
 
 

ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2547 
------------------------------------ 

 โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  เพื่อใหการจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  จึงออกขอบังคับ  
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2547  ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547” 
 ขอ 2   ใหใชขอบังคับตั้งแตภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา2547  เปนตนไป 
 ขอ 3   ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออกระเบียบ   
คําสั่ง  และประกาศได 
 ขอ 4  ในขอบังคับนี้ 
  “สภา”     หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
  “คณบดี”  หมายความวา   คณบดีคณะที่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  “หนวยกิต”    หมายความวา  มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาไดรับแตละวิชา 
 ขอ 5  ใหมหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา และ/หรือโปรแกรมวิชาที่ 
สภาวิชาการใหความเห็นชอบแลว 
 

หมวดที่ 1 
ระบบการศึกษา 

 

 ขอ 6   การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
           ใหใชแบบหนวยกิต และใชระบบทวิภาคปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคเรียน คือ ภาคตน
และภาคปลาย   มีระยะเวลาเรียนไมรวมเวลาสอบปลายภาคไมนอยกวา  16  สัปดาห   และอาจจัดการศึกษา 
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ภาคฤดูรอนตอจากภาคปลายได โดยมีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงการเรียนที่
กําหนดไวขางตน 
 ขอ 7   การศึกษาแตละสาขาวิชาจะมีจํานวนหนวยกิตกําหนดไวตามหลักสูตร 
           (1) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือไมนอย
กวา 16 ช่ัวโมงตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติใหคาเทากับ 1 หนวยกิต 
                       (2) ภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกทดลอง 2 ช่ัวโมง ถึง 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห   หรือตั้งแต 32 ช่ัวโมง 
ถึง 48 ช่ัวโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

(3) การฝกงานหรือภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก 3 ช่ัวโมง ถึง 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือตั้งแต 48 
ช่ัวโมง ถึง 96 ช่ัวโมงตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติใหที่คาเทากับ 1 หนวยกิต 
  (4) การศึกษาอิสระ งานภาคนิพนธ หรือวิทยานิพนธ  ที่ใชเวลาการศึกษาคนควา 3 ช่ัวโมง ถึง 
4 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือตั้งแต 48 ช่ัวโมง ถึง 64 ช่ัวโมงตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 ขอ 8   เพื่อใหการดําเนินการ บัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย คณะอาจออกระเบียบ กําหนดวิธี
ปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติม  และสั่งปฏิบัติการไดโดยไมขัดแยงกับขอบังคับนี้  โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 
 การดําเนินการใดๆ  ที่เกี่ยวกับการศึกษา  ซ่ึงมิไดมีกําหนดไวในขอบังคับนี้  และมิไดมีขอบังคับหรือ
ระเบียบอื่นกําหนดไว  หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้  ใหคณบดีนําเสนอขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย
เปนเรื่องๆ ไป 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

 

 ขอ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
(1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 26 หนวยกิต  ลักษณะของหลักสูตรควรจะเปนหลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง  
และเนื้อหาของหลักสูตรจะซ้ําซอนกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยว
ของกันไดไมเกินรอยละ 40  
          (2) ปริญญาโท  เปนแผนการศึกษาที่เนนการผลิตนักวิชาการ และนักการอาชีพ เพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน  ทั้งนี้โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 38 หนวยกิต 
        การศึกษาปริญญาโท แบงออกเปน 2 แผน คือ 
        แผน   ก  เปนแผนการศึกษาเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  การศึกษาตามแผน  ก  มี  
2 แบบ คือ 
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       แผน   ก (1)  ทําเฉพาะวิทยานิพนธที่มีคาเทียบไดไมนอยกวา 38 หนวยกิต  โดยมหาวิทยาลัยอาจ
กําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

       แผน   ก (2)  ทําวิทยานิพนธที่มีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และตองศึกษารายวิชาสัมพันธ 
และรายวิชาเฉพาะดานอีกไมนอยกวา 26 หนวยกิต 

