


สารจากคณบดี 
 
 
 เอกสารคูมืออาจารยท่ีปรึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก  วิชาการ    
กิจกรรมนักศึกษา  การดําเนินชีวิต  ผูปกครองและมวลชนสัมพันธ  ขอมูล และการเปนแบบอยางท่ีดี  
คูมือนี้เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีจะชวยเสริมสรางคุณภาพบัณฑิตใหมี
ความเขมแข็งทางวิชาการและดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม   รวมถึงการมีคุณธรรม  
จริยธรรมประดับตนเอง   เพื่อใหควรคาแกการเปนบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประสาน
กับความรักในวิชาชีพครู  รักในลูกศิษย  หวังและปรารถนาดีใหลูกศิษยเจริญเติบโตเปนพลเมืองดี
ของประเทศชาติแลว   กิจกรรมที่เกิดข้ึนยอมสรางความสุขและความดีงามใหบังเกิดข้ึนแก            
วงการศึกษาตอไป 
 
 
 
 
 
      (ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน  สุกปล่ัง) 
                           คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ความนํา 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของอาจารยท่ี
ปรึกษาเปนอยางยิ่ง จึงใหความสําคัญกับการบริหารจัดการระบบอาจารยท่ีปรึกษา โดยมีเปาหมาย
สําคัญในการพัฒนานักศึกษาทุกดาน เปนท่ีพึงพอใจตอชุมชน  สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นการ
ดําเนินการใหไดตามเปาหมายการจัดการระบบอาจารยท่ีปรึกษา จําเปนตองมาจากการปฏิบัติงาน
ของอาจารยท่ีปรึกษาเปนสําคัญ โดยจัดทําแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  มีการปฏิบัติตามแผนงาน และ
การประเมินผล รวมทั้งนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลลัพธตาม
เปาหมายท่ีต้ังไว โดยยึดปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนสําคัญ  
 
วัตถุประสงค 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาทั้งภาค
ปกติและภาคสมทบทุกหลักสูตร  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ  ดังนี ้

๑.   เพื่อใหนักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตรมีอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับใหคําแนะนําท้ังดาน
วิชาการ และชวยเหลือใหคําปรึกษาในดานสวนตัว  การดําเนินชีวิต ตลอดจนดานอารมณ
และสังคม 

๒. เพื่อดูแลนักศึกษาของคณะทุกคนใหมีโอกาสศึกษาสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดของ
แตละหลักสูตร 

๓. เพื่อสงเสริม แนะนํา และชวยเหลือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
เพื่อสงเสริม แนะนํา และชวยเหลือใหนักศึกษาทุกคนสามารถปรับตัว  และดํารงตนอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข  บนพื้นฐานคุณธรรม และจริยธรรม 

๔. เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีเปนส่ือกลางในการสรางความเขาใจใหเกิดความสัมพนัธ  
อันดีระหวางคณะกับนักศึกษา อันจะนําไปสูการพัฒนาการดําเนินงานของคณะ                   
ใหตอบสนองความตองการของผูเรียนและสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. เพื่อสรางความม่ันใจแกผูปกครองและสาธารณชนในดานคุณภาพวิชาการและการดูแล
นักศึกษาใหเปนคนดีของสังคม 

๖. เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีสงเสริม และสนับสนุนใหนักศึกษามีความสนใจใฝรู          
รักการคนควา และสามารถสรางสรรคผลงานเต็มศักยภาพของแตละคน 

 
 



 

๒

ปรัชญา 
“คุณคาของมนุษยอยูท่ีการพัฒนาตนและสังคมอยางตอเนื่องบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและ

จริยธรรม" 
 

วิสัยทัศน 
๑. เปนคณะท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทางท่ีเนนในสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศ 

สามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมใหเปนท่ียอมรับไดท้ังในประเทศและตางประเทศ 
๒. เปนองคกรผลิตบัณฑิตท่ีเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการเรียน     

การสอนและการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนาและสรางสรรคบุคลากรใหเปนบุคคลท่ีมีความรู (Knowledge Worker) เพื่อเปน      

ทุน(Human Capital) ในการสรางความม่ันคงทางปญญาขององคกร(Intellectual Wealth) 

พันธกิจ 

๑. ดานจัดการศึกษา  ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๒. ดานการบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ นําความรูความเช่ียวชาญและงานสรางสรรค  

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรถายทอดสูสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
๓. ดานการวิจัย ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
๔. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาองคความรู จัดกิจกรรมเสริมในการเรียน  

การสอนและพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรมและสากลสูสังคมและนานาประเทศ 

คุณลักษณะบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ควรไดรับการพัฒนาตนอยาง            

เต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ 

๑.  สามารถคนควาและเรียนรูดวยตนเอง 
๒. มีวิสัยทัศนและพัฒนาความรูใหทันเหตุการณ   
๓. สามารถนําความรูไปประยุกตกับการปฏิบัติงาน 
๔. สามารถถายทอดความรูและใฝหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 
 
 



 

๓

ดานความรูความสามารถพิเศษ 

๑. ใชเทคโนโลยีพื้นฐานได 
๒. ใชภาษาตางประเทศไดอยางนอย  ๑ ภาษา 

 
ดานบุคลิกภาพ 

๑. มีมนุษยสัมพันธดี 
๒. รับผิดชอบ ซ่ือสัตย ขยัน อดทน 
๓. รับผิดชอบตอหนาท่ีการงาน 
๔. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
๕. เคารพกฎระเบียบของสังคม 
๖. กระตือรือรน มีความคิดสรางสรรค กลาแสดงออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา: ดร.จีรวัฒน จีวังกูร เอกสารประกอบการประชุมรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๐ 

กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

๔ 



 

๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา: ดร.จีรวัฒน จีวังกูร เอกสารประกอบการประชุมรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๐ 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา 

๕ 



 

๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: ดร.จีรวัฒน จีวังกูร เอกสารประกอบการประชุมรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๐ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานบุคลิกภาพ 



 

 ที่มา: ดร.จีรวัฒน จีวังกูร เอกสารประกอบการประชุมรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๐ 

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานกัศึกษา 

๗



 

๘ 

คุณลักษณะบัณฑิตของประเทศไทยที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (NQF) 

 Basic 
พ้ืนฐาน 

Advanced 
กาวหนา 

Proactive 
เชิงรุก 

Excellent 
เปนเลิศ 

Kn
ow

led
ge

 ค
วา
มรู

 

มีความรูทั่วไปตามวิชาชีพ 
ของตน 
1.มีความรอบรูในสรรพ
วิทยาการท่ัวไป 
2.มีความรูทางวิชาชีพอยาง
เพียงพอ 
3.มีความรูทางเทคโนโลยี
พื้นฐาน 

มีความรูทันสมัยและรูจักสืบเสาะ
แสวงหา 
1.มีความรูทันโลก ทันเหตุการณ 
2.มีความรูนอกเหนือจากความรู
ในวิชาชีพ 
3.มีความรูที่จะเรียนรู 
4.มีความรูเทาทันเทคโนโลยี 

มีความรูสึก สามารถเช่ือมโยง
และบูรณาการความรู 
1.พัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 
2.มีความรูในทองถ่ิน ชุมชนและ
โลก 
3.มีความรูไกลถึงอนาคต 
4.มีความรูลึกซึ้งและรูจริง 

มีความรูที่เชี่ยวชาญ 
1.เขาถึงแกนความรู 
2.สรางองคความรูใหม 

Th
ink

ing
 ค
วา
มคิ

ด สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห 
และประเมินผล 
1.มีวิจารณญาณ 
2.รูจักแยกแยะ 
3.คิดอยางเปนระบบ 

มีความคิดสรางสรรค สามารถคิด
ไดใหมไดอยางทันสมัย 
1.มีความคิดริเร่ิม 
2.มีความบันดาลใจ 
3.มีความคิดเชิงประยุกต 
4.มีความคิดเชิงบูรณาการ 

มียุทธศาสตร มีวิสัยทัศน 
สามารถคิดไปขางหนาและคิดได
เอง 
1.มีความคิดเชิงกลยุทธ 
2.เห็นการณไกล 
3.มีมุมมองท่ีกวางไกล 

ตกผลึกทางความคิด 
1.มีความคิดรวบยอด 
2.สามารถคาดการณอนาคตได 
3.มองโลกไดอยางเทาทัน 

Sk
ill 
คว

าม
สา
มา
รถ

 

สามารถปฏิบัติงานไดตาม
วิชาชีพ 
1.มีความสามารถในการส่ือสาร 
2.มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
3.มีความเปนผูนําและผูตาม 
4.มีความสามารถในการทํางาน
เปนทีม 
5.มีทักษะชีวิต 

สามารถปรับปรุงพัฒนางานและ
แสวงหาวิธีการใหม ๆ ที่ดีขึ้น 
1.มีความสามามารถในการ
บริหารจัดการ 
2.มีความสามารถในการ
แกปญหา 
3.มีความสามารถในการส่ือสาร
โดยใชเทคโนโลยี 
4.เปนมืออาชีพ 

สามารถสรางงานใหมและทําได
ดวยตนเอง 
1.มีนวัตกรรมสามารถทําส่ิงใหม
ได 
2.มีความเปนสากล มี
ความสามารถระดับโลก   

มีความชํานาญการและเช่ียวชาญ 
1.ปฏิบัติการไดอยางแมนยํา 
2.มีความเชี่ยวชาญในการทําวิจัย
ระดับนานาชาติ 

Et
hic

s คุ
ณธ

รร
ม 
จริ
ยธ

รร
ม 

มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย 
เสียสละ มีวัฒนธรรมและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1.มีสุนทรียะดานศิลปะและดนตรี 
2.มีความเปนพลเมอืงดีของสังคม 
3.มีความเปนไทย 
4.ควบคุมตนเองได 
5.รูจักประเมินตนเอง 

เปนแบบอยางท่ีดี เขาใจผูอื่นและ
เขาใจโลก 
1.รูจักเทคนิควิธีดําเนินชีวิต 
2.รูจักสังคมและโลก 

สงเสริมและช้ีนําสังคมโลกให
ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม 
1.จิตใจกลาหาญ 
2.มีสวนรวมในการช้ีนําความ
ถูกตองใหกับสังคม 
3.มีความสามารถในการส่ือ
ความคิดท่ีดีงามสูสงัคม 

อุทิศตนเพื่อสวนรวม 
1.สละตนเพื่อสังคมทองถ่ิน 
2.สละตนเพื่อประชาคมโลก 

In
ter

pe
rso

na
l 

มนุ
ษย

สัม
พัน

ธ 

มีทักษะและทัศนคติที่ดีดานการ
รับรูขอมูลภายนอก 
1.มีทักษะในการรับฟงและ
แลกเปล่ียนความคดิเห็น 
2.มีความเขาใจผูอืน่ 
3.แบงปนชวยเหลือผูอื่น 
4.ยกยองใหเกียรติผูอื่น 
5.ยินดีในความสําเร็จของผูอื่น 
6.มีทักษะสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลที่ด ี

