ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๔๘
_____________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี เ้ รี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับกับนักศึกษาที่เข้ าศึกษาตังแต่
้ ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๔๘
เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“การจัดการศึกษา” หมายถึง การจัดการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรื อหลักสูตร
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“อาจารย์ที่ปรึ กษา” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตังให้
้ ทาหน้ าที่เป็ นที่ ปรึ กษาดูแล
สนับสนุนทางวิชาการ วิธีการเรี ยน ควบคุมโปรแกรมการเรี ยน และมีส่วนช่วยประเมินความก้ าวหน้ า
ในการเรี ยนของนักศึกษา
“นัก ศึก ษา” หมายถึ ง นัก ศึก ษาภาคปกติแ ละนัก ศึก ษาภาคสมทบมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
สวนดุสิต
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลาในวัน เวลาราชการ
“นัก ศึก ษาภาคสมทบ” หมายถึ ง นัก ศึก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลาหรื อ ไม่ เ ต็ ม เวลา
ในวันเวลาราชการหรื อนอกวันเวลาราชการ
“ศูนย์การศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จดั การศึกษาภาคปกติและหรื อ
ภาคสมทบ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ข้ อ ๔ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย
หมวด ๑
บททัว่ ไป
___________
ข้ อ ๕ ผู้ส มัค รเข้ า เป็ นนัก ศึก ษาหลัก สูต รปริ ญ ญาตรี ต้ อ งเป็ นผู้ส าเร็ จ การศึกษาระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่า และมี คุณ สมบัติต ามข้ อ ก าหนดของโปรแกรมวิ ช าที่ ส มัค ร
เข้ าศึกษา
ข้ อ ๖ การสมัครและการรับเข้ าเป็ นนักศึกษา ให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๗ มหาวิ ท ยาลัย อาจตัง้ ศูน ย์ ก ารศึ ก ษาได้ ต ามความเหมาะสม โดยการอนุมัติ จ าก
สภามหาวิทยาลัย
ข้ อ ๘ ระบบการจัด การศึก ษาใช้ ร ะบบทวิ ภ าค ทัง้ ภาคปกติ แ ละภาคสมทบ โดยหนึ่ ง
ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ นสองภาคเรี ยนปกติและหรื อภาคเรี ยนฤดูร้อน
หนึ่งภาคเรี ยนปกติมีระยะเวลาการเรี ยนไม่น้อยกว่าสิบห้ าสัปดาห์ ภาคเรี ยนฤดูร้อนกาหนด
ระยะเวลาการเรี ยน และจานวนหน่วยกิต โดยมีสดั ส่วนเทียบเคียงกันได้ กบั ภาคการเรี ยนปกติ
ข้ อ ๙ กาหนดวันเปิ ดและปิ ดภาคเรี ยนของมหาวิทยาลัย มีดงั นี ้
ภาคเรี ยนที่หนึง่ วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน
วันปิ ดภาคเรี ยน วันที่ ๑๖ ตุลาคม
ภาคเรี ยนที่สอง วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ ๑ พฤศจิกายน
วันปิ ดภาคเรี ยน วันที่ ๑๑ มีนาคม
ภาคเรี ยนฤดูร้อน วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ ๑๘ มีนาคม
วันปิ ดภาคเรี ยน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดวันเปิ ดและวันปิ ดภาคเรี ยนที่ แตกต่างจากวรรคหนึ่งก็ไ ด้ แต่ต้อง
เป็ นไปตามความเหมาะสม สอดคล้ องกับเกณฑ์ ม าตรฐานของหลักสูตร โดยทาเป็ นประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๐ การเปิ ดสอนโปรแกรมวิ ช าใด หรื อสาขาวิ ช าใด ในระดับใดให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และให้ รายงานผลการจัดการศึกษา
ให้ สภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ ้นปี การศึกษา

หมวด ๒
การเรี ยนการสอน
___________
ข้ อ ๑๑ การจัดการเรี ยนการสอนจัดเป็ นคาบ คาบละไม่น้อยกว่าห้ าสิบ นาที ทัง้ การจัด
การศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ
ข้ อ ๑๒ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้ นกั ศึกษาภาคปกติเรี ยนนอกวันเวลาราชการได้
ข้ อ ๑๓ ภาคเรี ยนปกติหรื อภาคเรี ยนฤดูร้อนให้ อาจารย์คนหนึ่งๆ สอนภาคปกติได้ ไม่เกินสิบ
สองคาบต่อสัปดาห์และสอนภาคสมทบได้ ไม่เกินสิบสองคาบต่อสัปดาห์
บุคลากรสายบริหารหรื อสายสนับสนุนการสอนให้ สอนได้ ไม่เกินกึ่งหนึง่ ของเกณฑ์ตามวรรคแรก
ข้ อ ๑๔ รายวิช าที่ เ ปิ ดสอนหลายหมู่เ รี ย นในภาคเรี ย นเดีย วกัน ให้ อ าจารย์ ผ้ ูสอนใช้ แ นว
การสอน ข้ อสอบ และใช้ เกณฑ์การวัดและประเมินผลเดียวกัน
ข้ อ ๑๕ ให้ อาจารย์ผ้ สู อนจัดทาแนวการสอนและเอกสารประกอบการสอน หรื อเอกสารคาสอน
