ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (2) มาตรา
56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2548 เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
มีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548"
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บงั คับแก่นกั ศึกษาทีเ่ ริม่ เข้าศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2548 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสัง่ หรือประกาศอืน่ ใดทีก่ ำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือทีข่ ดั หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ขอ้ บังคับนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายความว่า
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
"คณะ"
หมายความว่า
คณะวิชา และหน่วยงานเทียบเท่าคณะทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
"คณบดี"
หมายความว่า
หัวหน้าผู้ที่มีความรับผิดชอบงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
"ภาควิชา"
หมายความว่า
สาขาวิชาของคณะ ซึง่ อาจจะมีหลายสาขาวิชาก็ได้
"หัวหน้าภาควิชา"
หมายความว่า
หัวหน้าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานของภาควิชา
"อาจารย์ทป่ี รึกษา" หมายความว่า
อาจารย์ผทู้ ม่ี หาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาประจำตัวนักศึกษาแต่ละคน
"ค่าลงทะเบียนรายวิชา" หมายความว่า
ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียน
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มอี ำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
หมวด 1
ระบบการศึกษา
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาระดับปริญญาตรีไว้ดงั ต่อไปนี้
6.1 การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการศึกษาระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาในหนึง่ ปีออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาทีห่ นึง่
และภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น เป็นภาคการศึกษาไม่บงั คับ ยกเว้นหลักสูตรทีก่ ำหนดให้ตอ้ งศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอ้ นด้วย
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6.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยทีแ่ สดงปริมาณการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้นกั ศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
6.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ทีใ่ ช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ทีใ่ ช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.3 การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
6.3.1 หลักสูตรปริญญาตรี
6.3.2 หลักสูตรปริญญาตรีตอ่ เนือ่ ง
6.4 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น
6.4.1 นักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาทีศ่ กึ ษาเต็มเวลา
6.4.2 นักศึกษาหลักสูตรภาคค่ำ หมายถึง นักศึกษาทีศ่ กึ ษาไม่เต็มเวลา และมีกำหนดการเรียนนอกเวลาราชการ
6.4.3 นักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาทีศ่ กึ ษาในหลักสูตรซึง่ มหาวิทยาลัยจัดให้มรี ะบบการเรียน การสอน และสภาพการศึกษา
เป็นเฉพาะ
หมวด 2
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษาและการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 7 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
7.1 หลักสูตรปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตำ่ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทีไ่ ด้รบั
การรับรองวิทยฐานะแล้ว
7.2 หลักสูตรปริญญาตรีตอ่ เนือ่ ง ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตำ่ กว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ทีไ่ ด้รบั การรับรองวิทยฐานะแล้ว
7.3 ไม่เป็นผูม้ โี รคติดต่อร้ายแรง โรคทีส่ งั คมรังเกียจ หรือโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7.4 ไม่เป็นผูม้ คี วามประพฤติเสือ่ มเสีย
7.5 มีผรู้ บั รองและมีภมู ลิ ำเนาทีพ่ กั อยูเ่ ป็นหลักแหล่ง ซึง่ สามารถติดต่อได้
ข้อ 8 การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา กระทำโดยวิธใี ดวิธหี นึง่ ดังต่อไปนี้
8.1 การสอบคัดเลือกร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
8.2 การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
8.3 การคัดเลือกด้วยวิธเี ทียบโอน
8.4 การรับเข้าตามโครงการพิเศษ
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หมวด 3
การขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ข้อ 9 ผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ต้องขึน้ ทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ม่ี หาวิทยาลัยกำหนด โดยจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
เมือ่ ได้ขน้ึ ทะเบียนนักศึกษา และทำการลงทะเบียนเรียนชำระเงินค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมแล้ว กรณีทไ่ี ม่อาจขึน้ ทะเบียนนักศึกษาตามวันเวลาทีก่ ำหนด จะต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานทะเบียนก่อนวันขึ้นทะเบียน และจะต้องทำการขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดภายหลัง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ในการเป็นนักศึกษา
หมวด 4
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 10 นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา และจำนวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่มีการเพิ่มหรือลด
รายวิชาใด
ข้อ 11 การลงทะเบียนเรียน จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา และหากรายวิชาใดทีห่ ลักสูตรกำหนดให้ตอ้ งเคยศึกษาหรือสอบไล่ได้รายวิชาพืน้ ฐาน
หรือรายวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องเคยศึกษาหรือสอบไล่ได้รายวิชาพืน้ ฐานหรือรายวิชาบังคับก่อนนัน้ เรียบร้อยแล้ว จึงจะมีสทิ ธิล์ งทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ได้
ข้อ 12 นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 14 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ 7 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ใน
การลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคการศึกษานัน้ และจะต้องยืน่ ขอลาพักการศึกษาเพือ่ รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นเรื่องขอลาพักการศึกษาต่อสำนักงานทะเบียนภายใน 8 สัปดาห์ นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคฤดูรอ้ น มิฉะนัน้ จะพ้นสภาพนักศึกษา
ข้อ 14 มหาวิทยาลัยอาจประกาศปิดรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือกลุ่มเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของรายวิชา หรืออาจจำกัดจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาใด
วิชาหนึ่งหรือกลุ่มเรียนใดกลุ่มเรียนหนึ่งได้ ทั้งนี้การประกาศปิดรายวิชาหรือกลุ่มเรียนใดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปแล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
อืน่ หรือกลุม่ เรียนอืน่ ทดแทนหรือขอเพิกถอนเพือ่ โอนเงินค่าหน่วยกิตไปภาคการศึกษาถัดไป
ข้อ 15 จำนวนหน่วยกิตทีล่ งทะเบียนเรียน
15.1 นักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
15.2 นักศึกษาหลักสูตรภาคค่ำ ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 18 หน่วยกิต และในภาคการศึกษา
ฤดูรอ้ นไม่เกิน 9 หน่วยกิต
15.3 นักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ ต้องลงทะเบียนเรียนตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา
15.4 นักศึกษาสภาพรอพินจิ ให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ดงั นี้
15.4.1 นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคการศึกษา
ฤดูรอ้ นจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
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15.4.2 นักศึกษาภาคค่ำ ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิต และในภาคการศึกษา
ฤดูรอ้ นจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ข้อ 16 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนสูงกว่าหน่วยกิตทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต เฉพาะกรณีทเ่ี ป็นการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
ทีค่ าดว่าจะสำเร็จการศึกษาเท่านัน้ โดยต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
ข้อ 17 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ำซ้อนกัน ให้นับผลคะแนนสอบเพียงรายวิชาเดียว โดยรายวิชาที่ซ้ำซ้อนนั้นจะได้รับการบันทึก W
และไม่มีสิทธิ์ขอคืนหรือโอนค่าหน่วยกิต
ข้อ 18 ในกรณีทน่ี กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าทีก่ ำหนดในข้อ 15 จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
หมวด 5
การขอเพิม่ รายวิชาและขอเพิกถอนรายวิชา
ข้อ 19 การขอเพิม่ และการขอเพิกถอนรายวิชา
19.1 การขอเพิม่ รายวิชา จะกระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
โดยการเพิม่ รายวิชานัน้ จะต้องไม่เกินกว่าจำนวนหน่วยกิตทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
19.2 การขอเพิกถอนรายวิชา จะกระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
จะไม่บันทึกรายวิชาที่ขอเพิกถอนในใบรายงานผลการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับการโอนเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เพิกถอนไปใช้ในรายวิชาที่ขอเพิ่มหรือใช้ใน
ภาคการศึกษาถัดไปทีล่ งทะเบียนเรียนได้เต็มจำนวน
19.3 การขอเพิกถอนรายวิชาภายหลัง 2 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายหลัง 1 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูรอ้ น รายวิชาทีเ่ พิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W และนักศึกษาไม่มสี ทิ ธิข์ อคืนหรือโอนค่าหน่วยกิต
19.4 การขอเพิกถอนรายวิชาหลังจากทีก่ ำหนดตามข้อ 19.3 รายวิชาทีเ่ พิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ F และนักศึกษาไม่มสี ทิ ธิข์ อคืนหรือโอนค่าหน่วยกิต
19.5 การขอเพิม่ รายวิชาและการขอเพิกถอนรายวิชา จะต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
หมวด 6
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
1

ข้อ 20 การวัดผลการศึกษา ดำเนินการดังนี้
20.1 การวัดผลการศึกษาเป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารย์ผสู้ อนหรือผูท้ ค่ี ณะเจ้าของรายวิชากำหนด ซึง่ อาจกระทำโดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผูเ้ รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธอี น่ื ตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
20.2 หากเวลาเรียนของนักศึกษาไม่ถงึ ร้อยละ 80 ในรายวิชาใด อาจถูกตัดสิทธิส์ อบพร้อมกับบันทึก "W" ในรายงานผลการศึกษา

1

ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ขอ้ ความดังทีพ่ มิ พ์ไว้นแ้ี ทน
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20.3 กรณีทน่ี กั ศึกษาขาดสอบกลางภาคหรือปลายภาค เนือ่ งจากเจ็บป่วยหรือมีเหตุสดุ วิสยั ให้นกั ศึกษายืน่ คำร้องต่อสำนักงานทะเบียนภายใน 10 วันทำการ
นับจากวันทีข่ าดสอบนัน้ เพือ่ ขออนุมตั ถิ อนรายวิชาทีข่ าดสอบ โดยได้สญ
ั ลักษณ์ W
หากนักศึกษาประสงค์จะสอบชดเชย มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยเท่านั้น โดยให้นักศึกษาหรือผู้ปกครองยื่นคำร้อง
พร้อมหลักฐานประกอบต่อสำนักงานทะเบียนภายใน 10 วันทำการ หลังจากการได้รบั อนุมตั ิ โดยดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด
ข้อ 21 การประเมินผลการศึกษา
21.1 การคิดคะแนน ให้คดิ คะแนน ดังนี้
21.1.1 การสอบกลางภาคและคะแนนทำการต่างๆ รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 40
21.1.2 การสอบปลายภาค คิดคะแนนอย่างต่ำร้อยละ 60
21.1.3 หากอาจารย์ผสู้ อนเห็นสมควรให้คดิ คะแนนแตกต่างไปจากข้อ 21.1.1 และ 21.1.2 ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
21.2 ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้มกี ารประเมินเป็นสัญลักษณ์ ทีม่ คี า่ ระดับคะแนน จำนวน 8 ระดับ ดังนี้
สัญลักษณ์
ค่าระดับคะแนน
ความหมาย
A
4.0
ดีเยีย่ ม
(Excellent)
B+
3.5
ดีมาก
(Very Good)
B
3.0
ดี
(Good)
C+
2.5
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C
2.0
พอใช้
(Fair)
D+
1.5
เกือบพอใช้ (Almost Fair)
D
1.0
อ่อน
(Poor)
F
0.0
ตก
(Failure)
21.3 ในกรณีทไ่ี ม่สามารถประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ทม่ี คี า่ ระดับคะแนนตาม ข้อ 21.2 ให้ใช้สญ
ั ลักษณ์ทไ่ี ม่มคี า่ ระดับดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
I
ยังไม่สมบูรณ์
(Incomplete)
S
พอใจ
(Satisfactory)
U
ไม่พอใจ
(Unsatisfactory)
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)
AU
การร่วมเรียน
(Audit)
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21.4 สัญลักษณ์ I หมายความว่า การวัดผลยังไม่สมบูรณ์และจะกระทำได้ ดังต่อไปนี้
21.4.1 การให้ I จะกระทำได้ในกรณีทก่ี ารวัดผลไม่สมบูรณ์ ซึง่ ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องทางวิชาการของนักศึกษา และอาจารย์ผสู้ อนเห็นสมควร
ให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือโดยความเห็นชอบของคณบดีในกรณีของคณะทีไ่ ม่มภี าควิชา
21.4.2 นักศึกษาต้องทำการศึกษาให้สมบูรณ์ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป อาจารย์ผู้สอนอาจขอขยายเวลารอผลการศึกษา
ได้โดยความเห็นชอบของคณบดี และอธิการบดีอนุมตั ิ ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เกิน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนัน้ สัญลักษณ์ I จะเปลีย่ นเป็น F หรือ U แล้วแต่กรณี
โดยอัตโนมัติ และให้บนั ทึกผลการศึกษาในภาคการศึกษาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานัน้
21.5 สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง การเรียนเป็นทีน่ า่ พอใจ นักศึกษาสอบผ่านวิชานัน้
21.6 สัญลักษณ์ U (Unsatisfactory) หมายถึง การเรียนไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำเพือ่ เปลีย่ น U เป็น S
21.7 สัญลักษณ์ W (Withdrawal) หมายถึง การขอเพิกถอนรายวิชาโดยได้รบั อนุมตั หิ รือถูกมหาวิทยาลัยเพิกถอนรายวิชา และไม่นบั หน่วยกิต โดยการให้
W มีเกณฑ์ ดังนี้
21.7.1 นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานัน้ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในเรือ่ งการขอเพิกถอนรายวิชา
21.7.2 นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานัน้ เนือ่ งจากขาดสอบและได้รบั อนุมตั ใิ ห้เพิกถอนภายในเวลาทีก่ ำหนด
21.7.3 นักศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษาหลังจากทีไ่ ด้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาทีข่ อลาพัก
21.8 สัญลักษณ์ AU (Audit) หมายถึง เป็นการร่วมเรียนโดยไม่นบั เป็นหน่วยกิต แต่อาจให้มกี ารวัดผลและประเมินผลการเรียนเพือ่ ขอรับสัมฤทธิบตั ร
21.9 นักศึกษาทีม่ ผี ลการศึกษาในระดับ D ขึน้ ไปหรือได้ S ตามแต่กรณีถอื ว่า สอบได้ในรายวิชานัน้ ยกเว้นรายวิชาทีก่ ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในหลักสูตร
ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนซ้ำ
22.1 นักศึกษาทีส่ อบได้สญ
ั ลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำจนกว่าจะสอบได้
22.2 นักศึกษาทีส่ อบได้สญ
ั ลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาเอกเลือก (Major Elective) หรือรายวิชาโทเลือก (Minor Elective) หรือรายวิชาเลือกเสรี
(Free Elective) จะลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ ซ้ำอีก หรือเลือกวิชาอืน่ แทนได้ โดยขออนุมตั ลิ งทะเบียนและเปลีย่ นรายวิชาจากคณบดีคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัด
ข้อ 23 การลงทะเบียนเรียนเพือ่ ปรับคะแนนเฉลีย่ สะสม สามารถกระทำได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้
23.1 นักศึกษาลงทะเบียนวิชาอืน่ นอกเหนือจากทีห่ ลักสูตรกำหนด และเป็นรายวิชาเปิดสอนในระดับเดียวกับหลักสูตรทีน่ กั ศึกษาศึกษา
23.2 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาทีไ่ ด้สญ
ั ลักษณ์ D หรือ D+ ให้นำผลการศึกษาครัง้ สุดท้าย มาคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
ข้อ 24 การนับหน่วยกิตสะสม (Credit Earned) เพือ่ ให้ครบหลักสูตร คือ การนับหน่วยกิตของรายวิชาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านเท่านัน้ ในกรณีท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วยกิตที่สอบผ่านเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว โดยให้นำผลการศึกษาครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้นมาใช้
ในการคำนวณคะแนนเฉลีย่ สะสม
ข้อ 25 การคำนวณคะแนนเฉลีย่ ประจำภาค (Grade Point Average, GPA) ให้คำนวณจากผลการศึกษาทุกรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ ๆ
โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของทุกรายวิชาทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์คา่ ระดับคะแนนในภาคการศึกษานัน้ ๆ
ข้อ 26 การคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA) ให้คำนวณจากผลการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคสุดท้าย
โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกวิชาหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของทุกวิชา โดยให้นำผลการศึกษาครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้นมาใช้
ในการคำนวณคะแนนเฉลีย่ สะสม ทัง้ นีไ้ ม่นำวิชาทีไ่ ด้สญ
ั ลักษณ์ S มาคำนวณ นักศึกษาทีล่ งทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึง่ ครัง้ ให้นบั หน่วยกิตเพียงครัง้ เดียว
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หมวด 7
สถานะการเรียนและสภาพนักศึกษา

