
 

 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

วา่ด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

________________ 
 
  โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาตรี อาศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต จงึออกข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 ข้อ ๑  ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 

 ข้อ ๒  ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบักบันกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาตัง้แตภ่าคเรียนท่ี ๑ ปีการศกึษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ หรือค าสัง่อ่ืนใดท่ีขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี ้ให้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน 
 

 ข้อ ๔   ในข้อบงัคบันี ้
  “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับหลังมัธยมศึกษา       
ตอนปลาย หลกัสตูรไมต่ ่ากว่าอนปุริญญาหรือเทียบเทา่ และระดบัปริญญาตรี 
 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายถึง การโอนผลการเรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา รวมถึงการ
เทียบโอนความรู้และการให้หนว่ยกิตจากการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  
 “การโอนผลการเรียน” หมายถึง การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาท่ีศึกษาในหลักสูตร
มหาวิทยาลยัมาใช้โดยไมต้่องศกึษารายวิชานัน้อีก 
 “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายถึง การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนมาใช้โดยไม่ต้องศกึษารายวิชานัน้อีก 
 “การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั” หมายถึง 
การน าความรู้นอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั การฝึกอาชีพหรือประสบการณ์การท างานมาเทียบโอนความรู้ใน
รายวิชาหรือชดุวิชาใดวิชาหนึง่ในหลกัสตูรมหาวิทยาลยั 
 “แฟ้มสะสมงาน” หมายถึง เอกสารและหลกัฐานท่ีใช้ประกอบเพ่ือแสดงว่ามีความรู้ตามรายวิชาหรือชุด
วิชาท่ีเทียบโอนผลการเรียนนัน้ 



 “นกัศกึษา” หมายถึง นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 

ข้อ ๕  การเทียบโอนผลการเรียน มี ๒ ประเภท คือ การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นกัศกึษาผู้ขอโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องกระท าให้เสร็จสิน้ ในภาคการศึกษาแรกท่ี

เข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั ตามประกาศของมหาวิทยาลยั  
 

 ข้อ ๖  รายวิชาท่ีน ามาโอนผลการเรียน และยกเว้นการเรียน จะต้องสอบได้มาแล้วไม่เกิน   สิบปี โดยเร่ิม
นบัจากวนัท่ีส าเร็จการศกึษา หรือภาคการศกึษาสดุท้ายท่ีมีผลการเรียนถึงวนัท่ีเข้าศกึษา 
 

ข้อ  ๗  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี ้และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันี ้ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย  
 

หมวด ๑ 
การโอนผลการเรียน 

_____________ 
 
 ข้อ ๘  นกัศกึษาผู้ มีสิทธิโอนผลการเรียน ต้องเคยเป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ ๙  การโอนผลการเรียน ต้องโอนทกุรายวิชาท่ีศกึษามา 
 

 ข้อ ๑๐  นกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน สามารถโอนผลการเรียนได้ ในกรณีท่ีศึกษามาจากหลักสูตร
เดียวกนักบัหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั  
 

หมวด ๒ 
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

_____________ 
 
 ข้อ ๑๑  นกัศึกษาท่ีมีสิทธิยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นผู้ ท่ีเคยศึกษารายวิชาท่ีขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเนือ้หาสาระไม่น้อยกว่าสองในสามของเนือ้หาสาระ ใน
รายวิชาของหลกัสตูรมหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ ๑๒  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาท่ีมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ารายวิชาท่ีขอยกเว้น
การเรียนรายวิชา ในรายวิชาของมหาวิทยาลัย และได้ระดบัคะแนนไม่ต ่ากว่า C หรือ ๒.๐๐ ในรายวิชาท่ีนับ   
หนว่ยกิต หรือไมต่ ่ากวา่ P หรือเทียบเทา่ และต้องมีเนือ้หาสาระไมน้่อยกวา่รายวิชาในหลกัสตูรมหาวิทยาลยั 



 ข้อ ๑๓  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขัน้ต ่าซึง่ก าหนดไว้ในสาขาวิชาท่ีก าลงัศกึษาในมหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ ๑๔  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศกึษาระดบัปริญญาตรี  ในอีกสาขาหนึ่ง 
ให้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปทัง้หมด รวมเข้าไปในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ทัง้นี ้
ไมน่ าข้อ ๖ และข้อ ๑๒ มาพิจารณา 
 

 ข้อ ๑๕  ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูงหรือระดบัอนปุริญญาเข้าศกึษาตอ่ในระดบั
ปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป เม่ือนบัรวมกับรายวิชาท่ีศึกษา
เพิ่มเตมิในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) ต้องไมน้่อยกวา่ ๓๐ หนว่ยกิต  
 

 ข้อ ๑๖  การยกเว้นการเรียนรายวิชา จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจะยกเว้นผล
การเรียนรายวิชาได้ไม่เกินสองในสามของจ านวนหน่วยกิต ขัน้ต ่าซึ่งก าหนดไว้ในสาขาวิชาท่ีก าลังศึกษาใน
มหาวิทยาลยั โดยหนว่ยกิตนัน้ต้องได้มาจากการกระท าในกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑)  ผา่นการทดสอบมาตรฐาน 
 (๒)  ผา่นการทดสอบด้วยการสอบท่ีไม่ใชก่ารทดสอบมาตรฐาน 
 (๓)  ผา่นการประเมินการศกึษาหรืออบรมท่ีจดัโดยหนว่ยงานอ่ืนท่ีไม่ใชส่ถาบนัอดุมศกึษา 
 (๔)  ผา่นการประเมินโดยการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน  

 
หมวด ๓ 

การด าเนินงาน 
_____________ 

 
 ข้อ ๑๗  นกัศึกษาท่ีจะท าเร่ืองการเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและย่ืนค าร้องตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
 

ข้อ ๑๘  ให้คณะแตง่ตัง้กรรมการจ านวนไม่เกินห้าคน พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาท่ีคณะ
รับผิดชอบการจดัการเรียนการสอน 
 

หมวด ๔ 
ระยะเวลาในการศกึษาและสิทธิของนกัศกึษา 

_____________ 
  
 ข้อ ๑๙  นกัศกึษาท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีเวลาศกึษาอยู่ใน
มหาวิทยาลยัไมน้่อยกวา่หนึง่ปีการศกึษา 



 ข้อ ๒๐  การนบัภาคการศกึษา ส าหรับนกัศกึษาท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์จ านวน ๒๒ หนว่ยกิต เป็น ๑ ภาคการศกึษา ส าหรับนกัศกึษาภาคปกต ิ
 

 ข้อ ๒๑  ผู้ ท่ีได้รับการโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธิท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมส่วนการยกเว้นการเรียน
รายวิชา การยกเว้นผลการเรียนจากการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรติ
นิยม 
 

หมวด ๕ 
คา่ระดบัคะแนนการประเมินผล 

_____________ 
 
 ข้อ ๒๒  การโอนผลการเรียนให้ได้รับคา่ระดบัคะแนนเดมิ 
 

 ข้อ ๒๓  การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั ให้ได้รับคา่ระดบัคะแนนการประเมินผลเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เว้นแต่การยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ไมต้่องบนัทกึผลการเรียน 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

                                                                                                         
             ( คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช ) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต     

 


