คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

"…ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้
มีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานที่ดี เหมาะที่จะเป็นผู้นา
และเป็นกาลังหลักในการพัฒนาท้องถิ่นได้
ดังนั้น เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน
ไม่ว่าจะเป็นงานใด อยู่ ณ ที่ใดก็ตาม
นอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้ว ทุกคนจึงควรจะได้ถืองาน
พัฒนาท้องถิ่นเป็นงานสาคัญอีกอย่างหนึ่งด้วย…"
พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมพิ ลราชวรางกูร กิตสิ ิรสิ มบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาปีการศึกษา 2559 – 2560

สารจากอธิการบดี
สวัสดีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าสู่
รั้วม่วง-ขาวด้วยความยินดียิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีเกียรติ
ประวัติยาวนานต่อเนื่องมาถึง 126 ปี และในปีการศึกษา 2563 นี้ มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้ามา
เป็นลาดับ มีบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ เพื่อรับใช้
สังคมและประเทศชาติ ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดเอกลักษณ์ไว้ว่า “เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรม” และ
กาหนดอัตลักษณ์ว่า “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี
มีความเป็นไทย” ด้านจิตสาธารณะหรือจิตบริการต่อบุคคลและสังคม มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการสังคมที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ด้านทักษะสื่อสารดี หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาที่กาหนด ด้านมีความเป็นไทย
ผ่านกระบวนการศึกษารายวิชาและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย ทั้งในและนอกห้องเรียน
สุดท้ายนี้ อธิการบดี ขอขอบคุณและขออวยพรให้นักศึกษาทุกท่านที่เดินทางมาศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประสบผลสาเร็จในการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยและกรอบกติที่
สังคมยอมรับ รวมทั้งมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยความรักและปรารถนาดี
ลินดา เกณฑ์มา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่สองของโลกยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทศวรรษแห่ ง
“ความคิดสร้างสรรค์” ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม ที่รวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับโลกแห่งคุณภาพ
และมาตรฐานยุ คใหม่ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความเชื่อมั่นว่า การอภิวัฒ น์ของ
มหาวิทยาลัยในระยะเวลาเกือบ 124 ปี มหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์นักศึกษา และเครือข่ายกัลยาณมิตรทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปั ญญาไทย และภูมิปัญญา สากล ได้ร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้และสร้างองค์
ความรู้ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล มาโดยตลอด จนสามารถเปิ ดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลายสาขาวิชา ให้
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการเพื่อการพัฒนาตนเอง ที่นาไปสู่การพัฒนาองค์การ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดทาคู่มือหลักสูตรขึ้นเพื่ อให้นักศึกษา ทาความ
เข้าใจที่ถ่องแท้ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษา เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนรู้
ด้วยความรักและปรารถนาดี
คณกร สว่างเจริญ
อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

MORALITY BSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กาหนดค่านิยมหลักเพื่อความเป็น
“บ้านแห่งความสาเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ไว้ดังนี้

ค่านิยมองค์กร MORALITY

M= Moral คุณธรรมประจาใจ
O= Orderliness วินัยประจาตน
R= Responsibility เปี่ยมล้นรับผิดชอบ
A= Adoration มอบใจให้องค์กร
L= Loveliness เอื้ออาทรแบ่งปัน
I= Innovation สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
T= Teamwork ร่วมใจพัฒนา
Y= Yield นาพาสู่ความสาเร็จ
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ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา

ชื่อ - สกุล

รหัสประจาตัว

คณะ

สาขาวิชา

หลักสูตร
เป็นนักศึกษา ประเภท

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ
อื่น ๆระบุ

วันเริ่มเข้าเรียน

วันสิ้นสุดระยะเวลาเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ติดต่อ

เวลา

เบอร์โทรศัพท์

1

ส่วนที่ 1
แนะนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพถ่ายจาก : สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมาครบ 100 ปี ใน พ.ศ. 2539
สถานศึกษาอันมีชื่อว่า "บ้านสมเด็จเจ้าพระยา" เกิดจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ public school ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อดาเนินการเรื่องนี้ มีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นประธาน ที่ประชุมเห็นว่า
จวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปู่ของสมเด็จ
เจ้าพระยาฯได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2433 เป็นที่กว้างขวางใหญ่โตเห็นสมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียน
ให้ชื่อว่า "โรงเรียนราชวิทยาลัย" เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2439 แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "โรงเรียน
ฟากขะโน้น" หรือ "โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" ตราของโรงเรียนเป็นรูป จุฬามงกุฏ การแต่งกายนุ่งผ้าสี
ครามแก่ เสื้อขาว มีนาย เอ ซี คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่
ครั้นต่อมาการศึกษาขยายตัวขึ้นเป็นลาดับ ทาให้สถานที่คับแคบลงโรงเรียนราชวิ ทยาลัยจึงย้ายไป
อยู่ที่ตาบลไผ่สิงโต ปทุมวัน ข้างวังสระปทุมวัน จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ก็ว่างลง ในขณะนั้นการศึกษา
ระหว่างหัวเมืองกับกรุงเทพมหานคร เหลื่อมล้ากันมาก เนื่องจากคุณภาพของครูแตกต่างกัน กระทรวงธรรม
การจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯเรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก"
สาหรับผลิตครูที่มีคุณภาพเพื่อสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2446 มีหลวงบาเหน็จ
วรญาณ เป็นอาจารย์ใหญ่
การจัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะนั้นได้ขยายตัวออกไปต่างจังหวัดมากขึ้นจึงทาให้ความจาเป็นที่จะ
ส่งนักเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯ ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาลดน้อยลง ทางราชการเห็นว่าการฝึกหัดอาจารย์ที่มี
อยู่เดิมจะให้ได้ประโยชน์อย่างสูง ควรจัดเป็นโรงเรียนประจาจึงให้ย้ายโรงเรี ยนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์
ซึ่งเป็นนักเรียนกลางวันมาอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตกแล้วเรียกชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั่ง
ตะวันตก" เมื่อ พ.ศ.2499 ขุนวิเทศดรุณกิจเป็นอาจารย์ใหญ่ และต่อมาเรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา"
พ.ศ.2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ไปสังกัดเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบัน) แต่ยังตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงปี พ.ศ.2458 จึงได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ไปอยู่ที่วังใหม่ (กรีฑาสถาน
แห่งชาติในปัจจุบัน) ทาให้จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ว่างลงอีกครั้ง ทางราชการจึงได้ตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น
ณ จวนสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นใหม่ เรียกว่า "โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
2458 รับนักเรียนประจา โดยมีโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นสาขาของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้แก่ โรงเรียน
มัธยมวัดอนงค์ โรงเรียนสุขุมาลัย (ตั้งอยู่บริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียนประถมวัดอนงค์ มีพระยา
ประมวลวิชาพูล เป็นอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต สีประจาโรงเรียน คือ
ม่วงและขาว อักษรย่อของโรงเรียนคือ บ.ส. มีคติพจน์ประจาโรงเรียนคือ "สจฺจ เว อมตา วาจา" และตรา
ประจาโรงเรียนคือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์
ที่กล่าวมานี้เป็นรากฐานสาคัญของสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาจนถึงปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ.2473
ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนนผ่านโรงเรียนมัธยมบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถทาเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไป
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พระยาวิเศษศุภวัตร์ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในสมัยนั้นได้เจรจาผ่าน
กระทรวงธรรมการเพื่อขอแลกเปลี่ยนสถานที่กับโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีนักเรียน
จานวนน้อย ดังนั้น สถานที่ของโรงเรียนศึกษานารีเดิม จึงก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และกระทรวงพระคลังมหาสมบัิยั
ติ งได้มอบที่ดินบริเวณตาบลบางไส้ไก่ และตอนใต้ของโรงเรียน
ศึกษานารีเดิมเพื่อสร้างหอนอนและห้องเรียน และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่ พ.ศ.2475
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสถานที่ของสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะนั้นมีการศึกษาถึงชั้นมัธยม
ตอนปลาย (ม.7-ม.8)
ใน พ.ศ.2484 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากขึ้น จึงให้เปิดสอน แผนกฝึกหัดครูอีก
แผนกหนึ่ง มีชื่อเรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัดที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ได้เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) เป็นโรงเรียนประจาต่อมาใน พ.ศ. 2499 ได้ยุบหลักสูตร
ดังกล่าวและเปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง
พ.ศ.2501 โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” และโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขยายการจัดการศึกษา เพื่อผลิตครูมาเป็นลาดับ ใน พ.ศ.2516
ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.2518 กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี
สาขาวิช าการศึกษา ครุ ศาสตรบั ณฑิต (ค.บ.) จนกระทั่ง พ.ศ.2527 จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และยังได้เปิดระดับ
อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี นับเป็นการขยายการศึกษาในระดับอุดมศึ กษาอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนี้
วิทยาลัยครู บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รวมกลุ่มกับวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง 6 แห่ง เรียกชื่อว่า "วิทยาลัย
ครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์"
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานชื่ อ "สถาบั น ราชภั ฏ " เป็ น ชื่ อ สถาบั น การศึ ก ษาในกรมการฝึ ก หั ด ครู
กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทานนาม
ใหม่ ว่ า "สถาบั น ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา" และจากพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ.
2538 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 สถาบันได้รับการสถาปนาเป็น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
นับได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันที่มีเกียรติประวัติดีงามมาโดย
ตลอดและเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาทุกคนที่ได้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้
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ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นมหาบุรุษของไทยที่สร้างคุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบริเวณโดยรอบเคยเป็น
จวนและที่ดินของท่านมาก่อน ทุก ๆ คนในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้จึงเคารพเทิดทูนท่านโดยขนานนามท่าน
ว่า "เจ้าพ่อ" และเรียกตนเองว่า "ลูกสุริยะ" เนื่องจากท่านได้รับพระราชทานตรามหาสุริยมณฑลจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นตราประจาตัวและยึดถือเป็นสัญลักษณ์แทนตัวท่านมาโดย
ตลอด
สมเด็ จ เจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุ ริ ยวงศ์ เป็ นบุ ตรคนใหญ่ ของสมเด็ จพระยาบรมมหาประยู รวงศ์
(ดิศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงจัน เกิดในตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2351 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 9 คน บรรพบุรุษของตระกูลบุนนาคเป็น
เสนาบดีคนสาคัญ มาตั้งแต่สมัยอยุธยา และได้รับราชการแผ่นดินสืบทอดต่อกันมา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ ได้รับการศึกษาและฝึกฝนวิชาการต่าง ๆ เป็นอย่างดี เนื่องจากบิดาของท่านเป็นเจ้าพระยาพระ
คลังเสนาบดีที่ว่าการต่างประเทศและว่าการปกครองหัวเมืองชายฝั่งทะเลมาก่อน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ์มีความสนใจในภาษาอังกฤษ สามารถพูด และอ่านตาราภาษาอังกฤษในสมัยนั้นได้อย่างคล่องแคล่ว
ท่านได้คบหากับชาวตะวันตก ที่เข้ามาในประเทศไทยในสมัยนั้น โดยเฉพาะหมอบรัดเลย์ ท่านยังเป็นบุคคล
สาคัญในการเจรจาและทาสัญญากับชาติตะวันตก ที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4
โดยตลอด นอกจากนี้ยังมีความสามารถ ในการต่อเรือแบบฝรั่ง จนสามารถต่อเรือกาปั่นขนาดใหญ่เป็นจานวน
หลายลา ท่านยังมีความสนใจในความรู้อื่น ๆ เช่น วรรณคดี การค้าการปกครอง เป็นต้น
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ในสมัยรัชกาลที่ 2 และรับราชการมา
โดยตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 มีตาแหน่งราชการในระดับสูงคือ อัครมหาเสนาบดีที่สมุหกลาโหม ในสมัย
รัชกาลที่ 4 และดารงตาแหน่งผู้สาเร็จราชการแผ่นดินเมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 ยังทรงพระเยาว์ ภายหลังจากที่
ลาออกจากราชการในบั้นปลายชีวิต ท่านยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจนถึงแก่พิราลัย
นับเป็นมหาบุรุษคนสาคัญของประเทศชาติที่ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวง ดังบันทึก
ของ เซอร์จอห์น เบาวริ่ง ทูตอังกฤษที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งกล่าวไว้ว่า "เจ้าพระยาศรีสุริ
ยวงศ์คนนี้ ถ้าไม่เป็นคนเจ้ามารยา หรือคนรักบ้านเมืองของตนก็ตาม ต้องยอมรับว่าฉลาดล่วงรู้การล้าคน
ทั้งหลายที่เราได้พบในที่นี้ ทั้งมีกริยาอัชฌาสัย อย่างผู้ดี และรู้จักพูดจาเหมาะแก่กาล” พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักพระทัย และ ยกย่องเกียรติคุณของท่านว่า "ครั้นถึงรัชกาลปัจจุบัน ได้รับ
ตาแหน่งผู้สาเร็จราชการแผ่นดินฉลองพระเดชพระคุณ โดยอัธยาศัย เที่ยงธรรม ซื่อตรง มิได้แลเกรงผู้ใด
จะว่ากล่าวตัดสินการสิ่งใด จะเป็นคุณประโยชน์โดยทั่วกัน และเป็นแบบอย่างต่อไปภายหน้า สิ้นกาลนาน"
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สมรสกับท่านผู้หญิงกลิ่น มีบุตรและธิดารวมกัน 4 คน ในบั้น
ปลายชีวิตของท่านมักจะพักอยู่ที่เมืองราชบุรี และถึงแก่พิราลัยด้วยโรคลม บนเรือที่ปากคลองกระทุ่มแบน
ราชบุรี รวมอายุ 74 ปี เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2425 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัด
พิธีราลึกถึงท่านในวันที่ 19 มกราคม ของทุกปี เรียกว่า “วันคล้ายวันพิราลัย” สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุ
ริยวงศ์ เป็นศูนย์รวมของทุกคนในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ที่จะประกอบคุณความดีทั้งปวง และมีความสามัคคี
ต่อกันเพื่อเทิดทูนเกียรติของท่านตลอดไป
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อนุสาวรีย์ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์”

