คู่มือนักศึกษา
เส้นทางสู่บัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีน้ี ขอแสดงความชื่นชมกับผูท้ รงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น
อย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นนั้น น่าพอใจอย่างมาก กล่าวได้ว่า
ผูส้ ำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ มีความรูค้ วามสามารถเป็นพืน้ ฐานที่ดี เหมาะที่จะเป็นผู้นำ
และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนัน้ เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน ไม่ว่าจะเป็น
งานใด อยู่ ณ ที่ใดก็ตาม นอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้ว ทุกคนจึงควรจะได้ถืองานพัฒนาท้องถิ่น
เป็นงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วย หากบัณฑิตทุกคนเข้าใจดังนี้ แล้วนำความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่มีอยู่ มาปรับใช้ในการปฏิบัติให้บังเกิดผล แต่ละท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของ
ประเทศ ก็จะมีความเจริญวัฒนายิ่ง ๆ ขึน้ และส่วนรวมคือชาติบ้านเมือง ก็จะมีความเจริญมั่นคง
อย่างแท้จริง
ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีน้ี มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน
พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตสิ ิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

สารจากอธิการบดี

MORALITY BSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดค่านิยมหลักเพื่อความเป็น
“บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ไว้ดังนี้
ค่านิยมองค์กร MORALITY
M

Moral

–

คุณธรรมประจำใจ

O

Orderliness

–

วินัยประจำตน

R

Responsibility

–

เปี่ยมล้นรับผิดชอบ

A

Adoration

–

มอบใจให้องค์กร

L

Loveliness

–

เอื้ออาทรแบ่งปัน

I

Innovation

–

สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

T

Teamwork

–

ร่วมใจพัฒนา

Y

Yield

–

นำพาสู่ความสำเร็จ

สารบัญ
ข้อมูลส่วนตัวและประวัติการลงทะเบียนนักศึกษา
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2

วันสอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

3

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5

ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

7

อนุสาวรีย์ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์”

8

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

9

ช่องทางการติดต่อ

10

แนะนำหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

11
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3. การลงทะเบียนเรียน
4. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
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- รายชื่อปริญญาและสีประจำสาขาของมหาวิทยาลัย
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25
27
27
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30
31
33

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

35

สำนักกิจการนักศึกษา

36

สำนักคอมพิวเตอร์
- งานบริการสำหรับนักศึกษา

37
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41
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46
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47
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ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา

ชื่อ - สกุล

รหัสประจำตัว

คณะ

สาขาวิชา

หลักสูตร
ประเภทนักศึกษา

ภาคปกติ
อื่น ๆระบุ

วันเริ่มเข้าเรียน

วันสิ้นสุดระยะเวลาเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์

เวลา

ภาคพิเศษ
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แนะนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมาครบ 124 ปี ใน พ.ศ. 2563
สถานศึกษาอันมีชื่อว่า "บ้านสมเด็จเจ้าพระยา" เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ public school ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อดำเนินการเรื่องนี้ มีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นประธาน ที่ประชุมเห็นว่า
จวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปู่ของสมเด็จ
เจ้าพระยาฯได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2433 เป็นที่กว้างขวางใหญ่โตเห็นสมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียน
ให้ชื่อว่า "โรงเรียนราชวิทยาลัย" เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2439 แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "โรงเรียน
ฟากขะโน้น" หรือ "โรงเรียนบ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา" ตราของโรงเรี ยนเป็ นรู ป จุฬามงกุ ฏ การแต่ งกาย
นุ่งผ้าสีครามแก่ เสื้อขาว มีนาย เอ ซี คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่
ครั้นต่อมาการศึกษาขยายตัวขึ้นเป็นลำดับ ทำให้สถานที่คับแคบลงโรงเรียนราชวิทยาลัยจึงย้าย
ไปอยู่ที่ตำบลไผ่สิงโต ปทุมวัน ข้างวังสระปทุมวัน จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ก็ว่างลง ในขณะนั้นการศึกษา
ระหว่างหัวเมืองกับกรุงเทพมหานคร เหลื่อมล้ำกันมาก เนื่องจากคุณภาพของครูแตกต่างกัน กระทรวงธรรมการ
จึงได้จัดตัง้ โรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯเรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก" สำหรับ
ผลิตครูที่มีคุณภาพเพื่อสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2446 มีหลวงบำเน็จวรญาณ
เป็นอาจารย์ใหญ่
การจัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะนั้นได้ขยายตัวออกไปต่างจังหวัดมากขึ้นจึงทำให้ความจำเป็นที่จะส่ง
นักเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯ ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาลดน้อยลง ทางราชการเห็นว่าการฝึกหัดอาจารย์ที่มีอยู่
เดิมจะให้ได้ประโยชน์อย่างสูง ควรจัดเป็นโรงเรียนประจำจึงให้ย้ายโรงเรี ยนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์ซึ่งเป็น
นักเรียนกลางวันมาอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตกแล้วเรียกชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั่งตะวันตก"
เมื่อ พ.ศ.2499 ขุนวิเทศดรุณกิจเป็นอาจารย์ใหญ่ และต่อมาเรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"
พ.ศ.2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ไปสังกัดเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน) แต่ยัง
ตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงปี พ.ศ.2458 จึงได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ไปอยู่ที่วังใหม่ (กรีฑาสถานแห่งชาติในปัจจุบัน) ทำให้
จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ว่างลงอีกครั้ง ทางราชการจึงได้ตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น ณ จวนสมเด็จเจ้าพระยา
ขึ้นใหม่ เรียกว่า "โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2458 รับนักเรียนประจำ
โดยมีโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นสาขาของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ โรงเรียนสุขุมาลัย
(ตั้งอยู่บริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียนประถมวัดอนงค์ มีพระยาประมวลวิชาพูล เป็นอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต สีประจำโรงเรียนคือ
ม่วงและขาว อักษรย่อของโรงเรีย นคือ บ.ส. มีคติพจน์ประจำโรงเรียนคือ "สจฺจํ เว อมตา วาจา" และ
ตราประจำโรงเรียนคือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์
ที่กล่าวมานี้เป็นรากฐานสำคัญของสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาจนถึงปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ.2473
ทางราชการได้ ส ร้ า งสะพานปฐมบรมราชานุ ส รณ์ (สะพานพุ ท ธ) และได้ ต ั ด ถนนผ่ า นโรงเรี ย นมั ธ ยม
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถทำเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป
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พระยาวิ เ ศษศุ ภ วั ต ร์ ซ ึ ่ ง เป็ น อาจารย์ ใ หญ่โ รงเรี ย นมั ธ ยมบ้า นสมเด็จ เจ้า พระยาอยู ่ ใ นสมั ยนั ้ น ได้ เ จรจา
ผ่านกระทรวงธรรมการเพื่อขอแลกเปลี่ยนสถานที่กับโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และมี
นักเรียนจำนวนน้อย ดังนั้น สถานที่ของโรงเรียนศึกษานารีเดิม จึงก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติยังได้มอบที่ดินบริเวณตำบลบางไส้ไก่ และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษา
นารีเดิมเพื่อสร้างหอนอนและห้องเรียน และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นไป
ซึ่งเป็น สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะนั้นมีการศึกษาถึงชั้นมัธยม
ตอนปลาย (ม.7-ม.8)
ใน พ.ศ.2484 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี น โยบายผลิ ต ครู ม ากขึ ้ น จึ ง ให้ เ ปิ ด สอน แผนกฝึ ก หั ด ครู
อีกแผนกหนึ่ง มีชื่อเรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัดที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ได้เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) เป็นโรงเรียนประจำต่อมาใน พ.ศ. 2499 ได้ยุบหลักสูตรดังกล่าว
และเปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
พ.ศ.2501 โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู บ ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ ย กฐานะเป็ น “วิ ท ยาลั ย ครู บ ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา” และโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษา เพื่อผลิตครูมาเป็นลำดับ ใน พ.ศ. 2516
ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.2518 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จนกระทั่ง พ.ศ.2527 จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และยังได้เปิดระดับ อนุปริญญา
หลักสูตร 2 ปี นับเป็นการขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนี้วิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รวมกลุ่มกับวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง 6 แห่ง เรียกชื่อว่า "วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์"
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานชื ่ อ "สถาบั น ราชภั ฏ " เป็ น ชื ่ อ สถาบั น การศึ ก ษาในกรมการฝึ ก หั ด ครู
กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า
"สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" และจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ
ได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 สถาบันได้รับการสถาปนาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
นับได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันที่มีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอด
และเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาทุกคนที่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้

เส้นทางสู่บณ
ั ฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 | 7

ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นมหาบุรุษของไทยที่สร้างคุณประโยชน์
แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบริเวณโดยรอบเคยเป็นจวน
และที่ดิน ของท่านมาก่อ น ทุก ๆ คนในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ แห่งนี้จึงเคารพเทิ ดทูน ท่านโดยขนานนาม
ท่านว่า "เจ้า พ่อ" และเรีย กตนเองว่า "ลูกสุร ิยะ" เนื่องจากท่านได้รับพระราชทานตรามหาสุริยมณฑล
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นตราประจำตัวและยึดถือเป็นสัญลักษณ์แทนตัว ท่าน
มาโดยตลอด
สมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาศรีส ุ ร ิยวงศ์เ ป็น บุ ตรคนใหญ่ข องสมเด็จ พระยาบรมมหาประยู ร วงศ์
(ดิศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงจัน เกิดในตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2351 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 9 คน บรรพบุรุษของตระกูลบุนนาค
เป็นเสนาบดีคนสำคัญ มาตั้งแต่สมัยอยุธยา และได้รับราชการแผ่นดินสืบทอดต่อกันมา สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรี ส ุ ร ิ ย วงศ์ ได้ ร ั บ การศึ ก ษาและฝึ ก ฝนวิ ช าการต่ า ง ๆ เป็ น อย่ า งดี เนื ่ อ งจากบิ ด าของท่ า น
เป็นเจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีที่ว่าการต่างประเทศและว่าการปกครองหัวเมืองชายฝั่งทะเลมาก่อน สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์มีความสนใจในภาษาอังกฤษ สามารถพูด และอ่านตำราภาษาอังกฤษในสมัยนั้น
ได้อย่างคล่องแคล่ว ท่านได้คบหากับชาวตะวันตก ที่เข้ามาในประเทศไทยในสมัยนั้น โดยเฉพาะหมอบรัดเลย์
ท่านยังเป็นบุคคลสำคัญในการเจรจา และทำสัญญากับชาติตะวันตก ที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยรัชกาลที่ 3
และรัชกาลที่ 4 โดยตลอด นอกจากนี้ยังมีความสามารถ ในการต่อเรือแบบฝรั่ง จนสามารถต่อเรือกำปั่น
ขนาดใหญ่เป็นจำนวนหลายลำ ท่านยังมีความสนใจในความรู้อื่น ๆ เช่น วรรณคดี การค้าการปกครอง เป็นต้น
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ในสมัยรัชกาลที่ 2 และรับราชการ
มาโดยตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 มีตำแหน่งราชการในระดับสูงคือ อัครมหาเสนาบดีที่สมุหกลาโหม ในสมัย
รั ช กาลที ่ 4 และดำรงตำแหน่ ง ผู้ ส ำเร็จ ราชการแผ่น ดิ นเมื ่อ ครั ้ ง รั ช กาลที่ 5 ยั ง ทรงพระเยาว์ ภายหลั ง
จากที่ลาออกจากราชการในบั้นปลายชีวิต ท่านยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจนถึงแก่พิราลัย
นั บ เป็ น มหาบุร ุษ คนสำคัญ ของประเทศชาติ ท ี่ ประกอบคุณ งามความดี จนเป็น ที่ ป ระจัก ษ์ แก่ ค นทั้งปวง
ดังบัน ทึก ของ เซอร์จ อห์ น เบาวริ่ง ทูตอังกฤษที่ เ ข้ า มาติ ดต่ อ กั บ ไทยในสมัยรัช กาลที่ 4 ซึ่งกล่าวไว้ ว่ า
"เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์คนนี้ ถ้าไม่เป็นคนเจ้ามารยา หรือคนรักบ้านเมืองของตนก็ตาม ต้องยอมรับว่าฉลาด
ล่วงรู้การล้ำคนทั้งหลายที่เราได้พบในที่นี้ ทั้งมีกริยาอัชฌาสัย อย่างผู้ดี และรู้จักพูดจาเหมาะแก่กาล”
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักพระทัย และยกย่องเกียรติคุณของท่านว่า "ครั้นถึง
รัชกาลปัจจุบัน ได้รับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินฉลองพระเดชพระคุณ โดยอัธยาศัย เที่ยงธรรม
ซื่อตรง มิได้แลเกรงผู้ใด จะว่ากล่าวตัดสินการสิ่งใด จะเป็นคุณประโยชน์โดยทั่วกัน และเป็นแบบอย่าง
ต่อไปภายหน้า สิ้นกาลนาน"
สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรีส ุ ร ิ ย วงศ์ ส มรสกั บ ท่ า นผู้ ห ญิง กลิ ่น มี บ ุ ต รและธิ ด ารวมกั น 4 คน
ในบั้นปลายชีวิตของท่านมักจะพักอยู่ที่เมืองราชบุรี และถึงแก่พิราลัยด้วยโรคลม บนเรือที่ปากคลองกระทุ่มแบน
ราชบุรี รวมอายุ 74 ปี เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2425 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้
จัดพิธ ีร ำลึกถึง ท่ านในวัน ที ่ 19 มกราคม ของทุกปี เรียกว่า “วัน คล้า ยวัน พิร าลั ย ” สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นศูนย์รวมของทุกคนในสถาบัน การศึกษาแห่งนี้ ที่จะประกอบคุณความดีทั้ งปวง
และมีความสามัคคีต่อกันเพื่อเทิดทูนเกียรติของท่านตลอดไป
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อนุสาวรีย์ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์”

