ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘
______________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนีเ้ รี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การเทียบโอนระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้ อ ๒ ข้ อบัง คับ นี ใ้ ห้ ใช้ บัง คับส าหรั บการจัดการศึกษากับ นัก ศึก ษาที่ เข้ า ศึก ษาตั ง้ แต่ปี การศึก ษา
๒๕๔๗ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึง่ เป็ นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
“ประสบการณ์ ” หมายถึ ง ความชัด เจนที่ เ กิ ด จากการกระท า หรื อ ได้ พ บเห็ น มา โดยสัง คม
สภาพแวดล้ อม สื่อหรื อแหล่งความรู้อื่นๆ
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ให้ คณะกรรมการประจ าบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการขึ น้ คณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า
“คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา” จานวนไม่เกินสิบคน
ให้ คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง เลื อกกรรมการคนหนึ่ง เป็ นประธาน และกรรมการอี กคนหนึ่ง เป็ น
เลขานุการ

ข้ อ ๕ ให้ ค ณะกรรมการมี อานาจและหน้ า ที่ พิจ ารณาดาเนิ นการเที ย บโอนผลการเรี ย นและหรื อ
ประเมินความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ ๖ ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรี ยน ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(๑) ต้ องเป็ นบุคคลที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ าศึกษาในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) ผู้ข อเที ย บโอนผลการเรี ย นในระบบ ต้ อ งเป็ นหรื อ เคยเป็ นนัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษาของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่าในหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(๓) ผู้ข อเที ย บโอนความรู้ จากประสบการณ์ เ ข้ า สู่ก ารศึก ษาในระบบ ต้ อ งผ่ า นการประเมิ น ของ
คณะกรรมการ
ข้ อ ๗ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษาในระบบ
(๑) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรื อเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง
(๒) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่มีเนื ้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรื อกลุ่ม
รายวิชาที่ขอเทียบ
(๓) เป็ นรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาที่สอบไล่ได้ ไม่ต่ากว่าระดับขัน้ “B” หรื อค่าระดับคะแนนสามจุดศูนย์
ศูนย์หรื อเทียบเท่าหรื อระดับสัญลักษณ์ตวั อักษร “S” หรื อเทียบเท่า
(๔) รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรื อภาคนิพนธ์ ไม่อนุญาตให้ มีการเทียบโอน
(๕) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตได้ ไม่เกินหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรที่รับโอน
(๖) รายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากมหาวิทยาลัยอื่น จะไม่นามาคานวณแต้ มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
(๗) นักศึกษาจะต้ องใช้ เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี การศึกษา และลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาหรื อวิทยานิพนธ์หรื อดุษฎีนิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้ าศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต
ข้ อ ๘ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้จากประสบการณ์และการให้ หน่วยกิตจากประสบการณ์
(๑) การเที ย บโอนความรู้ จากประสบการณ์ จ ะเที ย บเป็ นรายวิ ช าหรื อกลุ่ม รายวิ ช าตามหลักสูต ร
การศึกษาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
(๒) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ จากประสบการณ์ ในแต่ละรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาและ
เกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธีให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) ผลการประเมินจะต้ องเทียบได้ ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร “B” หรื อแต้ มระดับคะแนนสามจุด
ศูนย์ศูนย์หรื อเทียบเท่า จึงจะให้ จานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชานัน้ แต่จะไม่ ให้ ระดับคะแนน
ตัวอักษรและไม่นามาคิดคะแนนผลการเรี ยน หรื อคานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(๔) การเที ยบโอนความรู้ จากประสบการณ์ ให้ เที ยบโอนได้ ไ ม่เกิ นหนึ่ง ในห้ าของจ านวนหน่วยกิ ต
รวมของหลักสูตรที่รับโอน
(๕) นักศึกษาจะต้ องใช้ เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี การศึกษา
ข้ อ ๙ ผลการเรี ยนที่ได้ รับการเทียบโอน ให้ ได้ รับผลระดับขัน้ “P”
ข้ อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการ ให้ นาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๑ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