       แผน  ข   เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาสัมพันธ  และรายวิชาเฉพาะดานโดยไมตองทํา
วิทยานิพนธ แตตองทําภาคนิพนธ หรือมีการศึกษาอิสระ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

         (3) ปริญญาเอก  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพช้ันสูง  
เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน การศึกษาแบงเปน 2 แผน คือ 

          แผน  ก   แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม 
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได  โดยไมนับหนวยกิต  
แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

 แผน  ข   เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ที่มีคุณภาพสูง และกอให
เกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และการศึกษาตามรายวิชาเพิ่มเติม คือ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และการศึกษารายงานรายวิชาอีกไมนอยกวา 
12 หนวยกิต 

 ขอ 10    กําหนดระยะเวลาการศึกษา การลงทะเบียนเรียน ใหลงทะเบียนเรียนไมเกิน 15 หนวยกิต ใน
แตละภาคการศึกษาปกติ  และใหใชระยะเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร ดังนี้ 

 (1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพช้ันสูง  ใชระยะเวลาการศึกษา
ไมเกิน 3 ปการศึกษา 

 (2) ปริญญาโทใชระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา 
 (3) ปริญญาเอก  สําเร็จการศึกษาปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  ใชระยะ

เวลาศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา 
การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางจากเกณฑกําหนด  อาจทําไดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
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หมวด 3 

การรับเขาเปนนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 
 

ขอ 11   คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
           (1)  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน

การศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
           (2)  มีคุณสมบัติอยางอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 12  วิธีการรับผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
           (1)  การรับสมัครเขาเปนนักศึกษาใชวิธีการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมีการตรวจ

สอบคุณสมบัติ การสอบคัดเลือกหรือการพิจารณาคัดเลือก   ทั้งนี้ การกําหนดวิธีการและเกณฑในการคัดเลือก
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยการเสนอของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

           (2)  คณบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหรับนักศึกษา หรือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการ
ศึกษาอื่นเปนนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชากับมหาวิทยาลัย  เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบัน
อุดมศึกษาที่ตนสังกัดได  โดยชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ขอ 13   การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
(1)  ผูที่มหาวิทยาลัยประกาศวามีสิทธิเขาศึกษา  จะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเมื่อไดขึ้นทะเบียน

เปนนักศึกษาตามขอบังคับนี้ 
(2) ผูที่มหาวิทยาลัยประกาศวามีสิทธิเขาศึกษาจะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง   

โดยนําหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด มารายงานตัวตอนายทะเบียนของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งชําระเงินตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย วาดวยการเงินของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ตามวัน  เวลา  และสถานที่  
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

           (3)  ผูที่มหาวิทยาลัยประกาศวามีสิทธิเขาศึกษา แตไมอาจมาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถือวาหมดสิทธิที่จะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เวนแตจะไดแจงเหตุขัด
ของใหมหาวิทยาลัยรับทราบเปนลายลักษณอักษร  กอนเปดภาคเรียนในภารเรียนนั้น  และเมื่อไดรับอนุมัติตอง
มารายงานตัวภายใน 5 วัน นับแตวันอนุมัติ 

           (4)  ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาใด  หรือโปรแกรมวิชาใด  
และระบบการศึกษาใดตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขา หรือโปรแกรมวิชา และระบบการศึกษา
นั้น 