1

ข้อ 27 การเทียบชัน้ ปีของนักศึกษา ให้เทียบจากจำนวนหน่วยกิตทีส่ อบได้ ดังนี้
27.1 หลักสูตรปริญญาตรี
27.1.1 นักศึกษาสอบได้ตำ่ กว่า 32 หน่วยกิต เทียบเท่าชัน้ ปีท่ี 1
27.1.2 นักศึกษาสอบได้ตง้ั แต่ 32 หน่วยกิตขึน้ ไป แต่ตำ่ กว่า 64 หน่วยกิต เทียบเท่าชัน้ ปีท่ี 2
27.1.3 นักศึกษาสอบได้ตง้ั แต่ 64 หน่วยกิตขึน้ ไป แต่ตำ่ กว่า 96 หน่วยกิต เทียบเท่าชัน้ ปีท่ี 3
27.1.4 นักศึกษาสอบได้ตง้ั แต่ 96 หน่วยกิตขึน้ ไป แต่ตำ่ กว่า 150 หน่วยกิต เทียบเท่าชัน้ ปีท่ี 4
27.1.5 นักศึกษาสอบได้ตง้ั แต่ 150 หน่วยกิตขึน้ ไป เทียบเท่าชัน้ ปีท่ี 5
27.2 หลักสูตรต่อเนื่อง
27.2.1 นักศึกษาสอบได้ตำ่ กว่า 40 หน่วยกิต เทียบเท่าชัน้ ปีท่ี 3
27.2.2 นักศึกษาสอบได้ตง้ั แต่ 40 หน่วยกิตขึน้ ไป เทียบเท่าชัน้ ปีท่ี 4
2
ข้อ 28 การจำแนกสถานะการเรียนของนักศึกษา จะกระทำเมือ่ สิน้ ภาคการศึกษา และนักศึกษาได้ทำการ ศึกษาไปแล้วเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยจำแนกเป็น
28.1 สถานะการเรียนปกติ หมายถึง นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลีย่ สะสม (CGPA) ไม่ตำ่ กว่า 1.75
28.2 สถานะการเรียนรอพินจิ หมายถึง นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลีย่ สะสม (CGPA) ต่ำกว่า 1.75
3
ข้อ 29 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีตอ่ เนือ่ งไม่มสี ถานะการเรียนรอพินจิ
4
ข้อ 30 การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีตอ่ ไปนี้
30.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
30.2 สอบได้คะแนนเฉลีย่ สะสม (CGPA) ต่ำกว่า 1.50 เมือ่ สิน้ ปีการศึกษา ยกเว้นปีแรกทีเ่ ข้าศึกษา
30.3 มีระยะเวลาศึกษาครบตามข้อบังคับทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
30.4 ใช้หลักฐานปลอมในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
30.5 ขาดคุณสมบัตใิ นการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
30.6 ขาดการลงทะเบียนและไม่ได้ลาพักการศึกษา เป็นเวลาสองภาคการศึกษาปกติตดิ ต่อกัน
30.7 มหาวิทยาลัยสัง่ ให้พน้ สภาพนักศึกษาด้วยเหตุกระทำผิดทางวินยั อย่างร้ายแรง
30.8 ลาออก
30.9 ตาย

