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ข้อมูลด้านการจัดการเรียนและการลงทะเบียนเรียน 

ในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา นิสิต นกัศึกษาตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบและมีความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัหลกัสูตร 

กระบวนการเรียนตลอดจนการวดัผล เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดและความสูญเปล่าทางการศึกษา  ดงันั้นนิสิต นกัศึกษา

ควรมีความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างหลกัสูตร และการลงทะเบียนเรียน   ดงัต่อไปน้ี   

1.  หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เปิดการสอนใน 14 สาย คือ 

1.  สายการศึกษา   8.  สายเทคโนโลยี 

2.  สายวิทยาศาสตร์   9.  สายวิศวกรรมศาสตร์ 

3.  สายศิลปศาสตร์ 10.  สายสาธารณสุขศาสตร์ 

4.  สายบริหารธุรกิจ 11. สายการแพทยแ์ผนไทย 

5.  สายบญัชี 12.  สายศิลปกรรมศาสตร์ 

6.  สายนิติศาสตร์ 13.  สายเศรษฐศาสตร์ 

7.  สายนิเทศศาสตร์ 14.  สายอุตสาหกรรมศาสตร์ 
 

2. ข้อมูลสําคัญที่ควรศึกษา 

 2.1 ระบบการจดัการศึกษา 

 2.2 การลงทะเบียน 

 2.3 ระบบการประเมินผลการเรียน 

 2.4 การขอพกัการเรียน 

 2.5 การโอนและยกเวน้วิชาเรียน 

 2.6 การขอจบการศึกษา 

 2.7 การพน้สภาพการเป็นนิสิต  นกัศึกษา 
 

  
 1)  ภาคปกติ   จดัการศึกษา  1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น  2  ภาคเรียนปกติ  คือ  

  ภาคเรียนท่ี 1  ระหวา่งเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 

  ภาคเรียนท่ี 2  ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 

 2)  ภาคกศ.พ.   จดัการศึกษา  1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น  3  ภาคเรียน คือ  

  ภาคเรียนท่ี 1  ระหวา่งเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 

  ภาคเรียนท่ี 2  ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 

  ภาคเรียนฤดูร้อน  ระหวา่งเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

  นิสิต นักศึกษา ตอ้งลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียนท่ีกาํหนด  ยกเวน้ไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการเรียน  เพ่ือ

ไม่ใหเ้สียสภาพการเป็นนกัศึกษา  (ทั้งน้ีใหน้บัภาคเรียนท่ีลาพกัการเรียนรวมในการพิจารณาการสาํเร็จการศึกษา     และ

การประเมินผลการเรียนตามระยะเวลาท่ีกาํหนดดว้ย) 

 

2.1  ระบบการจดัการศึกษา 
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1) นิสิต  นกัศึกษาใหม่ภาคการศึกษาแรก  มหาวิทยาลยัจะจดัลงรายวิชาใหท้ั้งหมด  และจะไดรั้บใบ 

รายวิชาท่ีลงทะเบียนในวนัปฐมนิเทศ / วนัเปิดภาคเรียน  หรือสามารถดูทางเวบ็ไซด ์http://mis.bsru.ac.th ได ้

  ปีการศึกษาต่อไป  มหาวิทยาลยัจะประกาศตารางสอนรายวิชา วนั เวลาและหอ้งเรียน โดยใหนิ้สิต นกัศึกษา 

ลงทะเบียนเลือกรายวิชาท่ีตอ้งเรียนตามหลกัสูตรทางเวบ็ไซดด์ว้ยตนเอง   

  จาํนวนหน่วยกิต  ท่ีนิสิต นกัศึกษา สามารถลงทะเบียนไดต่้อภาคการศึกษา  

   -  ภาคปกติ   ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา 

   -  ภาคกศ.พ.   ไม่เกิน   9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา 

  สําหรับนิสิต ภาคปกติ ที่ต้องการเรียนสมทบภาคกศ.พ. ในภาคเรียนฤดูร้อน ต้องเรียนอยู่ช้ันปีที่ 3 และ 

ต้องยืน่คําร้องขอสมทบเรียนและได้รับการอนุมตัก่ิอนจงึมสิีทธิลงทะเบียนเรียน 

2) ตอ้งลงทะเบียนเรียนติดต่อกนัทุกภาคเรียนปกติ  ยกเวน้ไดรั้บการอนุมติัใหล้าพกัการศึกษาชัว่คราว หาก 

