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"…สังคมด ำรงอยู่ได้ด้วยกำรกระท ำประโยชน์เก้ือกูลกัน  

และทุกคนที่อยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู้รับและผู้ใหป้ระโยชน์ 

บัณฑิตในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  

และเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในควำมรู้ควำมสำมำรถ 

จงึควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมทุกเม่ือ…" 

 

      พระบรมรำโชวำท  

 สมเด็จพระเจำ้อยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  

เมื่อครัง้ด ำรงพระอิสรยิยศ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร  

       ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันรำชภัฏ 

      เมื่อวันที่ 11 มีนำคม พ.ศ.2550  ณ อำคำรใหม่ สวนอัมพร 

 

 

 
 



 

สารจากอธิการบดี 
 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่รั้วม่วง-ขาว ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยความยินดียิ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีเกียรติประวัติยาวนาน
ต่อเนื่องมาถึง 122 ปี ในปีการศึกษา 2561 นี้  มีความเจริญก้าวหน้า         
มาเป็นล าดับ มีบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและมีศักยภาพ เพ่ือรับใช้สังคมและประเทศชาติ ตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี 
และมีคุณูปการต่อสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตสืบต่อถึงปัจจุบัน  

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดเอกลักษณ์ไว้ว่า “เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรม”และก าหนด         
อัตลักษณ์ว่า “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความ
เป็นไทย” ด้านจิตสาธารณะหรือจิตบริการต่อบุคคลและสังคมโดยผ่านการเป็นสมาชิกชมรมหรือการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมบริการสังคมที่มหาวิทยาลัยก าหนด ด้านทักษะสื่อสารดี หมายถึงความสามารถในการสื่อสาร     
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่ก าหนดเป็นรายวิชาให้นักศึกษาทุกคนได้เลือกเรียน ในส่วนของการสื่อสารภาษาต่างประเทศนั้น 
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับทั้งภาษาอังกฤษซึ่งได้รับการก าหนดให้เป็นภาษากลางของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนแล้ว ยังมีภาษาเพ่ือนบ้าน อาทิ เวียดนาม ลาว เขมร มลายู รวมถึงภาษาเพ่ือนบ้านบวกสาม 
อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้         
ในมหาวิทยาลัยประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลและเปิดโอกาสในการ
เลือกท างานในสายอาชีพต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ด้านมีความ     
เป็นไทย โดยผ่านกระบวนการศึกษารายวิชาและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งกิจกรรมทางศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ทั้งในและนอกห้องเรียน  

ในโอกาสนี้ ขออ านวยพรให้นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทุกคน         
จงเป็นผู้มีสุขภาพ กาย พลังใจ และก าลังสติปัญญาในการศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยและกรอบกติกาที่สังคมยอมรับให้สมกับความเป็นปัญญาชน           
เพ่ือน าชีวิตไปสู่ความส าเร็จตาม “เส้นทางสู่บัณฑิต” ที่ทุกคนมุ่งมาดปรารถนาโดยทั่วกัน 

                  

                 ด้วยความรักและปรารถนาดี 

   ลินดา เกณฑ์มา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
                           อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



 

MORALITY BSRU 
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดค่านิยมหลักเพื่อความเป็น 
“บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ไว้ดังนี ้
 
ค่านิยมองค์กร  MORALITY 
 

M Moral – คุณธรรมประจ าใจ 

O Orderliness – วินัยประจ าตน 

R Responsibility – เปี่ยมล้นรับผิดชอบ 

A Adoration – มอบใจให้องค์กร 

L Loveliness – เอื้ออาทรแบ่งปัน 

I Innovation – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 

T Teamwork – ร่วมใจพัฒนา 

Y Yield – น าพาสู่ความส าเร็จ 
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ชื่อ - สกุล       รหัสประจ าตัว     

คณะ        สาขาวิชา     

หลักสูตร       

เป็นนักศึกษา ประเภท    ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

อ่ืน ๆระบุ     

วันเริ่มเข้าเรียน      วันสิ้นสุดระยะเวลาเรียน     

อาจารย์ที่ปรึกษา            

สถานที่ติดต่อ       เวลา         

เบอร์โทรศัพท์       

 

 

 

 

ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา 
 



2  |  เส้นทางสู่บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2561 

           ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
                     เรื่อง ปฏิทินวิชาการ  ประจ าภาคเรียนที่  1 / 2561 

                    ----------------------------------------------- 
 

กิจกรรม ภาคปกติ 
ภาคกศ.พ. 

(วันจันทร์-อังคาร-พุธ) 
ภาคกศ.พ. 

(วันอาทิตย์) 

เปิดภาคเรียนที่   1/2561 
วันอังคารที่  

14  สิงหาคม  2561 
วันอังคารที่  

14  สิงหาคม  2561 
 วันอาทิตย์ท่ี  

19  สิงหาคม  2561 
วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องเปิดวชิาเรียน 
เป็นกรณีพเิศษของภาคเรียนท่ี 1/2561 

ภายในวันท่ี  
๑๗  สิงหาคม  2561 

ภายในวันท่ี 
2๐  สิงหาคม  2561 

ภายในวันท่ี 
26  สิงหาคม  2561 

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอเรยีนเป็น 
ภาคเรยีนสดุท้าย (ทบ.17) ของภาคเรียนท่ี 1/2561 

ภายในวันท่ี  16  กันยายน  256๑ 

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

วันเสาร์ที่  13  ตลุาคม  256๑ 

หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

วันจันทร์ที่  15  ตลุาคม  256๑ 

หยุดวันปิยมหาราช วันอังคารที ่ 23  ตุลาคม  256๑ 
วันสุดท้ายของการยื่น 

ค าร้องขอยกเลิกวิชาเรยีนภาคเรียนท่ี 1/256๑ 
ภายในวันท่ี  

๑๙ พฤศจิกายน  256๑ 
ภายในวันท่ี  

๑๙  พฤศจิกายน  256๑ 
ภายในวันท่ี  

๑๘  พฤศจิกายน  256๑ 
วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอพักการเรียนภาคเรียน

ที่ 1/256๑ 
ภายในวันท่ี  

๓  ธันวาคม  256๑ 
ภายในวันท่ี  

๓  ธันวาคม  256๑ 
ภายในวันท่ี  

๒  ธันวาคม  256๑ 
วันสุดท้ายการเรยีนการสอน 

ภาคเรยีนที่   1/256๑   
วันท่ี  

๓  ธันวาคม  256๑ 
วันท่ี  

๓  ธันวาคม  256๑ 
วันท่ี  

๒  ธันวาคม  256๑ 

ก าหนดสอบปลายภาค 
ภาคเรียนที ่ 1/256๑ 

วันท่ี ๑๑ – 1๔ และ ๑๗  
ธันวาคม  256๑ 

ผู้สอนก าหนดสอบเอง 
ภายหลังวันสุดท้ายการ

เรียนการสอน 

ผู้สอนก าหนดสอบเอง 
ภายหลังวันสุดท้ายการ

เรียนการสอน 
ก าหนดส่งผลการศึกษาภาคเรียนที่ 1/256๑  

 ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.พ. 
ภายในวันที่  10  มกราคม  2562 

 

(หมายเหตุ  ภาคกศ.พ.         วันจันทร์ – วนัพุธ    เรียน    17.00 – 21.00  น.        
                        วันอาทิตย์   เรียน   เรียน 08.00 – 21.00  น.) 
 

       ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

            
         วิโฬฎฐ์  วัฒนานิมิตกูล 
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร. วิโฬฎฐ์  วัฒนานิมิตกูล) 
                    รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เรื่อง ก าหนดวันสอนชดเชย  ประจ าภาคเรียนที่  1 / 2561 

----------------------------------------------- 

 ก าหนดวันสอนชดเชย  ประจ าภาคเรียนที่ 1 / 256๑      
 

วันหยุดมหาวิทยาลัย  
ประจ าภาคเรียนที่  1/256๑ 

ก าหนดวันสอนชดเชย 

ภาคปกติ 
 

ภาคกศ.พ. 
(วันจันทร์-อังคาร-พุธ) 

ภาคกศ.พ. 
(วันอาทิตย์) 

วันจันทร์ที่  15  ตลุาคม  256๑ 
หยุดชดเชยวันคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชบรมนาถบพิตร 

วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  
 256๑ 

วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  
 256๑ 

 

วันอังคารที่  23  ตุลาคม  256๑ 
หยุดวันปิยมหาราช 

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธนัวาคม  
 256๑ 

วันอังคารที่  ๑๑  ธันวาคม  
 256๑ 

 

 

(หมายเหตุ  ภาคกศ.พ.         วันจันทร์ – วนัพุธ    เรียน    17.00 – 21.00  น.        
                        วันอาทิตย์   เรียน   เรียน 08.00 – 21.00  น.) 
 
 
วันหยุดราชการ ประจ าปี 256๑ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นให้ถือการประกาศของทางราชการหรือรัฐบาลเป็นหลัก 
 

 

       ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

            

                    วิโฬฎฐ์  วัฒนานมิิตกูล 
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร. วิโฬฎฐ์  วัฒนานิมิตกูล) 

                    รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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แนะน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมาครบ 100 ปี ใน พ.ศ. 2539
สถานศึกษาอันมีชื่อว่า "บ้านสมเด็จเจ้าพระยา" เกิดจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ public school ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการเรื่องนี้ มีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นประธาน  ที่ประชุมเห็นว่าจวนของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ
ได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2433 เป็นที่กว้างขวางใหญ่โตเห็นสมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียน ให้ชื่อว่า 
"โรงเรียนราชวิทยาลัย" เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2439 แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "โรงเรียนฟากขะโน้น" 
หรือ "โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" ตราของโรงเรียนเป็นรูป จุฬามงกุฏ การแต่งกายนุ่งผ้าสีครามแก่ เสื้อขาว 
มีนาย เอ ซี คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ 

ครั้นต่อมาการศึกษาขยายตัวขึ้นเป็นล าดับ ท าให้สถานที่คับแคบลงโรงเรียนราชวิทยาลัยจึงย้าย      
ไปอยู่ที่ต าบลไผ่สิงโต ปทุมวัน ข้างวังสระปทุมวัน จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ  ก็ว่างลง ในขณะนั้นการศึกษา
ระหว่างหัวเมืองกับกรุงเทพมหานคร เหลื่อมล้ ากันมาก เนื่องจากคุณภาพของครูแตกต่างกัน กระทรวงธรรมการ
จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯเรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก" ส าหรับ
ผลิตครูที่มีคุณภาพเพ่ือสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2446 มีหลวงบ าเน็จวรญาณ              
เป็นอาจารย์ใหญ่ 

     การจัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะนั้นได้ขยายตัวออกไปต่างจังหวัดมากขึ้นจึงท าให้ความจ าเป็นที่จะส่ง
นักเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯ ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาลดน้อยลง ทางราชการเห็นว่าการฝึกหัดอาจารย์ที่มีอยู่
เดิมจะให้ได้ประโยชน์อย่างสูง ควรจัดเป็นโรงเรียนประจ าจึงให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์ซึ่งเป็น
นักเรียนกลางวันมาอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตกแล้วเรียกชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั่งตะวันตก" 
เมื่อ พ.ศ.2499 ขุนวิเทศดรุณกิจเป็นอาจารย์ใหญ่ และต่อมาเรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา" 

     พ.ศ.2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ไปสังกัดเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน) 
แต่ยังตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงปี พ.ศ.2458 จึงได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ไปอยู่ที่วังใหม่ (กรีฑาสถานแห่งชาติในปัจจุบัน) 
ท าให้จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ว่างลงอีกครั้ง ทางราชการจึงไดต้ั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น ณ จวนสมเด็จเจ้าพระยา
ขึ้นใหม่ เรียกว่า "โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2458 รับนักเรียนประจ า โดยมี
โรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นสาขาของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ โรงเรียนสุขุมาลัย 
(ตั้งอยู่บริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียนประถมวัดอนงค์ มีพระยาประมวลวิชาพูล เป็นอาจารย์ใหญ่ 

 โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต  สีประจ าโรงเรียนคือ              
ม่วงและขาว อักษรย่อของโรงเรียนคือ บ.ส. มีคติพจน์ประจ าโรงเรียนคือ "สจฺจ  เว อมตา วาจา" และ          
ตราประจ าโรงเรียนคือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพ่ือเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์
ที่กล่าวมานี้เป็นรากฐานส าคัญของสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาจนถึงปัจจุบัน  เมื่อ พ.ศ.2473           
ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ)  และได้ตัดถนนผ่านโรงเรียนมัธยมบ้าน            
สมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถท าเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป  
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พระยาวิเศษศุภวัตร์ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในสมัยนั้นได้ เจรจา                     
ผ่านกระทรวงธรรมการเพ่ือขอแลกเปลี่ยนสถานที่กับโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมี
นักเรียนจ านวนน้อย ดังนั้น สถานที่ของโรงเรียนศึกษานารีเดิม จึงก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  

และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติิยังได้มอบที่ดินบริเวณต าบลบางไส้ไก่ และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษา
นารีเดิมเพ่ือสร้างหอนอนและห้องเรียน และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่  พ.ศ. 2475 เป็นต้น
ไป ซึ่งเป็นสถานที่ของสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะนั้นมีการศึกษาถึงชั้นมัธยมตอนปลาย 
(ม.7-ม.8)  

ใน พ.ศ.2484 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากขึ้น จึงให้เปิดสอน แผนกฝึกหัดครูอีกแผนก
หนึ่ง มีชื่อเรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา          
แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัดที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 และได้เปิดสอน
หลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) เป็นโรงเรียนประจ าต่อมาใน พ.ศ. 2499 ได้ยุบหลักสูตรดังกล่าวและ           
เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 

     พ.ศ.2501 โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ยกฐานะเป็น  “วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” และโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครู            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษา เพ่ือผลิตครูมาเป็นล าดับ ใน พ.ศ.2516    
ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.2518 กระทรวงศึกษาธิการ         
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จนกระทั่ง พ.ศ.2527 จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น 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
โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ  "สถาบันราชภัฏ"  เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู  
กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า 
"สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" และจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ได ้ ต่อมาเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 สถาบันได้รับการสถาปนาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

