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สาส์นจากคณบดี 
 

 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง (School of Law and Politics) เป็นหน่วยงานเทียบเท่า 
คณะซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ก่อตั้งขึ้นจากแนวนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เล็งเห็นการสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการให้ทันสมัยได้คุณภาพและมีมาตรฐาน ด้วยการรวมหลักสูตรที่มี พ้ืนฐานทางวิชาการ  
ที่ ใกล้ เคียงหรือสัมพันธ์กัน อาทิ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสู ตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่มีกฎหมายเป็นรากฐานใน
การศึกษา  
 พันธกิจหลักของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง คือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรให้เกิด
ความเข็มแข็งทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายและการเมืองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย องค์กรอิสระ เพ่ือเป็นเครือข่ายในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
ทั้งนี้ การก่อเกิดของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีวัตถุประสงค์ในการสร้างและผลิตบัณฑิตให้ เป็นผู้ที่มี
คุณธรรม น าความรู้ และสามารถใช้ทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการศาสตร์ทางด้านกฎหมาย การเมือง การปกครอง
บริหาร ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์กรภาครัฐประเภทอ่ืน 
ได้เป็นอย่างดี  
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
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ประวัติความเป็นมาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง   
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีรากฐานมาจากการเป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทย  
เปิดการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2477 เป็นต้นมา ซึ่งโรงเรียนการเรือน (ยุค 1.0) มีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อฝึกอบรมการบ้านการเรอืนส าหรับสตรีและเปิดสอนหลักสูตรอบรมครู จากโรงเรียนวิสามัญการเรือน ในปี พ.ศ. 2484 
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยครูสวนดุสิต (ยุค 2.0) โดยมุ่งเน้น
การผลิตครูปฐมวัย ครูการศึกษาพิเศษ ครูคหกรรม และศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ คหกรรมศาสตร์ รวมถึงหลักสูตร
ด้านการบริการ ต่อมาในปี 2535 เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสวนดุสิต (ยุค 3.0) เน้นด้านคหกรรม อาหาร ปฐมวัย 
อุตสาหกรรมการบริการ และเริ่มใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  
 และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้ปรับเปลี่ยนจากสถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ยุค 4.0)  
มีการก าหนดอัตลักษณ์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร์ โดยเน้น
เชื่อมโยงกับเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก และในปี พ.ศ. 2558 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
(ยุค 5.0) ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในยุค 5.0 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
ท่ีมุ่งเน้นในด้าน 1) มุ่งการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในสาขาอัตลักษณ์ 4 ด้าน ได้แก่ อาหาร 
การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ 2) มุ่งการควบรวมและการสร้าง 
ความโดดเด่นของหลักสูตร 3) เน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท างาน  การพัฒนาหลักสูตร  
อันจะน าไปสู่การวางรากฐานท่ีดีเพื่ออนาคตท่ีดี และ 4) เพิ่มมูลค่าทางวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 80 ปีท่ีผ่านมา จากโรงเรียน
มัธยมวิสามัญการเรือน จนกระท่ังปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือเรียกท่ีว่า สวนดุสิต 5.0 นั้น  
เป็นห้วงเวลาท่ีมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในฐานะท่ีเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีมีการสั่งสมประสบการณ์ 
มาอย่างยาวนาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสามารถ  
เชิ งวิชาการ ในปี  พ.ศ.  2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทบทวนและปรับยุทธศาสตร์  ( Reprofiling)  
โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องตระหนักและพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ และการสร้างความเชี่ยวชาญในสาขาท่ีก าหนดเป็นอัตลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งจากการวิเคราะห์หลักสูตรท่ีใช้  
ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในปัจจุบันพบว่ามหาวิทยาลัยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 
 ตามความต้องการของตลาดแรงงานความช านาญการ และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้  2 กลุ่มหลักสูตร 
คือ 1) กลุ่มหลักสูตรท่ีเป็นอัตลักษณ์ เป็นหลักสูตรท่ีมีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับ ได้แก่ หลักสูตร 
ด้านอาหาร ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านอุตสาหกรรมการบริการ และด้านการพยาบาลและสุขภาวะ 2) กลุ่มหลักสูตร 
ท่ีก าลังสร้างความโดดเด่นและควบรวม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหลักสูตรท่ีมีความเสี่ยงสูง กลุ่มหลักสูตร 
ท่ีมีการแข่งขันสูง กลุ่มหลักสูตรท่ีต้องมีการพัฒนาให้ทันสมัย และ กลุ่มหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาเฉพาะทาง จากการ
วิเคราะห์และหลักสูตรดังกล่าวจึงมีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร ด้วยการรวมหลักสูตรท่ีมีพื้นฐาน
ทางวิชาการใกล้เคียงกันหรือสัมพันธ์กัน ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุ ติธรรมและสังคม  เข้าเป็นศักยภาพเดียวกัน เพื่อจัดต้ังเป็น 
 “โรงเรียนกฎหมายและการเมือง” โดยเน้นการสร้างความแตกต่างของหลักสูตร ให้มีลักษณะท่ีโดดเด่นกว่า
หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เปิดสอน และผลักดันให้เป็นอัตลักษณ์ท่ี 5 ของมหาวิทยาลัยในอนาคต เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนความท้าทายของการผลิตบัณฑิตให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประเทศ สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์
ความรู้ (Knowledge Management) และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
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ปรัชญา 
 คุณธรรมน ากฎหมาย ภายใต้หลักความเสมอภาค 
 
ปณิธาน 
 มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แบบบูรณาการด้านกฎหมาย การเมือง และการบริหารภาครัฐ 
 

วิสัยทัศน์  
 เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ด้านกฎหมาย การเมือง การบริหารงานภาครัฐ 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่น บนพื้นฐานความเข้มแข็ง ทางวิชาการระดับประเทศ 
 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะและความรอบรู้ในศาสตร์แบบบูรณาการด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง

บริหาร เพื่อการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐในทุกประเภท 
2. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์  กับสังคม 

ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
3. ให้บริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย การเมือง การปกครองบริหารท่ีเด่นชัดและ

เป็นรูปธรรม 
4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  

ตามหลักวิชาการและวิชาชีพทางด้านกฎหมาย การปกครองการเมืองการปกครองบริหาร 
 

ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ด้านกฎหมาย การเมือง 
การปกครองและการบริหารภาครัฐ 
 2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม น าความรู้ด้านกฎหมายและการเมือง 
และเป็นพลเมืองไทยท่ีดีและพลโลกที่ดี 
 3. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านกฎหมาย การเมือง การปกครองและการบริหารภาครัฐ  ท่ีตอบสนอง 
ต่อการแก้ปัญหาสังคม 
 4. ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและให้บริการวิชาการ ด้านกฎหมาย การเมือง การปกครอง และการบริหาร
ภาครัฐ 
 5. ประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมาย การเมือง  การปกครอง  
และการบริหารภาครัฐ 
 6. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อจัดการศึกษาเชิงบูรณาการศาสตร์ด้านกฎหมาย การเมือง การปกครองและการบริหาร 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ทางด้านกฎหมาย การเมือง การปกครองและการบริหาร
โดยมุ่งเน้นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ สังคม ชุมชนท้องถิ่น 
 3. เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการด้านกฎหมาย การเมือง การปกครองและการบริหาร
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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โครงสร้างโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  (Structure of School of Law and Politics) 

 
ที่มา : โครงสรา้งโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ปี พ.ศ. 2560 – ปัจจบุัน 

 

สถานที ่
ส านักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) 
      ชั้น 3 ห้อง 303 
ส านักงานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต,หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) ชั้น 2 
 

เบอร์โทรติดต่อหน่วยงานที่ส าคัญภายในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
 ส านักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  เบอร์ 02 241 7161 - 4 ต่อ 4160 - 3 
 ส านักงานหลักสูตรนิติศาสตร์    เบอร์ 02 241 7161 - 4 ต่อ 4174 - 5 
 ส านักงานหลักสูตรรัฐศาสตร์    เบอร์ 02 241 7161 - 4 ต่อ 4172 - 3 
 ส านักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  เบอร์ 02 241 7161 - 4 ต่อ 4170 - 1 
 

Facebook : โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

Website : http://slp.dusit.ac.th/  
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รายนามผู้บริหารและอาจารย์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
 

 ผู้บริหารโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์  
คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
ปร.ด. (รัฐศาสตร์)  
ร.ม. (การเมืองการปกครอง) 
ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีส าอางค์ 
รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
ฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. (บริหารรัฐกิจ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง 
รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิลปวฒันธรรม 
น.ม. (กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
ป.บัณฑิต (กฎหมายมหาชน) 
ผศ.ดร.เบญจพร พึงไชย  
ผู้ช่วยคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
ฝ่ายวชิาการ 
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ผศ.ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์ 
ผู้ช่วยคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
ฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิลปวฒันธรรม 
ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรมนษุยแ์ละชุมชน)  
ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
ผศ.สรศักดิ์ ม่ันศิลป์ (ประธานหลักสูตร) 
น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (เนติบัณฑติไทย) 
รศ.พรเพ็ญ ไตรพงษ์  
น.ม. (กฎหมายธรุกิจ) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (เนติบัณฑติไทย)  
อาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์  
น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (เนติบัณฑติไทย) 
ผศ.สร้อย ไชยเดช  
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ผศ.ดร.ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล 
Ph.D., (International Law) 
น.ม. (นิติศาสตรมหาบณัฑิต) 
น.บ. (นิติศาสตรบณัฑิต) 

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม (ประธานหลักสูตร) 
ร.ม. (การปกครอง) 
ร.บ. (การปกครอง) 
ผศ.ดร.เบญจพร พึงไชย  
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีจตุพล ดวงจิตร  
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

ผศ.ภาวินี รอดประเสริฐ  
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

ผศ.ดร.ดงันภสร ณ ป้อมเพชร  
Ph.D. (Environmental Policy)  
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
บธ.บ. (การจัดการอตุสาหกรรม) 
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 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
ผศ.ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม (ประธานหลักสูตร) 
ร.ป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ ภาครัฐ) 
D.P.A. (Public Administration) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีส าอางค์ 
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. (บริหารรัฐกิจ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ผศ.ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์ 
ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)  
ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ  
รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) 
พบ.ม. (บริหารงานองค์กร) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ เจริญพูล  
ปร.ด. (วิจัย วัดผล และสถติิการศกึษา) 
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
ผศ.ศิริมา สุวรรณศร ี(ประธานหลักสูตร) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ผศ.มนตรี พานิชยานุวัฒน์  
พบ.ม. (บริหารงานองค์กร) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน 
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
M.P.A. (Master of Public Administration)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
รศ. ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์  
กจ.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) 
M.A. (Philosophy) 
ศน.บ. (ปรัชญาทั่วไป) 
อาจารย์พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ 
Ph.D. (Public Sector Management) 
M.A. (Public Administration and Public Policy) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์ฯตรัง) 
อาจารยข์วัญใจ ฤทธิ์หมุน (ประธานหลกัสูตรหลักสตูร) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย์นบ ศรีจันทร์ 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย์พรพรหม เสียงสอน 
รอ.ม. (หลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต)   
บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 
ผศ. ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
ร.บ. (การบรหิารรัฐกิจ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูชิตา สังข์แก้ว 
กจ.ด (การจัดการภาครัฐ) 
สค.ม.(ประชากรศาสตร์)  
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ผศ.อัญชลี รัตนะ (ประธานหลกัสูตรหลักสูตร) 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
บธ.บ. (การจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ)   
ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
อาจารย์กัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์ 
M.A. (Governance and Public Policy)  
ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 
อาจารย์สุรดา จุนทะสุตธนกุล 
M.P.P. (Public Policy) 
ร.บ. (การปกครอง) 
อาจารย์เพ็ญนภา เว็บบ์  
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
ผศ.ดร.ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย 
Ph.D. (International Politics) 
M.A. (Postcolonial Studies) 
ร.บ. (การปกครอง) 
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 อาจารย์ประจ าโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
 

