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Welcome to ABAC... 



มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
• เจ้าของ/ผู้ดาํเนินการ 

– มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
 

• มหีน่วยงานได้แก่ 
– สถาบนัการศึกษา 13 แห่ง 
– ศูนยฝึ์กอบรม 3 แห่ง 
– ศูนยบ์รรเทาคนยากจน 1 แห่ง 
 
 



มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง 
 ประเทศไทย  
• โรงเรียนอสัสมัชญั 

– บางรัก, สาํโรง, พาณิชยการ, ธนบุรี, ศรีราชา, 
ระยอง, ลาํปาง, นครราชสีมา และอุบลราชธานี 

• โรงเรียนเซนตค์าเบรียล 
• โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  
• โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั 
 



ประวติัมหาวทิยาลยั... 
พ.ศ. 2512 โรงเรียนอสัสัมชัญพาณชิย์  
   (ASB)  
 

พ.ศ. 2515 วทิยาลยัอสัสัมชัญบริหารธุรกจิ  
   (ABAC)  

พ.ศ. 2533 มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ (AU) 



วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
Total man:  

Sound mind in a sound body 
mens sana in corpore sano  

 จดัการเรียน และการสอนเพื่อใหน้กัศึกษา 

เป็นบณัฑิตท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งดา้น      

ร่างกาย จิตใจ มีความรับผดิชอบต่อตนเอง

และสงัคม และมีจริยธรรม 
 



การจดัการศึกษา 
International education:  

curriculum, teaching & learning,  
research 

 จดัการเรียน และการสอนเพื่อใหน้กัศึกษา 

เป็นบณัฑิตผูมี้วสิยัทศันก์วา้งไกล มี

ความคิดเป็นอิสระ และสร้างสรรค ์มี

ความรู้ความสามารถในระดบัสากล 
 



งานดา้นการเรียนการสอน 
 หลกัสูตรปริญญาตรี 10 คณะ 
หลกัสูตรปริญญาโท 24 สาขา 
หลกัสูตรปริญญาเอก 7 สาขา 
คณาจารยไ์ทย และต่างชาติมากกวา่ 1,000 คน 
หอ้งสมุดมีส่ิงพิมพจ์าํนวนมากกวา่ 300,000 เล่ม 

ผลิตบณัฑิตเป็นจาํนวน 28 รุ่น จาํนวนกวา่ 70,000 คน 

นกัศึกษาต่างชาติ มีจาํนวนมากกวา่ 1,500 คน  
จาก 55 ประเทศทัว่โลก 



Road to Success... 

หลกัสูตร 

อาจารย์ 

การเรียนการสอน 

สภาพแวดล้อม/
สังคม 

การประเมิน 

การอบรมบ่มนิสัยจาก

ผู้ปกครอง และ

์ 

การส่ือสารระหว่าง

นักศึกษา และคณาจารย์ 

วสัิยทศัน์ นโยบาย และวตัถุประสงค์ของมหาวทิยาลยั 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 



Road to Success... 
 1.  ความรู้พื้นฐาน  
      (Basic Knowledge) 
 
• ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์  
• เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 



Road to Success... 
  2.   การวางแผนการเรียน  
 (Study Plan Preparation)  
 
• การจดัเวลาในการเรียน การอ่าน 
  หนงัสือ  
• การพกัผอ่น 

 



Road to Success... 
 3.  ความพร้อมในการเรียน     
     (Enthusiasm) 
 

• เตรียม และติดตามการเรียนการสอน 
  อยา่งใกลชิ้ด และสมํ่าเสมอ 
• เขา้ชั้นเรียน และหอ้งสมุดอยา่ง  
  สมํ่าเสมอ 



Road to Success... 
 4. ไดรั้บความดูแล และเอาใจใส่ 
     อยา่งใกลชิ้ดจากครู 
     อาจารย ์ผูใ้กลชิ้ด  
     และผูป้กครอง 
 

 



ผลการเรียนทีไ่ด้รับ 
• A  =  4.00 
• A- = 3.75 
• B+ = 3.25 
• B = 3.00 
• B- = 2.75 
• C+ = 2.25 
• C = 2.00 
• C- = 1.75 
• D = 1.00 
• F = 0.00 



การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
• การสอบผ่านเกณฑ์  คะแนนเฉลีย่สะสม  
   มากกว่าหรือเท่ากบั 2.00 
• การสอบไม่ผ่านเกณฑ์ : 

   คะแนนเฉลีย่สะสม ตํา่กว่า 2.00 
   คะแนนเฉลีย่สะสม ตํา่กว่า 1.75 
   คะแนนเฉลีย่สะสม ตํา่กว่า 1.50 



คะแนนเฉลีย่สะสม ตํ่ากว่า 

1.50 
     คะแนนเฉลีย่สะสม 
 01/1999      3.50 

 02/1999      1.45    1 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ต่อ) 



 
       คะแนนเฉลีย่สะสม 
    01/1999   2.50 
   02/1999   1.72      1 
   03/1999   2.00 

   01/2000   1.67      2 

คะแนนเฉลีย่สะสม ตํา่กว่า 1.75 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ต่อ) 



      คะแนนเฉลีย่สะสม 
   01/1999    3.50 
   02/1999    2.80 
   03/1999    2.00 
   01/2000    1.98    1 
  02/2000    1.75    2 
  03/2000    2.00 
  01/2001    1.75    3 
  02/2001    1 75     

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ต่อ) 
คะแนนเฉลีย่สะสม ตํา่กว่า 2.00 



เกยีรตนิิยมรางวลัเรียนด ี
นักศึกษา ทีสํ่าเร็จการศึกษาและได้เกยีรตนิิยมเรียนด ี 
มทีั้งหมด 3 ระดบั  
1. เกยีรตนิิยมดเีลศิ เหรียญทอง ได้ ระดบัคะแนนเฉลีย่

 สะสม 3.80 - 4.00 
2. เกยีรตนิิยมดมีาก เหรียญเงนิ ได้ ระดบัคะแนนเฉลีย่

 สะสม 3.50 - 3.79 
3. เกยีรตนิิยมด ีเหรียญทองแดง ได้ ระดบัคะแนนเฉลีย่ 
    สะสม 3.25 - 3.49 



ขอ้ควรปฏิบติั 
 1.  วางแผนการเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 
2.  ศึกษา และทาํความเขา้ใจกบัระบบการลงทะเบียนของ 
     มหาวทิยาลยั 

3.  พบอาจารยท่ี์ปรึกษา และเขา้เรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 
4.  เตรียมการเรียน ทบทวนบทเรียน จดัตารางการอ่าน 
     หนงัสือเตรียมสอบ 
5.  ใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพ   
6.  มีเป้าหมายในการเรียน และมีการประเมินตนเองอยา่ง 
     ต่อเน่ือง 
7. ไดรั้บความสนบัสนุน แรงจูงใจ และความเอาใจใส่ 
     จากผูป้กครอง 



สถาบนัการศึกษา  
 • บุคลากรทางการศึกษา 

• ระเบียบปฏิบติั 

• การดาํเนินชีวติของนกัศึกษา 



ติดต่อมหาวทิยาลยั 
 

อาจารยแ์นะแนว  
กิจการนกัศึกษา 

การลงทะเบียน  
และผลการเรียน 

ขอ้เสนอแนะ หรือ 
ขอ้ติชม ฝ่ายการเรียน  
การสอน 

ฝ่ายทะเบียน 
3507 และ 3508  
ฝ่ายวชิาการ 
1110 และ 1136  
ฝ่ายกิจการน.ศ. 
3732 และ 3742  
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