นับได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันที่มีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอด
และเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาทุกคนที่ได้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้  
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ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นมหาบุรุษของไทยที่สร้างคุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
และชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบริเวณโดยรอบเคยเป็น
จวนและที่ดินของท่านมาก่อน ทุก ๆ คนในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้จึงเคารพเทิดทูนท่านโดยขนานนาม           
ท่านว่า "เจ้าพ่อ" และเรียกตนเองว่า "ลูกสุริยะ" เนื่องจากท่านได้รับพระราชทานตรามหาสุริยมณฑลจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งเป็นตราประจ าตัวและยึดถือเป็นสัญลักษณ์แทนตัวท่าน                
มาโดยตลอด 
    สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นบุตรคนใหญ่ของสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์         
(ดิศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงจัน เกิดในตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2351 มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 9 คน บรรพบุรุษของตระกูลบุนนาคเป็น
เสนาบดีคนส าคัญ มาตั้งแต่สมัยอยุธยา และได้รับราชการแผ่นดินสืบทอดต่อกันมา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ ได้รับการศึกษาและฝึกฝนวิชาการต่าง ๆ  เป็นอย่างดี เนื่องจากบิดาของท่านเป็นเจ้าพระยา           
พระคลังเสนาบดีที่ว่าการต่างประเทศและว่าการปกครองหัวเมืองชายฝั่งทะเลมาก่อน  สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์มีความสนใจในภาษาอังกฤษ สามารถพูด  และอ่านต าราภาษาอังกฤษในสมัยนั้นได้อย่าง
คล่องแคล่ว ท่านได้คบหากับชาวตะวันตก ที่เข้ามาในประเทศไทยในสมัยนั้น โดยเฉพาะหมอบรัดเลย์ ท่านยัง
เป็นบุคคลส าคัญในการเจรจาและท าสัญญากับชาติตะวันตก ที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 และ
รัชกาลที่ 4 โดยตลอด นอกจากนี้ยังมีความสามารถ ในการต่อเรือแบบฝรั่ง จนสามารถต่อเรือก าปั่นขนาดใหญ่
เป็นจ านวนหลายล า ท่านยังมีความสนใจในความรู้อื่น ๆ เช่น วรรณคดี การค้าการปกครอง เป็นต้น 
     สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ในสมัยรัชกาลที่ 2 และรับราชการ           
มาโดยตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 มีต าแหน่งราชการในระดับสูงคือ อัครมหาเสนาบดีที่สมุหกลาโหม ในสมัย
รัชกาลที่ 4 และด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินเมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 ยังทรงพระเยาว์ ภายหลังจาก        
ที่ลาออกจากราชการในบั้นปลายชีวิต ท่านยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจนถึงแก่พิราลัย 
นับเป็นมหาบุรุษคนส าคัญของประเทศชาติที่ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวง              
ดังบันทึกของ เซอร์จอห์น เบาวริ่ง  ทูตอังกฤษที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งกล่าวไว้ว่า 
"เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์คนนี้ ถ้าไม่เป็นคนเจ้ามารยา หรือคนรักบ้านเมืองของตนก็ตาม ต้องยอมรับว่าฉลาด
ล่วงรู้การล้ าคนทั้งหลายที่เราได้พบในที่นี้ ทั้งมีกริยาอัชฌาสัย อย่างผู้ดี และรู้จักพูดจาเหมาะแก่กาล” 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักพระทัย และ  ยกย่องเกียรติคุณของท่านว่า "ครั้นถึง
รัชกาลปัจจุบัน ได้รับต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินฉลองพระเดชพระคุณ  โดยอัธยาศัย เที่ยงธรรม 
ซื่อตรง มิได้แลเกรงผู้ใด จะว่ากล่าวตัดสินการสิ่งใด จะเป็นคุณประโยชน์โดยทั่วกัน และเป็นแบบอย่าง
ต่อไปภายหน้า สิ้นกาลนาน" 
     สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สมรสกับท่านผู้หญิงกลิ่น  มีบุตรและธิดารวมกัน 4 คน                     
ในบั้นปลายชีวิตของท่านมักจะพักอยู่ที่เมืองราชบุรี และถึงแก่พิราลัยด้วยโรคลม บนเรือที่ปากคลองกระทุ่ม
แบน ราชบุรี รวมอายุ 74 ปี เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2425 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา          
จึงได้จัดพิธีร าลึกถึงท่านในวันที่ 19 มกราคม ของทุกปี เรียกว่า “วันคล้ายวันพิราลัย” สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ ์เป็นศูนย์รวมของทุกคนในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ที่จะประกอบคุณความดีทั้งปวง และมีความ
สามัคคีต่อกันเพ่ือเทิดทูนเกียรติของท่านตลอดไป 
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อนุสาวรีย์ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์” 

 

 
ภาพถ่ายโดย : นายภักดี โตแดง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ 

 
อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เริ่มสร้างข้ึนมาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 

พ.ศ.2519 และส าเร็จเรียบร้อยในปีต่อมา คือวันที่ 19 มกราคม 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบ
พิธีเปิดอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2523 นับเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่ต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ และ             
ถือเป็นเกียรติยศยิ่งต่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก    
ล้นเกล้าฯทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้ด้วยพระองค์เอง 

อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มาจากความร่วมมือร่วมใจของ คณาจารย์ นักศึกษา 
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยทุกรุ่น ทายาทผู้สืบสกุลของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้สละก าลังกาย ก าลังใจและก าลังทรัพย์ด้วยศรัทธาแรงกล้าจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ก็คือ เพ่ือร าลึกถึงพระคุณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และเทิดทูน
เผยแพร่เกียรติประวัติของท่าน นอกจากนี้คือ มุ่งหวังให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวผูกพันจิตใจของทุกๆคนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การจัดสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง เมื่อสร้าง
อนุสาวรีย์แห่งนี้ส าเร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยยังน าเงินที่เหลือจากการบริจาคมาจัดตั้ง “มูลนิธิสมเด็จ
เจ้าพระยา” เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและได้ด าเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้  
ยังได้น าเงินที่เหลืออีกส่วนหนึ่งมาบูรณะก่อสร้างปูชนียสถานที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แก่ “ศาลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)” อยู่บริเวณ               
ข้างสนามฟุตบอล โดยมีพระรูปครึ่งองค์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ อยู่ภายในศาลสมเด็จฯ  



10  |  เส้นทางสู่บัณฑิต ประจ าปกีารศึกษา 2560 – 2561 

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ช่องทางการติดต่อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 โทร     : 02-473-7000 ต่อ 2000 - 2100 
www      : http:// human.bsru.ac.th 
Facebook : https://www.facebook.com 
                  / hbsru?fref=ts 

http://edu.bsru.ac.th/
http://sci.bsru.ac.th/
http://edu.bsru.ac.th/
http://ms.bsru.ac.th/
http://musiccollege.bsru.ac.th/
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 โทร     : 02-473-7000 ต่อ 1714 - 1715 
www      : http://www.bsru.net/aar2018/ 
Facebook : https://www.facebook.com 
                  / AarBsru 

 

 โทร     : 02-473-7000 ต่อ 1300 - 1301 
www      : http://dsad.bsru.ac.th 
Facebook : https://www.facebook.com 
                  /dsad.bsru/ 

 

โทร : 02-473-7000 ต่อ 1300 - 1301 
www  : http://president.bsru.ac.th/ 
Facebook : https://www.facebook.com 

      /448064862261060 

 

 โทร : 02-473-7000  
            ต่อ 1200 – 1202 
www  : http://financebsru.bsru.ac.th/ 
Facebook : https://www.facebook.com 
/financebsru 

http://ms.bsru.ac.th/
http://president.bsru.ac.th/
https://www.facebook.com/
http://financebsru.bsru.ac.th/
https://www.facebook.com/
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แนะน าหน่วยงานภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งหน่วยงานออกเป็น 16 หน่วยงานดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. คณะวิทยาการจัดการ 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. วิทยาลัยการดนตรี 

6. ส านักงานอธิการบดี 

7. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

10. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 

11. ส านักคอมพิวเตอร์ 

12. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

13. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

14. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

15. บัณฑิตวิทยาลัย 

16. ส านักโรงเรียนสาธิต 

 

 

 

 

 

 



เส้นทางสู่บณัฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2561  |  15 

ส านักงานอธิการบดี 
 

 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นส่วนงานบริหารกลางของ
อธิการบดี หน่วยงานนี้จัดระบบบริหารงานส่วนกลาง รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล งบประมาณ 
อาคารสถานที่ และพัสดุ เป็นต้น มีภารกิจหลักในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและท างาน
เป็นทีม พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศต่อไป 

 หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 

• กองนโยบายและแผน 
• กองบริหารงานบุคคล 
• กองคลัง 
• กองกลาง 
• กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
• งานพัสดุ 
• งานธุรการ 
• งานเลขานุการ 

 

 

 

       สถานที่ตั้ง : อาคาร 6 โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1108  

                            เว็บไซต์ : http://president.bsru.ac.th 

 

 

 

 

 

 

http://president.bsru.ac.th/
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการอยู่ภายใต้การควบคุม 
ดูแล และบังคับบัญชาของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อ านวยการส านักเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ด าเนินภารกิจเกี่ยวข้องกับด้านวิชาการและบริการ
ตลอดจนให้ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการแก่นักศึกษา  อาจารย์  บุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น งานรับสมัครนักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา งานประมวลผล  งานพัฒนาหลักสูตรและ   
งานสถิติ เป็นต้น 

นักศึกษาสามารถใช้บริการต่างๆของส านักส่งเสริมวิชาการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ  อาคาร 5 ชั้น 1          
ซึ่งให้บริการเก่ียวกับงานวิชาการ รวมถึงการออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา   

ที ่ เรื่อง ใช้ค าร้องประเภท 
๑ ขอแก้ไข / เปลี่ยนแปลง ค าน าหน้า ชื่อ สกุล และประวัติ ค าร้องทั่วไป 
๒ บัตรประจ าตัวนักศึกษา หายหรือช ารุด ค าร้องขอมีบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
๓ ขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ค าร้อง ขอใบรายงานผลการศึกษา 
๔ ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา / วิชาเอก / ความประพฤติ ค าร้อง ขอหนังสือรับรอง 
๕ ลงทะเบียนเรียนไม่ทัน ติดภารกิจ หรือเจ็บป่วยไม่สามารถมาเรียนได้

ตลอดภาคเรียน 
ค าร้อง ขอพักการเรียน 

๖ ไม่ต้องการศึกษาต่อด้วยสาเหตุต่างๆ ค าร้องขอลาออก 
๗ ต้องการเทียบโอนวิชาเรียน  
 - กรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า ค าร้อง ขอยกเว้นกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป 
 - กรณีเคยศึกษาระดับปริญญาตรีจากที่อ่ืนมาแล้ว(ต้องไม่เกิน ๑๐ ปี) 

- กรณีเคยศึกษาอยู่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ค าร้อง ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ค าร้อง ขอโอนผลการเรียน 

๘ ลงทะเบียนเรียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ หรือ มีเวลาเรียน 
ไม่ครบตามก าหนด 

ค าร้อง ขอยกเลิกวิชาเรียน 

 

   นักศึกษา สามารถติดต่อเพ่ือรับบริการ ได้ที่อาคาร ๕  ชั้น ๑ ตาม วัน  และเวลา  ดังนี้ 
 วันจันทร์  -  วันพุธ   เวลา      ๘.๐๐  -  ๑๘.๓๐ น. 
 วันพฤหัสบดี  -  วันศุกร์  เวลา      ๘.๐๐  -  ๑๖.๓๐ น. 
 วันอาทิตย์    เวลา      ๙.๐๐  -  ๑๕.๐๐ น. 
 ส าหรับช่วงเวลาปิดภาคเรียน ให้บริการเฉพาะวันจันทร์  -  วันศุกร์ เวลา ๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐ น. 
 (ตารางเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้   ให้ติดตามจากประกาศซึ่งจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  หรือ  ดูรายละเอียดอื่น ๆ ได้ท่ี  http://mis.bsru.ac.th ) 
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ข้อมูลด้านการจัดการเรียนและการลงทะเบียนเรียน 

 

ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
หลักสูตร กระบวนการเรียนตลอดจนการวัดผล เพ่ือป้องกันความผิดพลาดและความสูญเปล่าทางการศึกษา  
ดังนั้น นักศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร และการลงทะเบียนเรียน   
ดังต่อไปนี้  

 

                เปิดการสอนใน ๑๖ สาย คือ 
 

สาย ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรฯ ปริญญาโท ปริญญาเอก 
สายการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ 
สายวิทยาศาสตร์ ✓  ✓ ✓ 
สายศิลปศาสตร์ ✓  ✓  
สายบริหารธุรกิจ ✓  ✓  
สายการบัญชี ✓    
สายรัฐประศาสนศาสตร์ ✓  ✓  
สายนิเทศศาสตร์ ✓    
สายเทคโนโลยี ✓    
สายนิติศาสตร์ ✓    
สายศิลปกรรมศาสตร์ ✓  ✓  
สายวิศวกรรมศาสตร์ ✓  ✓  
สายเศรษฐศาสตร์ ✓    

สายอุตสาหกรรมศาสตร์ ✓    
สายสาธารณสุขศาสตร์ ✓  ✓  
สายการแพทย์แผนไทย ✓    
สายดุริยางคศาสตร์ ✓    

  

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดเลือกเสรี   
และ บางสาขาวิชาอาจมีบางรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษ  เช่น 

 รายวิชาบุพวิชา (Pre-requisite)  คือ มีรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข  
ให้รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดนั้นปรับเป็นยกเลิก   “Au” (ร่วมฟัง)  

 รายวิชาตามข้อก าหนดเฉพาะ (Non Credit)  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในบางสาขาวิชา จะมี
ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา หรือไม่เคยศึกษาบางรายวิชาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
หรือตามข้อก าหนดเฉพาะส าหรับบางรายวิชา ให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยให้ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     
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ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งเป็น 
  ๒.๑  ภาคปกติ ๑ ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒  ภาคการศึกษาปกติ  คือ  
                 ภาคเรียนที่ ๑     ระหว่างเดือนสิงหาคม  -   ธันวาคม 
                 ภาคเรียนที่ ๒     ระหว่างเดือนมกราคม  -   เมษายน 

    ๒.๒  ภาคพิเศษ ๑ ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาคเรียน คือ 
          ภาคเรียนที่ ๑    ระหว่างเดือนสิงหาคม -  ธันวาคม 
          ภาคเรียนที่ ๒    ระหว่างเดือนมกราคม -  เมษายน 
         ภาคเรียนฤดูร้อน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม  - กรกฎาคม 
    โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
    และภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกันได้กับ 
    การศึกษาภาคปกติ 

๒.๓ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียนที่ก าหนด ยกเว้นได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน                   
เพ่ือไม่ให้เสียสภาพการเป็นนักศึกษา  (โดยให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) หากไม่ด าเนินการ
ข้างต้น จะถูกพักสถานภาพในภาคเรียนนั้น และไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป                  
ต้องยื่นเรื่องขอคืนสภาพการศึกษา  

   ทั้งนี้ให้นับภาคเรียนที่ขอพักการเรียน หรือ ขอคืนสภาพการศึกษา รวมในระยะเวลาการมีสภาพ
เป็นนักศึกษา ตามก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕6๐ 

 
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ) 

ให้นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนต่อภาคการศึกษา ดังนี้ 
       ๓.๑  ภาคปกติ  ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  

  ถ้าต้องการลงทะเบียนสมทบภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติ ได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในภาค ๑ และ ๒  ทั้งนี้ต้องมีจ านวน             
หน่วยกิตรวมทั้งสองประเภทไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต 

   ส าหรับนักศึกษา ที่ต้องการเรียนสมทบภาคกศ.พ. ในภาคเรียนฤดูร้อนต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
-  เรียนอยู่เป็นปีการศึกษาที่ ๓ นับแต่วันเข้าเรียน    
-  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙ หน่วยกิต 
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-  ต้องยื่นค าร้องขอสมทบเรียนและได้รับการอนุมัติก่อนจึงมีสิทธิลงทะเบียนเรียน 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ในชั้นปีที่ ๓  