  

 รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากจิไพศาล  
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ. (บริหารงานบุคคล)  
รศ.ดร.ชวลิต สวัสดิ์ผล 
กจ.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) 
สส.ม. (ประชากรศึกษา) 
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
อาจารย์ณฐิญาณ์ งามข า 
M.A. (Social and Political Thoughts) 
ร.บ. (การปกครอง) 
อาจารย์พีร์ พวงมะลิต  
LL.M. (International Law) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
อาจารย์กันวิศา สุขพานิช  
LL.M. (International Law) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ผศ.โชคดี นพวรรณ  
น.ม. (กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (เนติบัณฑติไทย) 
อาจารย์ศักดา ศรีทิพย์ 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธี พิจารณา
คดีปกครอง (ที่ ก.ศป.รับรอง) 
อาจารย์งามประวัณ เอ้สมนึก (ลาศึกษต่อ) 
LL.M. (Intellectual Property Law) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
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ปฏิทิน 
กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ประจ าปีการศึกษา 2562 
กรกฎาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 
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ปฏิทิน 
กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษาโรงเรยีนกฎหมายและการเมอืง  

ประจ าปีการศึกษา 2562  
กรกฎาคม 2562 ถึง มนีาคม 2563 

ล าดับ วัน เดือน ปี รายละเอียด หมายเหตุ 
1 15 ก.ค. – 14 ส.ค. 62 นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
2 5 – 14 ส.ค. 62 - นักศึกษารหัส 62 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและยืนยัน 

การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนใน
ระบบบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

 

3 15 ส.ค. 62 - วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 
- เริ่มปรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า นักศึกษา
รหัส 59 เป็นต้นไป (วันละ50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 

 

4 15 – 28 ส.ค. 62 - นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และเพ่ิม-ถอนรายวิชาภาค
การศึกษาที่ 1/2562 
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และ
เพ่ิม-ถอน ในระบบบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
(นักศึกษาพิมพ์ มสด.13.2 ใบรายงานการลงทะเบียนเรียน 
น าส่งอาจารย์ที่ปรึกษา) 
พ้นก าหนดการนี้แล้วนักศึกษาขอลงทะเบียนล่าช้าต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

 

5 15 ส.ค. – 13 ก.ย. 62 นักศึกษายื่นค าร้องขอรักษาสภาพ ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่
ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน 

 

6 15 ส.ค. - 15 ก.ย. 62 กิจกรรมรับน้องใหม่ (จัดสัปดาห์ละ 1 วัน) 
7 29 ส.ค. – 4 ก.ย. 62 - นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

- อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาอนุมัติ 
การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
- ปรับการขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 
(ครั้งละ 500 บาท) 

 

8 19 ก.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
9 3 – 9 ต.ค. 62 สอบกลางภาค   
10 10 ต.ค. 62 กิจกรรมวันก่อตั้งโรงเรียนก าหมายและการเมือง 

- ท าบุญโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธรรมมาธิบาลเกี่ยวกับนักกฎหมาย 
การเมือง การบริหารงานภาครัฐ” 
- เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ข้อพินิจทางการเมืองว่าด้วย 
ข้อคิดและแนวโน้มการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” 
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ล าดับ วัน เดือน ปี รายละเอียด หมายเหตุ 
11 10 – 24 ต.ค. 62 - นักศึกษายื่นค าร้องขอยกเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น 

W (Withdraw) 
- กรณีนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาและได้รับการอนุมัติแล้ว
จะไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาที่ขอยกเลิกซ้ าในภาค
การศึกษาที่ 1/2562 ได้ 

 

12 7 พ.ย. – 30 ธ.ค. 62 นักศึกษาเข้าระบบ http://eassessment.dusit.ac.th 
เพ่ือประเมินอาจารย์ผู้สอน 

 

13 25 – 26 พ.ย. 62 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเตรียมยืนยัน 
การลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

 

14 27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62 นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน  
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

 

15 27 พ.ย. 62 วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน และการท า
กิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติภาคการศึกษาที่ 1/2562 

 

16 28 พ.ย. – 4 ธ.ค. 62 สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)  
17 6 – 13 ธ.ค. 62 สอบปลายภาครายวิชาที่สอบในตาราง  

(มหาวิทยาลัยจัดสอบให้) 
 

18 6 – 17 ธ.ค. 62 ยื่นค าร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค  
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

 

19 27 ธ.ค. 62 ประกาศตารางสอบส าหรับนักศึกษาขาดสอบ  
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

 

20 7 ม.ค. 63 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศผลการเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

 

21 9 - 10 ม.ค. 63 จัดสอบให้กับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค  
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

 

22 20 ม.ค. 63 วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ M  
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

 

23 24 ม.ค. 63 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ เริ่มด าเนินการปรับคะแนนส่วนที่
เ หลื ออยู่ เ ป็ นศู นย์  แล้ วประ เมิ นผลการ เ รี ยน  M  
จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ าวิชา หาก
นักศึกษาไม่ได้ยื่นค าร้องขอสอบและช าระค่าธรรมเนียม
กรณีขาดสอบ 

 

24 6 ก.พ. 63 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศสถานภาพ นักศึกษารหัส 
59 เป็นต้นไป รอการพินิจ ภาคการศึกษาที ่1/2562 

 

25 ช่วงเดือน มี.ค. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
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ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในระบบ academic 
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ข้ันตอนการลงทะเบียน

1. เมื่อท ำกำรเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตเห็นรำยชื่อเมนูทำงด้ำนซ้ำยของหน้ำจอ
ท ำกำร คลิกที่เมนู  ลงทะเบียน (จะปรำกฏหน้ำจอดัง รูปที่ 1 : หน้ำจอเมนูลงทะเบียน)