มีความสามารถทํางานรวมกับ
บุคคลอื่น 
1.มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานกลุม 
2.สามารถแบงงานตาม
ความสามารถและบทบาทหนาท่ี 
3.มีทักษะในการยืดหยุนและ
ประนีประนอม 
4.มีจิตอาสาในการทํางาน 
 

มีภาวะผูนําและผูตามอยาง
เหมาะสม 
1.มีทักษะในการแกไขปญหา 
2.เขาใจบทบาทโครงสรางหนาท่ี
ในการทํางาน 
3.มีความรับผิดชอบตอกลุม 
องคกรในวิชาชีพและสังคม 
4.มีความยุติธรรม  
และธรรมาภิบาล 

มีความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 
1.สามารถเรียนรูและถายทอด
ความรูความสามารถได 
2.สามารถสรางระบบและออกแบบ
การปฏิบัติงานกลุมได 
3.สามารถวิเคราะหและสังเคราะห
การดําเนินงานเพ่ือการเรียนรู  
แกไขปรับปรุงงานและตนเอง 



 

๙

คุณลักษณะบัณฑิตตามผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ความอยูรอด 
 -  ยอมรับการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ทักษะความสามารถท่ีตลาดแรงงานตองการ 

๑. มีความคิดริเร่ิม  
๒. มีความสามารถใชภาษาอังกฤษได 
๓. มีความสามารถใชภาษาท่ี ๓ ไดอยางนอย  ๑   เชน  ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุนหรือภาษาเกาหลี     

 ๔. มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๕. มีความรับผิดชอบในตนเอง 
๖. มีความพรอมในการศึกษา  พฒันาและเรียนรูดวยตนเอง 
๗. มีความมุงม่ันและเคารพในตนเอง 
๘. มีจิตบริการ  จติสาธารณะ 
๙. มีความสามารถในการจัดการทรัพยากร  
๑๐. มีลักษณะความเปนผูนํา 
๑๑. มีความสามารถในการส่ือสาร 
๑๒.  มีทักษะในการส่ือสารระหวางบุคคลหรือมนุษยสัมพนัธ 
๑๓.  มีไหวพริบทางธุรกิจ  
๑๔.  มีการวางแผนชีวิตตนเองได 
๑๕.  มีความสามารถแกปญหาได 
๑๖.  มีวิธีคิดเชิงเหตุผลเชิงระบบบูรณาการ 
๑๗.  มีความสนใจดานการตลาด 
๑๘.  มีทักษะในการนําเสนอ   
๑๙.  มีความอดทนตอความกดดนัและการเปล่ียนแปลง 
๒๐. มีธรรมาภิบาล 
๒๑. มีทักษะในการทํางานเปนหมูคณะ 
๒๒. มีความตระหนักในคุณภาพ 
 

 



 

๑๐

คุณลักษณะและจรรยาบรรณของอาจารยท่ีปรึกษา 
 

เนื่องจากอาจารยท่ีปรึกษามีหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือ และอบรมดูแลนักศึกษา 
จึงมีความจําเปนตองยึดม่ันในจรรยาบรรณ คํานึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา ตองรักษาขอมูล
สวนตัวของนักศึกษาเปนความลับ ชวยเหลือนักศึกษาตามขอบเขตความสามารถของตน และท่ี
สําคัญยิ่ง อาจารยท่ีปรึกษาตองเปนผูท่ีมีความประพฤติเหมาะสมตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และมี
ศีลธรรมจรรยาท่ีดีงาม เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา ดังนั้นคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จึงกําหนดคุณลักษณะของอาจารยท่ีปรึกษา  เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง โดยอาจารยท่ีปรึกษาท่ีดีควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
๒. มีความรับผิดชอบท่ีดี 
๓. ใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา 
๔. ความรูกวางขวางและทันเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
๕. มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
๖.  มีเหตุผลและมีความสามารถในการแกปญหา 
๗. มีความเมตตากรุณา 
๘. ไวตอการรับรูและเขาใจส่ิงตางๆ ไดรวดเร็ว 
๙. มีหลักจิตวิทยาในการใหคําปรึกษาและมีจรรยาบรรณอาจารยท่ีปรึกษา 
๑๐. มีความประพฤติเหมาะสมท่ีจะเปนแบบอยางท่ีดีได 
๑๑. รูบทบาทและหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาเปนอยางดี 
๑๒. มีประสบการณในหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑

เกณฑภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษา 
 
กลุมภาระงาน เกณฑภาระงาน มาตรฐานขั้นตํ่า (เสนอพิจารณา) 

งานอาจารยท่ีปรึกษา 
๑. อาจารยที่ปรึกษานักศึกษาประจําโปรแกรมวิชา/
ศูนยการศึกษา คิดภาระงานเทากับ ๖ ภาระงาน 

 
๖ ภาระงานตอสัปดาห 
(ระบุช่ัวโมงปฏิบัติงาน) 

๒. อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษา/การคนควา
อิสระ/การศึกษาเอกเทศ 

๒ ภาระงานตอสัปดาหตอเน่ือง 
ทั้งน้ีไมเกิน ๑๒ ภาระงานตอ 

    สัปดาห 
๓. อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมชมรม และกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ตามคําสั่งแตงต้ังของคณบดี 

๒ ภาระงานตอสัปดาห 

งานกิจกรรม
นักศึกษาดานวิชาการ  

๔. อาจารยที่ปรึกษาประจําคณะ คิดภาระงานเทากับ  
๔  ภาระงาน 

๔ ภาระงานตอสัปดาห 

 
 
 
 
 

บทบาทหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 
 

เพื่ อใหการบริหารจัดการระบบอาจารย ท่ีป รึกษา เปนไปอย าง มีประสิทธิภาพ                  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงกําหนดบทบาทหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา โดยกําหนด   
แนวปฏิบัติและเอกสารที่ใชประกอบการปฏิบัติงานอาจารยท่ีปรึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๒

บทบาทหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาและกรอบดําเนินงาน 

หนาท่ี กรอบการดําเนินงาน 

๑. ดานวิชาการ 
๑.๑ การจัดทําแผนการเรียน 

 

 
๑.๑.๑ ศึกษา วิเคราะห หลักสูตรอยางละเอียด 
(ปรัชญา วัตถุประสงค เปาหมาย และโครงสรางหลักสูตร) 
๑.๑.๒ รวบรวมและศึกษาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ของนักศึกษาทั้ง ๔ ช้ันป รวมท้ัง
ปรับแกใหเปนปจจุบัน 
๑.๑.๓ ประชุมนักศึกษา เพ่ือทําความเขาใจแผนการเรียนหลักและรวมกันจัดทําแผนการ
เรียนรายวิชาเลือก รวมท้ังแนะนําการเลือกรายวิชาเลือกเสรี 

๑.๒ การลงทะเบียนวิชาเรียน ๑.๒.๑ แจงกําหนดการการลงทะเบียนวิชาเรียนประจําภาคเรียนใหนักศึกษาทราบ เพ่ือ
เตรียมการลงทะเบียนเรียน รวมทั้งระเบียบการตาง ๆ และวิธีปฏิบัติ 
๑.๒.๒ ติดตามรวบรวมผลการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาและบันทึกลงในคูมือ/
ระเบียนการเรียนรายบุคคล 
๑.๒.๓ ติดตาม รวบรวมขอมูลปญหาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

๑.๓ การเรียนและกิจกรรม
ประกอบการเรียน 

๑.๓.๑ ติดตาม ดูแล พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา รับฟงความคิดเห็นและประสานงาน   
ผูที่เก่ียวของ 
๑.๓.๒ กระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญและต้ังใจเขารวมกิจกรรมประกอบวิชาเรียน 
๑.๓.๓ สงเสริมและใหคําแนะนํานักศึกษาแสดงความสามารถหรือผลิตช้ินงาน ผลงาน ทั้ง
ประกอบการเรียนและท่ัวไป 
๑.๓.๔ ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัดผลปละประเมินผล 
๑.๓.๕  ติดตามการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 
๑.๓.๖ แนะนําแหลงงานและเตรียมตัวศึกษาตอ 

๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบ       
ผลการเรียน 

๑.๔.๑ รวบรวมผลการเรียนประจําภาคเรียน และ บันทึกในคูมือ 
๑.๔.๒ ติดตามนักศึกษาที่มีปญหาผลการเรียนรายวิชา เชน ได I, M 
๑.๔.๓ จัดทําระเบียนผลการเรียน เพ่ือใหคําแนะนําดานการเรียน และตรวจสอบ แผนการ
เรียน และผลการเรียนใหเปนไปตามเกณฑของหลักสูตร 
๑.๔.๔ ตรวจสอบเอกสารการขอจบการศึกษาของนักศึกษากอนภาคเรียนสุดทาย และใน ๒ 
สัปดาหแรกของภาคเรียนสุดทาย 

๑.๕ การสนับสนุนสงเสริมดาน
วิชาการและงานวิจัย 

๑.๕.๑ ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายดานวิชาการและการวิจัยของคณะ 
หลักสูตร และมหาวิทยาลัย 
๑.๕.๒ อธิบาย ทําความเขาใจกับนักศึกษาใหตระหนักถึงคุณคาของการคนควาทางวิชาการ
และการวิจัย อันจะนําไปสูการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ 
๑.๕.๓ แสวงหาขอมูลขาวสารดานผลงานทางวิชาการและการวิจัย ทั้งที่เปนการสงเสริม
สนับสนุน ยกยอง และการจัดประกวดผลงานตางๆ ใหนักศึกษาทราบและเขารวมกิจกรรม 
๑.๕.๔ สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการสงผลงานเขาประกวด หรือ
เขารวมกิจกรรมการประกวดชิงรางวัลดานวิชาการและงานวิจัย 



 

๑๓

หนาท่ี กรอบการดําเนินงาน 

 ๑.๕.๕ จัดหรือรวมจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรืองานวิจัยของนักศึกษา 
รวมท้ังการแสดงออกซึ่งศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา 
๑.๕.๖ เก็บรวบรวมขอมูล หลักฐานการไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการของนักศึกษา เพ่ือ
จัดทําเปนสารสนเทศ 

๒. ดานกิจกรรมนักศึกษา 
๒.๑  ใหคําปรึกษาดานกิจกรรม
ใหตอบสนองปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รวมท้ังสอดคลองกับนโยบายของ
คณะและมหาวิทยาลัย 

 
๒.๑.๑  ประชุมเพ่ือประกาศใหทราบถึงการทํากิจกรรมของหลักสูตร  คณะ และ
มหาวิทยาลัย 
๒.๑.๒  แจงกําหนดการของกิจกรรมตอ ๑ ภาคเรียนตามลําดับทั้งในระดับหลักสูตร  คณะ 
และมหาวิทยาลัย 
๒.๑.๓  ใหความรูถึงประโยชนที่จะไดรับในการรวมกิจกรรมทั้งในระดับหลักสูตร  คณะ 
และมหาวิทยาลัย 