เป็นต้นไป และให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิตในภาคเรียนปกติ และให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอ่ืนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต ในภาคเรียนฤดูร้อน 
 ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการส าเร็จการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

    ๓.๒  ภาคพิเศษ  ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 

 
 

           มหาวิทยาลัยได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบงานทะเบียน นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบบริการ
การศึกษา ได้ที่  http://mis.bsru.ac.th โดยระบบบริการการศึกษานั้นใช้ในการลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบ
ตารางเรียนดูรายวิชาที่เปิดสอน ตารางสอบ เกรด กิจกรรม ผลการเรียน โครงสร้างหลักสูตรและข้อมูลที่ส าคัญ
อ่ืนๆ (โดยสามารถศึกษาขั้นตอน และรายละเอียดได้บนเว็บไซด์) 
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นักศึกษาใหม่ถูกก าหนดรหัส Login  และรหัส Password  เพ่ือเข้าระบบเป็นเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
(รหัสผ่านที่ใช้เข้าระบบครั้งแรกของนิสิตนักศึกษาใหม่ จะก าหนดให้เป็นเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของ
นักศึกษา หลังจากที่เข้าสู่ระบบแล้ว หากนักศึกษาคนใดต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านให้เลือกที่เมนู  “เปลี่ยน
รหัสผ่าน”)  

 

 

 
 

       ส าหรับการลงทะเบียนวิชาเรียน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

๑) ดูประกาศตารางสอนที่คณะเพ่ือตรวจสอบและวางแผนการลงทะเบียนในรายวิชา วัน  เวลา  
ห้องเรียน ที่ต้องเรียนตามหลักสูตรให้เรียบร้อยก่อน   

๒) ให้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา ที่ http://mis.bsru.ac.th เท่านั้น โดยเลือกเมนู
“ลงทะเบียน” และด าเนินการตามล าดับค าแนะน าที่ระบุไว้จากนั้นนักศึกษาสามารถค้นหารายวิชาได้
โดยการกรอกรหัสวิชา หรือชื่อวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” จะปรากฏ

รายวิชาและหมู่เรียนต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียน เรียนโดยการกด ปุ่ม  และ 
“ยืนยันการลงทะเบียน” 

” 
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๓) หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอ  “ยืนยันการลงทะเบียน” ให้นิสิตนักศึกษากดปุ่ม  “ยืนยันการ
ลงทะเบียน” อีกครั้ง การลงทะเบียนจึงจะสมบูรณ์ 

 

 

 

• การเพิ่มรายวิชา : หลังจากที่นักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนไปแล้ว และหากต้องการเพ่ิมรายวิชา 
สามารถท าตามข้ันตอนเหมือนกับการลงทะเบียนได้เลย โดยค้นหารายวิชาจากรหัสวิชา  หรือชื่ อวิชา
และกด “ยืนยันการลงทะเบียน” (นิสิตนักศึกษาจะต้องกดยืนยันการลงทะเบียนทั้งหมด ๒ ครั้ง) 
การลงทะเบียนจึงจะสมบูรณ์ 

• การถอนรายวิชา หลังจากที่นักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนไปแล้ว และหากต้องการถอนรายวิชา 
นักศึกษาสามารถท าได้โดยกดปุ่ม  เพ่ือเลือกถอนรายวิชา จากนั้นกด “ยืนยันการลงทะเบียน” 
เพ่ือถอนรายวิชานั้นและกด “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั้ง การถอนรายวิชาจึงจะสมบูรณ์ 
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  และกด “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั้ง การถอนรายวิชาจึงจะสมบูรณ์ 
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• การตรวจสอบผลการศึกษา : นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษา โดยเลือกเมนู “ผลการศึกษา” 
จะปรากฏผลการศึกษาในแต่ละภาคเรียน ดังภาพด้านล่าง 
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- เมื่อลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ต้องพิมพ์ผลการลงทะเบียนเรียนเก็บ
เป็นหลักฐาน โดยเลือกที่เมนู “รายการลงทะเบียน” หากมีปัญหาในการลงทะเบียนเรียน  
นักศึกษาต้องติดต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก่อนการเปิดภาคเรียน 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมวิชาเรียน ให้ด าเนินการที่ http://mis.bsru.ac.th เท่านั้น  
ภายในเวลาที่ก าหนดการลงทะเบียนเรียนทีก่ าหนดในแต่ละภาคเรียน 

- เมื่อพ้นก าหนดเวลาการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องยื่นค าร้อง ทบ.6 ขอพักการเรียนในภาค
เรียนนั้น ๆ  

- นักศึกษาสามารถขอใบรายงานผลการลงทะเบียนประจ าภาคเรียนได้ที่คณะ หรือ ที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  หรือ พิมพ์จากเว็บไซต์ และเก็บเป็นหลักฐานไว้ใช้ในการตรวจสอบการ
ลงทะเบียนเรียน หรือ เพิ่ม – ถอนวิชาเรียน 

 

 

 

- ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาปกติในขณะด าเนินการลงทะเบียนเรียน  มิฉะนั้นถือว่าการ 
 ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นๆ ไม่สมบูรณ์      
- การลงทะเบียนเรียนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในเวลา            

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นๆ เป็นโมฆะ 
- รายวิชาบุพวิชา (Pre-requisite) ในบางรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็น             

รายวิชาบุพวิชา (Pre-requisite) คือ มีรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข           
ให้รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้นปรับเป็นยกเลิก  “W” ดังนั้นนักศึกษาจึงควรตรวจสอบจาก       
เอกสารเล่มนี้ (ดูจากสารบัญ) หรือจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น      
หรือจากคณะวิชาให้เรียบร้อยก่อน   

- รายวิชาตามข้อก าหนดเฉพาะ (Non Credit) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในบางสาขาวิชา         จะ
มีข้อก าหนดเฉพาะส าหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา หรือไม่เคยศึกษาบางรายวิชาในระดับอนุปริญญา 
หรือเทียบเท่า หรือตามข้อก าหนดเฉพาะส าหรับบางรายวิชา  ให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยให้ไม่
นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ดังนั้นนักศึกษา          จึงควร
ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรในแผ่นซีดีจากเอกสารเล่มนี้ในหัวเรื่องสาขาวิชาที่เรียน หรือจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น  หรือจากคณะวิชาให้เรียบร้อยก่อน   
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 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้ 
 -    ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น  ๘  ระดับ   

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 าหรับการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรและนับ            
หน่วยกิตในการส าเร็จการศึกษา ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษา              
ได้ค่าระดับคะแนน “F” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นวิชาเลือก หากได้ค่าระดับคะแนน 
“F” สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได้    

- ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้ 
       ระดับการประเมิน    ความหมายของผลการประเมิน 

 S (Satisfactory)   เป็นที่พอใจ 
 U (Unsatisfactory)   ไม่เป็นที่พอใจ  

   

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้เรียนเพ่ิม ตามข้อก าหนดเฉพาะและ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็น “U” นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 

- สัญลักษณ์อ่ืนๆ โดยไม่มีค่าระดับคะแนนและไม่ต้องนับหน่วยกิตเป็นตัวหารเฉลี่ย มีดังนี้ 
 Au (Audit) หมายถึง การร่วมฟัง ใช้ส าหรับการบันทึกกรณี ดังนี้ 

- ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต   
- การปรับผลการเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขตามหลักสูตร  

เช่น การลงทะเบียนเรียนผิดล าดับวิชาในกลุ่มบุพวิชา 
W (Withdraw) หมายถึง การยกเลิกวิชาเรียน ใช้ส าหรับการบันทึกกรณี ดังนี้ 

- นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนดเพ่ิม-ถอน   
ก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์  



26  |  เส้นทางสู่บัณฑิต ประจ าปกีารศึกษา 2560 – 2561 

- นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
- รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 

I (Incomplete) หมายถึง การรอผล ผู้สอนใช้ส าหรับบันทึกการประเมินผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์
ในรายวิชาที่นักศึกษามีงานบางส่วนในรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือขาดสอบ นักศึกษา              
ที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมิน เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป               
หากเกินก าหนดให้ผู้สอนประเมินค่าระดับคะแนนตามคะแนนที่มีอยู่เมื่อสิ้นภาคเรียนดังกล่าว และส่งไปยัง
สาขาวิชาหรือภาควิชา แล้วแต่กรณี 

 Re (Regrade) หมายถึง การเรียนซ้ า ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเรียนซ้ า นักศึกษาอาจลงทะเบียน
เรียนซ้ าในรายวิชาที่มีผลการเรียนค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ เพ่ือปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้
นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในครั้งที่มีผลการเรียนดีที่สุด ส่วนผลการเรียนในครั้งอ่ืนให้ผล               
การเรียนเป็น “Re”  
 P (Pass) หมายถึง ผ่าน ใช้ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน 

๕.๑ การมีสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาจะมีสิทธิในการสอบปลายภาคเรียนต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 -    ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 -    ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลยพินิจ   

     ของคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะที่จะอนุญาตให้มีสิทธิสอบ 
 -   ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิสอบในวิชานั้น 
 -  ผู้ไม่มีสิทธิสอบปลายภาคจะได้รับการพิจารณาผลการเรียนเป็น  “F” 

๕.๒ การขาดสอบ 
การขาดสอบกลางภาคหรือปลายภาค ให้ติดต่อขอสอบที่ผู้สอน หรือคณะที่วิชานั้นสังกัดภายใน ๑๕ วัน

นับจากเปิดภาคเรียนถัดไป  โดยต้องมีหลักฐาน/เหตุผลที่สมควรในการขอสอบ 

๕.๓ การหาระดับคะแนนเฉลี่ย 
-   ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒  

ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  ส าหรับรายวิชาที่มีผลการเรียน “I” ยังไม่น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
-   กรณีสอบตก ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเปลี่ยนไปเรียนวิชาอ่ืนได้ในรายวิชาเลือก โดยให้นับ 

หน่วยกิตท่ีสอบตกเป็นตัวหารเฉลี่ย 
-  กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ ากับวิชาที่สอบได้แล้วหรือเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

เทียบเท่าให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในครั้งที่มีผลการเรียนดีที่สุด ส่วนผลการเรียน 
ในครั้งอ่ืนให้ผลการเรียนเป็น “Re” โดยไม่ต้องนับหน่วยกิตเป็นตัวหารเฉลี่ย 
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๕.๔ การขอทราบผลการเรียน   มีวิธีตรวจสอบได้ดังนี้ 

 - ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้จากที่ http://mis.bsru.ac.th โดยเลือกเมนู “ผลการศึกษา” 
และด าเนินการตามล าดับตามค าแนะน าที่ระบุไว้   

 

 

 

       ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง ต้องติดต่องานทะเบียน
เพ่ือด าเนินการขอค าร้องพักการเรียน  ภายในเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินวิชาการของแต่ละภาคเรียน 
 ข้อควรระวังในการพักการเรียน 
 -  นักศึกษาต้องไม่มีการลงทะเบียน หากลงทะเบียนแล้วต้องใช้ค าร้อง ทบ.12 ขอยกเลิกวิชาเรียน 
 -  นักศึกษาสามารถพักการเรียนได้ไม่จ ากัดจ านวนภาคเรียน แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเวลาการ 
 ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 36 
 

 

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรต้องยื่นค าร้องขอจบการศึกษาที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  ภายในเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินวิชาการของแต่ละภาคเรียน  เพ่ือเป็นการแสดงเจตนาขอ
ส าเร็จการศึกษา แต่มิได้หมายความว่า ส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เพราะผู้ที่จะส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
     ๑.  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ความประพฤติดีอันเป็นเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา และไม่

เคยได้รับโทษทางจริยธรรมที่ไม่ให้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
     ๒.  สอบได้รายวิชาต่าง ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบตามหลักสูตร 
     ๓.   ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
     ๔.   มีระยะเวลาเรียน และสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี 2560 
     ๕.  ไม่ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือเงินอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ  

6.  ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลั ย
ก าหนดหรือผ่านการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) หรือมาตรฐานอ่ืน 
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

  7.  มีระยะการศึกษาครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับ     
     ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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    นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยเหตุ ดังนี้ 
 ๑) ตาย   
 ๒) ลาออก และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว 
 ๓) ย้ายไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 

๔) ไม่มาลงทะเบียนให้เสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน ๙๐ วัน 
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ เมื่อมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพ
กลับมาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ โดยช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา แต่ต้องขอคืนสถาพ 
นักศึกษาภายใน ๒ ปี นับจากวันที่พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าวนักศึกษาต้องมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่เกินก าหนดตามข้อ ๓๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 2560 

 ๕) ถูกให้ออกหรือถูกไล่ออกจากการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
 ๖) เนื่องมาจากการประเมินผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 

  ๖.๑)  ภาคปกติ  
- เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่  ๒ ของ 

ปีการศึกษาแรก และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 
๒ ของทุกปีการศึกษาถัดไป 

   ๖.๒)   ภาคพิเศษ  
  - กรณีหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม       

ต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔     
- กรณีหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 

๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๗ 
- กรณีหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 

๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๙ 

๗)  ใช้หลักฐานเท็จหรือแจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ใช้ในการพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษา         
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะด าเนินการถอดถอนรายวิชาและผลการเรียนที่เคยได้รับทั้งหมด 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เลขที่ 1061  ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี   เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2473-7000 ต่อ 1710 – 1719 
เว็บไซต์ : http://www.bsru.net 
Facebook Fan page :  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส านักส่งเสริมวิชาการฯ (@AarBsru) 

 



เส้นทางสู่บณัฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2561  |  29 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ชื่อปริญญาที่สถาบันการศึกษาได้ใช้ในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนในสาขาวิชา 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ล าดับที ่ ช่ือปริญญา ช่ือย่อปริญญา ช่ือปริญญา (English) สีประจ าสาขา 

๑ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. Bachelor of Education ฟ้า 
๒ ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. Master of Education ฟ้า 
๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. Bachelor of Science เหลือง 
๔ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ วท.ม. Master of Science เหลือง 
๕ ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. Bachelor of Arts แสด 
๖ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศศ.ม. Master of Arts แสด 
๗ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. Bachelor of Business Administration ชมพ ู
๘ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บธ.ม. Master of Business Administration ชมพ ู
๙ บัญชีบัณฑิต บช.บ. Bachelor of Accountancy ฟ้าเทา 

๑๐ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. Bachelor of Engineering แดงเข้ม 
๑๑ วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ วศ.ม. Master of Engineering แดงเข้ม 
๑๒ นิติศาสตรบณัฑิต น.บ. Bachelor of Laws ขาว 
๑๓ นิเทศศาสตรบณัฑิต นศ.บ. Bachelor of Communication Arts เขียวเหลือง 
๑๔ เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. Bachelor of Technology น้ าตาลเข้ม 
๑๕ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ส.บ. Bachelor of Public Health ชมพูอมส้ม 
๑๖ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ ส.ม. Master of Public Health ชมพูอมส้ม 
๑๗ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. Bachelor of  Public Administration น้ าตาล 
๑๘ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ รป.ม. Master of Public Administration น้ าตาล 
๑๙ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต อส.บ. Bachelor of Industrial Technology ด า 
๒๐ การแพทย์แผนไทยบัณฑิต พท.บ. Bachelor of Thai Traditional Medicine น้ าเงิน 
๒๑ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ปร.ด. Doctor of Philosophy - 
๒๒ เศรษฐศาสตรบณัฑติ ศ.บ. Bachelor of Economics ทอง 
๒๓ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ ศป.บ. Bachelor of Fine and Applied Arts ส้มทอง 
๒๔ ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ ศป.ม. Master of Fine and Applied Arts ส้มทอง 

