ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
________________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้ อ ๒๖ แห่งข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับกับนักศึกษาที่เข้ าศึกษาตังแต่
้ ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๔๘ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ อื่นใดที่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้แทน
ข้ อ ๔ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึ ง สถาบันอุดมศึกษาที่ จัดการเรี ยนการสอนในระดับ หลังมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าอนุปริญญาหรื อเทียบเท่า และระดับปริญญาตรี
“การเทียบโอนผลการเรี ยน” หมายถึง การโอนผลการเรี ยน หรื อการยกเว้ นการเรี ยนรายวิชา รวมถึงการ
เทียบโอนความรู้และการให้ หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“การโอนผลการเรี ยน” หมายถึง การนาหน่วยกิ ตและค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ศึกษาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานันอี
้ ก
“การยกเว้ นการเรี ยนรายวิชา” หมายถึง การนาหน่วยกิ ตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิ ทยาลัย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานันอี
้ ก
“การเทียบโอนความรู้และการให้ หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง
การนาความรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอาชีพหรื อประสบการณ์การทางานมาเทียบโอนความรู้ใน
รายวิชาหรื อชุดวิชาใดวิชาหนึง่ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
“แฟ้มสะสมงาน” หมายถึง เอกสารและหลักฐานที่ใช้ ประกอบเพื่อแสดงว่ามีความรู้ ตามรายวิชาหรื อชุด
วิชาที่เทียบโอนผลการเรี ยนนัน้

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๕ การเทียบโอนผลการเรี ยน มี ๒ ประเภท คือ การโอนผลการเรี ยนและการยกเว้ นการเรี ยนรายวิชา
นักศึกษาผู้ขอโอนผลการเรี ยนหรื อยกเว้ นการเรี ยนรายวิชา ต้ องกระทาให้ เสร็ จสิ ้น ในภาคการศึกษาแรกที่
เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๖ รายวิชาที่นามาโอนผลการเรี ยน และยกเว้ นการเรี ยน จะต้ องสอบได้ มาแล้ วไม่เกิน สิบปี โดยเริ่ ม
นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา หรื อภาคการศึกษาสุดท้ ายที่มีผลการเรี ยนถึงวันที่เข้ าศึกษา
ข้ อ ๗ ให้ อธิ การบดี รั กษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมี อ านาจออกระเบี ยบ ประกาศ หรื อค าสั่ง เพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย
หมวด ๑
การโอนผลการเรี ยน
_____________
ข้ อ ๘ นักศึกษาผู้มีสิทธิโอนผลการเรี ยน ต้ องเคยเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๙ การโอนผลการเรี ยน ต้ องโอนทุกรายวิชาที่ศกึ ษามา
ข้ อ ๑๐ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น สามารถโอนผลการเรี ยนได้ ในกรณี ที่ศึกษามาจากหลักสูตร
เดียวกันกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การยกเว้ นการเรี ยนรายวิชา
_____________
ข้ อ ๑๑ นักศึกษาที่มีสิทธิยกเว้ นการเรี ยนรายวิชา จะต้ องเป็ นผู้ที่เคยศึกษารายวิชาที่ขอยกเว้ นการเรี ยน
รายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เนือ้ หาสาระไม่น้อยกว่าสองในสามของเนื อ้ หาสาระใน
รายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๒ การยกเว้ นการเรี ยนรายวิชา ต้ องเป็ นรายวิชาที่มีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ารายวิชาที่ขอยกเว้ น
การเรี ยนรายวิชา ในรายวิชาของมหาวิทยาลัย และได้ ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C หรื อ ๒.๐๐ ในรายวิชาที่นับ
หน่วยกิต หรื อไม่ต่ากว่า P หรื อเทียบเท่า และต้ องมีเนื ้อหาสาระไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ข้ อ ๑๓ จานวนหน่วยกิตที่ได้ รับการยกเว้ นการเรี ยนรายวิชารวมแล้ วต้ องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขันต
้ ่าซึง่ กาหนดไว้ ในสาขาวิชาที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๔ ผู้สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มาแล้ ว และเข้ าศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในอีกสาขาหนึ่ง
ให้ ได้ รับการยกเว้ นการเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปทังหมด
้
รวมเข้ าไปในเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา ทังนี
้ ้
ไม่นาข้ อ ๖ และข้ อ ๑๒ มาพิจารณา
ข้ อ ๑๕ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ งหรื อระดับอนุปริ ญญาเข้ าศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ ได้ รับการยกเว้ นการเรี ยนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่ศึกษา
เพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้ องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ข้ อ ๑๖ การยกเว้ นการเรี ยนรายวิชา จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะยกเว้ นผล
การเรี ยนรายวิชาได้ ไม่เกิ นสองในสามของจ านวนหน่วยกิ ต ขัน้ ต่าซึ่งกาหนดไว้ ในสาขาวิ ชาที่ กาลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โดยหน่วยกิตนันต้
้ องได้ มาจากการกระทาในกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(๑) ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
(๒) ผ่านการทดสอบด้ วยการสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
(๓) ผ่านการประเมินการศึกษาหรื ออบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
(๔) ผ่านการประเมินโดยการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน
หมวด ๓
การดาเนินงาน
_____________
ข้ อ ๑๗ นักศึกษาที่จะทาเรื่ องการเทียบโอนผลการเรี ยน และยกเว้ นการเรี ยนรายวิชา ต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและยื่นคาร้ องตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๘ ให้ คณะแต่งตังกรรมการจ
้
านวนไม่เกินห้ าคน พิจารณาการเทียบโอนผลการเรี ยนรายวิชาที่คณะ
รับผิดชอบการจัดการเรี ยนการสอน
หมวด ๔
ระยะเวลาในการศึกษาและสิทธิของนักศึกษา
_____________
ข้ อ ๑๙ นักศึกษาที่ได้ รับการเทียบโอนผลการเรี ยนหรื อการยกเว้ นการเรี ยนรายวิชาต้ องมีเวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี การศึกษา

ข้ อ ๒๐ การนับภาคการศึกษา สาหรับนักศึกษาที่ได้ รับการเทียบโอนผลการเรี ยนหรื อการยกเว้ นการเรี ยน
รายวิชา ให้ ถือเกณฑ์จานวน ๒๒ หน่วยกิต เป็ น ๑ ภาคการศึกษา สาหรับนักศึกษาภาคปกติ
ข้ อ ๒๑ ผู้ที่ได้ รับการโอนผลการเรี ยนไม่เสียสิทธิที่จะได้ รับปริ ญญาเกียรตินิยมส่วนการยกเว้ นการเรี ยน
รายวิชา การยกเว้ นผลการเรี ยนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีสิทธิได้ รับปริ ญญาเกียรติ
นิยม
หมวด ๕
ค่าระดับคะแนนการประเมินผล
_____________
ข้ อ ๒๒ การโอนผลการเรี ยนให้ ได้ รับค่าระดับคะแนนเดิม
ข้ อ ๒๓ การยกเว้ นการเรี ยนรายวิ ชา และการเที ยบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ ได้ รับค่าระดับคะแนนการประเมินผลเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เว้ นแต่การยกเว้ นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป ข้ อ ๑๔ และข้ อ ๑๕ ไม่ต้องบันทึกผลการเรี ยน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

( คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช )
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

