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ระเบียบข้ อบังคับและประกาศทีเ่ กีย่ วกับ
การลงทะเบียนและประเมินผล
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1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2550
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน และการ
ยกเว้นการเรี ยนรายวิชา พ.ศ. 2549
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่ องรู ปแบบการจัดการศึกษาของนิสิต นักศึกษา
ทดลองเรี ยน
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่ อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาผูท้ ี่มีผลการ
เรี ยนสู งสุ ดของสาขาวิชา
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่ อง กาหนดเกณฑ์การลงทะเบียนหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551
6. แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทะเบียนสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่ อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ เข้าสู่ การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2554
8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่ อง หลักเกณฑ์การขยายสถานภาพของนิสิต
นักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2556
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ว่าด้ วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
…………………..

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑
ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรื อประกาศใดที่ขดั กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้สาหรับนิสิต นักศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็ นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ มหาวิทยาลัย ” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ สภา ” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ นิสิต ” หมายถึง ผูท้ ี่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มเวลา
“ นักศึกษา” หมายถึง ผูท้ ี่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่เต็มเวลาหรื อตามโครงการอื่นใดที่ไม่ใช่
นิสิต
ข้อ ๕ ให้มีการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสู ตรเป็ น ๒ ระบบ ดังนี้
(๑) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน
ค่ าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม
๔.๐
B+
ดีมาก
๓.๕
B
ดี
๓.๐
C+
ดีพอใช้
๒.๕
C
พอใช้
๒.๐
D+
อ่อน
๑.๕
D
อ่อนมาก
๑.๐
E
ตก
๐.๐
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ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสู ตรในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนและนับหน่วยกิตในการ
จบ ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านิสิต นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนน ‘’
E’’ ต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบได้ หรื อเข้ารับการฝึ กอบรมในเนื้ อหาวิชาที่เทียบได้กบั มาตรฐาน
รายวิชานั้นๆ แทนการลงทะเบี ย นเรี ยนใหม่ การฝึ กอบรมแทนการลงทะเบี ย นใหม่ให้เป็ นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนวิชาที่สอบตกนั้นเป็ น “PS” กรณี วิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนน
“E” สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนและเรี ยนรายวิชาอื่นแทนได้
ส่ วนการประเมินรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ ถ้า
ได้ค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่
(๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของการประเมิน
PD ( Pass with Distinction )
ผ่านดีเยีย่ ม
P ( Pass )
ผ่าน
F ( Fail )
ไม่ผา่ น
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสู ตรบังคับให้เรี ยนเพิ่มตามข้อกาหนดเฉพาะและรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนดให้เรี ยนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็ น “F” นิ สิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบได้
หรื อให้เข้ารับการฝึ กอบรมแทนจนกว่าจะสอบผ่าน
ข้อ ๖ สัญลักษณ์อื่น ๆ มีดงั นี้
Au ( Audit ) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟัง โดยไม่นบั หน่วยกิต
W ( Withdraw ) ใช้สาหรับการบันทึกกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) นิ สิต นักศึกษาได้รับอนุ มตั ิให้ยกเลิกรายวิชาเรี ยนนั้นก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่
น้อยกว่า ๒ สัปดาห์
(๒) นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการเรี ยนในภาคเรี ยนนั้น
(๓) นิสิต นักศึกษาถูกสั่งให้พกั การเรี ยนหลังจากลงทะเบียนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว
(๔) รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมตั ิให้ไปเรี ยนวิชาอื่นแทน
PS (Pass with Satisfaction) ใช้สาหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับค่าระดับคะแนน “E” ให้
สามารถลงทะเบียนเรี ยนใหม่ได้ แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนนั้น เป็ น “PS”
I ( Incomplete ) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นกั ศึกษายังทางานไม่เสร็ จ
เมื่อสิ้ นภาคเรี ยน หรื อขาดสอบ นิ สิต นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดาเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับ
คะแนนให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนถัดไป
ข้อ ๗ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรี ยนให้ผลการประเมิน
เป็ น “P”
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ข้อ ๘ การลงทะเบียนเรี ยนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่ วยกิ ต และไม่เกิน ๒๒ หน่ วยกิ ต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิ ต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต หรื อตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ นิสิต นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาตรี (๒ ปี หลังอนุปริ ญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาที่
ซ้ าหรื อรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุ ปริ ญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการ
นับหน่วยกิ ต เพื่อพิจารณาวิชาเรี ยนครบตามหลักสู ตรที่กาลังศึกษาอยู่ ยกเว้นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วเกิ น
๑๐ ปี นับตั้งแต่ภาคเรี ยนที่สอบได้ ในรายวิชานั้นถึงวันที่เข้าศึกษาตามหลักสู ตรที่กาลังศึกษาอยูใ่ ห้เรี ยนซ้ าได้
ข้อ ๑๐ การหาระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็ นเลขทศนิ ยม
๒ ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่มีผลการเรี ยน “I” ยังไม่นาหน่วยกิตมารวมเป็ นตัวหารเฉลี่ย
(๒) กรณี สอบตก ต้องลงทะเบียนเรี ยนซ้ าหรื อเปลี่ยนไปเรี ยนวิชาอื่น ไม่ตอ้ งนับหน่วยกิต
ที่สอบตกเป็ นตัวหารเฉลี่ย
(๓) กรณี ที่นิสิต นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนซ้ ากับวิชาที่สอบได้แล้ว หรื อเรี ยนรายวิชาที่ระบุ
ไว้ในหลักสู ตรเที ยบเท่า ให้นับหน่ วยกิ ตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยเฉพาะรายวิชาที่ เรี ยนครั้ งสุ ดท้ายเท่านั้น
แล้วให้เปลี่ยนรายวิชาที่เรี ยนซ้ านั้น ให้ได้รับผลการเรี ยนเป็ น “Au”
ข้อ ๑๑ ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่สภากาหนดให้เรี ยนเพิ่ม
(๓) ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
(๔) มีเวลาเรี ยนไม่ต่ ากว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๒ ปี ไม่ต่ ากว่า ๖
ภาคเรี ยนปกติ ในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๔ ปี และไม่ต่ากว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณี เรี ยนหลักสู ตร ๕ ปี
(๕) มีสภาพเป็ นนิ สิต ไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา ติดต่อกันในกรณี เรี ยนหลักสู ตร ๒ ปี ไม่เกิน ๘
ปี การศึกษา ติดต่อกันในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ปี การศึกษาติดต่อกันในกรณี เรี ยนหลักสู ตร
๕ ปี
สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (ลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา) มีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า ๘ ภาคการศึกษา
ปกติในกรณี เรี ยนหลักสู ตร ๒ ปี และไม่ต่ากว่า ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณี เรี ยนหลักสู ตร ๔ ปี และมี
สภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิน ๖ ปี การศึกษา ในกรณี เรี ยนหลักสู ตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา ในกรณี
เรี ยนหลักสู ตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๕ ปี การศึกษา ในกรณี เรี ยนหลักสู ตร ๕ ปี
ทั้งนี้ ยกเว้ นโครงการพิเศษที่จัดการศึกษานอกที่ต้ังให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่ า