 
ข้อมูลจาก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุย
ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ประวัติส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เริ่มจากปี พ.ศ. 2501 โดยโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู 
จึงได้มีการก่อตั้งห้องสมุดขนาด 1–3 ห้องเรียน โดยอาศัยอยู่ในอาคารอ่ืนๆ มีการโยกย้ายหลายครั้ง โดยมี
บรรณารักษ์ท่านแรก คือ ม.ร.ว.สุรชา  เทวกุล  และท่านต่อมา คือ ม.ร.ว.ทวีโภค  เกษมศรี  

พ.ศ. 2522 ห้องสมุดได้ย้ายไปที่อาคารหอสมุดแห่งใหม่ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น (อาคาร ม.ร.ว.ทวี
โภค  เกษมศรี) และได้รวบรวมหนังสือจากห้องสมุดภาควิชาและคณะต่างๆ มาไว้ที่ห้องสมุดแห่งใหม่  ท าให้มี
หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจ านวนมาก 

พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ห้องสมุดจึงได้รับการ
เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักวิทยบริการ” 

พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคาร               
ส านักวิทยบริการ เป็นอาคารสูง 8 ชั้น และในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า
กัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร และโปรด
เกล้าฯ ประทานนามอาคารว่า"อาคารบรรณราชนครินทร์"  
 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการยกฐานะให้เป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในตามกฏกระทรวง  เพ่ือให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ส านักวิทยบริการจึงเปลี่ยน
ชื่อเป็น “ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางและแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
ตราสัญลักษณ์ 

 
สัญลักษณ์นี้มีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ 1) เส้นโค้ง แสดงถึงความเคลื่อนไหว  ความไม่
หยุดนิ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่องและมีความเป็นสากล  2) ภาพหนังสือ แสดงถึงการพัฒนาบุคลากร  นักศึกษา 

และผู้ใช้บริการทั่วไปผ่านองค์ความรู้ต่างๆ โดยมีหนังสือเป็นตัวแทน และ 3) วงกลมกึ่งกลางภาพ  แสดงถึง
การเป็นศูนย์กลางหรือแหล่งการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักที่จะต้องการด าเนินการตาม แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2561-2565 ในการพัฒนาองค์กรไป สู่ความส าเร็จ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ และมุ่งเน้นให้ส านักวิทยบริการฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ ส านักวิทยบริการฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ รอบด้าน จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายในการพัฒนาส านักวิทยบริการฯ  มีดังนี้ 

 
 
  คลังแห่งความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี เปี่ยมไมตรีจิตบริการ 
  
 
 

  ใส่ใจในความต้องการของผู้รับบริการ  “We care for your needs” 
 
 
 
 

  “บริการด้วยไมตรีจิต” 
 
 
 

  มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นน า  บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ใส่ใจผู้รับบริการ 
 
 

  

   1. แสวงหาและจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
  2. สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
  3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
  4. สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าตลอดชีวิต ด้วยตนเองและการเรียนรู 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยา ตั้งอยู่ ณ 
อาคาร “บรรณราชครินทร์” (อาคาร ๘) จัดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จ านวนมาก นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้ 
 

 เวลาเปิดท าการ 

 วันจันทร์ – วันพุธ        เปิดบริการเวลา  ๐๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. 
 วันพฤหัสบดี – วันศุกร์  เปิดบริการเวลา  ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 วันอาทิตย์      เปิดบริการเวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 วันเสาร์       ปิดบริการ 

ปรัชญา 

เอกลักษณ์ 

 

อัตลักษณ์ 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 
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ชั้น 1 บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ      โทร. 8101 
 ห้อง Learning Commons       โทร. 103, 8100 
 

ชั้น 2 ส านักงานส านัก        โทร. 100, 8209 

 ห้องผู้อ านวยการ        โทร. 8201 
 ห้องรองผู้อ านวยการ        โทร. 8205 

 งานวารสารและหนังสือพิมพ์       โทร. 8210, 8802 

 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ       โทร. 8207 

 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ      โทร. 8208 
 

ชั้น 3 บริการหนังสืออ้างอิง        โทร. 8301 
  ห้องข้อมูลท้องถิ่นธนบุรี, บริการข้อมูลท้องถิ่น 

 บริการห้องค้นคว้าส าหรับอาจารย์   
 

ชั้น 4 บริการหนังสือภาษาไทย หมวด 000-400     โทร. 8401 

 หนังสือสาขาคอมพิวเตอร์, สังคมศาสตร์, ภาษาศาสตร์  
  ห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย 
 

ชั้น 5 บริการหนังสือภาษาไทย หมวด 500-900     โทร. 8501, 8502 

 หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บริหารธุรกิจ 

 ประวัติศาสตร์, ท่องเที่ยว, นิทรรศการอาเซียน, อาเซียนศึกษา 
 

ชั้น 6 บริการโสตทัศนวัสดุ        โทร. 8601 

 บริการโสตทัศนวัสดุทุกประเภท, บริการห้องMini theatre 

 บริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือเยาวชน,  
 ห้องประชุมราชาวดี 
 

ชั้น 7 บริการงานวิจัย วิทยานิพนธ์และบัณฑิตศึกษา     โทร. 8701 

 ห้องวิทยานิพนธ์, ภาคนิพนธ์ และงานวิจัยภาษาไทย-  

 ภาษาอังกฤษ, หนังสือภาษาอังกฤษ หมวด 000-900 

 ห้องประชุมบุณฑริก 
 

ชั้น 8 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ       โทร. 8801, 804 
 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ IT1 และ IT 2,  

บริการและสถานที่ 
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การสมัครสมาชิก 
ผู้มีสิทธิเป็นสมาชิก ได้แก่ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู ใชบริการจะต

องสมัครเปนสมาชิกโดยน าใบเสร็จรับเงินคาเทอมในภาคเรียนนั้นมาแสดงเพ่ือสมัครเปนสมาชิกที่เคาน์เตอร์
บริการยืม-คืนชั้น 1 โดยมีหลักฐานดังนี้ 

 

อาจารย์และบุคลากร 
 บัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน 
 

นิสิต นักศึกษาใหม่ 
 

 บัตรประจ าตัวนิสิต นักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบเสร็จรับเงินของภาคเรียนปัจจุบัน 
 

ระเบียบการการยืม 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  5 เลม / 7 วัน 
นักศึกษาระดับปริญญาโท  10 เลม / 14 วัน 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก 15 เลม / 14 วัน 
สถานีบริการสารสนเทศ     5 เล่ม / 14 วัน 
 

พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
 ยืมได้ 5 เล่ม / 7 วัน 
 

อาจารย ์
 อาจารย์ประจ า 30 เล่ม / 1 ภาคเรียน 
 อาจารย์ประจ าตามสัญญา 10 เล่ม / 30 วัน 
 อาจารย์พิเศษ 10 เล่ม / 14 วัน 
 
*หมายเหตุ   เมื่อสงหนังสือลาชากวาระยะเวลาที่ก าหนด ตองเสียคาปรับลาชา ในอัตราวันละ 5 

บาท/เลม/วัน  
 
การบริการต่าง ๆ  
 
1. บริการตอบค าถามและชวยคนควา 
- บริการและแนะน าการสืบคนสารสนเทศในหองสมุดตามค ารองขอ 
- บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 
- บริการรวบรวมรายชื่อหนังสือตามสาขาวิชา 
- บริการแนะน าการเขียนและอางอิงบรรณานุกรม 
- บริการสืบคนสารสนเทศผานทางเว็บไซต http://arcbs.bsru.ac.th - 
- บริการใหขอเสนอแนะผาน https://www.facebook.com/library.bansomdej/ของส านักวิทยบริการ 
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2. บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
- บริการเครือขายไรสาย (Wireless Lan) 
- บริการคอมพิวเตอรส าหรับการสืบคนสารสนเทศ 
- บริการโสตทัศนวัสดุ 
- บริการหอง common zone และห้อง Mini Theatre 
- บริการหองคนควากลมุยอย 
 
3. บริการฐานขอมูลออนไลน 
3.1 Academic Search Premier เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากท่ีสุดจากทั่ว

โลก ไมว่าจะเปนวิทยาศาสตรวิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอรฟสิกสเคมีชีววิทยา สถาปตยกรรมศาสตรจิตวิทยา 
ศาสนา ปรัชญาประวัติศาสตรสังคมศาสตรศึกษาศาสตรนิเทศศาสตรการแสดง ดนตรีและอ่ืนๆ โดยรวบรวม
วารสารไวมากกวา 3,500 ชื่อเรื่อง ซึ่งมีมากกวา 2,070 ชื่อเรื่องที่เปนวารสารฉบับเต็ม อีกทั้งยังสามารถสืบค
นขอมูลยอนหลังไดตั้งแตปค.ศ.1985 

 
3.2 Education Research Complete เป นฐานข อมูลเฉพาะทางด านการศึกษาที่มี เนื้ อหา

ครอบคลุมการศึกษาทั้งในและตางประเทศโดยใหขอมูลวารสารทั้งหมดมากกวา 1,870 ชื่อเรื่อง เปนวารสาร
ฉบับเต็มมากกวา 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขัน้สูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs)และงานวิจัยเฉพาะทางตางๆอีกมากมาย 

 
 3.3 Computers & Applied Sciences เปนฐานขอมูลที่ครอบคลุมของเขตการวิจัยและการ

พัฒนาในสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอรและวิทยาศาสตรประยุกตCASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวา
สารเชิงวิชาการสิ่งพิมพโดยมืออาชีพ และแหลงอางอิงอ่ืนๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกวา 
2,000 รายการ นอกจากนี้ยังใหบริการขอมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกวา 950 ฉบับ 

 
 3.4 Computing Machinery (ACM) ครอบคลุมสารสนเทศจากบทความวารสาร นิตยสาร 

รายงานเอกสารการประชุมและขาวสารใหขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแตป 
1974- ปจจุบัน 

 
 3.5 H.W.Wilson เปนฐานขอมูลบทความวารสารครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ไดแก วิทยา

ศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีชีววิทยาและการเกษตร ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ กฎหมาย
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรสังคมศาสตรและสาขาวิชาอ่ืนๆ เชน เคมี ชีวะ ฟสิกส ดาราศาสตร 
สิ่งแวดลอม สัตวศาสตรและสันทนาการฯลฯ รายละเอียดขอมูลมีบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับ
เต็มตั้งแตปค.ศ. 1995- ปจจุบัน 

 
  3.6 ISI Web of Science เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบดวยฐานขอมูล   

ย อยด าน Science Citation, Social Science citation และ Arts & Humanities Citation จากวารสาร
จ านวนกวา 8 ,500 ชื่อ มีขอมูลจ านวนกวา 1.1 ลานระเบียน 
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 3.7 ProQuest ABI/INFORM เปนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่รวบรวมขอมูลดานธุรกิจ การจัดการ 
การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร การบริหารทรัพยากรมนุษย การเงิน ภาษีคอมพิวเตอร มากกวา 1,100 
ชื่อเรื่อง รวมถึงสารสนเทศของบริษัทตางๆอีกมากกวา 60,000 บริษัท สามารถสืบคนบทความฉบับเต็มไดจาก
วารสารทั่วโลกกวา 800 รายชื่อ 
 

 3.8 SpringerLink –Journal เปนฐานขอมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine & Public Health, 
Russian, Life Sciences, Chemistry, Mathematics, Physics, Computer Science, มีบทความฉบับเต็ม 
(Full Text) ของวารสารไมนอยกวา 1,200 ชื่อเรื่อง 
 

 3.9 ScienceDirect เปนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการสืบคนบทความวารสาร สาขาวิทยา
ศาสตรเทคโนโลยีและการแพทยจ านวนกวา 1,800 ชื่อ ของส านักพิมพ Elsevier Science, AcademicPress 
และส านักพิมพอ่ืนๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จ านวนกวา 6.2 ล้านระเบียน
สามารถเขาใชบทความฉบับเต็มไดเกือบทุกชื่อ เรียกใช full-text ยอนหลังไดตั้งแตป 1995-ปจจุบัน 

 
  3.10 Emerald Management e-Journal เปนฐานขอมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด านการ

จัดการ เชน การเงินและการบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร
คอมพิวเตอรเศรษฐศาสตรการศึกษา รายละเอียดของฐานข้อมูลมีดรรชนีหรือสาระสังเขปบทความวารสาร 
และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (FULL TEXT) จ านวน 175 ชื่อ 
 

 

      สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 โทรศัพท์ 02-4737000 ต่อ 1700-1707  

                            เว็บไซต์ : http://arcbs.bsru.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arcbs.bsru.ac.th/
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  3.11 ACS Publications เปนฐานขอมูลวารสารอิเลก็ทรอนิกสจาก The American ChemicalSociety เนนวาร

สารทางเคมีใหขอมูลบทความวารสารฉบับเต็มเฉพาะวารสารที่หองสมุดบอกรับตัวเลมเทานั้น โดยสามารถสืบคนไดทั้งฉบับป
จจุบันและยอนหลังทั้งหมด 

  3.12 ฐานขอมูลDCMS เปนฐานขอมูลที่มีบทความ งานวิจัยและวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโทและ 
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
ขอมูลติดตอ 02-473-7000 ตอ 1700,8301,8701   
เว็บไซต : http://arcbs.bsru.ac.th หรือ https://www.facebook.com/library.bansomdej/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการเข้าใช้บริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ 

 นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และบุคคลภายนอกท่ัวไป 

ระเบียบการเข้าใช้บริการ 

 1. ผู้เข้าใช้บริการทุกคนต้องแต่งกายสุภาพ ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ส าหรับ
บุคคลภายนอกต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 

 2. ผู้เข้าใช้บริการสามารถน ากระเป๋าสะพายหรือย่ามเข้ามาในส านักวิทยบริการฯ ได้ แต่เมื่อ
เจ้าหน้าท่ีขอตรวจต้องยินยอมให้ตรวจได้ทุกครั้ง 

 3. ไม่อนุญาตให้น าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในบริเวณท่ีอ่านหนังสือตามชั้น
ต่าง ๆ ยกเว้นพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาต 

4. ไม่ฉีก ท าลายหรือน าทรัพยากรสารสนเทศใด ๆ ออกจากส านักวิทยบริการฯ โดยไม่ผ่านการ
ยืมตามระบบ 

 5. การพูดคุยและการใช้โทรศัพท์ในการพูดคุย สามารถกระท าได้ภายใต้ความเหมาะสมโดยไม่
เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการท่านอ่ืน  

 6. ผู้ใช้ท่ีท าผิดระเบียบจะถูกด าเนินการดังนี้ 

  6.1 กรณีฉีก ท าลาย ทรัพยากรสารสนเทศใด ๆ จะถูกปรับเป็นจ านวน 3 เท่าของราคา
ทรัพยากรและถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กรณีเป็นบุคคลภายนอกจะถูกด าเนินคดีตาม
กฏหมายทันที 

