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ระเบียบข้อบังคบัและประกาศทีเ่กีย่วกบั
การลงทะเบียนและประเมนิผล 
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1. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ.  2550 

2. ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา วา่ดว้ยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  และการ

ยกเวน้การเรียนรายวชิา พ.ศ. 2549 

3. ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เร่ืองรูปแบบการจดัการศึกษาของนิสิต นกัศึกษา

ทดลองเรียน 

4. ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารใหทุ้นการศึกษาผูท่ี้มีผลการ

เรียนสูงสุดของสาขาวชิา 

5. ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารลงทะเบียนหลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

6. แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทะเบียนส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

7. ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาเร่ือง  หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์ เขา้สู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2554 

8. ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารขยายสถานภาพของนิสิต 

นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
………………….. 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗   สภา
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑       ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ ขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ว่าดว้ยการ
ประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ขอ้  ๒      บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ  หรือประกาศใดท่ีขดักบัขอ้บงัคบัน้ี  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
 ขอ้  ๓      ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีส าหรับนิสิต นกัศึกษา ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐  เป็นตน้ไป   
 ขอ้  ๔      ในขอ้บงัคบัน้ี  
  “ มหาวทิยาลยั ”  หมายถึง มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  “ สภา ”     หมายถึง สภามหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  “ อธิการบดี   หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  “ นิสิต ”  หมายถึง ผูท่ี้เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัเตม็เวลา 
  “ นกัศึกษา” หมายถึง ผูท่ี้เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัไม่เต็มเวลาหรือตามโครงการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่
นิสิต 
 ขอ้ ๕    ใหมี้การประเมินผลการเรียนในรายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรเป็น ๒ ระบบ ดงัน้ี 
                 (๑)   ระบบค่าระดบัคะแนน  แบ่งเป็น ๘ ระดบั 
  ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
        A   ดีเยีย่ม          ๔.๐ 
        B+   ดีมาก          ๓.๕ 
        B   ดี          ๓.๐ 
        C+   ดีพอใช ้          ๒.๕ 
        C   พอใช ้          ๒.๐ 
        D+   อ่อน          ๑.๕ 
        D   อ่อนมาก         ๑.๐ 
        E   ตก          ๐.๐ 
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ระบบน้ีใชส้ าหรับการประเมินรายวชิาท่ีเรียนตามหลกัสูตรในรายวชิาท่ีมีการลงทะเบียนและนบัหน่วยกิตในการ
จบ    ค่าระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบไดต้ามระบบน้ี  ตอ้งไม่ต ่ากวา่  “D”     ถา้นิสิต นกัศึกษาไดค้่าระดบัคะแนน ‘’ 
E’’  ตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่จนกวา่จะสอบได ้หรือเขา้รับการฝึกอบรมในเน้ือหาวิชาท่ีเทียบไดก้บัมาตรฐาน
รายวิชานั้นๆ แทนการลงทะเบียนเรียนใหม่  การฝึกอบรมแทนการลงทะเบียนใหม่ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลยั แลว้ให้เปล่ียนค่าระดบัคะแนนวิชาท่ีสอบตกนั้นเป็น  “PS”   กรณีวิชาเลือกถา้ไดค้่าระดบัคะแนน 
“E” สามารถเปล่ียนไปลงทะเบียนและเรียนรายวชิาอ่ืนแทนได ้  
 ส่วนการประเมินรายวชิาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพและรายวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ถา้
ไดค้่าระดบัคะแนนต ่ากวา่ “C”  ถือวา่สอบตก  นิสิต นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่   

(๒)   ระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน  ก าหนดสัญลกัษณ์การประเมิน  ดงัน้ี 
   ระดับการประเมิน    ความหมายของการประเมิน 
  PD  ( Pass with Distinction )    ผา่นดีเยีย่ม   
  P    ( Pass )    ผา่น 
  F    ( Fail )   ไม่ผา่น 
 ระบบน้ีใชส้ าหรับการประเมินรายวชิาท่ีหลกัสูตรบงัคบัใหเ้รียนเพิ่มตามขอ้ก าหนดเฉพาะและรายวิชาท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รียนเพิ่ม   

รายวิชาท่ีไดผ้ลการประเมินเป็น “F” นิสิต นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกวา่จะสอบได ้ 
หรือใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมแทนจนกวา่จะสอบผา่น 
 ขอ้ ๖    สัญลกัษณ์อ่ืน ๆ มีดงัน้ี 

Au ( Audit ) ใชส้ าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง  โดยไม่นบัหน่วยกิต 
 W  ( Withdraw ) ใชส้ าหรับการบนัทึกกรณีดงัต่อไปน้ี  

   (๑)   นิสิต นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัให้ยกเลิกรายวิชาเรียนนั้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่
นอ้ยกวา่ ๒ สัปดาห์  
   (๒)  นิสิต นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการเรียนในภาคเรียนนั้น   
   (๓)  นิสิต นกัศึกษาถูกสั่งใหพ้กัการเรียนหลงัจากลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแลว้ 
   (๔)  รายวชิาเลือกท่ีไดรั้บการอนุมติัใหไ้ปเรียนวชิาอ่ืนแทน 
                        PS (Pass with Satisfaction)  ใช้ส าหรับการบนัทึกรายวิชาท่ีไดรั้บค่าระดบัคะแนน “E”   ให้
สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได ้แลว้ใหเ้ปล่ียนค่าระดบัคะแนนนั้น เป็น “PS” 
 I ( Incomplete ) ใชส้ าหรับบนัทึกการประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ในรายวิชาท่ีนกัศึกษายงัท างานไม่เสร็จ
เม่ือส้ินภาคเรียน หรือขาดสอบ นิสิต นกัศึกษาท่ีได ้“I”  ตอ้งด าเนินการขอรับการประเมิน  เพื่อเปล่ียนระดบั
คะแนนใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไป 
 ขอ้ ๗    รายวชิาท่ีไดรั้บการยกเวน้การเรียน  ตามระเบียบเก่ียวกบัการยกเวน้การเรียนให้ผลการประเมิน
เป็น “P” 



คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   41 

ขอ้ ๘    การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน ๙ หน่วยกิต หรือตาม
ประกาศของมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๙    นิสิต นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี (๒ ปีหลงัอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาท่ี
ซ ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากบัรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว้ในระดบัอนุปริญญาไม่ได ้ หากลงทะเบียนซ ้ าให้เวน้การ
นบัหน่วยกิต  เพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาอยู่  ยกเวน้รายวิชาท่ีเคยสอบไดม้าแลว้เกิน 
๑๐ ปี นบัตั้งแต่ภาคเรียนท่ีสอบได ้ ในรายวชิานั้นถึงวนัท่ีเขา้ศึกษาตามหลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่หเ้รียนซ ้ าได ้
 ขอ้  ๑๐    การหาระดบัคะแนนเฉล่ีย 
  (๑)    ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  ให้คิดเป็นเลขทศนิยม 
๒ ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  ส าหรับรายวชิาท่ีมีผลการเรียน “I” ยงัไม่น าหน่วยกิตมารวมเป็นตวัหารเฉล่ีย 
  (๒)    กรณีสอบตก  ตอ้งลงทะเบียนเรียนซ ้ าหรือเปล่ียนไปเรียนวิชาอ่ืน     ไม่ตอ้งนบัหน่วยกิต
ท่ีสอบตกเป็นตวัหารเฉล่ีย 
  (๓)    กรณีท่ีนิสิต นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนซ ้ ากบัวิชาท่ีสอบไดแ้ลว้  หรือเรียนรายวิชาท่ีระบุ
ไวใ้นหลกัสูตรเทียบเท่า  ให้นับหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนคร้ังสุดทา้ยเท่านั้น   
แลว้ใหเ้ปล่ียนรายวชิาท่ีเรียนซ ้ านั้น ใหไ้ดรั้บผลการเรียนเป็น “Au” 
 ขอ้  ๑๑    ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้  ดงัน้ี 
   (๑)    มีความประพฤติดี 
   (๒)    สอบไดร้ายวชิาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร  รวมทั้งรายวชิาท่ีสภาก าหนดใหเ้รียนเพิ่ม 
   (๓)    ไดร้ะดบัค่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 
   (๔)    มีเวลาเรียนไม่ต ่ากว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี  ไม่ต ่ากว่า ๖ 
ภาคเรียนปกติ  ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๔ ปี   และไม่ต ่ากวา่ ๘ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีเรียนหลกัสูตร ๕ ปี 
   (๕)    มีสภาพเป็นนิสิต ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี  ไม่เกิน ๘  
ปีการศึกษา ติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๔ ปี  และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร 
๕ ปี 
 ส าหรับนักศึกษาภาคพเิศษ  (ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา)  มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่ ๘ ภาคการศึกษา
ปกติในกรณีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี   และไม่ต ่ากวา่ ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  ในกรณีเรียนหลกัสูตร ๔ ปี  และมี
สภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา   ในกรณีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี    ไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา   ในกรณี
เรียนหลกัสูตร ๔  ปี  และไม่เกิน ๑๕  ปีการศึกษา  ในกรณีเรียนหลกัสูตร ๕  ปี  
 ทั้งนี้   ยกเว้นโครงการพิเศษที่จัดการศึกษานอกที่ตั้งให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยโครงการน้ัน ๆ  
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ขอ้ ๑๒    การพน้สภาพการเป็นนิสิต นกัศึกษา   
 นิสิต จะพน้สภาพการเป็นนิสิต  เม่ืออยูใ่นเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (๑)  ผลการเรียนไดร้ะดบัค่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๖๐ เม่ือส้ินภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนท่ี 
๒ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
 (๒)  ผลการประเมินไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนท่ี ๔ ท่ี ๖ 
ท่ี ๘ ท่ี ๑๐  ท่ี ๑๒  และท่ี ๑๔   นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
 (๓)  นิสิตลงทะเบียนเรียนครบหลกัสูตรก าหนด  แต่ยงัไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐ 
 (๔)  มีสภาพเป็นนิสิตครบ ๔  ปี  ติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี  และครบ ๘  ปี
ติดต่อกนั  ในกรณีเรียนหลกัสูตร ๔  ปี และครบ ๑๐ ปี ติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร ๕ ปี  และขาดคุณสมบติั
ตามขอ้ ๑๐.๓  ในการเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา  เม่ือผลการประเมินไดร้ะดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี ๔ กรณีหลกัสูตร ๒ ปี และเม่ือส้ินภาคเรียนท่ี ๘ กรณีเรียนหลกัสูตร 
๔ ปี หรือนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตรก าหนด  แต่ยงัไดร้ะดบัคะแนนสะสมต ่ากวา่  ๑.๘๐       ได้
ระดบัคะแนนต ่ากวา่  “C”  ในรายวชิาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     หรือ     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
การนบัจ านวนภาคเรียนใหน้บัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
 ขอ้ ๑๓    เม่ือนิสิต นกัศึกษาเขา้เรียนไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้  และได้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งน้ีตอ้งอยู่ในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ ๑๑.๕หรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดสภาพการเป็น
นกัศึกษาของโครงการจดัการศึกษาภาคพิเศษ นั้น ๆ 
 ขอ้ ๑๔    นิสิต นกัศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด  ให้นกัศึกษาผูน้ั้นไดรั้บผลการ
เรียน  “E”  หรือ  “F”  ตามระบบการประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น  และมหาวิทยาลยัพิจารณาโทษตามควร
แก่กรณี  
 ขอ้ ๑๕    ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะไดรั้บเกียรตินิยม  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(๑)  ระดบัปริญญาตรี  ( หลกัสูตร ๔ ปี ) เม่ือครบตามหลกัสูตรแลว้  ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ีย 
สะสมไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง  ถา้ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ แต่
ไม่ถึง ๓.๖๐ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 

(๒)  ระดบัปริญญาตรี  ( หลงัอนุปริญญา ) ตอ้งไดรั้บค่าคะแนนเฉล่ียสะสมจากระดบัอนุปริญญา  
หรือเทียบเท่าไม่นอ้ยกวา่ ๓.๖๐ และเรียนครบหลกัสูตรโดยไดรั้บค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  จากการศึกษาใน
มหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ ๓.๖๐ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ถา้ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมจากสถาบนัเดิม  
และมหาวทิยาลยัน้ีไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 

(๓)  สอบไดใ้นรายวชิาใดๆ ไม่ต ่ากวา่ “C” หรือ ไม่ได ้“PS” ตามระบบค่าระดบัคะแนน  หรือ 
ไม่ได ้“F” ตามระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน 
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   ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บค่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกว่า 3.60 จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง แต่มี
รายวชิาท่ีสอบไดค้่าระดบัคะแนน “D” ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 

(๔)  นิสิต  มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๒  ปี  ไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติ  
ส าหรับหลกัสูตร ๔  ปี   และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี 
 นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๒ ปีและไม่เกิน ๑๔ ภาค
เรียน ส าหรับหลกัสูตร ๔  ปี 
 ขอ้ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี  และเป็นผูช้ี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการใช้
ขอ้บงัคบัน้ี   
 

     ประกาศ  ณ วนัท่ี   ๒๔   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐        

(ศาสตราจารยพ์รชยั    มาตงัคสมบติั) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวชิา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

----------------------------- 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗   สภามหาวิทยาลยัจึง
วางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑    ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสภามหาวทิยาลยับา้นสมเด็จเจา้พระยา  วา่ดว้ยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเวน้การเรียนรายวชิา พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 ขอ้ ๒     ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีส าหรับนิสิตนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นตน้ไป 
               บรรดาระเบียบ     ค  าสั่ง     หรือขอ้บงัคบัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวน้
การเรียนรายวชิา  ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ ๓    ในระเบียบน้ี 
  “นิสิต” หมายความวา่ ผูท่ี้ศึกษาเตม็เวลาในวนัท าการปกติของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  “นักศึกษา”  หมายความวา่  ผูท่ี้ศึกษา  อบรม  ตามโครงการต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 
  “การโอนผลการเรียน”  หมายความวา่  การน าหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนของทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษาจาก
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัมาใช ้ โดยไม่ตอ้งศึกษารายวชิานั้นอีก 
  “การเทียบโอนผลการเรียน”    หมายความวา่  การน าหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนของรายวิชาท่ีเคยศึกษา
จากหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาใช ้ โดยไม่ตอ้งศึกษารายวชิานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียน”  หมายความว่า  การน าหน่วยกิตของรายวิชาจากหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัหรือ
หลกัสูตรสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเคยศึกษามาแลว้ซ่ึงมีเน้ือหาสาระความยากง่ายเทียบไดไ้ม่น้อยกว่า สามในส่ี ของรายวิชาใน
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัและอยูใ่นระดบัเดียวกนัมาใช ้ โดยไม่ตอ้งศึกษารายวชิานั้นอีก 
  “การประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์” หมายความวา่  การน าความรู้และประสบการณ์จากการ ศึกษา
นอกระบบ   การศึกษาตามอธัยาศยั   การฝึกอบรม   หรือประสบการณ์การท างาน   มาขอประเมินเทียบกบัรายวิชาในหลกัสูตรของ
มหาวทิยาลยั  เพ่ือขอยกเวน้ไม่ตอ้งเรียนรายวชิานั้นอีก 
  “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา่  สถาบนัการศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในระดบัหลงัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  หลกัสูตรไม่ต ่ากวา่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
  “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
                              “ อธิการบด ี”   หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 ขอ้ ๔  รายวชิาท่ีจะโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  หรือยกเวน้การเรียน  ตอ้งสอบไดห้รือเคยศึกษา  ฝึกอบรมมาแลว้
ไม่เกิน ๑๐ ปี  นบัถึงวนัท่ีเขา้ศึกษา โดยเร่ิมนบัจากวนัท่ีส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดทา้ยท่ีมีผลการเรียน  หรือวนัสุดทา้ยท่ี
ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์การท างานเป็นท่ียอมรับของคณะกรรมการประเมิน 
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 ขอ้ ๕    ผูมี้สิทธิไดรั้บโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  ไดแ้ก่ผูท่ี้มีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง    ดงัต่อไปน้ี 
(๑)   ผูท่ี้ศึกษาในมหาวทิยาลยัมาแลว้     ซ่ึงยงัไม่ส าเร็จการศึกษาและไม่มีสภาพการเป็นนิสิตนกัศึกษา แลว้