ด้ วยโครงการนั้น ๆ
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ข้อ ๑๒ การพ้นสภาพการเป็ นนิสิต นักศึกษา
นิสิต จะพ้นสภาพการเป็ นนิสิต เมื่ออยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ผลการเรี ยนได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้ นภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนที่
๒ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
(๒) ผลการประเมินได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนที่ ๔ ที่ ๖
ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
(๓) นิสิตลงทะเบียนเรี ยนครบหลักสู ตรกาหนด แต่ยงั ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐
(๔) มีสภาพเป็ นนิ สิตครบ ๔ ปี ติ ดต่อกันในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๒ ปี และครบ ๘ ปี
ติดต่อกัน ในกรณี เรี ยนหลักสู ตร ๔ ปี และครบ ๑๐ ปี ติดต่อกันในกรณี เรี ยนหลักสู ตร ๕ ปี และขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ ๑๐.๓ ในการเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้ระดับ คะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้ นภาคเรี ยนที่ ๔ กรณี หลักสู ตร ๒ ปี และเมื่อสิ้ นภาคเรี ยนที่ ๘ กรณี เรี ยนหลักสู ตร
๔ ปี หรื อนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสู ตรกาหนด แต่ยงั ได้ระดับคะแนนสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ ได้
ระดับคะแนนต่ากว่า “C” ในรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ หรื อ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
การนับจานวนภาคเรี ยนให้นบั ตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
ข้อ ๑๓ เมื่อนิ สิต นักศึกษาเข้าเรี ยนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรแล้ว และได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ตอ้ งอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ๑๑.๕หรื อตามระยะเวลาที่กาหนดสภาพการเป็ น
นักศึกษาของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นั้น ๆ
ข้อ ๑๔ นิ สิต นักศึกษาที่ทุจริ ต หรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใด ให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ได้รับผลการ
เรี ยน “E” หรื อ “F” ตามระบบการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชานั้น และมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควร
แก่กรณี
ข้อ ๑๕ ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(๑) ระดับปริ ญญาตรี ( หลักสู ตร ๔ ปี ) เมื่อครบตามหลักสู ตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง ถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ แต่
ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(๒) ระดับปริ ญญาตรี ( หลังอนุปริ ญญา ) ต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริ ญญา
หรื อเทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ และเรี ยนครบหลักสู ตรโดยได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง ถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิ ม
และมหาวิทยาลัยนี้ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(๓) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ากว่า “C” หรื อ ไม่ได้ “PS” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรื อ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
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สาหรับผูท้ ี่ได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.60 จะได้รับเกี ยรตินิยมอันดับหนึ่ ง แต่มี
รายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน “D” ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(๔) นิสิต มีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๔ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสู ตร ๒ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยนปกติ
สาหรับหลักสู ตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรี ยนปกติสาหรับหลักสู ตร ๕ ปี
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยน สาหรับหลักสู ตร ๒ ปี และไม่เกิน ๑๔ ภาค
เรี ยน สาหรับหลักสู ตร ๔ ปี
ข้อ ๑๖ ให้อธิ การบดี รักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็ นผูช้ ้ ี ขาดในกรณี ที่มีปัญหาจากการใช้
ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์พรชัย มาตังคสมบัติ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ว่ าด้ วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้ นการเรียนรายวิชา
พ.ศ. ๒๕๔๙
----------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึง
วางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน
และการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้สาหรับนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรื อข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยนและการยกเว้น
การเรี ยนรายวิชา ซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“นิสิต” หมายความว่า ผูท้ ี่ศึกษาเต็มเวลาในวันทาการปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผูท้ ี่ศึกษา อบรม ตามโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจาก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ตอ้ งศึกษารายวิชานั้นอีก
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษา
จากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาใช้ โดยไม่ตอ้ งศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้ นการเรี ยน” หมายความว่า การนาหน่ วยกิ ตของรายวิชาจากหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยหรื อ
หลักสู ตรสถาบันอุดมศึ กษาอื่นที่เคยศึกษามาแล้วซึ่ งมีเนื้ อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของรายวิชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและอยูใ่ นระดับเดียวกันมาใช้ โดยไม่ตอ้ งศึกษารายวิชานั้นอีก
“การประเมินเทียบความรู้ และประสบการณ์ ” หมายความว่า การนาความรู ้และประสบการณ์จากการ ศึ กษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอบรม หรื อประสบการณ์การทางาน มาขอประเมินเทียบกับรายวิชาในหลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อขอยกเว้นไม่ตอ้ งเรี ยนรายวิชานั้นอีก
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนในระดับหลังมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ อธิการบดี ” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ข้อ ๔ รายวิชาที่จะโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน หรื อยกเว้นการเรี ยน ต้องสอบได้หรื อเคยศึกษา ฝึ กอบรมมาแล้ว
ไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่ มนับจากวันที่สาเร็ จการศึกษา หรื อภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่มีผลการเรี ยน หรื อวันสุ ดท้ายที่
ศึกษา ฝึ กอบรม หรื อมีประสบการณ์การทางานเป็ นที่ยอมรับของคณะกรรมการประเมิน
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ข้อ ๕ ผูม้ ีสิทธิได้รับโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน ได้แก่ผทู ้ ี่มีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผูท้ ี่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ซึ่ งยังไม่สาเร็ จการศึกษาและไม่มีสภาพการเป็ นนิ สิตนักศึกษา แล้ว
กลับเข้ามาศึกษาใหม่
(๒) ผูท้ ี่ขอย้ายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
(๓) ผูท้ ี่เปลี่ยนสภาพจากนิสิตของมหาวิทยาลัย ภาคปกติเป็ นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัย หรื อผูท้ ี่ศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสภาพเป็ นนิสิตภาคปกติ
(๔) ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับอนุปริ ญญาจากมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันการศึกษาอื่น
ข้อ ๖ เงื่อนไขในการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน
(๑) ผูข้ อโอนต้องมีสภาพการเป็ นนิสิตภาคปกติ หรื อนักศึกษาตามโครงการอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
(๒) ผูข้ อโอนต้องไม่เคยถูกสัง่ ให้ออกจากสถานศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษา
(๓) การโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่ขอโอน
(๔) การเทียบโอน จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน สาม ใน สี่ สาหรับหลักสู ตร
ปริ ญญาตรี และไม่เกิน หนึ่ง ใน สาม สาหรับหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา ของหน่วยกิตรวมขั้นต่าซึ่ งกาหนดไว้ในโปรแกรมวิชาที่
กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการเทียบโอนแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี การศึกษา