๒.๒   สงเสริมและสนับสนุนให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม  ทั้งที่
เก่ียวกับหลักสูตรและนอก
หลักสูตร 
 

๒.๒.๑  สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย  ทั้งในระดับ
หลักสูตร ชมรม คณะ หรือระดับมหาวิทยาลัย 
๒.๒.๒  ติดตามการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาทุกระดับในหลักสูตรของตนเอง และ
หลักสูตรอื่น ๆ 

๒.๓  สงเสริม สนับสนุนและ
แนะนําใหนักศึกษาสรางสรรค
ผลงานและการประกวดหรือเขา
แขงขันชิงรางวัลตางๆ 

๒.๓.๑  กระตุนใหนักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมที่มีการประกวดแขงขัน ชิง
รางวัลตางๆ 
๒.๓.๒  ช้ีชองทางในการรับขอมูลขาวสารของกิจกรรมที่มีการประกวด แขงขัน ชิงรางวัล
ตางๆ 

๒.๔  ใหคําแนะนําแกนักศึกษา
ในการจัดทําแฟมสะสมงาน 
(Portfolio) 

๒.๔.๑  ใหความรูกับนักศึกษาถึงประสบการณในการทํากิจกรรมโดยใหรวบรวมเปนแฟม
สะสมงาน 
๒.๔.๒  ใหความรูถึงประโยชนในการจัดทําแฟมสะสมงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยเฉพาะประโยชนในการเขาทํางานสายอาชีพ  และฝกการทํางานรวมกับผูอื่น 
๒.๔.๓  รวบรวมรายช่ือนักศึกษาที่มีผลงานดานกิจกรรมพรอมสรุปผลในแตละภาคเรียน 

๓. ดานการดําเนินชีวิต  
๓.๑ จัดทําระเบียนประวัติ
นักศึกษา 

 
๓.๑.๑ อาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษากรอกขอมูลประวัตินักศึกษา 

๓.๒ ติดตาม ดูแล ใหคําปรึกษา
แกนักศึกษาใหดําเนินชีวิตใน
แนวทางที่เหมาะสม ตลอดจนการ
ชวยแกปญหาของนักศึกษา 

๓.๒.๑ จัดช่ัวโมงอาจารยที่ปรึกษา (O.H.) แจงใหนักศึกษาทราบอยางชัดเจน 
๓.๒.๒ จัดเวลาพบปะนักศึกษา เพ่ือพูดคุยแลกเปล่ียน และนําเสนอสิ่งที่เปนประโยชนใน
การดําเนินชีวิต 

๓.๓ สํารวจปญหาทุกดานของ
นักศึกษาเพ่ือหาทางแกไขหรือ
ผอนคลาย 
 

๓.๓.๑ อาจารยที่ปรึกษาสังเกตพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปของนักศึกษา หรืออาจสอบถาม
จากเพ่ือนๆ และจดบันทึก 



 

๑๔

หนาท่ี กรอบการดําเนินงาน 
๓.๔ ศึกษาปจจัยเสี่ยงและการ
บริหารความเสี่ยง (คนหา – 
ปองกัน – แกไข – บันทึก – 
รายงาน) 

๓.๔.๑  อาจารยที่ปรึกษาสังเกตพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปของนักศึกษา หรืออาจ
สอบถามจากเพ่ือนๆ และบันทึกขอมูลอยางละเอียด 
๓.๔.๒ อาจารยที่ปรึกษาศึกษาขอมูล หรือเหตุการณความเปล่ียนแปลงของสังคม เพ่ือทัน
ตอการรับรูของนักศึกษาในชวงเวลาน้ันๆ แลวนํามาช้ีแจงแกนักศึกษาใหรูเทาทัน 

๓.๕ การใหคําปรึกษา / การจัดทํา
ตารางใหคําปรึกษา 

๓.๕.๑  กําหนดตารางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา สัปดาหละไมนอยกวา ๖ ช่ัวโมง โดย
ระบุวัน เวลาในตาราง และติดประกาศท่ีหนาหองพัก เพ่ือใหนักศึกษาและผูปกครองทราบ 
๓.๕.๒ บันทึกการปฏิบัติงานใหคําปรึกษา 

๓.๖ ปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรม
จริยธรรม 

๓.๖.๑ อาจารยที่ปรึกษาหมั่นตรวจสอบจิตสํานึกคุณธรรม และจริยธรรมของตน เพ่ือเปน
แบบอยางในขั้นพ้ืนฐานแกนักศึกษา 
๓.๖.๒ อาจารยที่ปรึกษาพยายามหากรณีศึกษามาแนะนํา หรือช้ีแนะแกนักศึกษาใหมีความ
เขาใจท่ีถูกตอง ในดานคุณธรรมและจริยธรรม 

๔. ดานผูปกครองและมวลชน
สัมพันธ 
๔.๑ ติดตอสื่อสารกับผูปกครอง
ในการพัฒนาสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิต 

 
 
๔.๑.๑ ทําแฟมทะเบียนประวัติ/ฐานขอมูลผูปกครอง 
๔.๑.๒ รายงานพฤติกรรม ความประพฤตินักศึกษาที่มีความเสี่ยงในดานตาง ๆ 
 

๔.๒ ติดตอสื่อสารกับผูปกครอง   
ประสานความรวมมือแกไข
ปญหา  ของนักศึกษา 

๔.๒.๑ ทําแฟมทะเบียนประวัติ/ฐานขอมูลผูปกครอง 
๔.๒.๒ รายงานพฤติกรรม ความประพฤติ นักศึกษาที่มีความเสี่ยงในดานตาง ๆ 

๔.๓ ประสานงานศิษยเกา ๔.๓.๑ ทําแฟมทะเบียนประวัติ/ฐานขอมูล ศิษยเกา 
๔.๓.๒ ติดตอ สอบถาม เก็บขอมูลการมีงานทํา  ของบัณฑิต/ศิษยเกา   

๔.๔ สื่อสารสรางความเขาใจกับ
ผูเก่ียวของ ผานชองทางที่ 
เหมาะสม 

๔.๔.๑ ประชาสัมพันธ ขาวสารของมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร รวมถึงนักศึกษา 
๔.๔.๒ สรางความเขาใจกับผูที่เก่ียวของ 
๔.๔.๓ ขอความรวมมือ 

๕. ดานขอมูล 
๕.๑ จัดทําขอมูลนักศึกษาใหเปน
ปจจุบัน 

 
๕.๑.๑ จัดทําระเบียนประวัตินักศึกษา 
๕.๑.๒  จัดทํา Portfolio สําหรับสะสมกิจกรรม/ผลงานที่เปนประโยชนแกนักศึกษา 
๕.๑.๓  จัดทําตารางเพื่อการปรับปรุงขอมูลนักศึกษาใหเปนปจจุบันที่สุด 



 

๑๕

หนาท่ี กรอบการดําเนินงาน 
๕.๒  แสวงหาขอมูลขาวสาร
เผยแพรแกนักศึกษา 

๕.๒.๑ ขอมูลดานแหลงทุน 
แสวงหาแหลงทุนทั้งทุนการศึกษาและทุนวิจัยภาครัฐ เอกชน องคกรอิสระ มูลนิธิ 
ระเบียบ/กติกา/กฎเกณฑการใหทุน เพ่ือเปนขอมูลแกนักศึกษาเลือกสําหรับการฝกงาน 
๕.๒.๒ ขอมูลดานแหลงงาน 
๕.๒.๒.๑ แสวงหาแหลงสําหรับการฝกงานระเบียบ/กติกา/กฎเกณฑในการฝกงานแกนักศึกษา 
๕.๒.๒.๒ แสวงหาแหลงงานนอกเวลาเรียน ระเบียบ/กติกา/กฎเกณฑการทํางาน อัตรา
คาจาง เพ่ือเปนขอมูลใหนักศึกษาเลือกในการทํางานนอกเวลา 
๕.๒.๓ ขอมูลดานการบริการการศึกษาอื่น ๆ 
๕.๒.๓.๑ ดานการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  
แสวงหาขอเก่ียวกับการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา สถานศึกษา จุดเดนของหลักสูตร 
ระเบียบการศึกษา คาใชจายตลอดหลักสูตร และการวางแผนการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
๕.๒.๓.๒ ดานการเรียนรูเสริมหลักสูตร 
แสวงหาขอมูลเก่ียวการสัมมนา การประชุมทางวิชาการท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรูใน 
หลักสูตรวิชาที่นักศึกษากําลังเรียนอยู เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู 

๖.  ดานการเปนแบบอยางท่ีดี 
๖.๑ การแตงกาย 

 
๖.๑.๑ แตงกายสะอาด สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ 
๖.๑.๒ แตงกายใหเขากับบุคลิกภาพ มีบุคลิกลักษณะที่ดีเสมอ 

๖.๒ การใชภาษาและการสื่อสาร ๖.๒.๑ ใชภาษาถูกตอง เหมาะสมถูกกาลเทศะ 
๖.๒.๒ พูดดวยวาจาสุภาพ ไพเราะ ออนหวาน เปนแบบอยางที่ดี  ฝกฝนทักษะในการถาม 
ฟง พูด 

๖.๓ การอาน/การเรียนรูตลอด 
ชีวิต 

๖.๓.๑ รักการอาน หมั่นทําผลงานทางวิชาการ เชน งานวิจัย บทความทางวิชาการ ตํารา 
หนังสือ เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีดานวิชาการ 
๖.๓.๒ หมั่นศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ 
๖.๓.๓ หมั่นติดตามขาวสาร บานเมือง เพ่ือรูทันเหตุการณ เศรษฐกิจ และสังคม 

๖.๔ การอุทิศตนใหเปน
ประโยชนตอสังคม 

๖.๔.๑ จัดกิจกรรมนอกหองเรียนเพ่ือนําความรูสูสังคม 
๖.๔.๒ ยินดีชวยงานมหาวิทยาลัย และชุมชนอยูเสมอและเต็มความสามารถ 

๖.๕ ความตรงตอเวลา ๖.๕.๑ เขาหองสอนตรงตอเวลา 
๖.๕.๒  ฝกฝนใหนักศึกษาสงงานตรงตอเวลา เชน มีการกําหนดเวลาสงงานอยางชัดเจน    
ฝกใหนักศึกษาเขาหองเรียนตรงตอเวลา 

๖.๖ มีมนุษยสัมพันธ ๖.๖.๑ หนาตายิ้มแยมแจมใจ เปนมิตรกับทุกคน สรางความสัมพันธที่ดีทักทายกับทุกคน 
๖.๖.๒ วางตัวเหมาะสมเปนกันเองกับทุกคน 
๖.๖.๓  มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่นเขาใจในเรื่องของคนอยางมาก 
๖.๖.๔ ปรับตัวเขากับผูอื่นไดดี และเขากับนักศึกษาได 