รูปที่ 1 หน้าจอเมนูลงทะเบียน

2. จำกน้ัน หำกต้องกำรเพิ่มรำยวิชำ ให้ คลิก  เพิ่มรำยวิชำตำมแผนกำรเรียน (รูปที่ 1 : หน้ำจอเมนู
ลงทะเบียน) (จะปรำกฏหน้ำจอดัง รูปที่ 2 : หน้ำจอค้นหำรำยวิชำตำมแผนกำรเรียน)

รูปที่ 2 หน้าจอค้นหารายวิชาตามแผนการเรียน 

คลิก ลงทะเบียน 

คลิก เพิ่มแผนการเรียน 

คลิก ค้นหา 
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3. ถ้ำหำกต้องกำรค้นหำตำมรหัสวิชำหรือชื่อวิชำ ให้กรอกข้อมูลที่ต้องกำร (ไม่ต้องกรอกก็ได้)
จำกน้ัน คลิก  ค้นหำ (จะปรำกฏหน้ำจอดัง รูปที่ 3 : หน้ำจอเลือกรำยวิชำ)

รูปที่ 3 หน้าจอเลือกรายวิชา 

4. กรณี ที่ต้องกำรลงหลำยรำยวิชำ ให้ ต๊ิก √ เลือกวิชำที่ต้องกำร จำกน้ัน คลิกปุ่ม
กรณี ที่ต้องกำรลงเป็นรำยวิชำ ให้ คลิกปุ่ม  หลังชื่อวิชำน้ัน ได้เลย
(รูปที่ 3 : หน้ำจอเลือกรำยวิชำ) 

รูปที่ 4 หน้าจอผลการเลือกรายวิชา 
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5. หลังจำกเลือกรำยชื่อวิชำเรียบร้อยแล้วจะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 4 หน้ำจอผลกำรเลือกรำยวิชำ
ถ้ำหำกต้องกำรลบรำยกำร ให้ คลิกปุ่ม
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท ำกำรยืนยันกำรลงทะเบียน โดยคลิกที่ปุ่ม

การดูข้อมูลแผนการเรียน หรือข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษา

รูปที่ 5 หน้าจอเมนูลงทะเบียน

1. เมื่อเข้ำเมนูลงทะเบียนแล้ว จะสังเกตเห็น ปุ่ม แสดงแผนกำรเรียนของนักศึกษำ และ ปุ่มแสดงโครงสร้ำง
หลักสูตรของนักศึกษำ

2. หำกต้องกำรดูข้อมูลแผนกำรเรียน ให้คลิกที่ปุ่ม
(จะปรำกฏหน้ำจอ ดังรูปที่ 6 หน้ำจอแสดงข้อมูลแผนกำรเรียน)

รูปที่ 6 หน้าจอแสดงข้อมูลแผนการเรียน
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3. หำกต้องกำรดูข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตร ให้คลิกที่ปุ่ม
(จะปรำกฏหน้ำจอ ดังรูปที่ 7 หน้ำจอแสดงข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตร)

รูปที่ 7 หน้าจอแสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร
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ขั้นตอนการตรวจสอบผลการลงทะเบียน

1. เมื่อท ำกำรเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตเห็นรำยชื่อเมนูทำงด้ำนซ้ำยของหน้ำจอ
ท ำกำร คลิกที่เมนู  รำยงำนผลกำรลงทะเบียน

รูปที่ 1 หน้าหลัก

2. จากนั้น ใหเลือกภาคการศึกษา หากตองการคนหาทุกภาคการศึกษา ใหติ๊กชองเลือกทุกภาคการศึกษา

คลิก  ค้นหำ

รูปที่ 2 หน้าจอค้นหาผลการลงทะเบียน 

คลิก 

คลิก ค้นหา 
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3. เมื่อกดค้นหำจะแสดงข้อมูลผลกำรลงทะเบียนดังรูปที่ 3
หำกต้องกำรดูรำยละเอียดของตอนเรียน สำมำรถท ำได้โดย คลิกท่ีสัญลักษณ์ 

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงผลการค้นหา

4. จะปรำกฏหน้ำจอแสดงรำยละเอียด ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงรายละเอียดของตอนเรียน
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5. กรณทีีต่้องกำรค้นหำเฉพำะภำคกำรศึกษำ ให้ติ้กช่องเลือกเฉพำะภำคกำรศึกษำ หน้ำจอจะแสดง ช่องปี
กำรศึกษำ และภำคกำรศึกษำ ให้ระบุข้อมูลที่ต้องกำร จำกนั้น คลิก  ค้นหำ 

 

รูปที่ 5 หน้าจอค้นหาผลการลงทะเบียน 

 

6. เมื่อกดค้นหำจะแสดงข้อมูลผลกำรลงทะเบียนดังรูปที่ 6 

หำกต้องกำรพิมพ์รำยงำน ให้ คลิกท่ีปุ่ม  

 

รูปที่ 6 หน้าจอแสดงผลการค้นหา 
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7. จะปรำกฏหน้ำรำยงำนดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ใบแจ้งผลการลงทะเบียนเรียน
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ขั้นตอนการเพิ่มรายวิชา

1. เมื่อท ำกำรเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตเห็นรำยชื่อเมนูทำงด้ำนซ้ำยของหน้ำจอ
ท ำกำร คลิกที่เมนู  เพ่ิม - ถอนรำยวิชำ

รูปที่ 1 หน้าหลัก

2. จำกนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม 

รูปที่ 2 หน้าจอเมนูเพ่ิม-ถอนรายวิชา 

คลิก 

คลิก เพิ่มรายวิชา 
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3. จำกนั้นจะมีหน้ำต่ำงยืนยันกำรเพิ่มรำยวิชำ ให้ คลิกท่ีปุ่ม 

รูปที่ 3 หน้าจอยืนยันการเพ่ิมรายวิชา

4. จะปรำกฏหน้ำจอเพ่ิมรำยวิชำ ถ้ำต้องกำรเพ่ิมรำยวิชำเลือกเสรี ให้คลิกที่ปุ่ม 
ถ้ำต้องกำรเพ่ิมรำยวิชำตำมแผนกำรเรียน ให้คลิกท่ีปุ่ม 
ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าจอเพ่ิมรายวิชา
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5. จำกนั้นให้ระบุข้อมูลที่ต้องกำร คลิก    จะปรำกฏข้อมูล ดังรูปที่ 5
ถ้ำต้องกำรเพ่ิมเป็นรำยวิชำให้ คลิกที่ปุ่ม 
ถ้ำต้องกำรเพ่ิมมำกกว่ำ 1 รำยวิชำ ให้ ติ้กถูก หน้ำรำยวิชำที่ต้องกำรจำกนั้น คลิกท่ีปุ่ม 

