาอบรมตามโครงการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชนที่ ใ ช ห ลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย ใหนับจํานวน หนวยกิตไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษา
๒๓.๓ การโอนผลการเรียนตามขอ ๑๘.๑ ใหนับเฉพาะภาคการศึกษาที่เคยศึกษาและมี
ผลการเรียนและการโอนผลการเรียนตามขอ ๑๘.๒ และ ๑๘.๓ ใหนับจํานวนภาคการศึกษาตอเนื่องกัน
ขอ ๒๔ การโอนผลการเรียนหรือการยกเวนรายวิชาเรียน ตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชาเรียน
ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง เปนผูมีอํานาจพิจารณาและเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติการโอนผลการเรียนหรือการยกเวนรายวิชาเรียน
ขอ ๒๖ ผูไดรับการโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม แตผูที่ไดรับการ
ยกเวนรายวิชาเรียนไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ขอ ๒๗ การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา แบงเปน ๒ กรณี ดังนี้
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๒๗.๑ ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนแลว แตมีเหตุจําเปนจะตองลาพักการศึกษาในภาค
การศึกษานั้น จะกระทําไดกอนการสอบปลายภาคการศึกษาอยางนอย ๒ สัปดาหและใหถือเปนการ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยที่รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไมบันทึกในใบ
แสดงผลการศึกษา
๒๗.๒ การขอลาพักการศึกษา ในกรณีที่ไมประสงคจะศึกษาในภาคการศึกษานั้น ใหยื่น
คํารองขอลาพักการศึกษาและชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาจนถึงวันกอนวันสอบปลายภาคการศึกษาอยางนอย ๒ สัปดาห
ในการขอลาพักการศึกษาจะตองแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขอลาพักการศึกษา
ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและจะลาพักการศึกษาไดคราวละ ๑ ภาคการศึกษา
อนึ่งนักศึกษาจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาต
ใหลาพักการศึกษา ยกเวนผูไดลงทะเบียนเรียนไวกอนแลว
ขอ ๒๘ การยกเลิกรายวิชาเรียน
๒๘.๑ การยกเลิกรายวิชาเรียน ใหทําไดหลังจากพนกําหนดการเพิ่ม – ถอนรายวิชา
เรียนแลว และจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษาอยางนอย ๒ สัปดาหและ
การยกเลิกรายวิชาเรียนไมสามารถถอนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาคืนได
๒๘.๒ รายวิชาเรียนที่ยกเลิ
ยกเลิกจะไมนับหนวยกิต และหากไมใชรายวิชาบังคับ นักศึกษา
ไมจําเปนตองเรียนซ้ํา แตจะบันทึกในใบรายงานผลการเรียน
๒๘.๓ การยกเลิกรายวิชาเรียนตองใหอาจารยที่ปรึกษาลงนามรับทราบ
ขอ ๒๙ การลาออก
การลาออกจะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๓๐ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ จะพ น สภาพการเป น นั ก ศึ ก ษา เมื่ อ อยู ใ นเกณฑ ข อ ใดข อ หนึ่ ง
ดังตอไปนี้
๓๐.๑ ผลการประเมิ น ได ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํ า กว า ๑.๖๐ เมื่ อ สิ้ น ภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน
๓๐.๒ ผลการประเมิ น ได ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํ า กว า ๑.๘๐ เมื่ อ สิ้ น ภาค
การศึกษาปกติ ที่ ๔,ที่ ๖, ที่ ๘,ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, ที่ ๑๔ ,ที๑่ ๖ ,ที๑่ ๘ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน
๓๐.๓ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามเกณฑขั้นต่ําที่หลักสูตรกําหนด แตยังไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐
๓๐.๔ มีสภาพเปนนักศึกษาภาคปกติครบ ๘ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ในกรณีที่
เรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) และครบ ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป
และครบ ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ป และขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๑.๒ และ
๓๑.๓ ในการเปนผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน การพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อผลการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ เมื่อสิ
อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ หรือมีสภาพเปนนักศึกษา ครบ ๖ ป
การศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ตตอเนื่อง)ง เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ ๗ หรือมีสภาพเปนนักศึกษา
ครบ ๑๒ ปการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ป และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๙ หรือมีสภาพเปนนักศึกษา
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ครบ ๑๕ ปการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๕ ป หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามเกณฑขั้นต่ําที่
หลักสูตรกําหนด แตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐
๓๐.๕ ไมผานการฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้งที่ ๒
ขอ ๓๑ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
๓๑.๑ มีความประพฤติดี
๓๑.๒ สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามเกณฑขั้นต่ําของหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๓๑.๓ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓๑.๔ มีเวลาเรียนตามระยะเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๓๒ เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลวและไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทําคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๓๐.๔
ขอ ๓๓ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
๓๓.๑ สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา ไมนอยกวา
๓.๖๐ และ/หรือไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรติ
นิยมอันดับหนึ่งและไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไม
ถึง ๓.๖๐ และ/หรือไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง
๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๒
๓๒.๒ สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได F
ตามระบบ ไมมีคาระดับคะแนน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร
๓๓.๓ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ มี เ วลาเรี ย นไม เ กิ น ๔ ภาคการศึ ก ษาปกติ หรื อ ตาม
แผนการเรียน สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร ๔ ป
และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร ๕ ป
ทั้งนี้ การไดรับเกียรตินิยมไมตัดสิทธิ์ผูที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน
นักศึ กษาตามโครงการจั ดการศึ กษาเพื่อ ปวงชน จะตอ งมีเ วลาเรีย นไมเ กิน ๘ ภาค
การศึกษาหรือตามแผนการเรียนสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) และไมเกิน ๑๔ ภาคการศึกษา
สําหรับหลักสูตร ๔ ปและไมเกิน ๑๗ ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร ๕ ป
ประกาศ ณ วันที่

๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
วาดวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
พ ๒๕๓๙
พ.ศ.
…………………………………….
เพื่อใหสถาบันราชภัฏปฏิบัติภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาทองถิ่นตามความใน
มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศศ. ๒๕๓๘ ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐(๑๑) (๒) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๓๘ คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏจึงออกขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาเพือ่ ปวงชนไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา "ขขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏวาดวยการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๓๙"
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัด หรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้
แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
"คณะกรรมการสภาสถาบัน" หมายความวา คณะกรรมการสถาบันราชภัฏ
"สถาบัน" หมายความวา สถาบันราชภัฏแตละแหง
"สภาประจําสถาบัน" หมายความวา สถาบันประจําสถาบันราชภัฏแตละแหง
"อธิการบดี" หมายความวา อธิการบดีสถาบันราชภัฏแตละแหง
"การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน"" หมายความวา การจัดการศึกษาที่นอกเหนือจาการจัด
การศึกษาปกติภาคปกติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของคน เพิ่มพูนวิทยฐานะประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ประสบการณ และคุณคาแหงความเปนมนุษย
ทั้งนี้ อาจจะจัดเปนโครงการยอมตามวัตถุประสงคเฉพาะในแตละกรณีก็ได
ขอ ๕ ใหสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการดังนี้
(๑) คณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ประกอบดวยอธิการบดี เปน
ประธานและกรรมการอื่น ๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควร
คณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน มีหนาที่อํานวยการบริหารการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
(๒) คณะกรรมการการดํ า เนิ น งานจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชนในแต ล ะโครงการหรื อ
คณะกรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการศึกษาเพื่อปวงชนแตละโครงการ
ะโครง มีหนาที่ดําเนินงานทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนตามลักษณะและวัตถุประสงคเฉพาะของโครงการนั้น ๆ
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ขอ ๖ การจั ดการศึก ษาเพื่อ ปวงชนแต ละโครงการ หากเป น โครงการที่ มี ก ารอนุ มั ติป ริ ญ ญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ใหขอความเห็นชอบตอสภาประจําสถาบัน ทั้งนี้
ตองเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการสภาสถาบันกําหนด
ใหสถาบันรายงานผลการดําเนินการตามวรรคแรกใหคณะกรรมการสภาสถาบันทราบ เมื่อ
สิ้นปการศึกษา
ขอ ๗ สถาบันเปนผูกําหนดหลักสูตร หลักเกณฑและวิธีการรับเขาศึกษา การจัดระบบการเรียน
การสอน ตลอดจนการประเมินผลการศึกษาตองสอดคลองตามวัตถุประสงคของแตละโครงการ และเปนไป
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการสภาสถาบันกําหนด
ขอ ๘ คณะกรรมการสถาบัน เปนผูกําหนดมาตรการในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชน
ขอ ๙ การโอนสภาพนักศึกษาภายใน และหรือระหวางสถาบัน ใหเปนไปตามระเบียบวาดวย
การนั้น
ขอ ๑๐ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ใหมีการระดมทุนและทรัพยากรจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน
ใหคณะกรรมการที่สภาประจําสถาบันแตงตั้ง มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและการ
จัดการทรัพยากรตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภาประจําสถาบันกําหนด
ขอ ๑๑ การกําหนดอัตราการจัดเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ และการใช
จายเงินในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ใหเปนไปตามระเบียบที่สภาประจําสถาบันกําหนด
ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ รักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙

(นายชิงชัย มงคลธรรม)
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
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ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
พ ๒๕๔๒
พ.ศ.
………………………………….
เพื่อใหสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี ดําเนินภารกิจใหการศึกษาอบรมแกบุคลากรในทองถิ่นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐(๒) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
และขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ.
พ ๒๕๓๙ สภา
ประจําสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกว า "ขขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
"การจั
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น" หมายถึง การจัดการศึกษาที่สถาบันจัด
ใหกับบุคคลทั่วไป ที่มิใชการจัดการการศึกษาภาคปกติ เพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะและประสิทธิภาพ ตลอดจน
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน สรางเสริมประสบการณและคุณคาแหงความเปนมนุษย
"สภาประจําสถาบัน" หมายถึง สภาประจําสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
"สถาบัน" หมายถึง สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
"คณะกรรมการอํานวยการ" หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาประจําสถาบันราชภัฏ วาดวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
ขอ ๔ การเป ด สอนโปรแกรมวิ ช าใด สาขาใดในแต ล ะระดั บ ให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรที่คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏกําหนด ทัง้ นี้โดยอนุมัติของสภาประจําสถาบัน
รูปแบบและขั้นตอนในการเปดสอนใหเปนไปตามที่สถาบันกําหนด
ขอ ๕ บุคคลที่มีสิทธิเขาศึกษาตามขอบังคับนี้ ตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของหลักสูตรแตละ
ระดับและขอกําหนดของสถาบัน
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหจัดทําเปนประกาศของสถาบัน
ขอ ๖ การรับนักศึกษาเขาศึกษา สถาบันอาจพิจารณารับตามความตองการของบุคคล หรือตาม
ความตองการของหนวยงาน หรือชุมชนตามแตกรณี ทั้งนี้ใหจัดทําเปนประกาศของสถาบัน
ขอ ๗ สถาบันจัดใหมีการสอบวัดความรูพื้นฐาน กระบวนการในการจัดการสอบใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการอํานวยการกํ
วยการกําหนด เพื่อใชผลการสอบเปนเกณฑหนึ่งในการรับเขาศึกษา และเปนแนวทางใน
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเฉพาะราย ตามที่คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเห็นสมควร
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ขอ ๘ เกณฑในการรับเขาศึกษา ใหเปนไปตามที่คณะเสนอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อํานวยการ
ขอ ๙ หลักสูตรที่จัดการศึกษาตามขอบังคับนี้ เปนหลักสูตรของสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานีหรือ
หลักสูตรที่คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏเห็นชอบ
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการอํานวยการกําหนดระบบในการจั ดการศึกษา ทั้ง นี้ตองเปนไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร ที่คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏกําหนด
ขอ ๑๑ สถาบันอาจกําหนดใหนักศึกษาเรียนเพิ่ม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู
และประสบการณ ใหสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ นอกเหนือจากขอกําหนดของหลักสูตรและ
ใหถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร ทั้งนี้ ตองเปนโดยความเห็นชอบของสภาประจําสถาบัน
ขอ ๑๒ นัก ศึก ษาสามารถลงทะเบีย นได ภาคเรีย นละไม เกิ น ๑๒ หนว ยกิต การลงทะเบี ย น
รายวิชาโดยไมนับหนวยกิต ใหถือวารายวิชานั้นเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร นอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการอํานวยการกําหนด แตทั้งนี้การลงทะเบียนเกิน ๑๕ หนวยกิต จะกระทํามิได
ขอ ๑๓ ในการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาตามขอบังคับนี้ ใหนําขอบังคับคณะกรรมการ
สภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการประเมินผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีของสถาบันราชภัฏ
มาบังคับใช
ขอ ๑๔ สถาบันอาจจัดการเรียนการสอนไดหลายรูปแบบ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของ
แตละสาขาวิชาและหรือรายวิชา
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใด ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด
โดยผานความเห็นชอบจากสภาประจําสถาบัน