๖.๗ ความรับผิดชอบ ๖.๗.๑ มีความต้ังใจจริงในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความเอาใจใส 
๖.๗.๒ ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 



 

๑๖

หนาท่ี กรอบการดําเนินงาน 
๖.๗.๓ ตรวจดูแลเอาใจใสนักศึกษาอยูเสมอ 
๖.๗.๔ ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน  
๖.๗.๕ รับผิดชอบในหนาที่การงาน เตรียมการสอนอยางสม่ําเสมอใหทันกับความกาวหนา
ทางวิชาการและเทคโนโลยี 

๖.๘ มีความรูดานวิชาการและการ
จัดการความรู 

๖.๘.๑ ชวยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการเรียน ตองรูจุดมุงหมายของหลักสูตร 
๖.๘.๒ มีขอมูล ขอช้ีแนะเก่ียวกับการเลือกเรียนแกนักศึกษา 
๖.๘.๓ มีความสามารถในการแนะนํา การลงทะเบียนเรียน การวัดประเมินผล การเลือก
แผนการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗

การพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
 
ความมุงหมาย  
 เพื่อการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของอาจารยท่ีปรึกษา โดยการจดัทําแผนปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามแผน ประเมินผลรวมถึงการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาปรับปรุง
การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 
ความหมาย  
 เปนการดําเนนิการพัฒนารูปแบบ คูมือ รวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบอาจารยท่ี
ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
การบันทึก/รายงานผล  

๑.   บันทึกการดําเนินงาน/การประชุม  
๒. สรุปรูปแบบ คูมือ และวิธีการบริหารจัดการระบบอาจารยท่ีปรึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๘

การพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา 
 

เริ่มตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติ 
ของอาจารยที่ปรึกษา 

คัดเลือก/แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา

สํารวจความตองการพัฒนาและ
วิเคราะหรูปแบบการพัฒนา 

พัฒนาตามรูปแบบโครงการ พัฒนาโดยรูปแบบอื่น 

ดําเนินงานตามโครงการ อาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติงาน 

- สงเขาอบรมที่อื่น 
- ประชุมสรางความเขาใจ 
- โดยสายงานบริหาร 
- โดยเอกสาร/บันทึก 

จัดอบรม 
สัมมนา 
ดูงาน 

ขออนุมัติโครงการ 
ตอมหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบประสิทธิผล
การดําเนินงาน 

ดําเนินงานตอเน่ืองและ
สรุปสารสนเทศ 

ปรับปรุง/แกไข 
K.M. 

บรรลุ 

ไมบรรลุ 

จบ 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 



 

๑๙

การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  
 
ความมุงหมาย  
 ศึกษาวเิคราะหหลักสูตร เพื่อจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษาในแตละ
หลักสูตร รวมถึงใหคําแนะนายวิชา การเลือกรายวิชาเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร  
 
ความหมาย  
 เปนการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษา รวมถึงการแนะนําหรือสรางความ
เขาใจในหลักสูตรของนักศึกษา  
 
การบันทึก/รายงานผล  

๑. คูมือนักศึกษา/แผนการเรียนตลอดหลักสูตร  
๒. บันทึการเลือกรายวิชา/ปญหาท่ีเกิดข้ึน 
๓. แนวทางขอเสนอแนะในการแกไขปญหา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๐

การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
 

เริ่มตน 
 
 

 

 
  

                                                     
 คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 

สงแผนการเรียนใหคณะ 

อาจารยที่ปรึกษาประชุมช้ีแจงนักศึกษา 
รวมกันจัดทําแผนการเรียน 

จัดทําแผนการเรียนฉบับสมบูรณ 

ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร 

สงแผนการเรียนใหกับ 
สํานักสงเสริมวิชาการงานทะเบียน 

ใชแผนการเรียนในคูมือนักศึกษา 

ประเมินแผนการเรียน 
ทุกสิ้นปการศึกษา 

ใชตอไป 

ปรับปรุง 

จัดพิมพในคูมือนักศึกษา 

อาจารยที่ปรึกษา รวมกับหลักสูตร 
จัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมปรับปรุง 



 

๒๑

การจัดทําแผนการเรียนประจําภาคเรียน  
 
ความมุงหมาย  
 เพื่อเปนการทบทวน ตรวจสอบความถูกตองแผนการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตร ตาม
รายภาคเรียน กอนทําการลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น ๆ  
 
ความหมาย  
 เปนการทําการตรวจสอบแผนการเรียน รายภาคเรียนเพื่อความถูกตองกอนแนะนําให
นักศึกษาทําการลงทะเบียน   
 
การบันทึก/รายงานผล  

๑. บันทึกการดําเนินการตรวจสอบ 
๒. แจงรายวิชา ตารางเรียนใหนกัศึกษาทราบ เพื่อทําการลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๒

การจัดแผนการเรียนประจําภาคเรียน 
 

เริ่มตน 
 

 

 
ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา 
   ตรวจสอบ/บันทึกขอมูล 

 
 
 
 
 

 

หลักสูตรตรวจสอบแผนการเรียน ตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา จดัทํารางแผนการเรียนประจําภาคเรียน 

อาจารยที่ปรึกษา ประชุมนักศึกษาเลือกรายวิชาเรียน ประจําภาคเรียน 

หลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา จัดทําแผนการเรียนประจําภาคเรียนและจัดผูสอน 

สงแผนการเรียนและชื่อผูสอนในคณะ/สํานักสงเสริมวิชาการ 

อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาตรวจสอบกําหนดการลงทะเบียนประจําภาคเรียน 

นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน 

จัดการเรียนการสอน 

เอกสาร 
๑. เอกสารหลักสูตร 
๒. คูมือนักศึกษา 
๓. แบบบันทึก 
   ดส.___ 
  มน.___ 
   มน.___ 

 ใชแบบฟอรม ดส. 

ถูกตอง 

แกไข 



 

๒๓

การลงทะเบียนเรียนประจําภาคเรียน   
 
ความมุงหมาย  
 เพื่อเปนการตรวจสอบ วิธีการการการลงทะเบียนเรียนตามประกาศของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพือ่นักศึกษาจะไดทําการลงทะเบียนเรียนถูกตอง และทันตามระยะเวลาที่
ทางมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
ความหมาย  
 เปนการศึกษา ทบทวน ข้ันตอน วิธีการรวมถึงกําหนดการลงทะเบียนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เพื่อทําการแนะนํานักศึกษาในการลงทะเบียน  
 
การบันทึก/รายงานผล  

๑. สรุปผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  
๒. บันทึกการดําเนินกิจกรรม/ปญหาท่ีเกิดข้ึน 
๓. เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาคร้ังตอไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๔

การลงทะเบียนเรียนประจําภาคเรียน 
 

   เริ่มตน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

    อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ 
 

บันทึกระเบียนและสรุปเปนสารสนเทศ 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง แกไข/
ติดตาม 

อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบประกาศการลงทะเบียน 
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อาจารยที่ปรึกษาประชุมช้ีแจงนักศึกษาเตรียมการลงทะเบียน 

นักศึกษาลงทะเบียนและพิมพหลักฐานการลงทะเบียน 

นักศึกษาสงหลักฐานการลงทะเบียนใหอาจารยที่ปรึกษา 

เอกสาร 
๑. เอกสารหลักฐาน 
๒. แผนการเรียนตลอด
หลักสูตร 
๓. คูมือนักศึกษา 
 



 

๒๕

การสงเสริมการคนควาและวิจัยของนักศึกษา  
 
ความมุงหมาย  
 เพื่อเปนการสงเสริม ทักษะของการเรียนรูของนักศึกษา และสรางความตระหนักในคุณคา
ของงานวิชาการและงานวิจยั รวมถึงสรางโอกาสในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของนักศึกษาใน
เชิงสรางสรรค 
 
ความหมาย  
 เปนการหาแนวทางในการพฒันา สงเสริม ทักษะการเรียนรูรวมถึงการวิจัยโดยการ สงเสริม 
แนะนําแหลงทุนในการพัฒนาการววิจยัของนักศึกษา  
 
การบันทึก/รายงานผล  

๑. รายงานการวิจยั (ของนกัศึกษา)   
๒. สรุปรายงานการดําเนินกิจกรรม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๖

การสงเสริมการคนควาและวิจัยของนักศึกษา 
 
 

เริ่มตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาจารยที่ปรึกษาศึกษานโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย 
ดานวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร 

สรางความตระหนักในคุณคางานวิชาการและวิจัยแก 
นักศึกษา ผานช้ันเรียน/โอกาสท่ีเหมาะสม 

แสวงหาขาวสารดานแหลงทุน การประกวด 
ประกาศใหนักศึกษาทราบ 

สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษา 
ดานงานวิจัย งานสรางสรรค และสงผลงานดานประกวด 

จัดหรือรวมกิจกรรมเผยแพรผลงาน/ 
การแสดงออกของนักศึกษา 

รวบรวมขอมูลการไดรางวัลของนักศึกษา 
บันทึกแบบฟอรม 



 

๒๗

การเทียบโอนผลการเรียน 
 
ความมุงหมาย   

เพื่อใหผูเรียนนําความรูท่ีไดจากการศึกษาหรืออบรมจากสถาบันตางๆ ท่ีมีวิทยาฐานะใน
ระดับเดียวกัน มาเทียบโอนเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรได 
 
ความหมาย 

การเทียบโอนผลการเรียน เปนการนําผลการเรียนท้ังหมด (ตามจํานวนท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด) จากสถาบันอ่ืนๆ มาเทียบโอนเปนสวนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตร 
 
การบันทึก/รายงานผล  
 ๑. แบบฟอรมขอเทียบโอนหนวยกิต 
 ๒. รายงานผลการเทียบโอนหนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘

การเทียบโอนผลการเรียน 
 

      เริ่มตน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                            
                                                                                  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา (๗) 

 

นักศึกษาตรวจสอบหลักเกณฑการเทียบโอนจากคูมือนักศึกษา 

พบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนํา 

เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบคํารองขอเทียบโอน/ยกเวนการเรียน 

นักศึกษารับคํารองใหคณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาใหความเห็นชอบ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจงผลใหนักศึกษาทราบ 

อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ    
คํารองและหลักฐานประกอบ 

นักศึกษาสําเนาเอกสารชุดคํารองที่อนุมัติพรอมใบเสร็จรับเงิน 
สงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อบันทึกขอมูลการเทียบโอน 

          คณะกรรมการประจําคณะ 
                     พิจารณา 

ไมอนุมัติ 

นักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน 

นักศึกษาตรวจสอบผลการเทียบโอนในระบบบริหารการศึกษา แจงใหอาจารยที่ปรึกษาทราบ และบันทึกระเบียน 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

อนุมัติ 



 

