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 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
  

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



คํานํา 
 

 คูมือการเทียบโอนผลการเรียนฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อเปนขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีใน
การเทียบโอนผลการเรียนใหถูกตองเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการเทียบโอน
ผลการเรียน ระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  2550 
 ในกรณีที่คณะหรือคณาจารยจะตองทําการเทียบโอนผลการเรียน คณะหรือคณาจารยสามารถที่
จะทําความเขาใจในรายละเอียดของการเทียบโอนผลการเรียนไดจากคูมือฉบับนี้ แตอยางไรก็ตามนอกจาก
คูมือฉบับนี้คณะหรือคณาจารย ตองทําความเขาใจในรายละเอียดของระเบียบ  ประกาศที่เกี่ยวของ คือ 

• ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ือง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสู
 การศึกษาในระบบ พ.ศ.  2545 
• ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน
 ระดับปริญญา 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน            
 พ.ศ.  2550 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารคูมือการเทียบโอนผลการ
เรียนฉบับนี้จะเปนประโยชนแกคณะหรือคณาจารยเปนอยางมาก และถาหากคูมือฉบับนี้มีขอบกพรอง
อยางไร  ใครขอความอนุเคราะหช้ีแนะเพื่อที่จะไดปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นอันจะเปนประโยชนในการเทียบโอน
ผลการเรียนใหถูกตองยิ่งๆขึ้นตอไป 

 
 
 

(นายรณรงค     ตั้งตระกูล) 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

    บทท่ี           หนา 
1. หลักการและวตัถุประสงคการจัดการศึกษาตามนัยสําคัญของพระราชบัญญัติ 
 การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 
2. ความหมายของการเรียนรู การเทียบโอนผลการเรียน และการยกเวนรายวิชา 
 จากAlberta Council on Admission  and Transfer , CA 
3. ผังขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน 
4. คุณสมบัติผูขอเทียบโอนผลการเรียน 
5. หลักเกณฑการเทียบวิชาเรยีนและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ 

สูการศึกษาในระบบ 
6. หลักเกณฑการเทียบโอนวิชาเรียน และโอนหนวยกิจจากการศึกษานอกระบบ                                 

และ / หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ 
 

  ภาคผนวก 
• ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ือง  หลักเกณฑการเทยีบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสู

การศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2545 
• ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ือง ขอแนะนาํเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน

ระดับปริญญา 
• ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการ  พ.ศ. 2550 
• แบบคํารองเทียบโอน / ยกเวนรายวิชา 
• แบบรายงานการเทียบโอนผลการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่1 
 
 
 
 
1. การศึกษาในระบบ 

•    มีการกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การจดัและ                
การประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาทีแ่นนอนชัดเจน 

 

2. การศึกษานอกระบบ 
•  มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศกึษา ระยะเวลาของการศึกษา 

 การวัดและประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา 
•  เนื้อหาและหลกัสูตรจะตองเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคล       

แตละกลุมที่ศกึษา 
 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย 
• ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอมและโอกาส 
• เปนการศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ สังคมสภาพแวดลอม ส่ือ หรือแหลงความรูอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

หลักการและวัตถุประสงคการจัดการศึกษา 
ตามนัยสําคัญของ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 



บทที ่2 
 
 
 
 
ความหมายของการเรียนรู 
1. ความหมาย “การเรียนรูในระบบ” 

• เปนการเรียนรู (ความรูและทักษะ) ที่ไดรับจากการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยไดรับ
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาหรือคุณวุฒิทางการศึกษาอื่น ซ่ึงเปนที่ยอมรับ 

2. ความหมาย “การเรียนรูนอกระบบ” 
• เปนการเรียนรูที่ไมไดมุงเพื่อคุณวุฒิทางการศึกษาที่เปนที่ยอมรับ เปนการเรียนรูที่จัดใหกลุม

บุคคลบางกลุมซึ่งไมใชผูเรียนตามปกติ เชน การประชุมปฏิบัติการ   การสัมมนา  การประชุม
วิชาการ การฝกอบรม  เปนตน 

3. ความหมาย “การเรียนรูตามอัธยาศัย” 
• เปนการเรียนรูที่บุคคลเรียนรูดวยตนเอง โดยผานทางสื่อตางๆ เชน  หนังสือ  โปรแกรม  