ขอ ๑๕ ในบางรายวิชาที่นักศึกษามีความรู มีประสบการณ และความสามารถครบถวนตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร อาจขอสอบเทียบโดยมิตองเขาศึกษาในรายวิชานั้น ตามขอกําหนดของหลักสูตร
และไมนับรวมหนวยกิต ตามขอ ๑๒ ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนในรายวิชานั้นตามระเบียบ
เกณฑและกระบวนการในการสอบเทียบดังกลาวใหจัดทําเปนประกาศของสถาบัน โดย
ความเห็นชอบของสภาประจําสถาบัน
ขอ ๑๖ การโอนผู เ รี ย นและการโอนหรื อ การยกเว น รายวิ ช าภายในสถาบั น หรื อ จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่เปนที่ยอมรับ ใหเปนไปตามเกณฑและระเบียบวาดวยการนั้น
ขอ ๑๗ กรณีมีความจําเปนสถาบันอาจอนุมัติใหนักศึกษาภาคปกติหรือ นักศึกษาในโครงการจัด
การศึกษาของสถาบันภายใตขอบังคับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ลงทะเบียนเรียนในโครงการการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่นได โดยปฏิบัติตามขอบังคับนี้รวมทั้งระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๘ สถาบันอาจแตงตั้งบุคคลทั้งภายใตและภายนอกสถาบันเปนคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
๑๘.๑ คณะกรรมการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ทํ า หน า ที่ ดํ า เนิ น งานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
๑๘.๒ คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน และกระบวนการตาง ๆ อันกอใหเกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพสูงสุดในการจัดการศึกษาแตละโปรแกรม
วิชา
๑๘.๓ คณะกรรมการอื่น ตามที่คณะกรรมการอํานวยการเห็นสมควร
ขอ ๑๙ สถาบันตองจัดใหมีการบริการใหคําแนะนําปรึกษา เพื่อดําเนินกระบวนการตางๆ ทาง
การศึกษาแกนักศึกษาโดยเฉพาะ
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ขอ ๒๐ สถาบันอาจจัดใหมีศูนยใหการศึกษานอกสถาบัน โดยจัดทําเปนโครงการเฉพาะในแตละ
กรณี
ขอ ๒๑ สถาบันตองถือเปนหนาที่ที่จะระดมภูมิปญญาและทรัพยากรทองถิ่น เขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาตามขอบังคับนี้
ขอ ๒๒ ใหอาจารยผูสอน สอนไดไมเกินสัปดาหละ ๑๒ คาบ นอกเหนือจากนี้ใหเปนไปโดยมติ
คณะกรรมการอํานวยการ ทั้งนี้คาบหนึ่งใชเวลาไมนอยกวา ๕๐ นาที
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา ตองกําหนดใหอาจารยที่รับผิดชอบแตละรายวิชา
จัดทําเอกสารแนวการสอนทุกรายวิชา ที่เปดสอนใหแกนักศึกษาในแตละภาคเรียน และจัดใหมีตําราหรือ
เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่เปดสอน
ขอ ๒๔ สถาบันตองจัดใหมีบริการ เครือขายการเรียนรูอยางเพียงพอ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน ตลอดจนมีบริการเทคโนโลยีขาวสาร เพื่อการศึกษาคนควาที่ทันสมัย
ขอ ๒๕ ใหมีการประเมินผลรวบยอด กอนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในทุกโปรแกรมวิชาและ
ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
ขอ ๒๖ คณะกรรมการอํานวยการ จัดใหมีการประเมินโปรแกรมวิชาอยางนอยทุกปการศึกษา
และรายงานใหสภาสถาบันทราบ
ขอ ๒๗ ใหสถาบันดําเนินการประเมินโครงการจัดการศึกษาตามขอบังคับนี้ ทุกปการศึกษาและ
รายงานใหสภาประจําสถาบันทราบ
ขอ ๒๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ขอ ๒๙ ในระหวางที
างที่ยังมิไดจัดทําระเบียบขอบังคับหรือแนวปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ใหนําระเบียบขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติตามขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัด
การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ภายในระยะเวลาไมเกิน๑ ป
นับแตวันประกาศใชขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.
พ ๒๕๔๒
(นายเฉลิม พรหมเลิศ)
นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
……………………………………………
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมเพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
แหงตน ใชสิทธิและหนาที่ของตนภายใตระเบียบ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเห็นสมควรออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑. ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี ว า ด ว ย กิ จ กรรม
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓. ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“องคกรกิจกรรม” หมายถึง กลุมกิจกรรมนักศึกษาหรือองคกรนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาตามขอบังคับนี้
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ขอ ๔. ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีองคกรกิจกรรมนักศึกษาซึ่งอาจประกอบดวยองคการนักศึกษา