ข้อ ๗ ผูม้ ีสิทธิ์ได้รับยกเว้นการเรี ยน ได้แก่ ผูม้ ีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(๑) ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาหรื อผูท้ ี่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาหรื อเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
(๓) ผูท้ ี่ผา่ นการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๔) ผูท้ ี่ ศึกษาจากการศึ กษานอกระบบ การศึ กษาตามอัธยาศัย การฝึ กอบรม หรื อมีประสบการณ์ การ
ทางาน
ผูม้ ีสิทธิยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู ้พ้นื ฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าสาหรับการ
ขอยกเว้นการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี และมีความรู ้พ้ืนฐานระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าสาหรับการขอยกเว้นการเรี ยนระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อ ๘ เงื่อนไขการยกเว้นการเรี ยน
(๑) ต้องเป็ นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C สาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และ B สาหรับหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษา หรื อเทียบเท่า
(๒) การขอยกเว้นการเรี ยนของผูศ้ ึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอบรม หรื อ
มีประสบการณ์การทางาน ให้มหาวิทยาลัยกาหนดวิธีการหรื อหลักเกณฑ์การประเมินเที ยบความรู ้และประสบการณ์ เพื่อ
ยกเว้นการเรี ยน โดยทาเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) ผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริ ญญา หรื อปริ ญญาตรี ในอีก
โปรแกรมวิชาหนึ่ ง ได้ยกเว้นการเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไปทั้งหมด โดยไม่นาเงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑) มา
พิจารณา
(๔) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น รวมแล้วต้องไม่เกิน สาม ใน สี่ สาหรับหลักสูตรปริ ญญาตรี และไม่
เกิ น หนึ่ ง ใน สาม สาหรั บหลักสู ตรบัณฑิ ตศึ กษา ของหน่ วยกิ ตรวมขั้นต่ าซึ่ งกาหนดไว้ในโปรแกรมวิชาที่ กาลังศึ กษาใน
มหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่าปี การศึกษา
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(๕) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บนั ทึกไว้ในระเบียนการเรี ยนของนิ สิตนักศึกษา โดยใช้อกั ษรย่อ“P”
ในช่องระดับคะแนน สาหรับผูท้ ี่ได้รับการยกเว้นผลการเรี ยนตามข้อ ๘ (๓) ให้นบั หน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมใน
เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา โดยไม่ตอ้ งบันทึกผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา
ข้อ ๙ ผูท้ ี่จะขอโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน หรื อยกเว้นการเรี ยน ต้องกระทาให้เสร็ จสิ้ นตามเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ข้อ ๑๐ การนับจานวนภาคเรี ยนของผูท้ ี่ได้รับการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน หรื อยกเว้นการเรี ยนรายวิชาให้ถือ
เกณฑ์ดงั นี้
(๑) นิสิตภาคปกติให้นบั จานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็ น ๑ ภาคเรี ยน
(๒) ผูท้ ี่ ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ ใช้หลักสู ตรของมหาวิทยาลัย ให้นับจานวนหน่ วยกิ ตได้ไม่เกิ น ๑๕
หน่วยกิต เป็ น ๑ ภาคเรี ยน
(๓) การโอนผลการเรี ยนของนิ สิต นักศึกษาตามข้อ ๕ (๑) ให้นบั เฉพาะภาคเรี ยนที่เคยศึกษาและมีผลการ
เรี ยน นิสิต นักศึกษาตามข้อ ๕ (๒), (๓) และ (๔) ให้นบั จานวนภาคเรี ยนต่อเนื่องกัน
ข้อ ๑๑ ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสู ตรใหม่ จะโอนหรื อเทียบโอน นิ สิต นักศึกษา เข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี
และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนิสิต นักศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๑๒ การโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน หรื อ ยกเว้นการเรี ยน ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีหรื อผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย เป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน
หรื อการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา
ข้อ ๑๔ ผูไ้ ด้รับการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยนไม่เสี ยสิ ทธิ์ ที่จะได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม แต่ผทู ้ ี่ได้รับการยกเว้น
การเรี ยน ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๑๕ ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ และเป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยปั ญหาที่ เกิดขึ้นจากการใช้
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(ศาสตราจารย์พรชัย มาตังคสมบัติ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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เรื่อง รู ปแบบการจัดการศึกษาของนิสิต – นักศึกษา ทดลองเรียน
--------------------ด้วยนโยบายปฏิรูประบบการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ในการเสริ มสร้างโอกาส
ในการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม และต่อเนื่ อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็ นสังคมฐานความรู้
มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศกั ยภาพ รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีศกั ยภาพทางการแข่งขันระดับประเทศ ร่ วม
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว
อธิการบดีอาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และคาสั่งสภา
มหาวิทยาลัยที่ 1/2547 เรื่ อง มอบอานาจให้อธิ การบดี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 22 /2550 วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 และ มติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8
/2552 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 จึงกาหนดให้จดั รู ปแบบการศึกษาของนิ สิต นักศึกษาทดลองเรี ยนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ดังนี้
1. นิ สิ ต นักศึ กษาทดลองเรี ยนหมายถึ ง บุ คคลที่ มีความประสงค์จะเข้าเรี ยนในรายวิช าของหลักสู ตรต่ างๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดการเรี ยนการสอน โดยยังไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้าเป็ นนิสิต นักศึกษา โดยจาแนกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1 นิสิต นักศึกษาทดลองเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ต้องเป็ นผูท้ ี่ศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อเทียบเท่า
1.2 นิสิต นักศึกษาทดลองเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็ นผูท้ ี่ศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ในปี สุ ดท้าย
2. การลงทะเบียนเรี ยนสาหรับนิสิต นักศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
2.1 นิสิต นักศึกษาทดลองเรี ยนระดับปริ ญญาตรี กรณี เป็ นนิสิตให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
และกรณี เป็ นนักศึกษาให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
2.2 นิสิต นักศึกษาทดลองเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา กรณี เป็ นนิสิตให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
และกรณี เป็ นนักศึกษาให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
3. ให้นิสิต นักศึกษา ทดลองเรี ยนชาระค่าหน่ วยกิต ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาต่างๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เรื่ องการเก็บเงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษา สาหรั บนิ สิต นักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การเก็บเงินของการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย การเก็บเงินของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
พ.ศ. 2549 โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าประกันของเสี ยหาย
4. เมื่อ นิ สิ ต นักศึ กษาทดลองเรี ยน มีคุณ สมบัติ ครบถ้วนในการเป็ นนิ สิ ต นักศึ ก ษาและสมัครเข้าเป็ น นิ สิ ต –
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเรี ยบร้อยแล้ว ให้สามารถโอนผลการเรี ยนหรื อยกเว้นการเรี ยนรายวิชาได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการโอนหรื อเทียบโอน และการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา พ.ศ. 2549
ทั้งนี้ ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ภาคเรี ยนที่ 1 / 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2552

(รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน)
อธิการบดี
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เรื่อง หลักเกณฑ์ การให้ ทุนการศึกษาผู้ที่มผี ลการเรียนสู งสุ ดของสาขาวิชา
…………………………….
ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีผลการเรี ยนสูงสุ ดของแต่ละสาขาวิชา
เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจแก่นิสิต ตามมติของคณะกรรมการที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 3 /2553 วันที่ 3 มีนาคม
2553 และคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2553 วันที่ 10 มีนาคม 2553 ในการกาหนด
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาผูท้ ี่มีผลการเรี ยนสูงสุ ดของสาขาวิชา
อธิ การบดีอาศัยอานาจตามความมาตรา 27 และ31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลัยมอบอานาจให้อธิ การบดี ที่ 1/2547 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และสิ่ งที่อา้ งถึง จึงประกาศหลักเกณฑ์การ
ให้ทุนการศึกษาผูท้ ี่มีผลการเรี ยนสูงสุ ดของสาขาวิชาดังนี้
1. การพิจารณาทุนการศึกษาให้พิจารณาผลการเรี ยนดังนี้
1.1 ภาคเรี ยนที่ 2 สาหรับนิสิตหลักสู ตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่อง(หลังอนุปริ ญญา)
1.2 ภาคเรี ยนที่ 4 หรื อ 6 สาหรับนิสิตหลักสูตรปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
1.3 ภาคเรี ยนที่ 4 หรื อ 6 หรื อ 8 สาหรับนิสิตหลักสูตรปริ ญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
2. การพิจารณาผลการเรี ยน
2.1 นิสิตต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
2.2 ต้องไม่มีผลการเรี ยน D+ หรื อ D หรื อ E หรื อ F หรื อ I หรื อ PS
2.3 กรณี ที่มี ยกเลิกรายวิชา (W) ต้องมีระดับคะแนนในรายวิชาต่าง ๆรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
3. การพิจารณาทุนให้สาขาวิชาละ 1 ทุน กรณี ที่มีผไู ้ ด้ผลการเรี ยนเท่ากันให้คณะกรรมการสาขาวิชาเป็ นผู ้
ตัดสิ นเลือก 1 คน
4. กรณี ที่หลักสูตรสาขาวิชามีการแยกเป็ นแขนงวิชา/วิชาเอก ให้ทุนการศึกษาแขนงวิชา/วิชาเอก ละ 1 ทุน
5. ทุนการศึกษาให้เป็ นเงินบารุ งการศึกษาและค่าเล่าเรี ยนของภาคเรี ยนถัดไป
ให้สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีหน้าที่ประมวลรายชื่อ เสนอต่อที่ประชุมคณบดี คณะกรรมการ
อานวยการมหาวิทยาลัย และประกาศชื่อผูไ้ ด้รับทุนการศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน)
อธิ การบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ การเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ
พ.ศ. 2554
---------------------------โดยที่ พ ระราชบัญ ญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีการเที ยบโอนผลการเรี ยนจากการศึ กษาในระดับ การศึ กษานอกระบบ และการศึ กษาตามอัธยาศัย เข้าสู่
การศึ กษาในระบบได้ เพื่ อ เสริ มสร้ า งโอกาสในการศึ กษาให้กับประชาชนอย่า งทัว่ ถึ ง เท่ า เที ย ม และต่ อ เนื่ อ ง ให้
ประชาชนมีความรู ้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นการสร้างสังคมฐานความรู ้และพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของ
ประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิ วตั น์และศักยภาพการแข่งขันระดับประเทศ
อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรื อเที ยบโอนผลการเรี ยน
และการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา พ.ศ. 2549 อธิ การบดี อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22(8) มาตรา 27 และมาตรา 31
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คาสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1/2547 เรื่ อง
มอบอานาจให้อธิ การบดี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และมติคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2552 วันที่
27 กุมภาพันธ์ 2552 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่ อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
หมวดที่ 1
เกณฑ์ การเทียบโอน
การเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์แก่นิสิต นักศึกษามีเกณฑ์ดงั นี้
ข้ อ 1. ข้ าราชการ
ให้พิจารณาตาแหน่ง หรื อยศที่ครองอยู่ หรื อเคยครองอยู่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
1.1 ข้าราชการหรื อพนักงานราชการทุกประเภทการเที ยบโอนขึ้ นอยู่กบั ตาแหน่ งและอายุราชการที่ ดารง
ตาแหน่งนั้น โดยเทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
1.2 ตารวจ หรื อทหารพิจารณาจากยศ ที่ดารงอยู่ โดยเทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
1.3 ผูพ้ ิพากษา อัยการ หรื อผูพ้ ิพากษาสมทบ เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
ข้ อ 2. สายการเมือง
2.1 พิจารณาตามตาแหน่งทางการเมืองในระดับประเทศ ได้แก่
ข้าราชการฝ่ ายการเมือง (การดารงตาแหน่งในหน่วยราชการ) ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรี ที่ปรึ กษา เลขานุการ หรื อโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เป็ นต้น
ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ได้แก่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
พิจารณาเทียบให้ไม่เกิน 42 หน่วยกิต
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2.2

พิจารณาตามตาแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น ได้แก่
ข้าราชการฝ่ ายการเมื องในราชการส่ วนท้องถิ่ น เช่ น ผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร รองผูว้ ่าราชการ
กรุ ง เทพมหานคร เลขานุ ก าร รองประธานสภา ประธานที่ ป รึ ก ษา ที่ ป รึ กษา นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นต้น
ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองในราชการส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิ กสภาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
พิจารณาตามจานวนวาระการดารงตาแหน่ง
สมัยที่หนึ่ง
เทียบให้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
สมัยที่สอง
เทียบให้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต
สมัยที่สาม
เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
ข้ อ 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ให้อนุโลมเทียบเคียงหลักเกณฑ์การเทียบโอน ของข้าราชการ
ข้ อ 4. หน่ วยงานภาคเอกชน
4.1 กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ จะพิจารณาเป็ นกรณี ไป ทั้งนี้ เจ้าของกิจการต้องมีใบจดทะเบียน ใบทุน
เรื อนหุ ้น ภาพถ่ายอายุงาน อายุบุคคล โดยอาจพิ จารณาเกณฑ์อื่นๆ ประกอบด้วย เช่ น ขนาด
ธุรกิจ จานวนพนักงานในสถานประกอบการ ระเยะเวลาประกอบการ และอื่นๆ ทั้งนี้ เทียบให้ไม่
เกิน 24 หน่วยกิต
