
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วาดวย การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
พ.ศ. 2547 

------------------------------------------ 
      เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับการปฏิรูปการศึกษา   และการเปดโอกาสทางการ 
ศึกษาใหกับปวงชน     รวมทั้งการเพิ่มพูนศักยภาพ วิทยฐานะ ประสิทธิภาพในการทํางานและ 
สรางเสริมประสบการณใหมากยิ่งขึ้น     รวมทั้งใหเปนไปตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542          
      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2 ) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
วาดวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2547” 
  ขอ 2  ใหใชขอบังคับนี้ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3  บรรดาขอบังคับ   ระเบียบ   ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ขัดหรือ 
แยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
  ขอ 4  ขอบังคับนี้ใหใชสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในโครงการจัดการศึกษา 
เพื่อปวงชน ต้ังแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547  เปนตนไป 
  ขอ 5  ในขอบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
   “สภา”     หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
   “การใหการศึกษา”  หมายความวา กระบวนการพัฒนาใหผูเขารับการ 
ศึกษาไดเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนวิทยฐานะทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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   “อาจารยที่ปรึกษา”    หมายความวา    อาจารยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งให
ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ดูแล สนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน  
ประเมินผลความกาวหนาทางการเรียน และภารกิจอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
   “คณะอาจารยที่ปรึกษา”  หมายความวา คณะอาจารยที่มหาวิทยาลัย 
แตงตั้งใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ดูแล สนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียน  ควบคุมโปรแกรม 
การเรียน ประเมินผลความกาวหนาทางการเรียน และภารกิจอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
   “ศูนยใหการศึกษา”   หมายความวา  หนวยงานที่เปดสอนทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นสําหรับใหการศึกษาเพื่อปวงชน และ/หรือ การศึกษาตอเนื่องทั้ง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หรือการจัดการศึกษาในรูปแบบอื่นเพื่อเปดโอกาสทางการ
ศึกษาสําหรับปวงชน 
   “ผูอํานวยการศูนย” หมายความวา บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทํา
หนาที่อํานวยการจัดการศึกษาประจําศูนยใหการศึกษา 
  ขอ 6  ใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ไดเฉพาะโปรแกรมวิชา ตาม
หลักสูตรที่สภาวิชาการเห็นชอบ และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
รับรองคุณวุฒิแลว   
  ขอ 7  ใหมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนยใหการศึกษาเพื่อปวงชนได โดยจัดทําเปน 
โครงการแสดงศักยภาพ  วิธีการจัดการศึกษา  โปรแกรมวิชาที่จะเปดสอน   วิธีการบริหารงาน
เฉพาะของแตละศูนย  ใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ขอ8  ในการขอเปดสอนโปรแกรมวิชาใด ในระดับใด   ใหเปนไปตามเกณฑ 
มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตร และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
  ขอ 9  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ หรือเจาหนาที่ตามความเหมาะสม 
ดังตอไปนี้ 
              (1)  คณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนประกอบดวย   
อธิการบดีเปนประธานกรรมการ   รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนรองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดี คณบดี  ผูชวยอธิการบดี หรือบุคคลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเปน
กรรมการ  และใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนกรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่อํานวยการบริหารการจัดการ 
ศึกษาเพื่อปวงชนของศูนยใหการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

(2) คณะกรรมการดําเนินงานจัดการศึกษาเพื่อปวงชนประกอบดวย   
อธิการบดี เปนประธานกรรมการ  รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย  เปนรองประธาน
กรรมการ   คณบดี    รองคณบดีที่ดูแลงานดานวิชาการ   ผูอํานวยการศูนย   และบุคคลอื่นตาม
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร เปนกรรมการ   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการทะเบียนและ
ประมวลผล เปนกรรมการและเลขานุการ 
              ในกรณีมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนยใหการศึกษานอกมหาวิทยาลัย  ให
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยใหการศึกษาตามความเหมาะสม  อาจประกอบ
ดวยอธิการบดี เปนประธานกรรมการ  รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนรองประธาน
กรรมการ คณบดีคณะที่เปดสอนเปนสาขาหลัก  เปนผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา คณบดีที่ 
มีโปรแกรมวิชาเปดสอน เปนกรรมการ หัวหนาโปรแกรมวิชาคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขา 
นุการ  