ภาพถ่ายโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม
พ.ศ.2519 และสำเร็จเรียบร้อยในปีต่อมา คือวันที่ 19 มกราคม 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบ
พิธ ีเปิดอนุส าวรีย ์ เมื่อวัน ที่ 10 เมษายน 2523 นับเป็นสิริมงคลอันยิ่ งใหญ่ต่ อสถาบันการศึก ษาแห่ ง นี้
และถือเป็นเกียรติยศยิ่งต่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากล้นเกล้าฯทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้ด้วยพระองค์เอง
อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มาจากความร่วมมือร่วมใจของ คณาจารย์ นักศึกษา
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยทุกรุ่น ทายาทผู้สืบสกุลของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้สละกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ด้วยศรัทธาแรงกล้าจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก็คือ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และเทิดทูน
เผยแพร่ เ กี ย รติ ป ระวั ต ิ ข องท่ า น นอกจากนี ้ ค ื อ มุ ่ ง หวั ง ให้ เ ป็ น ที ่ ย ึ ด เหนี ่ ย วผู ก พั น จิ ต ใจของทุ ก ๆ คน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การจัดสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เมื่อสร้าง
อนุสาวรีย์แห่งนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยยังนำเงินที่เหลือจากการบริจาคมาจัดตั้ง “มูลนิธิสมเด็จ
เจ้าพระยา” เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้
ยังได้นำเงินที่เหลืออีกส่วนหนึ่งมาบูรณะก่อสร้างปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ “ศาลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)” อยู่บริเวณ
ข้างสนามฟุตบอล โดยมีพระรูปครึ่งองค์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ อยู่ภายในศาลสมเด็จฯ
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แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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โทร
: 02-473-7000 ต่อ 5000 , 5025
www
: http://edu.bsru.ac.th
Facebook : @BSRUFacultyOfEducation

โทร
: 02-473-7000 ต่อ 3000
www
: http://sci.bsru.ac.th
Facebook : @BSRU.science

โทร
: 02-473-7000 ต่อ 2076 , 2304
www
: http://music.bsru.ac.th
Facebook : @bsrumusic2558

โทร
: 02-473-7000 ต่อ 4008 - 9
www
: http://ms.bsru.ac.th
Facebook : คณะวิทยาการจัดการ
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โทร
: 02-473-7000 ต่อ 2000
www
: http://human.bsru.ac.th
Facebook : คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โทร
: 02-473-7000 ต่อ 5319
www
: http://eit.bsru.ac.th
Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มบส.

โทร
: 02-473-7000 ต่อ 1811 , 1814
www
: http://grad.bsru.ac.th
Facebook : @graduateschoolbsru
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แนะนำหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

12 | เส้นทางสู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งหน่วยงานออกเป็น 19 หน่วยงานดังนี้
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. วิทยาลัยการดนตรี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สำนักงานอธิการบดี
8. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
11. สำนักกิจการนักศึกษา
12. สำนักคอมพิวเตอร์
13. สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
14. สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
15. สถาบันวิจัยและพัฒนา
16. บัณฑิตวิทยาลัย
17. สำนักโรงเรียนสาธิต
18. หน่วยตรวจสอบภายใน
19. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
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สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็น หน่วยงานบริหารกลางของ
อธิการบดี หน่วยงานนี้จัดระบบบริหารงานส่วนกลาง รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการคลัง
งบประมาณการเงิน และด้านอาคารสถานที่ เป็นต้น มีภ ารกิจหลักในการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาบุคลากร
ให้มีจิตบริการและทำงานเป็นทีม พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อให้
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป
หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย
•
•
•
•
•

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล

อาคาร 1 ชั้น 1
อาคาร 6 ชั้น 1
อาคาร 6 ชั้น 1
อาคาร 6 ชั้น 7
อาคาร 6 ชั้น 11

สถานที่ตั้ง : อาคาร 6 โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1108
เว็บไซต์ : http://president.bsru.ac.th
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สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการอยู่ภายใต้การควบคุม
ดูแล และบังคับบัญชาของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดำเนินภารกิจเกี่ยวข้องกับด้านวิชาการและบริการ
ตลอดจนให้ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น งานรับสมัครนักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา งานประมวลผล งานพัฒนาหลักสูตรและ
งานสถิติ เป็นต้น
นักศึกษาสามารถใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ อาคาร 5 ชั้น 1
ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

เรื่อง
ขอแก้ไข / เปลี่ยนแปลง คำนำหน้า ชื่อ สกุล และประวัติ
บัตรประจำตัวนักศึกษา หายหรือชำรุด
ขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา / วิชาเอก / ความประพฤติ
ลงทะเบียนเรียนไม่ทัน ติดภารกิจ หรือเจ็บป่วยไม่สามารถมาเรียนได้
ตลอดภาคเรียน
ไม่ต้องการศึกษาต่อด้วยสาเหตุต่างๆ
ต้องการเทียบโอนวิชาเรียน
- กรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
- กรณีเคยศึกษาระดับปริญญาตรีจากที่อื่นมาแล้ว(ต้องไม่เกิน ๑๐ ปี)
- กรณีเคยศึกษาอยู่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ลงทะเบียนเรียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ หรือ มีเวลาเรียน
ไม่ครบตามกำหนด
ต้องการขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
ต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา
ต้องการแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย

ใช้คำร้องประเภท
คำร้องทั่วไป (ทบ.1)
คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา (ทบ.2)
คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (ทบ.4)
คำร้องขอหนังสือรับรอง (ทบ.5)
คำร้องขอพักการเรียน (ทบ.6)
คำร้องขอลาออก (ทบ.7)
คำร้องขอยกเว้นกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป (ทบ.10)
คำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา (ทบ.9)
คำร้องขอโอนผลการเรียน (ทบ.11)
คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน (ทบ.12)
คำร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ (ทบ.14)
คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา (ทบ.15)
คำร้องขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย (ทบ.17)

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://aar.bsru.ac.th เลือกหัวข้อ “Download” แล้วเลือกคำว่า “ใบคำร้อง”
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นักศึกษา สามารถติดต่อเพื่อรับบริการ ได้ที่อาคาร 5 ชั้น 1 ตาม วัน และเวลา ดังนี้
วันจันทร์ - วันพุธ
เวลา 8.00 - 18.30 น.
วันพฤหัสบดี - วันศุกร์
เวลา 8.00 - 16.30 น.
วันอาทิตย์
เวลา 9.00 - 15.00 น.
สำหรับช่วงเวลาปิดภาคเรียน ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
(ตารางเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ติดตามจากประกาศซึ่งจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า หรือ ดูรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ http://aar.bsru.ac.th)

ข้อมูลด้านการจัดการเรียนและการลงทะเบียนเรียน
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
หลักสูตร กระบวนการเรียนตลอดจนการวัดผล เพื่อป้องกันความผิดพลาดและความสูญเปล่าทางการศึกษา
ดังนั้น นักศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร และการลงทะเบียนเรียน
ดังต่อไปนี้
เปิดการสอนใน 16 สาย คือ
สาย
สายการศึกษา
สายวิทยาศาสตร์
สายศิลปศาสตร์
สายบริหารธุรกิจ
สายการบัญชี
สายรัฐประศาสนศาสตร์
สายนิเทศศาสตร์
สายเทคโนโลยี
สายนิติศาสตร์
สายศิลปกรรมศาสตร์
สายวิศวกรรมศาสตร์
สายเศรษฐศาสตร์
สายอุตสาหกรรมศาสตร์
สายสาธารณสุขศาสตร์
สายการแพทย์แผนไทย
สายดุริยางคศาสตร์

ปริญญาตรี
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ประกาศนียบัตรฯ
✓

ปริญญาโท
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

ปริญญาเอก
✓
✓
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โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดเลือกเสรี
และบางสาขาวิชาอาจมีบางรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษ เช่น
รายวิชาบุพวิชา (Pre-requisite) คื อ มี ร ายวิ ช าที ่ ต ้ อ งเรี ย นมาก่ อ น หากไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามเงื ่ อ นไข
ให้รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดนั้นปรับเป็นยกเลิก “Au” (ร่วมฟัง)
รายวิช าตามข้อกำหนดเฉพาะ (Non Credit) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในบางสาขาวิช า จะมี
ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา หรือไม่เคยศึกษาบางรายวิชาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
หรือตามข้อกำหนดเฉพาะสำหรับบางรายวิชา ให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น
2.1 ภาคปกติ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน
2.2 ภาคพิเศษ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน คือ
ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน
ภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
และภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ
2.3 นักศึกษาต้องลงทะเบีย นเรีย นทุกภาคเรียนที ่กำหนด ยกเว้นได้รับอนุมัติให้ล าพั ก การเรี ย น
เพื่อไม่ให้เสียสภาพการเป็นนักศึกษา (โดยให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) หากไม่ดำเนินการ
ข้ า งต้ น จะถู ก พั ก สถานภาพในภาคเรี ย นนั ้ น และไม่ ม ี ส ิ ท ธิ ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคเรี ย นถั ด ไป
ต้องยื่นเรื่องขอคืนสภาพการศึกษา
ทั้งนี้ให้นับภาคเรียนที่ขอพักการเรียน หรือ ขอคืนสภาพการศึกษา รวมในระยะเวลาการมีสภาพ
เป็นนักศึกษา ตามกำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548)
ให้นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนต่อภาคการศึกษา ดังนี้
3.1 ภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
ถ้าต้องการลงทะเบียนสมทบภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละ
ภาคการศึก ษาปกติ ได้ไม่เกิน 9 หน่ว ยกิต ในภาค 1 และ 2 ทั้งนี้ต้องมี จ ำนวน
หน่วยกิตรวมทั้งสองประเภทไม่เกิน 22 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษา ที่ต้องการเรียนสมทบภาคกศ.พ. ในภาคเรียนฤดูร้อนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- เรียนอยู่เป็นปีการศึกษาที่ 3 นับแต่วันเข้าเรียน
- ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
- ต้องยื่นคำร้องขอสมทบเรียนและได้รับการอนุมัติก่อนจึงมีสิทธิลงทะเบียนเรียน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ในชั้นปีที่ 3
เป็นต้นไป และให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคเรียนปกติ และให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอื่นได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในภาคเรียนฤดูร้อน
ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการสำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3.2 ภาคพิเศษ ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบงานทะเบียน นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบบริการ
การศึกษา ได้ที่ http://mis.bsru.ac.th โดยระบบบริการการศึกษานั้นใช้ในการลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบ
ตารางเรียนดูรายวิชาที่เปิดสอน ตารางสอบ เกรด กิจกรรม ผลการเรียน โครงสร้างหลักสูตรและข้อมูลที่สำคัญ
อื่นๆ (โดยสามารถศึกษาขั้นตอน และรายละเอียดได้บนเว็บไซต์)

http://mis.bsru.ac.th
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การเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา
• URL : http://mis.bsru.ac.th
• หน้าหลักจะเป็นข่าวประกาศต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบ เช่น ปฏิทินวิชาการ กำหนดการ
ลงทะเบียนเรียน เป็นต้น

นักศึกษาใหม่ถูกกำหนดรหัส Login และรหัส Password เพื่อเข้าระบบเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน
(รหัสผ่านที่ใช้เข้าระบบครั้งแรกของนักศึกษาใหม่ จะกำหนดให้เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
หลังจากที่เข้าสู่ระบบแล้ว หากนักศึกษาคนใดต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านให้เลือกที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน”)
การเข้าใช้งานระบบงานทะเบียน
• คลิกเข้าสู่ระบบ
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สำหรับการลงทะเบียนวิชาเรียน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) ดู ป ระกาศตารางสอนที ่ ค ณะเพื ่ อ ตรวจสอบและวางแผนการลงทะเบี ย นในรายวิ ช า วั น เวลา
ห้องเรียน ที่ต้องเรียนตามหลักสูตรให้เรียบร้อยก่อน
2) ให้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา ที่ http://mis.bsru.ac.th เท่านั้น โดยเลือกเมนู
“ลงทะเบียน” และดำเนินการตามลำดับคำแนะนำที่ระบุไว้จากนั้นนักศึกษาสามารถค้นหารายวิชาได้
โดยการกรอกรหัสวิชา หรือชื่อวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” จะปรากฏ
รายวิชาและหมู่เรียนต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียน เรียนโดยการกด ปุ่ม
“ยืนยันการลงทะเบียน”