พน้กาํหนดวนัลงทะเบียนเรียน หรือการลาพกัการศึกษา     ตอ้งยื่นคาํร้องขอคืนสภาพการศึกษาตามจาํนวนภาคเรียนท่ี

ขาดการติดต่อไป 

3) ตอ้งมีสถานภาพเป็นนิสิต  นกัศึกษาปกติในขณะดาํเนินการลงทะเบียนเรียน  มิฉะนั้นถือวา่การลงทะเบียน 

ในภาคเรียนนั้นๆ ไม่สมบูรณ์ 

4) การลงทะเบียนเรียนจะถือวา่เสร็จสมบูรณ์ต่อเม่ือไดช้าํระค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยั 

กาํหนด   มิฉะนั้นถือวา่การลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นๆ เป็นโมฆะ 

5) รายวิชาบุพวิชา (Pre-requisite) ในบางรายวิชาในหลกัสูตรของมหาวิทยาลยักาํหนดใหเ้ป็นรายวิชาบุพ 

วิชา (Pre-requisite) คือ มีรายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  หากไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขใหร้ายวิชาท่ีลงทะเบียนนั้นปรับเป็น

ยกเลิก “W” 

ดงันั้นนิสิต นกัศึกษาจึงควรตรวจสอบจากเอกสารเล่มน้ี (ดูจากสารบญั)  หรือจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารย์

ผูส้อนในรายวิชานั้น  หรือจากคณะวิชาใหเ้รียบร้อยก่อน 

6) รายวิชาตามขอ้กาํหนดเฉพาะ (Non Credit)  หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัในบางสาขาวิชา จะมีขอ้กาํหนด 

เฉพาะสาํหรับผูท่ี้ไม่มีวฒิุการศึกษา หรือไม่เคยศึกษาบางรายวิชาในระดบัอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือตามขอ้กาํหนด

เฉพาะสําหรับบางรายวิชา   ให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยให้ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตาม

หลกัสูตร 

ดงันั้นนิสิต นกัศึกษาจึงควรตรวจสอบจากเอกสารเล่มน้ีในหวัเร่ืองสาขาวิชาท่ีเรียน หรือจากอาจารยท่ี์ปรึกษา    

หรืออาจารยผ์ูส้อนในรายวิชานั้น  หรือจากคณะวิชาใหเ้รียบร้อยก่อน 

7) ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 

           มหาวิทยาลยัไดน้าํระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นระบบงานทะเบียน  นิสิต นกัศึกษาสามารถเขา้ใชร้ะบบได้

ท่ี  http://mis.bsru.ac.th   ซ่ึงนิสิต นกัศึกษาสามารถใชล้งทะเบียนเรียนได ้ ดูรายวิชาท่ีเปิดสอน  ตารางเรียน  ตารางสอบ 

และขอ้มลูท่ีสาํคญัอ่ืนๆ (โดยสามารถศึกษาขั้นตอน และรายละเอียดไดบ้นเวบ็ไซด)์ 

2.2  การลงทะเบียน 
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          นิสิต นกัศึกษาใหม่ถูกกาํหนดรหัส Login  และรหัส Password  เพ่ือเขา้ระบบเป็นเลขวนั เดือน ปีเกิด  

ดงันั้น เม่ือนิสิต นกัศึกษาเขา้ระบบแลว้ใหเ้ปล่ียนรหสั Password  ตามท่ีนิสิต นกัศึกษาตอ้งการ 

 สาํหรับการลงทะเบียนวิชาเรียน นิสิต นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

- ดูประกาศตารางสอนเพ่ือตรวจสอบและวางแผนการลงทะเบียนในรายวิชา วนั  เวลา  หอ้งเรียน  

ท่ีตอ้งเรียนตามหลกัสูตรใหเ้รียบร้อยก่อน 

- ใหล้งทะเบียนเรียนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ท่ี http://mis.bsru.ac.th เท่านั้น  โดยเลือกเมนู 

ลงทะเบียนและดาํเนินการตามลาํดบัตามคาํแนะนาํท่ีระบุไว ้ เม่ือลงทะเบียนผา่นระบบ internet  เรียบร้อยแลว้ ตอ้งพิมพ์

