
 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา   
ท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑    

........................................ 
 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความ                   
ในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และโดยความเห็นของสภามหาวิทยาลัย              
ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน   พ.ศ.๒๕๕๑  จึงก าหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยกเว้น             
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา  ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑   
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑  เป็นต้นไป  
  ข้อ ๓   ให้ยกเลิกระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี ้
  ข้อ ๔    ในระเบียบนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

“นักศึกษา”                       หมายความว่า  นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

   “นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  นักศึกษาที่มีผลงาน 
           (๑)   ผลการเรียนดีเด่น 
           (๒)  ผลงานทางด้านกีฬาดีเด่น 
           (๓)  ผลงานด้านกิจกรรม ด้านศิลปกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบ าเพ็ญ 

 ประโยชน์ หรืออาสาพัฒนา ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ดีเด่น 
   “เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า        เงินที่มหาวิทยาลัยเรีย กเก็บ
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้  ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบว่าด้วยการนี้ รวมทั้ง
เงินอ่ืนใดที่สภาประจ ามหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 

ข้อ ๕  /.......... 



  ๒ 

 
  ข้อ ๕   นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้คือ 
   ๕.๑ มีความประพฤติดี และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   ๕.๒ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
   ๕.๓ มีผลการเรียนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๗๕ ตั้งแต่  ๒  ภาคเรียนขึ้นไป  
   ๕.๔ ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดเป็นเกรด I หรือ D หรือ F 
   นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด
หลักสูตรการศึกษา  หากในภาคเรียนใดนักศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  จะไม่ได้รับการ
ยกเว้นดังกล่าว 

ข้อ ๖   นักศึกษาผู้มีผลงานด้านการกีฬาดีเด่นพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้คือ 
         ๖.๑  มีความประพฤติดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมีผล

การเรียนรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  
         ๖.๒ ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาราชภัฏภาคเหนือ ให้ได้รับการยกเว้น  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังต่อไปนี้ 
        ๖.๒.๑  เหรียญทองให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๒  ภาคเรียน 
        ๖.๒.๒ เหรียญเงินให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๑  ภาคเรียน 

         ๖.๓ ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค ๕  ให้ได้รับการ  
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาดังต่อไปนี้ 

      ๖.๓.๑  เหรียญทองให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๒  ภาคเรียน  
             ๖.๓.๒ เหรียญเงินให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๑  ภาคเรียน 

         ๖.๔ ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ให้ได้รับการ 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

     ๖.๔.๑  เหรียญทองให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
            ๖.๔.๒ เหรียญเงินให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๔  ภาคเรียน  
       ๖.๔.๓ เหรียญทองแดงให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๒  ภาคเรียน  

         ๖.๕ ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (ทั่วประเทศ)  ให้ได้รับการยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังต่อไปนี้ 

     ๖.๕.๑  เหรียญทองให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
            ๖.๕.๒ เหรียญเงินให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๔  ภาคเรียน  
       ๖.๕.๓ เหรียญทองแดงให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๒  ภาคเรียน  
 

๖.๖ ได้เหรียญรางวัล /……. 



  ๓ 

 
         ๖.๖ ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ  

(ทั่วประเทศ)  ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาดังต่อไปนี้ 
     ๖.๖.๑  เหรียญทองให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 

            ๖.๖.๒ เหรียญเงินให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๔  ภาคเรียน  
       ๖.๖.๓ เหรียญทองแดงให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๒  ภาคเรียน  

         ๖.๗ ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬานานาชาติ  (ในนามทีมชาติไทย) ให้ได้รับการ 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาดังต่อไปนี้ 

     ๖.๗.๑  เหรียญทองให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
            ๖.๗.๒ เหรียญเงินให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร  
       ๖.๗.๓ เหรียญทองแดงให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร  

ข้อ ๗  นักศึกษาผู้มีผลงานด้านกิจกรรม ด้านศิลปกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบ าเพ็ญ 
ประโยชน์ หรืออาสาพัฒนา ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ดีเด่น พิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้คือ 
          ๗.๑ มีความประพฤติดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมี   
ผลการเรียนรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
           ๗.๒ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ชนะเลิศระดับภาค ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม        
การศึกษา ๑ ภาคเรียน 
           ๗.๓ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ชนะเลิศระดับประเทศ ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ๒ ภาคเรียน 
           ๗.๔ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ชนะเลิศระดับนานาชาติ ให้ได้รับการยกเว้นค่า    
ธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
  ข้อ ๘ ให้นักศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอรายชื่อนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้กองพัฒนานักศึกษาพิจารณาเพื่อน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ข้อ ๙ กรณีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้ช าระค่า ธรรมเนียมการศึกษาแล้ว 
เพื่อให้นักศึกษาได้รับสิทธิ์ดังกล่าวในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้ถอนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาโดย     
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุญาต  
  ข้อ ๑๐ กรณีนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในข้อ ๕ ข้อ ๖ และ  
ข้อ ๗ แล้วแต่กรณีมีความประพฤติไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย   จะถูกระงับสิทธิ์การ  
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบ  
 

ข้อ ๑๑ /........ 



  ๔ 

 
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน 

กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้  
  

ประกาศ  ณ  วันที ่  ๒๑   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
 
 
        (ศาสตราจารย์เกษม   จันทร์แก้ว) 
                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 