กลบัเขา้มาศึกษาใหม่ 
(๒)  ผูท่ี้ขอยา้ยสถานศึกษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
(๓)  ผูท่ี้เปล่ียนสภาพจากนิสิตของมหาวทิยาลยั ภาคปกติเป็นนกัศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชห้ลักสูตรของ

มหาวทิยาลยั  หรือผูท่ี้ศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชห้ลกัสูตรของมหาวทิยาลยั  เปล่ียนสภาพเป็นนิสิตภาคปกติ 
(๔) ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาจากมหาวทิยาลยั  หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน 

ขอ้ ๖    เง่ือนไขในการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน 
(๑)  ผูข้อโอนตอ้งมีสภาพการเป็นนิสิตภาคปกติ   หรือนกัศึกษาตามโครงการอ่ืน อยา่งใดอยา่งหน่ึง  

  (๒)   ผูข้อโอนตอ้งไม่เคยถูกสัง่ใหอ้อกจากสถานศึกษา      ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัวา่ดว้ยการประเมินผล
การศึกษา 

(๓)   การโอนตอ้งโอนทั้งหมดทุกรายวชิาท่ีเคยศึกษามา โดยไม่จ ากดัจ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอน 
(๔)   การเทียบโอน  จ านวนหน่วยกิตท่ีไดรั้บการเทียบโอนรวมแลว้ตอ้งไม่เกิน สาม ใน ส่ี ส าหรับหลกัสูตร

ปริญญาตรี  และไม่เกิน หน่ึง ใน สาม  ส าหรับหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา  ของหน่วยกิตรวมขั้นต ่าซ่ึงก าหนดไวใ้นโปรแกรมวิชาท่ี
ก าลงัศึกษาในมหาวทิยาลยั  และเม่ือไดรั้บการเทียบโอนแลว้ตอ้งมีเวลาศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปีการศึกษา 

ขอ้ ๗    ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บยกเวน้การเรียน  ไดแ้ก่  ผูมี้คุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 
(๑)  ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาหรือผูท่ี้เคยศึกษาจากมหาวทิยาลยั 
(๒) ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน    เขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยั 
(๓)   ผูท่ี้ผา่นการศึกษาอบรมในรายวชิาใดรายวชิาหน่ึงตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 
(๔) ผูท่ี้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอธัยาศัย  การฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์การ

ท างาน 
  ผูมี้สิทธิยกเวน้ตาม (๓)  และ (๔) ตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับการ
ขอยกเวน้การเรียนระดบัปริญญาตรี และมีความรู้พ้ืนฐานระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าส าหรับการขอยกเวน้การเรียนระดบั
บณัฑิตศึกษา 

ขอ้ ๘     เง่ือนไขการยกเวน้การเรียน 
(๑) ตอ้งเป็นรายวชิาท่ีไดรั้บคะแนนไม่ต ่ากวา่ C  ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และ B  ส าหรับหลกัสูตร

บณัฑิตศึกษา หรือเทียบเท่า 
              (๒)  การขอยกเวน้การเรียนของผูศึ้กษาจากการศึกษานอกระบบ    การศึกษาตามอธัยาศยั   การฝึกอบรม หรือ

มีประสบการณ์การท างาน     ให้มหาวิทยาลยัก าหนดวิธีการหรือหลกัเกณฑ์การประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์ เพื่อ
ยกเวน้การเรียน  โดยท าเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั 

  (๓)  ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมาแลว้   และเขา้ศึกษาในระดบัอนุปริญญา   หรือปริญญาตรี ในอีก
โปรแกรมวิชาหน่ึง   ไดย้กเวน้การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปทั้งหมด  โดยไม่น าเง่ือนไขขอ้ ๔ และขอ้ ๘ (๑)  มา
พิจารณา 
              (๔)  จ านวนหน่วยกิตท่ีไดรั้บการยกเวน้   รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน สาม ใน ส่ี  ส าหรับหลกัสูตรปริญญาตรี  และไม่
เกิน หน่ึง ใน สาม  ส าหรับหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา  ของหน่วยกิตรวมขั้นต ่าซ่ึงก าหนดไวใ้นโปรแกรมวิชาท่ีก าลงัศึกษาใน
มหาวทิยาลยั  และเม่ือไดรั้บการยกเวน้แลว้ตอ้งมีเวลาศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ปีการศึกษา 
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(๕)  รายวิชาท่ีไดรั้บการยกเวน้    ให้บนัทึกไวใ้นระเบียนการเรียนของนิสิตนกัศึกษา  โดยใชอ้กัษรยอ่“P”    
ในช่องระดบัคะแนน  ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ผลการเรียนตามขอ้  ๘  (๓)   ให้นบัหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  รวมใน
เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา  โดยไม่ตอ้งบนัทึกผลการเรียนเป็นรายวชิา 
 ขอ้ ๙    ผูท่ี้จะขอโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน หรือยกเวน้การเรียน  ตอ้งกระท าให้เสร็จส้ินตามเวลาท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด 
 ขอ้ ๑๐   การนบัจ านวนภาคเรียนของผูท่ี้ไดรั้บการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน   หรือยกเวน้การเรียนรายวิชาให้ถือ
เกณฑด์งัน้ี 

(๑)  นิสิตภาคปกติใหน้บัจ านวนหน่วยกิตไดไ้ม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  เป็น ๑ ภาคเรียน 
(๒)   ผูท่ี้ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนท่ีใชห้ลกัสูตรของมหาวิทยาลยั ให้นับจ านวนหน่วยกิตไดไ้ม่เกิน ๑๕ 

หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคเรียน 
(๓)  การโอนผลการเรียนของนิสิต  นกัศึกษาตามขอ้ ๕ (๑)  ให้นบัเฉพาะภาคเรียนท่ีเคยศึกษาและมีผลการ

เรียน  นิสิต  นกัศึกษาตามขอ้ ๕ (๒), (๓)  และ (๔)  ใหน้บัจ านวนภาคเรียนต่อเน่ืองกนั 
 ขอ้ ๑๑  ในกรณีท่ีมหาวทิยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่  จะโอนหรือเทียบโอน นิสิต  นกัศึกษา เขา้ศึกษาไดไ้ม่เกินกวา่ชั้นปี
และภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหมี้นิสิต  นกัศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 
 ขอ้ ๑๒   การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน     หรือ     ยกเวน้การเรียน      ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของ
มหาวทิยาลยั   
 ขอ้ ๑๓   ใหอ้ธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย  เป็นผูมี้อ านาจพิจารณาอนุมติัการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  
หรือการยกเวน้การเรียนรายวชิา 
 ขอ้ ๑๔   ผูไ้ดรั้บการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม แต่ผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้
การเรียน  ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม 
 ขอ้ ๑๕   ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และเป็นผูพิ้จารณาวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
ระเบียบน้ี 
                   ประกาศ   ณ   วนัท่ี    ๒๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
(ศาสตราจารยพ์รชยั    มาตงัคสมบติั) 