1, 2, 3, 4

ความเดิมถูกยกเลิก โดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ข้อความดังที่พิมพ์ไว้นี้แทน
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หมวด 8
ระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 31 กำหนดระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
31.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
31.1.1 หลักสูตรภาคปกติ สำเร็จการศึกษาได้ไม่กอ่ น 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
31.1.2 หลักสูตรภาคค่ำ และภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาได้ไม่กอ่ น 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
31.2 หลักสูตรปริญญาตรีตอ่ เนือ่ ง
31.2.1 หลักสูตรภาคปกติ สำเร็จการศึกษาได้ไม่กอ่ น 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
31.2.2 หลักสูตรภาคค่ำและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาได้ไม่กอ่ น 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
31.3 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
31.3.1 หลักสูตรภาคปกติ สำเร็จการศึกษาได้ไม่กอ่ น 8 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
31.3.2 หลักสูตรภาคค่ำและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาได้ไม่กอ่ น 9 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 15 ปีการศึกษา
หมวด 9
การย้ายคณะ เปลีย่ นภาควิชา หรือรอบเวลาเรียน
ข้อ 32 การย้ายคณะ หรือสาขาวิชา หรือรอบเวลาเรียนของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในคณะหรือภาควิชาหรือสาขาวิชาเดิมมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา
32.1 ให้นกั ศึกษายืน่ คำร้องขอย้ายคณะหรือเปลีย่ นภาควิชาหรือสาขาวิชา โดยอยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณบดีทเ่ี กีย่ วข้องพิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นีต้ อ้ งดำเนินการ
ให้เสร็จสิน้ ก่อนการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษานัน้ ๆ
32.2 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ยา้ ยคณะหรือเปลีย่ นภาควิชาหรือสาขาวิชาจะต้องแสดงความจำนงขอโอนหน่วยกิตรายวิชาทีไ่ ด้ศกึ ษามาแล้ว เพือ่ นำมา
คำนวณหาค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม และการคำนวณคะแนนเฉลีย่ สะสมใหม่ จะคำนวณเมือ่ คะแนนของคณะหรือภาควิชาหรือสาขาวิชาใหม่ได้แสดงผลการเรียนแล้ว
32.3 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อเกณฑ์คุณสมบัติการเข้าศึกษาที่หลักสูตรกำหนด
32.4 จะต้องมีเวลาศึกษาวิชาในหลักสูตรของคณะใหม่ หรือสาขาวิชาใหม่ซง่ึ ขอย้ายเข้าศึกษาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ จึงจะมีสทิ ธิ์
สำเร็จการศึกษา
หมวด 10
การลาพักการศึกษา
ข้อ 33 การลาพักการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ในกรณีทน่ี กั ศึกษามีความประสงค์จะไม่ลงทะเบียนหรือไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษา หลังจากทีไ่ ด้ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยแล้ว อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดย
33.1 นักศึกษาอาจยืน่ คำร้องขออนุมตั ลิ าพักการศึกษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้
33.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
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33.1.2 ได้รบั ทุนแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอืน่ ใดทีม่ หาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
33.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสัง่ แพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน
33.1.4 มีเหตุจำเป็นส่วนตัว หรือมีเหตุสดุ วิสยั อันสมควรได้รบั พิจารณาให้ลาพักการศึกษาได้ ทัง้ นีใ้ ห้นกั ศึกษายืน่ คำร้องโดยเร็วทีส่ ดุ
33.2 การลาพักการศึกษา ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาต่อคณบดีได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
หากนักศึกษามีความจำเป็นทีจ่ ะขอลาพักต่อไปอีกให้ขออนุมตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษจากอธิการบดี
33.3 การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นบั ระยะเวลาทีข่ อลาพักการศึกษาทุกครัง้ อยูใ่ นระยะเวลาการศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นกรณีลาพักการศึกษา
เนือ่ งจากถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
33.4 นักศึกษาจะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ทุกภาคการศึกษาปกติทล่ี าพักการศึกษา
33.5 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา เมือ่ จะกลับเข้าศึกษาต่อ ต้องทำคำร้องเพือ่ ขออนุมตั ลิ งทะเบียนรายวิชาต่อคณบดีคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัด
33.6 เมือ่ นักศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้กลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มสี ถานภาพนักศึกษาเช่นเดียวกับก่อนได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา
หมวด 11
การเทียบเท่าวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ข้อ 34 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย
34.1 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ให้กระทำภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
34.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ คยศึกษาในมหาวิทยาลัย
34.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีบ่ รรจุในหลักสูตรของคณะหรือสาขาวิชาทีข่ อเทียบ
34.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีม่ เี นือ้ หาสาระครอบคลุม ไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีข่ อเทียบ
34.1.4 เป็นรายวิชาทีไ่ ด้สญ
ั ลักษณ์หรือระดับคะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะหรือสาขาวิชาในหลักสูตรทีข่ อเทียบ
34.1.5 จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต นับรวมกันแล้วไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
ที่รับโอนเข้าศึกษา
34.1.6 นักศึกษาต้องศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และลงทะเบียนเรียนโดยมีผลการศึกษาในหลักสูตรทีร่ บั โอนเข้าศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต แต่ไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั ปริญญาเกียรตินยิ ม
34.1.7 การเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ จะต้องไม่เกินชัน้ ปี และภาคการศึกษาทีม่ นี กั ศึกษาศึกษาอยู่
34.1.8 ให้นกั ศึกษายืน่ คำร้องขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตต่อสำนักงานทะเบียนให้เสร็จสิน้ ก่อนการลงทะเบียนประจำภาคการศึกษานัน้ ๆ
ข้อ 35 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอืน่
35.1 คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ขอโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น
35.1.1 เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึน้ ไป
35.1.2 เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าในหลักสูตรทีท่ บวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการ
หรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี ำนาจตามกฎหมายรับรอง
35.1.3 ไม่เป็นผูถ้ กู คัดชือ่ ออกหรือถูกไล่ออกหรือให้พน้ สภาพนักศึกษา ด้วยเหตุถกู ลงโทษทางวินยั จากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน
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35.2 การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอืน่ ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
35.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าทีท่ บวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
35.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีม่ เี นือ้ หาสาระครอบคลุม ไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
35.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีส่ อบไล่ได้ ไม่ตำ่ กว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
35.2.4 จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีข่ อโอนหน่วยกิตนับรวมกันแล้วต้องไม่เกินสามในสีข่ องจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
ทีร่ บั โอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
35.2.5 รายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีเ่ ทียบโอนมาจากสถาบันอืน่ จะไม่นำมาคำนวณระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม ยกเว้นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีเ่ ทียบโอน
หน่วยกิต จากกรณีศกึ ษาข้ามสถาบัน
35.2.6 การเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิต จะกระทำได้ไม่เกินชัน้ ปี และภาคการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยได้รบั อนุญาต ให้มนี กั ศึกษาอยูต่ ามหลักสูตร
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว
35.3 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปีการศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนและมีผลการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิตจึงจะ
มีสทิ ธิส์ ำเร็จการศึกษา แต่ไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั ปริญญาเกียรตินยิ ม
35.4 ให้นกั ศึกษายืน่ คำร้องขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ทีส่ ำนักงานทะเบียนภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั เปิดภาคการศึกษาแรกทีน่ กั ศึกษาเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
ข้อ 36 การเทียบโอนความรูแ้ ละการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสูก่ ารศึกษาในระบบ
36.1 คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิข์ อเทียบโอนความรูแ้ ละการให้หน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำหนด
36.2 การเทียบโอนความรูแ้ ละการให้หน่วยกิตให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
36.2.1 การเทียบความรูจ้ ะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาตามหลักสูตร และระดับการศึกษาทีเ่ ปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
36.2.2 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การตัดสินของการประเมิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำหนด
36.2.3 ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ตำ่ กว่าสัญลักษณ์ C หรือระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสำหรับรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาระดับปริญญาตรี
จึงจะให้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชานัน้ แต่จะไม่ให้สญ
ั ลักษณ์ และไม่มกี ารนำมาคิดคะแนนผลการเรียน หรือคำนวณระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
36.2.4 การบันทึกผลการเรียนให้บนั ทึกตามวิธกี ารประเมิน
36.2.5 การเทียบรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้เทียบโอนหน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสี่
ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาที่ขอเทียบ
36.2.6 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
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หมวด 12
การศึกษาข้ามสถาบัน
ข้อ 37 นักศึกษาข้ามสถาบัน หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาเพือ่ ศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาเพือ่ ศึกษากับมหาวิทยาลัย
ข้อ 38 การลงทะเบียนเรียนเพือ่ ศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอืน่ มีเกณฑ์ดงั นี้
38.1 เป็นนักศึกษาทีล่ งทะเบียนในภาคการศึกษานัน้ เป็นภาคสุดท้ายทีจ่ ะสำเร็จการศึกษาและมหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอนรายวิชานัน้
38.2 สถาบันอุดมศึกษาทีน่ กั ศึกษาขอศึกษาข้ามสถาบันต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีท่ บวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษาแล้ว และมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและรับรองระบบการวัดผล
38.3 นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิด์ งั กล่าวต้องยืน่ คำร้องทีส่ ำนักงานทะเบียนก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์ เพือ่ ขออนุมตั จิ ากรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
38.4 รายวิชาทีน่ กั ศึกษาขอศึกษาข้ามสถาบันต้องมีเนือ้ หาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องรายวิชาของมหาวิทยาลัย
38.5 จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่เรียนข้ามสถาบันการศึกษานับรวมแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้
นักศึกษาลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา และมีรายวิชาทีข่ อเรียนข้ามสถาบันได้ไม่เกิน 2 รายวิชา
38.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเพื่อศึกษาข้ามสถาบันต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงทะเบียนของสถาบันที่นักศึกษาไป
ลงทะเบียนเรียน
38.7 นักศึกษาต้องติดตามผลการศึกษา เพือ่ ให้สถาบันนัน้ ๆ จัดส่งรายงานผลการศึกษาโดยตรงต่อมหาวิทยาลัย
38.8 กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน หากรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันมีเวลาเรียนซ้ำซ้อนกับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ทีม่ หาวิทยาลัยจะได้รบั อนุญาตให้นบั ผลคะแนนสอบเฉพาะรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนทีม่ หาวิทยาลัยเท่านัน้
ข้อ 39 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษาจากสถาบันอืน่ เพือ่ ศึกษากับมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์ ดังนี้
39.1 เป็นผูท้ ก่ี ำลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
39.2 นักศึกษาต้องยืน่ คำร้องต่อสำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์ เพือ่ ขออนุมตั จิ ากรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
39.3 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียนเรียนจะต้องชำระค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ
หมวด 13
นักศึกษาพิเศษ
ข้อ 40 นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูท้ ป่ี ระสงค์ขอเข้าศึกษาในรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ขอรับปริญญาบัตร
ข้อ 41 การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ สามารถดำเนินการได้ดงั นี้
41.1 ให้ผสู้ มัครยืน่ คำร้องขอเป็นนักศึกษาพิเศษต่อสำนักงานทะเบียนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยระบุรายวิชาทีจ่ ะขอเข้าศึกษา
และวัตถุประสงค์ในการขอเข้าศึกษา
41.2 เมือ่ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าศึกษาแล้ว ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยชำระค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม ตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
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41.3 การวัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาพิเศษลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับการวัดและประเมินผลการศึกษา
41.4 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้สมั ฤทธิบตั ร หรือบันทึกการวัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชานัน้ หรือทุกรายวิชาทีน่ กั ศึกษาพิเศษลงทะเบียนเรียน
ในใบรายงานรับรองผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึง่ หรือทัง้ สองอย่างก็ได้
หมวด 14
การสำเร็จการศึกษา
ข้อ 42 การขอสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาสุดท้ายทีค่ าดว่าจะสำเร็จการศึกษา เมือ่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียน รายวิชาต่างๆ ครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร
และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ให้นกั ศึกษาแจ้งขอสำเร็จการศึกษาต่อสำนักงานทะเบียนภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด
ข้อ 43 การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญา นักศึกษาทีจ่ ะได้รบั ประกาศนียบัตรอนุปริญญาและปริญญา จะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
43.1 ประกาศนียบัตร
43.1.1 ออกให้แก่ผสู้ ำเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตรทีม่ หาวิทยาลัยจัดขึน้ หรือโดยความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก
43.1.2 เป็นผูเ้ ข้าศึกษาหรือฝึกอบรม โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร
43.1.3 มีผลสัมฤทธิข์ องการประเมิน (หากมี) อยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
43.2 ระดับอนุปริญญา
43.2.1 สอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ก่อนถึงขัน้ ได้รบั ปริญญาตรีทไ่ี ด้รบั อนุมตั ใิ ห้มอี นุปริญญา และได้ระดับ
คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตำ่ กว่า 2.00 หรือ
43.2.2 สอบได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกว่าเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี แต่ไม่ตำ่ กว่า 1.75
43.2.3 นักศึกษาทีโ่ อนมาจากสถาบันอืน่ ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
43.2.4 มีความประพฤติดี และไม่มหี นีส้ น้ิ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
43.3 ระดับปริญญาตรี
43.3.1 สอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาและครบทุกรายวิชาทีก่ ำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรี
43.3.2 มีระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม (CGPA) ของรายวิชาทัง้ หมดทีน่ กั ศึกษาได้ศกึ ษาไม่ตำ่ กว่า 2.00
43.3.3 มีผลการศึกษาไม่ตำ่ กว่า C ในรายวิชาทีห่ ลักสูตรกำหนด
43.3.4 มีความประพฤติดี และไม่มหี นีส้ นิ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
43.3.5 นักศึกษาทีโ่ อนหน่วยกิตมาจากสถาบันอืน่ ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ 44 สภามหาวิทยาลัยจะเป็นผูอ้ นุมตั กิ ารสำเร็จการศึกษาและการให้อนุปริญญาและปริญญา
ข้อ 45 การให้ปริญญาตรีเกียรตินยิ ม นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ มต้องมีผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
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45.1 ปริญญาเกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ให้แก่นกั ศึกษาที่
45.1.1 สอบได้ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร และมีระยะเวลาเรียนอย่างมากไม่เกินจำนวนภาคศึกษาปกติติดต่อกันตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
45.1.2 สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป
45.1.3 ไม่เคยสอบตกหรือไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใดของมหาวิทยาลัย
45.1.4 นักศึกษาทีม่ กี ารเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอืน่ ไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั ปริญญาเกียรตินยิ มอันดับหนึง่
45.2 ปริญญาเกียรตินยิ มอันดับสอง ให้แก่นกั ศึกษาที่
45.2.1 สอบได้ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร และมีระยะเวลาเรียนอย่างมากไม่เกินจำนวนภาคการศึกษาปกติตดิ ต่อกันตามทีก่ ำหนดไว้ในหลักสูตร
ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
45.2.2 สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 3.25 แต่ไม่ถงึ 3.50
45.2.3 ไม่เคยสอบตกหรือไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใดของมหาวิทยาลัย
45.2.4 นักศึกษาทีม่ กี ารเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอืน่ ไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั เกียรตินยิ มอันดับสอง
ข้อ 46 การประกาศเกียรติคณ
ุ ผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาหลักสูตรต่อเนือ่ ง จะได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ผลการเรียนดีเด่นต้องมีผลการศึกษาดังนี้
46.1 สอบได้ทกุ รายวิชาตามหลักสูตรต่อเนือ่ ง และมีระยะเวลาการเรียนอย่างมากไม่เกินจำนวนภาคการศึกษาปกติตดิ ต่อกันตามทีก่ ำหนดไว้ในหลักสูตร
โดยไม่นบั ภาคการศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพัก
46.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป
46.3 ไม่เคยสอบตกหรือไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใดของมหาวิทยาลัย
46.4 นักศึกษาทีม่ กี ารเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอืน่ ไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ ผลการเรียนดีเด่น
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจติ ร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ว่าด้วยการศึกษาปริญญาทีส่ อง
พ.ศ. 2544
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุมว่าด้วยการศึกษาปริญญาทีส่ องให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2544 เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2544 มีมติให้วาง
ระเบียบไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษาปริญญาทีส่ อง พ.ศ. 2544”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ช้บงั คับตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2544 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษาปริญญาทีส่ อง พ.ศ. 2533 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสัง่ หรือ ประกาศอืน่ ใดทีก่ ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาที่สอง
4.1 เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาไม่ตำ่ กว่าขัน้ ปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทีไ่ ด้รบั รองวิทยฐานะ หรือรับรองปริญญาแล้ว
4.2 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.3 ไม่เป็นผูม้ คี วามประพฤติเสือ่ มเสีย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.4 มีผรู้ บั รองความประพฤติและมีภมู ลิ ำเนาทีพ่ กั ซึง่ มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้
ข้อ 5 หลักเกณฑ์การขอศึกษาปริญญาทีส่ อง
5.1 การขอศึกษาปริญญาทีส่ องต้องเป็นสาขาวิชาทีไ่ ม่ตรงกับสาขาวิชาเดิมทีส่ ำเร็จการศึกษามาแล้ว โดยให้ถอื สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นเกณฑ์
5.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปของหลักสูตรปริญญาตรี ทีข่ อศึกษาปริญญาทีส่ องและไม่ถอื เป็นหน่วยกิตสะสม
ในการศึกษาปริญญาทีส่ อง กรณีทพ่ี จิ ารณาเห็นว่าผูข้ อศึกษาปริญญาทีส่ องยังขาดความรูใ้ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จะต้องศึกษาเพิม่ เติมวิชาเหล่านัน้
โดยนับเป็นหน่วยกิตสะสม
5.3 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเฉพาะสาขาของสาขาวิชาในหลักสูตรปริญญาทีส่ อง ให้ครบตามทีก่ ำหนดในหลักสูตร
5.4 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิม่ เติมอีกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของปริญญาทีส่ อง
5.5 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบโอนวิชาเฉพาะสาขาทีไ่ ด้เรียนมาแล้วจากปริญญาเดิมให้ แต่ตอ้ งเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
สำหรับหลักสูตรระดับไม่สงู กว่าปริญญาตรี เพือ่ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2542
5.6 รายวิชาทีเ่ ทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้ จะต้องมีเนือ้ หาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องรายวิชาทีข่ อเทียบโอนและมีผลการเรียนเทียบไม่ตำ่ กว่า C
5.7 รายวิชาทีไ่ ด้ศกึ ษามาแล้วในสาขาวิชาเดิมจะได้รบั การพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิต เพือ่ กำหนดแผนการศึกษาของสาขาวิชาปริญญาทีส่ อง
รายวิชาทีโ่ อนไม่ได้ให้ตดั ออก
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ข้อ 6