๒๙

การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 
 
ความมุงหมาย  

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอยของการจัดการเรียนของนักศึกษา และพรอมท่ีจะยื่น
ขอจบการศึกษาเม่ือถึงเวลาท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
ความหมาย  

การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา เปนการตรวจสอบ และติดตามนักศึกษา ในดานวิชาการ 
อันไดแก การลงทะเบียน ผลการเรียน ท่ีนักศึกษาไดดําเนินการไปในแตละภาคเรียน  
 
การบันทึก/รายงานผล 

๑. รายงานผลการเรียนในแตละภาคเรียน 
 ๒. แบบบันทึกผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๐

การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 
 

เริ่มตน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ไมถูกตอง 

นักศึกษารวบรวมผลการเรียน 
ยื่นคํารองพรอมแบบฟอรมขอจบการศึกษา (ดส.๙๙)   สง

อาจารยที่ปรึกษา 

อาจารยที่ปรึกษาประชุมช้ีแจงนักศึกษาลวงหนากอนยื่นขอสําเร็จการศึกษา ๑ ภาคเรียน 

อาจารยที่ปรึกษาศึกษาแนวปฏิบัติและกําหนดการในการขอสําเร็จการศึกษา 

แจงนักศึกษา 

เอกสาร 
๑. เอกสารหลักสูตร 
๒. ขอบังคับวาดวย
การวัดผลและ
ประเมินผล 

ถูกตอง 

นักศึกษายื่นขอสําเร็จการศึกษาผานระบบ 

อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ 



 

๓๑

การจัดการความเสี่ยงเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
ความมุงหมาย 

เพื่อติดตาม และหาวิธีการปองกันเหตุการณจากความเส่ียงดานตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ
นักศึกษาในท่ีปรึกษา หรือเพื่อแกไขเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาแลว ใหสามารถดําเนิน
ชีวิตในการศึกษาตอไปได 
 
ความหมาย 

การจัดการความเส่ียงเปน วิธีการปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิด หรือการแกไขปญหาที่เกิด
ข้ึนกับนักศึกษา เปนการดําเนินการเพื่อไมใหเกิดอุปสรรคตอการเรียนของนักศึกษา ลักษณะความ
เส่ียง เชน ยาเสพติด อุบัติเหตุ อุบัติภัย และ ความหวาดกลัว 
 
การบันทึก/รายงานผล 
 ๑. แบบบันทึกขอมูลประวัตินักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๒

การจัดการความเสี่ยงเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

   เริ่มตน 
 

 
 
 
 

มี

ปองกันความเสี่ยงดวยกิจกรรม 
Home Room 

ศึกษานักศึกษาเปนรายบุคคล 
คัดกรองกลุมเสี่ยง 

แกไข/ 
ชวยเหลือ 

เตรียมการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

บันทึกแฟมความเสี่ยง 

ศึกษาวิเคราะหสภาพการณและบริบทเพ่ือคนหาความเสี่ยง 

สื่อสารกับผูเก่ียวของ
สรางความเขาใจ 

รวมแกไข 



 

๓๓

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
ความมุงหมาย      

การพัฒนานักศึกษาสูคุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยเขารวมกิจกรรมในหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรและใหมีการบันทึกการเขารวมกิจกรรมเพ่ือนําผลมาใชปรับปรุงการจัด
กิจกรรมตอไป 
 
ความหมาย      

การตรวจสอบผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อเปนขอมูลในการประเมินผลการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา และการนําผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมตอไป 
 
การบันทึก/รายงานผล      

๑. บันทึกการดําเนินงานกิจกรรม 
๒. บันทึกผูเขารวมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๔

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
          

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมตามกลุมสนใจ 

สรางความเขาใจ กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรม 
ใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย / คณะ / หลักสูตร 

ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
(โครงการ) 

ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายดานการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย / คณะ / หลักสูตร 

กิจกรรมที่กําหนด 
มหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร 

วางแผนจัดกิจกรรม /  
เขารวมกิจกรรม 

สํารวจความสนใจ  
จัดต้ังกลุม/ชมรม 

ดําเนินกิจกรรม หรือ 
เขารวมกิจกรรมตามแผน 

อาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษา
รวมวางแผนจัดกิจกรรม 

อาจารยที่ปรึกษาบันทึกการ
เขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 

ประเมินผล 

สรุปรายงาน 

ทบทวน 

  ไม 
อนุมัติ 

อนุมัติ 

เริ่มตน 



 

๓๕

การใหคําปรกึษาดานกิจกรรม (เฉพาะกิจ) 
 
ความมุงหมาย  

เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษาไดทราบถึงการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และยังเปนการให
คําแนะนําแนวทางท่ีถูกตองเหมาะสมแกนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูของนักศึกษาท้ังท่ีเปนกิจกรรมในหลักสูตร หรือมีความเกี่ยวของกับหลักสูตร 
 
ความหมาย 

การใหคําปรึกษาดานกิจกรรม เนนการใหคําแนะนํา ช้ีแนะแนวทางที่เปนประโยชน และ
ควบคุมการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 
การบันทึก/รายงานผล 

๑. แบบบันทึกการใหคําปรึกษา (ดานกิจกรรม) 
๒. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๖

การใหคําปรึกษาดานกิจกรรม (เฉพาะกิจ) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
          

 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาเขียนโครงการ 

  
               อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ 

เสนอโครงการตอคณะ 

เสนอโครงการตอพัฒนานักศึกษา 

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา 
รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติ 

นักศึกษาดําเนินงานตามโครงการ 

ประเมินผลโครงการและจัดทํารายงาน 

  
                           เริ่มตน 

  
รองอธิการบดี 

ฝายกิจการนักศึกษาพิจารณา 

  เสนอรายงานตอหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 



 

๓๗

การใหคําปรกึษาทั่วไปแกนักศึกษา 
 
ความมุงหมาย  

เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษาไดทราบถึงขอมูลดานตางๆ ของนักศึกษา และใหคําแนะนํา ช้ีแนะ
แนวทาง เพื่อใหนักศึกษาสามารถดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย และการอยูรวมกับคนอ่ืนๆ ในสังคมได
อยางเหมาะสม และมีความสุข 
 
ความหมาย  

อาจารยท่ีปรึกษา สามารถใหคําปรึกษาท่ัวไปแกนักศึกษา เชน การเรียน การใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย การทํางานเสริม และอ่ืนๆ เปนตน 
 
การบันทึก/รายงานผล 
 ๑. แบบบันทึกการใหคําปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๓๘

การใหคําปรึกษาทั่วไปแกนักศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
     
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 

  
                              เริ่มตน 

อาจารยที่ปรึกษารับมอบหมาย 
ภาระงานจากคณะ / หลักสูตร 

อาจารยที่ปรึกษาประกาศตาราง 
ปฏิบัติงานใหคําปรึกษา 

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา 
ตามตาราง 

สงตอที่ปรึกษา 
ระดับคณะ 

สิ้นสุด / เก็บขอมูล 

บรรลุวัตถุประสงคของ
การใหคําปรึกษา 

  ไมบรรลุ 

  บรรลุ 



 

๓๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๐

 
ขอมูลประวัตินักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
หลักสูตร.................................................................................................. 
อาจารยที่ปรกึษา...................................................................................... 
 

๑. ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง)...........................................................................ช่ือเลน............................. 
    รหัสนักศึกษา....................................วัน/เดือน/ปเกิด........./........../...............ศาสนา....................... 
 
๒. สําเร็จการศึกษาสูงสุด ........................................................สาย/สาขา............................................. 
   จากสถานศึกษา.........................................................................................ปการศึกษา...................... 
 
๓. ภูมิลําเนา อําเภอ/เขต......................................จังหวดั...................................... 
 
๔. ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  เลขท่ี..................หมูท่ี........ตรอก/ซอย........................ถนน........................ 
    ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..................................... 
  รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท......................................... 
 
๕. ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี.................หมูท่ี.........ตรอก/ซอย................................ถนน................................ 
    ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..............................จังหวดั...................................... 
  รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท......................................... 
 
๖. บิดา ช่ือ............................................................            ถึงแกกรรม       ยังมีชีวิตอยู อายุ...............ป 
    มารดา ช่ือ ........................................................           ถึงแกกรรม       ยังมีชีวิตอยู อายุ..............ป 
    สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา        อยูดวยกนั       หยา       แยกกันอยูตามอาชีพ       อ่ืน ๆ ....... 
 
๗. บุคคลท่ีสามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน (นาย/นางสาว/นาง) ............................................................ 
    ความสัมพันธ ...............................โทรศัพทบาน .........................โทรศัพทมือถือ........................ 
 

 



 

๔๑

 
๘. เพื่อนสนิท (นาย/นางสาว/นาง) ................................................โทรศัพทบาน.............................. 
    โทรศัพทมือถือ ......................................... 

         (นาย/นางสาว/นาง) ...............................................โทรศัพทบาน.............................. 
    โทรศัพทมือถือ ......................................... 

         (นาย/นางสาว/นาง) ...............................................โทรศัพทบาน.............................. 
    โทรศัพทมือถือ ......................................... 
 
๙. สรุปผลการเรียน  
 

จํานวนหนวยกิต คะแนนเฉล่ีย 
ช้ันป 

 
ภาคเรียนที่ ที่

ลงทะเบียน 
ผลสอบ*
ผาน 

ไม
ผาน 

ได I ได 
M 

ประจํา
ภาค 

สะสม 
 
หมาย
เหตุ 

๑/๒๕......         
๒/๒๕........         

๑ 

๓/๒๕........         
๑/๒๕.......         
๒/๒๕........         

๒ 

๓/๒๕........         
๑/๒๕........         
๒/๒๕........         

๓ 

๓/๒๕........         
๑/๒๕........         
๒/๒๕........         

๔ 

๓/๒๕........         
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๒

ผลการเรียนตลอดหลักสูตร 
๑. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป     .....................หนวยกิต 
     กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร     .....................หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน เกรด หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
 
    กลุมวิชามนษุยศาสตร                                                             .....................หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน เกรด หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
 
   กลุมวิชาสังคมศาสตร      .....................หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน เกรด หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
 
   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  .....................หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน เกรด หมายเหตุ 

      
      
      
      
      



 

๔๓

๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน       .....................หนวยกิต 
    ๒.๑  กลุมวิชาเนื้อหา      .....................หนวยกิต 
           วิชาบังคับ       .....................หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน เกรด หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
           วิชาบังคับ       .....................หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน เกรด หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

๔๔

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน เกรด หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
  ๒.๒ กลุมวิชาวิทยาการจัดการ     .....................หนวยกิต 
        วิชาบังคบั (บังคับเรียน.................หนวยกิต) 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน เกรด หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
  
      วิชาเลือก (เลือกเรียนไมนอยกวา .................หนวยกิต) 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน เกรด หมายเหตุ 

      
      
      
      



 

๔๕

       ๒.๓ กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชพี  .....................หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน เกรด หมายเหตุ 

      
      
      
 
๓.หมวดวิชาเสรี       .....................หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน เกรด หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
 
ตรวจสอบผลการเรียนตลอดหลักสูตร 
ที่ หมวดวิชา ครบ ไมครบ จํานวน นก.ที่ขาด รายวิชาที่ขาด 

๑ การศึกษาท่ัวไป     
วิชาเฉพาะดาน     
       วิชาเนื้อหาบังคับ     
                   เลือก     
        เตรียมฝกประสบการณฯ     
        ฝกประสบการณฯ     

๒ 

        วิชาการจดัการ     
๓ วิชาเลือกเสรี     

 
 

สําเร็จการศึกษา เม่ือวนัท่ี ..................เดือน............................พ.ศ. ........................... 
 