ภาพถ่ายโดย : นายภักดี โตแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สานักคอมพิวเตอร์

อนุ สาวรี ย์ สมเด็ จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุ ริ ยวงศ์ (ช่ วง บุ นนาค) เริ่ มสร้ างขึ้ นมาตั้ งแต่ วั นที่ 19
มกราคม พ.ศ.2519 และสาเร็จเรียบร้อยในปีต่อมา คือวันที่ 19 มกราคม 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ล อดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดาเนิน
ทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2523 นับเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่ต่อสถาบันการศึกษา
แห่ งนี้ และถือเป็ นเกียรติยศยิ่ งต่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากล้นเกล้าฯทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้ด้วยพระองค์เอง
อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มาจากความร่วมมือร่วมใจของ คณาจารย์ นักศึกษา
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยทุกรุ่น ทายาทผู้สืบสกุลของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้สละกาลังกาย กาลังใจและกาลังทรัพย์ด้วยศรัทธาแรงกล้าจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ก็คือ เพื่อราลึ กถึงพระคุณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และเทิดทูน
เผยแพร่ เ กี ย รติ ป ระวั ติ ข องท่ า น นอกจากนี้ คื อ มุ่ งหวั ง ให้ เป็ นที่ ยึ ด เหนี่ ย วผู กพั นจิ ตใจของทุ ก ๆคนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การจัดสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง เมื่อสร้าง
อนุสาวรีย์แห่งนี้สาเร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยยังนาเงินที่เหลือจากการบริจาคมาจัดตั้ง “มูลนิธิสมเด็จ
เจ้าพระยา” เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและได้ดาเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้
ยังได้นาเงินที่เหลืออีกส่วนหนึ่งมาบูรณะก่อสร้างปูชนียสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาได้แก่ “ศาลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)” อยู่บริเวณข้างสนาม
ฟุตบอล โดยมีพระรูปครึ่งองค์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ อยู่ภายในศาลสมเด็จฯ
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แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้อมูล : กองอาคารและสถานที่สิ่งแวดล้อม

รายนามอาคาร
1. อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยิ วงศ์ (ช่วง บุณ
นาค)
2. อาคารเรียนรวม
3. ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ/อาคารเรียนรวม
4. อาคารเรียนรวม
5. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์/สานักงานอธิการบดี
7. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชมนพรรษา
คณะวิทยาการจัดการ
8. อาคารบรรณราชนคิรินทร์ สานักวิทยาการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ทัด บุณ
นาค)
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน/สถาบันขงจื้อ
สานักคอมพิวเตอร์
11. อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ
บุนนาค)
บัณฑิตวิทยาลัย/บ้านพักรับรองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
12. อาคารเรียนรวม สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
/ห้องพยาบาล/ที่ทาการไปรษณีย์
15. สระว่ายน้าบ้านสมเด็จ
16. สานักศิลปและวัฒนธรรม/หอประชุมศรีสุรยิวงศ์
17. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18. อาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู (โรงเรียนมัธยม
สาธิต)
19. อาคารเรียนรวม (อาคารสุรยิ าคาร) (โรงเรียนมัธยม
สาธิต)
20. อาคารเรียนรวม (โรงเรียนมัธยมสาธิต)
21. หอพักศีตลาคาร
22. อาคารช่อชงโค
24. อาคารเรียนรวม
26. บ้านเอกะนาค / พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นธนบุรี
27. อาคารพระยาศรีหราชเดโชชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28. โรงซ่อมบารุง
29. อาคารพระยาวิเศษศุภวัฒน์ ศูนย์การศึกษาปฐมวัย
30. คณะครุศาสตร์
31. โรงเรียนประถมสาธิตฯ
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ช่องทางการติดต่อ

คณะวิทยาการจัดการ
โทร
: 02-473-7000 ต่อ 4000
www
: http://ms.bsru.ac.th
Facebook : คณะวิทยาการจัดการ
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาลัยการดนตรี
โทร
: 02-473-7000 ต่อ 1061
www
: http://music.bsru.ac.th
Facebook : @bsrumusic2558
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สานักกิจการนักศึกษา

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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

โทร
: 02-473-7000 ต่อ 1714 - 1715
www
: http://bsru.net
Facebook : @AarBsru

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร
: 02-473-7000 ต่อ 1812 - 1814
www
: http://grad.bsru.ac.th
Facebook : @graduateschoolbsru

สานักงานอธิการบดี
โทร : 02-473-7000 ต่อ 1300 - 1301
www : http://president.bsru.ac.th
Facebook : สานักงานอธิการบดี มรภ.
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองคลัง
โทร

: 02-473-7000
ต่อ 1200 – 1202
www : http://financebsru.bsru.ac.th
Facebook : @financebsru

9

ส่วนที่ 2
แนะนาหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“ดอกชงโค”
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บัณฑิตวิทยาลัย
ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มดาเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งแรกในปี การศึกษา 2541 โดยเปิดทาการสอน 3 หลักสูตรประกอบด้วย หลั กสู ตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จากนั้นได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นตามลาดับ ดังนี้
ปี ก ารศึ ก ษา 2543 หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละ
สารสนเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2545 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ปีการศึกษา 2547 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2548 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา 2549 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2550 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (แขนงดนตรีศึกษาและแขนงการบริหารงานดนตรี) และหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
ปีการศึกษา 2551 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปี ก ารศึ ก ษา 2553 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู (นานาชาติ ) หลั ก สู ต ร
ครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปีการศึกษา 2555 รับชื่อหลักสูตรใหม่ ดังนี้
หลั กสู ตรครุ ศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าการสอนภาษาอัง กฤษ เป็ นสาขาวิ ช าการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
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ปี การศึ กษา 2556 หลั ก สู ตรนิเ ทศศาสตรมหาบั ณฑิ ต หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิช าเภสั ช กรรมไทย สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา 2557 – 2558 หลักสูตรที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (นานาชาติ) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา สาขาวิชาหลั กสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ หลักสูต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมไทยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา 2559 เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
ปีการศึกษา 2560 เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ปีการศึกษา 2561 เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มีเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยขึ้นเป็นส่วนงานภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งส่วน
งานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 พร้อมกับกาหนด
ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ า พระยาจึ ง เป็ น ส่ ว นงานภายในที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ รั บ ผิ ด ชอบงานการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารตามหลักการจัดการคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
3. สร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและสนอง
ความต้องการของสังคมและชุนชน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาต่าง ๆ ให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. เพื่อกากับ ดูแล ควบคุมและดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ
โครงสร้างหน่วยงาน

สถานที่ตั้ง : อาคาร 11 ชั้น 5 โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1812, 1814
เว็บไซต์ : http://grad.bsru.ac.th
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สานักงานอธิการบดี
ส านั กงานอธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นส่ วนงานบริหารกลางของ
อธิการบดี หน่วยงานนี้จัดระบบบริหารงานส่วนกลาง รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการงานเอกสารภายใน ภายนอก การบริหารงานบุคคล งบประมาณ อาคารสถานที่ การเงินและพัสดุ เป็นต้น มีภารกิจหลักในการ
ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิ ต
ให้มีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและทางานเป็นทีม พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป
หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย
 กองกลาง
 กองนโยบายและแผน
 กองบริหารงานบุคคล
 กองคลัง
 กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อ
สถานที่ตั้ง : อาคาร 6 โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1108
เว็บไซต์ : http://president.bsru.ac.th