และกาหนดตาราหลัก ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนให้ แก่นกั ศึกษา
ข้ อ ๑๖ ตาราหลักอาจเรี ยบเรี ยงโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัย หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอกก็ได้
โดยจะต้ องมีขอบเขต และระดับของเนื ้อหาเหมาะสมกับระดับการศึกษา
ข้ อ ๑๗ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ให้ มหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการ
้
ทาหน้ าที่ กากับ ดูแล หรื อควบคุม เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้ อ ๑๘ ให้ มหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดหาหรื อผลิตสื่อ เพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน
รายวิชาและพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์พื ้นฐาน สื่อการเรี ยนการสอนให้ มีมาตรฐานและเพียงพอกับจานวน
นักศึกษา
ข้ อ ๑๙ ให้ ส านัก ส่ง เสริ ม วิช าการและงานทะเบียน และส านักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
อานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาในรู ปแบบต่างๆ เพื่อ ส่งเสริ มให้ นักศึกษามีโอกาสค้ นคว้ าหาความรู้
และประสบการณ์เพิ่มเติม
ข้ อ ๒๐ ให้ ม หาวิทยาลัย จัด อาจารย์ที่ปรึ ก ษา ทาหน้ า ที่ใ ห้ คาปรึ กษาและสนับสนุน ทาง
วิชาการ วิธีการเรี ยน ควบคุมโปรแกรมการเรี ยน และประเมินความก้ าวหน้ าในการเรี ยน
ข้ อ ๒๑ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย แต่ง ตัง้ คณะกรรมการวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลัย ประกอบด้ ว ย
รองอธิการบดีที่ทาหน้ าที่เกี่ยวกับวิชาการ เป็ นประธาน คณบดี ผู้อานวยการสานักส่งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบี ย นเป็ นกรรมการและเลขานุก าร ท าหน้ า ที่ ก ลั่น กรองตรวจสอบ และให้ ค วามเห็ น ชอบ

การประเมินผลการศึกษาประจาภาคเรี ยน ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับว่าด้ วยการประเมินผลการศึกษาของ
ปริญญาตรี และการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทังการพิ
้
จารณา
การจัดอาจารย์ผ้ สู อน ตาราหลัก อาจารย์ที่ปรึกษา และกาหนดมาตรฐานทางวิชาการ
ข้ อ ๒๒ การประเมินผลการศึกษา ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
หมวด ๓
การลงทะเบียนเรี ยน
___________
ข้ อ ๒๓ นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนเรี ยนด้ วยตนเองในแต่ละภาคเรี ย น ตามกาหนดวัน เวลา
สถานที่ วิธีการลงทะเบียน และรายวิชาที่เปิ ดสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๑) นักศึกษาชันปี
้ ที่หนึ่ง จะต้ องลงทะเบียนเรี ยนให้ ครบจานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรชันปี
้ ที่
หนึง่ ของแต่ละโปรแกรมวิชาที่กาหนดไว้ ในแต่ละภาคเรี ยน
(๒) นักศึกษาชัน้ ปี ที่สองขึน้ ไป จะต้ องลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคเรี ยนปกติ ไม่ น้อยกว่า
เก้ าหน่วยกิต และไม่เกินยี่สิบสองหน่วยกิตสาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และให้ ลงทะเบียน
ได้ ไม่เกินเก้ าหน่วยกิต สาหรั บการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา และภาคเรี ยนฤดูร้อนให้ ลงทะเบียนเรี ยน
ได้ ไม่เกินเก้ าหน่วยกิต
(๓) หน่วยกิตขันต
้ ่าที่กาหนดไว้ ไม่ใช้ บงั คับ กับนักศึกษาที่ศกึ ษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร
ของโปรแกรมวิช านัน้ ๆ แต่ยัง มี วิช าที่ สอบตก หรื อมี คะแนนเฉลี่ ยสะสมไม่ถึง เกณฑ์ ที่กาหนด หรื อ
ภาคเรี ยนที่คาดว่าจะเป็ นภาคเรี ยนสุดท้ ายก่อนที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๔) ในการลงทะเบียนเรี ยน หากวิชาใดมีข้อกาหนดในหลักสูตรว่าต้ องเคยศึกษาหรื อสอบ
ผ่านได้ วิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) นักศึกษาจะต้ องเคยศึกษาหรื อสอบผ่านได้ รายวิชาบังคับก่อน
นันแล้
้ ว จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยน
(๕) การลงทะเบียนเรี ยนต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากอาจารย์ที่ปรึกษา
(๖) การลงทะเบียนเรี ยนปกติ จะกระทาได้ ก่อนวันเปิ ดภาคเรี ยนแต่ละภาค การลงทะเบียน
ล่าช้ า อาจกระทาได้ ไม่เกินสิบสี่วนั นับจากวันเปิ ดภาคเรี ยนปกติหรื อไม่เกินเจ็ดวัน นับจากวันเปิ ด