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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เร่ือง รูปแบบการจดัการศึกษาของนิสิต – นักศึกษา ทดลองเรียน 
--------------------- 

 ดว้ยนโยบายปฏิรูประบบการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการเสริมสร้างโอกาส
ในการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม และต่อเน่ือง เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นสังคมฐานความรู้ 
มุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีศกัยภาพ รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคม และมีศกัยภาพทางการแข่งขนัระดบัประเทศ ร่วม
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือสนองนโยบายดงักล่าว 
 อธิการบดีอาศยัอ  านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 และค าส่ังสภา
มหาวทิยาลยัท่ี 1/2547 เร่ือง มอบอ านาจใหอ้ธิการบดี ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2547 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั
ในการประชุมคร้ังท่ี 22 /2550 วนัท่ี  9 กรกฎาคม 2550  และ มติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 8 
/2552 วนัที่  27 กุมภาพนัธ์ 2552  จึงก าหนดให้จดัรูปแบบการศึกษาของนิสิต  นักศึกษาทดลองเรียนของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา ดงัน้ี 

1. นิสิต นักศึกษาทดลองเรียนหมายถึง บุคคลท่ีมีความประสงค์จะเข้าเรียนในรายวิชาของหลักสูตรต่างๆ ท่ี
มหาวทิยาลยัจดัการเรียนการสอน โดยยงัไม่มีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะเขา้เป็นนิสิต นกัศึกษา  โดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.1 นิสิต นกัศึกษาทดลองเรียนระดบัปริญญาตรี ตอ้งเป็นผูท่ี้ศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
หรือเทียบเท่า 

1.2 นิสิต นกัศึกษาทดลองเรียนระดบับณัฑิตศึกษา ตอ้งเป็นผูท่ี้ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีในปีสุดทา้ย 
2. การลงทะเบียนเรียนส าหรับนิสิต นกัศึกษา ใหด้  าเนินการดงัน้ี 

2.1 นิสิต นกัศึกษาทดลองเรียนระดบัปริญญาตรี กรณีเป็นนิสิตใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน  22  หน่วยกิต  
และกรณีเป็นนกัศึกษาใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน  9  หน่วยกิต 

2.2 นิสิต นกัศึกษาทดลองเรียนระดบับณัฑิตศึกษา กรณีเป็นนิสิตใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน  15  หน่วยกิต  
และกรณีเป็นนกัศึกษาใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน  15  หน่วยกิต 

3. ให้นิสิต  นักศึกษา ทดลองเรียนช าระค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
เร่ืองการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนิสิต นักศึกษา ระดบัปริญญาตรี  ระเบียบมหาวิทยาลยัว่าดว้ย การเก็บเงินของการจดั
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ ประกาศมหาวิทยาลยัว่าดว้ย การเก็บเงินของการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  ภาคปกติ 
พ.ศ. 2549  โดยใหย้กเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าประกนัของเสียหาย 

4. เม่ือนิสิต นักศึกษาทดลองเรียน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นนิสิต นักศึกษาและสมัครเข้าเป็น นิสิต – 
นกัศึกษา ของมหาวทิยาลยัเรียบร้อยแลว้ ใหส้ามารถโอนผลการเรียนหรือยกเวน้การเรียนรายวิชาไดต้ามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเดจ็เจา้พระยาวา่ดว้ยการโอนหรือเทียบโอน และการยกเวน้การเรียนรายวชิา พ.ศ. 2549 

 

ทั้งน้ี ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 / 2551 เป็นตน้ไป 
ประกาศ ณ วนัที่  20  เมษายน 2552 

 
(รองศาสตราจารยสุ์พล  วฒิุเสน) 

อธิการบดี 
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาผู้ที่มผีลการเรียนสูงสุดของสาขาวชิา 
……………………………. 

 ดว้ยมหาวิทยาลยัมีนโยบายในการสนบัสนุนทุนการศึกษาใหแ้ก่นิสิตท่ีมีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละสาขาวิชา 
เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจแก่นิสิต ตามมติของคณะกรรมการท่ีประชุมคณบดีในการประชุมคร้ังท่ี 3 /2553  วนัท่ี  3  มีนาคม  
2553  และคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 10/2553 วนัท่ี 10 มีนาคม  2553 ในการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารใหทุ้นการศึกษาผูท่ี้มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา 

อธิการบดีอาศยัอ านาจตามความมาตรา 27 และ31 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลยัมอบอ านาจใหอ้ธิการบดี ท่ี 1/2547 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน  2547  และส่ิงท่ีอา้งถึง จึงประกาศหลกัเกณฑก์าร
ใหทุ้นการศึกษาผูท่ี้มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชาดงัน้ี 

1. การพิจารณาทุนการศึกษาใหพิ้จารณาผลการเรียนดงัน้ี 
     1.1 ภาคเรียนท่ี 2 ส าหรับนิสิตหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง(หลงัอนุปริญญา)  
     1.2 ภาคเรียนท่ี 4 หรือ 6 ส าหรับนิสิตหลกัสูตรปริญญาตรีหลกัสูตร 4 ปี  
     1.3 ภาคเรียนท่ี 4 หรือ 6  หรือ 8  ส าหรับนิสิตหลกัสูตรปริญญาตรีหลกัสูตร 5 ปี  
2. การพิจารณาผลการเรียน 

      2.1 นิสิตตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต 
      2.2 ตอ้งไม่มีผลการเรียน D+  หรือ D  หรือ E หรือ F   หรือ I   หรือ  PS  
      2.3 กรณีท่ีมี  ยกเลิกรายวิชา (W)   ตอ้งมีระดบัคะแนนในรายวิชาต่าง ๆรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 18  หน่วยกิต 
 3. การพิจารณาทุนใหส้าขาวิชาละ 1 ทุน  กรณีท่ีมีผูไ้ดผ้ลการเรียนเท่ากนัใหค้ณะกรรมการสาขาวิชาเป็นผู ้
ตดัสินเลือก 1 คน 
 4. กรณีท่ีหลกัสูตรสาขาวิชามีการแยกเป็นแขนงวิชา/วิชาเอก  ใหทุ้นการศึกษาแขนงวิชา/วิชาเอก ละ 1 ทุน 

5. ทุนการศึกษาใหเ้ป็นเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของภาคเรียนถดัไป 
ใหส้ านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีหนา้ท่ีประมวลรายช่ือ เสนอต่อท่ีประชุมคณบดี  คณะกรรมการ

อ านวยการมหาวิทยาลยั   และประกาศช่ือผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา 
ทั้งน้ี   ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553  เป็นตน้ไป  จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 
   ประกาศ ณ วนัท่ี  10   มีนาคม   พ.ศ.  2553 

    
 (รองศาสตราจารยสุ์พล   วฒิุเสน) 

     อธิการบดี 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เร่ือง  หลกัเกณฑ์การเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
พ.ศ. 2554 

---------------------------- 
 โดยท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระดบั การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั เขา้สู่
การศึกษาในระบบได้ เพ่ือเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม และต่อเน่ือง ให้
ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้างสังคมฐานความรู้และพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
ประเทศ รองรับการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวตันแ์ละศกัยภาพการแข่งขนัระดบัประเทศ 
 อา้งถึงระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ว่าดว้ยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเวน้การเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 อธิการบดีอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 22(8) มาตรา 27 และมาตรา 31 
แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ค าสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ท่ี 1/2547 เร่ือง 
มอบอ านาจใหอ้ธิการบดี ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2547 และมติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 8/2552 วนัท่ี 
27 กมุภาพนัธ์ 2552 ใหย้กเลิกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2552 ลงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2552 และใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
 