คอมพิวเตอร  เทปบันทึกเสียง  วีดีทัศน  และจากประสบการณตางๆ ซ่ึงรวมถึงการทองเที่ยว  
ประสบการณการทํางาน  ประสบการณชีวิต  เปนคน 

4. ความหมาย “การเรียนรูท่ีมีมากอน (Prior  Learning) 
• เปนการเรียนรูที่ไดรับจากประสบการณทํางานและประสบการณชีวิตโดยเฉพาะ  ไมไดผาน

การศึกษาในมหาวิทยาลัย  การเรียนรูนั้นเกิดจากประสบการณตอไปนี้ 
 การทํางานแบบเต็มเวลา  หรือไมเต็มเวลา หรือแบบมีสัญญาเปนชวงเวลา 
 งานอาสาสมัคร  หรืองานบริการสังคม 
 การฝกอบรมที่จัดภายใน / ภายนอกองศกร 
 การศึกษาแบบอิสระที่ลงลึก / งานอดิเรก 

 
  
 
 

ความหมายของการเรียนรู, การเทียบโอนผลการเรียน และ
การยกเวนรายวิชาจาก 

Alberta Council on Admission and Transfer, CA 



ความหมายของการเทียบโอน 
 
1. ความหมาย “การเทียบโอน” 

• เปนการเทยีบโอนผลการเรียนและความรูที่ไดรับจากการศึกษาโปรแกรม นอกระบบ หรือตาม
อัธยาศัย  เขาสูการศึกษาในระบบในระดับเดียวกันของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ  จะเทยีบเปน
รายวิชาหรือกลุมรายวิชา  โดยนกัศึกษาทีผ่านการเทียบโอนผลการเรียนจะไดรับ  หนวยกิต 
สําหรับรายวิชาที่ขอเทียบโอน และนกัศึกษาไมตองลงทะเบียนเรยีนรายวิชานั้น อีก 

2. ความหมาย “การเทียบโอนผลการเรียนรูท่ีมีมากอน” 
• เปนระบบซึ่งสถาบันการศึกษาประเมนิรายบุคคลที่เที่ยงตรง และอนมุัติการเทียบโอนหนวยกิต  

ใหผูเรียนที่สามารถแสดงออกอยางชัดเจนถึงความรู  ประสบการณ การเรียนรู ทักษะ  และ      
เจตคติของตนเอง  พรอมทั้งมีหลักฐานซึ่งแสดงวาผูเรียนนั้น  มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามจุดประสงค  
หรือสมรรถนะที่กําหนดไวในรายวิชาที่ขอเทียบ 

 
 
 
ความหมายของการยกเวนรายวิชา 
 
ความหมาย “การยกเวนรายวิชา” 

• เปนการยกเวนรายวิชาใหนกัศึกษาที่มีความรูความสามารถไมตองเรียนในรายวิชานัน้ แตไมได
รับหนวยกิตในรายวิชานั้น  โดยนักศกึษาจะตองลงทะเบยีนเรียนรายวชิาอื่นทดแทนรายวิชาที่
ไดรับการยกเวนเพื่อใหไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทียบได 

บทที ่3 
ผังขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน (สําหรับนักศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

เร่ิม 

รับฟงคําชี้แจงจากคณะที่เขาศกึษา 

ศึกษาหลักสูตร รายวิชา  คําอธิบายรายวิชา สมรรถนะ หรือ
ผลสัมฤทธิ์การเรยีนรูที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน 

เขียนใบคํารองพรอมเตรียมหลักฐาน เชน คําอธิบายรายวิชา ความรู ทักษะ 
ประสบการณ ใบแสดงผลการศึกษา ของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน 

พบอาจารยทีป่รึกษาเพื่อพิจารณาการขอเทียบโอนผลการเรียน
เบื้องตน พรอมเอกสารหลักฐานที่ไดจัดเตรียมไว 

ผลการ 
พิจารณาการขอเทยีบโอน
ผลการเรียนเบื้องตนเทียบ

ไดหรือไม ? 