ภาคเรี ยนฤดูร้อน และต้ องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๗) นักศึกษาที่ไม่ได้ ลงทะเบียนเรี ยนภายในสิบสี่วนั นับจากวันเปิ ดภาคเรี ยนปกติ หรื อภายใน
เจ็ดวันนับจากวันเปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ ในการลงทะเบียนเรี ยนสาหรับภาคการศึกษานัน้
เว้ นแต่มีเหตุผลและความจาเป็ น โดยผ่านความเห็นชอบของคณบดีหรื อผู้ที่คณบดีมอบหมายและได้ รับ
อนุมตั จิ ากอธิการบดี หรื อผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
(๘) ในภาคเรี ยนปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ ลงทะเบียนเรี ยนจะต้ องขอลาพักการศึกษาสาหรับ
ภาคเรี ยนนัน้ เพื่อรักษาสภาพเป็ นนักศึกษาภายในสามสิบวัน นับจากวันเปิ ดภาคเรี ยน โดยต้ องชาระ

ค่า ธรรมเนียมเพื่อ รักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาที่ไม่ได้ รักษาสภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอน
ชื่อการเป็ นนักศึกษา
(๙) ในภาคเรี ยนฤดูร้อน หากนักศึกษาภาคสมทบไม่ไ ด้ ลงทะเบียนเรี ยนจะต้ องขอลาพัก
การศึกษาสาหรับภาคเรี ยนนัน้ เพื่อรักษาสภาพเป็ นนักศึกษาภายในสิบห้ าวัน นับจากวันเปิ ดภาคเรี ยน
โดยต้ องชาระค่า ธรรมเนีย มเพื่อ รัก ษาสภาพนักศึก ษา นักศึกษาที่ไ ม่ได้ รักษาสภาพเป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อการเป็ นนักศึกษา
(๑๐) อธิการบดีหรื อผู้ที่อธิการบดีมอบหมายอาจอนุมัติให้ นกั ศึกษาที่ถกู ถอนชื่อตาม (๘)หรื อ
(๙) กลับเข้ าเป็ นนัก ศึกษาใหม่ไ ด้ ถ้ ามี เ หตุผลสมควร โดยให้ ถือ ว่าระยะเวลาที่ ถูกถอนชื่ อนัน้ เป็ น
ระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาต้ องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา รวมทัง้
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชาระเสมือนเป็ นผู้ลาพักการศึกษา
การอนุมตั ใิ ห้ นกั ศึกษาที่ถกู ถอนชื่อกลับเข้ าเป็ นนักศึกษาตาม (๘) หรื อ (๙) จะต้ องมีเวลาเหลือ
พอที่จะศึกษาจนสาเร็จการศึกษาได้
(๑๑) การลงทะเบีย นเรี ย นจะสมบูร ณ์ ก ็ต ่อ เมื ่อ ได้ ช าระค่า ธรรมเนีย มต่า งๆ ต่ อ
มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๒๔ การเพิ่มและถอนรายวิชา
(๑) การเพิ่มและถอนรายวิชาต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
(๒) การเพิ่มรายวิชาจะกระทาได้ ภายในสิบ สี่วัน นับจากวันเปิ ดภาคเรี ยนสาหรับภาคเรี ยน
ปกติ หรื อภายในเจ็ดวัน นับจากวันเปิ ดภาคเรี ยนสาหรับภาคฤดูร้อน
(๓) การถอนรายวิชา จะกระทาได้ ก่อนกาหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสิบสี่วนั สาหรับ
ภาคเรี ยนปกติ หรื อก่อนกาหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน สาหรับภาคเรี ยนฤดูร้อน
(๔) ขันตอนการเพิ
้
่มและถอนรายวิชา ให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
การถอนรายวิชาภายในกาหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชา จะได้ รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
ข้ อ ๒๕ การโอนสภาพนักศึกษา จากนักศึกษาภาคสมทบไปสู่นกั ศึกษาภาคปกติ ต้ อ งผ่า น
การคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ ๒๖ ให้ มีการโอนผลการเรี ยน และการยกเว้ นการเรี ยนในรายวิชาที่ได้ ศึกษาแล้ วในระดับ
เดียวกัน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการขอโอนผลการเรี ยนและการยกเว้ นการเรี ยน ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบัง คับ ว่าด้ วยการโอนผลการเรี ยนและการยกเว้ นการเรี ย นรายวิ ช า และข้ อกาหนดของแต่ล ะ
โปรแกรมวิชา
หมวด ๔
การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
___________

ข้ อ ๒๗ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบ ให้ เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ว่าด้ วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวด ๕
การประเมิน
___________
ข้ อ ๒๘ ให้ มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผ้ สู อนอย่ างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ เพื่อให้
อาจารย์ผ้ สู อนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
ข้ อ ๒๙ ให้ ม หาวิทยาลัย ประเมิ นผลการจัดการศึกษาทุกๆ ระยะห้ าปี เพื่ อพัฒ นาการจัด
การเรี ยนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