การเรียนและการวัดผล
6.1 ใช้ระเบียบการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
6.2 ระยะเวลาการศึกษาปริญญาทีส่ อง ต้องไม่เกินสองเท่าของจำนวนเวลาทีก่ ำหนดไว้ทต่ี อ้ งศึกษาในหลักสูตร ทัง้ นี้ ให้เริม่ นับตัง้ แต่ลงทะเบียนครัง้ แรก
6.3 ผูส้ ำเร็จการศึกษาไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั ปริญญาเกียรตินยิ ม
ข้อ 7 โปรแกรมการศึกษาการกำหนดโปรแกรมการศึกษาปริญญาทีส่ องให้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ 8 เอกสารทีต่ อ้ งนำมาแสดงในวันสมัคร
8.1 หนังสือสำคัญรับรองคุณวุฒิ เช่น ปริญญาบัตรหรือใบรับรอง
8.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทีส่ ถาบันเดิมออกให้เป็นทางการ
8.3 รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของคณะวิชาทีไ่ ด้รบั ปริญญามาแล้วจากสถาบันเดิม
8.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิว้ จำนวน 6 รูป
8.5 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาหลักฐานการเปลีย่ นชือ่ นามสกุล ถ้ามี
ข้อ 9 การสมัครเข้าศึกษาผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าศึกษาปริญญาทีส่ องจะต้องติดต่อยืน่ ใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน ก่อนเปิด
ภาคการศึกษาทีห่ นึง่ ของปีการศึกษานัน้
ข้อ 10 ให้อธิการบดีรกั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2544

(ดร.วีระ ปิตรชาติ)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ว่าด้วย การสอบ พ.ศ. 2540

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการสอบให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33(2) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2540 เมือ่ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2540 มีมติให้วางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2540”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2539 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสัง่ หรือประกาศอืน่ ใดทีก่ ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือทีข่ ดั
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
“กรรมการคุมสอบ” หมายความว่า อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คุมสอบ
ข้อ 5 นักศึกษาทีฝ่ า่ ฝืนข้อห้ามเกีย่ วกับการสอบข้อหนึง่ ข้อใดหรือหลายข้อต่อไปนี้ จะต้องได้รบั โทษตามทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 7 ของระเบียบนี้
(1) ห้ามนักศึกษาซึง่ แต่งกายไม่ถกู ต้องตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยเข้าห้องสอบหรือทำการสอบ
(2) ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเริม่ สอบแล้วสามสิบนาที หรือออกจากห้องสอบภายในสีส่ บิ ห้านาที หลังจากเริม่ สอบ
(3) ห้ามนักศึกษาส่งเสียงดังเป็นทีร่ ำคาญแก่ผเู้ ข้าสอบหรือแสดงกิรยิ ามารยาททีไ่ ม่สภุ าพทัง้ ในห้องสอบและนอกห้องสอบ
(4) ห้ามนักศึกษาซึง่ สอบเสร็จแล้วอยูบ่ ริเวณหน้าห้องสอบ หรือบริเวณใกล้เคียงกับห้องสอบ
(5) ห้ามนักศึกษาพกพาอาวุธและเครือ่ งสือ่ สารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ทัง้ นี้ ไม่ยกเว้นผูอ้ า้ งตนเป็นเจ้าพนักงานไม่วา่ ตำแหน่งหรือสังกัดใด
(6) ห้ามนักศึกษานำข้อสอบออกจากห้องสอบ ในกรณีทม่ี คี ำสัง่ ห้ามนำสอบออกจากห้องสอบ
(7) ห้ามนักศึกษาทำการสอบต่อไปเมือ่ หมดเวลาสอบแล้ว และให้สง่ กระดาษคำตอบต่อกรรมการคุมสอบแล้วให้ออกไปจากห้องสอบโดยเร็ว
ข้อ 6 นักศึกษาผูใ้ ดกระทำการอย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบจะต้องได้รบั โทษตามทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 8 ของระเบียบนี้
(1) ส่งหรือรับเครือ่ งหมาย สัญญาณเสียง หรือตัวหนังสือด้วยวิธกี ารใดๆ เพือ่ ให้ผสู้ อบรูค้ ำตอบของข้อสอบก่อนทีจ่ ะสอบเสร็จ
(2) เข้าสอบแทนผูอ้ น่ื จัดให้ผอู้ น่ื เข้าสอบแทนผูส้ อบคนอืน่ หรือยอมให้ผอู้ น่ื เข้าสอบทดแทน
(3) ทำคำตอบของข้อสอบให้แก่ผู้สอบคนอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นทำคำตอบแทนตน
(4) นำเอกสาร อุปกรณ์การคำนวณหรืออุปกรณ์อน่ื ใดเข้าห้องสอบ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตตามทีแ่ จ้งไว้ในข้อสอบ
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(5) ขีด เขียน บันทึก หรือกระทำด้วยประการอืน่ ใด ทำให้มขี อ้ ความหรือสัญลักษณ์บนส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกาย บนเสือ้ ผ้า หรือบนวัตถุอน่ื ใดแล้วนำ
เข้าไปในห้องสอบ อันเป็นการแสดงเจตนาให้เห็นว่าจะใช้ขอ้ ความหรือสัญลักษณ์นน้ั ประกอบการทำข้อสอบ ทัง้ นี้ ไม่วา่ ข้อความหรือสัญลักษณ์นน้ั ตรง
หรือใกล้เคียงกับข้อสอบหรือไม่กต็ ามและจะนำออกมาใช้ประกอบการทำข้อสอบหรือไม่กต็ าม
(6) กระทำการอย่างหนึง่ อย่างใดทีท่ ำให้ตนเองหรือผูอ้ น่ื ได้ หรืออาจได้ขอ้ สอบหรือคำตอบของข้อสอบมาโดยมิชอบ
ข้อ 7 นักศึกษาผูฝ้ า่ ฝืนข้อห้ามเกีย่ วกับการสอบตามข้อ 5 ให้ได้รบั โทษข้อหนึง่ ข้อใดตามควรแก่กรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ตักเตือน
(2) ทำทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อกั ษร หรือตัดคะแนนความประพฤติ
(3) ถ้ากระทำความผิดซ้ำอีกให้ลงโทษให้พกั การศึกษา และห้ามลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปจะเป็นภาคปกติหรือภาคฤดูรอ้ นก็ตาม 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 8 นักศึกษาผูก้ ระทำการทุจริตในการสอบตามข้อ 6 ให้ได้รบั โทษ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ตกในวิชาทีก่ ระทำการทุจริต พักการศึกษาและห้ามลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป จะเป็นภาคปกติหรือภาคฤดูรอ้ นก็ตาม 1 ภาคการศึกษา
(2) ถ้ากระทำความผิดซ้ำอีกให้ลงโทษให้พน้ สภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการการสอบ ให้มหี น้าทีพ่ จิ ารณาโทษผูก้ ระทำผิดในการสอบเสนออธิการบดีลงโทษตามระเบียบนี้
ข้อ 10 นักศึกษาผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือมีพฤติการณ์วา่ อาจจะฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 5 ให้กรรมการคุมสอบทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการสอบตามแบบทีม่ หาวิทยาลัย
กำหนด เพือ่ พิจารณาโทษตามระเบียบนี้
ข้อ 11 เมือ่ ปรากฎว่ามีการทุจริตในการสอบเกิดขึน้ ตามข้อ 6 ให้กรรมการคุมสอบบันทึกพฤติการณ์ในการทุจริตบนกระดาษคำตอบ โดยมีพยานอย่างน้อย 1 คน
รับรอง และให้ผเู้ ข้าสอบลงชือ่ รับทราบ ถ้าผูเ้ ข้าสอบไม่ยอมลงชือ่ รับทราบให้กรรมการคุมสอบบันทึกไว้เป็นหลักฐานและให้รบี รายงานต่อประธานคณะกรรมการการสอบตามแบบ
ทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด เพือ่ ดำเนินการต่อไป
ข้อ 12 ให้กรรมการคุมสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบนี้ โดยเคร่งครัด
ข้อ 13 กรรมการคุมสอบอาจขอตรวจค้นนักศึกษาได้ หากสงสัยว่านักศึกษาผูน้ น้ั จะทำการทุจริตในการสอบ
ข้อ 14 ถ้าปรากฎเป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้วา่ ข้อสอบวิชาใดได้มกี ารลุลว่ งรูไ้ ปยังผูส้ อบด้วยวิธใี ดก็ตามก่อนเริม่ ทำการสอบวิชานัน้ หรือระหว่างทำการสอบ หรือแม้จะมีการตรวจ
จนให้คะแนนแล้วก็ตามให้ถอื ว่าการสอบวิชานัน้ ไม่มผี ลบังคับ
ข้อ 15 ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มอี ำนาจในการออกคำสัง่ หรือวางหลักเกณฑ์และวิธกี าร เพือ่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2540