หมวดที่ 1  
เกณฑ์การเทียบโอน 

 
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แก่นิสิต นกัศึกษามีเกณฑด์งัน้ี 
ข้อ 1. ข้าราชการ 
 ใหพิ้จารณาต าแหน่ง หรือยศท่ีครองอยู ่หรือเคยครองอยู ่โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

1.1 ขา้ราชการหรือพนักงานราชการทุกประเภทการเทียบโอนข้ึนอยู่กบัต าแหน่งและอายุราชการท่ีด ารง
ต าแหน่งนั้น โดยเทียบใหไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต 

1.2 ต ารวจ หรือทหารพิจารณาจากยศ ท่ีด ารงอยู ่โดยเทียบใหไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต 
1.3 ผูพิ้พากษา อยัการ หรือผูพิ้พากษาสมทบ เทียบใหไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต 

ข้อ 2. สายการเมอืง 
2.1 พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมืองในระดบัประเทศ ไดแ้ก่ 

ขา้ราชการฝ่ายการเมือง (การด ารงต าแหน่งในหน่วยราชการ) ไดแ้ก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษา เลขานุการ หรือโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี เป็นตน้ 

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ไดแ้ก่ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา 
พิจารณาเทียบใหไ้ม่เกิน 42 หน่วยกิต 
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2.2 พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
 ขา้ราชการฝ่ายการเมืองในราชการส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูว้่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เลขานุการ รองประธานสภา ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นตน้ 

 ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองในราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ สมาชิกสภาทอ้งถ่ินขององคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

 พิจารณาตามจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง 
  สมยัท่ีหน่ึง เทียบใหไ้ม่เกิน 18 หน่วยกิต  
  สมยัท่ีสอง เทียบใหไ้ม่เกิน 21 หน่วยกิต 
  สมยัท่ีสาม  เทียบใหไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต 

ข้อ 3. พนักงานรัฐวสิาหกจิ 
 ใหอ้นุโลมเทียบเคียงหลกัเกณฑก์ารเทียบโอน ของขา้ราชการ 
ข้อ 4. หน่วยงานภาคเอกชน 

4.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ จะพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งน้ีเจา้ของกิจการตอ้งมีใบจดทะเบียน ใบทุน
เรือนหุ้น ภาพถ่ายอายุงาน อายุบุคคล โดยอาจพิจารณาเกณฑ์อ่ืนๆ ประกอบดว้ย เช่น ขนาด
ธุรกิจ จ านวนพนกังานในสถานประกอบการ ระเยะเวลาประกอบการ และอ่ืนๆ ทั้งน้ีเทียบใหไ้ม่
เกิน 24 หน่วยกิต 

4.2 ส าหรับผูท่ี้เป็นพนกังานบริษทัเอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางต าแหน่งของบุคคลนั้นๆ และ
ระยะเวลาการท างาน ทั้งน้ีเทียบใหไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต 

4.3 กรณีผูป้ระกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ เช่น ศิลปิน นกัเขียน นกัแปล และอ่ืนๆ เทียบตามประสบการณ์
และผลงานท่ีปรากฎ เทียบใหไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต 

ขอ้ 5. นกับวชทุกศาสนา เทียบไดไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต ข้ึนอยู่กบัสมณศกัด์ิ หรือต าแหน่งท่ีไดรั้บในศาสนานั้นๆ และ
จ านวนปีท่ีปฏิบติัศาสนกิจ 
ขอ้ 6. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ นอกเหนือตามท่ีประกาศใหย้ึดถือประกาศแนบทา้ย 
 

หมวดที่ 2  
วธีิประเมนิความรู้ 

 
 วิธีการประเมินความรู้ เพ่ือการเทียบความรู้ และประสบการณ์นั้นให้เลือกวิธีการประเมินความรู้โดย
อาจจะประเมินโดยการทดสอบ หรือประเมินจากแฟ้มสะสมงานหรืออาจจะใช้ทั้ง 2 วิธีร่วมกนัก็ได ้ส าหรับวิธีการ
ประเมิน มีดงัน้ี 
 ข้อ 1. การประเมนิโดยการทดสอบ 
 ในการประเมินโดยการทดสอบนั้นคณะกรรมการอาจจะเลือกใชวิ้ธีใดวิธีหน่ึงหรือใชห้ลายวิธีร่วมกนัได ้
ส าหรับการประเมินโดยการทดสอบ มีดงัน้ี 

1.1 การสอบขอ้เขียน 
 การสอบขอ้เขียนน้ีจะก าหนดโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา เพ่ือวดัความรู้ดา้นเน้ือหา หรือความส าเร็จ
ของผลการเรียนรู้ของนิสิตนกัศึกษาท่ีประสงค์จะเทียบความรู้และประสบการณ์ โดยขอ้สอบท่ีสร้างข้ึนตอ้งตรงตาม
วตัถุประสงค ์และค าอธิบายรายวิชา และตอ้งสอบไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ท่ีมหาวิทยาลยั/คณะสาขาวิชาก าหนด 
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1.2 การสอบปากเปล่า 
 เป็นการสอบวดัความรู้ความเข้าใจในรายวิชาท่ีนิสิตนักศึกษาเทียบความรู้ โดยคณะกรรมการของ
สาขาวิชา ซ่ึงอาจจะประกอบดว้ยการสมัภาษณ์ ตั้งประเดน็ตามหวัขอ้ใหมี้การอภิปรายหรือตอบค าถามตามเน้ือหาสาระ
ในค าอธิบายรายวิชานั้นๆ  

1.3 การทดสอบทกัษะปฏิบติั 
 การสอบทกัษะปฏิบติัเป็นการสอบทกัษะในการปฏิบติังาน โดยการใหนิ้สิตนกัศึกษาท่ีขอเทียบความรู้  

สาธิตหรือแสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบติังานเพ่ือตรวจสอบทกัษะ ความสามารถท่ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้
ในรายวิชาท่ีขอเทียบความรู้และประสบการณ์ 

1.4 การทดสอบอ่ืนๆ ท่ีทางมหาวิทยาลยั/คณะ เห็นชอบ 
มหาวิทยาลยั/คณะอาจก าหนดวิธีการทดสอบท่ีนอกเหนือจากวิธีการขา้งตน้ก็ไดเ้พ่ือเป็นการวดัความรู้

ความเขา้ใจใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอียดในค าอธิบายรายวิชา 
1.5 การประเมินการศึกษา/อบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นการน าผลการศึกษาหรือการฝึกอบรมขอ

เทียบความรู้และประสบการณ์ การประเมินจะด าเนินการโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา  พิจารณาขอ้มูลในประเด็น
ต่างๆ ดงัน้ี 

1.5.1 ผลการศึกษา/อบรมท่ีมุ่งหวงั 
1.5.2 ระยะเวลาในการศึกษา/อบรม (1 หน่วยกิต ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง) 
1.5.3 เน้ือหาของหลกัสูตรจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ค าอธิบายรายวิชาในหลกัสูตร 
1.5.4 วิธีการประเมินความส าเร็จของผลการศึกษา/อบรม 

ข้อ 2. การประเมนิจากแฟ้มสะสมผลงาน 
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นการรวบรวม ประมวลร่องรอยหลกัฐานแสดงความรู้ 

และประสบการณ์การท างานเพ่ือขอเทียบความรู้ และประสบการณ์ในรายวิชาต่างๆ ซ่ึงตอ้งครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั ตลอดจนครอบคลุมสาระในค าอธิบายรายวิชา รายละเอียด/แนวทางในการประเมินจากแฟ้มสะสม
ผลงานมีดงัน้ี 

2.1 หลกัฐานแสดงความรู้ และประสบการณ์ 
หลกัฐานท่ีแสดงความรู้ และประสบการณ์ ไดแ้ก่ รายงาน บทความ เทปวีดีทศัน์ แผ่นพบั พิมพเ์ขียว 