รูปที่ 5 หน้าจอค้นหาวิชาตามแผนการเรียน

6. เมื่อกดเลือกรำยวิชำ จะปรำกฏหน้ำจอแสดงรำยวิชำที่ได้ท ำกำรลงทะเบียนไว้ ดังรูปที่ 6
สำมำรถลบรำยวิชำได้โดย คลิกท่ีปุ่ม 
จำกนั้น คลิกท่ีปุ่ม 

รูปที่ 6 หน้าจอแสดงรายวิชาท่ีลงทะเบียน
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7. จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 7 ให้ท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
จำกนั้น คลิก 

รูปที่ 7 หน้าจอตรวจสอบรายวิชาท่ีลงทะเบียน
8. คลิก 

รูปที่ 8 หน้าจอยืนยันการเพ่ิมรายวิชา
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ขั้นตอนการถอนรายวิชา

1. เมื่อท ำกำรเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตเห็นรำยชื่อเมนูทำงด้ำนซ้ำยของหน้ำจอ
ท ำกำร คลิกที่เมนู  เพ่ิม - ถอนรำยวิชำ

รูปที่ 1 หน้าหลัก

2. จำกนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม 

รูปที่ 2 หน้าจอเมนูเพ่ิม-ถอนรายวิชา 

คลิก 

คลิก ถอนรายวิชา 
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3. จำกนั้นจะมีหน้ำต่ำงยืนยันกำรเพิ่มรำยวิชำ ให้ คลิกท่ีปุ่ม 

รูปที่ 3 หน้าจอยืนยันการถอนรายวิชา

4. จะปรำกฏหน้ำจอถอนรำยวิชำ ถ้ำต้องกำรถอนรำยวิชำ ให้คลิกท่ีปุ่ม 

รูปที่ 4 หน้าจอถอนรายวิชา 
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5. จำกนั้นให้ คลิก 

รูปที่ 5 หน้าจอยืนยันการถอนรายวิชา

6. เมื่อกดถอนรำยวิชำ จะพบว่ำวิชำที่ท ำกำรถอนรำยวิชำ จะแสดงค ำว่ำ
เมื่อถอนรำยวิชำที่ต้องกำรเสร็จแล้ว ให้คลิก 

รูปที่ 6 หน้าจอแสดงรายวิชาท่ีลงทะเบียน
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7. จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 7 ให้ท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 

จำกนั้น คลิก   

 

รูปที่ 7 หน้าจอตรวจสอบรายวิชาท่ีลงทะเบียน 

8. คลิก   

 

รูปที่ 8 หน้าจอยืนยันการถอนรายวิชา 
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ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการเงิน / พิมพ์ใบแจ้งหนี้

1. เมื่อท ำกำรเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตเห็นรำยชื่อเมนูทำงด้ำนซ้ำยของหน้ำจอ
ท ำกำร คลิกที่เมนู  ข้อมูลกำรเงิน / พิมพ์ใบแจ้งหนี้

รูปที่ 1 หน้าหลัก

2. จำกนั้น จะปรำกฏหน้ำจอตรวจสอบข้อมูลกำรเงิน/พิมพ์ใบแจ้งหนี้ แสดงข้อมูลและสถำนะเอำไว้อย่ำง
ชัดเจนโดยกำรแบ่งเป็นสีๆ 3 สีด้วยกันคือ

สีขำว หมำยถึง ยังไม่ช ำระเงิน สีเขียว หมำยถึง ช ำระเงินแล้ว
สีแดง หมำยถึง ยกเลิกรำยกำร

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงผลการเรียน 

คลิก 
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ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียน 

1. เมื่อท ำกำรเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตเห็นรำยชื่อเมนูทำงด้ำนซ้ำยของหน้ำจอ
ท ำกำร คลิกที่เมนู  ตรวจสอบผลกำรเรียน

รูปที่ 1 หน้าหลัก

2. จำกนั้น จะปรำกฏหน้ำจอแสดงผลกำรเรียน โดยแยกตำมปีกำรศึกษำ และภำคกำรศึกษำ
ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงผลการเรียน 

คลิก 
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3. หำกต้องกำรออกรำยงำน มสด.29 ให้เลื่อนไปยังด้ำนล่ำงของหน้ำจอจะสังเกตเห็นปุ่มออกรำยงำนมสด.29
จำกนั้น คลิก 

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงผลการเรียน

4. จะปรำกฏรำยงำน มสด.29 ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 รายงาน มสด.29
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ประกาศ/ข้อบังคับ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาระบบ AEC) 
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยว 

และการบริการ รหัส 55 เป็นต้นไป 
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 
โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

รหัส 57 เป็นต้นไป 
และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 59 เป็นต้นไป 
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ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เร่ือง กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาระบบ AEC)

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ รหัส 55 เป็นต้นไป 
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 

โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง รหัส 57 เป็นต้นไป 
และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 59 เป็นต้นไป

___________________________

เพ่ือให้กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
(ระบบ AEC) ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สอด
คล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ 
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง 
ข้อกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ 
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กําหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษา
ของนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วัน
ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการ
ศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัย 
เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2560 
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวันปฏิบัติกิจกรรมวิชาการ ดัง
นี้

วัน เดือน ปี กิจกรรมวิชาการ
11 – 12 ก.ค. 62 - นักศึกษารหัส 61 ลงไป พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเตรียมยืนยันการลงทะเบียน ภาค

การศึกษาที่ 1/2562
15 – 26 ก.ค. 62 - นักศึกษารหัส 61 ลงไป ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562

- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนในระบบบริหารการศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 1/2562

