ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ว่ าด้ วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้ นการเรียนรายวิชา
พ.ศ. ๒๕๔๙
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย
จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรื อเทียบโอนผลการ
เรี ยนและการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ สาํ หรับนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรื อข้อบังคับอื่ นใดที่เกี่ยวกับการโอนหรื อ เทียบโอนผลการเรี ยนและการ
ยกเว้นการเรี ยนรายวิชา ซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“นิสิต” หมายความว่า ผูท้ ี่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผูท้ ่ศี ึกษา อบรม ตามโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
“การโอนผลการเรี ยน” หมายความว่า การนําหน่ วยกิ ตและค่ าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา
จากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ตอ้ งศึกษารายวิชานั้นอีก
“การเทียบโอนผลการเรี ย น” หมายความว่า การนําหน่ วยกิ ตและค่ าระดับคะแนนของรายวิชาที่ เคย
ศึกษาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาใช้ โดยไม่ตอ้ งศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้ นการเรี ยน” หมายความว่า การนําหน่ วยกิตของรายวิชาจากหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยหรื อ
หลักสู ตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เคยศึกษามาแล้วซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า สามในสี่ ของรายวิชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและอยูใ่ นระดับเดียวกันมาใช้ โดยไม่ตอ้ งศึกษารายวิชานั้นอีก
“การประเมินเทียบความรู้ และประสบการณ์ ” หมายความว่ า การนําความรู ้ และประสบการณ์ จากการ
ศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอบรม หรื อประสบการณ์การทํางาน มาขอประเมินเทียบกับรายวิชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อขอยกเว้นไม่ตอ้ งเรี ยนรายวิชานั้นอีก
“สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา” หมายความว่ า สถาบัน การศึ ก ษาที่ มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนในระดับ หลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่าํ กว่าอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ อธิการบดี ” หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ข้อ ๔ รายวิชาที่จ ะโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน หรื อ ยกเว้นการเรี ยน ต้อ งสอบได้หรื อเคยศึกษา ฝึ กอบรม
มาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่ มนับจากวันที่สาํ เร็ จการศึกษา หรื อภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่มีผลการเรี ยน หรื อวัน
สุ ดท้ายที่ศึกษา ฝึ กอบรม หรื อมีประสบการณ์การทํางานเป็ นที่ยอมรับของคณะกรรมการประเมิน
ข้อ ๕ ผูม้ ีสิทธิได้รับโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน ได้แก่ผทู้ ่มี ีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ผูท้ ี่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ซึ่ งยังไม่สําเร็ จการศึกษาและไม่มีสภาพการเป็ นนิ สิตนักศึกษา
แล้วกลับเข้ามาศึกษาใหม่
(๒) ผูท้ ี่ขอย้ายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
(๓) ผูท้ ี่เปลี่ ยนสภาพจากนิ สิตของมหาวิทยาลัย ภาคปกติ เป็ นนักศึกษาตามโครงการอื่ นที่ใช้หลักสู ตร
ของมหาวิทยาลัย หรื อผูท้ ี่ศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสภาพเป็ นนิสิตภาคปกติ
(๔) ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญาจากมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันการศึกษาอื่น
ข้อ ๖ เงื่อนไขในการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน
(๑) ผูข้ อโอนต้องมีสภาพการเป็ นนิ สิตภาคปกติ หรื อนักศึกษาตามโครงการอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ ง
(๒) ผูข้ อโอนต้อ งไม่ เคยถู ก สั่ งให้ อ อกจากสถานศึ ก ษา ตามข้อ บังคับ มหาวิ ท ยาลัย ว่าด้ว ยการ
ประเมินผลการศึกษา
(๓) การโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จาํ กัดจํานวนหน่วยกิตที่ขอโอน
(๔) การเทียบโอน จํานวนหน่ ว ยกิ ตที่ได้รับ การเที ยบโอนรวมแล้ว ต้อ งไม่เกิ น สาม ใน สี่ สําหรั บ
หลัก สู ตรปริ ญญาตรี และไม่เกิน หนึ่ ง ใน สาม สําหรับหลักสู ตรบัณฑิ ตศึก ษา ของหน่ ว ยกิตรวมขั้นตํ่าซึ่ งกําหนดไว้ใน
โปรแกรมวิชาที่กาํ ลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการเทียบโอนแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า ๑
ปี การศึกษา