           (5)  ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาจะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  เขาศึกษาหลัก
สูตร หรือโปรแกรม หรือสาขาเกินกวาหนึ่งสาขา หรือโปรแกรมวิชา ในระบบการศึกษาหนึ่งในปการศึกษา
เดียวกันไมได 
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 ขอ 14   สภาพนักศึกษาและการเปลี่ยนสภาพนักศึกษา 
  14.1 สภาพนักศึกษา 
          (1)  นักศึกษาสามัญ  ไดแก  ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
           (2)  นักศึกษาทดลองศึกษา  ไดแก  ผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ที่รับ
เขาทดลองศึกษาในภาคแรกของปการศึกษาตามเงื่อนไขที่กําหนดขึ้นเฉพาะคราว 
  14.2  การเปลี่ยนสภาพนักศึกษา 
           นักศึกษาทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคเรียนแรก และสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยไม
ต่ํากวา 3.00 ใหเปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษาสามัญไดเมื่อส้ินภาคเรียนแรก 
 ขอ 15   การโอนหนวยกิตรายวิชา 
                        (1)  นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาในหลักสูตรระดับเดียว
กันที่ไดเคยเรียนมาแลว  โดยนับหนวยกิตรายวิชาที่ขอโอนมาเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลัง
ศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 5 ป  และจํานวนหนวยกิตรายวิชาที่ขอโอนตองไมเกิน  
1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่รับโอน 
            (2)  การโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาโดยได
รับการอนุมัติจากคณบดี  
 ขอ 16  การเปลี่ยนสาขาหรือโปรแกรมวิชา 
            (1)  นักศึกษาที่เขาศึกษาสาขาหรือโปรแกรมวิชาใด ถามีความประสงคจะเปลี่ยนสาขา หรือ
โปรแกรมวิชาที่ศึกษาใหกระทําโดยการสอบคัดเลือกใหม 
            (2)  ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาหรือโปรแกรมวิชา  ใหนับตั้งแตเร่ิมตนเขา
ศึกษาสาขา หรือโปรแกรมวิชาใหม 

  (3)  การโอนหนวยกิตรายวิชาการอาจกระทําไดตามขอ 15 
 ขอ 17   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
            (1)  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  และกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏไดตามขอบังคับนี้ 
            (2)  การโอนหนวยกิตรายวิชาอาจกระทําไดตามขอ 15 
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หมวด 4 

การลงทะเบียน 
 

 ขอ 18   การลงทะเบียนรายวิชา 
(1) การกําหนดวัน  และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนใหเปนไปตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย 
(2) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาไดชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

วาดวย การเงินของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียบรอยแลว  ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
            (3)  ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในภาคเรียนใด ตองลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น เปน
จํานวนหนวยกิตไมต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
            (4)  นักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณในภาคเรียนใดภายในกําหนดเวลาตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น  เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากอธิการบดี แตไม
เกิน 30 วันนับแตวันครบกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศ 
            (5)  นักศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาในการเลือกเรียนวิชาในแตละภาคเรียน
กอนการลงทะเบียนเรียน  ถารายวิชาในหลักสูตรมีขอกําหนดวาตองเรียนวิชาอื่นกอน นักศึกษาตองเรียนและ
สอบไดรายวิชาที่กําหนดไวกอน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชานั้นได 
 ขอ 19   จํานวนหนวยกิตแตละภาคเรียน นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียน  และ/หรือทําวิทยานิพนธไม
ต่ํากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิตในภาคเรียนปกติ การลงทะเบียนเรียนต่ํากวา 6 หนวยกิต อาจทําได
ในภาคฤดูรอน  หรือในภาคเรียนสุดทายของนักศึกษาตามหลักสูตร 
  การลงทะเบียนเรียน และ/หรือวิทยานิพนธในแตละภาคเรียนจะมีหนวยกิตเทาใดใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในกรณีมีความจําเปนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเกินกวาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให
อยูในดุลยพินิจของคณบดี จะอนุมัติก็ไดโดยใหเปนไปตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
  (1)  เปนการลงทะเบียนในภาคเรียนสุดทาย 
  (2)  เปนการลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาที่สอบไมผานและ/หรือ 
  (3)  เปนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ 
 ขอ 20  การลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
            (1)  การลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต  หมายถึงการลงทะเบียนรายวิชา  
โดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคเรียนและจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร  ใหนักศึกษา
สอบโดยไมมีผลการเรียนแจงในระเบียนสะสม 
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            (2)  การลงทะเบียนเรียนวิชาที่ตองเรียนกอน (Prerequisite) หมายถึง การลงทะเบียนรายวิชาที่
หลักสูตรระบุไววาตองเรียนกอนที่จะเรียนวิชาหนึ่ง นักศึกษาจะตองสอบ และแจงผลการเรียนตามขอ 18 (5)  