15 ก.ค. – 14 ส.ค. 
62

- นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
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15 ก.ค. – 28 ส.ค. 
62

- นักศึกษารหัส 58 ลงไป ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

5 – 14 ส.ค. 62 - นักศึกษารหัส 62 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการ
ศึกษาท่ี 1/2562
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนในระบบบริหารการศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 1/2562

15 ส.ค. 62 - วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562
- เริ่มปรับการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป (วันละ
50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

15 – 28 ส.ค. 62 - นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และเพ่ิม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2562
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอน ในระบบบริหาร
การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

(นักศึกษาพิมพ์ มสด.13.2 ใบรายงานการลงทะเบียนเรียน นําส่งอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้
ประสานงานหลักสูตร)
- หลักสูตรทําบันทึกข้อความขออนุญาตลงทะเบียนกรณีนักศึกษาติดคุณสมบัติไม่
สามารถลงทะเบียนเองได้
- ยื่นคําร้องขอสอบเน่ืองจากวัน-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยจัดสอบให้ซ้อน
กัน
พ้นกําหนดการนี้แล้วนักศึกษาขอลงทะเบียนล่าช้าต้องชําระค่าธรรมเนียมตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ

15 ส.ค. – 13 ก.ย. 
62

- นักศึกษายื่นคําร้องขอรักษาสภาพ สําหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน

15 ส.ค. – 26 ส.ค. 
62

- นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ติดต่อขอแก้รายวิชาท่ีได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้
สอนของภาคการศึกษาที่ 2/2561 และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561

15 ส.ค. – 4 ธ.ค. 62 - นักศึกษารหัส 58 ลงไป ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอน
ของภาคการศึกษาที่ 2/2561 และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561

29 ส.ค. 62 - วันสุดท้ายของการที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2561
และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป
- เริ่มปรับการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า นักศึกษารหัส 58 ลงไป (วันละ 50
บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท)
- เริ่มปรับการขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าเวลาที่กําหนด (คร้ังละ 500 บาท)

29 ส.ค. – 4 ก.ย. 62 - นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษา พิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาค
การศึกษาที่ 1/2562
- ปรับการขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าเวลาที่กําหนด (คร้ังละ 500 บาท)

30 ส.ค. 62 - สํานักส่งเสริมวิชาการฯ เร่ิมดําเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่
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2/2561 และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป จาก
คะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชาหากนักศึกษายังไม่ส่งงานตามกําหนด

2 ก.ย. – 16 ต.ค. 62 - ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ยื่นขอสําเร็จการศึกษาใน
ระบบบริหารการศึกษา เอกสารประกอบดูจากท้ายประกาศ และนําเอกสารการย่ืนคํา
ร้องขอสําเร็จการศึกษานําส่งอาจารย์ที่ปรึกษา

3 – 9 ต.ค. 62 - สอบกลางภาค (เป็นวิชาที่คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จัดสอบ
ให้โดยผู้สอนคุมสอบเอง)

10 – 24 ต.ค. 62 - นักศึกษายื่นคําร้องขอยกเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น W (Withdraw)
- กรณีนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาและได้รับการอนุมัติแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียน
รายวิชาที่ขอยกเลิกซํ้าในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ได้
- กรณีนักศึกษากู้เงินเรียนและยังค้างชําระสามารถยื่นคําร้องที่สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
หรือวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

17 – 18 ต.ค. 62 - อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัดคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวม
เอกสารคําร้องการยื่นขอสําเร็จการศึกษานําส่งมายังสํานักส่งเสริมวิชาการฯ

7 พ.ย. – 30 ธ.ค. 62 - นักศึกษาเข้าระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพ่ือประเมินอาจารย์ผู้สอน
25 – 26 พ.ย. 62 - นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเตรียมยืนยันการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่

2/2562
27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62 - นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

- นักศึกษาขอเปิดรายวิชาเพ่ิมกรณีรายวิชาไม่เปิด (ติดต่อหลักสูตร)
- ยื่นคําร้องขอเรียนต่างมหาวิทยาลัย กรณีรายวิชาไม่เปิดในมหาวิทยาลัย

27 พ.ย. 62 - วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา
ภาคปกติภาคการศึกษาที่ 1/2562

28 พ.ย. – 4 ธ.ค. 62 - สอบปลายภาครายวิชาท่ีผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)
6 – 13 ธ.ค. 62 - สอบปลายภาครายวิชาท่ีสอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให้)
6 – 17 ธ.ค. 62 - ยื่นคําร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

19 ธ.ค. 62 - วันสุดท้ายของการที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2561
และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 58 ลงไป

20 ธ.ค. 62 - สํานักส่งเสริมวิชาการฯ เร่ิมดําเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่
2/2561 และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 58 ลงไป จากคะแนน
ที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชาหากนักศึกษายังไม่ส่งงานตามกําหนด

27 ธ.ค. 62 - ประกาศตารางสอบสําหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาท่ี 1/2562
6 ม.ค. 63 - วันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูลและส่งเอกสารเพ่ิมเติมสําหรับผู้ท่ียื่นขอสําเร็จการ

ศึกษามาแล้วในภาคการศึกษาที่ 1/2562
7 ม.ค. 63 - สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562

9 - 10 ม.ค. 63 - จัดสอบให้กับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562
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หมายเหตุ

1. ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ์

2. นักศึกษาจะต้องดําเนินการกิจกรรมทางวิชาการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากพ้นกําหนดการที่กําหนดไว้
จะไม่อนุญาตให้ดําเนินการใดๆ

3. ก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ และสัปดาห์จัดสอบปลายภาคงดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอก
สถานที่

4. เอกสารประกอบคําร้องยื่นขอสําเร็จการศึกษา

- คําร้องย่ืนขอสําเร็จการศึกษา 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ

- สําเนาวุฒิการศึกษาเดิม 1 ฉบับ

- รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ 1½ น้ิว พื้นหลังสีฟ้า จํานวน 2 รูป

- หลักฐานการเปล่ียนช่ือ - สกุล ชั้นยศ (ถ้ามี)