ภาพวาด งานประดิษฐ ์หรือตวัอยา่งงานท่ีเกิดจากความคิดของนิสิตนกัศึกษาท่ีขอเทียบโอนความรู้ จดหมายรับรองจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ การสอบ/การประเมินผลเพ่ือเล่ือนต าแหน่ง รางวลั สิทธิบตัร บนัทึกการฝึกวิชาทหาร ค าอธิบายเน้ือหาวิชา
การฝึกอบรม เป็นตน้ 

2.2 ขั้นตอนการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
ในการเสนอแฟ้มสะสมผลงานมีขั้นตอนดงัน้ี 
 2.2.1 การเลือกสาขา และค าอธิบายรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกับประสบกาณณ์ท่ีจะขอเทียบ

ความรู้ โดยนิสิตนกัศึกษาประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีมาก่อนแต่ละดา้นของตนว่า ความรู้ของตนท่ีมีอยู่สามารถ
เทียบไดก้บัรายวิชาใดตามหลกัสูตรท่ีตอ้งการเทียบความรู้ 

 2.2.2 การรวบรวมหลกัฐานร่องรอย ท่ีแสดงความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีตรงกับ
ค าอธิบายรายวิชา 

 2.2.3 การบรรยายส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ประกอบหลกัฐานร่องรอย 
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2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน 
มหาวิทยาลยัโดยคณะต่างๆ ก าหนดคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมงาน ของนิสิตนกัศึกษา 

โดยก าหนดใหเ้ป็นอาจารยท่ี์เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ หรืออาจารยผ์ูส้อนรายวิชาท่ีขอเทียบเป็นผูป้ระเมินแฟ้มสะสม
ผลงาน ถา้ความรู้ตามท่ีแสดงในแฟ้มสะสมผลงานสอดคลอ้งกบัสาระในค าอธิบายวิชาท่ีขอเทียบ ก็จะใหนิ้สิตนกัศึกษา
เสนอแฟ้มสะสมผลงานไดรั้บการเทียบความรู้หรืออาจจะขอใหนิ้สิตนกัศึกษาเทียบแสดงขอ้มูลหรือหลกัฐานเพ่ิมเติม 
หรือใชว้ธีิการอ่ืนๆ เช่น การสอบผา่นการวดัประเมินผลในรายวิชานั้นๆ 

 ข้อ 3. การตดัสินผลการประเมนิ 
 3.1 มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบ 
โดยก าหนดให้มีกรรมการจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย  ประธานสาขาวิชา  และอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาท่ีขอเทียบ
ความรู้ และอาจารยอ่ื์นท่ีคณะเสนอแต่งตั้ง 
  3.2 ผลการประเมินใหด้ าเนินการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยัเร่ือง ขอ้แนะน าเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ี
ไดใ้นการเทียบโอนผลการเรียนในระดบัปริญญา ขอ้ ข ประกาศ ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2545 
  3.3 การตดัสินผลการประเมินความรู้ อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ  

 
หมวดที่ 3 

การเทียบความรู้และประสบการณ์ระดบัปริญญาตรี 
 

 ขอ้ 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือมีความรู้เทียบเท่า 
 ขอ้ 2. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลกัสูตรแต่ละระดบัการศึกษาท่ีเปิด
สอนในมหาวิทยาลยั 
 ขอ้ 3. วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของมหาวิทยาลยั 
 ขอ้ 4. การขอเทียบความรู้และประสบการณ์ ตอ้งไดรั้บผลการประเมินไม่ต ่ากว่าระดบัคะแนน C หรือ
แตม้ระดบัคะแนน 2.00 ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาระดบัปริญญาตรี และให้บนัทึกผลของรายวิชาท่ีเทียบในใบ
รายงานผลการศึกษา (Transcript) โดยไม่น ามาคิดค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียนสะสม 
 ขอ้ 5. การบนัทึกผลการประเมินใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
 ขอ้ 6. นิสิตนกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา  
 ขอ้ 7. เทียบโอนไดไ้ม่เกิน 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตร และการนบัหน่วยกิตต่อภาค
เรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
 ขอ้ 8. ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่ จะเทียบโอนนิสิตนกัศึกษาเขา้ศึกษาไดไ้ม่เกินชั้นปีและ
ภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหมี้นิสิตนกัศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 
 

หมวดที่ 4 
การเทียบความรู้และประสบการณ์ระดบับัณฑิตศึกษา 

 
 ขอ้ 1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี หรือมีความรู้เทียบเท่า 
 ขอ้ 2. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลกัสูตรและระดบัการศึกษาท่ีเปิดสอน
ในมหาวิทยาลยั 



คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   56 

 ขอ้ 3. วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา และเกณฑก์ารตดัสินของ
การประเมินในแต่ละวิธีใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
 ขอ้ 4. ผลการประเมินจะตอ้งเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าระดบัคะแนนตวัอกัษร B หรือแตม้คะแนน 300 หรือ
เทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา จึงจะใหจ้ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ใหร้ะดบั
คะแนนตวัอกัษรและไม่น ามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
 ขอ้ 5. การบนัทึกผลการประเมินใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
 ขอ้ 6. จ านวนหน่วยกิตท่ีไดรั้บการเทียบโอนรวมแลว้ ตอ้งไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยกิตรวม
ขั้นต ่าซ่ึงก าหนดในหลกัสูตร ส่วนนิสิตนกัศึกษาท่ีจบจากมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาเทียบโอนไดต้าม
รายวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีเทียบโอน  และเม่ือไดรั้บโอนแลว้ตอ้งมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกว่า 1 ปี
การศึกษา 
 ขอ้ 7. ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่ จะเทียบโอนความรู้แก่นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาไดไ้ม่เกินชั้นปี 
และภาคการศึกษาดท่ีไดรั้บอนุญาตใหน้กัศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ีไดรั้บเห็นชอบ 
 

หมวดที่ 5 
เงือ่นไขการเทียบโอน 

 
ขอ้ 1. ผูจ้ะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบตอ้งกระท าให้เสร็จส้ินใน 1 ปี

การศึกษา ถา้ท าหลงัจากนั้นตอ้งช าระค่าปรับภาคเรียนละ 500 บาท ตามระเบียบสภาประจ าสถาบนัราชภฏัว่าดว้ยการเก็บ
เงินบ ารุงการศึกษา และจ่ายเงินเพ่ือจดัการศึกษาภาคปกติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2546 

ขอ้ 2.  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
ขอ้ 3. ผูท่ี้จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบ ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บปริญญาเกียรติ

นิยม 
ขอ้ 4. ให้อธิการบดีเป็นผูพิ้จารณาวินิจฉัยและช้ีขาดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใช้ประกาศน้ี และ

ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 
 

 
 

(รองศาสตราจารยสุ์พล  วฒิุเสน) 
อธิการบดี 

ประธานสภาวิชาการ 
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ประกาศแนบท้าย 
----------------------------- 

 
 ในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตนกัศึกษาคณะกรรมการ อาจพิจารณาขอ้มูลประกอบ 
ดงัน้ี 
ข้อ 1. ข้าราชการ 
 ใหพ้ิจารณาตามต าแหน่ง หรือยศท่ีครองอยู ่หรือเคยครองอยู ่โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

1.1 ขา้ราชการพลเรือนทุกประเภท เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ข้ึนอยูก่บัระดบัต าแหน่ง และอายุ
ราชการท่ีด ารงต าแหน่งนั้น 