และ

”
3) หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอ “ยืนยันการลงทะเบียน” ให้นักศึกษากดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน”
อีกครั้ง การลงทะเบียนจึงจะสมบูรณ์
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• การเพิ่มรายวิชา : หลังจากที่นักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนไปแล้ว และหากต้องการเพิ่มรายวิชา
สามารถทำตามขั้นตอนเหมือนกับการลงทะเบียนได้เลย โดยค้นหารายวิชาจากรหัสวิชา หรื อ ชื ่ อ วิ ช า
และกด “ยืนยันการลงทะเบียน” (นักศึกษาจะต้องกดยืนยันการลงทะเบียนทั้งหมด 2 ครั้ง)
การลงทะเบียนจึงจะสมบูรณ์
• การถอนรายวิชา หลังจากที่นักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนไปแล้ว และหากต้องการถอนรายวิชา
นักศึกษาสามารถทำได้โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกถอนรายวิชา จากนั้นกด “ยืนยันการลงทะเบียน”
เพื่อถอนรายวิชานั้นและกด “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั้ง การถอนรายวิชาจึงจะสมบูรณ์

และกด “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั้ง การถอนรายวิชาจึงจะสมบูรณ์
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• การตรวจสอบผลการศึกษา : นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษา โดยเลือกเมนู “ผลการศึกษา”
จะปรากฏผลการศึกษาในแต่ละภาคเรียน ดังภาพด้านล่าง
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- เมื่อลงทะเบีย นผ่านระบบบริการการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ต้องพิมพ์ผลการลงทะเบียนเรียน
เก็บเป็นหลักฐาน โดยเลือกที่เมนู “รายการลงทะเบียน” หากมีปัญหาในการลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาต้องติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก่อนการเปิดภาคเรียน
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มวิชาเรียน ให้ดำเนินการที่ http://mis.bsru.ac.th เท่านั้น
ภายในเวลาที่กำหนดการลงทะเบียนเรียนทีก่ ำหนดในแต่ละภาคเรียน
- เมื ่ อ พ้ น กำหนดเวลาการลงทะเบี ย นเรี ย น นั ก ศึ ก ษาต้ อ งยื ่ น คำร้ อ ง ทบ.6 ขอพั ก การเรี ย น
ในภาคเรียนนั้น ๆ
- นักศึกษาสามารถขอใบรายงานผลการลงทะเบียนประจำภาคเรียนได้ที่คณะ หรือ ที่สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน หรือพิมพ์จากเว็บไซต์ และเก็บเป็นหลักฐานไว้ใช้ในการตรวจสอบการ
ลงทะเบียนเรียน หรือ เพิ่ม – ถอนวิชาเรียน

- ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาปกติในขณะดำเนินการลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นถือว่าการ
ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นๆ ไม่สมบูรณ์
- การลงทะเบีย นเรีย นจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช ำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นๆ เป็นโมฆะ
- รายวิชาบุพวิชา (Pre-requisite) ในบางรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกำหนดให้เ ป็น
รายวิชาบุพวิชา (Pre-requisite) คือ มีรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ให้ ร ายวิ ช าที ่ ล งทะเบี ย นนั ้ น ปรั บ เป็ น ยกเลิ ก “W” ดั ง นั ้ น นั ก ศึ ก ษาจึ ง ควรตรวจสอบจาก
เอกสารเล่มนี้ (ดูจ ากสารบัญ) หรือจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผ ู้ส อนในรายวิชานั้น
หรือจากคณะวิชาให้เรียบร้อยก่อน
- รายวิ ช าตามข้ อ กำหนดเฉพาะ (Non Credit) หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ในบางสาขาวิ ช า
จะมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ ผู ้ที ่ไ ม่ มีว ุฒ ิ ก ารศึก ษา หรือไม่เคยศึ กษาบางรายวิช าในระดั บ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือตามข้อกำหนดเฉพาะสำหรับบางรายวิชา ให้เรียนรายวิช า
เพิ่มเติมโดยให้ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังนั้นนักศึกษา
จึงควรตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรในแผ่นซีดีจากเอกสารเล่มนี้ในหัวเรื่องสาขาวิชาที่เรียน หรือ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น หรือจากคณะวิชาให้เรียบร้อยก่อน
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5.1 ให้นักศึกษาเลือกเมนู “รายการลงทะเบียน”

5.2 คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน
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5.3 เมื่อคลิกรูปเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว จะได้ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังภาพ

ภาพตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน
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มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้
- ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (excellent)
4.0
B+
ดีมาก (very good)
3.5
B
ดี (good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (fairly good)
2.5
C
พอใช้ (fair)
2.0
D+
อ่อน (poor)
1.5
D
อ่อนมาก (very poor)
1.0
F
ตก (fail)
0.0
ระบบนี้ใช้ส ำหรับ การประเมินผลการเรียนในรายวิช าที่เรียนตามหลักสูตรและนับ
หน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า “D” ถ้านักศึกษา
ได้ค่าระดับคะแนน “F” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้ นวิชาเลือก หากได้ค่าระดับคะแนน
“F” สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นแทนได้
ส่วนการประเมินรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ำกว่า “C”
ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
- ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการประเมิน
S (Satisfactory)
เป็นที่พอใจ
U (Unsatisfactory)
ไม่เป็นที่พอใจ
ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดให้เรียนเพิ่ม ตามข้อกำหนดเฉพาะและ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย กำหนดให้เรีย นเพิ่ม รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็น “U” นักศึกษาจะต้ อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน
- สัญลักษณ์อื่นๆ โดยไม่มีค่าระดับคะแนนและไม่ต้องนับหน่วยกิตเป็นตัวหารเฉลี่ย มีดังนี้
Au (Audit) หมายถึง การร่วมฟัง ใช้สำหรับการบันทึกกรณี ดังนี้
- สำหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
- การปรับ ผลการเรียนของรายวิช าที่ล งทะเบียนเรีย นผิด เงื ่ อนไขตามหลั ก สู ต ร
เช่น การลงทะเบียนเรียนผิดลำดับวิชาในกลุ่มบุพวิชา
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W (Withdraw) หมายถึง การยกเลิกวิชาเรียน ใช้สำหรับการบันทึกกรณี ดังนี้
- นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกำหนดเพิ่ม-ถอน
ก่อนกำหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์
- นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
- รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) หมายถึง การรอผล ผู้สอนใช้สำหรับบันทึกการประเมินผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์
ในรายวิชาที่นักศึกษามีงานบางส่วนในรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือขาดสอบ นักศึกษา
ที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับ การประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
หากเกินกำหนดให้ผู้สอนประเมินค่าระดับคะแนนตามคะแนนที่มีอยู่เมื่อสิ้นภาคเรียนดังกล่าว และส่งไปยัง
สาขาวิชาหรือภาควิชา แล้วแต่กรณี
Re (Regrade) หมายถึง การเรียนซ้ำ ใช้สำหรับการลงทะเบียนเรียนซ้ำ นักศึกษาอาจลงทะเบียน
เรียนซ้ำในรายวิชาที่มีผลการเรียนค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ เพื่อปรับค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้
นับ หน่ว ยกิตและค่าระดับ คะแนนเฉลี่ย ในครั้งที่ มีผ ลการเรีย นดีที่ส ุด ส่ว นผลการเรียนในครั้งอื่นให้ ผ ล
การเรียนเป็น “Re”
P (Pass) หมายถึง ผ่าน ใช้สำหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน
6.1 การมีสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาจะมีสิทธิในการสอบปลายภาคเรียนต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
- ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
- ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะที่จะอนุญาตให้มีสิทธิสอบ
- ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิสอบในวิชานั้น
- ผู้ไม่มีสิทธิสอบปลายภาคจะได้รับการพิจารณาผลการเรียนเป็น “F”
6.2 การขาดสอบ
การขาดสอบกลางภาคหรือปลายภาค ให้ติดต่อขอสอบที่ผู้สอน หรือคณะที่วิชานั้นสังกัดภายใน 15 วัน
นับจากเปิดภาคเรียนถัดไป โดยต้องมีหลักฐาน/เหตุผลที่สมควรในการขอสอบ
6.3 การหาระดับคะแนนเฉลี่ย
- ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็นเลขทศนิยม
2 ตำแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สำหรับรายวิชาที่มีผลการเรียน “I” ยังไม่นำหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
- กรณีส อบตก ต้องลงทะเบีย นเรียนซ้ำหรือเปลี่ยนไปเรียนวิช าอื่นได้ในรายวิช าเลือก โดยให้
นับหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหารเฉลี่ย
- กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ำกับวิชาที่สอบได้แล้วหรือเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
เทียบเท่าให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในครั้งที่มีผลการเรียนดีที่สุด ส่วนผลการเรียน
ในครั้งอื่นให้ผลการเรียนเป็น “Re” โดยไม่ต้องนับหน่วยกิตเป็นตัวหารเฉลี่ย

เส้นทางสู่บณ
ั ฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 | 27

6.4 การขอทราบผลการเรียนมีวิธีตรวจสอบได้ดังนี้
- ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้จากที่ http://mis.bsru.ac.th โดยเลือกเมนู “ผลการศึกษา”
และดำเนินการตามลำดับตามคำแนะนำที่ระบุไว้

ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง ต้องติดต่องานทะเบียน
เพื่อดำเนินการขอคำร้องพักการเรียน ภายในเวลาที่กำหนดตามปฏิทินวิชาการของแต่ละภาคเรียน
ข้อควรระวังในการพักการเรียน
- นักศึกษาต้องไม่มีการลงทะเบียน หากลงทะเบียนแล้วต้องใช้คำร้อง ทบ.12 ขอยกเลิกวิชาเรียน
- นักศึกษาสามารถพักการเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนภาคเรียน แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเวลาการ
สำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560 ข้อ 36

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรต้องยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ทบ.17 แจ้งขอเรียน
เป็นภาคเรียนสุดท้าย ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในเวลาที่กำหนดตามปฏิทินวิชาการ
ของแต่ละภาคเรียน เพื่อเป็นการแสดงเจตนาขอสำเร็จการศึกษา แต่มิได้หมายความว่า สำเร็จการศึกษาครบ
ตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เพราะผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ความประพฤติดีอันเป็นเกียรติและศักดิ์ของนั กศึกษา และ
ไม่เคยได้รับโทษทางจริยธรรมที่ไม่ให้สำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. สอบได้รายวิชาต่าง ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบตามหลักสูตร
3. ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
4. มีระยะเวลาเรียน และสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 35 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 2560
5. ไม่ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือเงินอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
6. ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลั ย
กำหนดหรือผ่านการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) หรือมาตรฐานอื่น
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
7. มีระยะการศึกษาครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยเหตุ ดังนี้
1) ตาย
2) ลาออก และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว
3) ย้ายไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
4) ไม่มาลงทะเบียนให้เสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนด และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน 90 วัน
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ เมื่อมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพ
กลับมาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา แต่ต้องขอคืนสถาพ
นักศึกษาภายใน 2 ปี นับ จากวัน ที่พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าวนักศึกษาต้องมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่เกินกำหนดดังนี้
ประเภทหลักสูตร
ระยะเวลา
การคืนสภาพนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตร 4 ปี
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
หลักสูตร 5 ปี
ไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
ไม่เกิน 15 ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
5) ถูกให้ออกหรือถูกไล่ออกจากการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
6) เนื่องมาจากการประเมินผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
ประเภทของหลักสูตร ระดับคะแนนเฉลี่ย
ช่วงระยะเวลาในการประเมินผล
6.1 ภาคปกติ
ต่ำกว่า 1.50 สิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1
ต่ำกว่า 1.80 สิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปีการศึกษาถัดไป
6.2 ภาคพิเศษ
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต่ำกว่า 1.80 สิ้นภาคการศึกษาที่ 4
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
ต่ำกว่า 1.80 สิ้นภาคการศึกษาที่ 7
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี)
ต่ำกว่า 1.80 สิ้นภาคการศึกษาที่ 9
7) ใช้หลักฐานเท็จ หรือแจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ใช้ในการพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษา
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการถอดถอนรายวิชาและผลการเรียนที่เคยได้รับทั้งหมด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2473-7000 ต่อ 1710 – 1719
เว็บไซต์ : http://aar.bsru.ac.th
Facebook Fan page : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(@AarBsru)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชื่อปริญญาที่สถาบันการศึกษาได้ใช้ในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนในสาขาวิชา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
ลำดับที่

ชื่อปริญญา

ชื่อย่อปริญญา

ชื่อปริญญา (English)

สีประจำสาขา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ค.บ.
ค.ม.
วท.บ.
วท.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บช.บ.
วศ.บ.
วศ.ม.
น.บ.
นศ.บ.
ทล.บ.
ส.บ.
ส.ม.
รป.บ.
รป.ม.
อส.บ.
พท.บ.
ปร.ด.
ศ.บ.
ศป.บ.
ศป.ม.