- ใบเทียบโอนอบรม/ยกเว้นรายวิชา (ถ้ามี)

20 ม.ค. 63 - วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ M ภาคการศึกษาที่ 1/2562
24 ม.ค. 63 - สํานักส่งเสริมวิชาการฯ เร่ิมดําเนินการปรับคะแนนส่วนที่เหลืออยู่เป็นศูนย์ แล้ว

ประเมินผลการเรียน M จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา หากนัก
ศึกษาไม่ได้ยื่นคําร้องขอสอบและชําระค่าธรรมเนียมกรณีขาดสอบ

6 ก.พ. 63 - สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศสถานภาพ นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป รอการ
พินิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

08 พ.ค. 62  เวลา 13:42:37  Non-PKI Server Sign
Signature Code : MQA4A-DYAMQ-A0ADM-ANwAz

42



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา พ.ศ. 2560 
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(เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

๑. นักศึกษาต้องมีผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเทียบเคียงกับมาตรฐาน 
CEFR (Common European Framework of Reference for Language) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๒. นักศึกษาต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEIC หรือเกณฑ์อ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นควร ดังนี้ 
 ๒.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ยกเว้นตามข้อ ๒.๒) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบ 

TOEIC ไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ ตามเกณฑ์ทดสอบอ่ืนที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นควร เช่น 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดับคะแนน 
IELTS ไม่ต ากว่า       ๕ 

TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ ากว่า     ๕๐๐ 
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ ากว่า     ๕๐๐ 

TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ ากว่า      ๖๑ 
TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ ากว่า     ๑๗๓ 

CU-TEP ไม่ต่ ากว่า       ๖๐ 

๒.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ธุรกิจการบิน สองภาษา 
นานาชาติ และนักศึกษาระดับปริญญาโทหรืออ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องมีผลคะแนนการทดสอบ 
TOEIC ไม่ต่ ากว่า ๖๐๐ คะแนน หรือ ตามเกณฑ์ทดสอบอ่ืนที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นควร เช่น 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดับคะแนน 
IELTS ไม่ต ากว่า  ๕.๕ 

TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ ากว่า     ๕๒๕ 
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ ากว่า     ๕๒๕ 

TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ ากว่า      ๖๙ 
TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ ากว่า     ๑๙๓ 

CU-TEP ไม่ต่ ากว่า      ๖๗ 

 ๒.๓ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีผลคะแนนการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ ากว่า ๖๐๐ คะแนน 
หรือ ตามเกณฑ์ทดสอบอ่ืนที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นควร เช่น 
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เกณฑ์มาตรฐาน ระดับคะแนน 
IELTS ไม่ต ากว่า       ๕.๕ 

TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ ากว่า      ๕๒๕ 
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ ากว่า      ๕๒๕ 

TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ ากว่า       ๖๙ 
TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ ากว่า      ๑๙๓ 

CU-TEP ไม่ต่ ากว่า       ๖๗ 
    
 
๓. นักศึกษาที่มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น 

สามารถสมัครเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษจัดโดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
ตามเงื่อนไขการอบรม ดังนี้ 

 
กลุ่มที่ คะแนน TOEIC จ านวนชั่วโมง 

๑ ๐-๒๔๙ ๙๐ 
๒ ๒๕๐-๓๕๐ ๔๕ 
๓ ๓๕๑ – ๔๐๐ ๔๕ 
๔ ๔๐๑ – ๕๐๐ ๔๕ 
๕ ๕๐๑ – ๖๐๐ ๔๕ 

 
 ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ และต้องมีผลคะแนนสอบ TOEIC ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  นักศึกษาที่ไม่ประสงค์เข้ารับการ
อบรมภาษาอังกฤษจัดโดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่าวสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือสมัคร
เข้าอบรมกับสถาบันอ่ืนได ้ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง 
ก าหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของ 
นักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 

พ.ศ. 2562 
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ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เร่ือง กําหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
___________________________

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีประกาศเก่ียวกับกําหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 
๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง กําหนดการเปิดและการปิดภาค
การศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒"  

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ วันเปิดและวันปิดภาคการศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของนักศึกษารหัส ๕๘ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี และนักศึกษาตกค้าง

ภาคการศึกษาท่ีหน่ึง เปิดภาคการศึกษา วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ปิดภาคการศึกษา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ภาคการศึกษาท่ีสอง เปิดภาคการศึกษา วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ปิดภาคการศึกษา วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ภาคการศึกษาฤดูร้อน เปิดภาคการศึกษา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ปิดภาคการศึกษา วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อ ๔ วันเปิดและวันปิดภาคการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ของนักศึกษารหัส ๕๕-
๕๖ (นักศึกษาระบบเดิม)   

ภาคการศึกษาท่ีหน่ึง เปิดภาคการศึกษา วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
ปิดภาคการศึกษา วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ภาคการศึกษาท่ีสอง เปิดภาคการศึกษา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ปิดภาคการศึกษา วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

ภาคการศึกษาฤดูร้อน เปิดภาคการศึกษา วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
ปิดภาคการศึกษา วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
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ข้อ ๕  วันเปิดและวันปิดภาคการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริ

การ ของนักศึกษา รหัส ๕๕ เป็นต้นไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ของนักศึกษารหัส ๕๗ เป็นต้น
ไป คณะครุศาสตร์ ของนักศึกษารหัส ๕๙ เป็นต้นไป (นักศึกษาระบบ AEC)    

ภาคการศึกษาท่ีหน่ึง เปิดภาคการศึกษา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ปิดภาคการศึกษา วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

ภาคการศึกษาท่ีสอง เปิดภาคการศึกษา วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
ปิดภาคการศึกษา วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ภาคการศึกษาฤดูร้อน เปิดภาคการศึกษา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
ปิดภาคการศึกษา วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๖ วันเปิดและวันปิดภาคการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก ของนักศึกษา รหัส ๕๗ เป็นต้นไป