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการอยู่ภายใต้การควบคุม
ดู แ ล และบั ง คั บ บั ญ ชาของอธิ ก ารบดี ห รื อ รองอธิ ก ารบดี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย มี ผู้ อ านวยการส านั ก เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดาเนินภารกิจเกี่ยวข้องกับด้าน
วิชาการและบริการตลอดจนให้ข้อมูล สารสนเทศทางวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคคลหรือหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น งานรับสมัครนักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา งานประมวลผล
งานพัฒนาหลักสูตรและ งานสถิติ เป็นต้น
นักศึกษาสามารถใช้บริการต่างๆของสานักส่งเสริมวิชาการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ อาคาร 5 ชั้น 1
ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการออกเอกสารสาคัญทางการศึกษา
นักศึกษา สามารถติดต่อเพื่อรับบริการ ได้ที่อาคาร 5 ชั้น 1 ตาม วัน และเวลา ดังนี้
วันจันทร์ - วันพุธ
เวลา 08.30 - 18.00 น.
วันพฤหัสบดี - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์
เวลา 09.00 – 15.30 น.
สาหรับช่วงเวลาปิดภาคเรียน ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ตั้ง : อาคาร 5 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1710 – 1719
เว็บไซต์ : http://www.bsru.net
Facebook Fan page : @AarBsru
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มจากปี พ.ศ. 2501 โดยโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัย
ครู จึงได้มีการก่อตั้งห้องสมุดขนาด 1–3 ห้องเรียน โดยอาศัยอยู่ในอาคารอื่นๆ มีการโยกย้ายหลายครั้ง โดย
มีบรรณารักษ์ท่านแรก คือ ม.ร.ว.สุรชา เทวกุล และท่านต่อมา คือ ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี
พ.ศ. 2522 ห้องสมุดได้ย้ายไปที่อาคารหอสมุดแห่งใหม่ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น (อาคาร ม.ร.ว.
ทวีโภค เกษมศรี) และได้รวบรวมหนังสือจากห้องสมุดภาควิชาและคณะต่างๆ มาไว้ที่ห้องสมุดแห่งใหม่
ทาให้มีหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจานวนมาก
พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ห้องสมุดจึงได้รับ
การเปลี่ยนชื่อเป็น “สานักวิทยบริการ”
พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคาร
สานักวิทยบริการ เป็นอาคารสูง 8 ชั้น และในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้า
ฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร และ
โปรดเกล้าฯ ประทานนามอาคารว่า"อาคารบรรณราชนครินทร์"
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการยกฐานะให้เป็น
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ และมีการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้างการแบ่งส่ว นราชการภายในตามกฏกระทรวง
เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สานักวิทยบริการ
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ปัจจุบัน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางและแหล่งศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตราสัญลักษณ์
สัญลักษณ์นี้มีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ 1) เส้นโค้ง แสดงถึงความเคลื่อนไหว ความไม่
หยุดนิ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่ องและมีความเป็ นสากล 2) ภาพหนังสือ แสดงถึงการพัฒ นาบุค ลากร
นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไปผ่านองค์ความรู้ต่างๆ โดยมีหนังสือเป็นตัวแทน และ 3) วงกลมกึ่งกลางภาพ
แสดงถึงการเป็นศูนย์กลางหรือแหล่งการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีภ ารกิจหลั กที่จะต้องการดาเนินการตาม แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา พ.ศ. 2561-2565 ในการพั ฒ นาองค์ ก รไปสู่
ความสาเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ และมุ่งเน้นให้สานักวิทยบริการฯ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สานักวิทยบริการฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ รอบด้าน จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และเป้าหมายในการพัฒนาสานักวิทยบริการฯ มีดังนี้
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ปรัชญา
คลังแห่งความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี เปี่ยมไมตรีจิตบริการ

เอกลักษณ์
ใส่ใจในความต้องการของผู้รับบริการ “We care for your needs”

อัตลักษณ์
“บริการด้วยไมตรีจิต”

วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนา บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ

พันธกิจ
1. แสวงหาและจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
2. สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าตลอดชีวิต ด้วยตนเองและการเรียนรู
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งอยู่ ณ
อาคาร “บรรณราชครินทร์ ” (อาคาร 8) จัดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จานวนมาก นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้
เวลาเปิดทาการ
วันจันทร์ – วันพุธ
เปิดบริการเวลา 07.30 – 19.30 น.
วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ เปิดบริการเวลา 07.30 – 16.30 น.
วันอาทิตย์
เปิดบริการเวลา 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์
ปิดบริการ
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บริการและสถานที่
ชั้น 1 บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ห้อง Learning Commons
ชั้น 2 สานักงานสานัก
ห้องผู้อานวยการ
ห้องรองผู้อานวยการ
งานวารสารและหนังสือพิมพ์
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ชั้น 3 บริการหนังสืออ้างอิง
ห้องข้อมูลท้องถิ่นธนบุรี, บริการข้อมูลท้องถิ่น
บริการห้องค้นคว้าสาหรับอาจารย์
ชั้น 4 บริการหนังสือภาษาไทย หมวด 000-400
หนังสือสาขาคอมพิวเตอร์, สังคมศาสตร์, ภาษาศาสตร์
ห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย
ชั้น 5 บริการหนังสือภาษาไทย หมวด 500-900
หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บริหารธุรกิจ
ประวัติศาสตร์, ท่องเที่ยว, นิทรรศการอาเซียน, อาเซียนศึกษา
ชั้น 6 บริการโสตทัศนวัสดุ
บริการโสตทัศนวัสดุทุกประเภท, บริการห้องMini theatre
บริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือเยาวชน,
ห้องประชุมราชาวดี
ชั้น 7 บริการงานวิจัย วิทยานิพนธ์และบัณฑิตศึกษา
ห้องวิทยานิพนธ์, ภาคนิพนธ์ และงานวิจัยภาษาไทยภาษาอังกฤษ, หนังสือภาษาอังกฤษ หมวด 000-900
ห้องประชุมบุณฑริก
ชั้น 8 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ IT1 และ IT 2,

โทร. 8101
โทร. 103, 8100
โทร. 100, 8209
โทร. 8201
โทร. 8205
โทร. 8210, 8802
โทร. 8207
โทร. 8208
โทร. 8301
โทร. 8401
โทร. 8501, 8502
โทร. 8601

โทร. 8701

โทร. 8801, 804

การสมัครสมาชิก
ผู้มีสิทธิเป็นสมาชิก ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู ใชบริการจะตอง
สมัครเปนสมาชิกโดยนาใบเสร็จรับเงินคาเทอมในภาคเรียนนั้นมาแสดงเพื่อสมัครเปนสมาชิกที่เคาน์เตอร์
บริการยืม-คืนชั้น 1 โดยมีหลักฐานดังนี้
อาจารย์และบุคลากร
บัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
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นักศึกษาใหม่
บัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตรประจาตัวประชาชน
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
อาจารย์
อาจารย์ประจา 30 เล่ม / 1 ภาคเรียน
อาจารย์ประจาตามสัญญา 10 เล่ม / 30 วัน
อาจารย์พิเศษ 10 เล่ม / 14 วัน
*หมายเหตุ เมื่อสงหนังสือลาชากวาระยะเวลาที่กาหนด ตองเสียคาปรับลาชา ในอัตราวันละ 5
บาท/เลม/วัน
การบริการต่าง ๆ
1. บริการตอบคาถามและชวยคนควา
- บริการและแนะนาการสืบคนสารสนเทศในหองสมุดตามคารองขอ
- บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย
- บริการรวบรวมรายชื่อหนังสือตามสาขาวิชา
- บริการแนะนาการเขียนและอางอิงบรรณานุกรม
- บริการสืบคนสารสนเทศผานทางเว็บไซต http://arcbs.bsru.ac.th
- บริการใหขอเสนอแนะผาน https://www.facebook.com/library.bansomdej/ของสานักวิทยบริการ
2. บริการสิ่งอานวยความสะดวก
- บริการเครือขายไรสาย (Wireless Lan)
- บริการคอมพิวเตอรสาหรับการสืบคนสารสนเทศ
- บริการโสตทัศนวัสดุ
- บริการหอง common zone และห้อง Mini Theatre
- บริการหองคนควากลุมยอย
3. บริการฐานขอมูลออนไลน
3.1 Academic Search Premier เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุด
จากทั่วโลก ไมว่าจะเปนวิทยาศาสตรวิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอรฟสิกสเคมีชีววิทยา สถาปตยกรรมศาสตร
จิตวิทยา ศาสนา ปรัชญาประวัติศาสตรสังคมศาสตรศึกษาศาสตรนิเทศศาสตรการแสดง ดนตรีและอื่นๆ โดย
รวบรวมวารสารไวมากกวา 3,500 ชื่อเรื่อง ซึ่งมีมากกวา 2,070 ชื่อเรื่องที่เปนวารสารฉบับเต็ม อีกทั้งยัง
สามารถสืบคนขอมูลยอนหลังไดตั้งแตปค.ศ.1985
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3.2 Education Research Complete เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดานการศึกษาที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมการศึกษาทั้งในและตางประเทศโดยใหขอมูลวารสารทั้งหมดมากกวา 1,870 ชื่อเรื่อง เปนวารสาร
ฉบับเต็มมากกวา 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs)และงานวิจัยเฉพาะทางตางๆ อีกมากมาย
3.3 Computers & Applied Sciences เปนฐานขอมูลที่ครอบคลุมของเขตการวิจัยและการ
พัฒนาในสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอรและวิทยาศาสตรประยุกตCASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวา
สารเชิงวิชาการสิ่งพิมพโดยมืออาชีพ และแหลงอางอิงอื่นๆ 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
ศาสตรประยุ กตและเทคโนโลยี ชีววิทยาและการเกษตร ศิลปะ ธุ รกิจ การศึกษา มนุ ษยศาสตร์ กฎหมาย
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรสังคมศาสตรและสาขาวิชาอื่นๆ เชน เคมี ชีวะ ฟสิกส ดาราศาสตร
สิ่งแวดลอม สัตวศาสตรและสันทนาการฯลฯ รายละเอียดขอมูลมีบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับ
เต็มตั้งแตปค.ศ. 1995- ปจจุบัน
3.6 ISI Web of Science เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบดวยฐานขอมูล
ยอยดาน Science Citation, Social Science citation และ Arts & Humanities Citation จากวารสาร
จานวนกวา 8 ,500 ชื่อ มีขอมูลจานวนกวา 1.1 ลานระเบียน
3.7 ProQuest ABI/INFORM เปนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่รวบรวมขอมูลดานธุรกิจการ
จัดการ
การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร การบริหารทรัพยากรมนุษย การเงิน ภาษีคอมพิวเตอร มา
กกวา 1,100 ชื่อเรื่อง รวมถึงสารสนเทศของบริษัทตางๆอีกมากกวา 60,000 บริษัท สามารถสืบคนบทความ
ฉบับเต็มไดจากวารสารทั่วโลกกวา 800 รายชื่อ
3.8 SpringerLink –Journal เปนฐานขอมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine & Public
Health, Russian, Life Sciences, Chemistry, Mathematics, Physics, Computer Science, มีบทความ
ฉบับเต็ม (Full Text) ของวารสารไมนอยกวา 1,200 ชื่อเรื่อง
3.9 ScienceDirect เปนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการสืบคนบทความวารสาร สาขาวิทยา
ศาสตรเทคโนโลยีและการแพทยจานวนกวา 1,800 ชื่อ ของสานักพิมพ Elsevier Science, AcademicPress
และสานักพิมพอื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จานวนกวา 6.2 ล้านระเบียน
สามารถเขาใชบทความฉบับเต็มไดเกือบทุกชื่อ เรียกใช full-text ยอนหลังไดตั้งแตป 1995-ปจจุบัน
3.10 Emerald Management e-Journal เปนฐานขอมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางดานการ
จั ดการ เชน การเงินและการบั ญชีระบบอั ตโนมัติ ขั้ นสู ง กฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิ จ คณิตศาสตร
คอมพิวเตอรเศรษฐศาสตรการศึกษา รายละเอียดของฐานข้อมูลมีดรรชนีหรือสาระสังเขปบทความวารสาร
และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (FULL TEXT) จานวน 175 ชื่อ
3.11 ACS Publications เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสจาก The American
ChemicalSociety เนนวารสารทางเคมีใหขอมูลบทความวารสารฉบับเต็มเฉพาะวารสารที่หองสมุดบอกรับ
ตัวเลมเทานั้น โดยสามารถสืบคนไดทั้งฉบับปจจุบันและยอนหลังทั้งหมด
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3.12 ฐานขอมูลDCMS เปนฐานขอมูลที่มีบทความ งานวิจัยและวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
การดาเนินการต่อผู้ละเมิดระเบียบ
1. ผู้เข้าใช้บริการที่ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะถูกดาเนินการดังนี้
- ตักเตือน
- เมื่อได้รับการตักเตือนแล้วยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จะถูกเชิญให้ออกจากห้องสมุด
2. ผู้ใช้บริการที่ฉีก ทาลาย หรือกระทาการใดๆ ที่ทาให้สิ่งพิมพ์หรือทรัพย์สินของสานักวิทย
บริการฯ ชารุดเสียหาย จะถูกดาเนินการดังนี้
- ปรับ 3 เท่าของราคาหนังสือ
- ตัดสิทธิ์การใช้บริการ 1 ภาคการศึกษา ในกรณีที่เป็นสมาชิกห้องสมุด หรือตัดสิทธิ์การ
ใช้บริการห้องสมุดตลอดไปในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอก
- แจ้งคณะ สานัก สถาบัน และ/หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดาเนินการทางวินัยต่อไป
3. ผู้ใช้บริการที่นาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดออกไปภายนอกห้องสมุด โดยมิได้ยืมตาม
ระเบียบการยืม(ลักทรัพย์) จะถูกดาเนินการดังนี้
- ปรับ 3 เท่าของราคาหนังสือ
- ตัดสิทธิ์การใช้บริการ 1 ภาคการศึกษา ในกรณีที่เป็นสมาชิกห้องสมุด หรือตัดสิทธิ์การ
ใช้บริการห้องสมุดตลอดไปในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอก
- แจ้งคณะ สานัก สถาบัน และ/หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดาเนินการทางวินัยต่อไป
สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 โทรศัพท์ 02-4737000 ต่อ 1700-1707
เว็บไซต์ : http://arcbs.bsru.ac.th
ขอมูลติดตอ 02-473-7000 ตอ 1700,8301,8701
เว็บไซต : http://arcbs.bsru.ac.th หรือ https://www.facebook.com/library.bansomdej/