ผลการลงทะเบียนเรียนเกบ็เป็นหลกัฐาน  หากมีปัญหาในการลงทะเบียนเรียน   นิสิต นกัศึกษาตอ้งติดต่อสาํนกัส่งเสริม

วิชาการฯ ก่อนการเปิดภาคเรียน 

- กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมวิชาเรียน ใหด้าํเนินการท่ี http://mis.bsru.ac.th เท่านั้น   

ภายในเวลาท่ีปฏิทินวิชาการกาํหนดในแต่ละภาคเรียน หากพน้กาํหนดตอ้งยื่นคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าชา้ พร้อม

ชาํระค่าปรับ 200 บาท (ทั้งน้ี ความล่าชา้ในการลงทะเบียน ตอ้งไม่เกิน 2 สปัดาห์นบัจากเปิดภาคเรียนปกติ) 

- เม่ือพน้กาํหนดเวลาการลงทะเบียนเรียน  ตอ้งยื่นคาํร้องขอพกัการเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ  

- นิสิต นกัศึกษาสามารถขอใบรายงานผลการลงทะเบียนประจาํภาคเรียนไดท่ี้คณะ หรือ ท่ีสาํนกั 

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  หรือ พิมพจ์ากเวบ็ไซด ์ และเก็บเป็นหลกัฐานไวใ้ชใ้นการตรวจสอบการลงทะเบียน

เรียน หรือเพ่ิม – ถอนวิชาเรียน 

8) การมีสิทธิสอบปลายภาค  นิสิต นกัศึกษาจะมีสิทธิในการสอบปลายภาคเรียนตอ้งอยูใ่นเกณฑต่์อไปน้ี 

- ตอ้งมีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

- ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 แต่ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 ใหอ้ยูใ่นดุลย 

พินิจของคณะกรรมการซ่ึงมหาวิทยาลยัแต่งตั้งข้ึน 

- ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอ้ยกวา่ร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิสอบในวิชานั้น 

- ผูไ้ม่มีสิทธิสอบปลายภาคจะไดรั้บการพิจารณาผลการเรียนเป็น  “E” 
 

 
1) มหาวิทยาลยัมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรเป็น 2 ระบบ ดงัน้ี 

- ระบบค่าระดบัคะแนน แบ่งเป็น  8  ระดบั  สาํหรับรายวิชาท่ีเรียนตามหลกัสูตรและนบัหน่วยกิต 

รวมทั้งรายวิชากลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คือ 

      A (ก)  ,  B +(ข+)  ,  B (ข)  ,  C+ (ค+)  , C  (ค)  ,  D + (ง+)  ,   D (ง)   และ   E (จ) 

   ระบบน้ีใชส้ําหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลกัสูตรในรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียน 

และนบัหน่วยกิตในการจบ     ค่าระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบไดต้ามระบบน้ีตอ้งไม่ตํ่ากวา่  “D”          ถา้นิสิต นกัศึกษาได้

ค่าระดบัคะแนน “E”  ตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่จนกวา่จะสอบได ้   แลว้ใหเ้ปล่ียนค่าระดบัคะแนนวิชาท่ีสอบตกนั้นเป็น  

“PS”        กรณีวิชาเลือกถา้ไดค่้าระดบัคะแนน “E” สามารถเปล่ียนไปลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได ้   ส่วน

การประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ถา้ไดค่้าระดบัคะแนน

ตํ่ากวา่ “C” ถือวา่สอบตก  นิสิต นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ 

2.3  ระบบการประเมนิผลการเรียน 
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- ระบบไม่มค่ีาระดบัคะแนน  ใชส้ญัลกัษณ์  3 ระดบั  สาํหรับรายวิชาท่ีหลกัสูตรบงัคบัใหเ้รียนเพ่ิม 

ตามขอ้กาํหนดเฉพาะ  และรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดใหเ้รียนเพ่ิม   คือ 

      PD  (ผย / ผา่นยอดเยี่ยม)  ,   P (ผ / ผา่น)  ,   F (มผ / ไม่ผา่น) 

    รายวิชาท่ีไดรั้บการประเมินเป็น “F”  นิสิต นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่จนกวา่จะผา่น