ย่ืนคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนพรอมหลักฐานและ
ชําระคาธรรมเนียมในการขอเทียบโอนผลการเรียน (ถามี)
ตอแผนกทะเบียนของคณะที่สังกัด 

ติดตามและด ู
ประกาศผลการประเมินการ 

เทียบโอนผลการเรียน 
ผานหรือไม 

จบ 

ขอทบทวนหรือ
อุทธรณหรือไม 

ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่ขอเทียบ
โอนผลการเรียน 

เทียบไมได 

รายวิชา/กลุมวิชาไม
ผานการพิจารณา 

ไม 

อุทธรณ 

ย่ืนคํารองอทุธรณตอ
อาจารยทีป่รึกษา 

บันทึกผลการเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
ทะเบียนการศึกษา 

รายวิชา/กลุมวิชา
ผานการพิจารณา 



บทที ่3 
ผังขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน (สําหรับคณะและคณาจารย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม 

จัดทําปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน 

ช้ีแจงการเทียบโอนผลการเรียนแกนักศึกษา 

อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษา / พิจารณาการขอ
เทียบโอนผลการเรียนเบื้องตน 

แจงนักศึกษาใหยื่นคํารองและชําระคาธรรมเนียม (ถามี)ใน
การขอเทียบโอนผลการเรียนในรายวิชาที่ผานการพิจารณาจาก
อาจารยที่ปรึกษา 

พิจารณา 
รายวิชา/กลุมวิชาที่นักศึกษา 

ขอเทียบโอนผล 
การเรียน 

คณะกรรมการประเมินทําการประเมินเทียบโอนผลการเรียน 

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน 

ประเมินการเทียบโอน
ผลการเรียนเสร็จหรือยัง

แตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินการเทียบโอน
ผลการเรียน 

แจงใหนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่เทียบโอนไมได 

มีการขอ 
ทบทวน / อุทธรณไหม? 

เทียบไมได 

เทียบได 

ยัง 

เสร็จ 

มี 

สรุป/สงผลการเทียบโอนผลการเรียนให สสท 

จบ 

ไมมี 



บทที ่4 
 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1. ตองสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2. ตองเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 
3. ตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวทิยาลัย อยางนอยอีกหนึ่งปการศึกษา 

สําหรับผูขอเทียบโอนในกรณีการศึกษานอกระบบและ /  หรือการศึกษาตามอัธยาศยัเขาสู
การศึกษาในระบบ ตองมีคณุสมบัติเพิ่มเติมดงันี ้
4. ตองมีประสบการณจากการทํางาน 
5. ตองผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่มหาวิทยาลัย หรือ หนวยงานของรัฐที่มีอําอาจตามกฎหมาย

รับรอง 
                        ระดับปริญญาตรี 

1. ตองสําเร็จการศึกษามัธยมศกึษาตอนปลาย หรือ สําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา 

2. ตองเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 
3. ตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวทิยาลัยอยางนอยอีกหนึ่งปการศึกษา 

สําหรับผูขอเทียบโอนในกรณีการศึกษานอกระบบและ / หรือการศึกษาตามอัธยาศยัเขาสู
การศึกษาในระบบ ตองมีคณุสมบัติเพิ่มเติมดงันี ้
4. ตองมีประสบการณจากการทํางาน 
5. ตองผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่มหาวิทยาลัย หรือ หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมาย

รับรอง 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
2. ตองเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 
3. ตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวทิยาลัย อยางนอยอีกหนึ่งปการศึกษา 
 สําหรับผูขอเทียบโอนในกรณีการศึกษานอกระบบและ / หรือการศึกษาตามอัธยาศยัเขาสู
การศึกษาในระบบ ตองมีคณุสมบัติเพิ่มเติมดงันี ้
4. ตองมีประสบการณจากการทํางาน 
5. ตองผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่มหาวิทยาลัย หรือ หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมาย

รับรอง 

คุณสมบัติผูขอเทียบโอนผลการเรียน 



 
 
 
 
 

                  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ฉบับสมบูรณ)       

ที่มีรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน และ / หรือสําเนาใบแสดงผลการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ที่เคยศึกษามาแลว (ฉบับสมบูรณ) และ /หรือไมสําเร็จ
การศึกษา (ฉบับไมสมบูรณ) ที่มีรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 

2. เอกสารคําอธิบายรายวิชาหรือเอกสารเนื้อหาของรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนที่มีหนวยงาน
รับผิดชอบใหการรับรอง (ตัวจริง) 

3. สําเนาบัตรประจําตวันักศกึษาที่เปนปจจุบนั 
4. ใบคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน (ตวัจริง) 

 
  ระดับปริญญาตรี 

1. สําหรับการขอเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ 
1.1 สําเนาใบแสดงผลการเรียน(Transcript) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับสมบูรณ) ที่มี

รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนและ/หรือสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(Transcript) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ฉบับสมบูรณ)ที่มีรายวิชา หรือกลุมรายวิชา
ที่ขอเทียบโอนผลการเรียนและ /หรือสําเนาใบแสดงผลการเรียน(Transcript)ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)(ฉบับสมบูรณ)ที่มีรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ
โอนผลการเรียนและ/หรือสําเนาใบแสดงผลการเรียน(Transcript)ระดับปริญญาตรี ที่เคยศึกษา
มาแลว (ฉบับสมบูรณ)และ/หรือไมสําเร็จการศึกษา (ฉบับไมสมบูรณ) ที่มีรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 

1.2 เอกสารคําอธิบายรายวิชาหรือเอกสารเนื้อหาของรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ที่มี
หนวยงานรับผิดชอบใหการรับรอง (ตัวจริง) 

1.3 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาที่เปนปจจุบัน 
1.4 ใบคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน (ตัวจริง) 

 
 
 
 

การจัดเตรียมเอกสาร 
ประกอบการยื่นขอเทียบโอนผลการเรียน 



2. สําหรับการขอเทียบโอนผลการเรียนในกรณีการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยท่ี
ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนเขาสูในระบบจะตองเตรียมเอกสารที่เก่ียวของและสอดคลอง
กับรายวิชาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียนจากหนวยงานที่มหาวิทยาลัย หรือ หนวยงานของรัฐท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายรับรอง ดังนี ้
2.1 เอกสารรับรองการมีประสบการณในการทาํงาน (ตวัจริง)และ/หรือ 
2.2 เอกสารรับรองการผานการฝกอบรม (ตัวจริง)และ/หรือ 
2.3 สําเนาใบประกาศนียบัตร และ/หรือ 
2.4 สําเนาแฟมสะสมผลงาน 
2.5 สําเนาเนื้อหาสาระในการฝกอบรม 
2.6 สําเนาบัตรประจําตวันักศกึษาที่เปนปจจุบนั 
2.7 ใบคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน (ตวัจริง) 
 
                                        ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.    สําหรับการขอเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ 
1.1 สําเนาใบแสดงผลการเรียน(Transcript) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับสมบูรณ) ที่มี

รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนและ/หรือสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(Transcript) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ฉบับสมบูรณ)ที่มีรายวิชา หรือที่กลุม
รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนและ/หรือสําเนาใบแสดงผลการเรียน(Transcript)ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)(ฉบับสมบูรณ)ที่มีรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ
โอนผลการเรียนและ/หรือสําเนาใบแสดงผลการเรียน(Transcript)ระดับปริญญาตรี ที่เคยศึกษา
มาแลว (ฉบับสมบูรณ)และ/หรือไมสําเร็จการศึกษา (ฉบับไมสมบูรณ) ที่มีรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 

1.2 เอกสารคําอธิบายรายวิชาหรือเอกสารเนื้อหาของรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ที่มี
หนวยงานรับผิดชอบใหการรับรอง (ตัวจริง) 

1.3 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาที่เปนปจจุบัน 
1.4 ใบคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน (ตัวจริง) 
 
 
 
 
 
 
 



2 สําหรับการขอเทียบโอนผลการเรียนในกรณีการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยท่ี
ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนเขาสูในระบบจะตองเตรียมเอกสารที่เก่ียวของและสอดคลอง
กับรายวิชาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียนจากหนวยงานที่มหาวิทยาลัย หรือ หนวยงานของรัฐท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายรับรอง ดังนี ้
2.1 เอกสารรับรองการมีประสบการณในการทาํงาน (ตวัจริง)และ/หรือ 
2.2 เอกสารรับรองการผานการฝกอบรม (ตัวจริง)และ/หรือ 
2.3 สําเนาใบประกาศนียบัตร และ/หรือ 
2.4 สําเนาแฟมสะสมผลงาน 
2.5 สําเนาเนื้อหาสาระในการฝกอบรม 
2.6 สําเนาบัตรประจําตวันักศกึษาที่เปนปจจุบนั 
2.7 ใบคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน (ตวัจริง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 
 

  
                               ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

1. จะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย อยางนอยอีก 1 ปการศึกษา 
2. เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา 
3. เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 3ใน 4 ของรายวิชาหรือกลุม

