
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย การจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ.๒๕๔๘ 
_____________ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบงัคบัเก่ียวกับการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาศยัอ านาจ            
ตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต จงึออกข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อ ๑   ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษา                     
ระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๔๘” 

 

ข้อ ๒  ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบักับนกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาตัง้แตภ่าคเรียนท่ี ๑ ปีการศกึษา ๒๕๔๘         
เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓  ในข้อบงัคบันี ้ 
“มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

  “สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต     
 “การจัดการศึกษา” หมายถึง การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั หรือหลักสูตร   
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง 
 “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายถึง บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตัง้ให้ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาดูแล 
สนบัสนนุทางวิชาการ วิธีการเรียน ควบคมุโปรแกรมการเรียน และมีส่วนช่วยประเมินความก้าวหน้า  
ในการเรียนของนกัศกึษา 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคสมทบมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนดสุิต 
 “นกัศกึษาภาคปกต”ิ หมายถึง นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนเตม็เวลาในวนั เวลาราชการ 
 “นักศึกษาภาคสมทบ” หมายถึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา           
ในวนัเวลาราชการหรือนอกวนัเวลาราชการ 
  “ศนูย์การศกึษา” หมายถึง สถานท่ีภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีจดัการศึกษาภาคปกติและหรือ                
ภาคสมทบ 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
  



ข้อ ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามข้อบงัคบันี ้และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสัง่
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉยั 
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

___________ 
 

ข้อ ๕  ผู้ สมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของโปรแกรมวิชาท่ีสมัคร         
เข้าศกึษา 

 

ข้อ ๖  การสมคัรและการรับเข้าเป็นนกัศกึษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
 

ข้อ ๗  มหาวิทยาลัยอาจตัง้ศูนย์การศึกษาได้ตามความเหมาะสม โดยการอนุมัติจาก          
สภามหาวิทยาลยั 

 

ข้อ ๘  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  ทัง้ภาคปกติและภาคสมทบ  โดยหนึ่ง             
ปีการศกึษาแบง่ออกเป็นสองภาคเรียนปกตแิละหรือภาคเรียนฤดรู้อน  
 หนึ่งภาคเรียนปกติมีระยะเวลาการเรียนไม่น้อยกว่าสิบห้าสปัดาห์  ภาคเรียนฤดรู้อนก าหนด
ระยะเวลาการเรียน และจ านวนหนว่ยกิต โดยมีสดัสว่นเทียบเคียงกนัได้กบัภาคการเรียนปกต ิ 
 

ข้อ ๙  ก าหนดวนัเปิดและปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลยั มีดงันี ้
  ภาคเรียนท่ีหนึง่ วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี  ๑๐  มิถนุายน 
    วนัปิดภาคเรียน วนัท่ี  ๑๖  ตลุาคม 
  ภาคเรียนท่ีสอง วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี    ๑  พฤศจิกายน 
    วนัปิดภาคเรียน วนัท่ี  ๑๑  มีนาคม 
  ภาคเรียนฤดรู้อน วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี  ๑๘  มีนาคม  
    วนัปิดภาคเรียน วนัท่ี  ๒๕  พฤษภาคม 
 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดวันเปิดและวันปิดภาคเรียนท่ีแตกต่างจากวรรคหนึ่งก็ไ ด้ แต่ต้อง
เป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  โดยท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลยั 
 

ข้อ ๑๐  การเปิดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใดให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลกัสตูร   โดยผา่นความเห็นชอบจากสภาวิชาการ   และให้รายงานผลการจดัการศกึษา
ให้สภามหาวิทยาลยัทราบทกุสิน้ปีการศกึษา 
 



หมวด ๒ 
การเรียนการสอน 

___________ 
 
ข้อ ๑๑  การจัดการเรียนการสอนจัดเป็นคาบ   คาบละไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที  ทัง้การจัด

การศกึษาภาคปกตแิละภาคสมทบ 
 

ข้อ ๑๒  มหาวิทยาลยัอาจจดัให้นกัศกึษาภาคปกตเิรียนนอกวนัเวลาราชการได้ 
 

ข้อ ๑๓  ภาคเรียนปกติหรือภาคเรียนฤดรู้อนให้อาจารย์คนหนึ่งๆ สอนภาคปกติได้ไม่เกินสิบ
สองคาบตอ่สปัดาห์และสอนภาคสมทบได้ไมเ่กินสิบสองคาบตอ่สปัดาห์ 