4.2 สาหรับผูท้ ี่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางตาแหน่งของบุคคลนั้นๆ และ
ระยะเวลาการทางาน ทั้งนี้เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
4.3 กรณี ผปู ้ ระกอบอาชีพอิสระอื่นๆ เช่น ศิลปิ น นักเขียน นักแปล และอื่นๆ เทียบตามประสบการณ์
และผลงานที่ปรากฎ เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
ข้อ 5. นักบวชทุกศาสนา เที ยบได้ไม่เกิ น 24 หน่ วยกิ ต ขึ้ นอยู่กบั สมณศักดิ์ หรื อตาแหน่ งที่ ได้รับในศาสนานั้นๆ และ
จานวนปี ที่ปฏิบตั ิศาสนกิจ
ข้อ 6. การเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ นอกเหนือตามที่ประกาศให้ยึดถือประกาศแนบท้าย
หมวดที่ 2
วิธีประเมินความรู้
วิธีการประเมิ นความรู ้ เพื่ อการเที ยบความรู ้ และประสบการณ์ น้ นั ให้เลือกวิธีการประเมิ นความรู ้โดย
อาจจะประเมิ นโดยการทดสอบ หรื อประเมิ นจากแฟ้ มสะสมงานหรื ออาจจะใช้ท้ งั 2 วิธีร่วมกันก็ได้ สาหรั บวิธีการ
ประเมิน มีดงั นี้
ข้ อ 1. การประเมินโดยการทดสอบ
ในการประเมินโดยการทดสอบนั้นคณะกรรมการอาจจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ งหรื อใช้หลายวิธีร่วมกันได้
สาหรับการประเมินโดยการทดสอบ มีดงั นี้
1.1 การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียนนี้จะกาหนดโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา เพื่อวัดความรู ้ดา้ นเนื้ อหา หรื อความสาเร็ จ
ของผลการเรี ยนรู ้ของนิ สิตนักศึ กษาที่ ประสงค์จะเที ยบความรู ้และประสบการณ์ โดยข้อสอบที่ สร้างขึ้ นต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ และคาอธิ บายรายวิชา และต้องสอบได้คะแนนตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัย/คณะสาขาวิชากาหนด
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1.2 การสอบปากเปล่า
เป็ นการสอบวัด ความรู ้ ค วามเข้า ใจในรายวิช าที่ นิสิ ตนัก ศึ กษาเที ย บความรู ้ โดยคณะกรรมการของ
สาขาวิชา ซึ่ งอาจจะประกอบด้วยการสัมภาษณ์ ตั้งประเด็นตามหัวข้อให้มีการอภิปรายหรื อตอบคาถามตามเนื้ อหาสาระ
ในคาอธิ บายรายวิชานั้นๆ
1.3 การทดสอบทักษะปฏิบตั ิ
การสอบทักษะปฏิ บตั ิเป็ นการสอบทักษะในการปฏิ บตั ิ งาน โดยการให้นิสิตนักศึ กษาที่ ขอเทียบความรู ้
สาธิ ตหรื อแสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบตั ิงานเพื่อตรวจสอบทักษะ ความสามารถที่สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้
ในรายวิชาที่ขอเทียบความรู ้และประสบการณ์
1.4 การทดสอบอื่นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย/คณะ เห็นชอบ
มหาวิทยาลัย/คณะอาจกาหนดวิธีการทดสอบที่ นอกเหนื อจากวิธีการข้างต้นก็ได้เพื่อเป็ นการวัดความรู ้
ความเข้าใจให้สอดคล้องกับรายละเอียดในคาอธิ บายรายวิชา
1.5 การประเมินการศึ กษา/อบรมที่ จดั โดยหน่วยงานอื่นๆ เป็ นการนาผลการศึ กษาหรื อการฝึ กอบรมขอ
เทียบความรู ้และประสบการณ์ การประเมินจะดาเนิ นการโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา พิจารณาข้อมูลในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
1.5.1 ผลการศึกษา/อบรมที่มุ่งหวัง
1.5.2 ระยะเวลาในการศึกษา/อบรม (1 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง)
1.5.3 เนื้อหาของหลักสูตรจะต้องไม่นอ้ ยกว่าคาอธิ บายรายวิชาในหลักสูตร
1.5.4 วิธีการประเมินความสาเร็ จของผลการศึกษา/อบรม
ข้ อ 2. การประเมินจากแฟ้ มสะสมผลงาน
การประเมินจากแฟ้ มสะสมผลงาน เป็ นการรวบรวม ประมวลร่ องรอยหลักฐานแสดงความรู ้
และประสบการณ์การทางานเพื่อขอเที ยบความรู ้ และประสบการณ์ในรายวิชาต่างๆ ซึ่ งต้องครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บตั ิ ตลอดจนครอบคลุมสาระในคาอธิ บายรายวิชา รายละเอี ยด/แนวทางในการประเมิ นจากแฟ้ มสะสม
ผลงานมีดงั นี้
2.1 หลักฐานแสดงความรู ้ และประสบการณ์
หลักฐานที่แสดงความรู ้ และประสบการณ์ ได้แก่ รายงาน บทความ เทปวีดีทศั น์ แผ่นพับ พิมพ์เขียว
ภาพวาด งานประดิษฐ์ หรื อตัวอย่างงานที่เกิดจากความคิดของนิ สิตนักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรู ้ จดหมายรับรองจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ การสอบ/การประเมินผลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง รางวัล สิ ทธิ บตั ร บันทึกการฝึ กวิชาทหาร คาอธิ บายเนื้ อหาวิชา
การฝึ กอบรม เป็ นต้น
2.2 ขั้นตอนการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
ในการเสนอแฟ้ มสะสมผลงานมีข้ นั ตอนดังนี้
2.2.1 การเลื อ กสาขา และคาอธิ บายรายวิ ชาที่ สอดคล้องกับประสบกาณณ์ ที่จะขอเที ย บ
ความรู ้ โดยนิสิตนักศึกษาประเมินประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่มีมาก่อนแต่ละด้านของตนว่า ความรู ้ของตนที่มีอยู่สามารถ
เทียบได้กบั รายวิชาใดตามหลักสูตรที่ตอ้ งการเทียบความรู ้
2.2.2 การรวบรวมหลักฐานร่ องรอย ที่ แสดงความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ต รงกับ
คาอธิ บายรายวิชา
2.2.3 การบรรยายสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ประกอบหลักฐานร่ องรอย
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2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแฟ้ มสะสมผลงาน
มหาวิทยาลัยโดยคณะต่างๆ กาหนดคณะกรรมการประเมินผลแฟ้ มสะสมงาน ของนิ สิตนักศึ กษา
โดยกาหนดให้เป็ นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ หรื ออาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาที่ขอเทียบเป็ นผูป้ ระเมินแฟ้ มสะสม
ผลงาน ถ้าความรู ้ตามที่แสดงในแฟ้ มสะสมผลงานสอดคล้องกับสาระในคาอธิ บายวิชาที่ขอเทียบ ก็จะให้นิสิตนักศึกษา
เสนอแฟ้ มสะสมผลงานได้รับการเทียบความรู ้หรื ออาจจะขอให้นิสิตนักศึกษาเทียบแสดงข้อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติ ม
หรื อใช้วธิ ี การอื่นๆ เช่น การสอบผ่านการวัดประเมินผลในรายวิชานั้นๆ
ข้ อ 3. การตัดสิ นผลการประเมิน
3.1 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบความรู ้และประสบการณ์เข้าสู่ การศึกษาในระบบ
โดยกาหนดให้มีกรรมการจานวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ผูส้ อนในรายวิชาที่ ขอเที ยบ
ความรู ้ และอาจารย์อื่นที่คณะเสนอแต่งตั้ง
3.2 ผลการประเมินให้ดาเนินการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่ อง ข้อแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่
ได้ในการเทียบโอนผลการเรี ยนในระดับปริ ญญา ข้อ ข ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2545
3.3 การตัดสิ นผลการประเมินความรู ้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หมวดที่ 3