เกณฑก์ารประเมิน 

2) การหาระดบัคะแนนเฉล่ีย 

- ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาคและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  ใหคิ้ดเป็นเลขทศนิยม  2   

ตาํแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  สาํหรับรายวิชาท่ีมีผลการเรียน “ I “ ยงัไม่นาํหน่วยกิตมารวมเป็นตวัหารเฉล่ีย 

- กรณีสอบตก  ตอ้งลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาบงัคบัหรือเปล่ียนไปเรียนวิชาอ่ืนไดใ้นรายวิชา 

เลือกโดยไม่ตอ้งนบัหน่วยกิตท่ีสอบตกเป็นตวัหารเฉล่ีย 

- กรณีท่ีนิสิต นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้ากบัวิชาท่ีสอบไดแ้ลว้  หรือเรียนรายวิชาท่ีระบุไวใ้น 

หลกัสูตรเทียบเท่า  ใหน้บัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนคร้ังสุดทา้ยเท่านั้น   แลว้ให้เปล่ียน

รายวิชาท่ีเรียนซํ้านั้น ใหไ้ดรั้บผลการเรียนเป็น “ Au” 

3) การขอแกเ้กรด รอ (I) 

 I ( Incomplete ) ใชส้าํหรับบนัทึกการประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ในรายวิชาท่ีนิสิต นกัศึกษายงัทาํงานไม่

เสร็จเม่ือส้ินภาคเรียน หรือขาดสอบ ผูท่ี้ได ้“ I “  ตอ้งดาํเนินการขอรับการประเมิน  เพ่ือเปล่ียนระดบัคะแนนใหเ้สร็จส้ิน

ภายในภาคเรียนถดัไป 

4) การขอยกเลิกวิชาเรียน 

  W  ( Withdraw ) ใชส้าํหรับการบนัทึกผลการเรียนท่ีไดรั้บอนุมติัใหย้กเลิกรายวิชาเรียนนั้น     ใน

กรณีท่ีนิสิต นกัศึกษาลงทะเบียนและชาํระเงินเรียบร้อยแลว้ ไม่พร้อมหรือไม่สามารถเรียนได ้หรือไดรั้บอนุมติัยกเวน้ 

หรือโอนวิชาเรียน (อาจมีการเรียนบา้ง หรือไม่เคยเขา้เรียนเลย)  ตอ้งดาํเนินการติดต่อสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนเพ่ือขอคาํร้องยกเลิกวิชาเรียน ภายในเวลาท่ีกาํหนดตามปฏิทินวิชาการของแต่ละภาคเรียน มิฉะนั้นอาจารย์

ผูส้อนสามารถส่งระดบัคะแนนเป็น ตก (E หรือ F) ตามข้อบังคับสภาฯ ท่ีให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาท่ีมีการ

ลงทะเบียน  

5) การขาดสอบ 

       การขาดสอบกลางภาคหรือปลายภาค ใหติ้ดต่อขอสอบซ่อมท่ีคณะท่ีวิชานั้นสงักดั  ภายใน 7 วนั 

นบัจากเปิดภาคเรียนถดัไป  โดยตอ้งมีหลกัฐาน/เหตุผลท่ีสมควร 

6) การขอทราบผลการเรียน   มีวิธีตรวจสอบไดด้งัน้ี 

- ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัท่ีจดับริการไวท่ี้ 

อาคารต่างๆ  เช่น สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 5 ชั้นล่าง)  สาํนกัวิทยบริการ (อาคาร 8  ชั้นล่าง) 

- ตรวจสอบผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ต ท่ี www.misbsru.ac.th 

- ขอพิมพร์ายงานผลการเรียนท่ีสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

   การตรวจสอบผลการเรียน โดยปกติจะสามารถทราบไดห้ลงัจากมหาวิทยาลยักาํหนดการส่งผล

คะแนนของอาจารยผ์ูส้อนแลว้ประมาณ  3 – 4 สปัดาห์ ภายหลงัการสอบปลายภาค 
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  ในกรณีท่ีนิสิต นกัศึกษาไม่สามารถเขา้เรียนตามปกติในภาคเรียนใดภาคเรียนหน่ึง ตอ้งติดต่องานทะเบียนเพ่ือ

ดาํเนินการขอคาํร้องพกัการเรียน    ภายในเวลาท่ีกาํหนดตามปฏิทินวิชาการของแต่ละภาคเรียน 