 

 



 

๔๖

การพัฒนาตนเอง 
 
     ความสามารถพิเศษ 
 ๑. .......................................................................................................................................       
 ๒. .......................................................................................................................................       
 ๓. .......................................................................................................................................    
 
     การฝกอบรม/สัมมนา 
ลําดับ การอบรม/สัมมนา วันท่ี สถานท่ี ผลท่ีไดรับ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   การรวมกิจกรรม (ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย) 
ลําดับ การอบรม/สัมมนา วันท่ี สถานท่ี ผลท่ีไดรับ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

๔๗

การใหคําปรึกษา 
วันท่ี/เร่ืองท่ีนกัศึกษาขอคําปรึกษา การใหคําปรึกษา 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

๔๘

การจัดการความเสี่ยงเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ประเด็นความเส่ียง การดําเนนิการแกไข 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วาดวยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
___________ 

 
 โดยที่ เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี            
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗          
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 
 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ป ๒๕๔๘ เปนตนไป 
 
 ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “กรรมการวิชาการ” หมายถึง กรรมการวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแตงตั้งขึ้น เพื่อ
ทําหนาที่กลั่นกรองตรวจสอบและใหความเห็นชอบการประเมินผลการศึกษาประจําภาคเรียน 
 “หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 
 “การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ 
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมินผล ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสําคัญของ           
การสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของบุคคลแตละกลุม 
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 “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ  ความพรอมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ  สังคม  สภาพแวดลอม ส่ือหรือ
แหลงความรูอ่ืน ๆ 
 “โครงการจัดการศึกษาพิเศษ” หมายถึง โครงการจัดการศึกษาอบรมใหกับบุคคลทั่วไปโดยใช
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เมื่อสอบไดรายวิชาใดแลวมหาวิทยาลัยอาจออกประกาศนียบัตรให ซึ่งอาจ
นําไปขอโอนผลการเรียนรายวิชานั้นได 
 “นายทะเบียน” หมายถึง ผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหมีหนาที่จัดทําและเก็บรักษาทะเบียน
นักศึกษา 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
ขอ ๔  ใหมีการวัดผลการศึกษาระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ในทุกรายวิชาที่มี       

การเรียนการสอนในแตละภาคเรียน 
 การวัดผลระหวางภาคเรียน ใชวิธีสอบยอยและหรือการทํารายงานและหรือการสอบปฏิบัติและ
หรือทํากิจกรรมตามที่กําหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน  โดยมีคะแนนเก็บระหวางรอยละสี่สิบ             
ถึงแปดสิบของคะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวิชาการ 
 การวัดผลปลายภาคเรียน ใชวิธีสอบขอเขียนและหรือสอบปฏิบัติ  โดยมีคะแนนอยูระหวาง  
รอยละยี่สิบถึงหกสิบของคะแนนรวมทั้งหมด  หรือตามมติของสภาวิชาการ 
 
 ขอ ๕  ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตางๆ   ตามหลักสูตรแบบอิงเกณฑหรืออิงกลุม  
แบงเปนสองระบบ  คือ 
 (๑)  ระบบมีคาระดับคะแนน  แบงเปนแปดระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 

  B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
B ดี (Good) ๓.๐ 

 C+ ดีพอใช (Fairly Good) ๒.๕ 
C พอใช (Fair) ๒.๐ 

  D+ ออน (Poor) ๑.๕ 
D ออนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
F ตก (Fail) ๐.๐ 
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 ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนที่ถือวา
สอบไดตองไมตํ่ากวา  “D”  
 นักศึกษาไดคาระดับคะแนนรายวิชาบังคับเปน “F” ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวา       
จะสอบไดและใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียนดวย 
 สําหรับวิชาเลือกถาไดคาระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีกหรือเลือกรายวชิาอืน่ 
ในหมวดวิชาเดียวกันหรือแขนงเดียวกันแทนไดและใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน เปน “W” 
 (๒)  ระบบไมมีคาระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน 
PD ผานดีเยีย่ม(Pass with Distinction) 
P ผาน (Pass) 

NP ไมผาน (No Pass) 
 
 ระบบนี้ ใช สําหรับการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  รายวิชาการ                 
ฝกประสบการณวิชาชีพ  รายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่   
สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม 
 รายวิชาที่ไดผลประเมิน  “NP” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะผาน            
การประเมิน 
 ใหกรรมการวิชาการกําหนดเกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑ 
 
 ขอ ๖  สัญลักษณอ่ืนในการประเมิน  มีดังนี้ 
 (๑)  Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 
 (๒) W (Withdraw)   ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้นกอน
กําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวาสิบส่ีวัน และภาคฤดูรอนไมนอยกวาเจ็ดวัน ซึ่งจะไดรับอนุมัติให
ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษา หลังจากลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนนั้นแลวและรายวิชาเลือกที่ไดรับอนุมัติใหไปเรียนวิชาอื่นแทน 
 (๓)  I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางาน           
ไมเสร็จเมื่อส้ินภาคเรียน โดยผูสอนตองสงคะแนนที่มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล 

นักศึกษาที่ได “I” ตองดําเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปล่ียนระดับคาคะแนนใหเสร็จส้ินภายใน     
ภาคเรียนถัดไป  ถานักศึกษายังทํางานไมเสร็จตามกําหนด  นายทะเบียนจะพิจารณาผลงานที่คางอยู
เปนศูนยและประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว  ตามเกณฑของอาจารยประจําวิชานั้น 
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 (๔)  M (Missing) ใชบันทึกการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค โดยผูสอน
ตองสงคะแนนที่มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล 
  นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคและประสงคจะสอบใหม  จะตองสมัครสอบและชําระ
คาธรรมเนียมเทากับคาหนวยกิตของรายวิชานั้นๆ  ภายในสองสัปดาหหลังจากเสร็จส้ินการสอบตาม
กําหนดของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาที่ขาดสอบและไมสมัครสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือสมัคร
และชําระเงิน แตไมมาสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  นายทะเบียนปรับคะแนนสวนที่เหลืออยูเปน
ศูนยแลวประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู  ตามเกณฑของอาจารยประจําวิชา 
 
 ขอ ๗  รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนตามขอบังคับวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน       
ใหไดผลการเรียนดังนี้ 

(๑)  รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบใหไดรับผลการเรียน “P” 
(๒)  รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยใหไดรับผลการเรียน ดังนี้ 
  (ก) CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิตจากการทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized Test) 
  (ข)  CE (Credits from Examination) กรณีไดหนวยกิตจากการทดสอบดวยการสอบ 
ที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non - Standardized Test) 
  (ค)  CT (Credits from Training) กรณีไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษาหรือ
อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา (Evaluation  of Non-Sponsored Training ) 
  (ง)  CP (Credits from Portfolio) กรณีไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน 
(Portfolio) 
 
 ขอ ๘  การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ใหคิดเปนเลขทศนิยม                 
สองตําแหนง  โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่มีผลการเรียน “I” หรือ “M” ไมนําหนวยกิตมารวมเปน    
ตัวหารเฉลี่ย 
 (๑)  กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับ  ใหนับรวมทั้งหนวยกิตที่สอบตกและ 
เรียนซ้ําเพื่อใชเปนตัวหาร สําหรับรายวิชาเลือกไมนับหนวยกิตที่สอบตกเปนตัวหาร 
 (๒)  กรณีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลว หรือเรียนวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร 
ที่เทียบเทาใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น 
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 ขอ ๙  ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑)  มีความประพฤติดี 
 (๒)  สอบผานในรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 (๓)  ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวาสองจุดศูนยศูนย 
 (๔)  มีระยะเวลาศึกษาตามเกณฑดังนี้ 
  (ก)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนหกภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนสิบส่ีภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา 

(ข)  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนแปดภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนสิบเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียน ไมเต็มเวลา 
  (ค)  หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนสิบภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนยี่สิบภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา 
  (ง)  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนสี่ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนแปดภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน           
ไมเต็มเวลา 
  
 ขอ ๑๐  การพนสภาพการเปนนักศึกษา  เมื่อ 

(๑)   ตาย 
(๒)   ลาออก 
(๓)   ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
(๔)  ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
(๕)   พนกําหนดเวลาสิบส่ีวันนับจากวันเปดภาคเรียน และไมไดมารักษาสถานภาพการเปน

นักศึกษาภายในสามสิบวัน นับจากวันเปดภาคเรียน 
(๖)   เรียนครบหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามขอ ๙ 
(๗)   นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม ตํ่ากวาหนึ่งจุดแปดศูนย 
(๘)   คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวาหนึ่งจุดหกศูนย เมื่อส้ินภาคเรียนปกติภาคเรียนที่สอง 

นับต้ังแตวันเริ่มเขาเรียน 
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(๙)   คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวาหนึ่งจุดแปดศูนยในภาคเรียนปกติที่ส่ี  ที่หก  ที่แปด  ที่สิบ               
ที่สิบสอง ที่สิบส่ี ที่สิบหก ที่สิบแปด ที่ยี่สิบ ที่ยี่สิบสอง และที่ยี่สิบส่ี นับต้ังแตวันเริ่มเขาเรียน 

(๑๐)  มีระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ ดังตอไปนี้ 
  (ก)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใชเวลาศึกษาไมเกินแปดปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินสิบสองปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  (ข)  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใชเวลาศึกษาไมเกินสิบปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินสิบหาปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  (ค)  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป)ใชเวลาศึกษาไมเกินสิบสองปการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินสิบแปดปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็ม
เวลา 
  (ง)  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)ใชเวลาศึกษาไมเกินสี่ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินหกปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 
 ขอ ๑๑  เมื่อนักศึกษาเรียนไดหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตหนึ่งจุดแปดศูนยแตไมถึงสองจุดศูนยศูนย  ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อ
ทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึงสองจุดศูนยศูนย ทั้งนี้ ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๐
(๑๐) หรือตามระยะเวลาที่กําหนดสภาพการเปนนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคพิเศษนั้น ๆ  
 
 ขอ ๑๒  ผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมี คุณสมบัติดังนี้ 

(๑)   นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไมนอยกวาสามจุด
หกศูนย จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวาสามจุดสองหาแต  
ไมถึงสามจุดหกศูนยจะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง  