สานักกิจการนักศึกษา
สานักกิจการนักศึกษา ดาเนินจัดกิจกรรมและดูแล จัดบริการแนะแนวสาหรับนักศึกษาทุกคน มีบริการ
อื่นๆดังต่อไปนี้
1. บริการด้านทุนการศึกษา งานแนะแนว มีทุนการศึกษา หลากหลายประเภท แก่นักศึกษาที่สนใจ
เข้าขอรับทุน
2. บริการให้คาปรึกษา นักศึกษาผู้มีปัญหาต่างๆ ที่ต้องการผู้ให้คาปรึกษา
3. บริการจัดหางานทา เพื่อช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสม
4. การเรียนและการฝึกวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์จะรายงานตัวเข้ารับการ
ฝึกฝนแต่ละปีการศึกษา สามารถมาดาเนินเรื่องและกิจกรรมต่ างๆที่เกี่ยวกับวิชาทหารได้ที่ สานักกิจการ
นักศึกษา
สถานที่ตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 2M โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1300 , 1301
เว็บไซต์ : http://dsad.bsru.ac.th
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สานักคอมพิวเตอร์
ส านั กคอมพิว เตอร์ เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการประสานงาน และด าเนินการพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการสร้างความ
เป็นเอกภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ใน
การสร้างสรรค์สังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้ ภารกิจ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท
การดาเนินงานรับผิดชอบด้านควบคุมดูแล ประสานงาน บารุงรักษา วางแผนด้านระบบเครือข่าย
ติดตั้ง ระบบคอมและเครือข่าย ปัจจุบันกาลังดาเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ของมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
มีการให้บริการพื้นที่ในการจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้พัฒนา
ปรับปรุง แก้ไข รวมถึงเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสานักคอมพิวเตอร์เป็น
ผู้ ประสานงานหลักในการจัดทาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร
(ERP) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บริการวิชาการไอซีที
มุ่งที่จะพัฒนานักศึกษา บุคลากร ได้ศึกษาเรียนรู้จากโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฎิบัติการ
เรื่องต่างๆ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความรู้และข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันสานักคอมพิวเตอร์มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จานวน 8 ห้อง แบ่งเป็นห้องที่ใช้สาหรับ
จัดการเรียนการสอน 5 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอยบริการ 296 เครื่อง และห้องสาหรับให้บริการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จานวน 3 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอยบริการอีก 176 เครื่อง
บริการซ่อมบารุง
ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ จั ด ให้ มี บุ ค ลากรที่ ช านาญการเฉพาะทางในด้ า นงานซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ในการให้บริการปรึกษาปัญหาและซ่อมบารุงเครื่องของมหาวิทยาลัย
สถานที่ตั้ง : อาคาร 10 ชั้น 8 โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1722 , 1723
เว็บไซต์ : http://cc.bsru.ac.th
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สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างบุคลากรใน
มหาวิ ท ยาลั ย และเป็ น สื่ อ กลางไปยั ง องค์ ก รภายนอก เพื่ อ พั ฒ นาระบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นอั น ที่ จ ะเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งคณาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา
ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งเพื่อให้การบริ หารและการดาเนินงานของสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดี ระหว่างคณาจารย์
บุ ค ลากร นั ก ศึก ษาภายในมหาวิ ทยาลั ย ระหว่า งมหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยกั น และระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ
ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆด้านระบบข้อมูล ฐานข้อมูล และสารสนเทศ
กลางของ มหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยเป็นสากล รวมทั้งการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการผลิตสื่อและเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อ
รองรับการ ดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สถานที่ตั้ง : อาคาร 2 ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1011 , 1115
เว็บไซต์ : http://prinfo.bsru.ac.th

สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยามี น โยบายที่ ชั ด เจนในการด าเนิ น งาน “ส่ ง เสริ ม
มหาวิทยาลัยสู่สากล” เพี่อทาหน้าที่เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอื่นๆ ซึ่ง
เป็นนโยบายสาคัญของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจภายนอก
ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนต่างประเทศและงานบริการให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่
ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจาเป็นในการดารงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในแขนง
ต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า นการแลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการ การพั ฒ นาบุ ค ลากร พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ตลอดจนส่ ง เสริ ม
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับนานาประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา และ
ยุโรป ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสาคัญที่ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง จึง
ได้จัดตั้ง “สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน”

สถานที่ตั้ง : อาคาร 10 ชั้น 3 โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1740
เว็บไซต์ : http://iaan.bsru.ac.th
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สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย โดยจัดบริการสนับสนุนทุนวิจัยแก่
คณาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึก ษา ตลอดจนบริ การสารสนเทศผลงานวิ จั ย การดาเนิ น งานหลั กของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบไปด้วย ให้คาปรึกษาด้านวิจัย ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพในการทาวิจัย บริการข้อมูลงานวิจัยต่างๆ และบริการเผยแพร่
และถ่ายทอดผลงานวิจัย
นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ดังนี้
1. ให้คาปรึกษาด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามีทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาหรับให้
คาปรึกษาที่เกี่ยวกับการวิจัยให้แก่นักศึกษา
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคณะที่สังกัด หรือที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://research.bsru.ac.th
3. บริการข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามีการให้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ให้แก่
นักศึกษาได้ใช้เป็นแหล่งสืบค้นและอ้างอิง
4. บริการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย ทางสถาบันวิจัยและพัฒนามีจัดเวทีประชุมทาง
วิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษาได้นาเสนอผลงาน
สถานที่ตั้ง : อาคาร 6 ชั้น 7 โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1600
เว็บไซต์ : http://research.bsru.ac.th
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ส่วนที่ 3
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

“บ้านเอกะนาค”
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ปริญญาเอก
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ed.D. (Educational Administration)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวมหน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :

โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
48
-

แบบ 2.1
9
3
36
-

48

48

เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุก
ให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สาขาวิชา มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
บัณฑิตศึกษา
2. ให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
3. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
สาหรับการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
4. หลักเกณฑ์คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตรกาหนด
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Curriculum and Instruction)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
3. หมวดวิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :

โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
ไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
48
48

เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
แบบ 1.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หรือสาขาอื่นทางการศึกษา
2. มีประสบการณ์ หรือผลงานวิจัยทางการศึกษา หรือผลงานการนาเสนอ
งานวิจัยในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการใน
วารสารที่อยู่ในฐาน TCI อย่างน้อย ฐาน 2
3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากาหนด
4. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปี
5. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 1-3 อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษา
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
แบบ 2.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอื่นๆ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หรือสาขาอื่นทางการศึกษา
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากาหนด
3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปี
4. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 1-2 อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษา
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

แบบ 2.1
ไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
12
(9)
(3)
36
48
เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
การส าเร็ จ การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Technology and Innovation Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Technology and Innovation Management)
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัด
หลักสูตรเป็น แบบ 2.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต ดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
แบบ 1.1
แบบ 2.1
1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
รวมหน่วยกิต
51 หน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :
1.

2.

3.
4.
5.

เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
รับรอง
มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี การเรียนการสอน หรือการ
ฝึกอบรมหรือการทางานอย่างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 1 ปี ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ให้
อยู่ในดุลยวินิจของ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
มีผลการเรียนในระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า
3.50 ในกรณีที่ผลการเรียนต่ากว่า 3.50 ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สอบผ่านการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา
มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

1.
2.
3.
4.
5.

6.

เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากาหนด
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Exam)
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ การ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ

27

เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
เจ้าพระยากาหนด
6. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบเป็นรายปี

เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา

28

หลักสูตรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
ชื่อเต็มภาษาไทย : แพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต (เภสัชกรรมไทย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Pharmacy)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : D.TM. (Thai Traditional Pharmacy)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1) กลุ่มวิชาเอก/เฉพาะด้าน
1.1.1 วิชาบังคับ
1.1.2 วิชาเลือก
1.2) กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)
2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :

โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
12
12
9
3
9
48
36
48
48

เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
แบบ 1.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
หรือสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ ที่ กพ. รับรอง ทั้งนี้ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สายตรงด้านสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
2. มีประสบการณ์ หรื อผลงานน าเสนองานวิจัยในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมไทย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยในระดับ
ห้องปฏิบัติการ โดยเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI
อย่างน้อยฐาน 2 จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากาหนด
4. ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิชาเฉพาะคือ วิชาเภสัชกรรม
ไทย ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย
5. คุณสมบั ติอื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปี
6. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 - 4 อาจได้รับการพิจารณาเข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การศึก ษาระดั บบัณ ฑิต ศึกษา การ
สาเร็จการศึกษา
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เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
แบบ 2.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอื่นๆ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี หรือสาขา
ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน โดยมีผลการเรียนไม่ต่ากว่า 3.50
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากาหนด
3. ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิชาเฉพาะคือ วิชาเภสัชกรรม
ไทย ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย โดยหากสอบไม่ผ่านในวิชาเฉพาะ เภสัชกรรมไทย จะต้อง
เรียนปรับพื้นฐาน 3 รายวิชาคือ (1) ปรัชญาการแพทย์แผนไทย (2)
การจาแนกพืชสมุนไพร (3) หลักการเภสัชกรรมไทย
4. คุณสมบัติอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปี
5. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 1 - 3 ให้ได้รับการพิจารณาเข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การ
สาเร็จการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program (Music Education)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Music Education)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเอก
2. หมวดวิทยานิพนธ์
3. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รวมหน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :

โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
48 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
48 หน่วยกิต

เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
แบบ 1.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีศึกษา
2. มีประสบการณ์หรือผลงานวิจัยทางดนตรีศึกษาหรือผลงานการ
นาเสนองานวิจัยในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือมีการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI อย่างน้อยฐาน 1
3. กรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาอื้นที่มิใช่
สาขาวิชาดนตรีต้องมีประสบการณ์หรือทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
ศึกษาหรือในสถานศึกษาอย่างน้อย 5 ปี โดยได้รับการรับรอง
ประสบการณ์และคุณสมบัติจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในสังกัด
อย่างน้อย 2 คน
4. ผ่านการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่ง
จะประกาศให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา
5. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นรายปี
6. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1. – 3. อาจได้รับการพิจารณาเข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 2.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอื่นๆ
1. ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางด้าน
ดนตรีหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาอื้นที่มิใช่
สาขาวิชาดนตรีต้องมีประสบการณ์หรือทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
ศึกษาหรือในสถานศึกษาอย่างน้อย 5 ปี และผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. ผ่านการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่ง

แบบ 2.1
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
48 หน่วยกิต
เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2561
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เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
จะประกาศให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา
4. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นรายปี
5. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1. – 2. อาจได้รับการพิจารณาเข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
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ปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Educational Administration)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวมหน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
27
27
6
12
12
6

เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
หรื อเที ย บเท่า จากสถาบั น การศึก ษาที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง
2. มีประสบการณ์การทางานด้านการศึกษา หลั ง
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือมี
ประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสม

4
45

4
45

เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
โดยจะต้ อ งได้ ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่ า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2. สอบผ่านการสอบป้องกันขั้นสุดท้าย
3. ผลงานวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่ ก่อนขอจบการศึกษา โดยต้องส่ง
ต้นฉบับของบทความวิจัย / ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบให้บัณฑิตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ทั้งนี้ต้องตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย / ผลงาน
ดังกล่าว ลงในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจาก
สกอ. / สมศ. หรือผ่านการนาเสนอต่อที่ประชุมทาง
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) และ
หากมี การตี พิ มพ์ เผยแพร่ แล้ วให้ ส าเนาส่ งบั ณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หากยังมิได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดังกล่าว ต้อง
ยื่นจดหมายรับรองจากบรรณาธิการวารสารฉบับที่
จะตีพิมพ์เผยแพร่มายืนยัน
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Curriculum and Instruction)
หมวดวิชา
1.
2.
3.
4.