           (3) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น  โดยตองชําระคาหนวยกิตตามระดับของวิชาที่เรียน  และใหนักศึกษาระบุลงใน
บัตรลงทะเบียนดวยวาเปนการลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต 
  (4) ใหแผนกทะเบียนลงในระเบียน (record)  ตรงชองผลการเรียนรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษ  
โดยไมนับหนวยกิตนั้นวา “Au”  เฉพาะผูที่สอบผานเทานั้น 
 ขอ 21   การขอถอน  ขอเพิ่ม  หรือขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรียน 
  (1)  การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรียนตองไดรับความยินยอมจากอาจารยที่
ปรึกษา  และไดรับอนุมัติจากคณบดี  และใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ 
  (2) การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาที่จะเรียนตองกระทําภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคเรียน
ปกติ และ 1 สัปดาหแรกของภาคเรียนฤดูรอน 
  (3) การขอยกเลิกเรียนรายวิชาใดตองกระทํากอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห 
 ขอ 22  มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะงดการเรียนการสอนรายวิชาใดหรือทั้งภาคเรียนนั้นก็ได  โดยทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 23  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา  และการคืนสภาพนักศึกษา 

(1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร  แตยังไมสําเร็จการ
ศึกษาตองลงทะเบียนชําระคาบํารุงมหาวิทยาลัย  และคาธรรมเนียมอื่น ๆ  ที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคเรียน  
เพื่อรักษาสภาพนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 
  (2) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนสอบ 1 สัปดาห 
  (3) นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพความเปนนักศึกษาได  โดยยื่นคํารองขอคืนสภาพความเปน
นักศึกษาภายในสัปดาหแรกของภาคเรียนที่ประสงคจะคืนสภาพความเปนนักศึกษา  ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลา
ของการเรียนแตละหลักสูตร 

 

หมวด 5 
การลาพักการเรียน  การลาออก 

 

 ขอ 24   การลาพักการเรียน 
  24.1 นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนตอคณบดีได ในกรณีตอไปนี้ 
   (1) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ  หรือไดรับทุนอื่นใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน 
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   (2) เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ในภาคเรียนนั้นตามคําส่ังแพทย  โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาล
ของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชน  ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
   (3) เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว  อาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได  ถาไดลง
ทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลวอยางนอย 1 ภาคเรียน 
  24.2 การลาพักการเรียน  นักศึกษาตองยื่นคํารองโดยเร็วที่สุดภายในสัปดาหที่ 3 ของภาคเรียน
ที่ลาพักการเรียน  และใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติและแจงใหนายทะเบียนทราบ 
  24.3 การลาพักการเรียนใหอนุมัติได  คร้ังละไมเกิน 1 ภาคเรียน  ถานักศึกษายังมีความจําเปน
ตองขอลาพักการเรียนตอไปอีก  ใหยื่นคํารองขอลาพักใหม 
  24.4 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน  ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวม
อยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
  24.5 ในระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน  นักศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียม  การ
รักษาสภาพความเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา  มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออก
จากมหาวิทยาลัย 
  24.6 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน  เมื่อจะกลับเขาเรียนตองยื่นคํารองขอกลับเขา
เรียนตอคณบดีกอนวันเปดภาคเรียนไมนอยกวา 2 สัปดาห และใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ 
 ขอ 25   การลาออก  นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ใหยื่นคํา
รองตอคณะผานอาจารยที่ปรึกษา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  การลาออกจะมีผลสมบูรณ  เมื่อนักศึกษา
ไดรับอนุมัติใหลาออก 
 

หมวด 6 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ขอ 26  การมีสิทธิเขาสอบ  นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น  จึงมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น 
 ขอ 27  ระบบการใหคะแนนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547   
 ขอ 28  การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