1.2 ต ารวจ หรือทหาร พิจารณาจากยศท่ีด ารงอยู ่
 สิบตรี-สิบเอก/เทียบเท่า จ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก/เทียบเท่า และ 
 ดาบต ารวจ/เทียบเท่า     เทียบใหไ้ม่เกิน    9 หน่วยกิต 
 ร้อยตรี-ร้อยโท/เทียบเท่า    เทียบใหไ้ม่เกิน  12 หน่วยกิต 
 ร้อยเอก/เทียบเท่า     เทียบใหไ้ม่เกิน  15 หน่วยกิต 
 พนัตรี-พนัโท/เทียบเท่า    เทียบใหไ้ม่เกิน  21 หน่วยกิต 
 พนัเอก/เทียบเท่าข้ึนไป    เทียบใหไ้ม่เกิน  24 หน่วยกิต 
1.3 ผูพ้ิพากษา อยัการ หรือผูพ้ิพากษาสมทบ  เทียบใหไ้ม่เกิน  24 หน่วยกิต 

ข้อ 2. สายการเมือง 
2.1 พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมือง 
 เลขานุการรัฐมนตรี และผูช่้วยรัฐมนตรี  เทียบใหไ้ม่เกิน  18 หน่วยกิต  
 ผูช่้วยรัฐมนตรี และท่ีปรึกษารัฐมนตรี   เทียบใหไ้ม่เกิน  24 หน่วยกิต 
 รัฐมนตรีวา่การและรัฐมนตรีช่วยวา่การ  เทียบใหไ้ม่เกิน  30 หน่วยกิต 
 ประธานวฒิุสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  เทียบใหไ้ม่เกิน  42 หน่วยกิต 
 สมาชิกวฒิุสภา     เทียบใหไ้ม่เกิน  42 หน่วยกิต 
2.2 พิจารณาตามวาระสมยั 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) 
 สมยัแรก      เทียบใหไ้ม่เกิน  24 หน่วยกิต  
 สมยัท่ีสอง      เทียบใหไ้ม่เกิน  30 หน่วยกิต 
 สมยัท่ีสาม      เทียบใหไ้ม่เกิน  36 หน่วยกิต 
 ส่ีสมยัข้ึนไป     เทียบใหไ้ม่เกิน  42 หน่วยกิต 
 ผูท้รงคุณวุฒิประจ า ส.ส./ส.ว.   เทียบใหไ้ม่เกิน  18 หน่วยกิต 
 ผูช่้วย ส.ส. หรือ ส.ว.    เทียบใหไ้ม่เกิน  18 หน่วยกิต 



คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   58 

 เลขานุการ ส.ส.และ ส.ว.    เทียบใหไ้ม่เกิน  18 หน่วยกิต 
 เลขานุการประธานวุฒิสภา หรือผูช่้วยประธานวฒิุสภา เทียบใหไ้ม่เกิน  18 หน่วยกิต 
2.3 พิจารณาตามจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง 

2.3.1 สมาชิกองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น สจ. สท. อบต. สก. สข. ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และ
อ่ืนๆ 

         สมยัท่ีหน่ึง     เทียบใหไ้ม่เกิน  18 หน่วยกิต  
         สมยัท่ีสอง     เทียบใหไ้ม่เกิน  21 หน่วยกิต 
         สองสมยัข้ึนไป     เทียบใหไ้ม่เกิน  24 หน่วยกิต 
 2.3.2 ประธานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ เช่น ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี หรือนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นตน้ เทียบให้
ไม่เกิน 24 หน่วยกิต  

 2.3.3 ท่ีปรึกษารัฐมนตรี และท่ีปรึกษาต่างๆ พิจารณาเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี รวมทั้งผู ้
ทีท  างานในองคก์รสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เทียบใหไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต 
 
ข้อ 3. หน่วยงานภาคเอกชน 
 ส าหรับผูท่ี้เป็นพนกังานบริษทัเอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางต าแหน่งของบุคคลนั้นๆ และ
พิจารณาตามอายงุานดงัน้ี 

 อายงุานต ่ากวา่ 5 ปี     เทียบใหไ้ม่เกิน    9 หน่วยกิต 
 อายงุานมากกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี   เทียบใหไ้ม่เกิน  12 หน่วยกิต 
 อายงุานมากกวา่ 8 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี   เทียบใหไ้ม่เกิน  15 หน่วยกิต 

 อายงุานมากกวา่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี   เทียบใหไ้ม่เกิน  18 หน่วยกิต 
 อายงุานมากกวา่ 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี   เทียบใหไ้ม่เกิน  21 หน่วยกิต 
 อายงุานมากกวา่ 15 ปีข้ึนไป    เทียบใหไ้ม่เกิน  24 หน่วยกิต 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์ 
---------------------------- 

  

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยาได้ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑ์การเทียบโอน
ความรู้ และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบ ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัจึงประกาศเร่ือง
แนวปฏิบติัของคณะกรรมการการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประกอบการด าเนินงานตามประกาศ
ดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรับสาขาวชิาและคณะดงัน้ี 

1. ให้คณะแต่งตั้ งคณะกรรมการในการพิจารณาการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ประกอบไปดว้ย 

 1.1  คณบดีหรือรองคณบดีท่ีรับมอบหมาย ประธาน 
 1.2  ผูแ้ทนจากคณะกรรมการคณะ 1 คน กรรมการ 
 1.3  ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิา 1  คน  กรรมการ 
 1.4  หวัหนา้สาขาวชิา   กรรมการและเลขานุการ 
2. คณะกรรมการจะมีการประชุมเม่ือได้รับหนงัสือค าร้องพร้อมเอกสารประกอบท่ีสมบูรณ์

และตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายใน 15 วนันบัจากไดรั้บค ารับรอง 
3. คณะกรรมการจะพิจารณาขอ้มูล คุณสมบติั ของนิสิตนกัศึกษา ถา้พบว่าไม่เพียงพอ อาจขอ

ขอ้มูลเพิ่มเติม หรือเปิดโอกาสใหนิ้สิตนกัศึกษาช้ีแจงได ้
4. คณะกรรมการตอ้งส่งผลการพิจารณาให้คณบดี หรือคณะกรรมการคณะ เป็นผูพ้ิจารณา

อนุมติัผล 
5. คณะกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนในกรณีท่ีขอเทียบโอนประสบการณ์วชิาละ 240 บาท 
6. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตอ้งท าในขณะท่ีเป็นนิสิตนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 

แต่คณะกรรมการอาจพิจารณาเทียบโอนอย่างไม่เป็นทางการ ส าหรับผู ้ท่ีประสงค์จะสมัครเข้าเรียนท่ี
มหาวทิยาลยัล่วงหนา้ ก่อนเป็นนิสิตนกัศึกษาท่ีสมบูรณ์ได ้
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 

 
(รองศาสตราจารยสุ์พล  วฒิุเสน) 

อธิการบดี 
ประธานสภาวชิาการ 
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ค าร้องขอเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
 

 ช่ือ.................................................สกุล............................................. รหสั............................... 
นิสิตนกัศึกษาสาขาวชิา........................................................คณะ.......................................................... 
สถานท่ีติดต่อ......................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์........................................................................ 

