ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เรื่อง การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
..................................................
โดยที่ เ ป็ น การสมควรออกประกาศ เรื่ อ ง การประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาตามโครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต เพื่ อให้ ก ารประเมิ น ผลการศึ ก ษาเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๔๘ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
รองอธิการบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๔๘
___________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อ บัง คับ นี เ้ รี ย กว่ า “ข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิ ต ว่ า ด้ ว ย การประเมิ น ผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับกับนักศึกษาที่เข้ าศึกษาตังแต่
้ ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี ๒๕๔๘ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“กรรมการวิชาการ” หมายถึง กรรมการวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแต่งตังขึ
้ ้น เพื่อทา
หน้ าที่กลัน่ กรองตรวจสอบและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลการศึกษาประจาภาคเรี ยน
“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึง่ เป็ นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบ
วิธี การจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมิ นผล ซึ่ง เป็ นไปตามเงื่ อนไขส าคัญ ของ
การสาเร็จการศึกษา โดยเนื ้อหาและหลักสูตรจะต้ องมีความเหมาะสมสอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความ
ต้ องการของบุคคลแต่ละกลุม่
“การศึกษาตามอัธ ยาศัย ” หมายถึง การศึกษาที่ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ด้ วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้ อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้ อม สื่อหรื อ
แหล่งความรู้อื่น ๆ

“โครงการจัดการศึกษาพิเ ศษ” หมายถึง โครงการจัดการศึกษาอบรมให้ กับบุคคลทั่วไปโดยใช้
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เมื่อสอบได้ รายวิชาใดแล้ วมหาวิทยาลัยอาจออกประกาศนียบัตรให้ ซึ่งอาจนาไป
ขอโอนผลการเรี ยนรายวิชานันได้
้
“นายทะเบีย น” หมายถึง ผู้ที่ ม หาวิท ยาลัยมอบหมายให้ มี หน้ าที่ จัดทาและเก็ บรั ก ษาทะเบีย น
นักศึกษา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ให้ มีการวัดผลการศึกษาระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน ในทุกรายวิชาที่มีการเรี ยน
การสอนในแต่ละภาคเรี ยน
การวัดผลระหว่างภาคเรี ยน ใช้ วิธีสอบย่อยและหรื อการทารายงานและหรื อการสอบปฏิบตั ิและหรื อ
ท ากิ จ กรรมตามที่ ก าหนดและหรื อ การสอบกลางภาคเรี ย น โดยมี ค ะแนนเก็ บ ระหว่ า งร้ อยละสี่ สิ บ
ถึงแปดสิบของคะแนนรวมทังหมด
้
หรื อตามมติของสภาวิชาการ
การวัดผลปลายภาคเรี ยน ใช้ วิธีสอบข้ อเขียนและหรื อสอบปฏิบตั ิ โดยมีคะแนนอยู่ระหว่างร้ อยละ
ยี่สิบถึงหกสิบของคะแนนรวมทังหมด
้
หรื อตามมติของสภาวิชาการ
ข้ อ ๕ ให้ มี การประเมินผลการเรี ยนในรายวิช าต่างๆ ตามหลักสูตรแบบอิง เกณฑ์หรื ออิง กลุ่ม
แบ่งเป็ นสองระบบ คือ
(๑) ระบบมีคา่ ระดับคะแนน แบ่งเป็ นแปดระดับ ดังนี ้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการเรี ยน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐

ระบบนี ้ใช้ สาหรับการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบ
ได้ ต้องไม่ต่ากว่า “D”
นักศึกษาได้ คา่ ระดับคะแนนรายวิชาบังคับเป็ น “F” ต้ องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่จนกว่า จะสอบได้
และให้ บนั ทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยนด้ วย

สาหรับวิชาเลือกถ้ าได้ คา่ ระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานันซ
้ ้าอีกหรื อเลือกรายวิชาอื่น ใน
หมวดวิชาเดียวกันหรื อแขนงเดียวกันแทนได้ และให้ บนั ทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน เป็ น “W”
(๒) ระบบไม่มีคา่ ระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี ้
ระดับการประเมิน
PD
P
NP

ความหมายของผลการเรี ยน
ผ่านดีเยี่ยม(Pass with Distinction)
ผ่าน (Pass)
ไม่ผา่ น (No Pass)