Bachelor of Education
Master of Education
Bachelor of Science
Master of Science
Bachelor of Arts
Master of Arts
Bachelor of Business Administration
Master of Business Administration
Bachelor of Accountancy
Bachelor of Engineering
Master of Engineering
Bachelor of Laws
Bachelor of Communication Arts
Bachelor of Technology
Bachelor of Public Health
Master of Public Health
Bachelor of Public Administration
Master of Public Administration
Bachelor of Industrial Technology
Bachelor of Thai Traditional Medicine
Doctor of Philosophy
Bachelor of Economics
Bachelor of Fine and Applied Arts
Master of Fine and Applied Arts

ฟ้า
ฟ้า
เหลือง
เหลือง
แสด
แสด
ชมพู
ชมพู
ฟ้าเทา
แดงเข้ม
แดงเข้ม
ขาว
เขียวเหลือง
น้ำตาลเข้ม
ชมพูอมส้ม
ชมพูอมส้ม
น้ำตาล
น้ำตาล
ดำ
น้ำเงิน
ทอง
ส้มทอง
ส้มทอง

ข้อมูลจาก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุย
ประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตราสัญลักษณ์
สั ญ ลั ก ษณ์ น ี ้ ม ี อ งค์ ป ระกอบ 3 ส่ ว นคื อ 1) เส้ น โค้ ง แสดงถึ ง ความเคลื ่ อ นไหว
ความไม่หยุดนิ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นสากล 2) ภาพหนังสือ แสดงถึงการพัฒนาบุคลากร
นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไปผ่านองค์ความรู้ต่างๆ โดยมีหนังสือเป็นตัวแทน และ 3) วงกลมกึ่งกลางภาพ
แสดงถึงการเป็นศูนย์กลางหรือแหล่งการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา
คลังแห่งความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี เปี่ยมไมตรีจิตบริการ

เอกลักษณ์
ใส่ใจในความต้องการของผู้รับบริการ “We care for your needs”

อัตลักษณ์
“บริการด้วยไมตรีจิต”

วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำ บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ

ค่านิยมองค์กร
บริการด้วยจิต คิดสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในองค์กร

พันธกิจ
1. แสวงหาและจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2. สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันพุธ
เปิดบริการเวลา 07.30 – 19.30 น.
วันพฤหัสบดี – วันศุกร์
เปิดบริการเวลา 07.30 – 16.30 น.
วันอาทิตย์
เปิดบริการเวลา 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์
ปิดบริการ
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บริการและสถานที่
ชั้น 1 บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ห้อง Learning Commons

โทร. 105
โทร. 103

ชั้น 2 สำนักงานสำนัก
ห้องรองผู้อำนวยการ
งานวารสารและหนังสือพิมพ์
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
งานจัดการวารสารสารสนเทศ

โทร. 100, 8209
โทร. 201
โทร. 8207
โทร. 8802
โทร. 8208
โทร. 8207

ชั้น 3 บริการหนังสืออ้างอิง
ห้องข้อมูลท้องถิ่นธนบุรี, บริการข้อมูลท้องถิ่น
บริการห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์

โทร. 305

ชั้น 4 บริการหนังสือภาษาไทย หมวด 000-400
หนังสือสาขาคอมพิวเตอร์, สังคมศาสตร์, ภาษาศาสตร์
ห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย

โทร. 8401

ชั้น 5 บริการหนังสือภาษาไทย หมวด 500-900
โทร. 8208
หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บริหารธุรกิจ
ประวัติศาสตร์, ท่องเที่ยว, นิทรรศการอาเซียน, อาเซียนศึกษา
ชั้น 6 บริการโสตทัศนวัสดุ/งานลูกค้าสัมพันธ์/งานประชาสัมพันธ์ โทร. 8601
บริการโสตทัศนวัสดุทุกประเภท, บริการห้อง Mini theatre
บริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือเยาวชน,
ห้องประชุมราชาวดี
ชั้น 7 ห้องผู้อำนวยการ
บริการงานวิจัย วิทยานิพนธ์และบัณฑิตศึกษา
ห้องวิทยานิพนธ์, ภาคนิพนธ์ และงานวิจัยภาษาไทยภาษาอังกฤษ, หนังสือภาษาอังกฤษ หมวด 000-900
ห้องประชุมบุณฑริก

โทร. 701
โทร. 8502

ชั้น 8 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ IT1 และ IT 2,

โทร. 8801, 804
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การสมัครสมาชิก
ผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิก ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการจะต้อง
สมัครเป็นสมาชิกโดยนำใบเสร็จรับเงิน ค่าเทอมในภาคเรียนนั้นมาแสดงเพื่อสมัครเป็นสมาชิกที่เคาน์เตอร์
บริการยืม-คืนชั้น 1 โดยมีหลักฐาน ดังนี้
อาจารย์และบุคลากร
บัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
นักศึกษาใหม่
บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
ใบเสร็จรับเงินของภาคเรียนปัจจุบัน
สิทธิ์การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภททรัพยากร

หนังสือ
นวนิยาย
เยาวชน
เรื่องสั้น
การให้
บริการ

ประเภทสมาชิก
อาจารย์ ข้าราชการมหาวิทยาลัย
พนักงานสายวิชาการ(สายสอน)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ
พนักงานสายสนับสนุน
นิสิต/นักศึกษา ปริญญาตรี
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
นักศึกษา ปริญญาโท
นักศึกษา ปริญญาเอก

ซีดี CD
วีซีดี VCD
ดีวีดี DVD

ผู้ใช้บริการทุกประเภท

วารสาร/นิตยสาร
วิทยานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
งานวิจัย
หนังสืออ้างอิง

ผู้ใช้บริการทุกประเภท

จำนวนยืม
(เล่ม)

ระยะเวลายืม
(วัน)

ค่าปรับ

20

1 ภาคเรียน

-

10
10

14
30

5

7

10
15

14
14

3

3

5

ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น

* หมายเหตุ เมื่อส่งหนังสือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด ต้องเสียค่าปรับล่าช่า ในอัตราวันละ 5 บาท/เล่ม/วัน

สถานที่ตั้ง : อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 8) โทรศัพท์ 02-4737000 ต่อ 1700-1707
เว็บไซต์ : http://arcbs.bsru.ac.th
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ระเบียบการเข้าใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.11 ACS Publications เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสจาก The American ChemicalSociety เนนวาร
สารทางเคมีใหขอมูลบทความวารสารฉบับเต็มเฉพาะวารสารที่ห องสมุดบอกรับตัวเลมเทานั้น โดยสามารถสืบคนไดทั้งฉบับป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จจุบันและยอนหลังทั้งหมด
ผู้มีสิทธิ์เข้า3.12
ใช้บฐานขอมู
ริการ ลDCMS เปนฐานขอมูลที่มีบทความ งานวิจัยและวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ติดตอ
02-473-7000
ตอ 1700,8301,8701
นักขอมู
ศึกลษา
อาจารย์
บุคลากร
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต : http://arcbs.bsru.ac.th หรือ https://www.facebook.com/library.bansomdej/

และบุคคลภายนอกทั่วไป

ระเบียบการเข้าใช้บริการ
1. ผู้เข้าใช้บริการทุกคนต้องแต่งกายสุภาพ ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สำหรับ
บุคคลภายนอกต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
2. ผู้เข้าใช้บริการสามารถนำกระเป๋าสะพายหรือย่ามเข้ามาในสำนักวิทยบริการฯ ได้ แต่เมื่อ
เจ้าหน้าที่ขอตรวจต้องยินยอมให้ตรวจได้ทุกครั้ง
3. ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในบริเวณที่อ่านหนังสือตามชั้น
ต่าง ๆ ยกเว้นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
4. ไม่ฉีก ทำลายหรือนำทรัพยากรสารสนเทศใด ๆ ออกจากสำนักวิทยบริการฯ โดยไม่ผ่านการ
ยืมตามระบบ
5. การพูดคุยและการใช้โทรศัพท์ในการพูดคุย สามารถกระทำได้ภายใต้ความเหมาะสมโดยไม่
เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่น
6. ผู้ใช้ที่ทำผิดระเบียบจะถูกดำเนินการดังนี้
6.1 กรณีฉีก ทำลาย ทรัพยากรสารสนเทศใด ๆ จะถูกปรั บเป็นจำนวน 3 เท่าของราคา
ทรัพยากรและถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กรณีเป็นบุคคลภายนอกจะถูกดำเนินคดีตาม
กฎหมายทันที
6.2 กรณีนำทรัพยากรสารสนเทศ ออกจากสำนักวิทยบริการฯ โดยไม่ผ่านการยืมตาม
ระบบถือว่าเป็นการลักทรัพย์ จะถูกปรับเป็นจำนวน 10 เท่าของราคาทรัพยากรนั้น ๆ และตัดสิทธิ์การ
เป็นสมาชิก 1 ภาคเรียน รวมถึงจะถูกลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัยต่อไป กรณีเป็นบุคคลภายนอก
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
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การดำเนินการต่อผูล้ ะเมิดระเบียบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1. ผู้เข้าใช้บริการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ จะถูกดำเนินการดังนี้
ใช้ตามไฟล์ที่พี่ต้นให้มาค่ะ

- ตักเตือน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

- เมื่อได้รับการตักเตือนแล้วยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จะถูกเชิญให้ออกจากห้องสมุด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

2. ผูจเจ้้ใช้าบพระยา
ริการทีเริ่ฉ่มีกดำเนิ
ทำลาย
หรือกระทำการใดๆ
่ทำให้สิ่งพิตั้งมขึพ์้นหตามพระราชบั
รือทรัพย์สินญของสำนั
กวิทยยบริ
การฯ
บ้านสมเด็
นงานในชื
่อ “ศูนย์ศิลปวัฒทีนธรรม”
ญัติวิทยาลั
ครูและ
ชำรุ
ดเสีนยราชภั
หายฏในปี
จะถูพ.ศ.2538
กดำเนินการดั
้ กศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ ดำเนินการตามภารกิจ
สถาบั
ปัจจุบงันนีสำนั
หลักของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญตามกรอบแผนพัฒนา
- ปรับ 10 เท่าของราคาหนังสือ
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นหน่
่วยสร้บางคุ
สิตนักกศึษา
กษาและบุ
มีคอวามเข้
- ตัวยงานที
ดสิทธิ์ก่ชารใช้
ริกณารภาพของนิ
1 ภาคการศึ
ในกรณีคลากรของมหาวิ
ที่เป็นสมาชิกห้ทอยาลั
งสมุยดให้หรื
ตัดสิทาใจธิ์
ในบทบาทของวั
นธรรมแห่
งตน ชุมชน และท้
เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับสภาพวิถีชีวิตแบบไทยในสังคม
การใช้
บริการห้อฒงสมุ
ดตลอดไปในกรณี
ที่เป็นอบุงถิค่นคลภายนอก
ปัจจุบัน และได้กำหนดปรัชญาในการทำงานทำนุบำรุง และสืบสานงานวัฒนธรรมไว้ดังนี้ “แหล่งรวมองค์
ความรู้ เปิดสู่โลกกว้
- แจ้าง คณะ
สร้างเครื
สำนัอข่กายวิ
สถาบั
ชาการ
น และ/หรื
สืบสานวัอฒหน่
นธรรม
วยงานต้
น้อมนำภู
นสังมกัิปดัญเพื
ญาท้
่อดำเนิ
องถิ่นน”การทางวิ
โครงการต่นาัยงๆต่อทีไป
่
สำนักได้ดำเนินการมาตลอด อาทิ โครงการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆตามเทศกาล และ โครงการครู
ผู้ใช้บริการที่นำทรั
พยากรสารสนเทศของห้
องสมุวิชดาชีโดยมิ
อาสาสมั3.ครสอนภาษาและวั
ฒนธรรมไทยในต่
างประเทศ ที่จอัดงสมุ
ส่งนักดศึออกไปภายนอกห้
กษาไปฝึกประสบการณ์
พ เป็นได้ครูยมื
ตามระเบี
บการยืม(ลักทรัพฒย์นธรรมไทยที
) จะถูกดำเนิ่ ปนระเทศสหรั
การดังนี้ ฐ อเมริ กา ประเภท 3 เดือน และประเภท 1 ปี
อาสาสมัคยรสอนภาษาและวั
ดำเนินการต่อเนื่องมา 16 ปีแล้ว กิจกรรมข้างต้นเป็นกิจกรรมที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการอย่าง
- ปรับ 10 เท่าของราคาหนังสือ
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทุกกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม
และการทำกิจกรรมที
ำรุงความเป็
บไป นอกจากนี
้สำนักศิทลี่เป็ปะและวั
จัดอตัตั้ง ด“ศู
- ตัดสิ่ททำนุธิ์กบารใช้
บริการนไทยสื
1 ภาคการศึ
กษา ในกรณี
นสมาชิฒกนธรรมยั
ห้องสมุงดได้หรื
สิทนธิย์์
กรุงธนบุ
ึกษา”
ให้เดป็ตลอดไปในกรณี
นแหล่งรวมองค์ความรู
ฒนธรรมในย่านฝั่งธนบุรี ดำเนินโครงการวิจัยพื้นที่ด้าน
การใช้
บริรกีศารห้
องสมุ
ที่เป็น้ดบุ้านวั
คคลภายนอก
วัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนย่านกุฎีจีนและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง การจัดทำฐานข้อมูลและสร้างคลังความรู้ด้าน
วัฒนธรรมในมิต-ิต่าแจ้
งๆงคณะ
เพื่อเปิสำนั
ดให้บกริสถาบั
การศึกนษาค้
นคว้าแก่อนหน่
ิสิตวนัยงานต้
กศึกษาและผู
และ/หรื
นสังกั้สดนใจ
เพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป
่ตั้ง ก: ห้อาคาร
ปีมหาบุรเป็ุษรันตบุนโนดม
โทรศัพท์ 02-473-7000
1500
ในกรณีที่เสถานที
ป็นสมาชิ
องสมุ150
ด และกรณี
คคลภายนอกจะถู
กดำเนินคดีต่ตอามกฎหมาย
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ดำเนินจัดกิจกรรมและดูแล จัดบริการแนะแนวสำหรับนักศึกษาทุกคน มี