  ข้อควรระวงัในการพกัการเรียน 

- นิสิต นกัศึกษาตอ้งไม่มีการลงทะเบียน หากลงทะเบียนแลว้ตอ้งใชค้าํร้องขอยกเลิกวิชาเรียน 

- นิสิต นกัศึกษาสามารถพกัการเรียนไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนภาคเรียน แต่ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขเวลาการสาํเร็จ

การศึกษาตามระเบียบฯ วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษา 

 
1) การขอโอนผลวชิาเรียน  หมายถึง  

- การนาํหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนทุกรายวิชามาโอนทั้งหมด โดยไม่จาํกดัจาํนวนหน่วยกิต 

- เป็นนิสิต นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาท่ียงัไม่จบการศึกษาเท่านั้น 

- ไม่ตอ้งศึกษารายวิชานั้นอีก 

       เงือ่นไขในการโอนผลการเรียน 

• ผูข้อโอนตอ้งนิสิต นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาท่ียงัไม่สาํเร็จ 

การศึกษาเท่านั้น  

• ผูข้อโอนตอ้งไม่เคยถกูสั่งใหอ้อกจากสถานศึกษา ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัวา่ดว้ยการ 

ประเมินผลการศึกษา  เช่น -   เกรดเฉล่ียไม่ถึงเกณฑท่ี์กาํหนดในการประเมินผลการศึกษา 

        -  มีสภาพการเป็นนกัศึกษาครบตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด แต่ยงั 

           ไม่สาํเร็จการศึกษา 

• การโอนตอ้งโอนทั้งหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไม่จาํกดัจาํนวนหน่วยกิตท่ีขอโอน เม่ือไดรั้บ

การเทียบโอนแลว้ตอ้งมีเวลาศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา 

• ตอ้งดาํเนินการยื่นคาํร้องขอโอนผลการเรียนให้แลว้เสร็จภายใน 2 ภาคเรียน หลงัจากวนัท่ีข้ึน

ทะเบียนเป็นนกัศึกษาแลว้ หากพน้กาํหนด ถือวา่นกัศึกษาสละสิทธิในการยื่นคาํร้อง 

• เม่ือคาํร้องไดรั้บการอนุมติั  ตอ้งนาํคาํร้องไปชาํระค่าธรรมเนียมการโอนวิชาเรียน  ท่ีงานคลงัให้

เรียบร้อยก่อน จึงไดรั้บการบนัทึกผลในประวติัการเรียนรายวิชา 

2) การขอยกเว้นวชิาเรียน  หมายถึง 

   การนาํหน่วยกิตของรายวิชาในหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีไดศึ้กษาแลว้

มายกเวน้โดยไม่ตอ้งศึกษารายวิชานั้นอีก  โดย 

- ตอ้งเป็นการเรียนในระดบัการศึกษาท่ีเทียบเท่าหรือสูงกวา่เท่านั้น 

- ไดค่้าระดบัคะแนนไม่ตํ่ากวา่ ค  หรือ ผ  หรือเทียบเท่า 

- มีรายละเอียดของวิชา (Course Description) ซ่ึงมีเน้ือหาไม่นอ้ยกวา่รายวิชาท่ีขอยกเวน้ 

2.5  การโอนผลการเรียนและการยกเว้นวชิาเรียน 

2.4  การขอพกัการเรียน 
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- จาํนวนหน่วยกิตท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่มากกวา่ 3 ใน 4  ของจาํนวนหน่วยกิตรวมขั้นตํ่าใน

หลกัสูตรท่ีนกัศึกษาอยู ่และตอ้งมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลยัอีกไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา 

- รายวิชาท่ีไดรั้บการยกเวน้ ใหบ้นัทึกในระเบียนการเรียนเป็น ผ ในช่องระดบัคะแนน 

  การขอยกเวน้การเรียนของผูศึ้กษาจากการศึกษานอกระบบ    การศึกษาตามอธัยาศยั   การฝึกอบรม 

หรือมีประสบการณ์การทํางาน  ให้มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การประเมินเทียบความรู้และ

ประสบการณ์ เพ่ือยกเวน้การเรียน  โดยทาํเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั 