ข้อ ๗ ผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับยกเว้นการเรี ยน ได้แก่ ผูม้ ีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(๑) ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาหรื อผูท้ ี่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาหรื อเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
(๓) ผูท้ ี่ผา่ นการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ งตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย
(๔) ผูท้ ี่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอบรม หรื อมีประสบการณ์การ
ทํางาน
ผูม้ ีสิทธิยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าสําหรับ
การขอยกเว้นการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี และมีความรู้พ้ืนฐานระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าสําหรับการขอยกเว้นการเรี ยน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๘ เงื่อนไขการยกเว้นการเรี ยน
(๑) ต้อ งเป็ นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่าํ กว่า C สําหรั บหลักสู ตรระดับปริ ญ ญาตรี และ B สําหรั บ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หรื อเทียบเท่า
(๒) การขอยกเว้นการเรี ยนของผูศ้ ึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอบรม
หรื อมีประสบการณ์การทํางาน ให้มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการหรื อหลักเกณฑ์การประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์
เพื่อยกเว้นการเรี ยน โดยทําเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริ ญญา หรื อปริ ญญาตรี ใน
อีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ได้ยกเว้นการเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปทั้งหมด โดยไม่นาํ เงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑)
มาพิจารณา
(๔) จํานวนหน่ วยกิตที่ได้รับการยกเว้น รวมแล้วต้อ งไม่เกิน สาม ใน สี่ สําหรับหลักสู ตรปริ ญญาตรี
และไม่เกิน หนึ่ง ใน สาม สําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ของหน่วยกิตรวมขั้นตํ่าซึ่งกําหนดไว้ในโปรแกรมวิชาที่กาํ ลังศึกษา
ในมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่าปี การศึกษา

(๕) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บน
ั ทึกไว้ในระเบียนการเรี ยนของนิ สิตนักศึกษา โดยใช้อกั ษรย่อ

“P” ในช่องระดับคะแนน สําหรับผูท้ ี่ได้รับการยกเว้นผลการเรี ยนตามข้อ ๘ (๓) ให้นบ
ั หน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา โดยไม่ตอ้ งบันทึกผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา
ข้อ ๙ ผูท้ ี่ จ ะขอโอนหรื อเที ย บโอนผลการเรี ย น หรื อ ยกเว้น การเรี ยน ต้อ งกระทําให้ เสร็ จ สิ้ นตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๐ การนับจํานวนภาคเรี ยนของผูท้ ี่ได้รับการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน หรื อยกเว้นการเรี ยนรายวิชาให้
ถือเกณฑ์ดงั นี้
(๑) นิสิตภาคปกติให้นบั จํานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็ น ๑ ภาคเรี ยน
ั จํานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๑๕
(๒) ผูท้ ี่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสู ตรของมหาวิทยาลัย ให้นบ
หน่วยกิต เป็ น ๑ ภาคเรี ยน
(๓) การโอนผลการเรี ยนของนิ สิต นักศึกษาตามข้อ ๕ (๑) ให้นับเฉพาะภาคเรี ยนที่เคยศึกษาและมีผล
การเรี ยน นิสิต นักศึกษาตามข้อ ๕ (๒), (๓) และ (๔) ให้นบั จํานวนภาคเรี ยนต่อเนื่องกัน
ข้อ ๑๑ ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสูตรใหม่ จะโอนหรื อเทียบโอน นิสิต นักศึกษา เข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้น
ปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนิสิต นักศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๑๒ การโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน หรื อ ยกเว้นการเรี ยน ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ ให้อธิ การบดีหรื อผูท้ ี่อธิ การบดีมอบหมาย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิการโอนหรื อเทียบโอนผลการ
เรี ยน หรื อการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา
ข้อ ๑๔ ผูไ้ ด้รับการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยนไม่เสี ยสิ ทธิ์ ที่จ ะได้รับปริ ญ ญาเกียรติ นิยม แต่ ผทู้ ี่ได้รับการ
ยกเว้นการเรี ยน ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๑๕ ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ และเป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(ศาสตราจารย์พรชัย มาตังคสมบัติ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