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รวมหน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :
เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
1. ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าทางด้านการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
2. มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การศึกษา การเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมหรือ
การทางานอย่างอื่นที่เป็นการให้การศึกษาอย่างน้อย
1 ปี ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.5 ในกรณีที่
ผลการเรี ย นไม่ ถึ ง 2.5 ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการ
4. ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา
5. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบเป็นรายปี

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
20
4
12
9
36
เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาฉบับปัจจุบัน
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Education (Educational Management and Learning
Management Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Educational Management and Learning Management
Innovation)
หมวดวิชา
1.
2.
3.
4.

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รวมหน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :
เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50
3. ผ่านกระบวนการการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. หลั ก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ เป็ น ไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
5. หลั กเกณฑ์และคุณสมบั ติอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
18
18
6
12
12
6
9
9
36
36
เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) หรือเทียบเท่า พร้อม
ทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์
ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ./สมศ.
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดั บ ชาติ หรื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการอุ ดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding)
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Education (Music Education)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Music Educational)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเอก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
3. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รวมหน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 24
ไม่น้อยกว่า 30
18
18
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 12
12
6
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
36
36

เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก2
1. ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ทางด้านดนตรีหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่
สาขาวิชาดนตรี ต้องมีประสบการณ์หรือทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรีอย่างน้อย 3 ปี และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
3. ผ่านการสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา
4. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นรายปี
5. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1.- 2. อาจได้รับการพิจารณา
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แผน ข
1. ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ทางด้านดนตรีหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่
สาขาวิชาดนตรี ต้องมีประสบการณ์หรือทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรีอย่างน้อย 2 ปี และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
3. ผ่านการสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
1. การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
2. นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะทางด้าน
ดิจิทัลตามประกาศของมหาวิทยาลัยก่อน
สาเร็จการศึกษา
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เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
เจ้าพระยา ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา
4. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นรายปี
5. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1.- 2. อาจได้รับการพิจารณา
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
ชื่อเต็มภาษาไทย

: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

: Master of Education (Teaching English as an International Language)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: M.Ed. (Teaching English as an International Language)
หมวดวิชา

1) หมวดวิชาเอก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
2) หมวดวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
รวม
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :
เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
1. เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท างด้ า น
ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่าจากสถาบัน อุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
รับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับปริญญาตรี
ไม่ต่ากว่า 2.00
2. ผ่านการสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้
ทราบในแต่ละภาคการศึกษา
3. ผู้ที่สาเร็จจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศต้องมี
หนังสือการเทียบคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากต่างประเทศซึ่งรับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาประกอบการสมัคร
4. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ราช ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็น
รายปี
5. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1-4 มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณารับเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษโดยต้องเป็นผู้ที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบที่จะ
รับเข้าศึกษาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2561 หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพ
นักศึกษา ข้อ 12 (2)

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
1. การส าเร็จการศึกษาตามหลั กสู ตรให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
2. นักศึ กษาต้อ งผ่ านเกณฑ์การสอบทั กษะ
ภาษาอังกฤษและทักษะทางด้านดิจิทัลตาม
ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ นส าเร็ จ
การศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Counseling Psychology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.S. (Counseling Psychology)
หมวดวิชา
1.
2.
3.
4.

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รวมหน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :
เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
1. กลุ่ ม ที่ 1 ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยาการ
ปรึกษา จิตวิทยาหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
2. กลุ่ ม ที่ 2 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาอื่น ๆ มีป ระสบการณ์ การท างานที่เ กี่ย วข้ อ ง
ทางด้านจิตวิทยา การเรียนการสอน การแนะแนว
และการให้ การปรึ กษา ปฏิบัติงานด้านสุ ขภาพจิต
และจิตเวช หรือการฝึกอบรมหรือการทางานอย่าง
อื่นที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านจิตวิทยาอย่างน้อย 1 ปี
ในกรณี ที่ไ ม่ มีป ระสบการณ์ ให้ อ ยู่ ใ นดุล ยวิ นิ จของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
3. คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ เป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ า พระยาซึ่ง จะ
ประกาศให้ทราบเป็นรายปี

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
21
3
12
6
36
เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยข้อบังคับในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Management Information System)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.S. (Management Information System)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวมหน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
18
18
6
12
12
6
9
9

เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
3. คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ
เป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

36

36

เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) หรือเทียบเท่า พร้อม
ทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผ ล ง า น วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ห รื อ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรั บ
จาก สกอ./สมศ. หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceeding)
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หลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
ชื่อเต็มภาษาไทย : แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมไทย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Pharmacy)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.TM. (Thai Traditional Pharmacy)
หมวดวิชา
1.
2.
3.
4.

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รวมหน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :
เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
1. ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี จ าก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและมี
คุ ณ สมบั ติ อื่ น ตามเกณฑ์ ก าหนดของหลั ก สู ต ร
ดังต่อไปนี้
1.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ส ายตรงด้ า น
การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ
การแพทย์แผนตะวันออก
1.2 สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
1.3 สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นที่มี
พื้นฐานความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่เพียงพอ
2. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ใน
กรณี ที่ โ ทษนั้ น เกิ ด จากความผิ ด อั น ได้ ก ระท าโดย
ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหาย
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
5. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจ
ได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาโดยเป็น
นั ก ศึ ก ษาทดลองเรี ย น ตามดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
18
6
12
4
36
เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) หรือเทียบเท่า พร้อม
ทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ในสารสาร
วิชาการที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ./สมศ. หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก าร
พิ จารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding)
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Fine and Applied Arts (Visual Arts)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.F.A. (Visual Arts)
หมวดวิชา
1.
2.
3.
4.

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รวมหน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
15
9
12
9
36

เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปัจจุบัน
2. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่
ไม่ใช่ทัศนศิลป์จะต้องนาเสนอแฟ้มสะสมผลงาน
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ให้
คณะกรรมการประจาสาขาทัศนศิลป์พิจารณา
3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ต้องเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการทางานทางทัศนศิลป์มาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากองค์กร
หรือผู้บังคับบัญชามาแสดงในวันสมัคร กรณีที่
ทางานอิสระให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณารับรอง
4. ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ทราบในแต่
ละปีการศึกษา
5. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นรายปี
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Thai)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.A. (Thai)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
3.หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์
รวมหน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :

36

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
9
ไม่น้อยกว่า 15
11
ไม่น้อยกว่า 4
12

แผน ข
9
ไม่น้อยกว่า 21
11
ไม่น้อยกว่า 10
6

36

36

36

แผน ก แบบ ก 1
-

เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก1 จัดทาเฉพาะวิทยานิพนธ์
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย
วรรณคดีไทย ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา การสอนภาษาไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ การสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สากล จารึกภาษาไทย จารึกภาษาตะวันออก และวัฒนธรรม
ศึกษา
2. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีประสบการณ์วิจัย และมีบทความตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐาน TCI กลุ่ม 2 ขึ้นไป หรือบทความที่นาเสนอในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.ส่งโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันสมัครสอบและนาเสนอ
โครงร่างงานวิจัยในการสอบสัมภาษณ์
5. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผน ก แบบ ก2 จัดทาเฉพาะวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย
วรรณคดีไทย ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา การสอนภาษาไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ การสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สากล จารึกภาษาไทย จารึกภาษาตะวันออก หรือศาสตร์ที่

เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
การส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้ว ย
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ.2561
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เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การใช้ภาษาไทย และวัฒนธรรมศึกษา
2. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50
3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผน ข จัดทาสารนิพนธ์และศึกษารายวิชา
1. สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50
3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
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หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่
ชื่อเต็มภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐสมัยใหม่)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration (Modern Public Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.P.A. (Modern Public Management)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
1.1 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
1.2 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)*
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
รวมหน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
18
3*
6
12
36

18
3*
12
6
36

เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ
เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สานักงาน
ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่า
คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
2. ผ่านการคัดเลือกชองมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศ
ให้ทราบ
3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

45

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อเต็มภาษาไทย : Master of Business Administration Program (International Program)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.B.A.
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
1.1 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
1.2 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
2. หมวดวิชาเลือก
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวมหน่วยกิต
เงื่อนไขประจาหลักสูตร :

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
24
6
3
12
3

24
6
9
6
3

39

39

เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง ในและต่ า งประเทศที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50 ในกรณีที่ผล
การเรียนต่ากว่า 2.50 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
3. มีผลคะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีคะแนนสอบ
IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือมีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600
ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ
ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ (3) นักศึกษาดังกล่าว
จ าเป็ น ต้ อ งเข้ า ปรั บ พื้ น ฐานภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม เติ ม กั บ ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ผ่านตามเกณฑ์ที่ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากาหนดไว้
4. ผ่านการสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบ
ในแต่ละภาคการศึกษา
5. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
การส าเร็จการศึกษาตามหลั กสู ตร
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ย
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ.2561
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ประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ชื่อเต็มภาษาไทย : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Grad. Dip. (Teaching Profession)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาชีพครู
2. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวมหน่วยกิต

โครงสร้าง
27
6
33

เงื่อนไขประจาหลักสูตร :
เงื่อนไขแรกเข้าศึกษา
เงื่อนไขเพื่อสาเร็จการศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทุ ก สาขาวิ ช าจากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ส านั ก งาน บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) และ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้
การรับรอง
2. มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากาหนด
3. ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามระเบี ย บและเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
4. ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
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ส่วนที่ 4
ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ และเงื่อนไขอื่นๆ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ประกอบกั บ มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
11/2561 เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ข้อบั งคับนี้ ให้ ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
“บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับ
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญาเอก
“หลั กสู ตร” หมายความว่า หลั กสู ตรสาขาวิช าต่า งๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ส ภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ความเห็นชอบ
“คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดของแต่ละหลักสูตร
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“อาจารย์ประจา” หมายความว่า บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจและปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลา
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่
ในการบริห ารและพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
เว้นแต่พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ากันได้ไม่เกินสองคน
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจในการออกประกาศ หรือ
คาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
การจัดการศึกษา
ข้ อ 5 ระบบการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ใช้ ร ะบบทวิ ภ าคและอาจมี ภ าค
การศึ ก ษาฤดู ร้ อ นอี ก ภาคหนึ่ ง ก็ ไ ด้ ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาจะต้ อ งมี ร ะยะเวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ย
กว่า 15 สัปดาห์ และกรณีเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาศึกษาและจานวนหน่วยกิตโดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 6 การคิดหน่วยกิต ให้คิดหน่วยกิตสาหรับรายวิชาต่างๆ ดังนี้
(1) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่
น้อยกว่า 15 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(2) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ
1 หน่วยกิต
(3) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(4) การทาโครงงานหรือกิจกรรมการศึกษาอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายที่ใช้เวลาทา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(5) การค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 45
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ข้อ 7 โครงสร้างของหลักสูตร
(1) หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตและประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตชั้ นสู ง มี จ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
50

