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ข้ อมูลด้ านการจัดการเรียนและการลงทะเบียนเรียน
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นิสิต นักศึกษาต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบและมีความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับหลักสูตร
กระบวนการเรี ยนตลอดจนการวัดผล เพื่อป้ องกันความผิดพลาดและความสูญเปล่าทางการศึกษา ดังนั้นนิสิต นักศึกษา
ควรมีความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร และการลงทะเบียนเรี ยน ดังต่อไปนี้
1. หลักสู ตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา เปิ ดการสอนใน 14 สาย คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.

สายการศึกษา
สายวิทยาศาสตร์
สายศิลปศาสตร์
สายบริ หารธุรกิจ
สายบัญชี
สายนิติศาสตร์
สายนิเทศศาสตร์

8. สายเทคโนโลยี
9. สายวิศวกรรมศาสตร์
10. สายสาธารณสุ ขศาสตร์
11. สายการแพทย์แผนไทย
12. สายศิลปกรรมศาสตร์
13. สายเศรษฐศาสตร์
14. สายอุตสาหกรรมศาสตร์

ข้ อมูลสํ าคัญที่ควรศึกษา
2.1 ระบบการจัดการศึกษา
2.2 การลงทะเบียน
2.3 ระบบการประเมินผลการเรี ยน
2.4 การขอพักการเรี ยน
2.5 การโอนและยกเว้นวิชาเรี ยน
2.6 การขอจบการศึกษา
2.7 การพ้นสภาพการเป็ นนิสิต นักศึกษา
2.1 ระบบการจัดการศึกษา

1) ภาคปกติ จัดการศึกษา 1 ปี การศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติ คือ
ภาคเรี ยนที่ 1
ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคเรี ยนที่ 2
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
2) ภาคกศ.พ. จัดการศึกษา 1 ปี การศึกษา แบ่งออกเป็ น 3 ภาคเรี ยน คือ
ภาคเรี ยนที่ 1
ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคเรี ยนที่ 2
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคเรี ยนฤดูร้อน
ระหว่างเดือนมีนาคม
- พฤษภาคม
นิ สิต นักศึ กษา ต้องลงทะเบี ยนเรี ยนทุกภาคเรี ยนที่ กาํ หนด ยกเว้นได้รับอนุ มตั ิ ให้ลาพักการเรี ยน เพื่ อ
ไม่ให้เสี ยสภาพการเป็ นนักศึกษา (ทั้งนี้ให้นบั ภาคเรี ยนที่ลาพักการเรี ยนรวมในการพิจารณาการสําเร็ จการศึกษา และ
การประเมินผลการเรี ยนตามระยะเวลาที่กาํ หนดด้วย)
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2.2 การลงทะเบียน
1) นิสิต นักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาแรก มหาวิทยาลัยจะจัดลงรายวิชาให้ท้ งั หมด และจะได้รับใบ
รายวิชาที่ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศ / วันเปิ ดภาคเรี ยน หรื อสามารถดูทางเว็บไซด์ http://mis.bsru.ac.th ได้
ปี การศึกษาต่อไป มหาวิทยาลัยจะประกาศตารางสอนรายวิชา วัน เวลาและห้องเรี ยน โดยให้นิสิต นักศึ กษา
ลงทะเบียนเลือกรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนตามหลักสูตรทางเว็บไซด์ดว้ ยตนเอง
จํานวนหน่วยกิต ที่นิสิต นักศึกษา สามารถลงทะเบียนได้ต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ ไม่เกิน 22
หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษา
- ภาคกศ.พ. ไม่เกิน
9
หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษา
สํ าหรั บนิสิต ภาคปกติ ที่ต้องการเรี ยนสมทบภาคกศ.พ. ในภาคเรี ยนฤดูร้อน ต้ องเรี ยนอยู่ช้ ันปี ที่ 3 และ
ต้ องยืน่ คําร้ องขอสมทบเรียนและได้ รับการอนุมตั กิ ่ อนจึงมีสิทธิลงทะเบียนเรียน
