
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ว่าด้วย โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรให้ปรับปรุงโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน  ส าหรับบุคลากรประจ าการ ให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิชาการ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
ส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
ส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. ๒๕๔๕  

ข้อบังคับอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ เป็นอันใช้มิได้ และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 “สภาวิชาการ” หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 “คณะ” หมายความว่า คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และให้หมายความรวมถึงหัวหน้า

หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 “คณะกรรมการบริหารคณะ” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์  
 “โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ส าหรับบุคลากรประจ าการ” หมายความว่า การจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย ตามหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรอ่ืนใดที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมพูนวิทยฐานะ ประสิทธิภาพในการท างาน ประสบการณ์ 
และคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ 

 “บุคลากรประจ าการ” หมายความว่า บุคคลที่ปฏิบัติการในภาครัฐหรือเอกชน โดยไม่จ ากัดอาชีพ 
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ส าหรับบุคลากร

ประจ าการ 



 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณบดี เพ่ือให้ท าหน้าที่ควบคุม 
แนะน า และให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

 “คณะอาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า กลุ่มอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณบดี เพ่ือให้ท า
หน้าที่ควบคุม แนะน า และให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 ข้อ ๔  ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการได้เฉพาะหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัต ิ
 ข้อ ๕  การขอเปิดสอนในสาขาวิชาใด ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตร และต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ส าหรับบุคลากรประจ าการ ซึ่งท า
หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
                   (๑) คณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ส าหรับบุคลากรประจ าการประจ า
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีที่มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

         คณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ส าหรับบุคลากรประจ าการ ประจ า
มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่อ านวยการบริหารโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ส าหรับบุคลากรประจ าการของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความเรียบร้อย 
                 (๒) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ส าหรับบุคลากรประจ าการ หรือ
คณะกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

        คณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ส าหรับบุคลากรประจ าการ ท าหน้าที่
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ส าหรับบุคลากรประจ าการ 
 ข้อ ๗  การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือให้ผลการสอบเป็นเกณฑ์
หนึ่งในการรับเข้าศึกษาและอาจใช้เป็นแนวทางในการจัดรายวิชาเรียนเพ่ิมเติม เฉพาะรายตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร 
 ข้อ ๘  คณะต้องจัดอาจารย์ที่ปรึกษา และหรือคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด หรือเวลาอ่ืนตามความเหมาะสม 
 ข้อ ๙  การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ทั้งในและหรือนอกเวลาราชการ ใน
การจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๑๕ หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าภาคการศึกษาละ ๑๕ หน่วยกิตได้ แต่ต้องไม่เกิน ๑๘ หน่วย
กิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๕ หน่วยกิต 
 ข้อ ๑๐ เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน สอนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ ๑๕ 
คาบ ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกินสัปดาห์ละ ๑๘ คาบ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน คาบหนึ่งให้มีเวลาสอนไม่น้อย



กว่า ๕๐ นาที ยกเว้นกรณีท าการสอนแทนบุคคลอ่ืนที่ติดราชการ หรือเจ็บป่วย และได้รับอนุญาตให้ท าการสอน
แทนได้ให้คณะกรรมการบริหารคณะท าหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบในการจัดอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์นิเทศก์ ในแต่ละภาคการศึกษา 
 ข้อ ๑๑ ให้มีการจัดหาหรือผลิตสื่อเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ มหาวิทยาลัยต้องพัฒนา
โสตทัศนูปกรณ์พ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท่ีมีอยู่ 
 ข้อ ๑๒  ให้มหาวิทยาลัยจัดบริการแหล่งเรียนรู้ อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ และประสบการณ์เพ่ิมเติม 
 ข้อ ๑๓  ให้คณะกรรมการบริหารคณะ ท าหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบการประเมินผล
การเรียนรายวิชาต่างๆ 
 ข้อ ๑๔  ในการขอส าเร็จการศึกษา และการอื่นใด อันมิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๕  การรับโอนสภาพนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งได้ ส าหรับการ
โอนเข้าสู่ภาคปกติผู้ขอโอนจะต้องสอบเข้าเรียนให้ได้ก่อน ผู้ถูกลงโทษให้พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากความประพฤติ
เสียหายไม่มีสิทธิ์ขอโอน 
 การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ข้อ ๑๖  อัตราการเรียกเก็บและการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการด าเนินการ ค่าตอบแทน
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ในโครงกา รจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชนส าหรับบุคลากรประจ าการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๗  ให้มีการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนส าหรับบุคลากรประจ าการทุกสองปีเพ่ือ
พัฒนาโครงการ 
 ข้อ ๑๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๑๙  ข้อบังคบันี้ให้ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  
 
                         ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖       

                                                     
                        (ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
                                 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 