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เดิมใช้ชื่อว่า “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่มีบทบาทหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่ อนุร ักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และได้ดำเนินการตามบทบาทภาระหน้าที่
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และโอกาสที่วิทยาลัยครูบ้าน
อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
สมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการ
“บ้านสมเด็จ 32” วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้ ข อพระราชทานฯ ทู ล เชิ ญ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินทรงเปิด ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2532
ต่อมาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 กำหนดให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อ
หน่ว ยงานเป็น “สำนักศิล ปะและวั ฒ นธรรม” และให้
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้าน
การทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การสร้ างเครื อข่ ายทาง
วัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
รวมทั้งตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิต และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปั จ จุ บ ั น สำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ รั บ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดูแลแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี
ศึกษา ห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่ว ง บุน นาค) ห้องเกีย รติป ระวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ เจ้าพระยา (Hall of Fame) โรงละครศรีสุริยวงศ์ และบ้านเอกะนาค เพื่อให้บริการวิชาการ
แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาขอใช้บริการ

ติดต่อเรา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคาร 150 ปี
มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1500
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สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมและดูแล จัดบริการแนะแนวสำหรับนักศึกษาทุกคน
โดยมีการให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. บริการด้านทุนการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ กองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนกูยืมเพื่ อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ทุนจากหน่วยงานภายนอก
เป็นต้น โดยให้บริการด้านคำแนะนำให้แก่นักศึกษาที่สนใจเข้ารับทุน
2. บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาผู้มีปัญหาในด้านต่าง ๆ
3. บริการจัดกิจ กรรมให้แ ก่ น ั กศึ ก ษาที่ส ่งเสริ มอัตลั ก ษณ์ข องมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ได้แก่ การมีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย
4. บริการส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษาทั้งฟิตเนส กิจกรรมโยคะ และกิจกรรมแอโรบิค
5. บริการส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬาให้แก่นั กศึกษาทั้งการจัดกีฬาภายในมหาวิทยาลัย และการนำ
ทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดยองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
6. บริการจัดหางาน เพื่อช่วยให้นักศึกษามีรายได้พิเศษระหว่างเรียน สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนการศึกษาเล่าเรียน
7. บริการแนะแนวนักศึกษาในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ ต่อตนเองให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
โดยแบ่งหัวข้อการอบรมให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละปี เช่น การปฐมนิเทศ การอบรมทักษะชีวิตปี 2
การอบรมทักษะชีวิตปี 3 การจัดตลาดนัดแรงงาน การปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น
8. บริการด้านการเรียนและฝึกวิชาทหาร โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จ ะรายงานตัวเข้ารับการ
ฝึกฝนแต่ละปีการศึกษา สามารถมาดำเนินเรื่องและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาทหารได้ที่สำนักกิจการ
นักศึกษา
9. บริการด้านงานพยาบาล ดูแลสุขภาพให้แก่นักศึกษาทั้งงานบริการตรวจร่างกายให้แก่นักศึกษาใหม่
ความพร้อมของห้องพยาบาล

สถานที่ตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 2M โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1300 , 1301
เว็บไซต์ : http://dsad.bsru.ac.th
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สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยกลางในการ

ระบบสารสนเทศ

จัดหาและพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จั ด การ การให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารให้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกาปฏิบัติงาน
ตามภารกิจให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และเพื่อ
เป็นการตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
การปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านฐานข้อมูล
อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษา
และบุ ค ลากร เพื ่ อ มุ ่ ง มั ่ น ไปสู ่ ก ารเป็ น SMART
UNIVERSITY

ให้ บ ริ ก ารพื ้ น ที ่ ใ นการจั ด ทำเว็ บ ไซต์ ข อง
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู ้ พ ั ฒ นา
ปรับปรุง แก้ไข รวมถึงเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์หลัก
ของมหาวิ ท ยาลั ย ปั จ จุ บ ั น สำนั ก คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น ผู้
ประสานงานหลั ก ในการจั ด ทำโครงการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์ กร (ERP)
และระบบสารสนเทศเพื ่ อ การบริ ห ารงาน (MIS) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และยังเป็นผู้
จัดหาซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับนักศึกษา
แ ล ะ บ ุ คลา กร เ ช่ น Microsoft o365 แ ล ะ Google
account แ ล ะ ร ะ บ บ e- Learning เ ป ็ น ต้ น

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

การดำเนิ น งานรั บ ผิ ด ชอบด้ า นควบคุ ม ดู แ ล
ประสานงาน บำรุงรักษา วางแผนด้านระบบเครือข่าย
ติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปัจจุบันกำลัง
ดำเนิ น การพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายกว่ า 800 จุ ด
เพื ่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื ้ น ที ่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในการ
ให้บริการ การใช้งานอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษาทุกท่าน

ปั จ จุ บ ั น สำนั ก คอมพิ ว เตอร์ ม ี ห ้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร
คอมพิ ว เตอร์ จ ำนวน 8 ห้ อ ง แบ่ งเป็ น ห้ อ งที ่ ใ ช้ ส ำหรับ
จัดการเรียนการสอน 5 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอย
บริการ 296 เครื่อง ห้องสำหรับให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต จำนวน 3 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอย
บริการอีก 176 เครื่อง และห้องสำหรับจัดทำสื่อการสอน
เพื ่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอน บนระบบออนไลน์
จำนวน 10 ห้อง

บริการวิชาการไอซีที

บริการซ่อมบำรุง

มุ่งที่จะพัฒนานิสิต นักศึกษา บุคลากร ได้ศึกษา
เรียนรู้จากโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการเรื่อง
ต่าง ๆ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความรู้และข่าวสารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดการอบรมเพื่อ
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะทางด้ า นไอซี ท ี ใ ห้ ก ั บ นั ก ศึ ก ษา และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

สำนักคอมพิวเตอร์จัดให้มีบุคลากรที่ชำนาญการ
เฉพาะทางในด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในการ
ให้ บ ริ ก ารปรึ ก ษาปั ญ หาและซ่ อ มบำรุ ง เครื ่ อ งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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งานบริการสำหรับนักศึกษา
1. การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (SuriyaNet)
นักศึกษาทุกท่านจะได้รับสิทธิ์การใช้งาน
โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีรูปแบบดังนี้
username = รหัสนักศึกษา
password = รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก

และในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้งาน
ได้ ก็สามารถโทรมาหรือเดินทางมาสอบถาม
ได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์

2. Google For Education
นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ า ใช้ ง านระบบ
Google for Education ไ ด ้ ด ้ ว ย Account
Google ที ่ จ ะได้ ร ั บ ทั น ที ห ลั ง จากเข้ า เป็ น
นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย โดยสมบู ร ณ์ แ ล้ ว
Google Account จะมีรูปแบบดังนี้
Username = รหัสนักศึกษา@bsru.ac.th
Password = รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก

นักศึกษาสามารถ login เข้าใช้งานได้ที่
www.gmail.com กดปุ่ม

หน้าต่าง Login ระบบ อินเทอร์เน็ต SuriyaNet
ชื่อเครือข่าย @Suriya-WiFi และ @BSRU-WiFi
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3. Microsoft Office 365
นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ า ใช้ ง านระบบ
Microsoft Office 365 ไ ด ้ ด ้ ว ย Account
Microsoft Office 365 ที่จะได้รับทันทีหลังจาก
ได้รับ account ทางอีเมล์ google ที่ได้รับจาก
สำนักคอมพิวเตอร์นักศึกษาสามารถ login เข้า
ใช้งานได้ที่ www.office.com
กดปุ่ม

4. ระบบ E-Learning
นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบ E-Learning
เพื่อใช้ในการเรียน ภายในมหาวิทยาลัย โดยการเรียน
การสอนจะใช้ระบบ E-Learning เป็นหลัก นักศึกษา
สามารถเข้าใช้งาน E-Learning ได้ที่
www.bsru.ac.th/elearning

ติดต่อขอรับบริการได้ที่
สถานที่ตั้ง : อาคาร 10 ชั้น 8 โทรศัพท์
02-473-7000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : http://cc.bsru.ac.th
Facebook : cc.bsru Line : @ccbsru
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สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สำนั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสารสนเทศเป็ น หน่ ว ยงานที ่ ท ำหน้ า ที ่ จ ั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศและ
ออกแบบสื่อในรูปแบบสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างมืออาชีพและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อ
ที่จะเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการประชาชนและสังคม
โดยเป็น สื่อกลาง ระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี ผู้บริห าร คณาจารย์ นักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งเป็นสื่อกลาง ไปยังองค์กรภายนอก คือ สื่อมวลชนทุกแขนง ชุมชน นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานด้านการศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 17
หน่ ว ยงานหลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื ่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารและกิ จ กรรมสร้ า งความเชื ่ อ มั ่ น ศรั ท ธา
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนในกรณี ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันนำมาซึ่งความร่วมมือ
และสนับสนุนในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความสัมพันธ์ อันดี ของประชาคมทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย และเพื่อความภาคภูมิใจของศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติ ความเป็นมาอันยาวนาน
การให้บริการแก่ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก
1. บริการรับฝากข่าว และเผยแผร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่าน Facebook Fanpage : BSRU News
2. บริการรับฝากข่าว และเผยแผร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่าน Line Id : PRinfo_bsru
3. บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนจอ LED ขนาดใหญ่ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ
4. บริการสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่าน Facebook Fanpage : BSRU News
5. บริการสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านโทรศัพท์
6. บริการของหายได้คืน ***รับฝากของหาย/คืน ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
7. บริการเสียงตามสาย
8. บริการมุมวัยเก๋ สำหรับจุดพักนั่งอ่านเอกสารข่าว

สถานที่ตั้ง : อาคาร 12 ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1993
เว็บไซต์ : http://prinfo.bsru.ac.th โทรสาร : 02-473-7000 ต่อ 1115
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สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาช่วยเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอื่น ๆ ซึ่งเป็นนโยบาย
สำคัญของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปจากภายนอก ทั้งยัง
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และงานบริการให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่
ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในแขนงต่าง ๆ
ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรพัฒนานิสิตนักศึกษาตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับนานาประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรป และด้วย
ภาระหน้าที่ประกอบกับ การที่นโยบายของรัฐ บาลที่ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่ าง
ภาคภูมิใจ
ปัจจุบันสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่
การดำเนินงานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานทั้งในด้านส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ การวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการ เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร(Hub)ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศ
4 ภาคีเครือข่าย เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล
นอกจากนี้ สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯยังมีภารกิจสำคัญอีกมากมาย เช่น พัฒนาสมิทธิภาพและสามัตถิยะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรให้มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ของ
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (The Common European Framework of Reference for
Languages: CEFR) บริการและอำนวยความสะดวกแก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่จะเดินทางไปยัง
ต่างประเทศ ให้ข้อมูล พิธีการ การรับรอง และการศึกษาดูงานสำหรับชาวต่างชาติ ให้ข้อมูลในการขอวีซ่าและ
การเปลี่ยนวีซ่าสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ให้บริการห้องปฏิบัติการด้านภาษาด้วยตนเอง รวมถึงภารกิจด้าน
การต่างประเทศอีกมากมาย

สถานที่ตั้ง : อาคาร 10 ชั้น 3 โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1740
เว็บไซต์ : http://iaan.bsru.ac.th
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ขั้นตอนการขอใช้ห้องเรียน 1041, 1043, 1044 และ ห้อง 1081
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

นักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
สอบถามตารางการให้บริการห้องเรียน

นักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
ผู้ขอใช้บริการ

ส่งบันทึกข้อความขอใช้ห้องกับเจ้าหน้าที่

นักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
ผู้ขอใช้บริการ

เจ้าหน้าที่รับบันทึกข้อความ/ตรวจสอบ
เอกสาร/พิจารณาเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องเรียน

นำเสนอบันทึกข้อความต่อผู้อำนวยการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ธุรการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

ผู้อำนวยการพิจารณา

ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

ไม่อนุมัติ (ชี้แจงเหตุผล)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
มอบให้ นายเกตุสกล ศีลเตชะ

รับเอกสารอนุมัติ

เจ้าหน้าที่บนั ทึกคุมการใช้ห้องเรียน

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องเรียน

เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับการใช้ห้องเรียน

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องเรียน

เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการใช้ห้องเรียน

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องเรียน

เจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยใช้ห้องเรียน

* หมายเหตุ

ธุรการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

- ใช้เวลาปฏิบัติงานตามขั้นตอน 1 วัน
- ยื่นเอกสารการขอใช้ห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องเรียน
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ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม Mini Theater 1133
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
นักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
สอบถามตารางการให้บริการห้องประชุม Mini Theater 1133

นักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
ผู้ขอใช้บริการ

ส่งบันทึกข้อความขอใช้ห้องกับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่รับบันทึกข้อความ/ตรวจสอบ
เอกสาร/พิจารณาเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องประชุม
Mini Theater 1133

นำเสนอบันทึกข้อความต่อผู้อำนวยการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ธุรการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

ผู้อำนวยการพิจารณา

ไม่อนุมัติ (ชี้แจงเหตุผล)

ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

รับเอกสารอนุมัติ

ธุรการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

เจ้าหน้าที่บนั ทึกคุมการใช้ห้องเรียน

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องประชุม
Mini Theater 1133

เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับการใช้ห้องเรียน

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องประชุม
Mini Theater 1133

เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการใช้ห้องเรียน

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องประชุม
Mini Theater 1133

เจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยใช้ห้องเรียน

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องประชุม
Mini Theater 1133

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
มอบให้ นายกำพล วิภาตนาวิน

* หมายเหตุ

นักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
ผู้ขอใช้บริการ

- ใช้เวลาปฏิบัติงานตามขั้นตอน 1 วัน
- ยื่นเอกสารการขอใช้ห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
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ขั้นตอนการขอใช้ห้อง Self-Access Learning Center 1132
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

นักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
สอบถามตารางการให้บริการ Self-Access Learning Center
1132

ส่งบันทึกข้อความขอใช้ห้องกับเจ้าหน้าที่

นักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
ผู้ขอใช้บริการ

เจ้าหน้าที่รับบันทึกข้อความ/ตรวจสอบ
เอกสาร/พิจารณาเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ให้บริการ Self-Access
Learning Center 1132

นำเสนอบันทึกข้อความต่อผู้อำนวยการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ธุรการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

ผู้อำนวยการพิจารณา

ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

ไม่อนุมัติ (ชี้แจงเหตุผล)

รับเอกสารอนุมัติ

เจ้าหน้าที่บนั ทึกคุมการใช้ห้อง Self-Access Learning
Center 1132

เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับการใช้ห้อง Self-Access Learning
Center 1132

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
มอบให้นายเกตุสกล ศีลเตชะ

* หมายเหตุ

นักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
ผู้ขอใช้บริการ

ธุรการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

เจ้าหน้าที่ให้บริการ Self-Access
Learning Center 1132

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้อง Self-Access
Learning Center 1132

เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการใช้ห้อง Self-Access
Learning

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้อง Self-Access
Learning Center 1132

เจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยใช้ห้อง Self-Access Learning

เจ้าหน้าที่ให้บริการ Self-Access
Learning Center 1132

- ใช้เวลาปฏิบัติงานตามขั้นตอน 1 วัน
- ยื่นเอกสารการขอใช้ห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
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ขั้นตอนการขอใช้ห้อง Sound Lab 1144
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

นักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
สอบถามตารางการให้บริการห้อง Sound Lab 1144

นักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
ผู้ขอใช้บริการ

นักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
ผู้ขอใช้บริการ

ส่งบันทึกข้อความขอใช้ห้องกับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่รับบันทึกข้อความ/ตรวจสอบ
เอกสาร/พิจารณาเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้อง Sound Lab
1144

นำเสนอบันทึกข้อความต่อผู้อำนวยการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ธุรการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

ผู้อำนวยการพิจารณา

ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

ไม่อนุมัติ (ชี้แจงเหตุผล)

รับเอกสารอนุมัติ

เจ้าหน้าที่บนั ทึกคุมการใช้ห้องเรียน

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้อง Sound Lab
1144

เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับการใช้ห้องเรียน

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้อง Sound Lab
1144

เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการใช้ห้องเรียน

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้อง Sound Lab
1144

เจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยใช้ห้องเรียน

เจ้าหน้าที่ให้บริการห้อง Sound Lab
1144

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
มอบให้ นายกำพล วิภาตนาวิน

* หมายเหตุ

ธุรการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

- ใช้เวลาปฏิบัติงานตามขั้นตอน 1 วัน
- ยื่นเอกสารการขอใช้ห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นา เป็น หน่ว ยงานสนับสนุนด้านการวิจ ัย โดยจัดบริการสนับสนุนทุนวิ จั ย
แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบริการสารสนเทศผลงานวิจัย การดำเนินงานหลักของ
สถาบัน วิจ ัย และพั ฒ นา ประกอบไปด้ว ย ให้คำปรึก ษาด้ านวิ จัย ให้ทุนสนับสนุน งานวิจ ัย จัดฝึก อบรม
เชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย บริการข้อมูลงานวิจัยต่างๆ และบริการเผยแพร่
และถ่ายทอดผลงานวิจัย
นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ดังนี้
1. ให้คำปรึกษาด้านการวิจ ัย สถาบันวิจัยและพัฒ นามีทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ส ำหรั บ ให้
คำปรึกษาที่เกี่ยวกับการวิจัยให้แก่นักศึกษา
2. ให้ ท ุ น สนับ สนุ น การวิจ ัย นั ก ศึ ก ษาสามารถสอบถามรายละเอีย ดได้ จากคณะที ่ส ัง กัด หรื อ
ที ่ ส ถาบั น วิ จ ั ย และพั ฒ นา สามารถดาวน์ โ หลดเอกสารแบบฟอร์ ม ต่ า งๆ ของการขอทุ น ได้ จ ากเว็ บ ไซต์
http://research.bsru.ac.th
3. บริการข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามีห้องสมุดวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
งานวิจัย รวมทั้งการให้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ให้แก่นักศึกษาได้ใช้เป็นแหล่งสืบค้นและอ้างอิง
4. บริการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย ทางสถาบันวิจัยและพัฒนามีจัดเวทีประชุมทางวิชาการ
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน

สถานที่ตั้ง : อาคาร 6 ชั้น 7 โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1600
เว็บไซต์ : http://research.bsru.ac.th
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บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญา สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
บัณฑิตวิทยาลัย
เป็นหน่วยงานจัดการศึกษา ควบคุมและกำกับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อันประกอบไปด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทและปริญญาเอก
ให้ได้มาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนด ตลอดจนหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการสำเร็จการศึกษา
ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำทางปัญญาและคุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
พัฒนาระบบบริหารตามหลักการจัดการคุณภาพจัดการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตได้ตามความจำเป็นในการพัฒนา มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมคุณ ลักษณะ
ผู้เรียนและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
2. ส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนหลากหลาย มีคุณภาพ ดำเนินการบนฐานความ
ต้องการจำเป็น และใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาท้องถิ่น
3. สร้างเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายบุคคลเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลที่ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
สีประจำคณะ
เทาเขียว
ที่ตั้ง
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600 อาคาร 11 ชั้น 5 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์
โทรศัพท์
02-4737000 ต่อ 1812, 1814
Facebook
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
https://www.facebook.com/graduateschoolbsru/?epa=SEARCH_BOX
Fanpages
http://grad.bsru.ac.th/th/
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ป.บัณฑิต
หลักสูตรสาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในภาษาสากล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
หลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่
ปริญญาเอก
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
หลักสูตรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
ทีมบริหาร
1. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน
4. อาจารย์เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์ นารีน้อย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

สถานที่ตั้ง : อาคาร 11 ชั้น 5 โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1811 , 1814
เว็บไซต์ : http://grad.bsru.ac.th
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สำนักโรงเรียนสาธิต (Office of Demonstration School)
สำนักโรงเรียนสาธิตประกอบด้วยสามหน่วยงานย่อย ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต
และโรงเรียนมัธยมสาธิต สำนักโรงเรียนสาธิตส่งเสริมและเร่งรัดการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ โดยเน้นทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒ นา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้บริการทางวิช าการแก่ช ุมชนและสั ง คม
ในท้องถิ่น เป็นแหล่งทดลอง ค้นคว้า และวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา
สำนักโรงเรียนสาธิตเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือให้นักศึกษาได้สังเกตการสอนและฝึกสอน ก่อนที่จะ
ไปประกอบอาชีพจริง และเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางด้านการศึกษา

สถานที่ตั้ง : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 02-473-7000
โรงเรียนประถมสาธิต ต่อ 2104 โรงเรียนมัธยมสาธิต ต่อ 2600
เว็บไซต์ : โรงเรียนประถมสาธิต http://school.bsru.ac.th
โรงเรียนมัธยมสาธิต http://mattayom.bsru.ac.th
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ระเบียบข้อบังคับและประกาศ
ที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนและประเมินผล
สำหรับนักศึกษา ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ทั้งประเภทการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจในการออกประกาศ หรือคำสั่ง
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดี
มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๖ จำนวนคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด ๒
การจัดการศึกษา
ข้อ ๗ ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ซึ่งกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
การจัดการศึกษามีสามลักษณะ ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการ หลักสูตรสาขาวิชาใด
มีรายวิชาที่จำเป็นต้องเปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือ
การฝึกภาคสนาม กรณีศึกษาหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา การบริหารจัดการรายวิชาให้ถือเสมือนว่า
เป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
(๒) การจัดการศึกษาภาคพิเศษ เป็นการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ
(๓) การจัดการศึกษาลักษณะอื่น ๆ เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการจัดการศึกษาและ
การสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยตามคำแนะนำของสภาวิชาการ และให้ทำเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การคิดหน่วยกิต
(๑) รายวิช าภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้ อยกว่า ๑๕ ชั่ว โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
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(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๔) การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ ใช้เวลาทำโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข้อ ๙ จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกินแปดปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกินสิบสองปีการศึกษาสำหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน สิบปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม เวลา และไม่เกินสิบห้าปีการศึกษาสำหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
(๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสี่ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกินหกปีการศึกษาสำหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
การนับระยะเวลาการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ เริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่
เข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ข้อ ๑๐ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
(๑) หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป หมายถึง หมวดวิช าที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้
ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชา
ศึกษาทั่ว ไปในลั ก ษณะจำแนกเป็น รายวิช าหรื อลัก ษณะบูร ณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้ อหาวิ ช า
ที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บ รรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จำนวนหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
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(๒) หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
(๒.๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
(๒.๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพกำหนด
หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกำหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎี
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
(๒.๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า
๔๒ หน่วยกิต ในจำนวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
(๒.๔) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า
๙๐ หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอก
และวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจำนวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต และให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัด
หรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เ รียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มีจำนวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิช าในทุกหมวดวิชาให้กับนักศึก ษา
ที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้
หมวด ๓
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
(๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องสำเร็จ การศึกษาระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ
ที ่ เ ที ย บเท่ า ขึ ้ น ไปที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ต ้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาเที ย บได้
ในระดับเดียวกัน
(๒) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สัง คมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
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(๓) มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามประกาศทีอ่ ธิการบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
การรั บ เข้ า ศึ ก ษาในกรณี น อกเหนื อ จากที ่ ก ำหนดเป็ น คุ ณ สมบั ต ิ ไ ว้ ต าม (๑) ให้ เ สนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นการเฉพาะราย
ข้อ ๑๒ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัย อาจสอบคัด เลื อ กหรื อ คัด เลื อ กผู ้ส มั ครเข้า เป็น นั ก ศึ ก ษาจากผู้ ส ำเร็ จ
การศึกษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หรือให้เป็น ไปตามระเบีย บการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(๒) มหาวิ ท ยาลั ย อาจสอบคั ด เลื อ กหรื อ คั ด เลื อ กผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา
หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีตามประกาศ
หรือรายละเอียดทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ ๑๓ นักศึกษา แบ่งออกเป็นสามประเภท ดังนี้
(๑) นักศึกษาภาคปกติ เป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในเวลาราชการ
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษ เป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนนอกเวลาราชการ
(๓ ) นักศึกษาสมทบ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัย
รับให้ลงทะเบียนเรียนสมทบ หรือการทำวิจัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนหรือความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ข้อ ๑๔ การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๑) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับย้ายนักศึกษาระดับปริญญาจากสถาบันอุดมศึก ษาอื่น
ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
(๒) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับย้าย โดยความเห็นชอบของคณะ และ
(๓) คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับย้าย
(๓.๑) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๑ และได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาก่อนแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
(๓.๒) มีผ ลการเรีย นจากสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเดิ มโดยมี ค่ าระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสม
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
(๓.๓) มีระยะเวลาที่ต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอีกไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
สำหรับการนับระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรให้รวมเวลาเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วย