การเทียบความรู้ และประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี
ข้อ 1. สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อมีความรู ้เทียบเท่า
ข้อ 2. การเที ยบความรู ้จะเที ยบเป็ นรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชาตามหลักสู ตรแต่ละระดับการศึ กษาที่ เปิ ด
สอนในมหาวิทยาลัย
ข้อ 3. วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู ้ในแต่ละรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 4. การขอเทียบความรู ้และประสบการณ์ ต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ากว่าระดับคะแนน C หรื อ
แต้มระดับคะแนน 2.00 ของรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชาระดับปริ ญญาตรี และให้บนั ทึ กผลของรายวิชาที่ เที ยบในใบ
รายงานผลการศึกษา (Transcript) โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยนสะสม
ข้อ 5. การบันทึกผลการประเมินให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 6. นิสิตนักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษา
ข้อ 7. เที ยบโอนได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของจานวนหน่ วยกิ ตรวมของหลักสู ตร และการนับหน่ วยกิ ตต่อภาค
เรี ยนให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 8. ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสู ตรใหม่ จะเทียบโอนนิ สิตนักศึกษาเข้าศึ กษาได้ไม่เกินชั้นปี และ
ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนิสิตนักศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
หมวดที่ 4
การเทียบความรู้ และประสบการณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 1. สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี หรื อมีความรู ้เทียบเท่า
ข้อ 2. การเทียบความรู ้จะเทียบเป็ นรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชาตามหลักสู ตรและระดับการศึกษาที่เปิ ดสอน
ในมหาวิทยาลัย
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ข้อ 3. วิธีการประเมินเพื่อการเที ยบความรู ้ในแต่ละรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชา และเกณฑ์การตัดสิ นของ
การประเมินในแต่ละวิธีให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 4. ผลการประเมิ นจะต้องเที ยบได้ไ ม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรื อแต้มคะแนน 300 หรื อ
เทียบเท่าสาหรับรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชา จึงจะให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับ
คะแนนตัวอักษรและไม่นามาคิดคะแนนผลการเรี ยน หรื อคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 5. การบันทึกผลการประเมินให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 6. จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเที ยบโอนรวมแล้ว ต้องไม่เกินหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยกิ ตรวม
ขั้นต่ าซึ่ งกาหนดในหลักสู ตร ส่ วนนิ สิตนักศึ กษาที่ จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเที ยบโอนได้ตาม
รายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เทียบโอน และเมื่อได้รับโอนแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
การศึกษา
ข้อ 7. ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสู ตรใหม่ จะเทียบโอนความรู ้แก่นกั ศึกษาที่เข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปี
และภาคการศึกษาดที่ได้รับอนุญาตให้นกั ศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสูตรที่ได้รับเห็นชอบ
หมวดที่ 5
เงือ่ นไขการเทียบโอน
ข้อ 1. ผูจ้ ะขอเที ยบโอนความรู ้ และประสบการณ์ เข้าสู่ การศึ กษาในระบบต้องกระทาให้เสร็ จสิ้ นใน 1 ปี
การศึกษา ถ้าทาหลังจากนั้นต้องชาระค่าปรับภาคเรี ยนละ 500 บาท ตามระเบี ยบสภาประจาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการเก็บ
เงินบารุ งการศึกษา และจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
ข้อ 2. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรี ยนและหน่วยกิตให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 3. ผูท้ ี่จะขอเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ ไม่มีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญาเกียรติ
นิยม
ข้อ 4. ให้อธิ การบดี เป็ นผูพ้ ิ จารณาวินิจฉัยและชี้ ขาดปั ญหาที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการใช้ประกาศนี้ และ
ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน)
อธิ การบดี
ประธานสภาวิชาการ
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ประกาศแนบท้ าย
----------------------------ในการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์แก่นิสิตนักศึกษาคณะกรรมการ อาจพิจารณาข้อมูลประกอบ
ดังนี้
ข้ อ 1. ข้ าราชการ
ให้พิจารณาตามตาแหน่ง หรื อยศที่ครองอยู่ หรื อเคยครองอยู่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
1.1 ข้าราชการพลเรื อนทุกประเภท เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ขึ้นอยูก่ บั ระดับตาแหน่ง และอายุ
ราชการที่ดารงตาแหน่งนั้น
1.2 ตารวจ หรื อทหาร พิจารณาจากยศที่ดารงอยู่
สิ บตรี -สิ บเอก/เทียบเท่า จ่าสิ บตรี -จ่าสิ บเอก/เทียบเท่า และ
ดาบตารวจ/เทียบเท่า
เทียบให้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ร้อยตรี -ร้อยโท/เทียบเท่า
เทียบให้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
ร้อยเอก/เทียบเท่า
เทียบให้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
พันตรี -พันโท/เทียบเท่า
เทียบให้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต
พันเอก/เทียบเท่าขึ้นไป
เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
1.3 ผูพ้ ิพากษา อัยการ หรื อผูพ้ ิพากษาสมทบ
เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
ข้ อ 2. สายการเมือง
2.1 พิจารณาตามตาแหน่งทางการเมือง
เลขานุการรัฐมนตรี และผูช้ ่วยรัฐมนตรี
เทียบให้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
ผูช้ ่วยรัฐมนตรี และที่ปรึ กษารัฐมนตรี
เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
รัฐมนตรี วา่ การและรัฐมนตรี ช่วยว่าการ
เทียบให้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต
ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
เทียบให้ไม่เกิน 42 หน่วยกิต
สมาชิกวุฒิสภา
เทียบให้ไม่เกิน 42 หน่วยกิต
2.2 พิจารณาตามวาระสมัย
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.)