(ดร.วีระ ปิตรชาติ)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ว่าด้วย วินยั นักศึกษา พ.ศ. 2553
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2535 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (2)
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยศรีปทุมในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติให้ออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2553"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2535
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสัง่ หรือประกาศอืน่ ใดทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
"อธิการบดี" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
"นักศึกษา" หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
"คณบดี" หมายความว่า คณบดีของคณะหรือผูด้ ำรงตำแหน่งเทียบเท่า
ข้อ 5 นักศึกษาต้องรักษาวินยั ตามทีก่ ำหนดเป็นข้อปฏิบตั แิ ละข้อห้ามไว้ในระเบียบนีโ้ ดยเคร่งครัดอยูเ่ สมอ ดังนี้
5.1 นักศึกษาต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับ คำสัง่ หรือประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
5.2 นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
5.3 นักศึกษาต้องดำรงตนเป็นสุภาพชน ปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องตน เคารพสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ น่ื ประกอบกับต้องเป็น
ผูม้ ศี ลี ธรรมและจรรยามารยาทอันดีงาม ไม่ปฏิบตั ติ นในทางทีจ่ ะทำให้เกิดความเสือ่ มเสียชือ่ เสียงและเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย
5.4 นักศึกษาต้องเป็นผูร้ กั ษาไว้ซง่ึ ความสงบเรียบร้อย ไม่กระทำการใดอันจะเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีในหมูค่ ณะ
5.5 นักศึกษาต้องมีสมั มาคารวะ ไม่แสดงกิรยิ าวาจาอันเป็นการกระด้างกระเดือ่ ง ลบหลูด่ หู มิน่ ต่ออาจารย์และบุคลากรอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย
5.6 นักศึกษาต้องเป็นผูซ้ อ่ื สัตย์สจุ ริต รักษาชือ่ เสียงและเกียรติศกั ดิข์ องตนมิให้เสือ่ มเสีย และไม่กระทำการใดๆ อันได้ชอ่ื ว่าเป็นผูป้ ระพฤติชว่ั
5.7 ห้ามปลอมแปลงเอกสารหรือใช้เอกสารปลอม
5.8 ห้ามประพฤติผดิ ประเพณีจนเกิดความเสือ่ มเสียในทางชูส้ าว
5.9 ห้ามเล่นการพนันหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเล่นการพนัน
5.10 ห้ามเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาและห้ามนำของเหล่านัน้ เข้ามาในมหาวิทยาลัย
5.11 ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
5.12 ห้ามเกีย่ วข้องหรือเป็นเครือข่ายยาเสพติดให้โทษ
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5.13 ห้ามทะเลาะวิวาทหรือมีสว่ นทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอืน่ หรือบุคคลภายนอก
5.14 ห้ามกระทำการใดจนเป็นเหตุให้รา่ งกาย ทรัพย์สนิ ของผูอ้ น่ื หรือของส่วนรวมเสียหาย
5.15 ห้ามพกพาอาวุธเข้ามาในมหาวิทยาลัย
5.16 ห้ามชุมนุมเรียกร้อง เดินขบวนหรือก่อความวุน่ วายขึน้ ในมหาวิทยาลัย
5.17 ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาก่อความวุน่ วายหรือทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5.18 ห้ามจัดทำ แต่งเติม โฆษณา ส่งต่อสือ่ หรือภาพ หรือสือ่ อีเล็กทรอนิกส์ทก่ี อ่ ให้เกิดความเสียหายแก่ศลี ธรรมหรือวัฒนธรรมโดยส่วนรวมหรือแก่บคุ คลอืน่
5.19 ห้ามกระทำการอืน่ ใด ซึง่ เป็นการกระทำความผิดทางอาญา
ทัง้ นี้ การทุจริตเกีย่ วกับการสอบให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการสอบโดยเฉพาะ
ข้อ 6 นักศึกษาผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั หิ รือฝ่าฝืนข้อห้ามตามทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 5 ต้องได้รบั โทษทางวินยั ตามทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 7
ข้อ 7 โทษทางวินัยมีดังนี้
7.1 ตักเตือนเป็นหนังสือ
7.2 ทำทัณฑ์บน
7.3 ให้พกั การศึกษา
7.4 ระงับการเสนอชือ่ เพือ่ รับปริญญาบัตร อนุปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือใบรับรองใดๆ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
7.5 ให้พน้ สภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 8 เมื่อมีรายงานว่ามีนักศึกษากระทำผิดวินัย ให้ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษารายงานต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายและอธิการบดีแล้ว
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาร่วมกับคณบดีหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีของคณะหรือของคณะคู่กรณี นิติกร และผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษา
และแนะแนวดำเนินการสืบสวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการวินัยนักศึกษา พิจารณาว่าจะลงโทษ ไม่ลงโทษ หรืองดโทษประการใดแล้ว
ให้นำเสนออธิการบดีพจิ ารณาการสัง่ การของอธิการบดีให้ถอื เป็นทีส่ ดุ
ในกรณีที่มีรายงานว่ามีนักศึกษาวิทยาเขตชลบุรีกระทำความผิด ให้หัวหน้าสำนักงานกิจการนักศึกษารายงานต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายดูแลงาน
ด้านกิจการนักศึกษา วิทยาเขตชลบุรี และรองอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรี แล้วให้หัวหน้าสำนักงานกิจการนักศึกษาร่วมกับรองคณบดีหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจาก
รองคณบดีของคณะคูก่ รณีดำเนินการสืบสวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น เพือ่ เสนอคณะกรรมการวินยั นักศึกษาพิจารณาว่าจะลงโทษ ไม่ลงโทษ หรืองดโทษประการใด
แล้วให้นำเสนอรองอธิการบดีวทิ ยาเขตชลบุรพี จิ ารณาการสัง่ การของรองอธิการบดีวทิ ยาเขตชลบุรี ให้ถอื เป็นทีส่ ดุ
ทัง้ นี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ถ้าสามารถไกล่เกลีย่ หรือทำความเข้าใจกันได้ ไม่ตอ้ งทำรายงานการสืบสวนหรือสอบสวนเสนอคณะกรรมการวินยั นักศึกษา
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาประกอบด้วย รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีของคณะ
ทีน่ กั ศึกษากระทำความผิด หรือคณบดีของคณะคูก่ รณี นิตกิ ร ผูอ้ ำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนวโดยมีผอู้ ำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
และอาจแต่งตัง้ ผูช้ ว่ ยเลขานุการได้ตามความจำเป็น
ให้รองอธิการบดีวทิ ยาเขตชลบุรี แต่งตัง้ คณะกรรมการวินยั นักศึกษา ประกอบด้วยรองอธิการบดีทไ่ี ด้รบั มอบหมายดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
เป็นประธาน รองคณบดีทกุ คณะ และบุคคลอืน่ ซึง่ รองอธิการบดีวทิ ยาเขตชลบุรเี ห็นสมควรเป็นกรรมการ โดยมีหวั หน้าสำนักงานกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
และอาจแต่งตัง้ ผูช้ ว่ ยเลขานุการได้ตามความจำเป็น
ข้อ 10 ให้ประธานคณะกรรมการวินยั นักศึกษาเป็นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการวินยั นักศึกษา การประชุมคณะกรรมการวินยั นักศึกษาต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมด กรณีทป่ี ระธานไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในทีป่ ระชุม
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การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษามีหน้าที่พิจารณาความผิดของนักศึกษาและเสนอระดับโทษต่ออธิการบดี หรือรองอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรีแล้วแต่กรณี
รวมทัง้ วางหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานว่าความผิดวินยั ประเภท ชนิด หรือกรณีใด เป็นความผิดวินยั เล็กน้อยควรงดโทษ หรือควรลงโทษหนักหรือเบา ตามทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 7
ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขออกประกาศหรือคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการรักษาวินัย ซึ่งไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ว่าด้วย สโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2553
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยสโมสรนักศึกษาให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2552 เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2552 มีมติให้ออกระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2553"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2549 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสัง่ หรือ ประกาศอืน่ ใดทีก่ ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือทีข่ ดั หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนและวิทยาเขตชลบุรี
"อธิการบดี"
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
"รองอธิการบดี"
หมายความว่า รองอธิการบดีทไ่ี ด้รบั มอบหมาย บางเขนหรือรองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี
"นักศึกษา"
หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
"สโมสร"
หมายความว่า สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
"ชมรม"
หมายความว่า ชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษา ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัยให้จดั ตัง้ ขึน้ ตามระเบียบนี้
"อาจารย์ทป่ี รึกษา"
หมายความว่า อาจารย์ทม่ี หาวิทยาลัยแต่งตัง้ ให้เป็นทีป่ รึกษาของสโมสรนักศึกษาหรือของชมรม
"คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา" หมายความว่า คณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ ให้กำกับดูแลงบประมาณ กิจกรรม และภารกิจอืน่ ๆ
ของสโมสรนักศึกษาและชมรม
"คณะ"
หมายความว่า คณะในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
"คณะกรรมการนักศึกษาคณะ"
หมายความว่า คณะกรรมการนักศึกษาทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ จากนักศึกษาภายในคณะต่างๆ
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี ำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเพือ่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
หมวดที่ 1
เครือ่ งหมายสโมสรนักศึกษา
ข้อ 6 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้ชื่อภาษาไทยว่า สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้ชื่อย่อว่า "สน.มศป." เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า
SRIPATUM UNIVERSITY STUDENT UNION ใช้ชอ่ื ย่อว่า "SPU.S.U."
www.spu.ac.th

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ใช้ชอ่ื ภาษาไทยว่า สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ใช้ชอ่ื ย่อว่า "สน.มศป.ชบ." เรียกชือ่
ภาษาอังกฤษว่า SRIPATUM CHONBURI CAMPUS STUDENT UNION ใช้ชอ่ื ย่อว่า "SPU.CH.S.U."
ข้อ 7 เครือ่ งหมายสโมสรเป็นรูปวงกลมมีตรามหาวิทยาลัยศรีปทุมอยูต่ รงกลาง มีคำว่า "สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม" อยูด่ า้ นบน และ "SRIPATUM
UNIVERSITY STUDENT UNION" อยูด่ า้ นล่าง
เครือ่ งหมายสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นรูปวงกลมมีตรามหาวิทยาลัยศรีปทุมอยูต่ รงกลาง มีคำว่า "มหาวิทยาลัยศรีปทุม" อยูด่ า้ นบน
และ "สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร"ี อยูด่ า้ นล่าง
ข้อ 8 ให้มที ท่ี ำการสโมสรอยูภ่ ายในมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 9 สโมสรนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาและเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
การดำเนินกิจกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
9.1 เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทบาทของตน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
9.2 เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษารับผิดชอบในการจัดกิจกรรม โดยสนับสนุนให้นกั ศึกษาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ รูจ้ กั การทำงานเป็นทีมและรูจ้ กั
การบำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม
9.3 เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ทง้ั ทางวิชาการและวิชาชีพทีพ่ ร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
9.4 เพื่อปลูกฝังค่านิยมและเจตคติท่ีดี
9.5 เพือ่ ส่งเสริมให้มคี วามเข้าใจอย่างซาบซึง้ และมีสว่ นธำรงรักษาไว้ซง่ึ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์อนั ดีงามของชาติ
9.6 เพือ่ ส่งเสริมความรูร้ กั สามัคคีในหมูน่ กั ศึกษา
9.7 เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีบคุ ลิกภาพ พลานามัยและมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี
9.8 เพือ่ เผยแพร่ชอ่ื เสียงและเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 3
หน้าที่ของสโมสร
ข้อ 10 สโมสรมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
10.1 เป็นองค์กรนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ทก่ี ำหนดไว้ในข้อ 9
10.2 เป็นองค์กรนักศึกษาในการเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย
10.3 บริหารงานสโมสรให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
10.4 ดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสโมสร
10.5 กำหนดโครงงาน จัดสรรงบประมาณและสรุปผลงานของสโมสร
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10.6 จัดวางระเบียบเกีย่ วกับการดำเนินงานสโมสร โดยไม่ขดั ต่อระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
10.7 จัดการเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่
หมวดที่ 4
สมาชิก
ข้อ 11 สมาชิกของสโมสรมี 3 ประเภทดังนี้
11.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
11.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึง่ คณะกรรมการบริหารสโมสรเห็นชอบเชิญให้เป็นสมาชิกเพือ่ เป็นเกียรติแก่สโมสร
หมวดที่ 5
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 12 สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้
12.1 สมาชิกสามัญ มีสทิ ธิในการสมัครรับเลือกตัง้ และออกเสียงเลือกตัง้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธกี ารแห่งระเบียบนี้
12.2 มีสทิ ธิเสนอข้อคิดเห็น เพือ่ ประโยชน์ในการดำเนินงานและเพือ่ ความเจริญก้าวหน้าของสโมสรภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
12.3 มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบแผนอันดีงามของมหาวิทยาลัย
12.4 มีหน้าทีธ่ ำรงไว้ซง่ึ ความสามัคคี ชือ่ เสียงและเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 การสิน้ สุดสมาชิกภาพ
13.1 สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญสิน้ สุดลงเมือ่ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือถูกมหาวิทยาลัยสัง่ เพิกถอน
สมาชิกภาพอันเนือ่ งจากประพฤติผดิ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างร้ายแรง
13.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ สิน้ สุดลงเมือ่ ลาออก ตาย หรือเมือ่ คณะกรรมการบริหารสโมสรชุดทีเ่ ชิญให้เข้ามาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิพ์ น้ จากตำแหน่ง
หมวดที่ 6
คณะกรรมการบริหารสโมสร
ข้อ 14 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ
บริหารสโมสร ประกอบด้วย นายกสโมสร อุปนายกคนที่ 1 อุปนายกคนที่ 2 เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกีฬา ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอืน่ ตามทีเ่ ห็นสมควรและกรรมการกลาง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริหารสโมสรกำหนด โดยความเห็นชอบของรองอธิการบดี
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ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี แล้วแต่กรณี แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารสโมสร ตามผลการเลือกในวรรคสอง ให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีวาระ 1 ปี
กรณีทไ่ี ม่สามารถจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารสโมสรตามวรรคสองได้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตัง้ ตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 15 ในกรณีทต่ี ำแหน่งกรรมการบริหารสโมสรว่างลง ให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรคัดเลือก ให้ได้มาซึง่ ผูท้ ส่ี มควรได้รบั การแต่งตัง้ แทนและให้ผทู้ ่ี
ได้รบั การแต่งตัง้ แทนอยูใ่ นตำแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ข้อ 16 ให้สำนักงานกิจการนักศึกษาเป็นผูด้ แู ลงานของสโมสร
หมวดที่ 7
อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสโมสร
ข้อ 17 คณะกรรมการบริหารสโมสรมีอำนาจและหน้าทีด่ งั นี้
17.1 รับผิดชอบร่วมกันในการบริหารกิจกรรมสโมสร ให้ความเห็นชอบต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ ตลอดจนงบประมาณประจำปีของสโมสร
เพือ่ ให้นายกสโมสรนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษาพิจารณาต่อไป
17.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตัง้ ชมรม เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษาพิจารณาอนุมตั ิ
17.3 ติดตามผลการดำเนินกิจการงานต่างๆ ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์แก่สโมสรและชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
17.4 ในกรณีทม่ี คี วามจำเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรอาจแต่งตัง้ อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพือ่ ทำหน้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ งได้ และให้อนุกรรมการ
หรือคณะทำงานสิ้นสุดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
17.5 เสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจการต่างๆ ในทางทีส่ ร้างสรรค์และไม่ขดั แย้งกับระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสรุปให้นายกสโมสร
นำเสนอสำนักงานกิจการนักศึกษาเพือ่ พิจารณา
17.6 พิจารณาการเสนอชือ่ สมาชิกกิตติมศักดิต์ อ่ สำนักงานกิจการนักศึกษา เพือ่ เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีวทิ ยาเขตชลบุรใี ห้ความเห็นชอบ
17.7 มีสทิ ธิเ์ สนอความคิดเห็นหรือยับยัง้ การดำเนินกิจกรรมของชมรมในกรณีทเ่ี ห็นว่าขัดต่อนโยบายและระเบียบข้อบังคับ และอาจเป็นผลเสียต่อ
มหาวิทยาลัยผ่านสำนักงานกิจการนักศึกษา เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษาพิจารณาดำเนินการ
ข้อ 18 นายกสโมสร มีอำนาจหน้าทีด่ งั นี้
18.1 เป็นผู้แทนสโมสร
18.2 เป็นประธานการประชุม
18.3 เสนอแผนงานและงบประมาณของสโมสรต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร
18.4 เสนอความคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ นักศึกษาและมหาวิทยาลัย
18.5 เสนอนักศึกษาเข้าร่วมเป็นกรรมการต่อมหาวิทยาลัยผ่านผูอ้ ำนวยการหรือหัวหน้าสำนักงานกิจการนักศึกษาแล้วแต่กรณี
ข้อ 19 อุปนายก มีอำนาจหน้าทีด่ งั นี้
19.1 ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีน่ ายกสโมสรหรือคณะกรรมการบริหารสโมสรมอบหมาย
19.2 ช่วยนายกสโมสรในกิจการทัง้ ปวง
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ข้อ 20