(1) การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนับจากรายวิชา 
ที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีคาระดับขั้น 
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  (2) การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตรใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดเทานั้น 
  (3) คาระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียน  ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาในภาคเรียน
นั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละวิชาเปนตัวตั้ง  หารดวยจํานวน
หนวยกิตของภาคเรียนนั้น 
  (4) คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ใหคํานวณจากาผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแตเร่ิมเขาเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับของแตละรายวิชาที่เรียน
ทั้งหมดตาม (1)  เปนตัวตั้งและหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมที่มีคาระดับขั้น 
  (5) ในภาคเรียนที่นักศึกษาได  I  ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียนนั้น  โดยนับ
เฉพาะรายวิชาที่ไมได  I  เทานั้น 
 ขอ 29  การเรียนซํ้า  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานที่สอบไดต่ํา
กวา B  และในรายวิชาที่หลักสูตรระบุเปนวิชาที่ตองเรียนกอน (Prerequisite) ที่สอบได U 
 ขอ 30  การทุจริตในการสอบ  นักศึกษาที่ทําการทุจริตดวยประการใด ๆ  ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุก
ชนิด  มหาวิทยาลัยมีอํานาจสั่งให 
  (1)  ตกในรายวิชานั้น หรือ 
  (2)  ตกในรายวิชานั้น  และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป  หรือ 
  (3)  พนสภาพนักศึกษา 
 ขอ 31  การพนสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาในกรณีตอไปนี้ 
  31.1 ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก ตามขอ 25  หรือ 

31.2  ถูกมหาวิทยาลัยมีคําส่ังใหพนสภาพตามขอ 30 (3) 
  31.3  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) ไมลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามขอ 18(3) 

(2)  เมื่อพนกําหนดเวลา 1 ภาคเรียนแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตาม 
ขอ 23 
   (3) ขาดคุณสมบัติตามขอ 10 อยางใดอยางหนึ่ง 
   (4) เมื่อผลการศึกษารายวิชาไดต่ํากวาขั้น B รวมกันเกิน 9 หนวยกิต 
   (5) สอบประมวลความรู 3 คร้ัง แลวยังไมผาน 
   (6) เปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามขอ 14.1(2) และมีคาระดับขั้นเฉลี่ยภาคเรียนแรกต่ํา
กวา 3.00 
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   (7) ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 9 หรือไดคาระดับขั้น
เฉล่ียสะสมต่ํากวา 3.00 หรือไดผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธระดับขั้น Fail 
   (8) ทําการทุจริตอยางรายแรงในการสอบ 
   (9) มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงขณะที่เปนนักศึกษา 
   (10) ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
 

หมวด 7 
การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ 

 
 ขอ 32   การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 
  32.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน   ก (2) หลังจากศึกษางานรายวิชาครบถวน
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ใหมีการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวย 
  32.2 มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวยบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการจัด
สอบขอเขียนและควบคุมการสอบใหไดมาตรฐาน 
  32.3 คณะจะจัดใหมีการสอบประมวลความรูในสัปดาหที่ 10 ทุกภาคเรียนปกติ วิธีการและ
หลักเกณฑการสอบใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยการอนุมัติของคณบดี 
  32.4 นักศึกษามีสิทธิสมัครสอบประมวลความรูเมื่อมีคุณสมบัติตอไปนี้ 
   (1) เรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานที่กําหนดไวในหลักสูตรทุกรายวิชา โดยมีผล
การเรียนไมต่ํากวา B ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหมวด และหรือไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร ทั้งนี้ นัก
ศึกษาตองไดเรียนรายวิชาหลักสูตรนั้นๆในมหาวิทยาลัยแหงนี้มาแลวไมนอยกวา 2 ภาคเรียน 
   (2) ผานการประเมินของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ที่จัดขึ้นทุกภาคเรียนวาสมควร
เขาสอบประมวลความรูได วิธีการและเกณฑการพิจารณาผลการประเมินใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี 
  32.5 นักศึกษาที่ประสงคจะสอบตองยื่นคํารองขอสอบโดยผานอาจารยที่ปรึกษาและคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ ภายในสัปดาหที่ 4 ของภาคเรียนที่ประสงคจะสอบ 
  32.6 นักศึกษาที่สอบตกจะตองสอบแกตัวใหม   ทั้งนี้ นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู 
ทั้งส้ิน 3 คร้ัง 
  32.7 เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบในภาคเรียนใดแลว ถานักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุ
สมควรถือวานักศึกษาสอบตกในการสอบประจําภาคเรียนนั้น 
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  32.8 นักศึกษาตองสอบประมวลความรูใหไดไมต่ํากวาระดับ P ภายใน 3 คร้ัง มิฉะนั้นจะถูก
ถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 ขอ 33 วิทยานิพนธ 
  33.1 การเสนอเรื่องวิทยานิพนธและคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธ เพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
   (1) นักศึกษาเสนอเรื่องวิทยานิพนธและรายชื่อคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยา
นิพนธ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดตอเมื่อไดเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแลวมี
หนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไดลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยนี้มาแลวไมนอยกวา 2  
ภาคเรียน 
   (2) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  ตองมีอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยอยาง
นอย 1 คน  จํานวนคณะกรรมการระดับมหาบัณฑิต  ประกอบดวย  ประธาน 1 คน  และกรรมการ 1 คน  อาจ
เสนอเพิ่มไดอีก 1 คน  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตองเปนผูไดรับปริญญาเอก  หรือเทียบเทาสาขาอื่น  หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา  เพื่อรับ 
ปริญญา  หากมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาเอก  ตองเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ไมต่ํากวารองศาสตราจารย  
หรือผูชํานาญพิเศษในสาขาวิชานั้น 
   (3) นักศึกษาอาจเชิญบุคลากรนอกมหาวิทยาลัยที่มีวุฒิ และคุณสมบัติเหมาะสมเปน
คณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธได แตตองมีอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเปนกรรมการรวมอยูดวยอยางนอย 1 คน 