สมัยแรก
เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
สมัยที่สอง
เทียบให้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต
สมัยที่สาม
เทียบให้ไม่เกิน 36 หน่วยกิต
สี่ สมัยขึ้นไป
เทียบให้ไม่เกิน 42 หน่วยกิต
ผูท้ รงคุณวุฒิประจา ส.ส./ส.ว.
เทียบให้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
ผูช้ ่วย ส.ส. หรื อ ส.ว.
เทียบให้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
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เลขานุการ ส.ส.และ ส.ว.
เทียบให้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
เลขานุการประธานวุฒิสภา หรื อผูช้ ่วยประธานวุฒิสภา เทียบให้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
2.3 พิจารณาตามจานวนวาระการดารงตาแหน่ง
2.3.1 สมาชิกองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น สจ. สท. อบต. สก. สข. กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และ
อื่นๆ
สมัยที่หนึ่ง
เทียบให้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
สมัยที่สอง
เทียบให้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต
สองสมัยขึ้นไป
เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
2.3.2 ประธานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่างๆ เช่น ประธานสภากรุ งเทพมหานคร
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรื อนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นต้น เทียบให้
ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
2.3.3 ที่ปรึ กษารัฐมนตรี และที่ปรึ กษาต่างๆ พิจารณาเป็ นรายๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมทั้งผู ้
ทีทางานในองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
ข้ อ 3. หน่ วยงานภาคเอกชน
สาหรับผูท้ ี่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางตาแหน่งของบุคคลนั้นๆ และ
พิจารณาตามอายุงานดังนี้
อายุงานต่ากว่า 5 ปี
เทียบให้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
อายุงานมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี
เทียบให้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
อายุงานมากกว่า 8 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
เทียบให้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
อายุงานมากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี
เทียบให้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
อายุงานมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี
เทียบให้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต
อายุงานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
เรื่อง แนวปฏิบัติของคณะกรรมการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
---------------------------ตามที่ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประกาศเรื่ องหลัก เกณฑ์ก ารเที ยบโอน
ความรู ้ และประสบการณ์เข้าสู่ การศึกษาในระบบ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยจึงประกาศเรื่ อง
แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประกอบการดาเนินงานตามประกาศ
ดังกล่าวข้างต้น สาหรับสาขาวิชาและคณะดังนี้
1. ให้ ค ณะแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการในการพิ จ ารณาการเที ย บโอนความรู ้ แ ละประสบการณ์
ประกอบไปด้วย
1.1 คณบดีหรื อรองคณบดีที่รับมอบหมาย ประธาน
1.2 ผูแ้ ทนจากคณะกรรมการคณะ 1 คน
กรรมการ
1.3 ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชา 1 คน
กรรมการ
1.4 หัวหน้าสาขาวิชา
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการจะมีการประชุ มเมื่อได้รับหนังสื อคาร้ องพร้ อมเอกสารประกอบที่สมบูรณ์
และต้องดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายใน 15 วันนับจากได้รับคารับรอง
3. คณะกรรมการจะพิจารณาข้อมูล คุณสมบัติ ของนิ สิตนักศึกษา ถ้าพบว่าไม่เพียงพอ อาจขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม หรื อเปิ ดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชี้แจงได้
4. คณะกรรมการต้องส่ งผลการพิ จารณาให้คณบดี หรื อคณะกรรมการคณะ เป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุมตั ิผล
5. คณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในกรณี ที่ขอเทียบโอนประสบการณ์วชิ าละ 240 บาท
6. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตอ้ งทาในขณะที่เป็ นนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
แต่ ค ณะกรรมการอาจพิ จ ารณาเที ย บโอนอย่ า งไม่ เ ป็ นทางการ ส าหรั บ ผู ้ที่ ป ระสงค์ จ ะสมัค รเข้า เรี ยนที่
มหาวิทยาลัยล่วงหน้า ก่อนเป็ นนิสิตนักศึกษาที่สมบูรณ์ได้
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน)
อธิการบดี
ประธานสภาวิชาการ
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คาร้ องขอเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ
ชื่อ.................................................สกุล............................................. รหัส...............................
นิสิตนักศึกษาสาขาวิชา........................................................คณะ..........................................................
สถานที่ติดต่อ.........................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.........................................................................
1. รายวิชาที่ขอเทียบโอน คุณสมบัติ ตาแหน่ง ภารกิจต่างๆ ที่สอดคล้องกับสาระในการขอเทียบโอน มี
รายละเอียด ดังนี้
รายวิชาทีข่ อเทียบโอน
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการขอ

* นักศึกษาสามารถเขียนเพิ่มเติมประกอบในข้อนี้ โดยใช้เอกสารแนบกับคาร้องได้
2. วิธีการประเมินที่ตอ้ งการให้คณะกรรมการเทียบโอนประสบการณ์ใช้ประกอบการเทียบโอน (เลือก
ได้มากกว่า 1 ข้อ)
การสอบข้อเขียน
การสอบปากเปล่า
การทดสอบปฏิบตั ิ
การประเมินผลงานจากแฟ้ มสะสมงาน
3. หลักฐานที่แนบมาประกอบการพิจารณา ได้แก่
ใบ รบ. (รับรองสาเนาและมีตวั จริ งประกอบด้วย)
หลักฐานการฝึ กอบรม
ใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอน
ประกาศนียบัตร
ใบจดทะเบียนบริ ษทั หุ ้น
ใบรับรองประสบการณ์การทางาน
แฟ้ มสะสมงาน
อื่นๆ....................
............................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................... ผูย้ นื่ คาร้อง
(....................................................)
วันที่.............................................................