ข้อ 21

ข้อ 22

ข้อ 23

ข้อ 24

ข้อ 25
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19.3 ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนนายกสโมสรในกรณีทน่ี ายกสโมสรไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้อปุ นายกคนที่ 1 ทำการแทน ถ้าอุปนายกคนที่ 1
ไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้อปุ นายกคนที่ 2 ทำการแทนนายกสโมสรตามลำดับ
เลขานุการ มีหน้าทีด่ งั นี้
20.1 จัดการประชุมและทำบันทึกรายงานการประชุม
20.2 ควบคุมและรับผิดชอบงานสารบรรณของคณะกรรมการบริหารสโมสร
20.3 เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหารสโมสร
20.4 ทำหน้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีน่ ายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรมอบหมาย
เหรัญญิก มีหน้าทีด่ งั นี้
21.1 รับผิดชอบจัดทำงบประมาณ เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริหารสโมสรและมหาวิทยาลัย
21.2 จัดทำบัญชีการรับ-จ่ายเงินของสโมสรให้เป็นไปตามระเบียบ
21.3 รายงานฐานะการเงินของสโมสรต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรและมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกเดือน
21.4 จัดทำทะเบียนและลงบัญชีทรัพย์สนิ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ของสโมสร
ฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าทีด่ งั นี้
22.1 ดูแลและช่วยเหลือกิจกรรมสโมสร
22.2 อำนวยความสะดวกและเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การดำเนินกิจกรรมสโมสรทุกประเภท
22.3 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีน่ ายกสโมสรมอบหมาย
ฝ่ายวิชาการ มีหน้าทีด่ งั นี้
23.1 ส่งเสริมให้นกั ศึกษาสนใจในการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรูอ้ นั จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สงั คม
23.2 ส่งเสริมชมรมวิชาการให้มกี ารจัดและเผยแพร่กจิ กรรมทางวิชาการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชน
23.3 ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความรูค้ วามเข้าใจ ตลอดจนความคิดเห็นความก้าวหน้าทางวิชาการจากประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน
อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับประเทศ
ฝ่ายกีฬา มีหน้าทีด่ งั นี้
24.1 ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเล่นกีฬาเพือ่ เสริมคุณภาพและเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ
24.2 เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการกีฬา เพือ่ ส่งเสริมมาตรฐานการกีฬาของชาติ
24.3 ปลูกฝังให้นกั ศึกษามีนำ้ ใจนักกีฬา ทัง้ ผูเ้ ล่นและผูช้ ม
24.4 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
24.5 ส่งเสริมให้มกี ารแข่งขันกีฬาชุมชน เพือ่ ความสามัคคี
ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ มีหน้าทีด่ งั นี้
25.1 ส่งเสริมให้นกั ศึกษาใช้เวลาว่างในการพัฒนาตนเองและบำเพ็ญประโยชน์
25.2 ส่งเสริมความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และรูจ้ กั ประยุกต์ความรู้ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
25.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในภาระหน้าที่ มีจิตสำนึกที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ

ข้อ 26 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มีหน้าทีด่ งั นี้
26.1 ส่งเสริมเผยแพร่และรักษาไว้ซง่ึ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
26.2 สนับสนุนให้นกั ศึกษาเกิดความสนใจ และมีโอกาสศึกษาเปรียบเทียบและแลกเปลีย่ นศิลปะ และวัฒนธรรมในทุกภาคของประเทศและในต่างประเทศ
ข้อ 27 ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ มีหน้าทีด่ งั นี้
27.1 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนความเข้าใจอันดีในหมู่นักศึกษา
27.2 ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั และประสานงานด้านวินยั นักศึกษากับสำนักงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
27.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนภายใต้ขอบเขตขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและอยู่ในกรอบของศีลธรรม
27.4 ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและต่างสถาบัน
ข้อ 28 ฝ่ายทะเบียน มีหน้าทีด่ งั นี้
28.1 จัดเก็บรวบรวมทะเบียนประวัตขิ องคณะกรรมการบริหารสโมสร
28.2 จัดเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติของสมาชิกชมรม
28.3 จัดเก็บรวบรวมโครงการต่างๆ ของสโมสรชมรม
ข้อ 29 ฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ดังนี้
29.1 ให้การต้อนรับและการรับรองในด้านต่างๆ
29.2 ให้การต้อนรับแขกผูม้ เี กียรติ และผูเ้ ป็นประธานร่วมงานต่างๆ ตามกิจกรรมทีส่ โมสรจัดขึน้
ข้อ 30 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าทีด่ งั นี้
30.1 แจ้งข่าวสารและส่งเสริมให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
30.2 เผยแพร่ขา่ วกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาสูส่ งั คม
ข้อ 31 คณะกรรมการบริหารสโมสรมีอายุการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับแต่วันรับมอบงานจากคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดเดิม ซึ่งกำหนดให้เป็น
ภายในเดือนเมษายนของทุกปี
ข้อ 32 เมือ่ คณะกรรมการบริหารสโมสรพ้นตำแหน่ง ให้สง่ มอบงานและทรัพย์สนิ แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ กรณีทย่ี งั ไม่มคี ณะกรรมการบริหารสโมสร
ชุดใหม่ ให้สง่ มอบงานและทรัพย์สนิ แก่สำนักงานกิจการนักศึกษาเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบ
ข้อ 33 กรรมการบริหารสโมสรจะพ้นจากตำแหน่งเมือ่
33.1 ออกตามวาระ
33.2 ลาออก
33.3 พ้นจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
33.4 ถูกสัง่ พักการเรียนหรือถูกทำโทษทางวินยั
33.5 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีวทิ ยาเขตชลบุรี แล้วแต่กรณี สัง่ ให้พน้ จากตำแหน่ง
ข้อ 34 คณะกรรมการบริหารสโมสร จะพ้นความรับผิดชอบต่อเมือ่ ได้มกี ารส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว
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หมวดที่ 8
การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร
ข้อ 35 การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรครัง้ แรก ให้รองอธิการบดีเป็นผูเ้ รียกประชุม ภายในเดือนเมษายน
ข้อ 36 ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรตามปกติ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เรียกว่า การประชุมสามัญ
ข้อ 37 การประชุมวิสามัญ อาจมีขน้ึ ได้จากเหตุหนึง่ เหตุใด ดังนี้
37.1 รองอธิการบดี เห็นสมควรให้เรียกประชุมเพือ่ พิจารณาปัญหาทีส่ ำคัญและรีบด่วน
37.2 คณะกรรมการบริหารสโมสรจำนวน 1 ใน 3 ร้องขอเป็นหนังสือให้นายกสโมสรเรียกประชุม เพือ่ พิจารณาปัญหาทีส่ ำคัญและรีบด่วน
37.3 นายกสโมสรเห็นว่ามีความจำเป็นหรือมีเหตุอนั สมควร
ข้อ 38 ในการประชุมสามัญครัง้ สุดท้าย ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรสรุปผลงานในรอบปี เพือ่ รายงานต่อสำนักงานกิจการนักศึกษาและเตรียมการสำหรับมอบงาน
ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่
ข้อ 39 ในการประชุม ให้นายกสโมสรเป็นประธานทีป่ ระชุม หากนายกสโมสรไม่สามารถมาประชุมได้ ให้อปุ นายกทำหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุมแทน ถ้าอุปนายก
ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้คณะกรรมการทีเ่ ข้าประชุมเลือกประธานชัว่ คราวทำหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุมนัน้
ข้อ 40 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร ต้องมีกรรมการเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ยกเว้น
การประชุมวิสามัญตามข้อ 37 อาจมีกรรมการเข้าประชุมไม่ถงึ กึง่ หนึง่ ก็ได้ แต่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากรองอธิการบดี
ข้อ 41 การประชุมทุกครั้งต้องมีผู้อำนวยการหรือหัวหน้าสำนักงานกิจการนักศึกษา แล้วแต่กรณี และอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรเข้าร่วมประชุมด้วย จึงจะถือว่า
การประชุมนั้นสมบูรณ์
ข้อ 42 การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 43 การลงมติโดยปกติให้ใช้วิธียกมือโดยเปิดเผย ส่วนการลงคะแนนลับจะทำได้ต่อเมื่อมีคณะกรรมการผู้หนึ่งผู้ใดร้องขอและมีผู้สนับสนุนอย่างน้อย
5 คน แต่จะลงมติอย่างไรให้เป็นไปตามมติทป่ี ระชุม
ข้อ 44 การประชุมคณะกรรมการชมรมหรือกรรมการอืน่ ใดให้ใช้ระเบียบนีโ้ ดยอนุโลม
ข้อ 45 การประชุมสมาชิกสโมสรนักศึกษาจะกระทำได้ในกรณีตอ่ ไปนี้
45.1 นายกสโมสรตามมติของคณะกรรมการบริหารสโมสร โดยอนุมตั จิ ากรองอธิการบดีให้เรียกประชุม เพือ่ แถลงนโยบายหรือกิจการสำคัญของสโมสร
45.2 รองอธิการบดีเรียกประชุม
ข้อ 46 การประชุมสมาชิกสโมสรนักศึกษา ต้องแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม รวมทัง้ ระเบียบวาระทีจ่ ะพิจารณาในทีป่ ระชุม และให้นำวิธกี ารประชุม
คณะกรรมการบริหารสโมสรมาใช้โดยอนุโลม
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หมวดที่ 9
ชมรม
ข้อ 47 ให้มชี มรมในสโมสรทีน่ กั ศึกษาทัง้ มหาวิทยาลัยสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้
ข้อ 48 การดำเนินกิจกรรมของชมรมให้อยูภ่ ายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสโมสร และสำนักงานกิจการนักศึกษา
ข้อ 49 ให้รองอธิการบดีเป็นผูล้ งนามในประกาศจัดตัง้ ยุบชมรมโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
ข้อ 50 ให้รองอธิการบดีเป็นผูเ้ สนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีวทิ ยาเขตชลบุรี แล้วแต่กรณี ในการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาชมรม จำนวน ไม่เกิน 2 คน ต่อชมรม
ข้อ 51 ชมรมต้องมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดำเนินกิจกรรมเฉพาะด้านใดด้านหนึง่ ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านบำเพ็ญประโยชน์และด้านศิลปวัฒนธรรม โดยแต่ละ
ชมรมมีโครงการไม่นอ้ ยกว่าปีละ 2 โครงการ
ข้อ 52 การขอจัดตัง้ ชมรมจะต้องมีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 50 คน เข้าชือ่ กันยืน่ คำร้อง พร้อมร่างข้อบังคับของชมรม ให้สโมสรพิจารณาเสนอสำนักงานกิจการนักศึกษา
เพือ่ พิจารณาดำเนินการต่อไป
ข้อ 53 กิจกรรมของชมรมทีจ่ ดั ทำขึน้ ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือทีต่ อ้ งเชิญบุคคลภายนอก เข้าร่วมด้วยจะต้องดำเนินการในนามของชมรม โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษาและได้รบั การอนุมตั จิ ากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีวทิ ยาเขตชลบุรี แล้วแต่กรณี
ข้อ 54 นักศึกษาจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมใดก็ได้ตามความสมัครใจของตน ทั้งนี้ สมาชิกภาพของสมาชิกชมรมจะสิ้นสุดเมื่อลาออกจากชมรม
หรือ เมือ่ พ้นจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 55 การบริหารกิจกรรมของชมรม เป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารชมรมซึง่ สมาชิกเลือกตัง้ จากชมรมนัน้
ข้อ 56 ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริหารชมรมต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียวกับผูส้ มัคร ตามข้อ 69
ข้อ 57 ให้แต่ละชมรมมีคณะกรรมการบริหารชมรมประกอบด้วย ประธาน รองประธาน นายทะเบียน เหรัญญิก เลขานุการ และกรรมการอืน่ รวมแล้วไม่เกิน
12 คน
ข้อ 58 การเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารชมรม ให้กระทำในการประชุมครัง้ แรกของชมรมโดยให้สมาชิกเสนอชือ่ ผูส้ มควรดำรงตำแหน่งต่างๆ ในข้อ 57 ตำแหน่งละ
1 คน โดยต้องมีสมาชิกชมรมรับรองไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ในกรณีทม่ี กี ารเสนอชือ่ เดียว ให้ถอื ว่าผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ นัน้ ได้รบั เลือก เมือ่ ทีป่ ระชุมลงมติรบั รองด้วยคะแนนเสียง
เกินกว่ากึง่ หนึง่ ของสมาชิกทีเ่ ข้าประชุม ในกรณีทม่ี กี ารเสนอชือ่ หลายคน ผูไ้ ด้รบั เลือกคือผูท้ ไ่ี ด้คะแนนเสียงเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของสมาชิกทีเ่ ข้าประชุมในกรณีทม่ี ผี ไู้ ด้รบั คะแนน
สูงสุดไม่เกินกว่ากึง่ หนึง่ ให้ทำการลงคะแนนเลือกตัง้ ใหม่ระหว่างบุคคลทีไ่ ด้คะแนนอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 และให้ถอื ว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั คะแนนสูงสุดครัง้ หลังเป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือก
ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 59 คณะกรรมการชมรมมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
59.1 จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีของชมรมเสนอให้สโมสรนักศึกษา พิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา
สัง่ การต่อไป
59.2 บริหารงานทัว่ ไปของชมรมให้เรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบ ข้อบังคับของชมรม สโมสรและมหาวิทยาลัย
59.3 จัดทำงบดุลและรายงานประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในรอบปีของชมรมเสนอผ่านสโมสร ไปยังสำนักงานกิจการนักศึกษาก่อนสิน้ สุดวาระของ
คณะกรรมการชมรม
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ข้อ 60 ให้คณะกรรมการบริหารชมรมดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกของชมรม ขึ้นดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปีและมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่ให้เสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วนั เลือกตัง้
ข้อ 61 การสิน้ สุดของชมรม มีดงั ต่อไปนี้
61.1 มีสมาชิกรวมกันแล้วน้อยกว่า 50 คน
61.2 สมาชิกของชมรมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีมติให้ยุบชมรม
61.3 คณะกรรมการบริหารสโมสรมีมติดว้ ยคะแนนเสียงสองในสามเห็นสมควรให้ยบุ
61.4 คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษามีคำสัง่ ให้ยบุ เนือ่ งจากชมรมไม่ปฏิบตั ติ าม หรือดำเนินการขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ คำสัง่ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย หรือไม่มผี ลงานใดๆ ในรอบปี
ข้อ 62 ในกรณีทช่ี มรมสิน้ สุดสถานภาพ ให้ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดอยูใ่ นความดูแลของสำนักงานกิจการนักศึกษา
หมวดที่ 10
อาจารย์ทป่ี รึกษา
ข้อ 63 ให้รองอธิการบดีเป็นที่ปรึกษาสโมสรโดยตำแหน่ง และให้รองอธิการบดีเสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี แล้วแต่กรณี แต่งตั้ง
อาจารย์ทป่ี รึกษา เพือ่ ทำหน้าทีเ่ ป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาสโมสรหรือทีป่ รึกษาชมรมตามจำนวนทีก่ ำหนดหรือเหมาะสม
ข้อ 64 อาจารย์ทป่ี รึกษาสโมสรหรือชมรมอยูใ่ นตำแหน่งคราวละ 1 ปี สำหรับอาจารย์ทป่ี รึกษาชมรมนัน้ จะเป็นได้ ไม่เกินคนละ 2 ชมรม
ข้อ 65 หน้าทีข่ องอาจารย์ทป่ี รึกษา มีดงั นี้
65.1 เข้าร่วมประชุมในการประชุมกรรมการบริหารสโมสรหรือชมรมทุกครัง้
65.2 ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และควบคุมการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรหรือชมรมให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ระเบียบแบบ
แผนของมหาวิทยาลัย
65.3 เป็นตัวแทนของสถาบันในการดำเนินงานและร่วมงานกิจการนักศึกษา
65.4 เป็นผูล้ งนามรับรองในการเสนองบประมาณและโครงการของสโมสรและควบคุมการเบิกจ่าย และใช้จา่ ยเงินของสโมสรให้ตรงตามวัตถุประสงค์
65.5 ในกรณีทเ่ี ห็นว่าการดำเนินกิจกรรมของสโมสร ชมรม ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยให้ระงับ
การดำเนินงานดังกล่าว และรายงานต่อรองอธิการบดีทนั ที
หมวดที่ 11
คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา
ข้อ 66 ให้อธิการบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย รองอธิการบดีเป็นประธาน คณบดีหรือผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาทุกคณะ
ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และบุคคลอืน่ ซึง่ อธิการบดีเห็นสมควรเป็นกรรมการ โดยมีผอู้ ำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตัง้
ผูช้ ว่ ยเลขานุการได้ตามความจำเป็น
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กรณีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ให้รองอธิการบดีวทิ ยาเขตชลบุรี แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตชลบุรี เป็นประธาน รองคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการ และบุคคลอื่น ซึ่งรองอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรีเห็นสมควรเป็นกรรมการ
โดยมีหวั หน้าสำนักงานกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตัง้ ผูช้ ว่ ยเลขานุการได้ตามความจำเป็น
ข้อ 67 ให้คณะกรรมการคณะนี้ มีหน้าทีก่ ำกับดูแลงบประมาณกิจกรรมและภารกิจอืน่ ๆ ของสโมสรและชมรม
หมวดที่ 12
คณะกรรมการนักศึกษาคณะ
ข้อ 68 ให้คณะจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการนักศึกษาคณะ 1 ชุด ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม
และกรรมการอืน่ จำนวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 10 คน และไม่เกิน 20 คน เพือ่ เสนอคณบดีหรือรองคณบดีวทิ ยาเขตชลบุรี แล้วแต่กรณี แต่งตัง้ ทัง้ นี้ ให้เสร็จสิน้ ภายในเดือน
มกราคม
ให้คณะกรรมการนักศึกษาคณะ มีหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหารสโมสรโดยอนุโลม
ข้อ 69 ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนคณะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
69.1 เป็นสมาชิกสามัญ
69.2 เป็นนักศึกษาซึง่ มีหน่วยกิตทีส่ อบได้ตง้ั แต่ 72 หน่วยกิต ขึน้ ไป ยกเว้นนักศึกษาต่อเนือ่ ง และมีคะแนนเฉลีย่ สะสม ไม่ตำ่ กว่า 2.25
69.3 เป็นผูม้ คี วามประพฤติเรียบร้อย โดยอาจารย์ทป่ี รึกษารับรองคุณสมบัตเิ ป็นหนังสือว่ามีความเหมาะสม
ข้อ 70 ผูม้ สี ทิ ธิอ์ อกเสียงเลือกตัง้ ต้องเป็นสมาชิกสามัญ
ข้อ 71 การออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตัง้ ให้กระทำตามวิธกี ารในระบอบประชาธิปไตย
ข้อ 72 ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเลือกตัง้ แล้ว ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าหากให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจะเกิดความเสียหายในด้านส่วนตัวหรือชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัย อธิการบดี
หรือรองอธิการบดีวทิ ยาเขตชลบุรี แล้วแต่กรณี อาจสัง่ ให้พน้ ตำแหน่งได้
หมวดที่ 13
การเงิน
ข้อ 73 รายได้ของสโมสรและชมรมอาจได้จาก
73.1 การจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเป็นรายปี
73.2 การจัดกิจกรรมของสโมสรหรือชมรมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัย
73.3 การบริจาคโดยแสดงวัตถุประสงค์แน่ชดั ผ่านทางมหาวิทยาลัย
ข้อ 74 การเบิกจ่ายเงินต้องเป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาหรือชมรมเป็นผู้เบิกจ่ายผ่านสำนักงาน
กิจการนักศึกษา วิธกี ารเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 75 การรับเงินตามข้อ 73.3 ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงิน การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีใบสำคัญแสดงรายละเอียดจำนวนเงินและเหรัญญิก
เป็นผู้ลงนามรับรองในใบสำคัญทุกครั้ง
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ข้อ 76 สโมสรหรือชมรมใดเบิกเงินทดรองจ่ายในกิจกรรมตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว และเหรัญญิกสโมสรนักศึกษา ไม่สามารถติดตามรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน
ส่งสำนักงานกิจการนักศึกษาครบถ้วน นายกสโมสรหรือประธานชมรมจะเสนอเรือ่ งขอเบิกค่าใช้จา่ ยสำหรับกิจกรรมของสโมสรหรือชมรมนัน้ ในเรือ่ งใหม่อกี ไม่ได้ ทัง้ นีร้ วมถึง
เรือ่ งทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเสนอขอเบิกจ่ายด้วย และให้รองอธิการบดีระงับเรือ่ งขอเบิกจ่ายเงินของชมรมนัน้ จนกว่าจะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินส่งครบถ้วนแล้ว
ข้อ 77 การใช้จา่ ยเงินผิดประเภทจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ะกระทำไม่ได้
ข้อ 78 คณะกรรมการบริหารชมรมและคณะกรรมการบริหารสโมสรต้องรับผิดชอบส่งเงินคืนในกรณีจ่ายเงินไปแล้ว แต่ไม่อาจนำหลักฐานการจ่ายเงินส่งต่อ
สำนักงานกิจการนักศึกษาได้ และให้หมายความรวมถึงการใช้จา่ ยเงินผิดประเภทจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ และการจ่ายเงินโดยไม่ขออนุมตั กิ อ่ นหรือ อยูร่ ะหว่างการขออนุมตั ิ และ
ยังไม่ได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ย ทัง้ นี้ คณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบจะต้องดำเนินการจนครบถ้วน มิฉะนัน้ มหาวิทยาลัยจะระงับการออกหลักฐานการศึกษาของผูร้ บั ผิดชอบดังกล่าว
ข้อ 79 โครงการของสโมสรและชมรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแล้วแต่มิได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่เสนอไว้ ให้นำเงินงบประมาณ
ทีเ่ หลือคืนมหาวิทยาลัย
ข้อ 80 หลักฐานการรับ-จ่ายเงิน ให้ใช้ตน้ ฉบับและให้สำเนาเก็บไว้ทส่ี ำนักงานกิจการนักศึกษาเพือ่ การตรวจสอบให้ตรงกัน
ข้อ 81 เมือ่ สิน้ ปีการศึกษาถ้ามีเงินของสโมสรเหลืออยูใ่ ห้เป็นอำนาจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีวทิ ยาเขตชลบุรี แล้วแต่กรณี พิจารณาดำเนินการอย่างหนึง่
อย่างใดได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 82 ให้เหรัญญิกสโมสรและเหรัญญิกชมรมเป็นผูเ้ ก็บรักษา และควบคุมดูแลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณของสโมสรและชมรม โดยทำหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
82.1 ลงบัญชีค่าใช้จ่ายของสโมสร
82.2 ติดตามและรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินตามทีจ่ า่ ยจริง เช่นใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญจ่ายอืน่ ๆ ส่งสำนักงานกิจการนักศึกษาให้แล้วเสร็จทุกรายการ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีส่ น้ิ สุดกิจกรรม
หมวดที่ 14
บทเฉพาะกาล
ข้อ 83 ให้คณะกรรมการบริหารสโมสร คณะกรรมการบริหารชมรม และคณะกรรมการนักศึกษาคณะที่ได้รับการเลือกตั้งอยู่แล้วในวันก่อนใช้ระเบียบนี้
เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสร คณะกรรมการบริหารชมรม และคณะกรรมการนักศึกษาคณะ ตามระเบียบนี้
ข้อ 84 กิจกรรมหรือชมรมต่างๆ ที่เป็นอยู่ในวันก่อนใช้ระเบียบนี้ หากขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรจัดการแก้ไขให้เป็นไปตาม
ระเบียบนีภ้ ายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีป่ ระกาศใช้ระเบียบนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
www.spu.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เรือ่ ง หลักฐานวุฒกิ ารศึกษาทีใ่ ช้ในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอประกาศให้ทราบว่าบุคคลใดที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยได้รับเข้าเป็นนักศึกษาแล้วนั้น หากภายหลังเมื่อ
มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบปรากฎแน่ชดั ถึงทีส่ ดุ ว่าหลักฐานวุฒกิ ารศึกษาทีน่ ำมาใช้ในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษานัน้ เป็นเอกสารเท็จหรือเอกสารปลอม มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ
โดยเด็ดขาด ดังนี้
1. ถ้าบุคคลนัน้ ยังเป็นนักศึกษาอยูม่ หาวิทยาลัยจะสัง่ ให้พน้ สภาพการเป็นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยจะไม่ออกเอกสารรับรองใดๆ ให้ทง้ั สิน้
2. ถ้าบุคคลนัน้ สำเร็จการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะสัง่ ให้เพิกถอนปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาแล้วแต่กรณี โดยให้มผี ล
ย้อนหลังนับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกเอกสารสำคัญดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2539