(4)  เมื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบชื่อเร่ืองวิทยานิพนธแลวนัก
ศึกษาตองดําเนินการจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธ  และควรมาพบคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธตาม
เวลาที่กําหนด 
  33.2 การประชุมพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธ 
   (1) เมื่อนักศึกษาทําเคาโครงวิทยานิพนธ และคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยา
นิพนธใหความเห็นชอบวามีผลงานไดมาตรฐานแลว ใหดําเนินการเสนอขอจัดประชุมพิจารณาเคาโครงวิทยา
นิพนธตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
   (2) ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทําหนาที่เปนคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงวิทยา
นิพนธ  โดยอาจเชิญคณะกรรมการเพิ่มเติมได  ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธตองมีไมนอย
กวา 4 คน  ในจํานวนนี้ตองมีประธานกรรมการ  และกรรมการควบุคมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาอยาง
นอย 2 คน  มีบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ 1 คน  
จะตองผานการเห็นชอบจากคณบดี 
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   (3) เมื่อที่ประชุมพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธมีมติใหนักศึกษาแกไข   และดําเนิน
การตอไปไดแลว ใหนักศึกษานําขอเสนอแนะของที่ประชุมไปแกไขปรับปรุงโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธ 
  33.3 การขออนุมัติดําเนินการทําวิทยานิพนธ และแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยา
นิพนธ 
   (1) เมื่อนักศึกษาแกไขปรับปรุงเคาโครงวิทยานิพนธตามขอ 33.2 (3) เรียบรอยแลว 
ใหนําเคาโครงวิทยานิพนธที่แกไขสมบูรณเสนอตอคณะผานเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการทําวิทยานิพนธ และแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธ 
   (2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ หรือเคาโครงวิทยานิพนธ หรือคณะ
กรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธ นักศึกษาตองนําเรื่องเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อขออนุมัติ
จากคณบดี 
   (3) เมื่อไดรับอนุมัติใหดําเนินการทําวิทยานิพนธ นักศึกษาอาจลงทะเบียนวิทยา
นิพนธได โดยความเห็นชอบของประธานควบคุมการทําวิทยานิพนธ ทั้งนี้ จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธที่ 
ลงทะเบียนตองเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ 19 
  33.4 การรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ 
   (1) เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะใหดําเนินการทําวิทยานิพนธไดนักศึกษาตองจัดทําแผน
การดําเนินงานในการทําวิทยานิพนธมอบใหคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธและคณะ 
   (2) ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธอยางนอยภาคเรียนละ 2 
คร้ัง วาการดําเนินงานเปนไปตามแผนและ/หรือมีปญหาอุปสรรคหรือไม อยางไร โดยใหรายงานผานคณะ
กรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธผานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาถึงคณะ 
   (3) ในกรณีที่นักศึกษาไมมารายงานความกาวหนาตามที่กําหนดใน ขอ (2) หรือนัก
ศึกษาขาดการติดตอกับคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธโดยไมมีเหตุผลสมควร หรือนักศึกษาปฏิบัติ
งานไมเปนที่พอใจของคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธ ใหคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธ
รายงานคณะผานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
   33.5 การสอบปากเปลาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ 
   (1) เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธเสร็จ และใหคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยา
นิพนธตรวจแกไขเรียบรอยแลวใหประธานคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธนัดนักศึกษา เพื่อทําการ
สอบปากเปลาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ 
   (2) มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับวิทยานิพนธจากการ
เสนอของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ ประกอบดวย 
 