2) ต้องลงทะเบียนเรี ยนติดต่อกันทุกภาคเรี ยนปกติ ยกเว้นได้รับการอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษาชัว่ คราว หาก
พ้นกําหนดวันลงทะเบียนเรี ยน หรื อการลาพักการศึกษา ต้องยื่นคําร้องขอคืนสภาพการศึกษาตามจํานวนภาคเรี ยนที่
ขาดการติดต่อไป
3) ต้องมีสถานภาพเป็ นนิสิต นักศึกษาปกติในขณะดําเนินการลงทะเบียนเรี ยน มิฉะนั้นถือว่าการลงทะเบียน
ในภาคเรี ยนนั้นๆ ไม่สมบูรณ์
4) การลงทะเบียนเรี ยนจะถือว่าเสร็ จสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด มิฉะนั้นถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนนั้นๆ เป็ นโมฆะ
5) รายวิชาบุพวิชา (Pre-requisite) ในบางรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนดให้เป็ นรายวิชาบุพ
วิชา (Pre-requisite) คือ มีรายวิชาที่ ตอ้ งเรี ยนมาก่อน หากไม่ปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขให้รายวิชาที่ ลงทะเบี ยนนั้นปรับเป็ น
ยกเลิก “W”
ดังนั้นนิสิต นักศึกษาจึงควรตรวจสอบจากเอกสารเล่มนี้ (ดูจากสารบัญ) หรื อจากอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื ออาจารย์
ผูส้ อนในรายวิชานั้น หรื อจากคณะวิชาให้เรี ยบร้อยก่อน
6) รายวิชาตามข้อกําหนดเฉพาะ (Non Credit) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในบางสาขาวิชา จะมีขอ้ กําหนด
เฉพาะสําหรับผูท้ ี่ไม่มีวฒ
ุ ิการศึกษา หรื อไม่เคยศึกษาบางรายวิชาในระดับอนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า หรื อตามข้อกําหนด
เฉพาะสําหรั บบางรายวิชา ให้เรี ยนรายวิชาเพิ่ มเติ มโดยให้ไม่นับหน่ วยกิ ตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึ กษาตาม
หลักสูตร
ดังนั้นนิสิต นักศึกษาจึงควรตรวจสอบจากเอกสารเล่มนี้ในหัวเรื่ องสาขาวิชาที่เรี ยน หรื อจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
หรื ออาจารย์ผสู ้ อนในรายวิชานั้น หรื อจากคณะวิชาให้เรี ยบร้อยก่อน
7) ขั้นตอนการลงทะเบียนเรี ยน
มหาวิทยาลัยได้นาํ ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบงานทะเบียน นิ สิต นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบได้
ที่ http://mis.bsru.ac.th ซึ่ งนิสิต นักศึกษาสามารถใช้ลงทะเบียนเรี ยนได้ ดูรายวิชาที่เปิ ดสอน ตารางเรี ยน ตารางสอบ
และข้อมูลที่สาํ คัญอื่นๆ (โดยสามารถศึกษาขั้นตอน และรายละเอียดได้บนเว็บไซด์)
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นิ สิต นักศึกษาใหม่ถูกกําหนดรหัส Login และรหัส Password เพื่อเข้าระบบเป็ นเลขวัน เดือน ปี เกิ ด
ดังนั้น เมื่อนิสิต นักศึกษาเข้าระบบแล้วให้เปลี่ยนรหัส Password ตามที่นิสิต นักศึกษาต้องการ
สําหรับการลงทะเบียนวิชาเรี ยน นิสิต นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
- ดูประกาศตารางสอนเพื่อตรวจสอบและวางแผนการลงทะเบียนในรายวิชา วัน เวลา ห้องเรี ยน
ที่ตอ้ งเรี ยนตามหลักสูตรให้เรี ยบร้อยก่อน
- ให้ลงทะเบียนเรี ยนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ http://mis.bsru.ac.th เท่านั้น โดยเลือกเมนู
ลงทะเบียนและดําเนินการตามลําดับตามคําแนะนําที่ระบุไว้ เมื่อลงทะเบียนผ่านระบบ internet เรี ยบร้อยแล้ว ต้องพิมพ์