สภานักศึกษา ชมรม สโมสร ชุมนุมหรือกลุมนักศึกษา
ขอ ๕. ประเภท หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาขององคกรกิจกรรมตามขอ
๕. ใหออกเปนระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖. ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีที่ปรึกษาแกองคกรกิจกรรม
ขอ ๗. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ คําสั่ง หรือ
ประกาศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย วินัยและการลงโทษนักศึกษา พ.ศ.
พ ๒๕๔๙
----------------------------------เพื่ อเป นการส งเสริ มวิ นั ยและธํ ารงไว ซึ่ งเกี ยรติ และศั กดิ์ ศรี แห งนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
สุราษฎรธานี และใหเกิดความเรียบรอยในการอยูรวมกันของนักศึกษา
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๙ จึง
เห็นสมควรใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีวาดวย วินัยและการ
ลงโทษนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“ผูปกครอง” หมายถึง บิดามารดา หรือผูแสดงตนเปนผูปกครองนักศึกษา
ขอ ๔ นักศึกษาตองรักษาวินัยโดยเครงครัด การกระทําผิดวินับจะตองไดรับโทษตามที่กําหนดไว
ตามขอบังคับนี้
ขอ ๕ นักศึกษาตองแตงกายสุภาพเรียบรอยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๖ นักศึกษาตองปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง เคารพ
ในสิทธิและหนาที่ของบุคคลอื่น มีศีลธรรมและจรรยามารยาทที่ดีงาม ไมปฏิบัติตนในทางที่นํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียชื่อเสีสียงและเกียรติยศศักดิ์ศรีแหงมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ นัก ศึก ษาตอ งรั กษาไวซึ่ งความสงบเรี ยบรอ ย ไมก อใหเ กิด ความแตกแยกสามัค คีห รื อ
ทะเลาะวิวาท
ขอ ๘ นักศึกษาตองปฏิบัติตนตอคณาจารยดวยความเคารพ สุภาพ ไมแสดงอาการกระดาง
กระเดื่องลบหลูดูหมิ่น ทั้งนี้หมายรวมถึงการแสดงออกตอเจาหนาที่อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก
สถานะ
ขอ ๙ นักศึกษาตองรักษาชื่อเสียงและเกียรติยศแหงตน มิใหไดชื่อวาเปนผูไมสุจริตและประพฤติชั่ว
ดังนี้
๙.๑ ทุจริตในการศึกษาหรือการสอบ
๙.๒ ประพฤติผิดและเสื่อมเสียในทางชูสาว
๙.๓ เลนการพนัน หรือประพฤติตนเปนคนเสเพล
๙.๔ เสพสุราเมรัย ของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดรายแรง
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๙.๕ กระทําผิดอาญา เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๑๐ การลงโทษนักศึกษาฐานกระทําผิดวินัย ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดี
มอบหมายที่จะดําเนินการตามความเหมาะสม มี ๔ สถาน ดังนี้
๑๐.๑ ตักเตือน
๑๐.๒ ภาคทัณฑ
๑๐.๓ พักการเรียน
๑๐.๔ ใหออก
ขอ ๑๑ การตักเตือน ใชสําหรับกรณีนักศึกษาไดกระทําผิดไมรายแรงและเมื่ออธิการบดีหรือผูที่
อธิการบดีมอบหมายเห็นเหมาะสม
ขอ ๑๒ การภาคทัณฑ ใชสําหรับกรณีนักศึกษาที่ไดกระทําความผิดซ้ํา หรือเคยถูกลงโทษโดยการ
ตักเตือนมาแลว และมหาวิทยาลัยเห็นวานักศึกษาผูนั้นสํานึกในการกระทําผิด
การภาคทัณฑใชทําเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อนักศึกษาผูกระทําผิดและแจงผูปกครองให
รับทราบการภาคทัณฑ นั้น
ขอ ๑๓ การพั ก การเรี ย น ใช สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ก ระทํ า ความผิ ด ร า ยแรง หรื อ เคยถู ก ลงโทษ
ภาคทัณฑมาแลว แตมหาวิทยาลัยเห็นวานักศึกษาผูนั้นอาจกลับตัวเปนผูประพฤติปฏิบัติดี
การลงโทษพักการเรียนใหแจงเปนลายลักษณอักษรและแจงผูปกครองรับทราบดวย
ขอ ๑๔ การใหออก ใชสําหรับนักศึกษาที่กระทําผิดรายแรง หรือเคยถูกลงโทษใหพักการเรียน
มาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคเรียน
ขอ ๑๕ การกระทําผิดที่ถือวารายแรง ไดแก การประพฤติตนผิดวินัย ซึ่งไมควรแกสภาพการเปน
นักศึกษาอยางยิ่ง กอใหเกิดความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และหลักศีลธรรมอันดีของ
สังคม
ขอ ๑๖ การลงโทษตามขอ ๑๐.๓ และ ๑๐.๔ มหาวิทยาลัยจะตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม
นอยกวา ๓ คน เพื่อดําเนินการสอบสวนใหไดขอเท็จจริงปรากฏชัดเจนกอนสั่งลงโทษ
การลงโทษตามขอ ๑๐.๒ มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคแรก
หรือไมก็ได
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีมีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติ หรือประกาศเกี่ยวกับวินัยและความประพฤติ
ของนักศึกษาที่ไมขัดตอขอบังคับนี้
ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ขอบังคับนีใ้ หอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙

(นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย การแตงกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.
พ ๒๕๔๙
…………………………..
เพื่อใหการแตงกายของนักศึกษา มีความเปนระเบียบเรียบรอย ประหยัดและดํารงไวซึ่งความเปน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)
( แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรรธานีในการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๙
จึงเห็นควรใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขอบังคับนี้เรียกวา "ขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การแตงกายของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙"
๒๕๔๙
ขอ ๒. ขอบังคับนี้ ใหใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓. นักศึกษาชายใหแตงกายในวันและเวลาเรียนปกติ ดังนี้
๓.๑ เสื้อ ใชเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง แขนสั้นหรือแขนยาว ผาเนื้อเรียบ หนาปานกลาง ไมมี
ลวดลาย ไมรัดรูป ลักษณะเปนเสื้อเชิ้ตปกแหลม คอตั้ง ผาหน
ห าตลอด มีกระเปาหนาอกซาย ๑ ใบ ใช
กระดุมสีเดียวกับเนื้อผา จํานวน ๕ เม็ด หามมวนพับแขนเสื้อ สวมทับชายเสื้อไวในกางเกง หามดึงเสื้อหยอน
จนบังเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
๓.๒ กางเกง ใชกางเกงขายาว แบบเรียบ ทรงสุภาพ สีน้ําเงินเขม สีกรมทา หรือสีดํา ไมมี
ลวดลาย ไมใช
ใชผายีนสหรือลูกฟูก มีหวงสําหรับสอดเข็มขัด ปลายขากางเกงยาวหุมขอเทาเมื่อสวมรองเทา ไม
พับขากางเกงออกดานนอก
๓.๓ รองเทาหุมสนสีดํา สีน้ําตาล หรือสีขาว หนังหรือผาใบ แบบสุภาพหุมปลายเทา
และหุมสน ไมมีลวดลายหรือแถบสีที่รองเทา หามใชรองเทาหนังกลับทุกชนิด
ถุงเทา ใชสีดํา น้ําเงิน กรมทา หรือน้ําตาล ไมมีลวดลาย
เข็มขัดหนังสีดํา มีหัวเข็มขัดทําดวยโลหะตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เนคไทสีแดงเขม ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอที่ ๔. นักศึกษาหญิงใหแตงกายในวันและเวลาเรียนปกติ ดังนี้
๔.๑ เสื้อ ใชเสื้อเชิ้ตปกปลายแหลม ผาสีขาวผาหนาตลอด แบบเรียบ แขนสั้นไมรัดรูป
ไมมีกระเปา สวนความยาวของตัวเสื้อใหกระโปรงทับไดโดยมิดชิด ติดกระดุมโลหะ ๔ เม็ด เครื่องหมายตรา
มหาวิทยาลัย ที่อกดานขวาติดเข็มโลหะเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย
๔.๒ กระโปรงสีน้ําเงิน กรมทา หรือดํา แบบและทรงสุภาพ ไมผาหนาหรือหลัง ใชซิบขาง