บคุลากรสายบริหารหรือสายสนบัสนนุการสอนให้สอนได้ไมเ่กินกึ่งหนึง่ของเกณฑ์ตามวรรคแรก 
 

ข้อ ๑๔  รายวิชาท่ีเปิดสอนหลายหมู่เรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้อาจารย์ผู้ สอนใช้แนว      
การสอน ข้อสอบ และใช้เกณฑ์การวดัและประเมินผลเดียวกนั 

 

ข้อ ๑๕  ให้อาจารย์ผู้สอนจดัท าแนวการสอนและเอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสารค าสอน  
และก าหนดต าราหลกั ทกุรายวิชาท่ีเปิดสอนให้แก่นกัศกึษา 

 

ข้อ ๑๖  ต าราหลกัอาจเรียบเรียงโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลยั หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอกก็ได้               
โดยจะต้องมีขอบเขต และระดบัของเนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัการศกึษา  

 

ข้อ ๑๗  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาตา่งๆ ให้มหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ท าหน้าท่ี ก ากบั ดแูล หรือควบคมุ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ข้อ ๑๘  ให้มหาวิทยาลยัสนับสนุนการจัดหาหรือผลิตส่ือ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาและพฒันาโสตทศันปูกรณ์พืน้ฐาน ส่ือการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและเพียงพอกบัจ านวน
นกัศกึษา 

 

ข้อ ๑๙  ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
อ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าหาความรู้
และประสบการณ์เพิ่มเตมิ 

 

ข้อ ๒๐  ให้มหาวิทยาลยัจดัอาจารย์ที่ปรึกษา   ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและสนบัสนุนทาง
วิชาการ  วิธีการเรียน  ควบคมุโปรแกรมการเรียน และประเมินความก้าวหน้าในการเรียน 

 

ข้อ ๒๑  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย        
รองอธิการบดีท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบัวิชาการ เป็นประธาน คณบดี ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ  ท าหน้าท่ีกลั่นกรองตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบ         



การประเมินผลการศกึษาประจ าภาคเรียน ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาของ
ปริญญาตรี และการจดัการศกึษาในรูปแบบตา่งๆ  ตามนโยบายของมหาวิทยาลยั  รวมทัง้การพิจารณา
การจดัอาจารย์ผู้สอน ต าราหลกั  อาจารย์ท่ีปรึกษา  และก าหนดมาตรฐานทางวิชาการ 

 

ข้อ ๒๒  การประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  ว่าด้วย          
การประเมินผลการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
หมวด ๓ 

การลงทะเบียนเรียน  
___________ 

 
ข้อ ๒๓  นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองในแตล่ะภาคเรียน ตามก าหนดวนั เวลา 

สถานท่ี วิธีการลงทะเบียน และรายวิชาท่ีเปิดสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
(๑)   นกัศกึษาชัน้ปีท่ีหนึ่ง จะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบจ านวนหน่วยกิตตามหลกัสตูรชัน้ปีท่ี

หนึง่ ของแตล่ะโปรแกรมวิชาท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะภาคเรียน 
(๒)   นกัศึกษาชัน้ปีท่ีสองขึน้ไป จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนปกติ ไม่น้อยกว่า   

เก้าหน่วยกิต และไม่เกินย่ีสิบสองหน่วยกิตส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียน     
ได้ไม่เกินเก้าหน่วยกิตส าหรับการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา และภาคเรียนฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน      
ได้ไมเ่กินเก้าหนว่ยกิต  

(๓)  หน่วยกิตขัน้ต ่าท่ีก าหนดไว้ไม่ใช้บงัคบักบันกัศกึษาท่ีศกึษาครบทกุรายวิชาตามหลกัสตูร
ของโปรแกรมวิชานัน้ๆ แต่ยังมีวิชาท่ีสอบตก หรือมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือ     
ภาคเรียนท่ีคาดวา่จะเป็นภาคเรียนสดุท้ายก่อนท่ีจะส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 

 (๔)  ในการลงทะเบียนเรียน หากวิชาใดมีข้อก าหนดในหลกัสตูรว่าต้องเคยศกึษาหรือสอบ
ผ่านได้วิชาบงัคบัก่อน (Pre-requisite) นกัศึกษาจะต้องเคยศกึษาหรือสอบผ่านได้รายวิชาบงัคบัก่อน
นัน้แล้ว จงึจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน  

(๕)  การลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  
(๖)  การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระท าได้ก่อนวนัเปิดภาคเรียนแตล่ะภาค การลงทะเบียน

ล่าช้า   อาจกระท าได้ไม่เกินสิบส่ีวนั  นบัจากวนัเปิดภาคเรียนปกติหรือไม่เกินเจ็ดวนั  นบัจากวนัเปิด   
ภาคเรียนฤดรู้อน และต้องช าระคา่ธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