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา(ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทา ไมนอยกวา
สามจุดหกศูนยและเรียนครบตามหลักสูตร  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย    
ไมนอยกวาสามจุดหกศูนยจะไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา(ตอเนื่อง) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
สถาบันการศึกษาเดิมไมนอยกวาสามจุดสองหา และเรียนครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไมนอยกวาสามจุดสองหา แตไมถึงสามจุดหกศูนย จะไดรับเกียรตินิยม
อันดับสอง 
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(๒)   สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมตํ่ากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได “NP” ตาม
ระบบไมมีคาระดับคะแนน 

(๓)   ระยะเวลาศึกษา 
  (ก)  นักศึกษาภาคปกติ   
   (๑)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๔ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาหกภาคเรียนปกติ  
และไมเกินแปดภาคเรียนปกติ   
   (๒)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๕ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาแปดภาคเรียนปกติ  
และไมเกินสิบภาคเรียนปกติ   
   (๓)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๖ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบภาคเรียนปกติ  
และไมเกินสิบสองภาคเรียนปกติ   
   (๔)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ตอเนื่อง) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสี่ภาคเรียนปกติ     

(ข)  นักศึกษาภาคสมทบ  
   (๑)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๔ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบสองภาค และ    
ไมเกินสิบส่ีภาคเรียน   

(๒)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๕ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบหาภาคเรียน  และ
ไมเกินสิบเจ็ดภาคเรียน   
   (๓)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๖ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบแปดภาคเรียน  
และไมเกินยี่สิบภาคเรียน   

(๔)  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีเวลาเรียนไมนอยกวาหาภาคเรียน  และ
ไมเกินแปดภาคเรียน   
 
 ขอ ๑๓  นักศึกษาภาคปกติที่มหาวิทยาลัยจัดใหลงทะเบียนและเรียนในภาคฤดูรอน ไมนับเปน
ภาคเรียนปกติและไมเสียสิทธิ์ในการรับปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคสมทบ ที่ไมเปนไปตามแผนการเรียนของ
โปรแกรมวิชา ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 
 ขอ ๑๔  นักศึกษาภาคปกติหรือภาคสมทบที่ไดรับยกเวนการเรียนไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญา                 
เกียรตินิยม  
 
 ขอ ๑๕  นักศึกษาที่ทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใดใหนักศึกษาผูนั้นไดรับผล       
การเรียน “F” หรือ “NP” ในรายวิชานั้น และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามสมควรแกกรณี 
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ขอ ๑๖  ใหคณบดีหรือผูอํานวยการศูนยการศึกษาเปนผูอนุมัติผลการเรียนรายวิชา และให
กรรมการวิชาการ เปนผูอนุมัติผลการศึกษา 

 
 ขอ ๑๗  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความวินิจฉัย 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
                                (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 
             นายกสภามหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
 
 
 



ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
_____________ 

 
 โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี อาศัยอํานาจ            
ตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑   ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษา                     
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 
ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘         

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในขอบังคับนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
 “การจัดการศึกษา” หมายถึง การจัดการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตร   
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 “อาจารยที่ปรึกษา” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดูแล 
สนับสนุนทางวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน และมีสวนชวยประเมินความกาวหนา  
ในการเรียนของนักศึกษา 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคสมทบมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนดุสิต 
 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในวัน เวลาราชการ 
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 “นักศึกษาภาคสมทบ” หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา           
ในวันเวลาราชการหรือนอกวันเวลาราชการ 
  “ศูนยการศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาภาคปกติและหรือ                
ภาคสมทบ 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  

ขอ ๔  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

___________ 
 

ขอ ๕  ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของโปรแกรมวิชาที่สมัคร         
เขาศึกษา 

 
ขอ ๖  การสมัครและการรับเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ขอ ๗  มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนยการศึกษาไดตามความเหมาะสม  โดยการอนุมัติจาก          

สภามหาวิทยาลัย 
 
ขอ ๘  ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค  ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ  โดยหนึ่ง             

ปการศึกษาแบงออกเปนสองภาคเรียนปกติและหรือภาคเรียนฤดูรอน  
 หนึ่งภาคเรียนปกติมีระยะเวลาการเรียนไมนอยกวาสิบหาสัปดาห  ภาคเรียนฤดูรอนกําหนด
ระยะเวลาการเรียน และจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการเรียนปกติ  
 

ขอ ๙  กําหนดวันเปดและปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
  ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปดภาคเรียน วันที่  ๑๐  มิถุนายน 
    วันปดภาคเรียน วันที่  ๑๖  ตุลาคม 
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  ภาคเรียนที่สอง วันเปดภาคเรียน วันที่    ๑  พฤศจิกายน 
    วันปดภาคเรียน วันที่  ๑๑  มีนาคม 
  ภาคเรียนฤดูรอน วันเปดภาคเรียน วันที่  ๑๘  มีนาคม  
    วันปดภาคเรียน วันที่  ๒๕  พฤษภาคม 
 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปดและวันปดภาคเรียนที่แตกตางจากวรรคหนึ่งก็ได แตตอง
เปนไปตามความเหมาะสม สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  โดยทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 

ขอ ๑๐  การเปดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใดใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร   โดยผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ   และใหรายงานผลการจัดการศึกษา
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปการศึกษา 
 

หมวด ๒ 
การเรียนการสอน 

___________ 
 
ขอ ๑๑  การจัดการเรียนการสอนจัดเปนคาบ   คาบละไมนอยกวาหาสิบนาที  ทั้งการจัด

การศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ 
 
ขอ ๑๒  มหาวิทยาลัยอาจจัดใหนักศึกษาภาคปกติเรียนนอกวันเวลาราชการได 
 
ขอ ๑๓  ภาคเรียนปกติหรือภาคเรียนฤดูรอนใหอาจารยคนหนึ่งๆ สอนภาคปกติไดไมเกินสิบ

สองคาบตอสัปดาหและสอนภาคสมทบไดไมเกินสิบสองคาบตอสัปดาห 
บุคลากรสายบริหารหรือสายสนับสนุนการสอนใหสอนไดไมเกินกึ่งหนึ่งของเกณฑตามวรรคแรก 
 
ขอ ๑๔  รายวิชาที่เปดสอนหลายหมูเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ใหอาจารยผูสอนใชแนว      

การสอน ขอสอบ และใชเกณฑการวัดและประเมินผลเดียวกัน 
 
ขอ ๑๕  ใหอาจารยผูสอนจัดทําแนวการสอนและเอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสารคําสอน  

และกําหนดตําราหลัก ทุกรายวิชาที่เปดสอนใหแกนักศึกษา 
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ขอ ๑๖  ตําราหลักอาจเรียบเรียงโดยอาจารยของมหาวิทยาลัย หรือผูเชี่ยวชาญภายนอกก็ได               
โดยจะตองมีขอบเขต และระดับของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับการศึกษา  

 
ขอ ๑๗  การฝกประสบการณวิชาชีพในสาขาวิชาตางๆ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ

ทําหนาที่ กํากับ ดูแล หรือควบคุม เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ขอ ๑๘  ใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน

รายวิชาและพัฒนาโสตทัศนูปกรณพื้นฐาน ส่ือการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา 

 
ขอ ๑๙  ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสคนควาหาความรู
และประสบการณเพิ่มเติม 

 
ขอ ๒๐  ใหมหาวิทยาลัยจัดอาจารยที่ปรึกษา   ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและสนับสนุนทาง

วิชาการ  วิธีการเรียน  ควบคุมโปรแกรมการเรียน และประเมินความกาวหนาในการเรียน 
 
ขอ ๒๑  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย        

รองอธิการบดีที่ทําหนาที่เกี่ยวกับวิชาการ เปนประธาน คณบดี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่กลั่นกรองตรวจสอบ และใหความเห็นชอบ         
การประเมินผลการศึกษาประจําภาคเรียน ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการประเมินผลการศึกษาของ
ปริญญาตรี และการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการ
พิจารณาการจัดอาจารยผูสอน ตําราหลัก  อาจารยที่ปรึกษา  และกําหนดมาตรฐานทางวิชาการ 

 
ขอ ๒๒  การประเมินผลการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วาดวย          

การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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หมวด ๓ 
การลงทะเบียนเรียน  

___________ 
 
ขอ ๒๓  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเองในแตละภาคเรียน ตามกําหนดวัน เวลา 

สถานที่ วิธีการลงทะเบียน และรายวิชาที่เปดสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๑)   นักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง จะตองลงทะเบียนเรียนใหครบจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรชั้นปที่

หนึ่ง ของแตละโปรแกรมวิชาที่กําหนดไวในแตละภาคเรียน 
(๒)   นักศึกษาชั้นปที่สองข้ึนไป จะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนปกติ ไมนอยกวา   

เกาหนวยกิต และไมเกินยี่สิบสองหนวยกิตสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียน     
ไดไมเกินเกาหนวยกิตสําหรับการลงทะเบียนไมเต็มเวลา และภาคเรียนฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน      
ไดไมเกินเกาหนวยกิต  

(๓)  หนวยกิตขั้นต่ําที่กําหนดไวไมใชบังคับกับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร
ของโปรแกรมวิชานั้นๆ แตยังมีวิชาที่สอบตก หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่กําหนด หรือ     
ภาคเรียนที่คาดวาจะเปนภาคเรียนสุดทายกอนที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 (๔)  ในการลงทะเบียนเรียน หากวิชาใดมีขอกําหนดในหลักสูตรวาตองเคยศึกษาหรือสอบ
ผานไดวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) นักศึกษาจะตองเคยศึกษาหรือสอบผานไดรายวิชาบังคับกอน
นั้นแลว จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน  

(๕)  การลงทะเบียนเรียนตองไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากอาจารยที่ปรึกษา  
(๖)  การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระทําไดกอนวันเปดภาคเรียนแตละภาค การลงทะเบียน

ลาชา   อาจกระทําไดไมเกินสิบส่ีวัน  นับจากวันเปดภาคเรียนปกติหรือไมเกินเจ็ดวัน  นับจากวันเปด   
ภาคเรียนฤดูรอน และตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๗)  นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนภายในสิบส่ีวัน  นับจากวันเปดภาคเรียนปกติ  หรือภายใน           
เจ็ดวันนับจากวันเปดภาคเรียนฤดูรอน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษานั้น 
เวนแตมีเหตุผลและความจําเปน โดยผานความเห็นชอบของคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายและ
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 