รายวิชาในหลักสูตรที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 
4. เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือ 2.00 หรือเทียบเทา 
5. การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตจะเทียบไดไมเกิน 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยกิตรวมของ

หลักสูตรที่รับเทียบโอนผลการเรียน 
6. รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม 
7. ในกรณีหลักสูตรใหมจะเทียบโอนผลการเรียนไมเกินกวาชั้นป และภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาต

ใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 
 
  ระดับปริญญาตรี 

1. จะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย อยางนอยอีก 1 ปการศึกษา 
2. เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
3. เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 3ใน 4 ของรายวิชาหรือกลุม

รายวิชาในหลักสูตรที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 
4. เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือ 2.00 หรือเทียบเทา 
5. การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตจะเทียบไดไมเกิน 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยกิตรวมของ

หลักสูตรที่รับเทียบโอนผลการเรียน 
6. รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม 
7. ในกรณีหลักสูตรใหมจะเทียบโอนผลการเรียนไมเกินกวาชั้นป และภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาต

ใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 
 

หลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต       
ระหวางการศึกษาในระบบ 



                                        ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1. จะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยอีก 1 ปการศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือ 
วิทยานิพนธตามหลักสูตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2. เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทา 
3. เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 3ใน 4 ของรายวิชาหรือกลุม

รายวิชาในหลักสูตรที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 
4. เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร B  หรือ 3.00 หรือเทียบเทา 

หรือ S 
5. การเทียบโอนหนวยกิตวิทยานิพนธมหาวิทยาลัย เปนผูกําหนด 
6. การเทียบโอนรายวิชาและโอนหนวยกิตจะเทียบไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรวมของ

หลักสูตรที่รับเทียบโอนผลการเรียน 
7. รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม 
8. ในกรณีหลักสูตรใหมจะเทียบโอนไดไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่อนุญาตใหมีนักศึกษา

เรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่6 
 
 
 
 
 
 
  ระดับปริญญาตรี 

1. การเทียบความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรืออกลุมรายวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปดสอน
ในมหาวิทยาลยั 

2. การเทียบประสบการณจากการทํางานจะคํานึงถึงความรูที่ไดจากประสบการณเปนหลัก 
3. วิธีการประเมนิและเกณฑการตัดสินจะเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน 
4. ผลการประเมินจะไดระดับคะแนนไมต่ํากวาระดับคะแนน C หรือ  2.00  หรือ เทียบเทาของรายวิชา

ที่เทียบโอนผลการเรียน 
5. รายวิชาที่เทยีบโอนผลการเรียนจะไมใหระดับคะแนนตวัอักษรและไมนํามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม 
6. การบันทึกผลการเรียนใหบนัทึกตามวิธีการประเมิน  เชน 

CS   = หนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน 
CE   = หนวยกิตจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน 
CT   = หนวยกิตจากการฝกอบรม 
CP   = หนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน 

7. จํานวนหนวยกิตที่สามารถเทียบได ไมเกนิ 3 ใน 4 ของหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับเทียบโอน
ผลการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑการเทียบความรูและใหหนวยกิต จากการศึกษา
นอกระบบ และ / หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูการศึกษา

ในระบบ 



                      ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1. การเทียบความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรและระดับการศกึษาที่เปดสอน
ในมหาวิทยาลยั 

2. การเทียบประสบการณจากการทํางานจะคํานึงถึงความรูที่ไดจากประสบการณเปนหลัก 
3. วิธีการประเมนิและเกณฑการตัดสินจะเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน 
4. ผลการประเมินจะไดระดับคะแนนไมต่ํากวาระดับคะแนน B หรือ  3.00  หรือ เทียบเทาของรายวิชา

ที่เทียบโอนผลการเรียน 
5. รายวิชาที่เทยีบโอนผลการเรียนจะไมใหระดับคะแนนตวัอักษรและไมนํามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม 
6. การบันทึกผลการเรียนใหบนัทึกตามวิธีการประเมิน  เชน 

CS   = หนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน 
CE   = หนวยกิตจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน 
CT   = หนวยกิตจากการฝกอบรม 
CP   = หนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน 

7. จํานวนหนวยกิตที่สามารถเทียบไดจะกําหนดใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน ของ
หลักสูตรที่ขอเทียบและหลักเกณฑการเทยีบโอนระหวางการศึกษาในระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