(๗)  นกัศกึษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในสิบส่ีวนั  นบัจากวนัเปิดภาคเรียนปกติ  หรือภายใน           
เจ็ดวนันบัจากวนัเปิดภาคเรียนฤดรู้อน จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานัน้ 
เว้นแตมี่เหตผุลและความจ าเป็น โดยผา่นความเห็นชอบของคณบดีหรือผู้ ท่ีคณบดีมอบหมายและได้รับ
อนมุตัจิากอธิการบดี หรือผู้ ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

(๘)  ในภาคเรียนปกตใิด หากนกัศกึษาไมไ่ด้ลงทะเบียนเรียนจะต้องขอลาพกัการศกึษาส าหรับ 
ภาคเรียนนัน้ เพ่ือรักษาสภาพเป็นนกัศกึษาภายในสามสิบวนั นบัจากวนัเปิดภาคเรียน โดยต้องช าระ



ค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนกัศึกษา นกัศึกษาท่ีไม่ได้รักษาสภาพนกัศกึษา มหาวิทยาลยัจะถอน
ช่ือการเป็นนกัศกึษา 

(๙)  ในภาคเรียนฤดูร้อน หากนักศึกษาภาคสมทบไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องขอลาพัก
การศกึษาส าหรับภาคเรียนนัน้ เพ่ือรักษาสภาพเป็นนกัศกึษาภายในสิบห้าวนั นบัจากวนัเปิดภาคเรียน 
โดยต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาท่ีไม่ได้รักษาสภาพเป็นนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัจะถอนช่ือการเป็นนกัศกึษา 

(๑๐)   อธิการบดีหรือผู้ ท่ีอธิการบดีมอบหมายอาจอนมุัติให้นกัศกึษาท่ีถกูถอนช่ือตาม (๘)หรือ
(๙) กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลสมควร โดยให้ถือว่าระยะเวลาท่ีถูกถอนช่ือนัน้เป็น
ระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นนกัศึกษา รวมทัง้
คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพกัการศกึษา 

การอนมุตัใิห้นกัศกึษาท่ีถกูถอนช่ือกลบัเข้าเป็นนกัศกึษาตาม (๘) หรือ (๙) จะต้องมีเวลาเหลือ
พอท่ีจะศกึษาจนส าเร็จการศกึษาได้ 

(๑๑)  การลงทะ เบ ียนเรียนจะสมบ ูรณ์ก ็ต ่อ เ มื ่อ ได้ช า ระค ่าธรรมเนียมต ่างๆ  ต่อ
มหาวิทยาลยั 
 

ข้อ ๒๔  การเพิ่มและถอนรายวิชา 
(๑) การเพิ่มและถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(๒)   การเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายในสิบส่ีวัน นับจากวนัเปิดภาคเรียนส าหรับภาคเรียน

ปกต ิหรือภายในเจ็ดวนั นบัจากวนัเปิดภาคเรียนส าหรับภาคฤดรู้อน  
(๓)   การถอนรายวิชา จะกระท าได้ก่อนก าหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสิบส่ีวนัส าหรับ

ภาคเรียนปกต ิหรือก่อนก าหนดการสอบปลายภาคไมน้่อยกวา่เจ็ดวนั ส าหรับภาคเรียนฤดรู้อน 
(๔)   ขัน้ตอนการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
การถอนรายวิชาภายในก าหนดเวลาเดียวกนักบัการเพิ่มรายวิชา จะได้รับเงินคา่หนว่ยกิตคืน 
 

ข้อ ๒๕  การโอนสภาพนกัศึกษา  จากนกัศึกษาภาคสมทบไปสู่นกัศึกษาภาคปกติ ต้องผ่าน
การคดัเลือกตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

 

ข้อ ๒๖  ให้มีการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนในรายวิชาท่ีได้ศึกษาแล้วในระดบั
เดียวกนั  

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา และข้อก าหนดของแต่ละ
โปรแกรมวิชา 

 
หมวด ๔ 

การเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษา  
___________ 



 

ข้อ ๒๗  การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
วา่ด้วยการรับจา่ยเงินเพ่ือจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

  
หมวด ๕ 

การประเมิน 
___________ 

  
ข้อ ๒๘  ให้มหาวิทยาลยัประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือให้

อาจารย์ผู้สอนพฒันาและปรับปรุงคณุภาพการสอน 
 

ข้อ ๒๙  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการจัดการศึกษาทุกๆ ระยะห้าปี  เพ่ือพัฒนาการจัด    
การเรียนการสอนและพฒันาหลกัสตูร 
 
      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
                                (คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช) 
             นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 
 