  6.2 กรณีน าทรัพยากรสารสนเทศ ออกจากส านักวิทยบริการฯ โดยไม่ผ่านการยืมตาม
ระบบถือว่าเป็นการลักทรัพย์ จะถูกปรับเป็นจ านวน 10 เท่าของราคาทรัพยากรนั้น ๆ และตัดสิทธิ์การ
เป็นสมาชิก 1 ภาคเรียน รวมถึงจะถูกลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัยต่อไป กรณีเป็นบุคคลภายนอก
จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายทันที  

 

 

 

 

http://arcbs.bsru.ac.th/
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ใช้ตามไฟล์ที่พี่ต้นให้มาค่ะ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มด าเนินงานในชื่อ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูและ
สถาบันราชภัฏในปี พ.ศ.2538 ปัจจุบันส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ด าเนินการตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทและภารกิจที่ส าคัญตามกรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่ช่วยสร้างคุณภาพของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้าใจ
ในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือน ามาปรับให้เข้ากับสภาพวิถีชีวิตแบบไทยในสังคม
ปัจจุบัน และได้ก าหนดปรัชญาในการท างานท านุบ ารุง และสืบสานงานวัฒนธรรมไว้ดังนี้ “แหล่งรวมองค์
ความรู้ เปิดสู่โลกกว้าง สร้างเครือข่ายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมน าภูมิปัญญาท้องถิ่น” โครงการต่างๆ ที่
ส านักได้ด าเนินการมาตลอด อาทิ โครงการจัดกิจกรรมตามวันส าคัญต่างๆตามเทศกาล และ โครงการครู
อาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ที่จัดส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นครู
อาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภท 3 เดือน และประเภท 1 ปี 
ด าเนินการต่อเนื่องมา 16 ปีแล้ว กิจกรรมข้างต้นเป็นกิจกรรมที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทุกกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม 
และการท ากิจกรรมที่ท านุบ ารุงความเป็นไทยสืบไป นอกจากนี้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมยังได้จัดตั้ง “ศูนย์
กรุงธนบุรีศึกษา” ให้เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมในย่านฝั่งธนบุรี  ด าเนินโครงการวิจัยพ้ืนที่ด้าน
วัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนย่านกุฎีจีนและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง การจัดท าฐานข้อมูลและสร้างคลังความรู้ด้าน
วัฒนธรรมในมิติต่างๆ  เพื่อเปิดให้บริการศึกษาค้นคว้าแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ 

สถานที่ตั้ง  : อาคาร 150 ปีมหาบุรุษรัตนโนดม โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500  

เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th 

 

ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 

 ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ด าเนินจัดกิจกรรมและดูแล จัดบริการแนะแนวส าหรับนักศึกษาทุกคน มี 

 

 

 

การด าเนินการต่อผูล้ะเมิดระเบียบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 1. ผู้เข้าใช้บริการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบ จะถูกด าเนินการดังนี้ 

  - ตักเตือน 

  - เมื่อได้รับการตักเตือนแล้วยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จะถูกเชิญให้ออกจากห้องสมุด 

 2. ผู้ใช้บริการที่ฉีก ท าลาย หรือกระท าการใดๆ ที่ท าให้สิ่งพิมพ์หรือทรัพย์สินของส านักวิทย
บริการฯ ช ารุดเสียหาย จะถูกด าเนินการดังนี ้

  - ปรับ 3 เท่าของราคาหนังสือ 

  - ตัดสิทธิ์การใช้บริการ 1 ภาคการศึกษา ในกรณีที่เป็นสมาชิกห้องสมุด หรือตัดสิทธิ์การใช้บริการ
ห้องสมุดตลอดไปในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอก 

  - แจ้งคณะ ส านัก สถาบัน และ/หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อไป 

 3. ผู้ใช้บริการที่น าทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดออกไปภายนอกห้องสมุด โดยมิได้ยมื
ตามระเบียบการยืม(ลักทรัพย์) จะถูกด าเนินการดังนี้ 

  - ปรับ 3 เท่าของราคาหนังสือ 

  - ตัดสิทธิ์การใช้บริการ 1 ภาคการศึกษา ในกรณีที่เป็นสมาชิกห้องสมุด หรือตัดสิทธิ์การใช้บริการ
ห้องสมุดตลอดไปในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอก 

  - แจ้งคณะ ส านัก สถาบัน และ/หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อไป 

 

 

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มด าเนินงานในชื่อ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูและ
สถาบันราชภัฏในปี พ.ศ.2538 ปัจจุบันส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ด าเนินการตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทและภารกิจที่ส าคัญตามกรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่ช่วยสร้างคุณภาพของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้าใจ
ในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือน ามาปรับให้เข้ากับสภาพวิถีชีวิตแบบไทยในสังคม
ปัจจุบัน และได้ก าหนดปรัชญาในการท างานท านุบ ารุง และสืบสานงานวัฒนธรรมไว้ดังนี้ “แหล่งรวมองค์
ความรู้ เปิดสู่โลกกว้าง สร้างเครือข่ายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมน าภูมิปัญญาท้องถิ่น” โครงการต่างๆ ที่
ส านักได้ด าเนินการมาตลอด อาทิ โครงการจัดกิจกรรมตามวันส าคัญต่างๆตามเทศกาล และ โครงการครู
อาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ที่จัดส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นครู
อาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภท 3 เดือน และประเภท 1 ปี 
ด าเนินการต่อเนื่องมา 16 ปีแล้ว กิจกรรมข้างต้นเป็นกิจกรรมที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทุกกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม 
และการท ากิจกรรมที่ท านุบ ารุงความเป็นไทยสืบไป นอกจากนี้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมยังได้จัดตั้ง “ศูนย์
กรุงธนบุรีศึกษา” ให้เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมในย่านฝั่งธนบุรี  ด าเนินโครงการวิจัยพ้ืนที่ด้าน
วัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนย่านกุฎีจีนและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง การจัดท าฐานข้อมูลและสร้างคลังความรู้ด้าน
วัฒนธรรมในมิติต่างๆ  เพื่อเปิดให้บริการศึกษาค้นคว้าแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ 

 

 

 

สถานที่ตั้ง : อาคาร 150 ปีมหาบุรุษรัตนโนดม โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500 
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th 
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ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 

 ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ด าเนินจัดกิจกรรมและดูแล จัดบริการแนะแนวส าหรับนักศึกษาทุกคน มี
บริการอ่ืนๆดังต่อไปนี้  

1. บริการด้านทุนการศึกษา งานแนะแนว มีทุนการศึกษา หลากหลายประเภท แก่นักศึกษาที่สนใจ
เข้าขอรับทุน 

2. บริการให้ค าปรึกษา นักศึกษาผู้มีปัญหาต่างๆ ที่ต้องการผู้ให้ค าปรึกษา 
3. บริการจัดหางานท า เพ่ือช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางติดต่อเพ่ือช่วยเหลือ

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสม 
4. การเรียนและการฝึกวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์จะรายงานตัวเข้ารับการ

ฝึกฝนแต่ละปีการศึกษา  สามารถมาด าเนินเรื่องและกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวกับวิชาทหารได้ที่ ส านัก
กิจการนิสิตนักศึกษา  

 

 

    สถานที่ตั้ง :  อาคาร 1 ชั้น 2M โทรศัพท ์02-473-7000 ต่อ 1300 , 1301 
   เว็บไซต์ : http://dsad.bsru.ac.th 
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ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

 ส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็น
เอกภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในการ
สร้างสรรค์สังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้ ภารกิจ 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท 

 การด าเนินงานรับผิดชอบด้านควบคุมดูแล ประสานงาน บ ารุงรักษา วางแผนด้านระบบเครือข่าย 
ติดตั้ง ระบบคอมและเครือข่าย ปัจจุบันก าลังด าเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย 

ระบบสารสนเทศ 

 มีการให้บริการพ้ืนที่ในการจัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้พัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข รวมถึงเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ 
ประสานงานหลักในการจัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร(ERP) 
และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน (MIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

บริการวิชาการไอซีที 

 มุ่งที่จะพัฒนานิสิต นักศึกษา บุคลากร ได้ศึกษาเรียนรู้จากโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฎิบัติการ
เรื่องต่างๆ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความรู้และข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ  

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 ปัจจุบันส านักคอมพิวเตอร์มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 8 ห้อง แบ่งเป็นห้องที่ใช้ส าหรับ
จัดการเรียนการสอน 5 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอยบริการ 296 เครื่อง และห้องส าหรับให้บริการสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 3 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอยบริการอีก 176 เครื่อง 

บริการซ่อมบ ารุง 

 ส านักคอมพิวเตอร์จัดให้มีบุคลากรที่ช านาญการเฉพาะทางในด้านงานซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
การให้บริการปรึกษาปัญหาและซ่อมบ ารุงเครื่องของมหาวิทยาลัย 

   
 
  สถานที่ตั้ง  :  อาคาร 10 ชั้น 8 โทรศัพท ์02-473-7000 ต่อ 1722 , 1723     

เว็บไซต์ : http://cc.bsru.ac.th 

http://cc.bsru.ac.th/
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ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 

 ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และเป็นสื่อกลางไปยังองค์กรภายนอก เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ในอันที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ 
ประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือให้
การบริหารและการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดี ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน และระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้รับบริการ 
ประชาชน และสังคม 

2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆด้านระบบข้อมูล ฐานข้อมูล และสารสนเทศกลางของ 

มหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยเป็นสากล รวมทั้งการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อและเพ่ิมช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือรองรับการ 

ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
  สถานที่ตั้ง  :  อาคาร 2 ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1011 , 1115    
      เว็บไซต์ : http://prinfo.bsru.ac.th 

 

 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายที่ชัดเจนในการด าเนินงาน “ส่งเสริมมหาวิทยาลัย
สู่สากล” เพ่ีอท าหน้าที่เพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้านและภาษาอ่ืนๆ ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญ
ของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจภายนอก ทั้งยังส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพ การเรียนการสอนต่างประเทศและงานบริการให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่ภาษาต่างประเทศเป็น
สิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในแขนงต่างๆ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร พัฒนานักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับ
นานาประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรป ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส าคัญที่
ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง จึงได้จัดตั้ง “ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน” 

  
  สถานที่ตั้ง  :  อาคาร 10 ชั้น 3 โทรศัพท ์02-473-7000 ต่อ 1740 

      เว็บไซต์ : http://iaan.bsru.ac.th 

http://prinfo.bsru.ac.th/
http://iaan.bsru.ac.th/
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย โดยจัดบริการสนับสนุนทุนวิจัยแก่
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบริการสารสนเทศผลงานวิจัย การด าเนินงานหลักของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ประกอบไปด้วย ให้ค าปรึกษาด้านวิจัย ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัย บริการข้อมูลงานวิจัยต่างๆ และบริการเผยแพร่และถ่ายทอด
ผลงานวิจัย 
นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ดังนี้ 

 1. ให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนามีทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ส าหรับให้
ค าปรึกษาที่เก่ียวกับการวิจัยให้แก่นักศึกษา  

 2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย  นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคณะที่สังกัด หรือที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://research.bsru.ac.th 

3. บริการข้อมูลงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนามีห้องสมุดวิจัยเพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
งานวิจัย รวมทั้งการให้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ให้แก่นักศึกษาได้ใช้เป็นแหล่งสืบค้นและอ้างอิง 

4. บริการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย  ทางสถาบันวิจัยและพัฒนามีจัดเวทีประชุมทางวิชาการ
เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษาได้น าเสนอผลงาน  

 

  สถานที่ตั้ง  :  อาคาร 6 ชั้น 7 โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1600 
      เว็บไซต์ : http://research.bsru.ac.th 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจหลายสาขาวิชา และมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในและ
นอกประเทศ นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว สามารถเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาที่สนใจ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จนถึงระดับปริญญาเอก 

 

  สถานที่ตั้ง  :  อาคาร 11 ชั้น 5  โทรศัพท ์  02-473-7000 ต่อ 1810 , 1813      
เว็บไซต์ : http://grad.bsru.ac.th 

 

http://research.bsru.ac.th/
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ส านักโรงเรียนสาธิต (Office of Demonstration School) 
 

ส านักโรงเรียนสาธิตประกอบด้วยสามหน่วยงานย่อย  ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนประถมสาธิต   
และโรงเรียนมัธยมสาธิต   ส านักโรงเรียนสาธิตส่งเสริมและเร่งรัดการจัดการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ  โดยเน้นทักษะกระบวนการคิด  การแสวงหาความรู้    ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์   ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมใน
ท้องถิ่น    เป็นแหล่งทดลอง  ค้นคว้า  และวิจัย  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา 

 สำนักโรงเรียนสาธิตเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คือให้นักศึกษาได้สังเกตการสอนและฝึกสอน ก่อนที่จะ
ไปประกอบอาชีพจริง  และเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางด้านการศึกษา 
 
 

สถานที่ตั้ง  :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท ์  02-473-7000  
       โรงเรียนประถมสาธิต ต่อ 2104  โรงเรียนมัธยมสาธิต ต่อ  2600 

เว็บไซต์ :      โรงเรียนประถมสาธิต http://school.bsru.ac.th 
       โรงเรียนมัธยมสาธิต http://mattayom.bsru.ac.th 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school.bsru.ac.th/
http://mattayom.bsru.ac.th/
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ระเบียบข้อบงัคับและประกาศ 

ที่เก่ียวกับการลงทะเบียนและประเมินผล 

ส าหรับนักศกึษา ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย              

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และการผลิตบัณฑิต               
ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
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 และให้มีอ านาจในการออกประกาศ หรือค าสั่ง    
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดี                   
มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
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          หมวด ๑ 
         บททั่วไป 

 

  ข้อ ๕  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ให้ใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๖  จ านวนคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง              
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

          หมวด ๒ 
     การจัดการศึกษา 

 

ข้อ ๗  ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ  หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ซึ่งก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  

การจัดการศึกษามีสามลักษณะ ดังนี้ 
(๑) การจัดการศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการ หลักสูตรสาขาวิชาใด           

มีรายวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน เพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือ               
การฝึกภาคสนาม กรณีศึกษาหรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา การบริหารจัดการรายวิชาให้ถือเสมือนว่า 
เป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ 

(๒) การจัดการศึกษาภาคพิเศษ เป็นการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ 
(๓) การจัดการศึกษาลักษณะอ่ืนๆ เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด

จุดมุ่งหมาย รูปแบบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการจัดการศึกษาและ                
การส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของสภาวิชาการ และให้ท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๘  การคิดหน่วยกิต 
  (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง                   
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) การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

ข้อ ๙  จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกินแปดปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกินสิบสองปีการศึกษาส าหรับ  
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกินสิบปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกินสิบห้าปีการศึกษาส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

(๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต       
ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสี่ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกินหกปีการศึกษาส าหรับ     
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
  การนับระยะเวลาการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่        
เข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
  ข้อ ๑๐  โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้   

(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์                      
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้                                   
ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชา          
ศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา            
ที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์      
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม         
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  

การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น 
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  
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(๒) หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ดังนี้  

(๒.๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ  
รวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  