ผลการลงทะเบียนเรี ยนเก็บเป็ นหลักฐาน หากมีปัญหาในการลงทะเบียนเรี ยน นิ สิต นักศึกษาต้องติดต่อสํานักส่ งเสริ ม
วิชาการฯ ก่อนการเปิ ดภาคเรี ยน
- กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มวิชาเรี ยน ให้ดาํ เนินการที่ http://mis.bsru.ac.th เท่านั้น
ภายในเวลาที่ ปฏิทินวิชาการกําหนดในแต่ละภาคเรี ยน หากพ้นกําหนดต้องยื่นคําร้องขอลงทะเบียนเรี ยนล่าช้า พร้อม
ชําระค่าปรับ 200 บาท (ทั้งนี้ ความล่าช้าในการลงทะเบียน ต้องไม่เกิน 2 สัปดาห์นบั จากเปิ ดภาคเรี ยนปกติ)
- เมื่อพ้นกําหนดเวลาการลงทะเบียนเรี ยน ต้องยื่นคําร้องขอพักการเรี ยนในภาคเรี ยนนั้น ๆ
- นิสิต นักศึกษาสามารถขอใบรายงานผลการลงทะเบียนประจําภาคเรี ยนได้ที่คณะ หรื อ ที่สาํ นัก
ส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน หรื อ พิมพ์จากเว็บไซด์ และเก็บเป็ นหลักฐานไว้ใช้ในการตรวจสอบการลงทะเบียน
เรี ยน หรื อเพิ่ม – ถอนวิชาเรี ยน
8) การมีสิทธิ สอบปลายภาค นิสิต นักศึกษาจะมีสิทธิ ในการสอบปลายภาคเรี ยนต้องอยูใ่ นเกณฑ์ต่อไปนี้
- ต้องมีเวลาเรี ยนในรายวิชานั้น ๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
- ในกรณี ที่มีเวลาเรี ยนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 60 ให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของคณะกรรมการซึ่ งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น
- ในกรณี ที่มีเวลาเรี ยนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ สอบในวิชานั้น
- ผูไ้ ม่มีสิทธิ สอบปลายภาคจะได้รับการพิจารณาผลการเรี ยนเป็ น “E”
2.3 ระบบการประเมินผลการเรียน
1) มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็ น 2 ระบบ ดังนี้
- ระบบค่ าระดับคะแนน แบ่งเป็ น 8 ระดับ สําหรับรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสูตรและนับหน่วยกิต
รวมทั้งรายวิชากลุ่มฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ คือ
A (ก) , B +(ข+) , B (ข) , C+ (ค+) , C (ค) , D + (ง+) , D (ง) และ E (จ)
ระบบนี้ ใช้สําหรับการประเมิ นรายวิชาที่ เรี ยนตามหลักสู ตรในรายวิชาที่ มีการลงทะเบี ยน
และนับหน่วยกิตในการจบ ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า “D”
ถ้านิสิต นักศึกษาได้
ค่าระดับคะแนน “E” ต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบได้ แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนวิชาที่สอบตกนั้นเป็ น
“PS”
กรณี วิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนน “E” สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนและเรี ยนรายวิชาอื่นแทนได้ ส่ วน
การประเมินรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พและรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ถ้าได้ค่าระดับคะแนน
ตํ่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่
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- ระบบไม่ มคี ่ าระดับคะแนน ใช้สญ
ั ลักษณ์ 3 ระดับ สําหรับรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรี ยนเพิ่ม
ตามข้อกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เรี ยนเพิ่ม คือ
PD (ผย / ผ่านยอดเยี่ยม) , P (ผ / ผ่าน) , F (มผ / ไม่ผา่ น)
รายวิชาที่ได้รับการประเมินเป็ น “F” นิสิต นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่จนกว่าจะผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