ภาคการศึกษาที่หน่ึง เปิดภาคการศึกษา วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๒
ปิดภาคการศึกษา วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ภาคการศึกษาที่สอง เปิดภาคการศึกษา วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ปิดภาคการศึกษา วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๗ กรณีวันเปิดและวันปิดภาคการศึกษาตามประกาศน้ีตรงกับวันหยุดราชการ วันหยุดตาม
ประเพณี วันหยุดราชการประจําปี หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้นับวันที่เร่ิมทําการใหม่ต่อจากวันท่ีหยุดทําการน้ัน
เป็นวันเปิดและวันปิดภาคการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วย 
เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา  

พ.ศ. 2558 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
   

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ว่าด้วยเคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่งกายของนักศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับเก่ียวกับเครื่องแบบและเคร่ืองแต่งกายของนักศึกษา 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๓)  และมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ในการประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๑๔  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงให้ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ว่าด้วยเคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่งกาย
ของนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
“นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ข้อ ๔ เคร่ืองแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  มี  ๒  ประเภท   
(๑) เคร่ืองแบบปกติ 
(๒) เคร่ืองแบบพิธีการ 
ข้อ ๕ เคร่ืองแบบปกตินักศึกษาชาย  ประกอบด้วย 
(๑) เสื้อเชิ้ตแขนส้ันสีขาว  มีแถบสีดําขนาดกว้างคร่ึงนิ้วยาวตลอดแขนซ้ายปักชื่อมหาวิทยาลัย

บนแถบหรือเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว  ทั้งนี้  ความยาวของตัวเสื้อสามารถใส่ไว้ในกางเกงได้สะดวก 
(๒) กางเกงขายาวแบบสากลสีดํา  หรือสีกรมท่า 
(๓) ถุงเท้าสีดํา  ไม่มีลวดลาย 
(๔) รองเท้าหนังหรือวัสดุแทนหนัง  หุ้มส้นหัวปิดแบบสุภาพสีดํา 
(๕) เข็มขัดหนังสีดํา  ขนาดกวา้ง  ๓.๕  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย   
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖ เคร่ืองแบบปกตินักศึกษาหญิง  ประกอบด้วย 
(๑) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว  มีแถบสีดําขนาดกว้างคร่ึงนิ้วยาวตลอดแขนซ้ายปักชื่อมหาวิทยาลัย

บนแถบติดกระดุมโลหะเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย  ๕  เม็ด  ประดับตราหรือเข็มเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย
ที่หน้าอกซ้าย  ทั้งนี้  ความยาวของตัวเสื้อสามารถใส่ไว้ในกระโปรงได้สะดวก 



 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
   

 

 

(๒) กระโปรงผ้าสีดําหรือสีกรมท่าเข้ารูป  เรียบร้อย  ไม่มันวาวและไม่มีลวดลาย  ความยาวเสมอเข่า  
สําหรับนักศึกษามุสลิมจะยาวคลุมข้อเท้าก็ได้ 

(๓) รองเท้าหนังหรือวัสดุแทนหนังหุ้มส้นหัวปิดแบบสุภาพสีดํา  ส้นสูงไม่เกิน  ๕  เซนติเมตร 
(๔) เข็มขัดหนังสีดํา  ขนาดกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย   
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๗ เคร่ืองแบบพิธีการ  ในกรณีมีงานพิธีหรือกรณีอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

ให้นักศึกษาชายสวมเคร่ืองแบบตามข้อ  ๕  แต่ให้ใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวและกางเกงสีดํา  พร้อมทั้งผูกเนคไท
ตามแบบท้ายข้อบังคับนี้  ส่วนนักศึกษาหญิงสวมเคร่ืองแบบตามข้อ  ๖  แต่ให้ใช้กระโปรงสีดํา  และติดกระดุมคอ
ตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๘ การแต่งกายของนักศึกษา  เม่ือเข้ามาในมหาวิทยาลัยนอกเวลาราชการ  ให้อนุโลม
ตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖  แล้วแต่กรณีหรือให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) แต่งกายสุภาพ   
(๒) พกบัตรประจําตัวนักศึกษาทุกคร้ังที่เข้ามหาวิทยาลัย 
ข้อ ๙ ในวันที่มีการเรียนวิชาทหาร  ให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบการแต่งกายของหน่วย

บัญชาการรักษาดินแดนเข้าชั้นเรียนได้   
ข้อ ๑๐ นักศึกษาที่ไม่แต่งกายตามข้อบังคับนี้  หรือแต่งกายไม่สุภาพ  จะไม่ได้รับอนุญาตให้

เข้าเรียน  เข้าสอบ  เข้าร่วมกิจกรรม  ตลอดจนขอรับบริการใด ๆ  จากมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่ง

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีตีความและวินิจฉัย  และให้ถือ

คําวินิจฉัยเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
บุญลือ  ทองอยู่ 

นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



แบบแนบท้ายข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสวนดุสิต
ว่าด้วย เคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

เคร่ืองแบบปกตนัิกศึกษาชาย



แบบแนบท้ายข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสวนดุสิต
ว่าด้วย เคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

เคร่ืองแบบปกตนัิกศึกษาหญงิ



แบบแนบท้ายข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสวนดุสิต
ว่าด้วย เคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

เคร่ืองแบบพธีิการนักศึกษาชาย



แบบแนบท้ายข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสวนดุสิต
ว่าด้วย เคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

เคร่ืองแบบพธีิการนักศึกษาหญงิ



จัดท ำโดย 
ส ำนักงำนโรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง 

ที่ปรึกษำ 
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์

คณบดีโรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกอนงค์ ศรีส ำอำงค์

รองคณบดีโรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง ฝ่ำยวิชำกำรและงำนวิจัย
3. อำจำรย์วัลลภ ห่ำงไธสง

รองคณบดีโรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม

คณะผู้จัดท ำ 
1. นำงสำวเต็มใจ มนต์ไธสงค์
2. นำยชยุต หำญชำญพำณิชย์
3. นำงสำวขนิษฐำ กิจส ำโรง
4. นำยพชร สำร่ำยทอง
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