(๒.๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวด                    
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพก าหนด      
หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพก าหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎี          
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต  

 (๒.๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 
๔๒ หน่วยกิต ในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 

 (๒.๔) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 
๙๐ หน่วยกิต  

มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอก
และวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิต                   
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 
๓๐ หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 

(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัด 
หรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มีจ านวน      
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในทุกหมวดวิชาให้กับนักศึกษา         
ที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้  

             หมวด ๓ 
     การรับเข้าศึกษา 

 

ข้อ ๑๑  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตร

ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตร    
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา หรอืประกาศนียบัตรอ่ืนๆ        
ที่ เทียบเท่าขึ้นไปที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ส าหรับนักศึกษาต่างชาติต้องส าเร็จการศึกษา เทียบได้                
ในระดับเดียวกัน 

(๒) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา     
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
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(๓) มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนตามประกาศทีอ่ธิการบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ                 
การรับเข้าศึกษาในกรณีนอกเหนือจากที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติ ไว้ ตาม (๑) ให้เสนอ                       

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นการเฉพาะราย  

ข้อ ๑๒  การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 
(๑) มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจากผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนด      
หรือให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา  

(๒) มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา                 
หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีตามประกาศ
หรือรายละเอียดทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๓  นักศึกษา แบ่งออกเป็นสามประเภท ดังนี้ 
(๑) นักศึกษาภาคปกติ เป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา     

ในหลักสูตรปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในเวลาราชการ 
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษ เป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา              

ในหลักสูตรปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนนอกเวลาราชการ  
(๓ ) นักศึกษาสมทบ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัย               

รับให้ลงทะเบียนเรียนสมทบ หรือการท าวิจัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนหรือความตกลงร่วมมือทางวิชาการ               
กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ข้อ ๑๔  การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
(๑) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับย้ายนักศึกษาระดับปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน                 

ทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
(๒) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับย้าย โดยความเห็นชอบของคณะ และ 
(๓) คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับย้าย 

(๓.๑) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๑ และได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาก่อนแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 

(๓.๒) มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมโดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม        
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

(๓.๓) มีระยะเวลาที่ต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอีกไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา  
ส าหรับการนับระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรให้รวมเวลาเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วย 
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ข้อ ๑๕  การย้ายสาขาวิชาของนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) ต้องเป็นผู้เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 

สี่ภาคการศึกษาปกติ  และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาที่ยื่นค าร้องขอย้าย
สาขาวิชา   

(๒) ยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(๓) ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  ประธานสาขาวิชา และคณบดีในคณะเดิม

และต้องไดร้ับการอนุมัติจากประธานสาขาวิชาและคณบดีในคณะใหม่ตามล าดับ 
(๔) การขอย้ายสาขาวิชาในภาคเรียนใด เมื่อได้รับอนุมัติจะมีผลบังคับในภาคเรียนถัดไป 
นักศึกษาสามารถขอย้ายสาขาวิชาได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง และการขอย้ายสาขาวิชาไม่อาจใช้เป็นเหตุ              

ในการยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตตามที่ก าหนดในข้อ 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 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดการลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์

ข้างต้นก็อาจท าได้ โดยต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และต้องเรียนให้ครบ        
ตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา                       
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าและแนะแนวการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยถือข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน เรียน 
ดังนี้ 

(๑) การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย                          
การลงทะเบียนเรียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(๒) การถอนการลงทะเบียนเรียน ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาเพ่ิม-ถอนรายวิชาเท่านั้น               
การถอนรายวิชาจะไม่บันทึกผลการลงทะเบียนในใบรายงานผลการศึกษา 

(๓) การยกเลิกรายวิชา ให้กระท าภายหลังครบก าหนดระยะเวลาเพ่ิม-ถอน แต่ต้องด าเนินการ            
ให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาคอย่างน้อยสองสัปดาห์  
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(๔) ในกรณีที่มีความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการเรียนการสอน หรือจ ากัดจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งได้ 

(๕) การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ  
(๖) การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แล้ว 
 (๗) ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือมีข้อตกลงเฉพาะราย 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทน             
การลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชา    
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยกไ็ด้ 

             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 าหรับการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรและนับ            
หน่วยกิตในการส าเร็จการศึกษา ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษา              
ได้ค่าระดับคะแนน “F” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นวิชาเลือก หากได้ค่าระดับคะแนน 
“F” สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได้    

 (๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้ 
ระดับการประเมิน    ความหมายของผลการประเมิน 

 S (Satisfactory)   เป็นที่พอใจ 
 U (Unsatisfactory)   ไม่เป็นที่พอใจ  
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้เรียนเพ่ิม ตามข้อก าหนด
เฉพาะและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็น “U” นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน  

 (๓)  สัญลักษณ์อ่ืนๆ โดยไม่มคี่าระดับคะแนนและไม่ต้องนับหน่วยกิตเป็นตัวหารเฉลี่ย มีดังนี ้
(๓.๑) Au (Audit) หมายถึง การร่วมฟัง ใช้ส าหรับการบันทึกกรณี ดังนี้ 

(๓.๑.๑) ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต   
(๓.๑.๒) การปรับผลการเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไข          

ตามหลักสูตร เช่น การลงทะเบียนเรียนผิดล าดับวิชาในกลุ่มบุพวิชา 
(๓.๒) W (Withdraw) หมายถึง การยกเลิกวิชาเรียน ใช้ส าหรับการบันทึกกรณี ดังนี้ 

(๓.๒.๑) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนดเพ่ิม-ถอน               
ก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์  

(๓.๒.๒) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
(๓.๒.๓) รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 

(๓.๓) I (Incomplete) หมายถึง การรอผล ผู้สอนใช้ส าหรับบันทึกการประเมินผลการเรียน    
ที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษามีงานบางส่วนในรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือขาดสอบ 
นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมิน เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
หากเกินก าหนดให้ผู้สอนประเมินค่าระดับคะแนนตามคะแนนที่มีอยู่เมื่อสิ้นภาคเรียนดังกล่าว และส่ง ไปยัง
สาขาวิชาหรือภาควิชา แล้วแต่กรณี 

(๓.๔) Re (Regrade) หมายถึง การเรียนซ้ า ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเรียนซ้ า นักศึกษา
อาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่มีผลการเรียนค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ เพ่ือปรับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม โดยให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในครั้งที่มีผลการเรียนดีที่สุด ส่วนผลการเรียนในครั้งอ่ืน
ให้ผลการเรียนเป็น “Re”  

(๓.๕) P (Pass) หมายถึง ผ่าน ใช้ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน 

 ข้อ ๑๙  การมีสิทธิสอบปลายภาคเรียน ต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้ 
  (๑) มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  (๒) ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะที่จะอนุญาตให้มีสิทธิสอบ 

(๓) ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิสอบในรายวิชานั้น 
(๔) ผู้ไม่มีสิทธิสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “F”  
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ข้อ ๒๐ การหาระดับคะแนนเฉลี่ย 
(๑) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็นเลข

ทศนิยมสองต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่มีผลการเรียน “I” ยังไม่น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
(๒) กรณีสอบตก ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเปลี่ยนไปเรียนวิชาอ่ืนในรายวิชาเลือก โดยให้

นับหน่วยกิตท่ีสอบตกเป็นตัวหารเฉลี่ยด้วย 
(๓) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ ากับวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ใน

หลักสูตรเทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในครั้ งที่มีผลการเรียนดีที่สุด ส่วนผลการเรียน    
ในครั้งอ่ืนให้ผลการเรียนเป็น “Re” โดยไม่ต้องนับหน่วยกิตเป็นตัวหารเฉลี่ย 

             หมวด ๖ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 

ข้อ ๒๑  การเทียบโอนผลการเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ทั้งจากการศึกษา        
ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

การขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

 

ข้อ ๒๒  การเทียบโอนผลการเรียนแบ่งออกเป็นสามลักษณะ ดังนี้ 
(๑) การโอนผลการเรียนเป็นการน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษา 

จากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
(๒) การยกเว้นการเรียนเป็นการน าหน่วยกิตของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน

ที่เคยศึกษามาแล้วซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร  
ของมหาวิทยาลัยและอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้  โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

(๓) การประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์ เป็นการน าความรู้และประสบการณ์ 
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอบรม หรือประสบการณ์การท างาน มาขอประเมิน
เทียบกับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือขอยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก 

 

ข้อ ๒๓  รายวิชาที่จะน ามาโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน ต้องสอบได้หรือเคยศึกษา
มาแล้วไม่เกินสิบปีนับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน               
ถึงวันที่เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกให้ยกเว้น                
การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปทั้งหมด โดยไม่น าเงื่อนไขตามวรรคแรกมาพิจารณา ทั้งนี ้            ให้
นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
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ข้อ ๒๔  ผู้มีสิทธิได้รับโอนผลการเรียน ได้แก่ ผู้ที่ศึกษาหรือเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย                 
และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วกลับเข้ามาศึกษาใหม่  
(๒) เป็นผู้ที่เปลี่ยนสภาพจากการศึกษา จากนักศึกษาภาคปกติเป็นภาคพิเศษ หรือนักศึกษา               

ภาคพิเศษเป็นภาคปกติ 
(๓) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วและกลับเข้ามาศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี  
(๔) คุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  

ข้อ ๒๕  การโอนผลการเรียนตามข้อ ๒๒ มีเงื่อนไข ดังนี้ 
(๑) นักศึกษามีสิทธิโอนผลการเรียนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และจ านวนหน่วยกิตที่ได้รับ  

การโอนรวมแล้วต้องไม่เกินสามในสี่ของหลักสูตร และเมื่อได้รับการโอนผลการเรียนแล้วต้องมีเวลาศึกษา     
อยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 

(๒) การโอนผลการเรียนให้ได้รับค่าระดับคะแนนเดิม 

ข้อ ๒๖  ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นการเรียน ได้แก่    
(๑) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(๒) ผู้ที่ย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ข้อ ๒๗  การยกเว้นการเรียนตามข้อ ๒๖ มีเงื่อนไข ดังนี้ 
(๑) เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทาในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
(๒) เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมน้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ   
(๓) เป็นรายวิชาที่สอบไดไมต่ ากว่าระดับคะแนน “C” หรือค่าระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเทา 
(๔) จ านวนหน่วยกิตที่ขอยกเว้น ต้องไมเกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร                  

ที่รับยกเว้น  
(๕) รายวิชาที่ขอยกเว้นจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไมน ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษรย่อ “P”  

ข้อ ๒๘  นักศึกษาผู้ขอโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษาแรกเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๙  การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียน หรือยกเว้น          
การเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

(๑) นักศึกษาประเภทลงทะเบียนเต็มเวลา ให้นับจ านวนหน่วยกิต ๒๒ หน่วยกิต                         
เป็นหนึ่งภาคการศึกษา หากหน่วยกิตท่ีเหลือเกิน ๑๑ หน่วยกิต ให้นับเป็นหนึ่งภาคการศึกษา 
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(๒) นักศึกษาประเภทลงทะเบียนไม่ เต็มเวลา ให้นับจ านวนหน่วยกิต ๙ หน่วยกิต                         
เป็นหนึ่งภาคการศึกษา หากหน่วยกิตท่ีเหลือเกิน ๔ หน่วยกิต ให้นับเป็นหนึ่งภาคการศึกษา 

  ข้อ ๓๐  การยกเว้นผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษา                
ในระบบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) นักศึกษาผู้มีสิทธิเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ ต้องมีความรู้
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส าหรับการขอยกเว้นการเรียนระดับปริญญาตรี  

(๒) การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบมหาวิทยาลัย ต้องก าหนด
วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การตัดสินของ            
การประเมินในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  

(๓) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน “C” หรือค่าระดับคะแนน ๒.๐๐ 
หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา         แต่
จะไม่ใหค้่าระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

(๔) การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน เช่น การทดสอบมาตรฐาน
(standardized tests) ใหบันทึก “CS” (credits from standardized tests) การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบ
มาตรฐาน (non-standardized tests) ให้บันทึก “CE” (credits from exam)  การประเมินการศึกษาหรือ
อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  (evaluation of non-sponsored training) ให้บันทึก 
“CT” (credits from training) และการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บันทึก “CP” (credits from 
portfolio) เป็นต้น 

(๕) การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้เทียบหน่วยกิตรวมกันได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบ 
ทั้งนี ้ให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนในลักษณะอ่ืนๆ ด้วย  

(๖) นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา    
(๗) นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบไม่มีสิทธิ

ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

ข้อ ๓๑  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดสาขาวิชาใหม่ จะเทียบโอนหรือขอย้ายสาขาวิชาเข้าศึกษา
ได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

ข้อ ๓๒  การเทียบโอนผลการเรียน ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   

ข้อ ๓๓  ผู้ได้รับการโอนผลการเรียนมีสิทธิที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม ทั้งนี้  เป็นไปตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยว่าด้วยคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยม แต่ผู้ที่ได้รับ
การยกเว้น การเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
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             หมวด ๗ 
  การส าเร็จการศึกษา 

 

ข้อ ๓๔  การขอส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด
ด าเนินการแจ้งขอส าเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

ข้อ ๓๕  ระยะเวลาส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี)  

(๑.๑) การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ 
และใช้เวลาศึกษาไม่เกินแปดปีการศึกษา 

(๑.๒) การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสิบสี่ภาคการศึกษาปกติ 
และใช้เวลาศึกษาไม่เกินสิบสองปีการศึกษา 

(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี)  
(๒.๑) การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ 

และใช้เวลาศึกษาไม่เกินสิบปีการศึกษา 
(๒.๒) การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสิบเจ็ดภาคการศึกษาปกติ  

และใช้เวลาศึกษาไม่เกินสิบห้าปีการศึกษา 
(๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  

(๓.๑) การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสี่ภาคการศึกษาปกติ 
และใช้เวลาศึกษาไม่เกินสี่ปีการศึกษา 

(๓.๒) การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ 
และใช้เวลาศึกษาไม่เกินหกปีการศึกษา 

การนับเวลาการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
รวมภาคการศึกษาที่มีการพักการเรียนด้วย 

ข้อ ๓๖  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ความประพฤติดี อันเป็นเกียรติและศักดิ์                 

ของนักศึกษา และไม่เคยได้รับโทษทางจริยธรรมที่ไม่ให้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๒) สอบได้รายวิชาต่างๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบตามหลักสูตร   
(๓) ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
(๔) มีระยะเวลาเรียน และสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๕ 
(๕) ไม่ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือเงินอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
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(๖) ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา         
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือผ่านการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

ข้อ ๓๗  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับนี้ ส าหรับผู้ที่จะไดร้ับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป และส าหรับผู้ที่จะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง   
ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ 

(๒) ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญา  
หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบหลักสูตรโดยได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในกรณีที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม     
จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

(๓) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ ากว่า “C” เว้นแต่ในกรณีท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๐ ขึ้นไป 
แต่มีบางรายวิชาได้ค่าระดับคะแนน “D+” หรือ “D” ให้ได้รับเกียรตนิิยมอันดับสอง 