ระบบนี ้ใช้ สาหรับการประเมินรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาการฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ รายวิช าที่ หลักสูตรบัง คับ ให้ เ รี ยนเพิ่ ม ตามข้ อ กาหนดเฉพาะ และรายวิ ช าที่ ส ภามหาวิ ทยาลัย
กาหนดให้ เรี ยนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้ ผลประเมิน “NP” นักศึกษาต้ องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่จนกว่าจะผ่านการประเมิน
ให้ กรรมการวิชาการกาหนดเกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์
ข้ อ ๖ สัญลักษณ์อื่นในการประเมิน มีดงั นี ้
(๑) Au (Audit) ใช้ สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมัั ง โดยไม่นบั หน่วยกิต
(๒) W (Withdraw) ใช้ สาหรับการบันทึกหลังจากได้ รับอนุมตั ิให้ ถอนรายวิชานันก่
้ อนกาหนดการ
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน และภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ซึ่งจะได้ รับอนุมัติให้ ถอนรายวิชา
เรี ยนในกรณีที่นกั ศึกษาลาพักการศึกษาหรื อถูกสัง่ ให้ พกั การศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนนัน้
แล้ วและรายวิชาเลือกที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ไปเรี ยนวิชาอื่นแทน
(๓) I (Incomplete) ใช้ ส าหรับบันทึกการประเมิ นที่ไ ม่สมบูรณ์ ในรายวิชาที่นักศึกษายังทางาน
ไม่เสร็จเมื่อสิ ้นภาคเรี ยน โดยผู้สอนต้ องส่งคะแนนที่มีอยูพ่ ร้ อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
นักศึกษาที่ได้ “I” ต้ องดาเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับค่าคะแนนให้ เสร็ จสิ ้นภายในภาคเรี ยน
ถัดไป ถ้ านักศึกษายังทางานไม่เสร็ จตามกาหนด นายทะเบียนจะพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็ นศูนย์และ
ประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยูแ่ ล้ ว ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจาวิชานัน้
(๔) M (Missing) ใช้ บนั ทึกการประเมินในรายวิชาที่นกั ศึกษาขาดสอบปลายภาค โดยผู้สอนต้ องส่ง
คะแนนที่มีอยูพ่ ร้ อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคและประสงค์จะสอบใหม่ จะต้ องสมัครสอบและชาระค่าธรรมเนียม
เท่า กับ ค่า หน่ว ยกิ ต ของรายวิ ช านัน้ ๆ ภายในสองสัป ดาห์ ห ลัง จากเสร็ จ สิ น้ การสอบตามก าหนดของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ขาดสอบและไม่สมัครสอบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรื อสมัครและชาระเงิน แต่

ไม่มาสอบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด นายทะเบียนปรับคะแนนส่วนที่เหลืออยู่เป็ นศูนย์แล้ วประเมินผลการ
เรี ยนจากคะแนนที่มีอยู่ ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจาวิชา
ข้ อ ๗ รายวิชาที่ได้ รับการยกเว้ นการเรี ยนตามข้ อบังคับว่าด้ วยการเทียบโอนผลการเรี ยนให้ ได้ ผล
การเรี ยนดังนี ้
(๑) รายวิชาที่ได้ รับการยกเว้ นการเรี ยนจากการศึกษาในระบบให้ ได้ รับผลการเรี ยน “P”
(๒) รายวิชาที่ได้ รับการยกเว้ นการเรี ยนจากการศึกษานอกระบบและหรื อการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ ได้ รับผลการเรี ยน ดังนี ้
(ก) CS (Credits from Standardized Test) กรณีได้ หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน
(Standardized Test)
(ข) CE (Credits from Examination) กรณีได้ หน่วยกิตจากการทดสอบด้ วยการสอบ ที่
ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non - Standardized Test)
(ค) CT (Credits from Training) กรณีได้ หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาหรื อ อบรมที่
จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored Training )
(ง) CP (Credits from Portfolio) กรณี ได้ หน่วยกิ ตจากการเสนอแั้มสะสมผลงาน
(Portfolio)
ข้ อ ๘ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่า ระดับ คะแนนเฉลี่ ย ประจ าภาค และค่า ระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสม ให้ คิ ด เป็ นเลขทศนิ ย ม
สองตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่มีผลการเรี ยน “I” หรื อ “M” ไม่นาหน่วยกิตมารวมเป็ น
ตัวหารเฉลี่ย
(๑) กรณีที่สอบตกและต้ องเรี ยนซ ้าในรายวิชาบังคับ ให้ นบั รวมทังหน่
้ วยกิตที่สอบตกและ เรี ยนซ ้า
เพื่อใช้ เป็ นตัวหาร สาหรับรายวิชาเลือกไม่นบั หน่วยกิตที่สอบตกเป็ นตัวหาร
(๒) กรณี ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาซ ้ากับรายวิชาที่สอบได้ แล้ ว หรื อเรี ยนวิชาที่ระบุไว้ ในหลักสูตร ที่
เทียบเท่าให้ นบั หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครัง้ แรกเท่านัน้
ข้ อ ๙ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) สอบผ่านในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรรวมทังรายวิ
้
ชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) ได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่าสองจุดศูนย์ศนู ย์
(๔) มีระยะเวลาศึกษาตามเกณฑ์ดงั นี ้
(ก) หลักสูตรปริ ญญาตรี (๔ ปี ) สาเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อนสิบสี่ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา

(ข) หลัก สูต รปริ ญ ญาตรี (๕ ปี ) ส าเร็ จ การศึก ษาได้ ไ ม่ก่ อ นแปดภาคการศึก ษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อนสิบเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยน ไม่
เต็มเวลา
(ค) หลักสูตรปริ ญญาตรี (๖ ปี ) สาเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อนสิบภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อนยี่สิบภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
(ง) หลักสูตรปริ ญ ญาตรี (ต่อเนื่ อง) ส าเร็ จ การศึก ษาได้ ไ ม่ก่ อนสี่ ภ าคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็ม เวลา และไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรี ยน
ไม่เต็มเวลา
ข้ อ ๑๐ การพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
(๔) ทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
(๕) พ้ นก าหนดเวลาสิ บ สี่ วัน นับ จากวันเปิ ดภาคเรี ยน และไม่ ไ ด้ ม ารั กษาสถานภาพการเป็ น
นักศึกษาภายในสามสิบวัน นับจากวันเปิ ดภาคเรี ยน
(๖) เรี ยนครบหลักสูตรและได้ รับอนุมตั ใิ ห้ สาเร็จการศึกษาตามข้ อ ๙
(๗) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสูตรกาหนด และได้ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ากว่าหนึง่ จุดแปดศูนย์
(๘) คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าหนึ่งจุดหกศูนย์ เมื่อสิ ้นภาคเรี ยนปกติภาคเรี ยนที่สอง นับตังแต่
้ วนั
เริ่มเข้ าเรี ยน
(๙) คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ า กว่ า หนึ่ ง จุด แปดศูน ย์ ใ นภาคเรี ย นปกติ ที่ สี่ ที่ ห ก ที่ แ ปด ที่ สิ บ
ที่สิบสอง ที่สิบสี่ ที่สิบหก ที่สิบแปด ที่ยี่สิบ ที่ยี่สิบสอง และที่ยี่สิบสี่ นับตังแต่
้ วนั เริ่มเข้ าเรี ยน
(๑๐) มีระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(ก) หลัก สูต รปริ ญ ญาตรี (๔ ปี ) ใช้ เ วลาศึก ษาไม่ เ กิ น แปดปี การศึก ษา ส าหรั บ การ
ลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่เกินสิบสองปี การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
(ข) หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี (๕ ปี ) ใช้ เวลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น สิ บ ปี การศึ ก ษา ส าหรั บ การ
ลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่เกินสิบห้ าปี การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
(ค) หลัก สู ตรปริ ญ ญาตรี (ไม่น้ อยกว่า ๖ ปี )ใช้ เ วลาศึก ษาไม่เ กิ น สิบ สองปี การศึก ษา
สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่เกินสิบแปดปี การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็ม
เวลา