  คณะกรรมการดําเนินงาน มีอํานาจหนาที่ดําเนินงานบริหารจัดการให
เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยดวยดีและมีประสิทธิภาพ และตองรายงานผลการดําเนิน
งานตอคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
   (3)  การแตงตั้งรองผูอํานวยการศูนย      ในกรณีมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย
ใหการศึกษานอกมหาวิทยาลัย จะแตงตั้งรองผูอํานวยการศูนยโดยการเสนอของผูอํานวยการ
ศูนยดวยหรือไมก็ได 
   ผูอํานวยการศูนยและรองผูอํานวยการศูนย มีวาระอยูในตําแหนง 2 ป 
และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได 
   ใหผูอํานวยการศูนยมีอํานาจหนาที่ควบคุม กํากับดูแล และประสาน 
งานทั้งปวงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนยใหการศึกษา 
   (4)  ใหแตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงานเทาที่จําเปน  ในการปฏิบัติงานจัดการ 
ศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการในมหาวิทยาลัย และในศูนยใหการศึกษา 
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  ขอ 10  การรับบุคคลเขาศึกษา มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีการสอบวัดความรู 
พ้ืนฐานตามความเหมาะสม  และอาจใชเปนแนวทางในการจัดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมเฉพาะราย
ตามที่คณะกรรมการดําเนินงานเห็นสมควร หรือวิธีการอื่น ซึ่งเปนการเปดโอกาสทางการศึกษา
เพื่อปวงชน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ขอ 11  ใหมหาวิทยาลัยจัดอาจารยที่ปรึกษา และ/หรือ คณะอาจารยที่ปรึกษา
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ   และตองจัดใหมีคูมือสําหรับอาจารยที่ปรึกษา   และให
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  ขอ 12  การจัดการเรียนการสอน      ใหมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนทั้งใน
เวลาราชการและหรือนอกเวลาราชการ เพื่อใหนักศึกษามีเวลาศึกษา คนควาหาความรูเพิ่มเติม จึง
ใหกําหนดวันและเวลารวมทั้งจํานวนหนวยกิต การลงทะเบียนตามที่คณะกรรมการอํานวยการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชนเห็นสมควร  โดยใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ขอ 13  เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ใหคณะกรรมการอํานวยการ 
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  กําหนดชั่วโมงสอนของอาจารยผูสอนตอสัปดาหโดยจัดทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
   ใหคณบดี    ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบในการ 
จัดอาจารยผูสอน หากมีการเชิญบุคคลภายนอกมาสอน  ใหนําเสนอขอความเห็นชอบตอ
มหาวิทยาลัยในแตละปการศึกษา 
   สําหรับศูนยใหการศึกษานอกมหาวิทยาลัย ใหผูอํานวยการศูนย
ประสานงานกับคณบดี เพื่อดําเนินการตามวรรคสอง 
  ขอ 14  ใหอาจารยผูสอนจัดทําเอกสารแผนการสอนใหนักศึกษา    และใหมี 
เอกสารประกอบการสอนทุกรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคเรียน 
  ขอ 15   คณะหรือภาควิชา/โปรแกรมวิชาตองกําหนดใหมีและใชตําราหลักใน
แตละรายวิชาที่เปดสอน   ตําราหลักอาจเรียบเรียงโดยอาจารยประจําหรือผูเชี่ยวชาญภายนอก 
ก็ได โดยจะตองมีขอบเขตและระดับของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับการศึกษา 
  ขอ 16  คณะหรือภาควิชา/โปรแกรมวิชาตองจัดใหมีการจัดหาหรือผลิตสื่อ  เพื่อ
ใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ 
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  มหาวิทยาลัยตองพัฒนาโสตทัศนูปกรณ สื่อการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และระบบเครือขายระยะใกลและไกล     ใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวน 
นักศึกษาที่มีอยู 
  ขอ 17  ใหมหาวิทยาลัยจัดบริการผานสํานักวิทยบริการ  ศูนยเครือขายขอมูล 
และสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ   เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาส 
คนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองมากขึ้น 
  ขอ 18  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน โดยให
สภาคณบดีทําหนาที่กลั่นกรองตรวจสอบและใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียน 
รายวิชาตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการประเมินผลการศึกษา 
กอนนําเสนอสภาวิชาการ 
  ขอ 19  ในการขอจบการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการ
ประเมินผลการศึกษา 
  ขอ 20  ใหมีการรับโอนสภาพนักศึกษาภายในสถาบันจากระบบหนึ่งไปสูอีก 
ระบบหนึ่งได   สําหรับการโอนเขาสูภาคปกติ   ผูขอโอนจะตองผานกระบวนการรับเขาเปน 
นักศึกษาภาคปกติใหไดกอน   นักศึกษาที่ถูกลงโทษดวยการทําความผิดทางดานความประพฤติ
ไมมีสิทธิขอโอน 
  ขอ 21  ใหมีการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนในรายวิชาที่ไดศึกษา 
แลวในระดับเดียวกัน    แนวปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนใหเปน 
ไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 
  ขอ 22   การเรียกเก็บเงินเพื่อการศึกษา การเก็บรักษาเงิน การใชจายเงินใหเปน 
ไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น 
  ขอ 23  ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละครั้ง
เพื่อใหอาจารยผูสอนไดขอมูลไปปรับปรุงคุณภาพการสอน 
  ขอ 24  ใหมีการวิจัย หรือประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนทุกระยะ 2 ป 
เพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
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  ขอ 25  ขอบังคับนี้ไมมีผลกระทบตอระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และการดําเนิน 
การใด ๆ    ตามขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   วาดวยการจัดการ 
ศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2546  และไดดําเนินการไปแลว 
  ขอ 26  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้      และเปนผู
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้ 
 
  ประกาศ     ณ      วันที่  15-ธันวาคม พ.ศ. 2547 
 
 
  

(ศาสตราจารยพรชัย มาตังคสมบัติ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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