56 | เส้นทางสู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อ ๑๕ การย้ายสาขาวิชาของนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ต้องเป็นผู้เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน
สี่ภาคการศึกษาปกติ และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
สาขาวิชา
(๒) ยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ และต้องไม่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
(๓) ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีในคณะเดิม
และต้องได้รับการอนุมัติจากประธานสาขาวิชาและคณบดีในคณะใหม่ตามลำดับ
(๔) การขอย้ายสาขาวิชาในภาคเรียนใด เมื่อได้รับอนุมัติจะมีผลบังคับในภาคเรียนถัดไป
นักศึกษาสามารถขอย้ายสาขาวิชาได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง และการขอย้ายสาขาวิชาไม่อาจใช้เป็นเหตุ
ในการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตตามที่กำหนดในข้อ ๑๖
หมวด ๔
การลงทะเบียน
ข้อ ๑๖ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
(๑) นักศึกษาประเภทลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
(๒) นักศึกษาประเภทลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจกำหนดการลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทำได้ โดยต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และต้องเรียนให้ครบ
ตามจำนวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้ อ ๑๗ การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ให้ ม ี อ าจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษา
เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำและแนะแนวการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยถือข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน
ดังนี้
(๑) การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ให้ดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
การลงทะเบียนเรียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๒) การถอนการลงทะเบียนเรียน ให้กระทำได้ภายในระยะเวลาเพิ่ม -ถอนรายวิชาเท่านั้น
การถอนรายวิชาจะไม่บันทึกผลการลงทะเบียนในใบรายงานผลการศึกษา
(๓) การยกเลิกรายวิชา ให้กระทำภายหลังครบกำหนดระยะเวลาเพิ่ม-ถอน แต่ต้องดำเนินการ
ให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาคอย่างน้อยสองสัปดาห์
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(๔) ในกรณีที่มีความจำเป็น มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการเรียนการสอน หรือจำกัดจำนวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งได้
(๕) การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ
(๖) การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แล้ว
(๗) ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือมีข้อตกลงเฉพาะราย
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทน
การลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หรืออาจพิจารณาอนุมั ติให้ลงทะเบียนรายวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยก็ได้
หมวด ๕
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๑๘ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร ดังนี้
(๑) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็นแปดระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (very good)
๓.๕
B
ดี (good)
๓.๐
C+
ดีพอใช้ (fairly good)
๒.๕
C
พอใช้ (fair)
๒.๐
D+
อ่อน (poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก (very poor)
๑.๐
F
ตก (fail)
๐.๐
ระบบนี้ใช้ส ำหรับ การประเมินผลการเรียนในรายวิช าที่เรียนตามหลักสูตรและนับ
หน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า “D” ถ้านักศึกษา
ได้ค่าระดับคะแนน “F” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นวิชาเลือก หากได้ค่าระดับคะแนน
“F” สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นแทนได้
ส่วนการประเมินรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ำกว่า “C”
ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
(๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการประเมิน
S (Satisfactory)
เป็นที่พอใจ
U (Unsatisfactory)
ไม่เป็นที่พอใจ
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ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดให้เรียนเพิ่ม ตามข้อกำหนด
เฉพาะและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนเพิ่ม รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็น “U” นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน
(๓) สัญลักษณ์อื่นๆ โดยไม่มีค่าระดับคะแนนและไม่ต้องนับหน่วยกิตเป็นตัวหารเฉลี่ย มีดังนี้
(๓.๑) Au (Audit) หมายถึง การร่วมฟัง ใช้สำหรับการบันทึกกรณี ดังนี้
(๓.๑.๑) สำหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
(๓.๑.๒) การปรั บ ผลการเรี ย นของรายวิ ช าที ่ ล งทะเบี ย นเรี ย นผิ ด เงื ่ อ นไข
ตามหลักสูตร เช่น การลงทะเบียนเรียนผิดลำดับวิชาในกลุ่มบุพวิชา
(๓.๒) W (Withdraw) หมายถึง การยกเลิกวิชาเรียน ใช้สำหรับการบันทึกกรณี ดังนี้
(๓.๒.๑) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกำหนดเพิ่ ม-ถอน
ก่อนกำหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์
(๓.๒.๒) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
(๓.๒.๓) รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอื่นแทน
(๓.๓) I (Incomplete) หมายถึง การรอผล ผู้สอนใช้สำหรับบันทึกการประเมินผลการเรียน
ที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษามีงานบางส่วนในรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือขาดสอบ
นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
หากเกินกำหนดให้ผู้สอนประเมินค่าระดับคะแนนตามคะแนนที่มีอยู่เมื่อสิ้นภาคเรียนดังกล่าว และส่ง ไปยัง
สาขาวิชาหรือภาควิชา แล้วแต่กรณี
(๓.๔) Re (Regrade) หมายถึง การเรียนซ้ำ ใช้สำหรับการลงทะเบียนเรียนซ้ำ นักศึกษา
อาจลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่มีผลการเรียนค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ เพื่อปรับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม โดยให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในครั้งที่มีผลการเรียนดีที่สุด ส่วนผลการเรียนในครั้งอื่น
ให้ผลการเรียนเป็น “Re”
(๓.๕) P (Pass) หมายถึง ผ่าน ใช้สำหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน
ข้อ ๑๙ การมีสิทธิสอบปลายภาคเรียน ต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้
(๑) มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
(๒) ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะที่จะอนุญาตให้มีสิทธิสอบ
(๓) ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิสอบในรายวิชานั้น
(๔) ผู้ไม่มีสิทธิสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “F”
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ข้อ ๒๐ การหาระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็นเลข
ทศนิยมสองตำแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สำหรับรายวิชาที่มีผลการเรียน “I” ยังไม่นำหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
(๒) กรณีสอบตก ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเปลี่ ยนไปเรียนวิชาอื่นในรายวิชาเลือก โดยให้
นับหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหารเฉลี่ยด้วย
(๓) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบี ยนเรียนซ้ำกับวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ ใน
หลักสูตรเทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในครั้ งที่มีผลการเรียนดีที่สุด ส่วนผลการเรียน
ในครั้งอื่นให้ผลการเรียนเป็น “Re” โดยไม่ต้องนับหน่วยกิตเป็นตัวหารเฉลี่ย
หมวด ๖
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ ๒๑ การเทีย บโอนผลการเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ ทั้ง จากการศึ ก ษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
การขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข้อ ๒๒ การเทียบโอนผลการเรียนแบ่งออกเป็นสามลักษณะ ดังนี้
(๑) การโอนผลการเรียนเป็นการนำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษา
จากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
(๒) การยกเว้นการเรียนเป็นการนำหน่วยกิตของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่เคยศึกษามาแล้ว ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิช าในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยและอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
(๓) การประเมิ น เที ย บความรู ้ แ ละประสบการณ์ เป็ น การนำความรู ้ แ ละประสบการณ์
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอบรม หรือประสบการณ์การทำงาน มาขอประเมิน
เทียบกับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อขอยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก
ข้อ ๒๓ รายวิชาที่จะนำมาโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน ต้องสอบได้หรือเคยศึกษา
มาแล้วไม่เกินสิบปีนับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน
ถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกให้ยกเว้น
การเรี ย นรายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั ่ ว ไปทั ้ ง หมด โดยไม่ น ำเงื ่ อ นไขตามวรรคแรกมาพิ จ ารณา ทั ้ ง นี้
ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็น
รายวิชา
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ข้ อ ๒๔ ผู้มีส ิทธิได้ร ับ โอนผลการเรียน ได้แก่ ผู้ที่ศึกษาหรือเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย
และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วกลับเข้ามาศึกษาใหม่
(๒) เป็นผู้ที่เปลี่ยนสภาพจากการศึกษา จากนักศึกษาภาคปกติเป็นภาคพิ เศษ หรือนักศึกษา
ภาคพิเศษเป็นภาคปกติ
(๓) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและกลับเข้ามาศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี
(๔) คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๕ การโอนผลการเรียนตามข้อ ๒๒ มีเงื่อนไข ดังนี้
(๑) นักศึกษามีสิทธิโอนผลการเรียนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และจำนวนหน่วยกิตที่ได้รับ
การโอนรวมแล้วต้องไม่เกินสามในสี่ของหลักสูตร และเมื่อได้รับการโอนผลการเรียนแล้วต้องมีเวลาศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
(๒) การโอนผลการเรียนให้ได้รับค่าระดับคะแนนเดิม
ข้อ ๒๖ ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นการเรียน ได้แก่
(๑) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
(๒) ผู้ที่ย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ข้อ ๒๗ การยกเว้นการเรียนตามข้อ ๒๖ มีเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทาในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมน้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
(๓) เป็นรายวิชาที่สอบไดไมต่ำกว่าระดับคะแนน “C” หรือค่าระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเทา
(๔) จำนวนหน่วยกิตที่ขอยกเว้น ต้องไมเกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
ที่รับยกเว้น
(๕) รายวิชาที่ขอยกเว้นจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไมนำมาคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษรย่อ “P”
ข้อ ๒๘ นักศึกษาผู้ขอโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษาแรกเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๒๙ การนั บ จำนวนภาคการศึ ก ษาของผู ้ ที่ ไ ด้ ร ั บ การโอนผลการเรี ย น หรื อ ยกเว้ น
การเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นั ก ศึ ก ษาประเภทลงทะเบี ย นเต็ ม เวลา ให้ น ั บ จำนวนหน่ ว ยกิ ต ๒๒ หน่ ว ยกิ ต
เป็นหนึ่งภาคการศึกษา หากหน่วยกิตที่เหลือเกิน ๑๑ หน่วยกิต ให้นับเป็นหนึ่งภาคการศึกษา
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(๒) นั ก ศึ ก ษาประเภทลงทะเบี ย นไม่ เ ต็ ม เวลา ให้ น ั บ จำนวนหน่ ว ยกิ ต ๙ หน่ ว ยกิ ต
เป็นหนึ่งภาคการศึกษา หากหน่วยกิตที่เหลือเกิน ๔ หน่วยกิต ให้นับเป็นหนึ่งภาคการศึกษา
ข้อ ๓๐ การยกเว้นผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษา
ในระบบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นักศึกษาผู้มีสิทธิเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ ต้องมีความรู้
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับการขอยกเว้นการเรียนระดับปริญญาตรี
(๒) การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบมหาวิทยาลัย ต้องกำหนด
วิ ธ ี ก ารประเมิ น เพื ่ อ การเที ย บโอนความรู ้ ใ นแต่ ล ะรายวิ ช าหรื อ กลุ ่ ม รายวิ ช าและเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ของ
การประเมินในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(๓) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน “C” หรือค่าระดับคะแนน ๒.๐๐
หรือเทีย บเท่าสำหรับ รายวิช าหรือกลุ่มรายวิช าระดับปริญญาตรี จึงจะให้จำนวนหน่ว ยกิตของรายวิชา
แต่จะไม่ให้ค่าระดับคะแนน และไม่มีการนำมาคิดคะแนนผลการเรียน หรือคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๔) การบั น ทึ ก ผลการเรี ย นให้ บ ั น ทึ ก ตามวิ ธ ี ก ารประเมิ น เช่ น การทดสอบมาตรฐาน
(standardized tests) ใหบันทึก “CS” (credits from standardized tests) การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบ
มาตรฐาน (non-standardized tests) ให้บันทึก “CE” (credits from exam) การประเมินการศึกษาหรือ
อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (evaluation of non-sponsored training) ให้บันทึก
“CT” (credits from training) และการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บันทึก “CP” (credits from
portfolio) เป็นต้น
(๕) การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้เทียบหน่วยกิตรวมกันได้ไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบ
ทั้งนี้ ให้นับรวมจำนวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนในลักษณะอื่นๆ ด้วย
(๖) นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
(๗) นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบไม่มีสทิ ธิ
ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดสาขาวิชาใหม่ จะเทียบโอนหรือขอย้ายสาขาวิชาเข้าศึกษา
ได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๓๒ การเทียบโอนผลการเรียน ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับการโอนผลการเรียนมีสิทธิที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม ทั้งนี้ เป็นไปตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยว่าด้วยคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยม แต่ผู้ที่ได้รับ
การยกเว้น การเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
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หมวด ๗
การสำเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๔ การขอสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด
ดำเนินการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด
ข้อ ๓๕ ระยะเวลาสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี)
(๑.๑) การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ
และใช้เวลาศึกษาไม่เกินแปดปีการศึกษา
(๑.๒) การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสิบสี่ภาคการศึกษาปกติ
และใช้เวลาศึกษาไม่เกินสิบสองปีการศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี)
(๒.๑) การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ
และใช้เวลาศึกษาไม่เกินสิบปีการศึกษา
(๒.๒) การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสิบเจ็ดภาคการศึกษาปกติ
และใช้เวลาศึกษาไม่เกินสิบห้าปีการศึกษา
(๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
(๓.๑) การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสี่ภาคการศึกษาปกติ
และใช้เวลาศึกษาไม่เกินสี่ปีการศึกษา
(๓.๒) การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ
และใช้เวลาศึกษาไม่เกินหกปีการศึกษา
การนับเวลาการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
รวมภาคการศึกษาที่มีการพักการเรียนด้วย
ข้อ ๓๖ ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) เป็ น ผู้ ม ี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม วั ฒ นธรรม ความประพฤติ ด ี อ ั น เป็ น เกี ย รติ แ ละศั ก ดิ์
ของนักศึกษา และไม่เคยได้รับโทษทางจริยธรรมที่ไม่ให้สำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๒) สอบได้รายวิชาต่างๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบตามหลักสูตร
(๓) ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
(๔) มีระยะเวลาเรียน และสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๕
(๕) ไม่ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือเงินอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
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(๖) ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือผ่านการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) หรือ
มาตรฐานอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ข้อ ๓๗ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับนี้ สำหรับผู้ที่จะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป และสำหรับผู้ที่จะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐
(๒) ระดับ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบหลักสูตรโดยได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในกรณีที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(๓) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ำกว่า “C” เว้นแต่ในกรณีที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๐ ขึ้นไป
แต่มีบางรายวิชาได้ค่าระดับคะแนน “D+” หรือ “D” ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(๔) ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Re) หรือได้ผลการเรียนเป็น “U”
(๕) นักศึกษาที่มี การยกเว้นการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นและการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม
(๖) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ต้องใช้ระยะเวลา
การศึกษาไม่เกินแปดภาคการศึกษาปกติ หรือกรณีลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา
ไม่เกินสิบสี่ภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ต้องใช้ระยะเวลา
การศึกษาไม่เกินสิบภาคการศึกษาปกติ หรือกรณีลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา
ไม่เกินสิบเจ็ดภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ต้องใช้ระยะเวลา
การศึกษาไม่เกินสี่ภาคการศึกษาปกติ หรือกรณีลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา
ไม่เกินแปดภาคการศึกษาปกติ
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หมวด ๘
การพ้นสภาพ
ข้อ ๓๘ นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาโดยเหตุ ดังนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว
(๓) ย้ายไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
(๔) ไม่มาลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมิได้ลาพักการศึกษา
ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ เมื่อมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษา
ที่พ้นสภาพกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา แต่ต้องขอคืน
สภาพนักศึกษาภายใน ๒ ปี นับจากวันที่พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าวนักศึกษาต้องมีระยะเวลา
การศึกษาไม่เกินกำหนดตามข้อ ๓๕
(๕) ถูกให้ออกหรือถูกไล่ ออกจากการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา
(๖) เนื ่ อ งมาจากการประเมินผลการศึ ก ษามีค ่ า ระดับ คะแนนสะสมเฉลี่ ยต่ ำกว่ า เกณฑ์
ที่กำหนด ดังนี้
(๖.๑) การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาแรก และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ ๒ ของทุกปีการศึกษาถัดไป
(๖.๒) การลงทะเบี ย นเรี ย นแบบไม่ เ ต็ ม เวลา กรณี ห ลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ต ่ อ เนื ่ อ ง
เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ กรณีหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี)
เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๗ กรณีหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี)
เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๙
(๖.๓) ใช้ระยะเวลาการศึกษาเกินกำหนดตามข้อ ๓๕
(๗) ใช้หลักฐานเท็จหรือปลอม หรือแจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ใช้ในการพิจารณา
รับเข้าเป็นนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการถอนถอดรายวิชาและผลการเรียนที่เคยได้รับทั้งหมด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ศิโรจน์ ผลพันธิน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ระเบียบข้อบังคับ
และประกาศที่เกี่ยวกับการเงิน
สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี พ.ศ. 2563
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อนำมาใช้กับนักศึกษา
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อ ๑๗ (๑) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ทั้งประเภทการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
“ภาคปกติ” หมายความว่า การศึกษาในเวลาราชการ
“ภาคพิเศษ” หมายความว่า การศึกษานอกเวลาราชการ
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังต่อไปนี้
๕.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
๕.๑.๑ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนละ ๒,๕๐๐.- บาท
๕.๑.๒ ค่าบำรุงคณะ สำนัก สถาบัน
ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐.- บาท
๕.๑.๓ ค่าลงทะเบียนรายวิชา
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๑) รายวิชาภาคทฤษฎี