-13- 
 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 1 คน ระดับปริญญาโท การสอบผานวิทยานิพนธ ตองไดรับมติจาก
กรรมการ จํานวน 2 ใน 3 
   (3) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับวิทยานิพนธอยูไมครบคณะ หาก
นักศึกษาประสงคจะสอบตองไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี 
   (4) ระยะเวลานับแตวันเสนอขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธถึงวัน
สอบปากเปลาตองมีระยะเวลาอยางนอย 3 เดือน 
   (5) ใหคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับวิทยานิพนธสงผลการสอบปากเปลาวิทยา
นิพนธ และผลการประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธตอคณบดีโดยตรง ภายใน 1 สัปดาหนับจากวันสอบ 
   (6) ใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่ไดแกไขตามมติของคณะกรรมการ
สอบปากเปลาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ พรอมทั้งบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหคณะตามจํานวนที่กําหนด
ภายใน 3 สัปดาห นับจากวันสอบปากเปลาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ 
  33.6 ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธซ่ึงคณบดีอนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาเปนของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 8 
การขอรับปริญญา 

 
 ขอ 34 การขอรับปริญญา 
  34.1 ในภาคเรียนใดที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอรับปริญญาที่คณะ 
  34.2 นักศึกษาจะขอรับปริญญาไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1) มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 2 ภาคเรียน 
   (2) สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
   (3) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 
   (4) สอบประมวลความรูได 
   (5) ทําวิทยานิพนธผานตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบปากเปลาเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธได 
   (6) สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ 35 การใหปริญญา มหาวิทยาลัยโดยสภาวิชาการจะพิจารณานักศึกษาที่ไดยื่นความจํานงขอรับ
ปริญญา มีคุณสมบัติตามขอ 34.2 และมีความประพฤติดี เพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 
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 ขอ 36 การใดที่ไมไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวกับ 
การนั้นโดยอนุโลม  หากไมมีขอบังคับ  ระเบียบของทางราชการ ใหขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ขอ 37 ใหนักศึกษาที่รับเขาเปนนักศึกษาตามขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ยังคงสภาพเปนนักศึกษาตามขอบังคับนี้   
 ขอ 38  นักศึกษาตาม ขอ 37  ใหใชระบบการใหคะแนนการเรียนรายวิชาตามขอบังคับคณะกรรมการ
สภาสถาบันราชภัฏ  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2541   และ
ประกาศสภาประจําสถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2541 
 ขอ 39 ใหนําบรรดาประกาศ คําสั่งซึ่งออกตามขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยาวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ซ่ึงมีผลใชบังคับอยูกอนใชขอบังคับนี้มาใช
บังคับตอไปจนกวาจะมีประกาศ และคําสั่งที่ออกตามขอบังคับนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 15  ธันวาคม  พ.ศ. 2547 
 
     
 

     
    นายก
 

(ศาสตราจารยพรชัย มาตังคสมบัติ) 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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