(ง) หลัก สูต รปริ ญ ญาตรี (ต่อ เนื่ อ ง)ใช้ เ วลาศึก ษาไม่ เ กิ น สี่ ปี การศึ ก ษา ส าหรั บ การ
ลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่เกินหกปี การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
ข้ อ ๑๑ เมื่อนักศึกษาเรี ยนได้ หน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรแล้ ว และได้ คา่ ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตังแต่
้ หนึ่งจุดแปดศูนย์แต่ไม่ถึงสองจุดศูนย์ ศนู ย์ ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ ถึง สองจุดศูนย์ศูนย์ ทัง้ นี ้ ต้ องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดตามข้ อ ๑๐(๑๐) หรื อตาม
ระยะเวลาที่กาหนดสภาพการเป็ นนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคพิเศษนัน้ ๆ
ข้ อ ๑๒ ผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี จะได้ รับเกียรตินิยมต้ องมี คุณสมบัตดิ งั นี ้
(๑) นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอบได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไม่น้อยกว่าสามจุดหก
ศูนย์ จะได้ รับเกียรตินิยมอันดับหนึง่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าสามจุดสองห้ าแต่ ไม่ถึง
สามจุดหกศูนย์จะได้ รับเกียรตินิยมอันดับสอง
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลัง อนุปริ ญญา(ต่อเนื่อง) สอบได้ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
ระดับอนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ งหรื อประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่าสาม
จุดหกศูนย์และเรี ยนครบตามหลักสูตร ได้ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อย
กว่าสามจุดหกศูนย์จะได้ เกียรตินิยมอันดับหนึง่
นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ห ลั ง อนุ ป ริ ญ ญา(ต่ อ เนื่ อ ง) ได้ ค่ า ระดับ คะแนนเฉลี่ ย จาก
สถาบันการศึกษาเดิมไม่น้อยกว่าสามจุดสองห้ า และเรี ยนครบตามหลักสูตร ได้ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าสามจุดสองห้ า แต่ไม่ถึงสามจุดหกศูนย์ จะได้ รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(๒) สอบได้ ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรื อไม่ได้ “NP” ตามระบบ
ไม่มีคา่ ระดับคะแนน
(๓) ระยะเวลาศึกษา
(ก) นักศึกษาภาคปกติ
(๑) หลักสูตรปริ ญญาตรี ( ๔ ปี ) มีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าหกภาคเรี ยนปกติ และ
ไม่เกินแปดภาคเรี ยนปกติ
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี ( ๕ ปี ) มีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าแปดภาคเรี ยนปกติ และ
ไม่เกินสิบภาคเรี ยนปกติ
(๓) หลักสูตรปริ ญญาตรี ( ๖ ปี ) มีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าสิบภาคเรี ยนปกติ และ
ไม่เกินสิบสองภาคเรี ยนปกติ
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี ( ต่อเนื่อง) มีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าสี่ภาคเรี ยนปกติ
(ข) นักศึกษาภาคสมทบ

(๑) หลักสูตรปริ ญญาตรี ( ๔ ปี ) มีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าสิบสองภาค และไม่เกิน
สิบสี่ภาคเรี ยน
(๒) หลักสูตรปริ ญญาตรี ( ๕ ปี ) มีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าสิบห้ าภาคเรี ยน และไม่
เกินสิบเจ็ดภาคเรี ยน
(๓) หลักสูตรปริ ญญาตรี ( ๖ ปี ) มีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าสิบแปดภาคเรี ยน และ
ไม่เกินยี่สิบภาคเรี ยน
(๔) หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าห้ าภาคเรี ยน และไม่
เกินแปดภาคเรี ยน
ข้ อ ๑๓ นักศึกษาภาคปกติที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ลงทะเบียนและเรี ยนในภาคฤดูร้อน ไม่นบั เป็ นภาค
เรี ยนปกติและไม่เสียสิทธิ์ในการรับปริ ญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคสมทบ ที่ไม่เป็ นไปตามแผนการเรี ยนของโปรแกรม
วิชา ไม่มีสิทธิ์ได้ รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้ อ ๑๔ นัก ศึก ษาภาคปกติ ห รื อ ภาคสมทบที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ นการเรี ย นไม่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญา
เกียรตินิยม
ข้ อ ๑๕ นักศึกษาที่ทุจริ ตหรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใดให้ นกั ศึกษาผู้นนได้
ั ้ รับผลการเรี ยน
“F” หรื อ “NP” ในรายวิชานัน้ และให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามสมควรแก่กรณี
ข้ อ ๑๖ ให้ ค ณบดี ห รื อ ผู้อ านวยการศูน ย์ ก ารศึก ษาเป็ นผู้อ นุมัติผ ลการเรี ย นรายวิ ช า และให้
กรรมการวิชาการ เป็ นผู้อนุมตั ผิ ลการศึกษา
ข้ อ ๑๗ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ
หรื อคาสัง่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