(2) หลักสูตรปริญญาโท ให้มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
(3) หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ชั้นสูงเพื่อพัฒนาท้องถิน่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทาง
วิช าการอื่น เพิ่ม ขึ้น ก็ไ ด้โ ดยไม่นั บ หน่ ว ยกิต แต่ จะต้อ งมีผ ลสั มฤทธิ์ต ามที่ ค ณะกรรมการประจาบัณฑิ ต
วิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า72 หน่วยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ บบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้ อ งมี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพ
เดียวกัน
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ บบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้ อ งมี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพ
เดียวกัน
ข้อ 8 ระยะเวลาการศึกษา
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
(2) หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
(3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
(4) หลักสูตรปริญญาเอก ผู้ที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกให้ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
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หมวด 2
อาจารย์
ข้อ 9 จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ในแต่ละระดับการศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ข้อ 10 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระหรือสารนิ พนธ์ ในแต่ละ
ระดั บ การศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
หมวด 3
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา
ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(1) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(2) ระดับปริญญาโท รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง รับผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า
(4) ระดับปริญญาเอก รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการ
เรี ย นดีมากหรื อระดับ ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส ภามหาวิทยาลั ยรับรองและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา และมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
ข้อ 12 การรับเข้าศึกษา
(1) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละสาขาวิชากาหนดเงื่อนไข วิธีการ และจานวน
นักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
(2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้เข้าศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เห็นชอบที่จะรับเข้าศึกษาโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
(3) รายละเอียดในการดาเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
(4) ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องนาหลักฐานมา
รายงานตัว เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
ศึกษา
ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะศึกษาเกินกว่า 1 สาขาวิชาในเวลาเดียวกันไม่ได้
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ข้อ 13 สภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มี 2 ประเภท ดังนี้
(1) นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
(2) นั ก ศึ ก ษาทดลองศึ ก ษา ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ค ณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
เห็นสมควรให้รับเข้าทดลองศึกษาก่อน โดยนักศึกษาทดลองศึกษาจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อเรียนครบหนึ่งภาคการศึกษาปกติแล้ว มี
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
ข้อ 14 การเทียบโอนความรู้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และ
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจัดทาเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอน
นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และกาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐาน
เทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ตามข้อบังคับนี้
หมวด 4
การลงทะเบียนรายวิชา การค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์
ข้อ 16 การลงทะเบียนวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิต
และคิดค่าคะแนน (Credit) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิต แต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-Credit) และการ
ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit)
(3) ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิตและไม่
เกิน15 หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กาหนด อาจทาได้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชา
(4) นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้าเพื่อคิดคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผล
การเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรแล้วแต่ได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00
(5) นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาจะต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(6) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนหรือเทียบเท่าในสถาบัน
อื่นๆ เพื่อนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชา โดยการอนุมัติของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
(7) นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังในรายวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ ที่ป รึ กษาและอาจารย์ผู้ ส อนโดยจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่ว ยกิต ทั้งนี้ ถ้ารายวิชาใดจากัด
จานวนผู้เข้าศึกษาจะพิจารณารับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฟังเป็นลาดับหลัง
(8) การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็น
โมฆะและรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้บันทึกเป็นตัวอักษร W
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อัตราค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 17 การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน
(1) การขอเพิ่มวิชาเรียนจะกระทาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
(2) การขอถอนวิชาเรียน จะกระทาได้ใน 2 กรณี คือ
(ก) กรณีการถอนวิชาเรียนภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติการ
เพิกถอนแล้ว นักศึกษาจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืนและรายวิชานั้นจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผล
การศึกษา
(ข) กรณีการถอนวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนด 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ยังอยู่
ก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนแล้ว นักศึกษาจะไม่
สามารถเรียกรับเงินค่าลงทะเบียนคืนได้ และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยมีบันทึก
อักษร “W” ในช่องผลการศึกษา
(3) การเพิ่มและการถอนรายวิชาแต่ละครั้งต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 18 ในกรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าสิบคน และยังไม่ได้
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยอาจงดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยทาเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 19 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษา
(1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร แต่ยังไม่สาเร็จ
การศึก ษาต้องช าระค่ารั กษาสภาพนั ก ศึก ษาตามที่ม หาวิทยาลั ยก าหนดทุ กภาคเรีย นเพื่อรั กษาสภาพ
นักศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
(2) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบปลาย
ภาค 1 สัปดาห์
(3) นักศึกษาสามารถคืนสภาพนักศึกษาได้ โดยยื่นคาร้องขอคืนสภาพนักศึกษาภายใน
สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ประสงค์จะคืนสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 8
ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนในแผน ก
แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิตในภาคเรี ยนแรก มหาวิทยาลัย อาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้วมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(2) นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนในแผน ข ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้ว และมี
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระหรือสาร
นิพนธ์ได้ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(3) นักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว จะสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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แบบ 1.1 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
แบบ 2.1 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แบบ 2.2 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
(4) หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และวิธีการอื่นใดที่จะนาไปใช้ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ และวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 21 ให้มีการประเมินผลการเรียนโดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา ดังนี้
(1) ระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
F
ตก (Fail)
0.00
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาใดในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า B
(2) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
(ก) การประเมินรายวิชาเสริมพื้นฐานและรายวิชาที่เรียนไม่นับหน่วยกิต มีระดับการ
ประเมิน ดังนี้
ผ่านดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fail)
(ข) การประเมินการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยการ
ประเมินเนื้อหาของการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และการประเมิน
คุณภาพการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ มีระดับการประเมิน ดังนี้
ดีเยี่ยม
Excellent
ดี
Good
ผ่าน
Pass
ไม่ผ่าน
Fail
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(ค) การประเมินการสอบประมวลความรู้ สาหรับระดับปริญญาโทและการสอบ
ภาษาต่างประเทศและการสอบวัดคุณสมบัติสาหรับระดับปริญญาเอก มีระดับการประเมินดังนี้
ผ่าน
S (Satisfactory)
ไม่ผ่าน
U (Unsatisfactory)
ข้อ 22 สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการประเมินผล ดังนี้
Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนกาหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา
หรือถูกสั่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินผลที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ทางานไม่เสร็จสิ้นเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป หากพ้นกาหนดจะเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็น “F”
ข้อ 23 ในรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม ให้มีการประเมินผล ดังนี้
(1) ผ่านการประเมินโดยการสอบวัดความรู้ หรือ
(2) ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล
นักศึกษาจะได้รั บ การยกเว้นตามวรรคหนึ่งในกรณีเป็นรายวิช าที่ตรงกับวิช าเอกหรือ
สาขาวิชาที่กาลั งศึกษา หรือมีเอกสารรั บรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยรับรองว่าผ่านการสอบได้ในรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
ข้อ 24 การควบคุมและการสอบวิทยานิพนธ์
(1) ระดับปริญญาโท
(ก) ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 1 คน ทั้งนี้ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอาจเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเพิ่มได้อีก 1 คน
(ข) การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ต่ ล ะครั้ ง ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า สามคน ประกอบด้ ว ยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกอย่ างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการ และผู้ แทนบัณฑิตวิทยาลั ยเป็นเลขานุการ ทั้งนี้
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้สอบวิทยานิพนธ์
(ค) การสอบวิทยานิพนธ์จะต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมการสอบ
ด้วยทุกครั้ง ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่สามารถเข้าร่วมการสอบได้ ให้เลื่อนการสอบออกไปใน
กรณีที่จาเป็นอย่างยิ่งอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอชื่อให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนได้ ทั้งนี้ จะต้องกาหนดวันสอบครั้ งใหม่ให้มี
ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้กรรมการที่แต่งตั้งแทนจะมีเวลาอ่านวิทยานิพนธ์ได้
(ง) การดาเนิน การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยการอ่านวิทยานิพนธ์ การ
ประชุมปรึกษาระหว่างกรรมการในวันสอบ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถามหรือด้วยวิธีการใดๆ
จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยการสอบผ่านวิทยานิพนธ์ต้องได้รับมติให้ผ่านจากกรรมการไม่น้อย
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กว่าสองในสามและให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบไปยังสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนภายใน 15 วันนับจากการสอบเสร็จสิ้น
(จ) นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้
(2) ระดับปริญญาเอก
(ก) ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณบดีบัณฑิต วิทยาลัย ประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน และอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 1 คน ทั้งนี้ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอาจเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเพิ่มได้อีก 1 คน
(ข) นั กศึกษาที่ ได้ รั บอนุ มัติ ให้ ท าวิ ทยานิ พนธ์ต้ องจั ดทาแผนการดาเนิ นงาน และ
รายงานความก้าวหน้าภาคเรียนละสองครั้งเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
(ค) การสอบวิทยานิพนธ์แต่ล ะครั้งให้ เสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
จ านวนไม่น้ อยกว่ าห้ าคน ประกอบด้ว ยผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ภ ายนอกจานวนสามคนซึ่ งมิใช่ อาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจาหลักสูตร
อย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการ และผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยเป็นเลขานุการ
(ง) การสอบวิทยานิพนธ์จะต้ องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมการสอบ
ด้วยทุกครั้งถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่สามารถเข้าร่วมการสอบได้ให้เลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จาเป็นอย่างยิ่งอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอชื่อให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดี แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนได้ ทั้งนี้ จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มี
ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้กรรมการที่แต่งตั้งแทนมีเวลาอ่านวิทยานิพนธ์ได้
(จ) การดาเนิ นการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้ว ยการอ่านวิทยานิพนธ์ การ
ประชุมปรึกษาระหว่างกรรมการในวันสอบ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถามหรือด้วยวิธีการใดๆ
จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยการสอบผ่านวิทยานิพนธ์ต้องได้รับมติให้ผ่านจากกรรมการไม่น้อย
กว่าสองในสามและให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบไปยังสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนภายใน 15 วันนับจากการสอบเสร็จสิ้น
(ฉ) นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้
ข้อ 25 การควบคุมและการสอบการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์
(1) ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่อธิการบดีแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน
โดยอาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเพิ่มอีกจานวนหนึ่งคนด้วยก็ได้ โดยมีหน้าที่พิจารณาเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์และให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา
(2) ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการค้น คว้า อิ ส ระหรือ สารนิ พ นธ์ อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร เป็ น
กรรมการ และผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยเป็นเลขานุการ
ในกรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอชื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนได้ ทั้งนี้ จะต้อง
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กาหนดวันสอบครั้ งใหม่ให้มีร ะยะเวลาพอสมควรเพื่อให้กรรมการที่ แต่งตั้งแทนมีเวลาอ่านรายงานการ
ค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ได้
(3) การสอบการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ ต้องประกอบด้วยการอ่านรายงานการ
ค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ การประชุมปรึกษาระหว่างกรรมการในวันสอบ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วย
การซักถามหรือด้วยวิธีการใดๆ โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือ
สารนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
(4) นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการเขียนรายงานการค้นคว้า
อิสระหรือสารนิพนธ์ได้
หมวด 6
การลาพัก การรักษาสภาพ การลาออก และการพ้นสภาพของนักศึกษา
ข้อ 26 การลาพักการศึกษา การรักษาสภาพ และการลาออกของนักศึกษา
(1) นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นคาร้องแสดงเหตุผลความจาเป็นผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งต่อสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนผ่านสานักงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบการลาพักการศึกษา
(2) การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน
(3) นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึ กษา ต้องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับรักษาสภาพ
เป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษาภายในเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
(4) นักศึกษาที่ไม่มีหน่วยกิตของรายวิชาตามหลั กสูตรที่ต้องลงทะเบียนเหลืออยู่ แต่ยังไม่
เป็นผู้ สาเร็จการศึกษาตามข้อ 29 ต้องรั กษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา
(5) นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นใบลาออกต่อสานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้สานั กงานบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
ข้อ 27 นอกจากเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ 29 แล้ว นักศึกษาอาจพ้นสภาพนักศึกษา
ด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) มหาวิทยาลั ยมีคาสั่ งลงโทษทางวินัยให้ ออกจากการเป็นนักศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวินัยและการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา
(4) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 ในการประเมินทุกสิ้นภาคการศึกษาในช่วงที่
ลงทะเบียนเรียนยังไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิตทั้งหมดของหลักสูตร
(5) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 เมื่อลงทะเบียนเรียนได้จานวนหน่วยกิตตั้งแต่
สองในสาม ของจานวนหน่วยกิตทั้งหมดขึ้นไป โดยไม่นับหน่วยกิตของการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์และ
วิทยานิพนธ์
(6) ใช้เวลาศึกษาครบตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8
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(7) สอบวัดคุณสมบัติ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์
หรื อสอบวิ ทยานิ พนธ์ หรื อฝึ ก ประสบการณ์วิ ช าชี พ ไม่ ผ่ านตามเกณฑ์ ที่ คณะกรรมการประจาบัณฑิ ต
วิทยาลัยกาหนด
(8) ต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิด
อันได้กระทาโดยประมาท
ข้อ 28 นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 27 (2) และ (3) อาจขอคืนสภาพ
เพื่อกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
หมวด 7
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 29 นั กศึกษาจะส าเร็ จการศึ กษาได้ต้ องเป็นผู้ ที่มี ความประพฤติดี และมี คุณสมบั ติ
ดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องเรียนครบ
ตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนน
(2) นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
(3) นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนด
ในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และสอบผ่านการ
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อม
ทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)
(4) นั กศึกษาระดับ ปริญญาโท แผน ข ต้องศึกษารายวิชาครบถ้ว นตามที่กาหนดใน
หลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้ง
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์
ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
(5) นักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ 1 ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายในและภายนอกมหาวิ ท ย าลั ย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด และผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
TCI ฐาน 2 ขึ้นไป
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(6) นักศึกษาระดับ ปริญญาเอกแบบ 2 ต้องศึกษารายวิช าครบถ้วนตามที่กาหนดใน
หลักสูตรโดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด และผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่ างน้อยดาเนิ นการให้ผ ลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ TCI ฐาน 2 ขึ้นไป
(7) นักศึกษาทุกระดับการศึกษาของบัณฑิตศึกษา ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยก่อนสาเร็จการศึกษา
(8) ไม่ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือเงินอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
ข้อ 30 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ที่ส่งรายงานการค้นคว้า อิสระหรือสารนิพนธ์
นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อม
หลักฐานการนาเสนอผลงานแล้ว ให้ถือวันที่สภาวิชาการเห็นชอบเป็นวันสาเร็จการศึกษา
หมวด 8
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 31 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
(1) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(2) นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 32 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่างๆ ให้เป็นอานาจของอธิการบดี
โดยจัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภทที่ได้รับการยกเว้น
หมวด 9
การขอรับปริญญา
ข้อ 33 นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้องขอ
ส าเร็ จ การศึ ก ษาต่ อ ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 เดื อ นก่ อ นสิ้ น ภาค
การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรเพื่อขอรับปริญญา
ข้อ 34 มหาวิทยาลัย โดยสภาวิช าการจะพิจารณาการให้ ปริญญาแก่ นักศึกษาที่ได้ยื่น
ความจานงขอรับปริญญาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 29 และมีความประพฤติดี โดยไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษ
ทางวินัยนักศึกษา เพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย

60

บทเฉพาะกาล
ข้อ 35 นั กศึกษาที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้
ดาเนินการตามข้อบังคับเดิมต่อไป จนสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา แล้วแต่กรณี
ข้อ 36 บรรดาประกาศหรือคาสั่งที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อนหรือในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการกาหนดขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ศิโรจน์ ผลพันธิน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
-----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อ 4
และข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง 4/2562 เมื่อวันที่ 30 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
“BSRU-TEP”
หมายความว่า การทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ข้อ 4 นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่มหาวิทยาลัยยอมรับ
ตามข้อ 5 หรือเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ BSRU-TEP
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่มหาวิทยาลัยยอมรับ โดยมีผลการสอบให้มีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ยื่นผลการสอบ มีดังนี้
(1) TOEIC
(2) TOEFL Paper
(3) TOEFL CBT
(4) TOEFL IBT
(5) IELTS
(6) CU-TEP
(7) ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยประกาศรับรอง
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ข้อ 5 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้อง
ผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังนี้
(1) มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกตามข้อ 4 ดังนี้
(1.1) TOEIC
ไม่ต่ากว่า 605 คะแนน
(1.2) TOEFL Paper
ไม่ต่ากว่า 513 คะแนน
(1.3) TOEFL CBT
ไม่ต่ากว่า 183 คะแนน
(1.4) TOEFL IBT
ไม่ต่ากว่า 65 คะแนน
(1.5) IELTS
ไม่ต่ากว่า 5.5 คะแนน
(1.6) CU-TEP
ไม่ต่ากว่า 75 คะแนน
(1.7) CEFR
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ C1
(2) มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ BSRU-TEP โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่า C1 ทั้งนี้หากผล
คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ ให้ทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
ข้อ 6 เมื่อนั กศึ กษายื่ นผลการสอบผ่ านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษตามข้อ 5 ให้ ยื่นค าร้องพร้อม
หลักฐานรับรองผลการสอบ โดยความเห็นชอบประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการสอบยังสานักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข้อ 7 กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 5 จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยบัณฑิตวิทยาลัย และต้องสอบผ่านเกณฑ์ภายใน 2 ปีการศึกษา
ข้อ 8 หากนักศึกษาไม่เข้าอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อ 7 นักศึกษา
จะต้องนาผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 5 มายื่นภายใน 2 ปี
ข้อ 9 ให้ อธิการบดีรั กษาการตามประกาศนี้ กรณี มีปัญหาเกี่ยวกั บการบั งคับใช้ ตามประกาศให้
อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
ลินดา เกณฑ์มา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอานาจตามความในข้อ 16 วรรคสอง และข้อ 31 (1) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.
2563 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
ข้ อ 4 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
ให้จัดเก็บ ดังนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(1) ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
(2) ค่าบารุงห้องสมุด
ภาคการศึกษาละ 300 บาท
(3) ค่ากิจกรรม
ภาคการศึกษาละ 100 บาท
(4) ค่าบารุงห้องพยาบาล
ภาคการศึกษาละ 100 บาท
(5) ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ
600 บาท
(6) ค่าลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติ
หน่วยกิตละ
800 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
หน่วยกิตละ
300 บาท
(8) ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา
หน่วยกิตละ
100 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายต่างๆ
(1) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
500 บาท
(2) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
(3) ค่าเอกสารรับรองต่าง ๆ ทุกรายการ ฉบับละ
150 บาท
(4) ค่าโอน เทียบโอน หรือยกเว้นรายวิชา
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- รายวิชาของมหาวิทยาลัย
หน่วยกิตละ 300 บาท
- รายวิชาต่างมหาวิทยาลัย
หน่วยกิตละ 400 บาท
(5) ค่าปรับการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า วันละ 50
บาท
แต่เมื่อรวมค่าปรับแล้วต้องไม่เกินภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับปริญญาโท ให้จัดเก็บดังนี้
5.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(1) ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
(2) ค่าบารุงห้องสมุด
ภาคการศึกษาละ 500 บาท
(3) ค่ากิจกรรม
ภาคการศึกษาละ 100 บาท
(4) ค่าบารุงห้องพยาบาล
ภาคการศึกษาละ 100 บาท
(5) ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ
1,200 บาท
(6) ค่าลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติ
หน่วยกิตละ
1,400 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
(8) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
หน่วยกิตละ
300 บาท
(9) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
หน่วยกิตละ
1,000 บาท
(10) ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา
หน่วยกิตละ
100 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมหลักสูตรนานาชาติ
นักศึกษาไทย
10,000 บาท
นักศึกษาต่างชาติ
20,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
(1) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
500 บาท
(2) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
(3) ค่าเอกสารรับรองต่าง ๆ
ฉบับละ
150 บาท
(4) ค่าสอบประเมินความรู้รายวิชาพื้นฐาน วิชาละ
300 บาท
(5) ค่าสอบประมวลความรู้
500 บาท
(6) ค่าสัมมนาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
ครั้งละ
2,000 บาท
(7) ค่าสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ครั้งละ
5,000 บาท
(8) ค่าโอน เทียบโอน หรือยกเว้นรายวิชา
- รายวิชาของมหาวิทยาลัย
หน่วยกิตละ
600 บาท
- รายวิชาต่างมหาวิทยาลัย
หน่วยกิตละ
700 บาท
(9) ค่าปรับการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า วันละ 50 บาท
แต่เมื่อรวมค่าปรับแล้วต้องไม่เกินภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
(10) ค่าประกันของเสียหาย
500 บาท
(11) กรณี มี ก ารศึ ก ษาและดู ง านทั้ ง ในและต่ า งประเทศให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระดับปริญญาเอก ให้จัดเก็บดังนี้
6.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 450,000 บาท
(1.1) กรณีชาระงวดเดียวในภาคการศึกษาแรก
นักศึกษาไทย
400,000 บาท
นักศึกษาต่างชาติ
450,000 บาท
(1.2) กรณีการชาระรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 75,000 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
500 บาท
(3) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
5,000 บาท
(4) ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา
300 บาท
กรณีนั กศึกษาจากต่างมหาวิทยาลัยที่มาเรียนสมทบ ให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
หน่วยกิตละ 6,500 บาท
6.2 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
(1) ค่าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ครั้งละ
3,000 บาท
(2) ค่าสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ครั้งละ
5,000 บาท
(3) ค่าสอบวัดคุณสมบัติ
ครั้งละ
500 บาท
(4) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
2,000 บาท
(5) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
(6) ค่าเอกสารรับรองต่าง ๆ
ฉบับละ
150 บาท
(7) ค่าโอน เทียบโอน หรือยกเว้นรายวิชา
รายวิชาของมหาวิทยาลัย
หน่วยกิตละ
1,500 บาท
รายวิชาจากต่างมหาวิทยาลัย
หน่วยกิตละ
2,000 บาท
(8) ค่าปรับการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า วันละ 100 บาท
แต่เมื่อรวมค่าปรับแล้วต้องไม่เกินภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
(9) ค่าประกันของเสียหาย
2,000 บาท
(10) กรณีมีการศึกษาและดูงานทั้งในและต่างประเทศค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บตามประกาศฉบับนี้ เมื่อ
นักศึกษาชาระแล้ วจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ค่าประกันของเสียหาย มหาวิทยาลั ยจะคืนให้แก่
นักศึกษาที่มิได้ทาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และต้องมายื่นคาร้องขอคืนภายในหกเดือน นับจาก
วันสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่มาดาเนินการภายในกาหนด ให้โอนเงินเข้าเป็น
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563
ลินดา เกณฑ์มา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)
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เงื่อนไขอื่น ๆ
หลักสูตรปริญญาโท (กรณีทาสารนิพนธ์)
1. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ
1.1 คุณวุฒิ และคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรเป็นผู้กาหนด หรือ
1.2 หากไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย
2. รายวิชาที่เรียน
2.1 นักศึกษาต่างชาติ ต้องเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อปรับพื้นฐานจานวน 4 รายวิชา ได้แก่ ทักษะการ
ฟังภาษาไทย ทักษะการพูดภาษาไทย ทักษะการอ่านภาษาไทย และทักษะการเขียนภาษาไทย
2.2 รายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 2 รายวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
บัณฑิตศึกษา และภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2.3 เรียนรายวิชาของหลักสูตร
3. การสอบประมวลความรู้
เมื่อนั กศึกษาเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในข้อ 2 ครบเรียบร้อยแล้ ว นักศึกษาต้องสอบผ่านประมวล
ความรู้ หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน สามารถสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
4. การทาสารนิพนธ์
นักศึกษาจะทาสารนิพนธ์ได้ก็ต่อเมื่อ
4.1 เรียนทุกรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 2
4.2 สอบผ่านประมวลความรู้
4.3 เสนอหัวข้อสารนิพนธ์ + ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ (บฑ.1) + ยื่นขออนุมัติต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย
4.4 เสนอเค้าโครงผ่านคณะกรรมการควบคุมฯ เห็นชอบ + ขอจัดประชุมพิจารณาเค้าโครง (บฑ.2)
4.5 แต่งตั้งกรรมการสอบ กาหนดวันสอบพิจารณาเค้าโครง พร้อมส่งตัวเล่มให้กรรมการอ่านก่อน
2 สัปดาห์
4.6 นักศึกษาแก้ไขสารนิพนธ์ตามข้อเสนอแนะ + นาส่งคณะกรรมการพิจารณา
4.7 นักศึกษาดาเนินการจัดทาสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
4.8 รายงานความก้าวหน้าในการทาสารนิพนธ์ (บฑ.4) อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
4.9 ในระหว่างการทาสารนิพนธ์ นักศึกษาสามารถทาได้ทั้งในและนอกประเทศไทย ซึ่งในระหว่าง
การทาสารนิพนธ์ ต้องมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับที่ปรึกษาได้
4.10 ระยะเวลาการทาสารนิพนธ์ต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
5. การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์
5.1 ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จานวน 6 เล่ม พร้อมแผ่น CD-ROM ก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์
+ ผลการตรวจลอกเลียนผลงานด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (ทุกบทต้องไม่เกิน 10%) + พร้อมแจ้งรายชื่อ
คณะกรรมการสอบ วันเวลาสอบ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมทั้ง
ยื่นแบบคาร้อง (บฑ.5) ขอสอบปากเปล่า เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยออกคาสั่ง
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5.2 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบปากเปล่า (สารนิพนธ์) จานวน 5 คน ให้
มหาวิทยาลัยดาเนินการแต่งตั้ง (บฑ.6)
5.3 ให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสอบปากเปล่า (สารนิพนธ์) ส่งผลการสอบปาก
เปล่าต่อบัณฑิตวิทยาลัย (บฑ.7) ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการสอบเสร็จสิ้น
5.4 นักศึกษาปรับปรุงแก้ไข (สารนิพนธ์) ตามมติของคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้เสร็จสมบูรณ์
และนาส่งประธานคณะกรรมการสอบปาเปล่า พร้อมทั้งให้กรรมการตรวจสอบรูปแบบรายงานตามลาดับ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามข้อเสนอแนะ
5.5 ประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ และกรรมการตรวจสอบรูปแบบรายงานแจ้ง
ผลการตรวจสอบให้นักศึกษาทราบ
5.6 นักศึกษานาส่งรายงานสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน 5 เล่ม พร้อมแผ่น CD ภายใน 3
สัปดาห์ หลังจากสอบปากเปล่าสารนิพนธ์เสร็จสิ้นลง โดยนาส่งบัณฑิตวิทยาลัย (บฑ.8) พร้อมกันนี้บัณฑิต
วิทยาลัยจะออกใบรับสารนิพนธ์และแผ่นบันทึกข้อมูลให้ไว้เป็นหลักฐาน (บฑ.9)
5.7 คณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (ที่ปรึกษาหลัก ที่ปรึกษาร่วม)
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน
3) ตัวแทนจากกรรมการบริหารหลักสูตร 1 คน
3) ตัวแทนจากบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน
หมายเหตุ อาจารย์ ผู้ ควบคุมสารนิ พนธ์ (ที่ปรึ กษาหลั ก และที่ป รึกษาร่ว ม) ต้องเป็ น
อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจ ารณาแต่ง ตั้งให้ บุ คคลดารงตาแหน่งทางวิ ช าการอย่ างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อสารนิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 10 เรื่อง
6. กระบวนการยื่นขอสาเร็จการศึกษา
6.1 นักศึกษายื่นคาร้องขอจบการศึกษา (บฑ.11) พร้อมแนบหลักฐานส่วนตัวทั้งหมด ส่งมายัง
บัณฑิตวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ คุณวุฒิ ผลการศึกษา หากไม่เรียบร้อย
ส่งคืนนักศึกษาตรวจสอบใหม่ หากเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการส่งต่อสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
6.3 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบและนาเสนอต่อสภาวิชาการอนุมัติผลการเรียน
6.4 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสรุปรายชื่อนาเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา
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หลักสูตรปริญญาเอก
1. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ
1.1 คุณวุฒิ และคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรเป็นผู้กาหนด หรือ
1.2 หากไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.4 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ CEFR ที่ระดับ C1 หรือเทียบเท่า หากผลการสอบภาษาอังกฤษไม่
ถึงเกณฑ์ที่กาหนด ให้สามารถยื่นผลการสอบได้ภายในระยะเวลา 2 ปี
2. รายวิชาที่เรียน
2.1 นักศึกษาต่างชาติ ต้องเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อปรับพื้นฐานจานวน 4 รายวิชา ได้แก่ ทักษะการ
ฟังภาษาไทย ทักษะการพูดภาษาไทย ทักษะการอ่านภาษาไทย และทักษะการเขียนภาษาไทย
2.2 เรียนรายวิชาของหลักสูตร
3. การสอบประมวลความรู้
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในข้อ 2 ครบเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องสอบผ่านประมวล
ความรู้ หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน สามารถสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
4. การทาดุษฎีนิพนธ์
นักศึกษาจะทาวิทยานิพนธ์ได้ก็ต่อเมื่อ
4.1 เรียนทุกรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 2
4.2 สอบผ่านประมวลความรู้
4.3 เสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ + ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ (บฑ.1) + ยื่นขออนุมัติต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย
4.4 เสนอเค้าโครงผ่านคณะกรรมการควบคุมฯ เห็นชอบ + ขอจัดประชุมพิจารณาเค้าโครง (บฑ.2)
4.5 แต่งตั้งกรรมการสอบ กาหนดวันสอบพิจารณาเค้าโครง พร้อมส่งตัวเล่มให้กรรมการอ่านก่อน
2 สัปดาห์
4.6 นักศึกษาแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ตามข้อเสนอแนะ + นาส่งคณะกรรมการพิจารณา
4.7 นักศึกษาดาเนินการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
4.8 รายงานความก้าวหน้าในการทาดุษฎีนิพนธ์ (บฑ.4) อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
4.9 ในระหว่างการทาดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาสามารถทาได้ทั้งในและนอกประเทศไทย ซึ่งในระหว่าง
การทาดุษฎีนิพนธ์ ต้องมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับที่ปรึกษาได้
4.10 ระยะเวลาการทาดุษฎีนิพนธ์ต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
5. การสอบปูองกันดุษฎีนิพนธ์
5.1 ส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จานวน 6 เล่ม พร้อมแผ่น CD-ROM ก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์
+ ผลการตรวจลอกเลียนผลงานด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (ทุกบทต้องไม่เกิน 10%) + พร้อมแจ้งรายชื่อ
คณะกรรมการสอบ วันเวลาสอบ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมทั้ง
ยื่นแบบคาร้อง (บฑ.5) ขอสอบปากเปล่า เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยออกคาสั่ง
5.2 บั ณฑิตวิทยาลั ย เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ จานวน 5 คน ให้
มหาวิทยาลัยดาเนินการแต่งตั้ง (บฑ.6)
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5.3 ให้ กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ส่ งผลการสอบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย (บฑ.7) ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการสอบเสร็จสิ้น
5.4 นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ ตามมติของคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้เสร็จสมบูรณ์
และนาส่งประธานคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ พร้อมทั้งให้กรรมการตรวจสอบรูปแบบรายงาน
ตามลาดับ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามข้อเสนอแนะ
5.5 ประธานคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ และกรรมการตรวจสอบรูปแบบรายงานแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้นักศึกษาทราบ
5.6 นักศึกษานาส่งรายงานดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน 5 เล่ม พร้อมแผ่น CD ภายใน 3
สัปดาห์ หลังจากสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เสร็จสิ้นลง โดยนาส่งบัณฑิตวิทยาลัย (บฑ.8) พร้อมกันนี้บัณฑิต
วิทยาลัยจะออกใบรับดุษฎีนิพนธ์และแผ่นบันทึกข้อมูลให้ไว้เป็นหลักฐาน (บฑ.9)
5.7 คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ (ที่ปรึกษาหลัก 1 คน ที่ปรึกษาร่วม 2 คน)
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน
3) ตัวแทนจากกรรมการบริหารหลักสูตร 1 คน
3) ตัวแทนจากบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน
หมายเหตุ อาจารย์ ผู้ ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ (ที่ปรึกษาหลัก และที่ปรึกษาร่ว ม) ต้องเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไ ม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจ ารณาแต่ง ตั้งให้ บุ คคลดารงตาแหน่งทางวิ ช าการอย่ างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อสารนิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง
6. กระบวนการยื่นขอสาเร็จการศึกษา
6.1 นักศึกษายื่นคาร้องขอจบการศึกษา (บฑ.11) พร้อมแนบหลักฐานส่วนตัวทั้งหมด พร้อมทั้งผล
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ C1 หรือเทียบเท่า ส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ คุณวุฒิ ผลการศึกษา หากไม่เรียบร้อย
ส่งคืนนักศึกษาตรวจสอบใหม่ หากเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการส่งต่อสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
6.3 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบและนาเสนอต่อสภาวิชาการอนุมัติผลการ
เรียน
6.4 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสรุปรายชื่อนาเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา
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เพลง ช่อชงโค
คาร้อง : ดารงศักดิ์ บุญสู่
ทานอง : เอื้อ สุนทรสนาน
ช่อชงโค
บานโสภาสะพรั่ง
แย้มเยือนเตือนความหลัง
รักยังสดใสไม่จืดจาง
ชื่นหัวใจ
เหมือนใครเคยเคียงข้าง
คิดถึงไม่เว้นวาง
ไกลห่างไม่คลายสายสัมพันธ์
สีม่วงงามสดใสเหมือนใจจานงคงมั่น
รักเธอผู้เดืยวจอมขวัญ เป็นดวงชีวันบูชา
ช่อชงโค
บานโสภาพร้อมหน้า
พบพักตร์กันขวัญตา
อุราเอมอิ่มแย้มยิ้มเอย
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บันทึกช่วยจา
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บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ถ.อิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