2) การหาระดับคะแนนเฉลี่ย
- ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็ นเลขทศนิยม 2
ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่มีผลการเรี ยน “ I “ ยังไม่นาํ หน่วยกิตมารวมเป็ นตัวหารเฉลี่ย
- กรณี สอบตก ต้องลงทะเบียนเรี ยนซํ้าในรายวิชาบังคับหรื อเปลี่ยนไปเรี ยนวิชาอื่นได้ในรายวิชา
เลือกโดยไม่ตอ้ งนับหน่วยกิตที่สอบตกเป็ นตัวหารเฉลี่ย
- กรณี ที่นิสิต นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนซํ้ากับวิชาที่สอบได้แล้ว หรื อเรี ยนรายวิชาที่ระบุไว้ใน
หลักสู ตรเทียบเท่า ให้นบั หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่ เรี ยนครั้งสุ ดท้ายเท่านั้น แล้วให้เปลี่ยน
รายวิชาที่เรี ยนซํ้านั้น ให้ได้รับผลการเรี ยนเป็ น “ Au”
3) การขอแก้เกรด รอ (I)
I ( Incomplete ) ใช้สาํ หรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นิสิต นักศึกษายังทํางานไม่
เสร็ จเมื่อสิ้ นภาคเรี ยน หรื อขาดสอบ ผูท้ ี่ได้ “ I “ ต้องดําเนิ นการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็ จสิ้ น
ภายในภาคเรี ยนถัดไป
4) การขอยกเลิกวิชาเรี ยน
W ( Withdraw ) ใช้สาํ หรับการบันทึกผลการเรี ยนที่ได้รับอนุมตั ิให้ยกเลิกรายวิชาเรี ยนนั้น ใน
กรณี ที่นิสิต นักศึกษาลงทะเบียนและชําระเงินเรี ยบร้อยแล้ว ไม่พร้อมหรื อไม่สามารถเรี ยนได้ หรื อได้รับอนุมตั ิยกเว้น
หรื อโอนวิชาเรี ยน (อาจมีการเรี ยนบ้าง หรื อไม่เคยเข้าเรี ยนเลย) ต้องดําเนิ นการติ ดต่อสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบี ยนเพื่อขอคําร้ องยกเลิกวิชาเรี ยน ภายในเวลาที่ กาํ หนดตามปฏิ ทินวิชาการของแต่ละภาคเรี ยน มิ ฉะนั้นอาจารย์
ผูส้ อนสามารถส่ งระดับคะแนนเป็ น ตก (E หรื อ F) ตามข้อบังคับสภาฯ ที่ ใ ห้มีการประเมิ นผลทุ กรายวิช าที่ มีการ
ลงทะเบียน
5)
การขาดสอบ
การขาดสอบกลางภาคหรื อปลายภาค ให้ติดต่อขอสอบซ่อมที่คณะที่วิชานั้นสังกัด ภายใน 7 วัน
นับจากเปิ ดภาคเรี ยนถัดไป โดยต้องมีหลักฐาน/เหตุผลที่สมควร
6) การขอทราบผลการเรี ยน มีวิธีตรวจสอบได้ดงั นี้
- ตรวจสอบผลการเรี ยนของตนเองได้จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยที่จดั บริ การไว้ที่
อาคารต่างๆ เช่น สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 5 ชั้นล่าง) สํานักวิทยบริ การ (อาคาร 8 ชั้นล่าง)
- ตรวจสอบผลการเรี ยนทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.misbsru.ac.th
- ขอพิมพ์รายงานผลการเรี ยนที่สาํ นักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
การตรวจสอบผลการเรี ยน
โดยปกติจะสามารถทราบได้หลังจากมหาวิทยาลัยกําหนดการส่ งผล
คะแนนของอาจารย์ผสู ้ อนแล้วประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ ภายหลังการสอบปลายภาค
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2.4 การขอพักการเรียน
ในกรณี ที่นิสิต นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรี ยนตามปกติในภาคเรี ยนใดภาคเรี ยนหนึ่ ง ต้องติดต่องานทะเบียนเพื่อ
ดําเนินการขอคําร้องพักการเรี ยน ภายในเวลาที่กาํ หนดตามปฏิทินวิชาการของแต่ละภาคเรี ยน
ข้ อควรระวังในการพักการเรียน