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

หน่วยกิตละ ๑๐๐.- บาท
หน่วยกิตละ ๒๐๐.- บาท
๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ
หน่วยกิตละ ๑๕๐.- บาท
หน่วยกิตละ ๓๐๐.- บาท
๕.๑.๔ ค่าบำรุงห้องสมุด
ภาคเรียนละ ๒๐๐.- บาท
๕.๑.๕ ค่ากิจกรรม
ภาคเรียนละ ๓๐๐.- บาท
๕.๑.๖ ค่าบำรุงกีฬา
ภาคเรียนละ ๒๐๐.- บาท
๕.๑.๗ ค่าบำรุงห้องพยาบาล
ภาคเรียนละ ๒๐๐.- บาท
๕.๑.๘ ค่าบริการสารสนเทศทางทะเบียน
ภาคเรียนละ ๒๐๐.- บาท
๕.๑.๙ ค่าบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนละ ๕๐๐.- บาท
๕.๑.๑๐ ค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ
ภาคเรียนละ ๕๐๐.- บาท
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ ๕.๑.๕ ให้เป็นเงินฝากถอนคืน โดยนำไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
๕.๒ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
๕.๒.๑ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๕.๒.๒ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ภาคปกติ
๒๐๐.- บาท
ภาคพิเศษ
๕๐๐.- บาท
๕.๒.๓ ค่าออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
๑๐๐.- บาท
๕.๒.๔ ค่าจัดบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาใหม่ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคเรียนละ ๕๐๐.- บาท
๕.๔ ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๕.๕ ค่าบำรุงศูนย์ให้การศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๕.๖ ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๕.๗ ค่าประกันของเสียหาย
๓๐๐.- บาท
เงินค่าประกันของเสียหาย ให้เป็นเงินฝากถอนคืน มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่นักศึกษาที่มิได้
ทำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และต้องมายื่นคำร้องขอคืนภายใน ๖ เดือน นับจากวันสำเร็จการศึกษา
หรือ พ้น สภาพการเป็น นักศึกษา หากไม่มาดำเนินการภายในกำหนด ให้โ อนเงินเข้าเป็นเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
๕.๘ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
๕.๘.๑ ค่าเอกสารรับรองต่าง ๆ ทุกรายการ ฉบับละ
๑๐๐.- บาท
๕.๘.๒ ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำหนด ภาคเรียนละ ๒๐๐.- บาท
๕.๘.๓ ค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า วันละ
๕๐.- บาท
แต่ทั้งนี้เมื่อรวมค่าปรับแล้วต้องไม่เกินภาคเรียนละ ๑,๐๐๐.- บาท

68 | เส้นทางสู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

๕.๘.๔ ค่าปรับการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตรเกินสามเดือน
นับจากวันที่พระราชทานปริญญาบัตร
๕๐๐.- บาท
๕.๘.๕ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษากรณีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนละ ๒,๕๐๐.- บาท
๕.๘.๖ ค่าปรับกรณียื่นคำร้องขอจบการศึกษาเกินกำหนดจากประกาศของปฏิทินวิชาการ
ภาคเรียนละ ๒๐๐.- บาท
๕.๘.๗ ค่าปรับการส่งคืนหนังสือหรือสื่อการศึกษาล่าช้า ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
๕.๘.๘ ค่าโอน เทียบโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิช า ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
๕.๘.๙ ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

๑,๐๐๐.- บาท

ข้อ ๖ การชำระเงินตามข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๗ ให้ชำระในวันที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด
ข้อ ๗ การเรียกเก็บเงินตามข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๕ มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บเงินเป็นแบบเหมาจ่ายได้
โดยให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ อธิการบดีอาจผ่อนผันการชำระเงินตามข้อ ๖ ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วัน
ครบกำหนด และต้องชำระค่าปรับตามข้อ ๕.๘.๓ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว นักศึกษามิได้ดำเนินการดังกล่าว
จะไม่มีผลการเรียนในภาคเรียนนั้น และนักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๙ ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระจากนักศึกษาไว้แล้ว มหาวิทยาลัย
จะไม่คืนให้นักศึกษาไม่ว่าในกรณีใดๆ
ข้อ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามระเบียบนี้โดยใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศเพื่อปฏิบ ัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ศิโรจน์ ผลพันธิน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563
-------------------------------------------------------

ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ข้อ 7) ให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา
ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยให้เก็บแบบเหมาจ่ายได้ แตกต่างออกไปตามลักษณะสาขาวิชา
โดยความหมายของในประกาศนี้
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ทั้งประเภทการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา
“ภาคปกติ” หมายความว่า การศึกษาในเวลาราชการ
“ภาคพิเศษ” หมายความว่า การศึกษานอกเวลาราชการ
ตามระเบียบที่อ้างถึง และอาศัยอำนาจอธิการบดีตาม ข้อ 11 ในระเบียบดังกล่าว และอำนาจอธิการบดี
ตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศให้
เรียกอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังต่อไปนี้
1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
สาขาวิชา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
46,400.- บาท
แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 27,000.- บาท 26,000.- บาท
เคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชีววิทยา นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
วิศวกรรมพลังงาน สาธารณสุขศาสตร์ ดนตรีตะวันตก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17,000.- บาท 16,000.- บาท
การสื่อสารมวลชน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิลปศึกษา ดนตรีตะวันตกศึกษา ดนตรีไทยศึกษา
ฟิสิกส์(ค.บ.) เคมี(ค.บ.) ชีววิทยา(ค.บ.)
สาขาวิชาอื่นๆ
15,000.- บาท 14,000.- บาท
2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนถัดไป เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
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3. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของนักศึกษา นับจากเข้ารับการศึกษา ให้ชำระตามจำนวน
ภาคเรียนในตารางข้างล่างนี้
นักศึกษา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

หลักสูตร 4 ปี
7 ภาคเรียน
14 ภาคเรียน

หลักสูตร 5 ปี
9 ภาคเรียน
17 ภาคเรียน

หลักสูตร (ต่อเนื่อง)
4 ภาคเรียน
8 ภาคเรียน

โดยจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
คำนวณค่าหน่วยกิตในแต่ละภาคเรียน เงินส่วนต่างให้ถือว่าเป็นเงินบำรุงการศึกษา สำหรับ อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาจ่ายหลังจากภาคเรียนที่กำหนดให้ชำระตามที่ลงทะเบียนเรียนและดำเนินการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2560
4. กรณีนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการรับสมัคร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ถือว่าการรายงานตั วเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาไม่สมบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ชำระไว้
แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ
5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทุกประเภท มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง และค่าประกันของเสียหาย
6. การชำระเงินตามประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่นักศึกษา ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และ
เป็นการชำระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย โดยการลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตร กรณีมีการลงทะเบียน
รายวิชาที่เป็นบุพวิชา (Prerequisite) รายวิชาแก้ จ. รายวิชาเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรรวมอยู่ด้วย ให้
นั ก ศึ ก ษาชำระค่ า หน่ ว ยกิ ต รายวิ ช าที ่ เ ป็ น บุ พ วิ ช า (Prerequisite) หรื อ รายวิ ช าแก้ จ. รายวิ ชาเรี ยน
นอกเหนือจากหลักสูตรเพิ่มเติม สำหรับการพักการเรียนให้ชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบฯ
และไม่นับรวมเป็นภาคเรียนในการชำระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย
7. ในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้ประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ลินดา เกณฑ์มา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)
อธิการบดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
1
1
2
1
1
1
1

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เคมี
คณิตศาสตร์
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จุลชีววิทยา
ฟิสิกส์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
วิศวกรรมพลังงาน
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
สาธารณสุขศาสตร์
แพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
การแพทย์แผนไทย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
รัฐประศาสนศาสตร์

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

11,400
11,200
11,300
13,100
11,000
11,300
11,100
13,300
11,100
13,400
23,400
13,300
13,100
11,400
13,100
23,500
11,000

11,900
11,700
11,800
13,600
11,500
11,800
11,600
13,800
11,600
13,900
23,900
13,800
13,600
11,900
13,600
24,000
11,500

11,100

11,600

11,100

11,600

13,500
13,300

14,000
13,800

11,200

11,700

13,300

13,800

23,500

24,000

11,000

11,500
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
1
1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
1
2
3
4
1

ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาไทย
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ภาษาและวัฒนธรรมเอเซียตะวันออก
การท่องเที่ยว
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาเซียนศึกษา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
นาฏยศิลป์
นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
นิติศาสตร์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ดนตรีตะวันตก
ดนตรีไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบการธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
ผู้ประกอบการอาหาร
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
การบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
การสื่อสารมวลชน
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
เศรษฐศาสตร์

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

11,100
11,100
11,000
11,000
11,100
11,300
11,100
10,900

11,600
11,600
11,500
11,500
11,600
11,800
11,600
11,400

11,400
11,500

11,900
12,000

11,000

11,500

13,200
11,200

13,700
11,700

42,900
11,000
11,000
13,200
11,100
11,000
11,200

43,400
11,500
11,500
13,700
11,600
11,500
11,700

11,000

11,500

11,300
11,100
13,300
23,300

11,800
11,600
13,800
23,800

11,000

11,500
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
การวัดประเมินและวิจยั ทางการศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
นาฏยศิลป์ศึกษา
ดนตรีตะวันตกศึกษา
ดนตรีไทยศึกษา

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

10,800
11,200
13,200
11,000
13,200
11,100
11,000
11,100
11,000
11,300
13,200
13,100
13,100
11,200
10,800
10,800
11,200
13,200
13,200

11,300
11,700
13,700
11,500
13,700
11,600
11,500
11,600
11,500
11,800
13,700
13,600
13,600
11,700
11,300
11,300
11,700
13,700
13,700
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เพลง ช่อชงโค
คำร้อง : ดำรงศักดิ์ บุญสู่
ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน
ช่อชงโค
บานโสภาสะพรั่ง
แย้มเยือนเตือนความหลัง
รักยังสดใสไม่จืดจาง
ชื่นหัวใจ
เหมือนใครเคยเคียงข้าง
คิดถึงไม่เว้นวาง
ไกลห่างไม่คลายสายสัมพันธ์
สีม่วงงามสดใสเหมือนใจจำนงคงมั่น
รักเธอผู้เดียวจอมขวัญ เป็นดวงชีวันบูชา
ช่อชงโค
บานโสภาพร้อมหน้า
พบพักตร์กันขวัญตา
อุราเอมอิ่มแย้มยิ้มเอย
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บันทึกช่วยจำ
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จัดทำโดย
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ออกแบบปก
นายวิชยุตม์ กลิ่นดอกแก้ว
นักศึกษาสาขาวิชา การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
คณะวิทยาการจัดการ