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ การเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ
พ.ศ. 2554 (เพิม่ เติม)
---------------------------โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษาในระดับ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่ การศึกษาในระบบได้ เพื่อเสริ มสร้างโอกาสในการศึกษาให้กบั ประชาชนอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม และต่อเนื่ อง
ให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นการสร้างสังคมฐานความรู ้และพัฒนาทรั พ ยากร
มนุ ษย์ของประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิ วตั น์และศักยภาพการแข่งขันระดับประเทศ
อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรื อเทียบโอนผลการ
เรี ยนและการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา พ.ศ. 2549 อธิการบดีอาศัยอานาจตามความในมาตรา 22(8) มาตรา 27 และ
มาตรา 31 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คาสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่ 1/2547 เรื่ อง มอบอานาจให้อธิการบดี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และมติคณะกรรมการอานวยการ
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2552 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่ อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์เข้าสู่ การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2552 เฉพาะหมวดที่ 2 ข้อ 3 และหมวดที่ 5 ให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน ส่ วนข้อความอื่นคงเดิม
หมวดที่ 2
วิธีประเมินความรู้
ข้อ 3. การตัดสิ นผลการประเมิน
3.1 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเที ยบความรู ้ และประสบการณ์ เข้าสู่ การศึกษาในระบบ
โดยกาหนดให้มีกรรมการจานวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ผสู ้ อนในรายวิชาที่ขอ
เทียบความรู้ และอาจารย์อื่นที่คณะเสนอแต่งตั้ง
3.2 ผลการประเมินให้ดาเนินการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่ อง ข้อแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่ได้
ในการเทียบโอนผลการเรี ยนในระดับปริ ญญา ข้อ ข ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2545
3.3 การตัดสิ นผลการประเมินความรู ้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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หมวดที่ 5
เงื่อนไขการเทียบโอน
ข้อ 1. ผูจ้ ะขอเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์เข้าสู่ การศึกษาในระบบต้องกระทาให้เสร็ จสิ้ นใน 1 ปี การศึกษา
ถ้าทาหลังจากนั้นต้องชาระค่าปรับ 500 บาท ตามระเบียบสภาประจาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการเก็บเงินบารุ ง
การศึกษา และจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
ข้อ 2. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรี ยนและหน่วยกิตให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 3. ผูท้ ี่จะขอเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์เข้าสู่ การศึกษาในระบบ ไม่มีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญา
เกียรตินิยม
ข้อ 4. ให้อธิการบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยและชี้ ขาดปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ประกาศนี้ และประกาศนี้ มี
ผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ
----------------------------

เพื่อให้การเที ยบโอนความรู ้ และประสบการณ์ของนิ สิต นักศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่ อง การเทียบ
โอนความรู ้และประสบการณ์เข้าสู่ การศึ กษาในระบบ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 อธิ การบดี อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 22(8) มาตรา 27 และมาตรา 31 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่ อง แนวปฏิ บตั ิในการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์เข้าสู่ การศึ กษาในระบบ ประกาศ ณ วันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2552 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
1. แนวปฏิบตั ิน้ ีใช้กบั นิสิตนักศึกษาที่เข้าเรี ยน ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
2. ผูม้ ีสิทธิ์ เทียบโอนความรู ้ประสบการณ์ตอ้ งเป็ นนิ สิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ทั้งระดับปริ ญญาและบัณฑิตศึกษา
3. นิ สิตนักศึกษาที่ตอ้ งการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ ต้องมีเวลาเรี ยนในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 1 ปี การศึกษา และเทียบโอนได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตร ในระดับปริ ญญา และหนึ่งในสามในระดับบัณฑิตศึกษา
4. ขั้น ตอนการเที ย บโอน นิ สิ ต หรื อ นัก ศึ ก ษายื่ น ค าร้ อ งพร้ อ มกับ หลัก ฐานที่ ค ณะ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการสาขาวิชาพิจารณา และแจ้งผลที่คณะ เมื่อคณะกรรมการคณะอนุมตั ิการเทียบโอนแล้ว จะประกาศผลให้ทราบและ
จะส่งผลการพิจารณาไปยังสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนหรื อบัณฑิตวิทยาลัย
5. นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาต้อ งช าระค่ า หน่ ว ยกิ ต ในรายวิช าที่ ไ ด้รั บ การเที ย บโอนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่ อง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ ลงวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2555
6. การเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ นิ สิตนักศึกษาจะทราบผลภายใน 20 วันหลังจากยื่น
คาร้องพร้อมเอกสารที่สมบูรณ์ที่คณะ
7. นิสิตนักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมการเทียบโอน
ก่อนยืน่ คาร้องตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ข้อ 1
8. ให้อธิการบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน)
อธิการบดี
ประธานสภาวิชาการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายในการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
---------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่ อง หลักเกณฑ์การเที ยบโอนความรู ้ และประสบการณ์ เข้าสู่
การศึกษาในระบบ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 อธิการบดีอาศัยอานาจตามความในมาตรา 22(8) มาตรา 27 และ
มาตรา 31 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และค าสั่ ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ที่ 1/2547 เรื่ อง มอบอานาจให้อธิ การบดี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการเที ยบโอนความรู ้ และประสบการณ์ ลงวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2552 และใช้ประกาศฉบับนี้แทน
1. นิ สิตนักศึกษาที่ ขอเที ยบโอนความรู ้ และประสบการณ์ ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมการเทียบ
โอนรายวิชาละ 400 บาท
2. นิสิตที่ได้รับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ระดับปริ ญญาตรี ถึง 20 หน่วยกิต และ
นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ระดับปริ ญญาตรี ถึง 9 หน่วยกิต ในกรณี ที่ได้รับการเทียบ
โอนเกินกึ่งหนึ่ งของจานวนหน่วยกิตข้างต้น ให้ถือว่าเป็ น 1 ภาคเรี ยน ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ตามประกาศ
เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของนักศึกษารุ่ นดังกล่าวเหมือนกับนักศึกษาอื่นที่ไม่ได้ขอเทียบโอนเป็ นแบบ
เหมาจ่าย ในกรณี ที่ขอเทียบโอนต่ากว่ากึ่งหนึ่ ง ของนิ สิตและนักศึกษาข้างต้น ให้จ่ายค่าหน่วยกิตตามระเบียบว่า
ด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ลงวันที่
28 ตุลาคม 2551 ส่ วนค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่คงเหลือในภาคเรี ยนนั้นๆ ให้จ่ายคงเดิมตามปกติ
3. ระดับบัณฑิตศึกษาถ้าได้รับการเทียบโอน 1 ใน 4 ของหลักสู ตร ให้จ่ายตามประกาศเรื่ อง
เหมาจ่ายของสถานีบริ การสารสนเทศทางวิชาการแต่ละสถานี กรณี ที่ได้รับการเทียบโอนไม่ถึง 1 ใน 4 ให้จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่ อง การเก็บเงิ นการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 11 เมษายน 2548
4. ให้อธิ การบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยและชี้ขาดปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน)
อธิการบดี
ประธานสภาวิชาการ
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