- นิสิต นักศึกษาต้องไม่มีการลงทะเบียน หากลงทะเบียนแล้วต้องใช้คาํ ร้องขอยกเลิกวิชาเรี ยน
- นิสิต นักศึกษาสามารถพักการเรี ยนได้ไม่จาํ กัดจํานวนภาคเรี ยน แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขเวลาการสําเร็ จ
การศึกษาตามระเบียบฯ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
2.5 การโอนผลการเรียนและการยกเว้ นวิชาเรียน
1) การขอโอนผลวิชาเรียน หมายถึง
- การนําหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาโอนทั้งหมด โดยไม่จาํ กัดจํานวนหน่วยกิต
- เป็ นนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ยงั ไม่จบการศึกษาเท่านั้น
- ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชานั้นอีก
เงือ่ นไขในการโอนผลการเรียน
• ผูข้ อโอนต้องนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ยงั ไม่สาํ เร็ จ
การศึกษาเท่านั้น
• ผูข้ อโอนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษา เช่น
- เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กาํ หนดในการประเมินผลการศึกษา
- มีสภาพการเป็ นนักศึกษาครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด แต่ยงั
ไม่สาํ เร็ จการศึกษา
• การโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จาํ กัดจํานวนหน่วยกิตที่ขอโอน เมื่อได้รับ
การเทียบโอนแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษา
• ต้องดําเนิ นการยื่นคําร้องขอโอนผลการเรี ยนให้แล้วเสร็ จภายใน 2 ภาคเรี ยน หลังจากวันที่ ข้ ึ น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษาแล้ว หากพ้นกําหนด ถือว่านักศึกษาสละสิ ทธิ ในการยื่นคําร้อง
• เมื่อคําร้องได้รับการอนุมตั ิ ต้องนําคําร้องไปชําระค่าธรรมเนี ยมการโอนวิชาเรี ยน ที่งานคลังให้
เรี ยบร้อยก่อน จึงได้รับการบันทึกผลในประวัติการเรี ยนรายวิชา
2) การขอยกเว้ นวิชาเรียน หมายถึง
การนําหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว
มายกเว้นโดยไม่ตอ้ งศึกษารายวิชานั้นอีก โดย
- ต้องเป็ นการเรี ยนในระดับการศึกษาที่เทียบเท่าหรื อสูงกว่าเท่านั้น
- ได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่าํ กว่า ค หรื อ ผ หรื อเทียบเท่า
- มีรายละเอียดของวิชา (Course Description) ซึ่ งมีเนื้ อหาไม่นอ้ ยกว่ารายวิชาที่ขอยกเว้น
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- จํานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นไม่มากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยกิตรวมขั้นตํ่าใน
หลักสูตรที่นกั ศึกษาอยู่ และต้องมีเวลาเรี ยนในมหาวิทยาลัยอีกไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษา
- รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บนั ทึกในระเบียนการเรี ยนเป็ น ผ ในช่องระดับคะแนน
การขอยกเว้นการเรี ยนของผูศ้ ึกษาจากการศึ กษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอบรม
หรื อมี ป ระสบการณ์ ก ารทํา งาน ให้ ม หาวิ ท ยาลัย กํา หนดวิ ธี ก ารหรื อหลัก เกณฑ์ก ารประเมิ น เที ย บความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ เพื่อยกเว้นการเรี ยน โดยทําเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
เงื่อนไขการยกเว้น
• ผูม้ ีสิทธิ ยกเว้นรายวิชาเรี ยน ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยถูกสัง่ ให้ออกจากสถาบันศึกษา เนื่องจากความ