หรือหลัง ไมใชผายีนสหรือลูกฟูก สั้นเหนือเขาไมเกิน ๕ เซนติเมตร หรือยาวเหนือขอเทาไมต่ํากวา ๑๐
เซนติเมตร
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๔.๓ เข็ ม ขั ด หนั ง สี ดํ า หั ว เข็ ม ขั ด ทํ า ด ว ยโลหะตามแบบที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด
๔.๔ รองเทา ใชรองเทาหนังหรือผาใบหุมสนและปดปลายเทาสีดํา หรือสีน้ําตาล แบบ
เกลี้ยง สนสูงไมเกิน ๓ นิ้ว
ขอ ๕. การแตงกายในโอกาสพิเศษเฉพาะกรณี ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีตาง ๆ ดังนี้
๕.๑ นักศึกษาชาย
เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีน้ําเงิน แบบเรียบ ไมรัดรูป ไมมีลาย ทับชายเสื้อไวในกางเกง
กางเกงขายาวสีน้ําเงิน หรือกรมทา แบบและทรงสุภาพ
เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดทําดวยโลหะตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รองเทาหนังหุมสนสีดํา หรือสีน้ําตาล แบบสุภาพ สวมถุงเทา
เน็คไทสีแดงเขมตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๕.๒ นักศึกษาหญิง
(๑) เสื้ อ เชิ้ ต สี ข าวผ า หน า แบบเรี ย บ ไม รั ด รู ป ติ ด กระดุ ม โลหะเครื่ อ งหมาย
มหาวิทยาลัยและติดกระดุมคอ ทับชายเสื้อไวในกระโปรง ติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย บนอกเสื้อ
ดานขวา
(๒) กระโปรงสีน้ําเงิน หรือกรมทา แบบและทรงสุภาพ ยาวคลุมเขา ๕ เซนติเมตร
(๓) เข็ ม ขั ด หนั ง สี ดํ า หั ว เข็ ม ขั ด ทํ า ด ว ยโลหะตามแบบที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด
(๔) รองเทาหุมสนสีดําแบบสุภาพ
ขอ ๖. การแตงกายตามขอกําหนดของศาสนาใหแตงไดโดยอนุโลมตามความเหมาะสม
ขอ ๗. การแตงกายเวลาเรียนวิชาปฏิบัติการ และการแตงกายเพื่อใหสอดคลองกับวิชาชีพของ
บางคณะใหเปนไปตามประกาศของคณะ
ขอ ๘. การไวทรงผม
๘.๑ นักศึกษาชาย ใหไวผมทรงสุภาพ และไมไวหนวดเครา
๘.๒ นักศึกษาหญิง ใหไวผมทรงสุภาพ
ขอ ๙. การฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหเปนการกระทําผิดวินัยนักศึกษาและไดรับโทษตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวย วินัยและการลงโทษนักศึกษา
ขอ ๑๐. ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้และมีอํานาจออกคําสั่งหรือประกาศ เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
กรณีมีปญหาจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินจิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๙

(นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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เว็บไซตที่นักศึกษาควรทราบ

Suratthani Rajabhat University Website
www.sru.ac.th

Education System
Reg.sru.ac.th

e-Library
www.lib.sru.ac.th

IT Service (Computer Center)
cci.sru.ac.th

Language Center
lc.sru.ac.th

Multimedia Courseware
www.lms.sru.ac.th
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Student Affair
stu.sru.ac.th

Academic Support and Registration Office of SRU
regis.sru.ac.th

Student club registration
sru.ac.th/club/

Academy of Art and Culture
culture.sru.ac.th

e-journal
e-journal.sru.ac.th

Notification of Student Problems
www.sru.ac.th/complaint
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ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการจัดทําคูมือนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2557
1.
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน
ประโยชน คุปตกาญจนากุล
2.
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารยปราณี เพชรแกว
3.
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
รองประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย
ว ยศาสตราจารยประสงค หลําสะอาด
4.
นายธาตรี คําแหง
กรรมการ
(รองอธิ
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และศิษยเกาสัมพันธ)
5.
นายชัยราช จุลกัลป
กรรมการ
(หัวหนาสํานักงาน สภามหาวิทยาลัย)
6.
คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
7.
ดร.เกษร เมืองทิพย
กรรมการ
(รองผู
รองผูอํานวยการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
น
8.
นางกาญจนา เผือกคง
กรรมการ
(รองผู
รองผูอํานวยการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
น
9.
นายปริญญา นอยดอนไพร
กรรมการ
(รองผู
รองผูอํานวยการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
น
10.
นางณัฐพร นอยลัทธิ
กรรมการ
(สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน))
11.
นางสาวธิดารัตน ดํากุล
กรรมการ
(นิติกร)
12.
ผูชวยศาสตราจารยศริ วัฒน เฮงชัยโย
กรรมการและเลขานุการ
(ผูผูอํานวยการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
น
13.
นางอุบลรัตน ศิริพันธุ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
(หัวหน
วหนาสํานักงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
น
คณะผูจัดทํา :
กองบรรณาธิการ : ผูชวยศาสตราจารยศิรวัฒน เฮงชัยโย,
โย ดร.เกษร เมืองทิพย, นางกาญจนา เผือกคง,
นายปริญญา นอยดอนไพร, นางอุบลรัตน ศิริพันธุ, นางณัฐพร นอยลัทธี และเจาหนาที่ สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
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ออกแบบหนาปกและกราฟก :
นายปริญญา นอยดอนไพร, นายสุรเชษฐ บานเพิง, นายณัฐพล คุมกัน, นายปฏิภาณ พัฒนาเกษมพงศ
และนายณัฐวุฒิ ไกแกว
เอื้อเฟอภาพ :
นายแกลวทนง สอนสังข คณะครุศาสตร, ฝายสื่อสารองคกร และนายสุชาติ สิทธิวงษ กองพัฒนานักศึกษา
ออกแบบและจัดพิมพ :
………………………………………………………………………..
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“มารชราชภัฏสุราษฎรธานี”
คํารอง
ทํานอง
เรียบเรียง
ขับรอง

:
:
:
:

ยุพา พรหมศิร/ิ มนตรี นุชดอนไผ (ชนะการประกวดวันครู ป 2539-2541)
มนตรี นุชดอนไผ
ปราจีน ทรงเผา
ธีรนัยน ณ หนองคาย และหมู

ราชภัฏสุราษฎรธานี
เฉกเชนตาปไมแหงฉันใด
ราชภัฏสุราษฎรผงาดยิ่ง
คุณธรรมความดีอีกวิชาการ
ลัญจกรสัญลักษณสูงคา
โพธิญาลัยเปรียบประดุจดังแสง
ราชภัฏสุราษฎรธานี
เมืองคนดีแหลงคุณธรรม

ศูนยรวมชีวีพี่นองทั้งหลาย
ราชภัฏยิ่งใหญจะอยูไปตลอดกาล
ศูนยรวมทุกสิ่งคุณคามหาศาล
เชี่ยวชาญเปนเลิศ ชูเชิดเทิดฟา-แดง
พระราชทานจากราชาปวงประชาหวงแหน
สวางไปทุกดินแดน แหงปญญาคูสถาบัน
สวยงามดวยธรรมชาติที่มีสีสัน
พรอมนําประเทศไทยกาวไกลชัยชโย
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