ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้
ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๘ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุด รธานี ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงวางระเบียบเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙
ข้อ ๔ บรรดาข้อบั งคับ ระเบี ยบ คาสั่ งหรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“หลักสูตร”
หมายความว่ า หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่
สภามหาวิทยาลั ยอนุมัติ และหลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษาอื่นที่ หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย
รับรอง
“รายวิชา”
หมายความว่ า รายวิ ช า ชุ ด วิ ช า กระบวนวิ ช าที่ อ ยู่ ใ นหลั ก สู ต รที่
สถาบันอุดมศึกษารับรอง

๒
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การขอโอนหน่วยกิต และระดับคะแนนของรายวิชาใน
ระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้ วจากสถาบั นอุดมศึกษาอื่นที่ ห น่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“การเทีย บโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ” หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาเพื่อนับเป็น
หน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตาม
กฎหมายรับรองที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง
หรืออนุปริญญา
ข้อ ๖ การโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๖.๑ นักศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี หรือ
สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาแล้ วไม่เกิน ๕ ปี อาจขอโอนหน่วยกิตและระดับคะแนนของรายวิช า
ในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้ว เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา โดยยื่นคาร้องต่อคณะภายใน
ภาคเรียนแรกของปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
๖.๒ รายวิชาที่นามาขอโอนผลการเรียนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาใหม่ที่ขอโอน และจานวนหน่วยกิตที่ขอโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของ
หลั กสู ตรระดั บ ปริ ญญาตรี ที่รั บ โอน หรื อ ไม่ เกิ น หนึ่ งในสามของจ านวนหน่ว ยกิ ต รวมของหลั ก สู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่รับโอน มหาวิทยาลัยอาจให้โอนหน่วยกิตรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๖๙
ในกรณีที่การขอโอนหน่วยกิตไม่เป็นไปตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี
๖.๓ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาที่จะรับโอนพิจารณาดาเนินการโอนผลการ
เรียนของนักศึกษาที่ยื่นคาร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า ระดับ C
หรือ S แล้วแต่กรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ B หรือ S หรือ P แล้วแต่กรณี แล้ว
นาเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๔ นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้ จานวนรายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้ ให้นับรวมเป็นหน่วยกิ ตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้และนาไปคิด
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๖.๕ นักศึกษาต้องลงทะเบียนและต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา

๓
ข้อ ๗ การเทียบโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๗.๑ นักศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่หน่วยงานของ
รั ฐ ที่ มี อ านาจตามกฎหมายรั บ รองมาแล้ ว ไม่ เ กิ น ๕ ปี หรื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่
หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรองมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับ
เดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้ว เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึก ษา โดยยื่นคาร้องต่อคณะ ภายในภาคเรียน
แรกของปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
๗.๒ รายวิชาที่นามาขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิช าใหม่ที่ขอเทียบ และจานวนหน่ว ยกิตที่เทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจานวน
หน่ ว ยกิต รวมของหลั กสู ตรระดับ ปริ ญญาตรีที่ รับ โอน หรื อไม่เ กิน หนึ่ งในสามของจ านวนหน่ ว ยกิต ระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่รับโอน และมหาวิทยาลัยอาจให้โอนหน่วยกิตรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๖๙
๗.๓ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาที่จะเทียบโอนพิจารณาดาเนินการเทียบโอนผล
การเรียนของนักศึกษาที่ยื่นคาร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่าระดับ
C หรือ S แล้วแต่กรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ากว่าระดั บ B หรือ S หรือ P แล้วแต่กรณี
แล้วนาเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๗.๔ นั กศึ กษาต้องช าระค่า ธรรมเนี ยมการเทียบโอนผลการเรียนตามที่มหาวิท ยาลั ย
กาหนด ทั้งนี้จานวนรายวิชาและผลการเรียนที่เทียบโอนได้ ให้นับรวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้
แต่ไม่นาผลการเรียนไปคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๗.๕ นักศึกษาต้องลงทะเบียนและต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา
ข้อ ๘ การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๘.๑ นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อคณะให้เทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของ
นักศึกษา เพื่อนับเป็นหน่วยกิต เทียบเท่ารายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในภาคเรียนแรกที่
เข้าศึกษา
๘.๒ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะเทียบโอนพิจารณาดาเนินการเทียบโอนความรู้
ทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาที่ยื่นคาร้อง ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งด้วยการทดสอบการประเมิน
แฟ้มสะสมงาน หรือสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมลักษณะของนักศึกษาตามมาตรฐานของรายวิชาที่
เทียบโอน โดยผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ C หรือ S แล้วแต่กรณี สาหรับรายวิชาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่ต่ากว่าระดับ B หรือ S หรือ P แล้วแต่กรณี สาหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา แล้วนาเสนอคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
วิ ธี ก ารประเมิ น เพื่ อ การเที ย บความรู้ ใ นแต่ ล ะรายวิ ช า หรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าและ
เกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธี ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ

๔
สภามหาวิทยาลัย
๘.๓ จานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจานวนหน่วยกิต รวมของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบโอน และไม่ เกินหนึ่งในสี่ของจานวนหน่วยกิต รวมของหลั กสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ขอเทียบโอน ทั้งนี้ นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๘.๔ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตรที่
ศึกษา แต่ไม่นาผลการเรียนไปคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๘.๕ นักศึกษาต้องลงทะเบียนและต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา
ข้อ ๙ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะโอนหรือเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกิน
กว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มนี ักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๑๐ ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วและเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในอี ก
สาขาวิชาหนึ่ง ให้ได้รับการโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนผลการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไม่
นาเงื่อนไขในข้อ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๗.๑ ๗.๒ และข้อ ๗.๓ มาพิจารณา
ข้อ ๑๑ รายวิช าที่ได้ รั บ การโอนผลการเรียนหรือ เทีย บโอนผลการเรี ยนตามข้ อ ๑๐ ให้ นั บ
หน่ ว ยกิตของหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็น
รายวิชา
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๓ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้นาระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙ และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งประกาศหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้
บังคับอยู่ในขณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มาใช้บังคับกับนักศึกษาผู้นั้น
ให้นาหลักเกณฑ์เฉพาะเรื่องการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามระเบียบนี้ มาใช้
บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

๕
หมายเหตุ :- การโอนผลการเรี ย น การเที ยบโอนผลการเรียน และการเทีย บโอนความรู้ ทั กษะและ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เป็นทางเลือกของผู้เรียนเฉพาะรายในการที่จะนาผลของการ
เรียนหรือความรู้ ทักษะและประสบการณ์มาคิดเป็นการเรียนหรือผลการเรียนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แต่
การดาเนินการจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม เพื่อให้คุณภาพทางการศึกษาไม่ด้อยไปกว่ากรณี
ปกติ มหาวิทยาลัยดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึ กษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อให้การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการ
เรี ย น และการเทีย บโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จะใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา มีวิธีการดาเนินการเฉพาะรูปแบบและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภ าพตามสถานการณ์ปัจจุบัน
จึงจาเป็นต้องออกระเบียบนี้