1. รายวชิาท่ีขอเทียบโอน คุณสมบติั ต าแหน่ง ภารกิจต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัสาระในการขอเทียบโอน มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

รายวชิาทีข่อเทียบโอน คุณสมบัติและเอกสารประกอบการขอ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* นกัศึกษาสามารถเขียนเพิ่มเติมประกอบในขอ้น้ี โดยใชเ้อกสารแนบกบัค าร้องได ้
 
 2. วธีิการประเมินท่ีตอ้งการใหค้ณะกรรมการเทียบโอนประสบการณ์ใชป้ระกอบการเทียบโอน (เลือก
ไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  การสอบขอ้เขียน   การสอบปากเปล่า            การทดสอบปฏิบติั 
  การประเมินผลงานจากแฟ้มสะสมงาน 
 
 3. หลกัฐานท่ีแนบมาประกอบการพิจารณา ไดแ้ก่ 
  ใบ รบ. (รับรองส าเนาและมีตวัจริงประกอบดว้ย)  หลกัฐานการฝึกอบรม 
  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอน   ประกาศนียบตัร 
  ใบจดทะเบียนบริษทัหุ้น     ใบรับรองประสบการณ์การท างาน 
  แฟ้มสะสมงาน      อ่ืนๆ.................... 
  ............................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ.................................................... ผูย้ืน่ค  าร้อง 
     (....................................................) 
วนัท่ี............................................................. 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เร่ือง  หลกัเกณฑ์การเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
พ.ศ. 2554 (เพิม่เติม) 

---------------------------- 
  
 โดยท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระดบั การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 
เขา้สู่การศึกษาในระบบได ้เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาใหก้บัประชาชนอยา่งทัว่ถึง เท่าเทียม และต่อเน่ือง 
ให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้างสังคมฐานความรู้และพฒันาทรัพยากร
มนุษยข์องประเทศ รองรับการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์และศกัยภาพการแข่งขนัระดบัประเทศ 
 อา้งถึงระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา วา่ดว้ยการโอนหรือเทียบโอนผลการ
เรียนและการยกเวน้การเรียนรายวชิา พ.ศ. 2549 อธิการบดีอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 22(8) มาตรา 27 และ
มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ค าสั่ง    สภามหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา ท่ี 1/2547 เร่ือง มอบอ านาจใหอ้ธิการบดี ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2547 และมติคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 8/2552 วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2552 ใหย้กเลิกประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 
2552  เฉพาะหมวดท่ี 2 ขอ้ 3 และหมวดท่ี 5 ใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน ส่วนขอ้ความอ่ืนคงเดิม 
 

หมวดที ่2  
วธีิประเมินความรู้ 

ขอ้ 3. การตดัสินผลการประเมิน 
 3.1 มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบ 
โดยก าหนดให้มีกรรมการจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย  ประธานสาขาวิชา  และอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาท่ีขอ
เทียบความรู้ และอาจารยอ่ื์นท่ีคณะเสนอแต่งตั้ง 
 3.2 ผลการประเมินใหด้ าเนินการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยัเร่ือง ขอ้แนะน าเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีได้
ในการเทียบโอนผลการเรียนในระดบัปริญญา ขอ้ ข ประกาศ ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2545 
 3.3 การตดัสินผลการประเมินความรู้ อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ  
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หมวดที ่5 
เงื่อนไขการเทียบโอน 

ขอ้ 1. ผูจ้ะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบตอ้งกระท าให้เสร็จส้ินใน     1 ปีการศึกษา 
ถา้ท าหลงัจากนั้นตอ้งช าระค่าปรับ 500 บาท ตามระเบียบสภาประจ าสถาบนัราชภฏัวา่ดว้ยการเก็บเงินบ ารุง
การศึกษา และจ่ายเงินเพื่อจดัการศึกษาภาคปกติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2546 

ขอ้ 2.  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
ขอ้ 3. ผูท่ี้จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบ ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บปริญญา 
 เกียรตินิยม 
ขอ้ 4. ใหอ้ธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณาวนิิจฉยัและช้ีขาดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชป้ระกาศน้ี และประกาศน้ีมี

ผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2555 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 

   

(รองศาสตราจารยสุ์พล  วฒิุเสน) 
อธิการบดี 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
---------------------------- 

 เพื่อให้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เร่ือง การเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบ ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552  อธิการบดีอาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา 22(8) มาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
บา้นสมเด็จเจา้พระยาเร่ือง แนวปฏิบติัในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบ ประกาศ ณ วนัท่ี 3 
กมุภาพนัธ์ 2552 และใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 

1. แนวปฏิบติัน้ีใชก้บันิสิตนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 
2. ผูมี้สิทธ์ิเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ตอ้งเป็นนิสิตนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้น

สมเด็จเจา้พระยา ทั้งระดบัปริญญาและบณัฑิตศึกษา  
3. นิสิตนกัศึกษาท่ีตอ้งการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตอ้งมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลยั

อยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษา และเทียบโอนไดไ้ม่เกิน 3 ใน 4 ของหลกัสูตร ในระดบัปริญญา และหน่ึงในสามในระดบับณัฑิตศึกษา 
4. ขั้นตอนการเทียบโอน นิสิตหรือนักศึกษายื่นค าร้องพร้อมกับหลักฐานท่ีคณะ เพ่ือให้

คณะกรรมการสาขาวชิาพิจารณา และแจง้ผลท่ีคณะ เม่ือคณะกรรมการคณะอนุมติัการเทียบโอนแลว้ จะประกาศผลใหท้ราบและ
จะส่งผลการพิจารณาไปยงัส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนหรือบณัฑิตวทิยาลยั 

5. นิสิตนักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตในรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เร่ือง ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ลงวนัท่ี 9 
กมุภาพนัธ์ 2555 

6. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ นิสิตนักศึกษาจะทราบผลภายใน 20 วนัหลงัจากยื่น
ค าร้องพร้อมเอกสารท่ีสมบูรณ์ท่ีคณะ 

7. นิสิตนกัศึกษาท่ีขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอน
ก่อนยืน่ค  าร้องตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เร่ือง ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 ขอ้ 1 

8. ใหอ้ธิการบดีเป็นผูพิ้จารณาวนิิจฉยัช้ีขาดปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชป้ระกาศน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 
 

 
(รองศาสตราจารยสุ์พล  วฒิุเสน) 

อธิการบดี 
ประธานสภาวชิาการ 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เร่ือง  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
---------------------------- 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่
การศึกษาในระบบ ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 อธิการบดีอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 22(8)  มาตรา 27 และ
มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 และค าสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา ท่ี 1/2547 เร่ือง มอบอ านาจให้อธิการบดี ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน  2547 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลยัราช
ภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เร่ือง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ลงวนัท่ี 3 
กุมภาพนัธ์ 2552 และใชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน  

1. นิสิตนกัศึกษาท่ีขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการเทียบ
โอนรายวชิาละ 400 บาท 

2. นิสิตท่ีไดรั้บการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ระดบัปริญญาตรีถึง 20 หน่วยกิต  และ
นกัศึกษาท่ีไดรั้บการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ระดบัปริญญาตรีถึง  9  หน่วยกิต  ในกรณีท่ีไดรั้บการเทียบ
โอนเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตขา้งตน้ ให้ถือวา่เป็น 1 ภาคเรียน  ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามประกาศ 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายของนกัศึกษารุ่นดงักล่าวเหมือนกบันกัศึกษาอ่ืนท่ีไม่ไดข้อเทียบโอนเป็นแบบ
เหมาจ่าย ในกรณีท่ีขอเทียบโอนต ่ากวา่ก่ึงหน่ึง ของนิสิตและนกัศึกษาขา้งตน้ ให้จ่ายค่าหน่วยกิตตามระเบียบวา่
ดว้ยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ลงวนัท่ี 
28 ตุลาคม 2551 ส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีคงเหลือในภาคเรียนนั้นๆ ใหจ่้ายคงเดิมตามปกติ  

3. ระดบับณัฑิตศึกษาถา้ไดรั้บการเทียบโอน 1 ใน 4 ของหลกัสูตร ให้จ่ายตามประกาศเร่ือง 
เหมาจ่ายของสถานีบริการสารสนเทศทางวชิาการแต่ละสถานี    กรณีท่ีไดรั้บการเทียบโอนไม่ถึง 1 ใน 4  ให้จ่าย
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เร่ือง การเก็บเงินการจดัการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2548  

4. ใหอ้ธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณาวนิิจฉยัและช้ีขาดปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชป้ระกาศน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 
 

 
(รองศาสตราจารยสุ์พล  วฒิุเสน) 

อธิการบดี 
ประธานสภาวชิาการ 
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ระเบียบข้อบังคบั และ 

ประกาศทีเ่กีย่วกบังานการเงนิ 
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การศึกษาดูงานและการทําความร่วมมือกบัต่างประเทศ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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