
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย การให้รางวัลแก่นักกีฬามหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๖     
****************************** 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบและหลักปฏิบัติว่าด้วยการให้รางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจาก
การแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนนักกฬีาที่ได้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลยั อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเห็นสมควรออกระเบียบ ว่าด้วยการให้รางวัลแก่นักกีฬา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี ้
 

ข้อ  ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การให้รางวัลแก่นักกีฬา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖” 

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

“นักกีฬา”  หมายความว่า  นักกีฬาซึ่งเป็นนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “เงินรางวัล”  หมายความว่า  เงินที่มหาวิทยาลัย มอบให้แก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน
กีฬาประเภทและระดับต่างๆ 
 

 ข้อ ๔ นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) , รองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) และรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ (เหรียญทองแดง) ในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้รับ
รางวัล ดังนี้ 
 ๔.๑ ประเภทบุคคล  
  (๑) เหรียญทอง    รางวัลละ ๓,๐๐๐  บาท 
  (๒) เหรียญเงิน    รางวัลละ  ๒,๐๐๐   บาท 
  (๓) เหรียญทองแดง   รางวัลละ ๑,๐๐๐  บาท 
 ๔.๑ ประเภททีม 
  ๔.๒.๑ กลุ่มจ านวนนักกีฬา ตั้งแต่ ๒-๓ คน 
   (๑) เหรียญทอง   รางวัลละ ๕,๐๐๐  บาท 
   (๒) เหรียญเงิน   รางวัลละ  ๓,๐๐๐   บาท 
   (๓) เหรียญทองแดง  รางวัลละ ๒,๐๐๐  บาท 



-๒- 
 
  ๔.๒.๒ กลุ่มจ านวนนักกีฬา ตั้งแต่ ๔-๗ คน 
   (๑) เหรียญทอง   รางวัลละ ๗,๐๐๐  บาท 
   (๒) เหรียญเงิน   รางวัลละ  ๕,๐๐๐   บาท 
   (๓) เหรียญทองแดง  รางวัลละ ๓,๐๐๐  บาท 
  ๔.๒.๓ กลุ่มจ านวนนักกีฬา ตั้งแต่ ๘-๑๕ คน     
   (๑) เหรียญทอง   รางวัลละ        ๑๐,๐๐๐  บาท 
   (๒) เหรียญเงิน   รางวัลละ   ๘,๐๐๐  บาท 
   (๓) เหรียญทองแดง  รางวัลละ  ๖,๐๐๐  บาท 
  ๔.๒.๔ กลุ่มจ านวนนักกีฬา ตั้งแต่ ๑๖ คนข้ึนไป     
   (๑) เหรียญทอง   รางวัลละ       ๑๓,๐๐๐  บาท 
   (๒) เหรียญเงิน   รางวัลละ       ๑๐,๐๐๐   บาท 
   (๓) เหรียญทองแดง  รางวัลละ ๘,๐๐๐  บาท 
 

 ข้อ ๕ นักกีฬาที่ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) , รองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) และรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ (เหรียญทองแดง) การแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ ให้ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  ๕.๑ ประเภทบุคคล  
   (๑) เหรียญทอง   รางวัลละ       ๑๕,๐๐๐  บาท 
   (๒) เหรียญเงิน   รางวัลละ       ๑๐,๐๐๐   บาท 
   (๓) เหรียญทองแดง  รางวัลละ ๕,๐๐๐  บาท 
  ๕.๒ กลุ่มจ านวนนักกีฬา ตั้งแต่ ๒-๓ คน 
   (๑) เหรียญทอง   รางวัลละ       ๒๕,๐๐๐  บาท 
   (๒) เหรียญเงิน   รางวัลละ       ๑๕,๐๐๐   บาท 
   (๓) เหรียญทองแดง  รางวัลละ       ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.๓ กลุ่มจ านวนนักกีฬา ตั้งแต่ ๔-๗ คน 
   (๑) เหรียญทอง   รางวัลละ       ๓๕,๐๐๐  บาท 
   (๒) เหรียญเงิน   รางวัลละ       ๒๕,๐๐๐   บาท 
   (๓) เหรียญทองแดง  รางวัลละ       ๑๕,๐๐๐  บาท 
  ๕.๔ กลุ่มจ านวนนักกีฬา ตั้งแต่ ๘-๑๕ คน      
   (๑) เหรียญทอง   รางวัลละ       ๕๐,๐๐๐  บาท 
   (๒) เหรียญเงิน   รางวัลละ       ๔๐,๐๐๐   บาท 
   (๓) เหรียญทองแดง  รางวัลละ       ๓๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.๕ กลุ่มจ านวนนักกีฬา ตั้งแต่ ๑๖ คนข้ึนไป     
   (๑) เหรียญทอง   รางวัลละ       ๖๕,๐๐๐  บาท 
   (๒) เหรียญเงิน   รางวัลละ       ๕๐,๐๐๐   บาท 
   (๓) เหรียญทองแดง  รางวัลละ       ๔๐,๐๐๐  บาท 
 



-๓- 
 

 ข้อ ๖ กรณีที่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลมาโดนมิชอบด้วยกฎกติกา มารยาท จนเป็นเหตุให้ถูกริบเงิน
รางวัลคืน ให้คืนเงินรางวัลที่ได้รับไปทั้งสิ้นแก่มหาวิทยาลัยภายใน ๙๐ วัน หรือก่อนวันที่พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาแล้วแต่กรณี 
 

 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการเปน็ผู้พิจารณาการมอบเงินรางวัลตามระเบียบฉบับนี้ ให้แก่นักกีฬาภายในก าหนด
ระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจัดการแข่งขันกีฬาน้ัน  
 

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด การวินิจฉัยช้ีขาดของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

         
             (รองศาสตราจารย์ธง  รุญเจริญ)   
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