(อาจารย์รชั นีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เรือ่ ง การศึกษาข้ามสถาบัน

เพือ่ อนุวตั ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2540 เรือ่ ง การศึกษาข้ามสถาบันจึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการศึกษาข้ามสถาบันไว้ ดังนี้
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมทีป่ ระสงค์จะศึกษาข้ามสถาบัน สามารถกระทำได้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ ดังนี้
1.1 สถาบันอุดมศึกษานัน้ เป็นสถาบันทีม่ หาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความเห็นชอบ และเป็นสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศทีท่ บวงมหาวิทยาลัยให้การรับรอง
มาตรฐานแล้ว ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒแิ ล้ว
หรือเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีต่ กลงทำสัญญาร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
1.2 รายวิชาทีน่ กั ศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนข้ามสถาบันต้องมีจำนวนหน่วยกิตเท่ากันหรือมากกว่า และเป็นรายวิชาทีเ่ ทียบกันได้ตามหลักสูตรหรือมีเนือ้ หาสาระ
ครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องรายวิชาของมหาวิทยาลัย โดยการเทียบรายวิชาให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของภาควิชาและคณะทีน่ กั ศึกษาเทียบรายวิชา
1.3 นักศึกษาทีจ่ ะศึกษาข้ามสถาบันต้องเป็นนักศึกษาทีค่ าดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ ซึง่ มหาวิทยาลัยไม่สามารถเปิดสอนในรายวิชาทีน่ กั ศึกษา
ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
1.4 ให้นกั ศึกษายืน่ ความประสงค์ตอ่ คณบดีผา่ นอาจารย์ทป่ี รึกษาและหัวหน้าภาควิชา เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนทีส่ ถาบันอุดมศึกษา
นัน้ เปิดภาคการศึกษา โดยเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณบดีแล้ว ให้นกั ศึกษายืน่ คำร้องทีส่ ำนักงานทะเบียนเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอต่อ
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ เพือ่ ขออนุมตั อิ อกหนังสือส่งตัวนักศึกษาไปยังสถาบันอุดมศึกษานัน้
1.5 ให้นกั ศึกษาชำระค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคและค่าธรรมเนียม สำหรับรายวิชาทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนแก่สถาบันอุดมศึกษาตามอัตราทีส่ ถาบัน
อุดมศึกษานัน้ กำหนดไว้ หรือปฏิบตั ติ ามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเป็นรายกรณี
1.6 นักศึกษาต้องติดตามให้สถาบันอุดมศึกษานัน้ ส่งรายงานผลการศึกษาโดยตรงมายังมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยจะบันทึกผลการศึกษาข้ามสถาบันลงในแบบ
รายงานผลการศึกษาในภาคนัน้ ๆ ตามวันทีไ่ ด้รบั แจ้งผล
2. นักศึกษาจากสถาบันอืน่ ผูส้ นใจจากหน่วยงานราชการ/เอกชนทีป่ ระสงค์จะศึกษารายวิชากับมหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถกระทำได้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 ยืน่ คำร้องต่อรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการโดยแนบเอกสารรับรองสถานภาพจากสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานต้นสังกัดทีส่ ำนักงานวิชาการก่อนเปิดภาคการศึกษา
เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องโดยมหาวิทยาลัยจะขอความเห็นชอบจากภาควิชาและคณะ ซึง่ เป็นเจ้าของรายวิชาในการพิจารณาอนุมตั แิ ละแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติให้นักศึกษาทราบ
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2.2 เมือ่ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าศึกษาแล้วให้ยน่ื คำร้องขอลงทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียน เพือ่ ดำเนินการตามขัน้ ตอนต่อไป
2.3 นักศึกษาต้องชำระค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาประจำภาค และค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีปทุมหรือตามข้อตกลงทำสัญญาร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานราชการ/เอกชนอืน่ ๆ ทีป่ ระสงค์จะศึกษากับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2542

(อาจารย์รชั นีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เรือ่ ง การแต่งกายนักศึกษา
เพื่อเป็นการรักษาเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม อันจะส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันในภาพรวมด้วย มหาวิทยาลัยจึง
กำหนดแนวปฏิบตั ใิ นการแต่งกายของนักศึกษา ดังต่อไปนี้
1. การแต่งกายนักศึกษาชาย
1.1 เสื้อเชิ้ตแขนยาว หรือแขนสั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย ปกเชิ้ตคอตั้ง กระดุมสีขาว สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ในกรณีงานพิธีต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ให้ผกู เนคไทมหาวิทยาลัย
1.2 กางเกงขายาวสีดำ สีกรมท่าหรือสีนำ้ เงินเข้ม ไม่มลี วดลาย รูปแบบและทรงสุภาพ คาดเข็มขัดหัวสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
1.3 รองเท้าหุม้ ส้นสีดำหรือสีนำ้ ตาลเข้ม หรือรองเท้าผ้าใบเท่านัน้ สวมถุงเท้า ห้ามสวมรองเท้าแตะ
1.4 ไว้ผมทรงสุภาพ
2. การแต่งกายนักศึกษาหญิง
2.1 เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ปกเชิ้ตคอตั้ง กระดุมสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่อกเบื้องขวา กลัดเข็มสัญลักษณ์ที่
คอปกซ้าย
2.2 กระโปรงสีดำ สีกรมท่า หรือสีนำ้ เงินเข้ม ไม่มลี วดลาย รูปแบบความยาวและทรงสุภาพ สวมกระโปรงทับชายเสือ้ ให้เรียบร้อย คาดเข็มขัดหัวสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย
2.3 รองเท้าหุม้ ส้นหรือรัดส้นสีดำหรือสีนำ้ ตาลเข้ม หรือรองเท้าผ้าใบ ห้ามสวมรองเท้าแตะ
2.4 ไว้ผมทรงสุภาพ
3. การแต่งกายนักศึกษาภาคค่ำ ภาคเสาร์-อาทิตย์ และบัณฑิตวิทยาลัย
3.1 นักศึกษาชาย เสือ้ เชิต้ และกางเกงทรงสุภาพ รองเท้าหุม้ ส้น สวมถุงเท้า ห้ามสวมรองเท้าแตะและเสือ้ ยืด ไว้ผมทรงสุภาพ
3.2 นักศึกษาหญิง เสือ้ และกระโปรงหรือกางเกงสีสภุ าพ รองเท้าหุม้ ส้นหรือรัดส้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ เสือ้ สายเดีย่ ว และเสือ้ ยืด ไว้ผมทรงสุภาพ
4. การสวมเครื่องแบบมหาวิทยาลัย เป็นสิทธิเฉพาะของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมเท่านั้น การสวมเครื่องแบบในเวลาและสถานที่ที่ไม่เหมาะสม จะส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์และชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือให้นกั ศึกษาทุกคนคำนึงถึงศักดิแ์ ละสิทธิในเรือ่ งการแต่งเครือ่ งแบบสถาบันด้วย
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

(ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน)
อธิการบดี
www.spu.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เรือ่ ง การต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ด้วยกิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีปณิธานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษา
รุน่ พีส่ รู่ นุ่ น้อง ยังให้เกิดความสามัคคีความภาคภูมใิ จในสถาบันและแนวทางการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันฉันท์พน่ี อ้ ง ดังนัน้ เพือ่ ให้ประเพณีการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดำเนินไปด้วยดีธำรงไว้ซง่ึ ปณิธานข้างต้น อีกทัง้ มีลกั ษณะในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์เสริมสร้างการพัฒนาในหมูน่ กั ศึกษา ไม่ให้มคี วามรุนแรงหรือ
ล่วงละเมิดสิทธิในร่างกายหรือจิตใจของน้องใหม่ ซึง่ มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของนักศึกษาและชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิง่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงกำหนดนโยบายและมาตรการในการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้
นโยบาย
1. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความเสมอภาค
2. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ จะต้องเป็นกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปลอดภัย สร้างสรรค์ ประทับใจ ไม่ขดั ต่อระเบียบมหาวิทยาลัย
กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมทีด่ งี าม
3. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ตอ้ งอยูใ่ นความรับผิดชอบ ดูแลร่วมกันของผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากรของทุกคณะ/ภาควิชา และนักศึกษารุน่ พี่
รวมถึงต้องให้คำแนะนำ กำกับดูแล ให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรม ให้มลี กั ษณะสร้างสรรค์ ไม่ขดั ต่อระเบียบมหาวิทยาลัย กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคม
ที่ดีงาม
4. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ทีเ่ ป็นไปอย่างสร้างสรรค์ จะได้รบั การยกย่อง
5. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ให้จดั กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ เพือ่ ความปลอดภัยและประหยัด
มาตราการ
1. สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาที่จะจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องจัดทำรายละเอียดกิจกรรมเสนอ เพื่อขออนุมัติหรือขออนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรผ่านคณบดีมายังรองอธิการบดี (5) เพื่อที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษาจะได้ประสานงานกับฝ่ายบริหารในการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดสถานที่
และการรักษาความปลอดภัย
2. ให้นกั ศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ดว้ ยความสมัครใจ และเปิดโอกาสให้ผปู้ กครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้
3. การจัดกิจกรรมจะต้องไม่มคี วามรุนแรง หรือละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลทัง้ ทางร่างกายหรือจิตใจต่อน้องใหม่ ไม่มกี ารดืม่ สุราและเสพสิง่ มึนเมาทุกชนิด
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4. ให้จดั กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้เสร็จสิน้ ภายในวันที่ 6 กรกฏาคม 2554 โดยการจัดกิจกรรมในแต่ละวัน ต้องไม่เกินเวลา 19.30 น. และการจัดกิจกรรม
ให้อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการคณะ นักศึกษาผูค้ วบคุมกิจกรรม สโมสรนักศึกษา ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา และกลุม่ งานกิจการนักศึกษา ตามลำดับ
5. ไม่อนุญาตให้นกั ศึกษาไปจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ภายนอกมหาวิทยาลัยทุกกรณี หากฝ่าฝืนจะพิจารณาลงโทษทางวินยั แก่ผรู้ บั ผิดชอบและผูเ้ กีย่ วข้อง
6. การจัดกิจกรรมทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรการข้างต้น จะมีบทลงโทษทางวินยั
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

(ดร.จรรยา พุคยาภรณ์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เรือ่ ง กำหนดเขตปลอดบุหรีใ่ นเขตพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เพือ่ อนุวตั ติ าม ข้อ 3(5) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ทีป่ ระกาศให้มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่
มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักถึงสุขภาพและพลานามัยของบุคลากรและนักศึกษาตลอดจนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มหาวิทยาลัย
จึงประกาศกำหนดเขตปลอดบุหรีภ่ ายในมหาวิทยาลัยไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. กำหนดเขตปลอดบุหรีใ่ นเขตพืน้ ทีภ่ ายในและภายนอกของตัวอาคารทีเ่ ป็นอาคารสำนักงาน อาคารเรียน ห้องประชุม อบรม สัมมนา ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องน้ำ
ลิฟต์และสถานทีอ่ อกกำลังกายของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ข้อ 2. กำหนดเขตปลอดบุหรีใ่ นเขตพืน้ ทีต่ วั อาคารสถานทีจ่ ำหน่ายอาหาร เครือ่ งดืม่ หรือสถานทีจ่ ดั เลีย้ งของมหาวิทยาลัย
ข้อ 3. กำหนดเขตปลอดบุหรีใ่ นเขตพืน้ ทีท่ เ่ี ป็นทีพ่ กั ทีน่ ง่ั เล่น หรือบริเวณสวนหย่อม รวมถึงสถานทีอ่ น่ื ๆ ทีใ่ ช้ประโยชน์รว่ มกันภายในมหาวิทยาลัย (เว้นแต่ทาง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดสถานทีเ่ ฉพาะสำหรับสูบบุหรีเ่ ท่านัน้ )
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

(ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน)
อธิการบดี
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