เง่ือนไขการยกเวน้ 

• ผูมี้สิทธิยกเวน้รายวิชาเรียน ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่เคยถูกสัง่ใหอ้อกจากสถาบนัศึกษา เน่ืองจากความ

ประพฤติเสียหาย 

• ตอ้งดาํเนินการยื่นคาํร้องขอโอนผลการเรียนให้แลว้เสร็จภายใน 2 ภาคเรียน หลงัจากวนัท่ีข้ึน

ทะเบียนเป็นนกัศึกษาแลว้ หากพน้กาํหนด ถือวา่นกัศึกษาสละสิทธิในการยื่นคาํร้อง 

• เม่ือคาํร้องไดรั้บการอนุมติั  ตอ้งนาํคาํร้องไปชาํระค่าธรรมเนียมการโอนวิชาเรียน  ท่ีงานคลงัให้

เรียบร้อยก่อน จึงไดรั้บการบนัทึกผลในประวติัการเรียนรายวิชา 

 
นิสิต นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตรตอ้งยื่นคาํร้องขอจบการศึกษาท่ีสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  ภายในเวลาท่ีกาํหนดตามปฏิทินวิชาการของแต่ละภาคเรียน  เพ่ือเป็นการแสดงเจตนาขอสาํเร็จการศึกษา 

แต่มิไดห้มายความวา่ สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตรเรียบร้อยแลว้ เพราะผูท่ี้จะสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรตอ้งมี

คุณสมบติัครบถว้นดงัต่อไปน้ี 

1. มีความประพฤติเหมาะสม 

2. สอบไดใ้นรายวิชาต่างๆ ครบตามหลกัสูตร และตามระเบียบ/ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการ

สอน 

3. ไดค่้าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.00 

4. ไม่ติดค่าระดบัคะแนน  จ  ในรายวิชาบงัคบั และ ร  ในรายวิชาใด ๆ 

5. ตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา วา่ดว้ย

การประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2550   ขอ้  11  กาํหนดใหด้งัน้ี 

สําหรับหลกัสูตรต่อเน่ือง 

ภาคปกติ  มีเวลาเรียนไม่ตํ่ากวา่  4  ภาคเรียนปกติ   และมีสภาพเป็นนิสิต ไม่เกิน  4 ปีการศึกษา 

ภาคกศ.พ.  มีเวลาเรียนไม่ตํ่ากวา่  8 ภาคเรียน และมีสถานภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน 6 ปี  

สําหรับหลกัสูตร  4  ปี 

ภาคปกติ  มีเวลาเรียนไม่ตํ่ากวา่  6 ภาคเรียนปกติ   และมีสภาพเป็นนิสิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  

ภาคกศ.พ.  มีเวลาเรียนไม่ตํ่ากวา่  14 ภาคเรียน และมีสถานภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา  

2.6  การขอจบการศึกษา 
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สําหรับหลกัสูตร  5 ปี 

ภาคปกติ    มีเวลาเรียนไม่ตํ่ากวา่  8 ภาคเรียนปกติ   และมีสภาพเป็นนิสิตไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

ภาคกศ.พ.   มีเวลาเรียนไม่ตํ่ากวา่  17  ภาคเรียน  และมีสถานภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 

หมายเหตุ   การนบัระยะเวลาใหร้วมทุกภาคเรียนท่ีมีการลงทะเบียนเรียน  หรือมีการลาพกัการเรียน หรือการคืนสภาพ

การเป็นนกัศึกษาดว้ย 

 
ขอ้ควรระวงัในการพน้สภาพการเป็นนิสิต นกัศึกษา    ซ่ึงเกิดข้ึนได ้3 กรณี 

1)  การพน้สภาพเน่ืองจากการประเมินผล   

    ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง 1.60 หรือ 1.80 ในภาคเรียนท่ีขอ้บงัคบักาํหนด 

2)  การพน้สภาพเน่ืองจากใชร้ะยะเวลาการศึกษาครบกาํหนดแต่ยงัไม่สาํเร็จการศึกษา 

3)  การพน้สภาพเน่ืองจากความประพฤติ  :  เป็นกรณีท่ีมีความประพฤติเสียหาย หรือไม่เรียบร้อยจนถูก

มหาวิทยาลยัสัง่ใหอ้อกหรือไล่ออกจากมหาวิทยาลยั 

 

 

2.7  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษา 