(๔) ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ า (Re) หรือได้ผลการเรียนเป็น “U” 
 (๕) นักศึกษาที่มีการยกเว้นการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนและการเทียบโอนความรู้               

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) ย้ายไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
(๔) ไม่มาลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพักการศึกษา

ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ เมื่อมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษา              
ที่พ้นสภาพกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ โดยช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา แต่ต้องขอคืน
สภาพนักศึกษาภายใน ๒ ปี นับจากวันที่พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าวนักศึกษาต้องมีระยะเวลา
การศึกษาไม่เกินก าหนดตามข้อ ๓๕ 

(๕) ถูกให้ออกหรือถูกไล่ออกจากการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา 

(๖) เนื่องมาจากการประเมินผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนด ดังนี้ 

(๖.๑) การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาแรก และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที ่๒ ของทุกปีการศึกษาถัดไป 

(๖.๒) การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา กรณีหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง                    
เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ กรณีหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี)       
เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๗ กรณีหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี)           
เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที ่๙  

 (๖.๓) ใช้ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนดตามข้อ ๓๕ 
(๗) ใช้หลักฐานเท็จหรือปลอม หรือแจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ใช้ในการพิจารณา

รับเข้าเป็นนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะด าเนินการถอนถอดรายวิชาและผลการเรียนที่เคยได้รับทั้งหมด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ศิโรจน์  ผลพันธิน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ระเบียบข้อบงัคับ 

และประกาศที่เก่ียวกับการเงิน 
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นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี พ.ศ. 2560 

ให้ใช้ระเบียบมหาวทิยาลัย 

ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี ้
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  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 
--------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547         
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิต นักศึกษา ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “นิสิต” หมายถึง ผู้ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเต็มเวลา 
 “นักศึกษา” หมายถึง ผู้ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานอกเวลา 
 “เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ และผลประโยชน์ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งเงินอ่ืนใด
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ 
 5.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  5.1.1 ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ภาคเรียนละ     1,500.- บาท 
  5.1.2 ค่าบ ารุงคณะ ส านัก สถาบัน ภาคเรียนละ  1,000.- บาท 
  5.1.3 ค่าลงทะเบียนรายวิชา 
  1) รายวิชาบรรยาย ภาคปกติ     หน่วยกติละ 100.- บาท 
   ภาคพิเศษ หน่วยกติละ 200.- บาท 
         2) รายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ  ภาคปกติ      หน่วยกติละ 150.- บาท 
   ภาคพิเศษ หน่วยกติละ 300.- บาท 
  5.1.4 ค่าบ ารุงห้องสมุด ภาคเรียนละ   200.- บาท 
  5.1.5 ค่ากิจกรรม ภาคเรียนละ   300.- บาท 
  5.1.6 ค่าบ ารุงกีฬา ภาคเรียนละ    200.- บาท 
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  5.1.7 ค่าบ ารุงห้องพยาบาล ภาคเรียนละ  200.- บาท 
  5.1.8 ค่าบริการสารสนเทศทางทะเบียน ภาคเรียนละ   200.- บาท 
  5.1.9 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนละ   300.- บาท 
  5.1.10 ค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศ 
   และสาธารณูปการ ภาคเรียนละ   400.- บาท 
 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ 5.1.5, 5.1.6 และ 5.1.10 ให้เป็นเงินฝากถอนคืน
น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เก่ียวข้อง 
  5.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เรียกเก็บครั้งเดียว) 
  5.2.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร  200.- บาท 
  5.2.2 ค่าข้ึนทะเบียน  - นิสิตใหม ่    200.- บาท 
      - นักศึกษาใหม่    500.- บาท 
  5.2.3 ค่าออกบัตรประจ าตัวนิสิต นักศึกษา     100.- บาท 
  5.2.4 ค่าจัดบริการและสวัสดิการแก่นิสิต นักศึกษาใหม่ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
  5.3 ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา  เช่นเทคนิคการแพทย์ คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม วิศวกรรม เป็นต้น ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  5.4 ค่าบ ารุงสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการ (ค่าบ ารุงศูนย์ให้การศึกษา) ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  เงินบ ารุงสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการ (ค่าบ ารุงศูนย์ให้การศึกษา) ให้เป็นเงินฝากถอนคืน 
โดยให้ผู้อ านวยการสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการ (ศูนย์ให้การศึกษา) ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ             
และประกาศมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวกับเงินค่าบ ารุงสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการ  (ค่าบ ารุงศูนย์         
ให้การศึกษา) 
  5.5 ค่าประกันของเสียหาย       300.- บาท 
  เงินค่าประกันของเสียหายให้ เป็นเงินฝากถอนคืน มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่นิสิตนักศึกษา ที่มิได้
ท าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และต้องมายื่นค าร้องขอคืนภายในหกเดือน นับจากวันส าเร็จการศึกษา
หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษา หากไม่มาด าเนินการภายในก าหนด ให้โอนเงินเข้าเป็นเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
  5.6 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
  5.6.1 ค่าออกเอกสารรับรองต่าง ๆ ทุกรายการฉบับละ    100.- บาท 
  5.6.2 ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนหรือจะใช้ค าว่า “จองวิชาเรียน” ล่าช้ากว่าก าหนด 
ไม่เกินเจ็ดวัน วันละ 20.- บาท เกินจากเจ็ดวันให้เสียค่าปรับ     200.- บาท 
  5.6.3 ค่าปรับการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตรเกินสามเดือน 
นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ   500.- บาท 
  5.6.4 ค่าปรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า วันละ    20.- บาท 
แต่ทั้งนี้เมื่อรวมค่าปรับแล้วต้องไม่เกินภาคเรียนละ       500.- บาท 
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  5.6.5 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษากรณีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนละ                  1,500.- บาท 
  5.6.6 ค่าปรับกรณียื่นค าร้องขอจบการศึกษาเกินสามสิบวัน นับจากวันเปิด           
ภาคเรียน           200.- บาท 
  5.6.7 ค่าปรับการส่งหนังสือหรือสื่อการศึกษาล่าช้า วันละ     10.- บาท 
  5.6.8 ค่าธรรมเนียมขอสอบปลายภาคเนื่องจากขาดสอบ วิชาละ  100.- บาท 
โดยให้ยื่นค าร้องภายในสามสัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคเรียน หากเกินก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  5.6.9 ค่าโอน เทียบ โอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  
  5.6.10 ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต              1,000.- บาท 

 ข้อ 6. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามข้อ 5.1 5.2 5.3 และ 5.4 ในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด       
แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หากเกินก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีหรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ 7. การเรียกเก็บเงินตามข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บเงินเป็นแบบเหมาจ่ายได้ โดยให้จัดท า
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 8. อธิการบดีอาจผ่อนผันการช าระเงินตามข้อ 6. ได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน นับจากวันครบ
ก าหนดตามข้อ 6. และต้องช าระค่าปรับตามข้อ 5.6.4 และเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาแล้ว นิสิต นักศึกษา          
มิได้ด าเนินการดังกล่าวจะไม่มีผลการเรียนในภาคเรียนนั้น และนักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
ตามข้อ 5.6.5 
 ข้อ 9. กรณีนิสิต นักศึกษา ลาออกจากมหาวิทยาลัยภายในยี่สิบวัน นับจากวันเปิดภาคเรียน          
ให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
 ข้อ 10. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามระเบียบนี้โดยใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 11. ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาภาคปกติโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบในการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติครั้งแรก 
 ข้อ 12. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหา ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  28  มกราคม  พ.ศ. 2551 

 

พรชัย  มาตังคสมบัติ 
 

(ศาสตราจารย์พรชัย  มาตังคสมบัติ) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ส าหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
--------------------------- 

 

 ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ข้อ 7) ให้มหาวิทยาลัยประกาศเรียกเก็บ      
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 โดยให้เก็บแบบเหมาจ่ายได้ 
แตกต่างออกไปตามลักษณะสาขาวิชา  โดยความหมายของนิสิตและนักศึกษาเป็นดังนี้ 

“นิสิต”  หมายถึง  ผู้ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเต็มเวลา 
“นักศึกษา”  หมายถึง  ผู้ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานอกเวลา 

ตามระเบียบที่อ้างถึง และอาศัยอ านาจอธิการบดีตาม ข้อ 12 ในระเบียบดังกล่าว และอ านาจอธิการบดี 
ตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศให้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังต่อไปนี้ 

 

1. การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า  
สาขาวิชา นิสิต นักศึกษา 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 48,500.- บาท - 
แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 25,700.- บาท 24,700.- บาท 
เคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชีววิทยา       
เคมีอุตสาหกรรม นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์  สาธารณสุขศาสตร์  ดนตรีตะวันตก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การ
สื่อสารมวลชน วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) ศิลปศึกษา(5 ปี) ดนตรีตะวันตกศึกษา (5 ปี) ดนตรีไทยศึกษา 
(5 ปี) ฟิสิกส์ (5 ปี) เคมี (5 ปี) ชีววิทยา (5 ปี) 

15,600.- บาท 14,600.- บาท 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
คณิตศาสตร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและ    
โลจิสติกส์  ภาษาอังกฤษ ผู้ประกอบการอาหาร การท่องเที่ยว ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ นาฏยศิลป์ 
นิติศาสตร์ ดนตรีไทย การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การประกอบการธุรกิจ            
การจัดการโลจิสติกส์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ (5 ปี) คอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ประถมศึกษา (5 ปี) การศึกษาปฐมวัย (5 
ปี) พลศึกษา  (5 ปี) สังคมศึกษา (5 ปี) ภาษาอังกฤษ (5 ปี)ภาษาไทย (5 ปี) นาฏยศิลป์ศึกษา (5 ปี) 
จิตวิทยา 

13,500.- บาท 12,500.- บาท 
 
 
 
 
  
 

ภาษาจีน ภาษาไทย สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก               
รัฐประศาสนศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

12,500.- บาท 
 

11,500.- บาท 
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2. การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนถัดไป เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

3. การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ของนิสิตและนักศึกษา นับจากเข้ารับการศึกษา      
ให้ช าระตามจ านวนภาคเรียนในตารางข้างล่างนี้ 

 

 หลักสูตร  4  ปี หลักสูตร  5  ปี หลักสูตร (ต่อเนื่อง)  

ส าหรับนิสิต 7  ภาคเรียน 9  ภาคเรียน 4  ภาคเรียน 

ส าหรับนักศึกษา 14  ภาคเรียน 17  ภาคเรียน 8  ภาคเรียน 
 

โดยจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
ค านวณค่าหน่วยกิตในแต่ละภาคเรียน เงินส่วนต่างให้ถือว่าเป็นเงินบ ารุงการศึกษา ส าหรับการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายหลังจากภาคเรียนที่ก าหนดให้ช าระตามที่ลงทะเบียนเรียนและด าเนินกา ร
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการ
จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2551   

4. กรณีนิสิตหรือนักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินการรับ
สมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่สมบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ช าระ
ไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 

5. ค่าใช้จ่ายต่างๆทุกประเภท มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2551  ประกอบด้วย  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าประกันของเสียหาย   

6. การช าระเงินตามประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่นิสิต – นักศึกษา ที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 และ
เป็นการช าระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย โดยการลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตร กรณีมีการลงทะเบียน
รายวิชาที่เป็นบุพวิชา (Prerequisite)  รายวิชาแก้ จ. รายวิชาเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรรวมอยู่ด้วย ให้นิสิต
หรือนักศึกษาช าระค่าหน่วยกิต 

รายวิชาที่เป็นบุพวิชา  (Prerequisite) หรือ รายวิชาแก้ จ. รายวิชาเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรเพ่ิมเติม ส าหรับ
การพักการเรียนให้ช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิตหรือนักศึกษาตามระเบียบฯ และไม่นับรวมเป็นภาคเรียนใน
การช าระค่าธรรม เนียมแบบเหมาจ่าย 

 7. ในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้ประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี และให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 

 

 

ลินดา เกณฑ์มา 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 

อธิการบดี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ที ่ ช่ือหลักสูตร นิสิต นักศึกษา 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 ว ิทยาการคอมพิวเตอร ์ 10,100 10,600 
2 ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9,900 10,400 
3 เกษตรและเทคโนโลยกีารเกษตร 10,000 10,500 
4 เคม ี 11,800 12,300 
5 คณิตศาสตร ์ 9,700 10,200 
6 ออกแบบผลิตภ ัณฑ์อุตสาหกรรม 10,000 10,500 
7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9,800 10,300 
8 จุลชีวว ิทยา 12,000 12,500 
9 ฟ ิสิิกส ์ 9,800 10,300 
10 เทคโนโลยีคอมพ ิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส ์ 12,100 12,600 
11 แอนิเมชั่นและมลัตมิีเดยี 22,100 22,600 
12 อาชีวอนามัยและความปลอดภ ัย 12,000 12,500 
13 ชีวว ิทยา 11,800 12,300 
14 ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 10,100 10,600 
15 เคมีอุตสาหกรรม 11,800 12,300 
16 นว ัตกรรมการจดัการเกษตรและซพัพลายเชน 11,700 12,200 
17 เทคนิคการแพทย ์ 22,200 22,700 

 เทคโนโลยบี ัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9,800 10,300 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี)   
1 ว ิศวกรรมไฟฟ ้าเครื่องกลการผลิต 12,200 12,700 
2 ว ิศวกรรมเครื่องมือและแม่พ ิมพ ์ 11,900 12,400 

 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 การจัดการว ิศวกรรมการผลติและโลจสิติกส ์ 9,900 10,400 

 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 สาธารณสุขศาสตร ์ 12,000 12,500 

 แพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 การแพทย์แผนไทย 22,200 22,700 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 ภาษาอังกฤษ 9,800 10,300 
2 ภาษาจีน 8,800 9,300 
3 ภาษาไทย 8,700 9,200 
4 สังคมศาสตรเ์พื่อการพ ัฒนา 8,700 9,200 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ที ่ ช่ือหลักสูตร นิสิต นักศึกษา 

5 ภาษาและว ัฒนธรรมเอเซียตะว ันออก 8,700 9,200 
6 ผู้ประกอบการอาหาร 9,900 10,400 
7 การท ่องเที่ยว 10,000 10,500 

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
1 ออกแบบกราฟ ิกและอินโฟร ์ 10,100 10,600 
2 นาฏยศิลป ์ 10,200 10,700 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลกัสุตร 4 ปี)   
1 รัฐประศาสนศาสตร ์ 8,700 9,200 

 นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 นิติศาสตร ์ 9,700 10,200 

 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
1 ดนตรตีะว ันตก 11,900 12,400 
2 ดนตรไีทย 9,900 10,400 

 บัญชีบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ปี)   
1 การบ ัญช ี 9,700 10,200 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 การจัดการธ ุรกิจระหว ่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 45,000 45,500 
2 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 9,700 10,200 
3 การตลาด 9,700 10,200 
4 คอมพ ิวเตอร์ธ ุรกิจ 11,900 12,400 
5 การประกอบการธ ุรกิจ 9,800 10,300 
6 การประกอบการธ ุรกิจ (โครงการความร่วมมือกับบริษ ัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด) 9,900 10,300 
7 การจัดการโลจิสติกส ์ 9,700 10,200 

 นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 การโฆษณาและธ ุรกิจบนัเทงิ 10,000 10,500 
2 การประชาสัมพ ันธc ์และการสื่อสารองค์การ 9,800 10,300 
3 การสื่อสารมวลชน 12,000 12,500 
4 ภาพยนตร์และดิจิท ัลมีเดยี 22,000 22,500 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 เศรษฐศาสตร ์ 9,700 10,200 

 ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)   
1 คณิตศาสตร ์ 9,700 10,400 
2 คอมพ ิวเตอร์ศึกษา 9,900 10,600 
3 ชีวว ิทยา 11,800 12,400 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ที ่ ช่ือหลักสูตร นิสิต นักศึกษา 

4 เคม ี 11,900 12,500 
5 ฟ ิสิิกส ์ 11,700 12,400 
6 ประถมศึกษา 10,000 10,700 
7 การศึกษาปฐมว ัย 9,900 10,500 
8 ว ิทยาศาสตร์ทั่วไป 12,000 12,600 
9 พลศึกษา 9,900 10,600 
10 ศิลปศึกษา 11,900 12,600 
11 สังคมศึกษา 10,000 10,700 
12 ภาษาอังกฤษ 10,000 10,600 
13 ภาษาไทย 9,900 10,600 
14 นาฏยศิลปศ์ิกษา 9,900 10,600 
15 ดนตรตีะวนัตกศึกษา 11,900 12,600 
16 ดนตรไีทยศึกษา 12,000 12,500 

 ครศุาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 การประเมินผลและว ิจัยทางการศกึษา 8,900 9,400 
2 จิตว ิทยา 9,700 10,200 
3 เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 9,000 9,500 
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นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี พ.ศ. 2561 

ให้ใช้ระเบียบมหาวทิยาลัย 

ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี ้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อน ามาใช้กับนักศึกษา

ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 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 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ทั้งประเภทการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

“ภาคปกติ” หมายความว่า การศึกษาในเวลาราชการ 
“ภาคพิเศษ” หมายความว่า การศึกษานอกเวลาราชการ 

ข้อ ๔  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๕  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   ๕.๑.๑ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย                     ภาคเรียนละ   ๒,๕๐๐.- บาท 
   ๕.๑.๒ ค่าบ ารุงคณะ ส านัก สถาบัน                  ภาคเรียนละ   ๑,๐๐๐.- บาท 
   ๕.๑.๓ ค่าลงทะเบียนรายวิชา 
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         ๑) รายวิชาภาคทฤษฎี      ภาคปกติ หน่วยกิตละ ๑๐๐.- บาท 
               ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ ๒๐๐.- บาท 

       ๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ    ภาคปกติ หน่วยกิตละ ๑๕๐.- บาท 
               ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ ๓๐๐.- บาท 
   ๕.๑.๔ ค่าบ ารุงห้องสมุด    ภาคเรียนละ ๒๐๐.- บาท 

๕.๑.๕ ค่ากิจกรรม    ภาคเรียนละ ๓๐๐.- บาท 
   ๕.๑.๖ ค่าบ ารุงกีฬา    ภาคเรียนละ ๒๐๐.- บาท 
   ๕.๑.๗ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล   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 โดยน าไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค ์ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เก่ียวข้อง 
  ๕.๒ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
   ๕.๒.๑ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

๕.๒.๒ ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่     ภาคปกติ   ๒๐๐.- บาท 
      ภาคพิเศษ   ๕๐๐.- บาท 

   ๕.๒.๓ ค่าออกบัตรประจ าตัวนักศึกษา    ๑๐๐.- บาท
   ๕.๒.๔ ค่าจัดบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาใหม่ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  ๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ภาคเรียนละ ๕๐๐.- บาท 
  ๕.๔ ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย                    
  ๕.๕ ค่าบ ารุงศูนย์ให้การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๕.๖ ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๕.๗ ค่าประกันของเสียหาย      ๓๐๐.- บาท 
               เงินค่าประกันของเสียหาย ให้เป็นเงินฝากถอนคืน มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่นักศึกษาที่มิได้            
ท าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และต้องมายื่นค าร้องขอคืนภายใน ๖ เดือน นับจากวันส าเร็จการศึกษา               
หรือ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่มาด าเนินการภายในก าหนด ให้โอนเงินเข้าเป็นเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
  ๕.๘ ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
 ๕.๘.๑ ค่าเอกสารรับรองต่าง ๆ ทุกรายการ ฉบับละ   ๑๐๐.- บาท
 ๕.๘.๒ ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าก าหนด    ภาคเรียนละ  ๒๐๐.- บาท 
 ๕.๘.๓ ค่าปรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า วันละ        ๕๐.- บาท 
แต่ทั้งนี้เมื่อรวมค่าปรับแล้วต้องไม่เกินภาคเรียนละ ๑,๐๐๐.- บาท 
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   ๕.๘.๔ ค่าปรับการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตรเกินสามเดือน  
นับจากวันที่พระราชทานปริญญาบัตร       ๕๐๐.- บาท
  
  ๕.๘.๕ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษากรณีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 
        ภาคเรียนละ   ๒,๕๐๐.- บาท 
  ๕.๘.๖ ค่าปรับกรณียื่นค าร้องขอจบการศึกษาเกินก าหนดจากประกาศของปฏิทินวิชาการ
         ภาคเรียนละ ๒๐๐.- บาท 
  ๕.๘.๗ ค่าปรับการส่งคืนหนังสือหรือสื่อการศึกษาล่าช้า ให้เป็นไปตามประกาศ                     
ของมหาวิทยาลัย 
  ๕.๘.๘ ค่าโอน เทียบโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศ                       
ของมหาวิทยาลัย 
  ๕.๘.๙ ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต             ๑,๐๐๐.- บาท 

  ข้อ ๖  การช าระเงินตามข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๗ ให้ช าระในวันที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

  ข้อ ๗  การเรียกเก็บเงินตามข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๕ มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บเงินเป็นแบบเหมาจ่ายได้ 
โดยให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  

  ข้อ ๘  อธิการบดีอาจผ่อนผันการช าระเงินตามข้อ ๖ ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วัน       
ครบก าหนด และต้องช าระค่าปรับตามข้อ ๕.๘.๓ เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาแล้ว นักศึกษามิได้ด าเนินการดังกล่าว 
จะไม่มีผลการเรียนในภาคเรียนนั้น และนักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

  ข้อ ๙  ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับช าระจากนักศึกษาไว้แล้ว มหาวิทยาลัย
จะไมค่ืนให้นักศึกษาไม่ว่าในกรณีใดๆ 

  ข้อ ๑๐  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามระเบียบนี้โดยใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๑๑  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติ         
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

  ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

        ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
------------------------------------------------------- 

 

 ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ข้อ 7) ให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยให้เก็บแบบเหมาจ่ายได้ แตกต่างออกไปตามลักษณะสาขาวิชา  โดยความหมาย
ของในประกาศนี ้

 “นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ทั้งประเภทการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา   

“ภาคปกติ”  หมายความว่า  การศึกษาในเวลาราชการ 
“ภาคพิเศษ”  หมายความว่า  การศึกษานอกเวลาราชการ 

ตามระเบียบที่อ้างถึง และอาศัยอ านาจอธิการบดีตาม ข้อ 11 ในระเบียบดังกล่าว และอ านาจอธิการบดี 
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 เคมีอุตสาหกรรม นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแมพิมพ ์ สาธารณสุขศาสตร์ ดนตรีตะวันตก 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสื่อสารมวลชน วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) ศิลปศึกษา(5 ปี) ดนตรีตะวันตก
ศึกษา (5 ปี) ดนตรีไทยศึกษา (5 ปี) ฟิสิกส์ (5 ปี) เคมี (5 ปี) ชีววิทยา (5 ปี) 

17,000.- บาท 16,000.- บาท 

สาขาวิชาอ่ืนๆ 15,000.- บาท 14,000.- บาท 
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2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนถัดไป เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

3. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของนักศึกษา นับจากเข้ารับการศึกษา ให้ช าระตามจ านวน
ภาคเรียนในตารางข้างล่างนี้ 

 

นักศึกษา หลักสูตร  4  ปี หลักสูตร  5  ปี หลักสูตร (ต่อเนื่อง)  
ภาคปกติ 7  ภาคเรียน 9  ภาคเรียน 4  ภาคเรียน 
ภาคพิเศษ 14  ภาคเรียน 17  ภาคเรียน 8  ภาคเรียน 

 

     โดยจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การค านวณค่า
หน่วยกิตในแต่ละภาคเรียน เงินส่วนต่างให้ถือว่าเป็นเงินบ ารุงการศึกษา ส าหรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ายหลังจากภาคเรียนที่ก าหนดให้ช าระตามที่ลงทะเบียนเรียนและด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

4. กรณีนักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินการรับสมัคร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่สมบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่   
ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 

5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทุกประเภท มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง และค่าประกันของเสียหาย   

6. การช าระเงินตามประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 และเปน็การ
ช าระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย โดยการลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตร กรณีมีการลงทะเบียนรายวิชา   
ที่เป็นบุพวิชา (Prerequisite)  รายวิชาแก้ จ. รายวิชาเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรรวมอยู่ด้วย ให้นักศึกษา
ช าระค่าหน่วยกิตรายวิชาที่เป็นบุพวิชา  (Prerequisite) หรือ รายวิชาแก้ จ. รายวิชาเรียนนอกเหนือจาก
หลักสูตรเพ่ิมเติม ส าหรับการพักการเรียนให้ช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบฯ และไม่นับรวม
เป็นภาคเรียนในการช าระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 

 7. ในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้ประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี และให้ถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 3 มกราคม   พ.ศ. 2561 

 

ลินดา เกณฑ์มา 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 
อธิการบดี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

 

ที ่ ช่ือหลักสูตร นิสิต นักศึกษา 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 11,400 11,900 
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการอาหาร 11,200 11,700 
3 เกษตรและเทคโนโลย ีการเกษตร 11,300 11,800 
4 เคม ี 13,100 13,600 
5 คณิตศาสตร ์ 11,000 11,500 
6 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 11,300 11,800 
7 เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร 11,100 11,600 
8 จ ุลชีววิทยา 13,300 13,800 
9 ฟิสิกส ์ 11,100 11,600 
10 เทคโนโลย ีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส ์ 13,400 13,900 
11 แอนิเมชั่นและดจิ ิทัลมีเดีย 23,400 23,900 
12 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 13,300 13,800 
13 ชีววิทยา 13,100 13,600 
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสี ิ่งแวดล้อม 11,400 11,900 
15 เคมีอุตสาหกรรม 13,100 13,600 
16 นวัตกรรมการจ ัดการเกษตรและซพัพลายเชน 13,000 13,500 
17 เทคนิคการแพทย ์ 23,500 24,000 

 เทคโนโลยีบณัฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)   
1 เทคโนโลยอีิตสาหกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง) 11,100 11,600 

 เทคโนโลยีบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 เทคโนโลย ีอตุสาหกรรม 11,100 11,600 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี)   
1 วิศวกรรมไฟฟ้าเคร ื่องกลการผลิต 13,500 14,000 
2 วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม ่พิมพ์ 13,200 13,700 

 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 การจ ัดการวิศวกรรมการผลติและโลจ ิสติกส ์ 11,200 11,700 

 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 สาธารณสุขศาสตร ์ 13,300 13,800 

 แพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 การแพทย์แผนไทย 23,500 24,000 
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 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ปี)   
1 รัฐประศาสนศาสตร ์ 11,000 11,500 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 ภาษาอังกฤษ 11,100 11,600 
2 ภาษาจ ีน 11,100 11,600 
3 ภาษาไทย 11,000 11,500 
4 สังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา 11,000 11,500 
5 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 11,100 11,600 
6 การท่องเที่ยว 11,300 11,800 
7 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 11,100 11,600 
8 การประเมินผลและวิจยัทางการศกึษา 11,200 11,700 
9 จ ิตวิทยา 11,000 11,500 
10 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 11,300 11,800 

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี)   
1 ออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์ 11,400 11,900 
2 นาฏยศิลป ์ 11,500 12,000 

 นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 นิติศาสตร ์ 11,000 11,500 

 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 ดนตรตีะวันตก 13,200 13,700 
2 ดนตรไีทย 11,200 11,700 

 บัญชีบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ปี)   
1 การบัญชี 11,000 11,500 

 บริหารธรุกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 การจ ัดการธุรก ิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 42,900 43,400 
2 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 11,000 11,500 
3 การตลาด 11,000 11,500 
4 คอมพิวเตอร์ธุรก ิจ 13,200 13,700 
5 การประกอบการธุรก ิจ 11,100 11,600 
6 การประกอบการธุรก ิจ (โครงการความร่วมม ือก ับบริษัท ซีพี ออลล์ จำก ัด) 11,100 11,600 
7 การจ ัดการโลจ ิสติกส ์ 11,000 11,500 
8 ผู้ประกอบการอาหาร 11,200 11,700 
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 นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 การโฆษณาและธุรก ิจบันเทิง 11,300 11,800 
2 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 11,100 11,600 
3 การสื่อสารมวลชน 13,300 13,800 
4 ภาพยนตร์และดิจ ิท ัลมีเดยี 23,300 23,800 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   
1 เศรษฐศาสตร ์ 11,000 11,500 

 ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)   
1 คณิตศาสตร ์ 11,000 11,700 
2 คอมพิวเตอร์ศึกษา 11,200 11,900 
3 ชีววิทยา 13,100 13,700 
4 เคม ี 13,200 13,800 
5 ฟิสิกส ์ 13,000 13,700 
6 การประถมศึกษา 11,300 12,000 
7 การศึกษาปฐมวัย 11,200 11,800 
8 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 13,300 13,900 
9 พลศึกษา 11,200 11,900 
10 ศิลปศึกษา 13,200 13,900 
11 สังคมศึกษา 11,300 12,000 
12 ภาษาอังกฤษ 11,300 11,900 
13 ภาษาไทย 11,200 11,900 
14 นาฏยศิลป์ศึกษา 11,200 11,900 
15 ดนตรตีะวันตกศึกษา 13,200 13,900 
16 ดนตรไีทยศึกษา 13,300 13,900 
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เพลง ช่อชงโค 
 

 
ค าร้อง : ด ารงศักดิ ์บุญสู่ 
ท านอง : เอื้อ สุนทรสนาน 

 
ช่อชงโค 

บานโสภาสะพรั่ง 
แย้มเยือนเตือนความหลัง 

รักยังสดใสไม่จืดจาง 
ชื่นหัวใจ 

เหมือนใครเคยเคียงข้าง 
คิดถึงไม่เว้นวาง 

ไกลห่างไม่คลายสายสัมพันธ์ 
สีม่วงงามสดใสเหมือนใจจ านงคงมั่น 

รักเธอผู้เดืยวจอมขวัญ เป็นดวงชีวันบูชา 
ช่อชงโค 

บานโสภาพร้อมหน้า 
พบพักตร์กันขวัญตา 

อุราเอมอิ่มแย้มยิ้มเอย 
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บันทึกช่วยจ า 
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จัดท าโดย 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
          ออกแบบปก 

    นาย วิชยุตม์ กลิ่นดอกแก้ว 
    นักศึกษาสาขาวิชา การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง  

       คณะวิทยาการจัดการ 