ประพฤติเสี ยหาย
• ต้องดําเนิ นการยื่นคําร้องขอโอนผลการเรี ยนให้แล้วเสร็ จภายใน 2 ภาคเรี ยน หลังจากวันที่ ข้ ึ น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษาแล้ว หากพ้นกําหนด ถือว่านักศึกษาสละสิ ทธิ ในการยื่นคําร้อง
• เมื่อคําร้องได้รับการอนุมตั ิ ต้องนําคําร้องไปชําระค่าธรรมเนี ยมการโอนวิชาเรี ยน ที่งานคลังให้
เรี ยบร้อยก่อน จึงได้รับการบันทึกผลในประวัติการเรี ยนรายวิชา
2.6 การขอจบการศึกษา
นิสิต นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสูตรต้องยื่นคําร้องขอจบการศึกษาที่สาํ นักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน ภายในเวลาที่กาํ หนดตามปฏิทินวิชาการของแต่ละภาคเรี ยน เพื่อเป็ นการแสดงเจตนาขอสําเร็ จการศึกษา
แต่มิได้หมายความว่า สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสูตรเรี ยบร้อยแล้ว เพราะผูท้ ี่จะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
1. มีความประพฤติเหมาะสม
2. สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตร และตามระเบียบ/ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการ
สอน
3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่ติดค่าระดับคะแนน จ ในรายวิชาบังคับ และ ร ในรายวิชาใด ๆ
5. ต้องอยูภ่ ายในระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 11 กําหนดให้ดงั นี้
สํ าหรับหลักสู ตรต่ อเนื่อง
ภาคปกติ
มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 4 ภาคเรี ยนปกติ และมีสภาพเป็ นนิสิต ไม่เกิน 4 ปี การศึกษา
ภาคกศ.พ.
มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 8 ภาคเรี ยน และมีสถานภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิน 6 ปี
สํ าหรับหลักสู ตร 4 ปี
ภาคปกติ
มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 6 ภาคเรี ยนปกติ และมีสภาพเป็ นนิสิตไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
ภาคกศ.พ.
มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 14 ภาคเรี ยน และมีสถานภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิน 12 ปี การศึกษา
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สํ าหรับหลักสู ตร 5 ปี
ภาคปกติ
มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 8 ภาคเรี ยนปกติ และมีสภาพเป็ นนิสิตไม่เกิน 10 ปี การศึกษา
ภาคกศ.พ.
มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 17 ภาคเรี ยน และมีสถานภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิน 15 ปี การศึกษา
หมายเหตุ การนับระยะเวลาให้รวมทุกภาคเรี ยนที่มีการลงทะเบียนเรี ยน หรื อมีการลาพักการเรี ยน หรื อการคืนสภาพ
การเป็ นนักศึกษาด้วย
2.7 การพ้ นสภาพการเป็ นนิสิต นักศึกษา
ข้อควรระวังในการพ้นสภาพการเป็ นนิสิต นักศึกษา ซึ่ งเกิดขึ้นได้ 3 กรณี
1) การพ้นสภาพเนื่องจากการประเมินผล
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.60 หรื อ 1.80 ในภาคเรี ยนที่ขอ้ บังคับกําหนด
2) การพ้นสภาพเนื่องจากใช้ระยะเวลาการศึกษาครบกําหนดแต่ยงั ไม่สาํ เร็ จการศึกษา
3) การพ้นสภาพเนื่องจากความประพฤติ : เป็ นกรณี ที่มีความประพฤติเสี ยหาย หรื อไม่เรี ยบร้อยจนถูก
มหาวิทยาลัยสัง่ ให้ออกหรื อไล่ออกจากมหาวิทยาลัย