(๘)  ในภาคเรียนปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนจะตองขอลาพักการศึกษา
สําหรับ ภาคเรียนนั้น เพื่อรักษาสภาพเปนนักศึกษาภายในสามสิบวัน นับจากวันเปดภาคเรียน โดย
ตองชํา ระค าธรรม เน ียม เพื ่อ ร ักษาสภาพนักศึกษา  นักศึกษาที่ ไมได รักษาสภาพนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อการเปนนักศึกษา 
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(๙)  ในภาคเรียนฤดูรอน หากนักศึกษาภาคสมทบไมไดลงทะเบียนเรียนจะตองขอลาพัก
การศึกษาสําหรับภาคเรียนนั้น เพื่อรักษาสภาพเปนนักศึกษาภายในสิบหาวัน นับจากวันเปดภาคเรียน 
โดยตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาที่ไมไดรักษาสภาพเปนนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อการเปนนักศึกษา 

(๑๐)   อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายอาจอนุมัติใหนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อตาม (๘)
หรือ(๙) กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดถามีเหตุผลสมควร โดยใหถือวาระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเปน
ระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา รวมทั้ง
คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่คางชําระเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา 

การอนุมัติใหนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อกลับเขาเปนนักศึกษาตาม (๘) หรือ (๙) จะตองมีเวลาเหลือ
พอที่จะศึกษาจนสําเร็จการศึกษาได 

(๑๑)  การลงทะเบ ียนเร ียนจะสมบูรณก ็ต อ เมื ่อ ได ชํา ระค าธรรมเน ียมตางๆ  ตอ
มหาวิทยาลัย 
 

ขอ ๒๔  การเพิ่มและถอนรายวิชา 
(๑) การเพิ่มและถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
(๒)   การเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายในสิบส่ีวัน นับจากวันเปดภาคเรียนสําหรับภาคเรียน

ปกติ หรือภายในเจ็ดวัน นับจากวันเปดภาคเรียนสําหรับภาคฤดูรอน  
(๓)   การถอนรายวิชา จะกระทําไดกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวาสิบส่ีวันสําหรับ

ภาคเรียนปกติ หรือกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวาเจ็ดวัน สําหรับภาคเรียนฤดูรอน 
(๔)   ข้ันตอนการเพิ่มและถอนรายวิชา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชา จะไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 
 
ขอ ๒๕  การโอนสภาพนักศึกษา  จากนักศึกษาภาคสมทบไปสูนักศึกษาภาคปกติ ตองผาน

การคัดเลือกตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
ขอ ๒๖  ใหมีการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนในรายวิชาที่ไดศึกษาแลวในระดับ

เดียวกัน  
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน ใหเปนไปตาม

ขอบังคับ วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา และขอกําหนดของแตละ
โปรแกรมวิชา 
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หมวด ๔ 
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา  

___________ 
 
ขอ ๒๗  การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบ ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   

วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  

หมวด ๕ 
การประเมิน 
___________ 

  
ขอ ๒๘  ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อให

อาจารยผูสอนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 
ขอ ๒๙  ใหมหาวิทยาลัยประเมินผลการจัดการศึกษาทุกๆ ระยะหาป  เพื่อพัฒนาการจัด    

การเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
                                (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 



 
 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วาดวยเครื่องแบบและเครื่องแตงกายของนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
------------------------ 

 
 โดยที่ เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องแตงกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒) และมาตรา  ๖๒  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกขอบังคับไว 
ดังตอไปนี้ 
 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยเครื่องแบบและเครื่อง
แตงกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 ขอ ๔ เครื่องแบบปกติของนักศึกษาชายตามแบบทายขอบังคับนี้  
 (๑)  เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว มีแถบสีดําขนาดกวางครึ่งนิ้วยาวตลอดแขนซายปกชื่อมหาวิทยาลัย 
บนแถบ หรือเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว  ท้ังนี้ ความยาวของตัวเสื้อสามารถใสไวในกางเกงไดสะดวก 
 (๒)  กางเกงขายาวแบบสากลสีดํา หรือสีกรมทา  
 (๓)  ถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย 
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 (๔)  รองเทาหนังหรือวัสดุแทนหนังหุมสนหัวปดสีดํา  
 (๕)  เข็มขัดหนังสีดํา ขนาดกวาง ๓.๕  เซนติเมตร หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 
  
  ขอ ๕ เครื่องแบบปกติของนักศึกษาหญิงตามแบบทายขอบังคับน้ี  
  (๑)  เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว มีแถบสีดําขนาดกวางครึ่งนิ้วยาวตลอดแขนซายปกชื่อมหาวิทยาลัย 
บนแถบ ประกอบดวย ติดกระดุมโลหะเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ๕ เม็ด ประดับเข็มเครื่องหมาย
มหาวิทยาลัยที่หนาอกซาย ความยาวของตัวเสื้อสามารถใสไวในกระโปรงไดสะดวก 
 (๒)  กระโปรงผาสีดํา หรือสีกรมทา ไมมันวาว เรียบรอย ไมมีลวดลาย  
 (๓)  รองเทาหนังหรือวัสดุแทนหนังหุมสนหรือมีสายรัดสนหัวปด  แบบสุภาพ สีดํา สีน้าํตาล ความสงู
ไมเกิน ๕ เซนติเมตร  
 (๔)  เข็มขัดหนังสีดํา ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 
 
 ขอ ๖ ในกรณีมีงานพิธีหรือกรณีอ่ืนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ใหนักศึกษาชายสวม
เครื่องแบบปกติตามขอ ๔  และผูกเนคไทตามแบบขอบังคับนี้ สวนนักศึกษาหญิงใหสวมเครื่องแบบปกติ
ตามขอ ๕ และติดกระดุมคอตามแบบทายขอบังคับนี้  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกําหนดสีของกางเกง  
กระโปรง ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยได  
  
 ขอ ๗ การแตงกายของนักศึกษาภาคสมทบ ใหอนุโลมแตงกายตามขอ ๔ หรือขอ ๕ แลวแตกรณี 
หรือใหปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑)  แตงกายสุภาพ (ไมสวมเสื้อยืด  กางเกงขาสั้น  กางเกงขายาวรัดรูป และไมสวมรองเทาแตะ      
ทุกชนิด) 
 (๒)  ติดบัตรแสดงตัวนักศึกษาทุกครั้งที่เขามหาวิทยาลัย 
 
 ขอ ๘  ในวันที่มีการเรียนวิชาทหาร หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ใหนักศึกษาแตงกายตามระเบียบการแตงกาย
ของกรมการรักษาดินแดน หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลวแตกรณี 
 
 ขอ ๙  หากนักศึกษาแตงกายไมเปนไปตามขอบังคับน้ี หรือไมสุภาพ มหาวทิยาลยัอาจไมใหเขาเรยีน 
เขาสอบ เขารวมกิจกรรม ตลอดจนขอรับบริการใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
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 ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง  
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 
 
            ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 
                     (ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 
               นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 



 
ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

วาดวยการเกบ็เงินคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

………………………… 
 

 โดยที่เปนการสมควรออกระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษา     
ภาคปกติ   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พ.ศ. ๒๕๔๗  และ ขอ ๑๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการเงินและทรัพยสิน  
ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา  นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา  ๒๕๔๙  
เปนตนไป 
 

ขอ ๓  ในระเบียบนี้   
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “คาธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง   เงินที่นักศึกษาจะตองจายใหกับมหาวิทยาลัย              
ในการศึกษาและการใชบริการตางๆที่มหาวิทยาลัยจัดใหเพื่อประโยชนทางการศึกษา  
 “อธิการบดี” หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ขอ ๔  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ดังนี้ 
(๑)  คาธรรมเนียมแรกเขาศึกษา  สําหรับนักศึกษาใหม  (เรียกเก็บคร้ังเดียวเมื่อข้ึนทะเบียน

เปนนักศึกษา)  ๗,๐๐๐  บาท 
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(๒)  คาวัสดุการศึกษา  (เรียกเก็บเปนรายภาคเรียน)  ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้ไมเกินภาคเรียนละ  ๔,๖๐๐ บาท 

(๓)  คาลงทะเบียน (เรียกเก็บเปนรายภาคเรียน)  ใหจัดเก็บเปนแบบเหมาจายตามหนวยกิตที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน  แยกตามหลักสูตร  อัตราการจัดเก็บใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย   
 ขอ  ๕   คาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ  ๔  ใหถือวาเปนคาเลาเรียนของนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา ตามระเบียบกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)  
 

ขอ ๖  การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา  ตามขอ ๔ (๑) และ(๒) ใหแยกบัญชีไวตางหากเปน
เงินฝากประเภทถอนคืน   

 
ขอ ๗  คาธรรมเนียมอื่นๆ  (เรียกเก็บเฉพาะรายการ) 
(๑) คาปรับการลงทะเบียนชากวากําหนด  วันละ  ๒๐  บาท 
(๒) คาออกหนังสือรับรองตางๆ  และใบแทนเอกสารตางๆ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว      

ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๓) คาออกใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ 

๑๐๐ บาท 
(๔) คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา  ภาคเรียนละ  ๕๐๐  บาท 
(๕) การขอรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรที่ลาชาเกินกวาสองป       

นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ใหคิดฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
(๖) คาปรับบริการสารสนเทศ  ในกรณีที่นักศึกษาสงคืนหนังสือ  หรือส่ือการเรียนหลังวัน

กําหนดสงคืน ใหปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
ขอ ๘  ใหนักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ตามขอ ๔(๑) (๒) และ(๓) ภายใน

สามสิบวัน  นับแตวันเปดภาคเรียน 
เมื่อพนกําหนดเวลาชําระเงินแลว หากมีความจําเปน  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาผอนผันให

ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาลาชาไดอีกไมเกินสิบหาวัน  โดยนักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียม
เพิ่มเติมตามขอ ๗(๑) 
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ขอ ๙  นักศึกษาผูใดไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนดใหพักสภาพการเปนนักศึกษาไว  หากนักศึกษาตองการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา          
สามารถทําไดโดยชําระคาธรรมเนียมตามขอ ๗(๔) 

 
ขอ ๑๐  การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนฤดูรอน ใหเปนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย  และการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนตองไดรับอนุมัติจากรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมาย 

 
ขอ ๑๑  คาธรรมเนียมการศึกษาอื่นใดที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บนอกเหนือจาก ขอ ๔ และขอ ๗ 

ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 
ขอ ๑๒  คาธรรมเนียมตางๆ  ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาแลว หากพนกําหนดการ

เพิกถอนการเรียนของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะไมคืนใหกับนักศึกษาไมวากรณีใดๆ 
 
ขอ ๑๓  นักศึกษาที่ใชเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต(กรอ.) หากเพิกถอน

การลงทะเบียนไปกอนที่จะสิ้นสุดระยะเวลา การเพิกถอนการเรียนของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาํหนด    
ไมถือวานักศึกษาไดกอหนี้แตอยางใด  แตหากพนจากกําหนดระยะเวลาเพิกถอนนักศึกษาผูนั้น     
ตองรับผิดชอบตอหนี้ที่เกิดขึ้น 

 
ขอ ๑๔  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหา     

อันเกิดจากการใชระเบียบนี้ 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 
                         (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 
            นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต 
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